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Genç bir işçi kız dün bana 
dedi ki: 

- Ben hiç gazete okumasını 
sevmem. Haf tada bir kere sine • 
ma mecmuası alıyorum. Fakat 
bu İtalya - Habeş muharebesi 
çıktı çıkalı ben de gazetelere da 
dandım· Hiç olmazsa günde iki 
defa gazete görmezsem içim ra
hat etmiyor. 

- Muharebe neden size bu 
kadar merak veriyor? Diye sor
dum. 

Merhametli kızın cevabı şu 
oldu: 

- Hoşuma gidiyor! 

.Vikirlerini sorarsanız insan -
larm yüzde doksanı sulh taraf ta 
rıdır. Fakat içinde bulunmadık
ları bir felaketi seyretmekten 
hoşlanırlar. 

Çünkü f i k i r başka, in -
siyak başkadır. insanları fikir -
ler idare etseydi harbin önüne 
geçilebilirdi. Fakat bize aksi -
yon halinde kör ve karanlık insi 
yaklar hakim olduğu ıçın en 
sulh taraf tarı milletlerin bile te· 
peden tırnağa kadar silahlandı
ğını görüyoruz. 

Fikirlerini sorarsanız insan • 
ların yüzde doksanı sulh taraf • 
tandır. Fakat menfaatlerine, ya 
şama insiyaklarına dokunulma· 
mak şartile. Aksi halde insanla· 
rın yüzde doksanı hemen silaha 
sarılır. Asırlardanberi insanla • 
rın yüzde doksanı sulh istemiş, 
fakat harp etmiştir. 

Sulh bir idealdir, çünkü fikir
den doğar; harp bir zarurettir, 
çünkü insiyaktan doğar. En par 
lak nazariyeler sulh vadeder -
ler, fakat her realitenin sonu 
harbe ve ölüme çıkar. En sulh 
taraftan din hristiyanlıktır; fa • 
kat İsa Hazretleri sözünü ne İ· 
talyaya, ne de Habeşistana geçi
rebiliyor. Hani tokadı yiyen ta· 
raf öbür yanağını çevirse ya? .. 
Mahut hikaye. 

Ah bu sulh edebiyatı! 
Hayat nekadar başka ... Neka

dar başka ... 
Peyami SAFA 

Liman idareıi antrepo ücretleri
nin indirilmesine itiraz etti 

Liman genel direktörlüğü, transit 
halı antreposu ücretlerinin indirilme· 
töİ yolundaki karara itiraz etmiştir. 
lJirektörlUğe göre, ücretlerde yüzde 
20 nisbetinde yapılacak yeni tenzila
tın transit ticaretimizin inkişafında 
!azla bir yardımı olmıyacaktır. Bu -
nun için daha esaslı tedbirler alınma· 
sı lazımdır. 

Genel direktörlüğün mfüaleası il -
gililere bildirilmiştir. Transit ticare· 
tinin artması çarelerini araştıran ko
misyon, bu meseleyi de gözden geçi
recektir. 

Abidin Özmen llbaylıkta 
Birinci genel iııpekter Abidin Oz

men dün ilbay muavini HUdai Kara
tabanı ziyaret etmiştir. Abidin Oz· 
rnen bir hafta sonra Diyarbekire gi· 
decektir. 
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Cumbadan 
Rumbaya! 

Server BEDi 

Cemile önüne bakarak dedi ki : 
- Ben Selimle ~onuştum. Tahsin 

beyden para almamı istemiyor. Seni 
asacak olsalar buna razı değil. Onun 
için ondan gizlemek lazım bunu. Öğ· 
renirse daha çok şüphe eder. Halbuki 
ben annemi, ablar~ alarak Tahsin 
Beyin apartımanmda oturacağım . İh
tiyar bir adam sayılır. Benimle ev
lenmek i&tiyor. Ben evlenmiyect"ğim, 
elime para geçince ona borcumu ve
receğim. Selim bana inanmalı. Onun 
gönlünü etmeğe çok çahıaca~ım. 
Eğer ıizs: de meseleyi açaraa benim 
tarafımı tutarsınız. O zaman raıı o
lur. Tabii hiçbir ıeyden haberiniz 
yokmuı gibi görünerek. Benim bura
ya geldiğimi de hiç bilmemelidir. 
Değil mi? 

- Ali, kızım, güzel, anlıyorum 
ama ya Selim senin Tahsin beyle o
turmanı kabul etmez;,c? •• Hem bu 
aı:lamın maksadı nedir? Seni almak 
mı? .• Doğrusu bir türlU anlamıyo
rum, evladım, maksadı ıeni almaksa 
şimdi alım; sen raıı olursan olur, ol· 
vıazaa şimdiden ü,midi kenin. 

- Şimdi alamaz. 
- Neden? 
- Evli. Fakat boşanmıya hazırla-

Sayım işi 
geri bırakllmıyacak 

Nüfus sayım bürosu çalışmaktadır. 
Fakat en önemli iş ilçebayltklara kal
mıştır. Bunlar nümerotajdaki son ek
siklikleri de bitireceklerdir. 

~arım memurlarına yapacakları iş
ler ıyıce anlatılacaktır. Sayım memur
ları bölgelerindeki nüfusu yazarken 
her şahsı görerek sorgu soracaklar • 
dır. Ancak küçük çocuklar, hastalar, 
sakatlar ve sayım memurlarının ya
nına çıkamıyacak sair kimseler hak
kında aile reisinden yahut aileye men 
sup kimselerden izahat alınacaktır. 

Bazı yerlerde küçük çocuklarla a
ğır hastaların yazdınlmadığı geçen 
~ayımda görülmüştür. 

Bu sefer böylelerinin sayım dışı 
kalmamasının temini için memurla
rın her binanın aile reisine bu gibi 
kimseler olup olmadığını sormaları 
gereklidir. 
Sayım günü havanın yağmurlu ve 

karlı, sisli veya fırtınalı olması gibi 
sebeplerle sayım iti baJka güne bıra· 
kılmıyacaktır. 

Ancak tehlikeli surette bUyümesi 
melhuz olan yangın, sel veya hue
keti arz gibi ahval vukuunda sayım 
işi ertesi güne bırakılabilecektir. 

52 cami kapatılıyor 
Ev.lıaf Genel direktörlüğünce cami· 

lerin tasnifi için hazırlanan liste gel· 
miştir. Kadro harici bırakılan cami
lerin tutarı 52 dir. 

Kadro harici camilerde çalıımakta 
bulunan ücretli memur ve işçiler işsiz 
bırakılmıyacak ve diğer camilere yer
leştirileceklerdir. Kapandığı söylenen 
bu 52 camiden bedii, tarihsel değerde 
bulunanlarına birer muhafız atanacak
tır. 

Ortaokul öğretmenlerinin 
aylıkları 

Lise ve ortaokul öğretmenleri he
nüz ilkteşrin aylıklarını alamamışlar
dır. Bu arada Kültür Direktörlüğü 
n:ıemurlarmın maaşları da verilmemiş
tir. Yaptığımız tahkikata göre, maaş
ların verilmemesine sebep kadrolar
da değişiklik yapılmasıdır. Bundan 
başka muallimlerin maas miktarı da 
Bakanlıktan bildirilmemiştir. Bugün
lerde Kültür Bakanlığından maaş mik 
tarlarını gösteren bir cetvel beklen • 
mektedir. Maaşlar bu cetvele göre 
deıhal verilecektir, 

Süt talimatnamesi henüz ... 
kontrol edilemiyor 

Yeni süt talimatnamesinin tatbiki
ne başlandığını yazmıştık. Belediye 
talimatnamedeki önemli maddelerin 
kısa bir zamanda tatbik edilerek kon· 
trole başlanmasını imkansız gördü • 
ğünden, sütçülere iki ay mühlet ver· 
miştir. Bu müddet ı.:arfında talimat· 
namenin gerektirdiği bütün noktalar 
alakadarlar tarafından yerine getiril· 
miş olacaktır. Iki ay sonra sıkı bir 
kontrol yapılacak ve talimatnameye 
aykırı hareket ettikleri görülenler tid 
detle cezalandırılacaklardır. 

Bazı mekteplerde tifo atuı 
yapılıyor 

Bazı mekteplerde görülen lüzum 
üzerine talebelere tifo aşıs1 tatbik e· 
dilmeğe ba§lanmı§tır. Fazla talebesi 
bulunan Haydarpaşa lisesinde talebe· 
ye dün aşı yapılmıştır. Bundan başka. 
ihtiyat tedbirleri olarak Cibali tütün 
fabrikası amelesine de aşı tatbik edil
mcai lüzumlu görülmüş. dünden iti· 
baren aşı yapılmasına başlanmıştır. 

Ne Dersiniz? 
AKLISEliM == BON SENO 

lıtanbulda otursun da vapur gi· medeni ehramın tepesine doiru 
riı çıkıtlarından, sinema gişui ö- yükseldikçe bu (benlik) hisleri 
nündeki bilet alma kargctfalığın- yerini (düz.en) ı>e (hak) düşün

tlan, iramı>ayl~nn sıkıfıklığırıdan 1 ederini bırakır ı>e kendisi şuurun 
su;lanmıyan lumse yoktur. Herkes en karanlık kö§esine çekilerek bü
ağız. birliği etmiı gibi bunlardan z.ülür. insanları bu yola sevkeden 
ıikayetçidir. şey işte (aklıselim) dediğimiz. iyi 

Kabul etmeliyiz. ki, gerçekten de ve hayırlı klavuz.dur. 
buralarda boz.ahlak ve rahatsız.- Unutmamalıya ki, rahatsız. ol· 
Irk vardır. Lakin bu rahatsız.lrk- mak iıtemiyen baıkasrnı rahatsı::& 
lan yapanlar Patagonyadan gel- etmemelidir. Tramvayda sıkıfma
mez.ler. içimiz.dedirler ve daha tu- sını istemiyen adam, sıkıfık bir 
halı bu fİkayeti yapanlardır. tramvaya binmemelidir. 

Aiz.ına kadar dolu bir tramvay Bilet gişesinde itilip kakılmak 
sahanlığına tığ gibi girerkerı: istemiyen, gişe önünde kuyruk 

- Yahu/ içeride kıyamet ka· yapmayı kabul etmelidir. 

dar yer var. Diyen adam bir da- Ancak böylelikledir ki, kütle 
kika •onra ayni yere yine ayni hareketlerindeki ıikayetlerimi:zin · 
ıeltilde giren diğerine: önüne yine kendimiz geçeriz. Bu-

- Be biraderi Görüyorsunw: nun için de her yerde polis, yasa 
ki, üstüıteyi;ı/. Demekten kendini ve korkuluk aramıya lüzum yak
alamaz.. tur. Hepimiz. ( aklıselim)in ardın-

Bu iki aykırı ıö:tıü söyleten ru· dan gitsek itler yoluna girer. Biz 
hi halet, (benlik) diye türkçeye böyle düfiinüyoruz. 

çevirdiğimiz. (Egoume) dir. lfte Siz ne dersiniz ? 
--------·-···----

P.osta teşkilatının 
Eksaklikleri 
Giderilecek 
Bayındırlrk Bakanlığı posta, telgraf 

idaresinde esaslı şekilde ıslahat yap
mayı kararlaştırmıştır. Posta. telgraf 
idaresinin arızasız işleme~i ve bü ı ün 
teknik servislerin tanzim olunması bu 
ıslahatın esasınr teşkil etmektedir. 

Telgrafhane bulunmıyan yerlerde 
civardaki istasyonlardan istifade edi
lecek, buralarda merkezler ihdas olu
nacaktır. Köy postası köylüye daha 
faydalı olabilecek şekilde düzenlene
cektir. 

lstanbuldaki posta işlerine de bu 
arada özel bir önem verilmektedir. 

lstanbulda şimdi 80 posta telgraf 
merkezi, 93 bey'iye şubesi ve 300 den 
fazla posta kutusu vardır. Adliye sa
rayı yapılınca büyük postane binası, 
modern tesisatı havi bir hale kona -
cak, Galatada da tam tesisatlı bir 
merkez binası yapılacaktır. 

Bakanlıkça, bazı kazabrn~kf r.ıer • 
kezlenn yol uğraklarına ve halkrn 
çokça geçtiği yoilara yakın olması da 
düşünillmcktedir. Kararlaştırılan esas 
lar arasında , gezg-inlerin postahane 
merkezlerini kolayca tanıyabilmeleri 
için bu binaların ayni renge boyan
ması da vardır. 

Cerrahlar kurultayı toplanıyor 
Uçüncü ulusal cerrahlar kurultayı 

7 ilkteşrinde Ankarada toplanacaktır. 
Kurultayda profesör Ahmet Kemal , 
Murat. Kazım, Ismail ve Fahrinin ha· 
zır1adıklan raporlar okunacak. serbest 
tebliğler dinlenecektir. 

Bir köpek kuyruğu 10 kuru• 
Belediye serseri köpekleri toplat· 

tırmaktadır. Köpek takip eden amele
ye bir köpek kuyruğu için on kuruş 
verilmektedir. Eylw ayı içinde 1115 
köpek toplattırıp öldürülmüştür. Ya
pılan tahminlere göre. civar köyler • 
den latanbula on bin köpek gelmiştir. 
Bunlar bir yıl içinde ortadan kaldırı
lacaktır. 

.../ 

POLiS 

Gülhane hastanesi
ne zorla girmek 
istiyen deli 

Fatihte Çarşambada 68 numaralı 
evde oturan 25 yaş1 arında Ulviye, ev
"'.elki gün Gülhane hastanesi kapısı Ö· 

~üne .gelmiş ve içeri girmek istemiş
tır. Zıyaret günü olmadığı için kabul 
edilmiyen Ulviye, cebinden çıkardığı 
ç11kı ile bir hemşirenin üzerine sal -
dırmış ve zorla hastaneye girmek is
temiştir. Tevkif edilen Ulviye bakı
dan geçirilmiş ve aklında bozukluk 
olduğu anlaşılmıştır. 

• Galatada Kemeraltında lotcrya 
çekmek suret fle kumar oynadıkları 
görülen Bedri. Mehmet ve Ali adla· 
rındaki kumarbazlar yakalanmış ve 
tahkikata başlanmıştır. 

• Dün Mercanda Pastırmacı ha -
nında oturan Ohanes oğlu Ropen is· 
minde bir gezgin satıcı Selim camii 
avlusunda düşüp kalmış ve hemen 
Uerrahpap ......... ~_ .. ,,... .. .... ~ . . ... ,,. .. ~-
tir. 

• Dün öğleden sonra Keresteciler
de marango1 Omerin yanında çalışan 
çırak Mehmet. kereste çıkarmak için 
ardiyeye girmiştir. Alttan tahtaları 
ceken Mehmet yıkı'an koca yığının 
<"ıltında kalmı;ı ve çağrılan sıhhi İm· 
dat otomobilile Cerrahpaşa hastanesi· 
ne gönderilmiştir. 

inhisarlar genel direktörü geldi 
lzmirde inhisarlar tcııkilatmı tet • 

kik ve kontrole giden inhisarlar ge· 
nel direktörü Mitat dün Ege vapurile 
ehrimize dönmüştür. 

Genel direktör, hmirde hilhas~a 
Çamaltı tuzlaları ile şa;aplık uzum 
yetiştiren mıntakalarda incelemeler 
yapmıştır. 

Genel direktör, yakında bu tetkik· 
lerine ait olarak hazırlayacağı rapo
ru Bakanlığa gönderecektir. Söylen • 
diğine göre Çamaltı tuzla1annda bir
çok yenilikler yapılacaktır. lzmir cİ· 
varında bir şarap fabrikası yapılma
sı da düşünülmektedir . 
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KUÇUK HABERLER Üstünkörü bilginin, yarı ce· 
• Açık bulunan Şimifizik profesör- haletin, kafa karışıklığının, yü· 

lüğüne Fransız profesör Savar geti- rek muvazenesizliğinin, bir söı· 
rilmiştir. Profesör Universite fen fa. le yarımhğm barındığı yer ka· 
kültesinde dün ilk açılı~ dersini ver- ranlıktır, vuzuhsuzluktur. Ka· 
miştir. Profesörün takriri çok beğe- ranhk ve vuzuhsuzluk öyle al· 
ni ' miştir. datıcı bir göz boyacısıdır ki, kil· 

• Yeni 25 ve 50 kuruşlukların 
Darphanede basrlması bitirilmek üze- çük korkulukların ölçülerini deV 
redir. Bunlar. 29 llkteşrinde tedavü- gibi büyüterek, bir karışlık su 
le çıkarılacaktır. birikintilerinin derinliğini dibi· 

• llmi tetkikler için Avrupaya gi· ne varılmaz göstererek, yalanJJl 
den Universite Tıp fakültesi serirya- şaheserlerini, fakat bir damla· 
tı hariciye profesörlerinden Cerrah -
paşa hastanesi operatörü doktor Bur- cık ışıkla dağılıverecek yalan 
haneddin dün şehrimize gelmiştir. hayaletlerini besler ve yaşatır. 

• lzni biten Istanbul Finans tabak- Işığa çıkmaktan ve vuzuhsuz· 
J...uk direktörü I'alat bu~·in işine baş- luktan korkah bir ideoloji, öir 
hyaeaktır. ' b san at, ende dalına şüphe 

• Romanyadan son gelen 2000 göç-
men tamamen Trakyaya gönderilerek uyandırır. Yalnız vuzuhla basit· 
yerleştirilmelerine başlanmrştır. liği, vuzuhJa taslaklığı, şematik· 

• Vilayet baytar direktörlüğü ta- liği biribirinden ayırt etmek gc· 
rafından düzenlenen ve Edirnekapıda rektir. En basit, ve en yarım bir 
Belediyenin fenni ahırlarında açılan ideoloji, bir san'at, vuzuhsuzlu• 
hayvan sergisi kapanmıştır. Birincili· w • 

ği ve ikinciliği kazanan hayvan sa- gun ıçinde O ilk bakışta aldatan 
hiplerine mükafatları verilmiştir. sahte bir derinlikle örtülür. Bu· 

Sergide birinciliği kazanan Sevim na karşılık hayat gibi mürek· 
ismindeki kısrağın sahibi Hakatc de kep, kainat gibi diyalektik bir 
diln ikramiyesi verilmiştir. ideoloji, bir san'at vuzuhsuzlu· 

• Emlak komisyoncuları ve Mu- - · · 
akkipler cemiyeti, cemiyete vt Tiea- gun ıçıne bir an olsun •düşmez. 
ret odasına kayıtlı olmıyan komisyon- Orhan SELiM 
cularla muakkip1erin muamele takip 
etmekten menedilmeleri için Finans 
Bakanlığına ve vilayete müracaatte 
bulunmu~tur. 

Gümrük depolarındaki ef ya 
aatıta çıkarılıyor 

Istanbul gümrüğUnde teşkil edilen 
yeni satış müdür!Uğü, antre~larda 
senelerdenberi biriken sahipsiz eşya 
satışlarını yan yarıya bitirmiştir. Şim 
diye kadar depolarda mevcut eıyanın 
yarıdan fazlası müzayedeye çıkarıl -
mış ve satılmıştır. Gümrük başdirek· 
törü Seyfi, dün satış §Ubesinde meş
gul olmuş. yeni müzayedeler etrafın· 
ela izahat almıştır. 

Tayyarelerle kaçakçılık mı 
yapılıyor 

Gümrük muhafaza teşkilatı yeni 
bir kaçak!fılık hadisesi meydana çıkar
mıştır : Büyükdereye inen yolcu tay
ya relerinden biri. inde, şüphe üzerine 
arama yapılmış, bu aramada bir kilo 
ağırlığında gümüş bir zincir bulun • 
myş\yr1 PilQt hakkında takibat yapıl
maktaaır. 

Kadıköy • Gazhane tramvayı 
Birkaç gün evvel işlemiye açılan 

Kadıköy - Gazhane hattında munta· 
?am tramvay seferleri devam etmek· 
tcdir. O civarda oturan Hasanpaşa, 
!kbaliye ve Osmaniye mahalleleri hal 
kı namına Hasanpaşa ocağı ismet 1-
nonüne, Ali Çetinkayaya. belediyeye 
ve tramvay sosyeteaine birer te~ekkiir 
mektubu göndermiştir. Ayrıca bir he
yet belediye şirketler komiserliğine 
giderek sözlü teşekkürde bulunmuş -
tur. 

Kağıt f abrikaaı gelecek ay 
çalı.maya ba,lıyor 

lzmitte kurulan büyük kağıt fahri· 
kası, ~eltcek ay başından itibaren iş· 
lemeğc başlıyacaktır. Yapılan dene -
meler iyi sonus vermiştir. Kağıt fab
rikasının i§e başlamak üzere olması 
dolayısile, kağıt ithalatı için verilen 
kontenjan müsc\adesi kaldmlmıstır. 
Daha önceden k~ğıt sipariş eden .. bir 
kısım ithalatçılar, bu malların ithali· 
ne mlisaade olunması isteğile ilgilile
re müracaatta bulunmuşlardır. 

Ankaraya yeni bir 
Heyet gidecek 

Gayri mübadil bonoları yeniden 
diişmeğe başlamıştır. Küçük istihkak 
sahibi gayri mUbadillerin yaptıkları 
müracaatlar üzerine gayri mübadil· 
ler cemiyeti Ankaraya bir heyet gön• 
dermeğe karar vermiştir. 

Bu heyet Ankarada h ükumet ve 
Finans Bakanlığile temas ederek ye· 
niden bono ve para tevziatı yapılma· 
&ını temin etmeğe çalışacaktır. Heyet 
yapılacak genel bir toplantıda seçile• 
cektir. 

Bu arada cemiyet idare kurulun • 
~a~ da ika~etıe: rapılmakta, küçük 
ıstıhkak &ahıplennın menfaatlerinin 
korunmadığı söylenmektedir. 

Son zamanlarda gayri mübadiller· 
le Finans Bakanı Fuat Ağralı arasın· 
da yapılan temaslarda Bakan yeniden 
bono ve para tevziatı isin yardım ada• 
ğında bulunmu§tur. Ankaraya gide .. 
cek heyet bu adağı başarmıya çalışa· 
caktır. 

ltalyan mübayaatı .. e parası 
yükseliyor 

1taı.ra1 ~....,...-- • __ .... y cııı htı: 

hububat alımına devam etmektedir. 
1'esbit edildiğine ~-re, son bir a y i· 
çerisindeki satışlar e siparişler daha 
önceki aylara nisbe e üç misli fada• 
laşmı~tır. Son günlerde, hububat ü· 
zerine yeniden birçok sipari1ler alın• 
mıştır. 

Italyan parası, harp havasına rığ• 
men borsamızda hemen hiçbir deği • 
iklik geçirmemi , istikrarını tama• 

men muhafaza etmiştir. 
Liretin geçirdiği son tahavvül, ak• 

sine olarak yükselmeye başlaması • 
dır. Evve1ki gün, ehrimiz kambiyo 
borsasında 9.7886 da kapanan liret 
dün 9, 7846 dan muamele görmü§tür. 

Etibba odası kongresi 
toplanamadı 

Uçüncü bölge Etibba odasının dün 
yapılması gereken kongresi, çokluk 
olmadığı için yapılamamıştu. 700 üye 
si bulunan odaya dUn ancak 18 doktor 
gelmiş ve kongre l 9 ilkteşrine bıra• 
kılmı§tır. 

nıyor. Boşandıktan sonra beni ala· ı 
cak güya. 

- Öyleyse bopnmeaya kadar bek· 
lesin. 

- Yavrum, dedi, inayet et, ihtiyar 
halimde beni üzme, bunlar Selime ait 
şeylerdir, benim sana söylemeğe hak
kım yoktur. Pek fazla aorma. Billahi 
Selim seni seviyor, bunu bil, İ§te o 
kadar. 

~eyi hallederim. sen ilzillme. Kanşma 
bu işlere ... Selim de, ben de yetişmiş 
insanlarız. Ne yapacağımızı biliriz. 
Sizin muameleniz bugün yapılacak• 
mı§, yarın Tahsin beyle gelip sizi 
buradan çıkaracağız. İşte bu kı dar. 
Selim benden Nahideyi gizlediği için 
ben de Tahsin bey işini ona danışa· 
cak değilim. Biz onunla kozumu.zil 
paylaşırız. Sizden ricam bir şey bil· 
memeniz: ve susmanızdır. Allaha ıs
marladık ! 

- O vakit de ben beklemem, elden 
giderim! Hazır beni ele geçirmiıken 
kafese koymak istiyor. 

Nail bey kaşlarını kaldırarak: 
• - Tuhaf şey! dedi, tuhaf ıey ves· 
selam ... Bir adam masrafa giriyor, 
apartımanlar tutuyor, orada bir kızı 
ailesiyle beraber oturtuyor, kızın 
amcasını hapisten kurtarıyor, sonra 
o kıza karşı hiç fena niyet beslemi
yor, kız isterse onunla evlenecek, is
temezse borcunu ödeyip gidecek ... 
Öyle gayritabii bir vaziyet ki bu, ev· 
)adım, Tahsin beyin de, senin de, 
benim de, Selimin de, annenin de, 
ablanın da vazifeleri bir acaip .•• Adt
ta sahte diyeceğim geliyor ..• Ben ••· 
tırdım gitti ... Seni kıramıyorum: bu
rada mevkuf kalmak, bele hapishane· 
lere gitmek de havsalama sığmıyor. 
Rumatiımılamn da var, h.,ta.yım, 
evladım, hastayım; buradan sıkmak 
benim için hem maddeten, hem ma· 
nen kurtulU§. Yokla ıerefsiılikten 
de, hastalıktan da öleceğim. biUyo
rum, hapi&te yaıamam bc.n, içime do
ğuyor ıimdiden. Fakat senin teklifini 
kabul etsem ortada oğlumun saadeti 
var. O ne diyecek bilmiyorum. Be· 
nim bildiğim o senin Tahsin beyle 
beraber oturmana öldüm Allah razı 
olmaz. 

Cemile Nail Beyin sözleri yarıya 
geldiği zaman dalgın gözlerle karşı
sındaki duvara bakıyor ve onu dinle· 

mez görünüyor,du. Birdenbire doğrul
du ve onun ilci yakasını tutarak çek
ti: 

- Hani ben siıe bir ıey soracak· 
tnn, dedi, bana doğru cevap verece
ğinize namusunuz üzerine yemin 
eder misiniz? 

- Sor kızım. 
- Yemin eder misiniz? Selimin 

batı üzerine yemin eder misin? 
- Sor kızım. 
Cemile birdenbire ellerini çekerek 

arkasına koydu: 
- Nahide kimdir? diye sordu. 

Nail bey önUne bakryordu. DUsiın
ccli bir yutkunuıunu gören Cemile 
onun tekrar va kasını tuttu: 

- Çabuk söyleyiniz t dedi. 
Nail Bey iki öksilrüktcn ve derin 

bir nefes alıştan sonra mırıldandı. 
- Nahide .•. Nahide ... Galiba Seli

min üniversitedeki arkadaşlarından 
bir kız! 

- Galiba mı? •. Neden galiba? İyi 
bilmiyor musun? Nereden duydun 
bu ismi? Gördün mü sen hiç onu? 
Güzel mi? 

Nail bey bir kere daha derin hir 

- İşte o kadar mı? Hayır! Bana 
yemin ettin, S l imin ba§ı üzerine Yl!
min etmedin mi demin? 

- Söyledim işte. Selimin mektt'p 
arkadaşı. 

- O kadar mı? 
Cemile, içine doğan bir şüpheden 

kuvvet alarak ıöyle bir yalan attı: 
- Evlenmek istcmitler değil mi 

bunlar? 
Nail bey gene önüne baktı: 
- Sorma itte, dedi, evvelce böyle 

bir söz olmuştu, fakat araya başka 
bir genç girdi. 

- Atıf mı? 
- Evet, Atıf ... Selim ondan ıoğu· 

du. 
- Kimden? Atıftan mı? 
- Hayır kızdaq soğ-udu. 
Cemile birdenblre ayağını yere 

vurdu: 
- Fakat bunları bana söylemedi, 

dedi, hepsini bendeo gizledi. Soıtium 
da ... .Sordum, sordum, yalan aöyledi 
bana. yalan söyledi 1 

Sesi öfkeyle derin bir hüzün ara
sında muhtelif dereceler geçirerek 
titriyordu. Ayağnıı bir daha yere vu
rarak doğruldu: 

- Pek ala. dedi, ben Selimle her 

Cemile Nail Beyin elini öptü. Seli• 
min babası da onu alnından öpüyor, 
elini bırakmıyor: 

- Beni dinle, evladım 1 diyordu. 
Cemile kuvvetli bir hareketle sil• 

kinerek Nail Beyin ellerinden kopt\I 
ve hızla uzaklaştı. " Ben yapaea-ğı~ 
bilirim 1,, diye düşünüyordu. Halbuki 
hiçbir 9ey bilmiyor, hiçbit gey dU§ün• 
müyor, kendini tabii sevklere ve ithi· 
raslara kaptırmıt gidiyordu. Hattl 
yolda ko!arak yqrümesi de ruhund• 
makinemsi faaliyetlerin düşünce>" 
galebe çalmasından ileri geliyor, dO" 
nebilir. 

Cemile, evde Selimi bulamıyacağ1rtl 
düşünerek üniversiteye hemen bıt 
mektup göndermek ve onunla er:tC~1 
akşam üniversitede buluşmak isted! 
Uşenmeden büyük postaneye gitU• 

rakat elinde kalem ve kağıt. ne ya• 
zacağını ve nasıl yazacağını dUşUniY 
yordu. 

f Arkası "at 
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Akdenizde 1 ngiliz Filosu 
s 

Ce18} Bayar Kamutayda K~edi Koopera
llflerile Güdülen Amacı Anlatll 

J'ı:nkara, 4 (Özel aytarımız bildi _ 
riyor) - Kamutay Fikret Si:tay'ın 
başkanlığında toplantı. Ölen saylav
lardan Sami Çölgesen ile Mehmet A
li Okar için saygı olarak üç dakika 
ausulduktan sonra, ruzname • 
deki maddelerin müzakeresine ge • 
silmiştir. 

Demiryollan teknik birliği hakkn 
oaki mukavele ve protokollara girme 
miz hakkındaki layiha kabul edilmiş, 
gümrük ve inhisarlar Bakanlığı vazi
fe ve kurum layihası görüşülmüştür. 

Refik Şevket lnce (Manisa.) hu -
kuk mü§avirinin vazife ve salah.iye • 
tini tayin ve tesbit için layihaya bir 
madde ilavcaini teklif etmiştir. Tek
lif kabul cdilmiJ, layihaya ilave edil
mek üzere1 l~yihanm yalnız beşinci 
ınaddesi encümene iade edilmiştir. 

Bundan sonra posta, telgraf ve te
lefon memurlarının müteıı.elsil kefa
let borçlan hakkındaki layiha görü • 
§iilerek kabul edilmiştir 

Ruzna.mede sıra askeri kanun layi
halanna gelince, Kazım (Diyarbekir) 
bu layihaların Sil encümenine geri 
verilme5ini istedi. Teklif kabul edil -
di. 

Bundan aonra çiftçiler hakkındaki 
kredi kooperatiflerine dair olan layi 
hanxn müzakeresine başlandı. 

Yeni ve eıki kre
di kooperatifleri 

Ankara, 4 (Özel aytarımız bildiri· 
yor) - Kredi kooperatifleri layihası 
görüşülürken Refik Şevket İnce, ye
ni ve eski kredi kooperatifleri arasın 
daki farkın izah edilmesini ve bu iş 
doğrudan doğruya ekonomik bir me
aele olduğu için de ekonomi cncüme
ıtlnden izahat verilmesini istedi. 

Encümen mazbata muharriri top -
lanttda bulunmadığından, Ekonomi 
Bakanı aöz aldı ve sorulan suale ce • 
~ap verdi. 

• 

Yukardan O§aiı: Cel4il Bayar, Re
lik Şe1Jket, Salôhadtlm, General 

Hakkı Şinaıi 

yüzde sekscnind,en fazlası gayri mah
dut mcsuliyeti ihtiva etmektedir. Yal 
ruz bir iki şehirde mahdut mesuliyet 
li esasına gidilmiştir. Bizim bu kanun 
dan istihdaf ettiğimiz maksat bittabi 

Celal Bayarın diyevi teşekkülümüzün sağlam olması key -
'Ank fiyeti ve ayni zamanda bu teşekküle 
n ara, 4 A.A. - Tarım kredi ko- i h · · · dahil olan kimseler n epsının aynı 

"f>eratifleri kanununun bugün kamu- halde. ayni seviyede, ayni fikir -ve 
tayda müzakeresi esnasında ekonomi menfaatte olmalarrdir. Bunu temin e
~~anı Celal Bayar §U diyevi vermiş- dersek maksadımıza vasıl olmuş bu • 

"Meseleyi kısaca arzedebilirim. Bi lunacağrz demektir. Bununla gayri 
liyorsunuz ki, kredi kooperatifleri i- mesuliyet, bir cins insanları bir araya 
s in meclise bir kanun layihası gelmiş toplar ve salabet temin eder ve hü -

kümetin de onlar üzerinde yardnm ve kanun hAline girerek tatbikatına lariı 
geçilmiştir. Bilhassa l~ir bavalisin- temin edilirse neticeye gayet sağ 
atooperlr~rı'l!k'~ ... Rıt""ı~rı?nmtşHr:· RİEsöl\y<ttTı te§ekküle gi~ek i;ti;cit 
Kredi kooperatiflerinin şimdiye ka • zevata gelince, bunlar orta seviyeden 
darki, işleme tarzı üzerinde iktisat yüksek tabakada bulunan kimselerdi. 
vekaleti ve ziraat bankası tetkikat Yani bunlar kendi aralarında hususi 
:yaptı. Gördüğümüz noksanları islah bir teşekkül yapabilirler ve ayni za~ 
etmek ve bundan sonra kooperatifle- manda sadece kredi kooperatiflerin -
r in arızasız işlemesini temin etmek i- den değil, sadece ziraat bankasın • 
çin kanaat getirdiğimiz hususatr tes- dan değil. diğer mUesseselerden de 
pit ederekten şimdi huzuru alinize ge kredi bulabilecek kimselerdir, kredi 
len kanun Jayihasma yer verdik. Bu bulabilecek kimselerdir, kredi bula
iki kanunu yanyana getirdiğimiz za- bilecek seviyede olan insanlardır. Bun 
man ara~rrndaki farklar tamamen gö lardır ki, mahdut mcsuliyete taraftar 
riilür. oluyorlar. Bittabi bu sınıfın, bu zürn 

Tahsilatta mü•külat renin bir teşekkfüle bağlanarak işleri-
v ni yürütmüş olmaları bizim için şa -

r l3azı tcferrüata ait olan kısımlar - yanı arzu ve temennidir. Fakat bu 
~?.n bahsetmiyeceğim. Yalnız esaslı kabil gayri mahdut mesuliyetli teşek 
gordü~lim~z. nokta §Udur : Zirai ko - küle girmek istiyenler isin bütün ka
operatiflerının arzu edildiği v~hile pılar kapanmış değildir. Kooperatifle 
:n:ıuntazam yürümemesinin sebeple - rin diğer hukuki ahkamı, yani ahka • 
rınden biric.;i tahsilattaki müşkülat - mı umumiycsine tebaan gayri malı -
tır. Borçlunun vakti zamanında bor - dut mesuliyetH teşekküle girmek is
c~~u eda etmemesi veya edememe - temivenler kendi aralarında yine ah
tııdır. Bu, nereden ileri geliyor. Diğer kamı umumiycye tebaan diledikleri 
bazr memleketlerde ve hatta bizim gibi teşekkiil vücude getirebilirder. 
me~leketlerimizdeki diğer bir koope Bundan dolrıyıdır ki, bb~ mahdut me 
ratıfte, satış ko~per~tifiyle bağlan • suliyctli teşekkülleJi .bilhassa b?~ ~a: ~ 
lll~ ol~ası ke~ıyetıdir. Satış koope- nun layihasında ıs~ıhdaf .cttıg!~ız 
r~.tıflerırl.e baglanmış olmasının bü _ maksatla yürüyeceğıne kanı degıhz. 
yük .tesırı olm~sı keyfiyetidir. Bizim Bundan dolayı teklifin ~lduğu gibi 
kredı koopcratıfleri satışı kooperatif- kabul edilmesini rica ederım. 
~eriyle alakadar bir te§ekküI olmadı- itibardan ziyade ıay 
gından dolayı tahsilinde ve nıallann Tekrar ediyorum, arkadaşımız bu 
1>atışlarmda mü küUit olmuştur. Bun· meselede nazari düşünüyorlar. Bunun 
:~n dolayı kredi kooperatiflerine da- ziraat bankasının makanizmasiylc ve 

ıl olacak şerikler ayni zamanda sa • ziraat bankasının düşüncesiyle bir a
tış kooperatiflerine iştirak edecek _ lakası yoktur. Gayri mahdut mesu -
le!. Bu. s~retle satış kooperatifi teşek liyet keyfiyeti hemen her. ta:a~ta e • 
kul ettiğı zaınanda kredi koop n· uJ d 1 tı k · · 1 era • saslı bir surette kah e 1 ~ış r, ~-fı az~ arıı:ım ayni zamanda satı>t koo- d 1 d b 

tıfl d :ı operatiflerin esaslı um e erın en 1• 
pera erın e de &za olmasmx şart ridiri. Para ve kredi vermek mesel~-
k~ymuş bulunuyoruz. Layihadaki en sinde kanunun ruhu yakında.~ .tet~ik 
muhim fark budur. Diğer bususat te- · h tıb il 
ferrüattır. Arzettig~im gı·bı' tatbikatta edilirse görülür ki, ~ız, ~ sı 1 :ır e 

id d da ehemmiyet vermıyoru~. Kredı ve-
görültn are e görUlen ufak tefek rirkcn bir adamın 6Crvetı~i. es. a~ tut-
11oksanlar bu suretle ikmal dil ' - ;ı 

f d h"l e ıyor. mıyoruz. Şerikin ancak sayını ve ~"': 
Kooperat e a ı olan kimselerin arzu yinden mütevellit istihsal kudretı~ı 
ettikleri islahat da bunlardrr. esas tutuyoruz ve bununla kooI?~~atı-

Mesuliyet bahsi feA dahil olanlan nevcma fazla ıstih • 
Kanun layihası encümenlerde ö- sale teşvik etmiş oluyoruz. Mev_cut 

rüşülürken bu m~ele de UZun bo;lu kanunla şimdiki kanun arasındaki e
münakaşa ve muza~er.e edilmiştir. saslı farklardan birisı de budur. Bun 
Neticede bu kanun layihasında oldu dan evvelki kredi kooperatiflerini 
ğu gibi, gayri mahdut nresuliyetle tetkik ederken isla.h edilm~sini lüzum 
kanunun kabul edilmesi karargir ol • Iu gördüğümüz bir keyfiyet de, aı:ka 
muştur. Arkadaırmızm dediği gibi daşlar, kooperatife dahil ola~ların ih
bunda ziraat bankasının hukukunu gÖ tiyaçları nisbetinde koope.rat~t~ kre • 
zetmek gayesi yoktur. Bittabi her pa di bulmalarını temin keyfıyetıdır. 

krediye tlyac 
kar"·1.~acak P•ıvardır. Bu ihtiyaçını 

-s~J ranın ti d 
kooperatiften ~c ~ Y z e 30 unu 
riçten tedarik eı;ck de 30 u?u ~a -
kalırsa, kooperatif~ ~~:cburıy~tınde 
şahsın kooperatife k-rı, ofayesı ve o 
kt ve maksadı dejenere ol~~~s~daka
tir Bu kooperatife dahlı ola .. ke.nıek 

• • da•• u:ı::ıse 
lerin koop~ra~fe karşı sa katlarını 
devam etttrebılmek ve ~oopc.t<ı.tiften 
beklenen gayeye ulaşabıl~eyı bı.t ~
kip ettiğimiz tarikle teının edeccgi-
mize kaniiz. "b" 

Arkadaşlarımızın zannettiği gı ı 
ziraat bankası, kooperatifin şerikle • 
rinden kredi kıskanacak mevkide de· 
ğildir. Böyle bir şey olabileceğini ha 
trra getirmek bundan beklediğimiz 
neticeyi sıfıra indirir. 

Tahsil isi 
Diğer tahsil meselesine gelince, b·u 

şekilde teşekkül vücude geldikten 
sonra satış kooperatifleri yapıldığı 
zaman, bunu da ayrıca görüşeceğiz. 
Bu layiha ruznameye gelmiştir. Kre 
di kooperatifleriyle satış kooperatif
lerini beraber yürütmeye başladığı -
mu; zaman tahsil meselesi normal 
bir vaziyete girecektir. Şu halde o 
vakit müstahsil malını satış koopera
tifi vasrtasile &atmakta müttehit bu
lunacak, istihsalini tarnamiyle satrş 
kooperatifine teslim edecektir. Satış 
kooperatifi de mal satılmcıya kadar 
onu mürabahacılar elinde bırakma -
mak için derakap şeriklerin zaruri ih 
tiyaçlarını karşılıyabilmek için bir 
ehli hibre vasrtasile malına bir kıy • 
met takdir ettikten sonra malına mu
a~ nisbette para verecektir. De -
mek oluyor ki, mal satışı suretiyle pa 
ra tahtı emniyete girdiği gibi. şerik 
de, malrm satmadan evvel para bul -
muş oluyor. binaenaleyh arkadaşımız 
acele ile kanun layihasını ve e&babı 
mücibesini okumağa vakit bulama -
mışlar. 

Bu yüzde 1 O hakkında şikayetler 
dinledik. Binaenaleyh bu kanuna o 
kaydı koymadık. Birikenleri de borç
larına mahsup etmek niyetindeyiz. 
ziraat bankası umum mı!idürü de bu
nu muvafık buldular. Demek ki, me • 
sele halledilmiştir. 
B~ sene, sekiz sene meselesine ge 

lince. bu, o
4 

kadar mühim değildir. 
hey'eti umumiyenin takdirine kal -
mqtJr. Her §eyde olduğu gibi ... Ya1-

• ..,..__.... ..-~ ..,,...._o1 ... ıış oıan es 
babı mucibeye yeni bir esbabı mucibe 
daha ilave etmek isterim : 

Satış kooperatiflerinde de sekiz se
ne koyduk. Bu iki sistem kooperatif 
beraber yürüyecektir. Sebebi d~. an
cak sekiz sene ;ı;arfında bir alış veri -
şin tasfiye edileceğidir. Maksadımız 
h~r ikisinde ayni hükmün cari olma
sıdır. 

Zaten borçlu olmıyan kimselerin 
üzerinde tazyik yapmak doğt-u değil
dir Arkadaşlarımızın söylediğine biz 
de kabul ederiz.,. 

Raportör de izahat verdi 
Ankara, 4 (Özel aytarrmız bildiri

yor) - Hamdi {!çel) ~ki kredi ko
operatifleri ile, bu kanunla kuı:ulacak 
olan kooperatiflerin arasında.kı far -
km layihanın birinci maddesın~e g?
ze çarptrğını, burada kooperatıflerın 
budutaız meauliyetli olduğunu, çif
çilerden ziyade ziraat bankasının dü -
şünüldüğünil, hudutsuz ınesuliyet ye 
rine, muayyen bir madde, mesela ya
tırılmış olan kapitalin üç dört misli 
bir mesuliyetin kabulü tazım geldiği
ni, yoksa bu hudutsuz mesuliyetin 
birçok kimseleri endi_şeye düşiirerek, 
girmemesini mucip olacağını, bu ka • 
nunla ziraat bankasına çok geniş sa· 
la.hiyetler verildiğini söyleqi. 

Ekonomi Bakanı soz alarak izahat 
verdi. Takrir reye kondu, kabul edil
medi, birinci, ikinci, üçüncü madde
ler kabul edildi, dördüncü madde gö· 
rüşülürken Refik Şevket lnce (Mani 
sa) kredi kooperatifleri ortaklarına 
terketmek hakkının beş yıl iken. ne
den sekiz yıla çıkarıldığıru ve ölen
ler hakkında ne gibi hükümler konul 
duğunu sordu. 

Ziraat encümeni raportörü Yaşar 
Ö.zey bu layiha hazırlanırken, başka
memleketlerdeki kooperatinerin va -
ziyetlerinin tetkik edildiğini, müte -
hassıalarm fikirlerinin alındığım söy 
led~ 

Ziraat Genel Direktö
rü de izahat verdi 

Ankara, 4 (Özel aytarımız bildi -
riyor) - Refik Şevket İncenin, müd
detin beş seneye indirilmesi hakkın -
da verdiği takrir reye konarak redde
dildi. 

Bundan sonra, ziraat bankası ge
nel direktörü Kemal Zaim kürsüye 
gelerek etraflıca izahat verdi. İzaha -
tı tasvip edildi Madde aynen kabul 
olundu .Proje on yedinci maddesin~ 
kadar görüşüldükten sonra, pazartesı 
ye toplanılmak üzere celseve niha • 
yet verildi. 

ra veren müessese gibi, bu milli mü- Biz kooperatiflerin adedini çoğalt· 
essesemizin de yaptığı ikı·az muame • nıak, fakat kooperatife dahil olan 
lesinin tamamen emniyet altında ol- kimseleri ihtiyaç halinde bırakmadan 
.tnaıu lazımdır. Bu, dikkat edilmesi sa, icabederse koop<ll'atit adedini a: 
lazımgelen zaruri bir keyfiyettir. Fa- zaltmak fakat ve mutlaka kooperatı-
kat münhasıran bunun için konmuş r'; dahil ' olan kimselerin tabii ihtiyaç· Tıp kongreıi . . . 
bir kayıt değildir. Esasen mevcut larmm teminini daha mühim bir me Ankara, 4 (Özel aytarımız bıldm-
kredi kooperatiflerinin adetleri ve sele telakki ederek bu yolu tuttuk yor) - Tıp kongresi pazartesi günü 
muamelatı tetkik edilirse, görülür ki, ve bu yolda yürüyeceğiz. Halkcvinde açılacaktır. Bu miinase -
h!kn..~u®tti ctroi~ o}inljrın _ -.M~~ıe bk. &wkin too ~ bir i_betk blı' ~.!!ıt.~~i i i~~ ctır. 

Habeşler İngiliz Filosunun Top
lanmasına Bakarak Harbin Kısa 

Olacağına Hükmediyorlar 

GARAZ 
Zehirli hayvanlnr, daha doğrusu 

hayvancıklar arasında bir lasnn İn· 
sanlan da saymnk gerektir. Bu ze
hir, akrepteki gibi bir nevi hamız 
değiJ, bildiğimiz ve (garaz) dediği
miz pis, iğrenç huydur. 

Massauada hararet elli dereceyi buldu 
sınırda yağmurlar kesildi batakhklar var 

Le Journal'den: , . .:::- ı •\KDENI~-

Tabiat . çok aaildir. Dikkat ebek 
bir bayii dersler alabiliriz. Lakin 
nerede onu görecek göz? ! 

Zehir küçük, küçücük hayvanla
nn malıdır. Garaz da küçücük 
adamlann. Küçük ÖrÜmcck, küçük 
akrep, küçük çıyan, küçük yılan 
hep zehirlidir. Türlü türlü böcekler 
vardır ki zehirlidir. Ayağınızın al
tına geldi mi basıp ezmelisiniz. Kü
çüktür diye merhamete değmez. 
Çünkü hoş tubnak istediğiniz srTada 
sizi .&0kar. Sizi sokmaaa izin gibi 
iyi niyctJi başkasını sokar, Küçük 
zehirliyi ayağınızla ezdiğiniz gibi 
küçük garıızknrlan da yine ökçe
nizle eziniz! Sakın nıerhamet et· 
meyinl Masum sanılan bakışına 
aldanmayın! Zehirlidir. Şu yılnna 
baksanıza! Büyüdükçe zebiri gidi· 
yor. Boa zehirsizdir. Çünkü büyük· 
tür. Kertenkele zehirli, timsah ze· 
birsizdir. Çünkü büyüktür. Hangi 

• d" ·u - -=----=-~ T·SAID 
Adisababadan telgrafla bil ın. -

yor: Habeşistanda genel sefer?erlik 
emri verilmiş olmakla berabe~ unpa
rator prenslere ve çete şefl.e~e he
nüz davetname göndermemışb.r. A~
laşıldığına göre imparato.r bu _~ebdi· 
din Avrupada husule getırecegı ak " 
sülameli öğrenmek istiyor.. . . 

Irnparator prensip itibarile bır mil· 
Y~n asker çıkarır. Fakat pratik itiba· 
~ı.ıe_ Habeşistan bunun ancak 7 50 bi
hi~ seferber hale getirebilir. Ve mü
cak ';at azlığı dolay1sile bunun da an
duda ~~~ ın~lyonu techiz edilerek hu· 

Adisabah;~ebilccektir. 
ve ne de a b~ b: hummalı heyecan 
Bununla beraber 1:":ı ~al görti.inmüyor. 
sik değildir. fltılıe tı! s~neler de ek-

- dak t ı:.·1 dcrı gelenlerinin 
yaptıgı sa ~ t>~ııtetiainden 
4000 Arap tecımenı &ara:y önü d sonra 
lanmıslardır. Bunlar inıParato~u e :ıop 
kıs~ı lar ve pencereye ~1kınasııu · -
te~işlerdir. Bu halk •.. g~tÜdiği ~=: 
yecanın mükafatını gor~uşt ~· Inıpa
rator bunların isteklerim yennc &e • 
tirmekle kalmamış onlara silah ve (;cp 
hane dağıttırmıştır. . •. 

Sarayın süratle tahlıyesi ıçın h~r 
türlü tedbirler alınmı§tır. Seferberlik 
emri verilir verilmez imparator mu -
hafız kıtaatı ve Sü Bakanlığı ve bil '" 
yük mabeyinci tarafından aynlmtş 
l 00 bin seçme askerle beraber Adisa• 
babadan cıkacaktır. 

Bu emrin ne zaman verileceğini hiç 
kimse bilmiyor. Fakat lngiliz elçiliği 
muharebe başlamazdan nihayet dört 
gün evvel kendi tcbaasmı haberdar e
deceğini ümit ~ımektedir. 

Ingiliz orta elçisi, diğer meslekdaş-
1an j?:İbi, ihtiyat tedbirleri almıştır. 
Hergün vatandaşlarım gaz maskesi 
kullanmayı öğrenmek için scfaretha -
neye davet etmektedir. 

Sefaret binasının damı üstünde bir 
nevi hangaı- yapılmıştır. Buraya gece 
ve gilndüz mitralyözlü muhafızlar 
yerleştirilecr.!ı:tir. Çünkü lngiliz orta 
elçiliği binası. 135 metre yüksekli -
ğinde bir tepenin eteğinde bulunması 
itibarile hasara uğrayabilir. 
Habeş sile! şeneri, diişmanın meın

leketi birkaç noktadan birden istila
ya ~ı :tahmin etm kte(.lirler. 

-x:rdii ahvarcre-a\tliıu<nrı ctn avı .. ,,-rıı..-
]a parçalamak için memleket içine çek 
mek muvafık olacağı gibi mukavemet 
t~kilatının yalnız sevkülceyş noktai 
nazarından mühim olan me.ela Duan
la havalisinde yapılması da mlirnkün
dür. 

50 bin Habeş askeri bu sabah Ras 
lmarinin idaresi altında Giyanı mın
takasına gönderilmişlerdir. 

ingiliz filosuna 
Güveniyorlar 1 

Le Petit PcırUien'den: 

Adisababadan bildiriliyor: Maskal 
bayramı devam ettiği müddetce Ce • 
nup ordusu generalleri Adisababada 
imparatorla istişare etmekte idiler. 
Şimal ordusu generalleri vazifeleri ba 
şma gitmi }erdir. Bunlar harbi mu -
hakkak addetmektedir. 

ltalyanlann kendilerinden daha faz 
la cephaneye malik olmakla beraber 
kendilerini hemen bir hezimete uğra• 
tacağınr zannetmiyorlar. Onlar bu 
battı hareketlerinde, lngiliz filosunun 
Kırmızrdenizde toplanmasından cesa
ret almışlar ve hundan Eritre yolla
nnın abloka altına alacağını tahmin 
etmişlerdir. 

lmparatorun kuzeni Prens Worku 
bana dedi ki : 

- Milletimiz beş sene sürecek bir 
n:~harebe ile ltalyanları mağlQp ede
bilir. Fakat bu takdirde mühimmatı· 
mız az olduğundan pek çok telefat ve
receğiz. Bi!al:is bir abloka, bize ilk 
muharebeler esnasında cephanemiz -
den i~tifade etmek ve ltalyanlann il er 
lemesıne mani olmak imkAnını vere. 
b~lir. Elan harp olmıyaeağım ümit e
dıyoruz. Fakat Ingiliz filosunun vü
cudü, harp patlayacak olursa bunun 
kısa olacağında bizi temin ediyor.,. 

lngiliz Somalisi vasıtasile mühim • 
mat gelmekte berdevamdır. Habeş bil 
kfımeti §İmdiye kadar yüzden fazla 
kamyon satın almıştır. Bu kamyon -
lar hudutta Hargeisa ile Girdhai ara
sında işlemektedir. Burada bir telsiz 
merkezi mtikemmel bir surette salı~
makta ve Sasa • Banch havalisinde 
bulunan ihtiyat bedevileri tarassut al
tında bulundurmaktadır. 

f!arrarda lngilterenin prestiji fev· 
k~l~dedir ve bugün İngilizce söyleyen 
burun beyazlar gülcryüzle karşılan • 
maktadır. · 

l~~ilizlerin, harp malzemelerinin 
Ingılız Somalisinden geçmesine mü -
saade ettiklerini artık isbata lüzum 
görülmüyor. Elverir ki bunlar bir ta
a~ruz ı:naksadile getirtilmiş olmasın. 
Fı1bakıka mühimmatın ekserisi Al
man malıdır ve bunlar Cekoslovak fir
maları vasıtasilc satın nlınmıştır. 

Sınırda ya~mur kesilmiştir. ,JoJ:!ralt_ 

EJmntara 

• 

Süveyf kanalını göaterir bir harwQ 

ta bir istiliyı kolaylaştıracak surette 
yava~ yavaJ kuruyor. Dağların etek
leri elan bataklık halindedir. Kam
yonların buradan geçmesi devamlı ve 
müşkül bir gayrete bağlıdır. Fakat 
hudutta hattıüstüva günC§i bu du
manlı toprağı yakmaktadır. 

Şimdi Habeşistanda noksan olan 
seyin idare ve teşkılatı olduğu ve p<r 
5:... •-rbö'oi ı um-1<1hn-Hc::ir'-'değiştfr:Umesi 
laznn geldiği artık anlaşılmaya başlı
yor. Işte bu sebepledir ki Habeşistan
da bulunan ecnebi polis zabitlerinin 
kontratlan imparator tarafından iki 
sene temdit edilmi§tir. 

Oyle zannediyorum ki Habeş ordu
lanm yetiştirmek için ecnebi zabitle .. 
ri angaje edilecektir ve müstemleke 
askerleri au zabitlere yardım edecek
lerdir. 

Müstemleke kıtaları da yerli jan
darma te§kilatı viicude getirilince ge
riye çekilecektir. 

Ecnebiler şehirlerden dışarıya srk
mıyorlar ve ancak karalarda kısa ge
zintiler yapıyorlar. Onlar için Habeş 
köylüsünün inat ve ısrarmı anlamak 
çok güçtür. Bu son haftalarda gör • 
düklerimden elde ettiğim kanaate gö
re Habe§iııtanın i§gal\ ve yatıştml -
ması bu vazifeyi üzerine nlacak hü -
kfimeti iflasa sürükleyecektir. 

Rüştü Aras 
An karada 

Ankara, 4 (Özel aytarımız bildiri
yor) - DıJ Bakan doktor Tevfik 
Rüştü Aras bu oabah 'ehrimize gel -
miştir. Durakta Bakanlar, bakanlık 
ileri gelenleri ve dostlan tarafından 
karşılanmıştır. Yanında İç Bakan 
Şükrü Kaya olduğu halde Başbakan 
İsmet İnönünü ziyaret eden Tevfik 
Düştü Aras, öğleden sonra Cumur
başkanı Atatürk tarafından kabul e
dilmiştir. Dı§ Bakanın önümüzdeki 
günlerde tekrar Cenevreye gitmesi 
mutemeldihr. 

İş Kanunu 
Projesi 

Ankara, 4 (Özel aytannuz bildiri
yor) - lş kanunu proje~i tetkike
decek olan kamutay muht.Elit encüme 
ni, ekseriyet olmadığından bu sabah 
toplanamamıştır. Encilmenc gelen ü
yeler, proje üzerindeki tetkiklerin bir 
ay zarfında ikmali i~in encümenin çar 
şamba, cuma ve pazartesi sabahlan 
olmak fü:ere haftada üç defa toplan
masına karar vermigl~rdir • 

Trabzon Mendereği yaptınlıyor 
Ankara. 4 (Özel aytarırntz bildiri· 

yor) - Bayındırlık Bakanlığı Trab • 
zon Mendireğini yaptırmağa karar 
vermiştir. Bu maksatla tetkiklerde bu 
tunmak üzere trabzona bazı mütehas

_gsl@r .~ön~ri!miştir, _ _ 

büyük hayvan, fil, aslan, gergedan, 
balina hangisi zehirli olmağa te
nezzüİ eder?. Hiçbiri, 

insanlar da böyledil'. Büyüdük
çe, ama ~o~u değil, huyu rükaeldik· 
çe zehirı gıder. Garazı gıder ve te-
mizlenir. 

Garaz, pis. iğrenç ve kötü bir ze• 
birdir. Küçük, küçücük, küçümen• 
cik adamlarda ~örülür. Bunlar ak· 
rel), çıyan cins~ndendir. Ald~a· 
yın. Elle tutmaga gelmez. Okçenız• 
le eziniz? { 

B. FELEK 

Yeni Yugoslav 
El(jiSi bugün 
Ankaraya gidiyor 

Yeni elçi istasyonda 

Yugoslavyanm yeni Ankara elçilf
ğine atanan B. Branko Lazaroviç dün 
sabah Belgrattan şehrimize gelmiştir. 
Bundan evvel diğer memleketlerde el
çiliklerde bulunan Lazaroviç çok kıy
metli bir diplomattır. Cumur Başkam 
Atatürke itimatnamesini vermek üze
re bu akşam Ankaraya gidecektir. 
Branko Lazaroviç Türkiye elçiliğine 
z.tanması münasebetile demiştir ki : 
"- Dost Türkiyenin Ankara elçi

liğine gönderildiğimden çok memnu· 
num. Ankaraya gidip Cumur Başka· 
nma itimatnamemi verdikten sonra 
bütün sorulanmza sır.ısile cevap ver
meğe çalışacağım.,, 

Sayımda Vazife 
Alanlar 

1 
Ankara. 4 (Özel aytarnnız bildiri4 

yor) - Bazı vilayetlerde genel sa .. 
yım günü için vazife verilen memur 
lardan bazılarının izin almıya knlkış
tıklan görüldüğünden, saynnm ba
şarılmasına engel olabilecek böyle 
bir vaziyete asla meydan verilmeme· 
si için sayım gününe kadar memurla
ra izin verilmemesi Başbakanlk tara· 
hodan bütim dairelere tamim edil • 
miştir. 

Dün Gece 
On Ev Yandı 

Dün gece saat üçte Fındıklıda Me
zarlık aokağmda bir yangın çıkmış 
ve yangın, bu mahalledeki evler ah -
~p olduğu için birdenbire biıyümüş· 
tür. 

Derhal çağmlan ıtfaiye yangına 
gitmiş ve tutuşan evleri söndürmeğe 
başlamıştır. 

Gazetemiz makineye verildiği sıra
da on kadar ev yanmış ve ateş sön
dürülmek Uzere bulunmuştur. 

Parti Kamutay grupu toplanlıSI 
Ankara, 4 (Özel aytanmız bildiri

yor) - Cumuriyet Halk Parti i ka· 
mutay grupu yarın on beş buçukta 
toplanacaktır. Hükömetin grup Dyc -
}erine dış durum hakkında oohat ver 
m~si Jnuh_tcıncldir. 



4 ==============================================T ~ N===============-=~~===================== 
~ _..._...._ .,.,.._. ••-an ... a .. ,a ... rrrnnııs:sıs s - 10 - 935 -· 
MEMLEKETTE TAN VARAN B i R 1 

Şen hayatımızda mühim bir inkllabı haber veriyoruz. .,. ons a-u---••..._.. ............. , •• •• .... ..... _.._ ......... YILDIZ• {EfoiJe) sineması .~a~.ikulade_ filimler sezonunu açarken büyük eine· 
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Piyasaya Çıkarıhyor Köylüye Yıldı-
. rım isabet Etti 

Elli Yıldanheri Devam Eden 
.. Denemeler iyi Sonunç Verdi 

Yeni yetiftirilen bir mu.z bahçe•inde. 

'Antalya, (Özel aytanmız bil- ticeler venniyen bu denemeler, 
airiyor) - Yedi yıldanberi ye- devamlı çalışmalar sonunda 
titirilrncsinc uğraşılan Hint bo- müsbet bir duruma girmiş bu
dur muzu, bu sene ilk mahsulü- lunuyor. Önümüzdeki yıllarda 
nü vermiştir. Bu muz, küçük, Antalyada muz yetiştime işine 
fakat lezzet ve koku itibarile daha büyük ehemmiyet verile
çok güzeldir. Mahsul bereketli cektir. Bir dönüm araziden her
olduğu için İstanbul piyasasına biri 10 kiloluk 80 - 100 salkım 
sevkedilccektir. muz alınabileceği anlaşılmıştır. 

Elli senedenberi Antalyada Antalya muzunun bir iki yıl 
tektük muz yetiştirme deneme- içinde memleket ihtiyacım kar
leri yapılmıştır. Fakat, iyi ne- şıhyacağı umulmaktadır. 

Konya Ereğlisinde 3 Köylü 
Soğuktan Donarak Öldü 
Ereğli, (Özel aytarımız bildiriyor) - Havaların birdenbire 

emğuması ve dağlara kar yağması yüzünden Uç köylü soğuktan 
donmuştur. 

19, 28 ve 35 yaşlarında üçköylü odun kesmek 1çin civar dağ
lara gitmişler, fakat hava birdenbire bozmuş, evvela sağanak 
halinde yağan yağmur, sonradan kara çevirmiştir. Kar bir 
müddet sonra şiddetli bir tipi halini almış ve ortalık göz gözü 
görmez hale gelmiştir. 

Bu vaziyet karşısında bir iş yapamıyacaklarmı anlıyan köy
lüler odundan vazgeçerek köylerine dönmek istemişlerse de 
yollarını ve biribirlcrini kaybetmişlerdir. 

Ertesi gün köylülerin odun kesmek için çıktıkları dağlara 
adamlar gönderilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde, üç 
köylü, muhtelif yerlerde soğuktan donmuş olarak bulunmuşlar· 
dır. Cesetleri Ayrancı nahiyesine getirilmiştir. Ereğli milddei
ıımumisi Ayrancıya giderek adll tahkikata başlamıştır. 

Acıpayam Yangını Davası 
J\cıpayan, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bundan iki yıl ön

te !jikan bir yangında hükumet konağ~nın yanmasına sebebi
yet verdikleri iddiasile, Malmüdürü Şaban ve Hamdi aleyhine 
açılan hazine davası Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesinde 
'bitirilmiştir. Mahkeme, her iki suçluyu 13.500 lira ödemes?"e 
mahkum etmiştir. 

' Kalp Para Sürücülüğü mü ? 
Balıkesir, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Dereçiftlik köyün

<len Bayram, Manifaturacı Rızanın kendisine bir kalp gümüş 
lira sürmek istediğini iddia etmiş, zabıtaya müracaatte bulun
muştur. Zabıta, bu hadisenin tahkikatına ehemmiyetle el koy
muştur. Kalp para sürücüleri hakkında sıkı takibat yapılmak
tadır. 
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VOSMAH 
Etem izzet BENiCE 

liyen bir anını daha hatırhya· 
mıyordu. 

- Nesrini alıyorum 
Diye seviniyordu. 
- Kaçıyorum!. 
Diye ürküyordu. 
- Avrupada ne yapacağ12, 

nasıl bir hayata giriyoruz?. 
Diye heyecan duyuyordu. 
- Nesrin evde bulunmayın-

Q neler olacak?.. • 
Diye merak ediyordu. 
- Kaçarken yakalanırsak" .• 
Diye korkuyordu. 
Bütün bu biribirinin tersi dü

~ünceler arasında çırpınırken 
:?ihni başka başka konulara da 
kayıyordu: 

- Benim param tükeniyor .. 
İstediğim gibi be.rJ ancak bir 
iki yıl yaşatabilir. Sonra ne ola
cak? .. Nereden parn alacağım, 
rıerede çalışabileceğim, Nesrini
ıne o~sıl beklediği sürerli gö-

nenci verebileceğim?. Ö da bi
raz param var .. diyor. Fakat, ne 
kadar bilmiyorum?. Hem ben 
onun parasına el bile sürmek is· 
temem. B u r a d a kalsaydık, 
elimdeki para ile bir işe girişir, 
nasıl olsa mayalanırdım. Sanki 
o bana kaçtıktan sonra babasr 
uymamazlık etse bile ne çıkar
dı, ben onu koruyamaz mı idim? 
Bu asılmak, kesilmek, parça 
parça olmak hep Nesrinin fazla 
korkusundan doğuyor. Belki de 
hiçbir şey olma.z. Birçok böyle 
olgular olmuyor mu?. 

OUneş doOarkan 

Sabaha kadar gözüne uyku 
girmiyen ve bin bir düşünce 
içinde ıbunalan Ferit güneş do
ğarken odasının terasına çıktı. 
Örada da uzun uzun pturdu, 
uzun uzun düşündü. Güneş si
nirlerini biraz yatıştırmış, fi
kirlerini durultmuş. kafasınrn 
içindeki karmakarışıklığı gider
mişti. 

- Karar verdik bir kere .•• 
Diyor, bu yoldaki düşüncesi

ni sürdürüY.ordu: 

Merein, (O.zel aytanmız bildiriyor) 
Son yağmurlar sırasında düşen yıl· 
dırımlar, Fındıklı mevkiinde ve Ka· 
rabucakta dört kişiyi öldürmüştür. 
Olenler, Mehmet Babanın kızr, kansı 
ve gelinidir. Bu ailenin genç oğlu, bir 
tesadüf eıeri olarak ölümden kurtul
muıtur. 

Koza toplamak üzere tarlaya inen 
bu kafile, doludan kurtulmak için ön
ce bir top ağacın altına .sığınmışlar
dır. Fakat, dolu çok geçmeden şid
detlenmiş, ağacın bulunduğu mevkie 
üıtüstc iki yıldırun düşmüştür. Za
vııllt kadınlar derhal kömür haline 
gelmi§lerdir, 

....-.. ........ ~ 
Manisa kültür kadroıu 

Manisa, (Oıı:el aytanmız bildiriyor) 
Bu yıl şehrimiz Kültür Direktörlü

ğü emrine, 40 tan fazla muallim 
mektebi mezunu tayin edilmi§tir. 
İzinli bulunan ilbay dün şehrimize 
gelmiı ve vazifesine ba_şlamıştır, 

Samıun öğretmenlerinin gezisi 
Samsun, 3 (Özel aytarımrz bildiri

yor) - 25 ki§ilik bir öğretmen gru
pu İlbay Fuat Tuksal ve kültür dl
rektörü Cemal GUltekinle beraber 
Bafra ve Alaçamda bir inceleme ge
ziııi yaprnı !ardır. 

Geçenlerde de Turhal ve Zileye 
kadar bir gezi yapmı§ olan öğret
menlerimiz, bu gezilerden çok istifa· 
de ettiklerini ve gittikleri yerlerde 
kendilerine karşı gösterilen ilgiden 
ve iyi kar§Jlamadan çok memnun ol
duklarını söylomi,lerdir. 

• Çankırı, (Tan) - Son yağmur• 
lardan aonra ekine başlanmıştu. Çift
çiler gUvençlidirler. 

• Manisa, (Tan) - Burada 8 Ey· 
lfil. adı ile yeni bir gazete çıkmağa 
ba§lamıştır. 

• Merzifon, (Tan) - Çocuk Esir
geme kurumu, bu yıl da birçok fakir 
talebeye yardımda bulunarak uzak 
yerlerdcJd o.lcullı:ı ra gitmc;lerıni teıuin 
etmiştir. Şimdiye kadar sekiz orta 
mektep çoc;uğunun muhtelif yerlerde
ki liselere gitmeleri için Jazımgelen 
yol paralarını ve harçhklannı ver
miıtir. 

• Şarki Karahisar, (Tan) - Eylul 
ayı içinde 1317 50 adet oğlak, 5,500 
keçi, 3.000 koyun derisiyle 182 san
dık yumurta, 5.000 kilo yün, 4.500 
kilo keçi kıl, 1200 kilo balmumu, 7 5 
çuval kabuklu ceviz dış pazarlara çı
kanlırustır. 

• Sı~as, (Tan) - Bcypınar kö
yünde açrlacak olan yatı okulunun 
hazırlıkları devam ediyor. Okul bu 
ders devresinde tedrisata başlamış 
bulunacaktır. 

• Mudanya, (Tan) - lıımini bil
dirmek iııtemiyen hamiyetli bir yurd
daşın 40 bin lira vererek kazamız na
mına aldığı uçağ~ törenle ad konul
muştur. 

• Nazilli,(Tan)- Nazillide Tarrm 
Bakanlığı tarafından bir pamuk ııılah 
istasyonu kurulmuştur. Bu istasyon 
şimdilik yeni binalar ve depolarla ge
nltlctilecektir. Nazilli pamuklu kom
binası kurulduktan ıonra bu kombi
naya lbım olan pamuğun yetiıtiril
ınesinde bu istasyon çok faydalı ola
caktır. 

- Gideceğiz. Bir iki yıl hiç
bir şey düşünmeden yaşryabili
riz. Öndan ötesi için düşünmek 
te, söylemek te boş. Ne olaca
ğını bilmeyiz. Bu bir maceradır 
ki sonu ya çok iyiye, ya çok kö
tüye çıkabilir. Ben bugün he· 
men pasaport işlerine başlarım. 
Emniyet DirektörlüğÜnde ar
kadaşlarım var. Çarçabuk pasa
portlarr bitirtirim. 

Böyle böyle düşUnürken bir
den akhna yeni bir şey geldi ve 
bu yeniliğin heyecanına kapıl
dı: 

- tık i im hemen kuyumcu· 
ya gidip iki yüzük yaptırmak 
olsun!. 

Dedi ve .. 'karar istiycn yeni 
bir düşünceye saptı: · 

- Nişan yüzüklerinin içine 
ilk onu gördüğüm tarihi mi kaz
dırsam, yoksa 8/10/1933 tarihi
ni mi koydursam?. 

Bu soru onu fırtınadan kaba
ran bir deniz gibi coşturuyor, 
hislerini içine sığmaz ediyor ve 
içindeki yılJanımş aşk ihtirasla
rını birden taşırryordu ! 

CENNET YEMİŞİ: ELMA 

Elma çıkalı epeyce oldu ama, iyi· 
teri daha yeni görünıneğe ba§L:ıdı. 
Ankara treninden inen yolcuların el
lerinde sepet aepet kınmzı elmalar 
bulunduğuna bı:.Uursa bu yıl Sapan
ca taraflarında elmanın bol olduğu
na hUkmetmek lazımgellt. 

Fakat her ne olaa, bence, eltnanın 
en iyisi Gilmii§hane elması olsa ge
rektir. Her şeyin en iyisi ken~i va
tanında bulunur. Elmanın da ilk va • 
tam Gümüşhane taraflarrdtr. Eski 
Mısır Firavunları elmayı oradan ge
tirterek Mıaı:rda yetiştirmişler, İsra· 
il oğulları da onu orada tanımqlar ve 
pek beğer;:ii~erindcn Adem babamı· 
zın cennetten kovulmasına sebep o
lan yemi§ diye ilcme tanıtmıtlardır. 

Elmanın cennet yemiıi olarak sa· 
yılmasından dolayı her devirde şair
ler, hekimler ona pek ziyade rağbet 
göıtermi§lerdir. Bir Latin tairi, dün
yanın en büyüle zevki bir genç kıza 
elma yedirdikten aonra onu dudakla· 
rından öpmektir, dediğindenberi he
kimler de elmayı övmek için yarışa 
çıkmışlardı. Orta zaman hekimlerin
den biri, elmayı havanda döğdükten 
sonra yeni doğurmut bir annenin ail
dil ile karııtırarak her derde deva 
bir ilaç tertip etmişti. Elmanın çürü
ğü bile gangreıilere deva sayılırdı. 
fngilterede veba ha.atalığınm bq ilıt
cı elma l&paaıydı. 

Yeni kimyacıların tahlilleri de es· 
ki zaman hekimlerine hemen hemen 
hak verdirecek bir netice vermiıtir. 
ÇUokU elmanın içinde on iki türlü 
wvi maddeden başka sekiz tilrlü de 
madeni maddeler vardır. Elmanın gii 
zel kokusunu yapan yedi türlil madde 
de onlardan ba§kadır. Bunların hep· 
sinden başkaca da elmanın ta içinde
ki koçanında bir asit buJunur. Böyle 
yirmi türlü maddenin. her biri bir 
derde deva olsa hepsinin birden her 
derde deva olabilmesine §a§mamalı· 
dır. Biı'de de, midesinde elma bulu
nan adam ölemez, dcniltnesi bundan 
ileri gelse gerektir. 

Bu e m<uuu J.Uls ... ı ......... ı.ı.. uu cua 

bırakılsa da, iyiai olmak şartile, en 
lezzetli yemİJlerden biri olduğu 
§ilphesizdir. Mayho§ça olmaıır, yenil
diği vakit ağza bir serinlik vermesi, 
hele güzel kok\.t&ile, hafif tekerli ol
ması (yüzde on iki) onu herkese 
sevdirir. 

Bazı kimseler elma yedikleri vakit 
midelerinin ekşidiğinden şikayet eder 
ler. Fakat bu hal daha ziyade elma
yı iyice çiğncmcmekten ileri gelir. 
Elma iyice çiğnendiği vakit hazmı 
pek kolaylaşır. Hele killde, daha iyi
si bir fmnda pi§irilir&c en tembel, 
hasta mideleri bile yormaz. Bu tilrlü 
elma belki herkesin hoıuna gitmez. 
Fakat onun kompostoeuna, hoıafına 
hi~ kimsenin bir diyeceği kalmaz. 

Elma şarabı, bazı memleketlerde 
UzUm şarabı ile pek ita ba§a çıkabi· 
lecek hoı bir içkidir. 

Elma yağla karııtmlarak kaynatı· 
lınca, dudaklarda, ellerde ve bayan• 
ların göğsündeki çatlaklara iyi gelir. 
Bizim de kullandığımız pomata de
yimi eski çatlak rrıerhemlerinin böyle 
elma ile karış(: olmasından dolayı 
elmanın frenksedeki pomme adından 
gelmi.§tir. ı 

Lokman Hekim 

ÜçUncU gUn 

Ferit pasaportları çıkardı. 
Döviz aldı. 
Valizini hazırladı. 
Yüzükleri yaptırdı. 
Büyilkdercde bir otelde yer-

leşti. 

Ötelde üçüncü günü dolduru-
yor. 

Meraktan delirecek gıbi. 
- Nerede bu kız?. 
Diye telefonun başında bek

liyor, kafasının içi merak ve 
bunaltıdan kıskaca konmuş gi
bi buruluyor: 
Kaçamadı mı? .• 
Tutuldu mu? .. 
Hastalandı mı?. 
Kazaya mı uğradır . 

Hemen bir arabaya atlamali, 
istanbula inmek, onu aramak 
istiyordu. Fakat, bu yoldaki sı
nırsız aczini düşündükçe bü
tün bütün üzülüyordu. Nerede 
bulacaktı, nerede anyacaktı, 
kime, nasıl soracaktı?. O, onu 
sadece Nesrin.. diye biliyordu. 
Nerede oturuyor, kimin klZ1, ne, 
neyin nesi, hala hiçbir şeY, bil-
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AL Ti N 
ZiNCiR 

CALiBE 
Terzibanerni nakledeceğime dair 

duyumlan keain plarak tckzib ede
rim. M U§terilerimi eskisi gibi Beyoğ
lunda Mısır aparumanındaki terzi
hanemdc kabule devam ettiğimi bil· 
dfririm. 

' 

miyordu. Bu içhbir şey bilme
mezlik içinde bütün bütiin kız
dı, köpürdü, ve .. Nesrinin karar 
gecesi söylediklerini hatrrladı. 
Bu hatırlayışla içi burkuldu, 
daldı, bükük bir boyunla onun 
bütün söylediklerini gözlerinin 
önünde canlı birer tablo gibi ge
çirdi. ürktü, korktu, iğrendi, 
ürperdi, titredi, utandı, öfkelen
di, sızlandı, ağlamaklık oldu: 

- Ben ne yaptım? 
Ya hepsi doğru ise?. 
Ben nasıl biltün bunlara da

yanabilirim?. 
Dedi, vücuduna bir üşüme, 

titreme yayıldı ve birkaç daki
ka bu böyle sürdü. Sonra, sanki 
yağmur ardından gelen kızgın 
bir güneşin çıkışını andıran sı
cak bir doğuş vücudunu yeni
den ılmdırdı, ısıttı, gözlerine 
bütün her şeyi örten, unutturan 
bir perde indirdi. Bu perde, iyi 
hissediyordu, bir aşk perdesi, 
Nesrinin tılsımh, iri, kara göz
lerinden gücünü alan ve eskiyi 
karartan, yeniyi aydınlatan bir 
perdeydi: 

- Seviyorum onu f. 

DİPLOMALI BİR GENÇ 
FRANSIZ BAY AN 

Fransızca malUmatlarını derinleı· 
tirmek isteyenlere ders vermektedir. 
Aynı zamanda aileler nezdinde bir 
kaç saat kalarak genç talebeler ha .. 
zırlamaktadır. Stcnografiyi (Duplo
ye) metodu ile çabuk öğretir. Mek· 
tuplann "Fransız" rumuzile 1stan• 
bul 176 numcrolu posta kutusu 3'1-
resine gönderilmesi. 

Seven katlanır .• 
Dedi, yeniden: 
- Nerede kaldı?. 
Diyen üzüntülerini kurcala· 

mağa daldı. Bu sıralardaydı ki 
telefonun zili çaldı, otelciye sı
ra bırakmadan hemen koştu, ko 
nuşmayı açtı: 

-Aloo .• 
-Aloo .. 
- Sen misin Ferit?. 
- Benim sevgilim. Fakat, 

nerede kaldın?. Meraktan deli 
olacaktım. Uç gündür bekliyo
rum burada seni!. 

- Üzülme şekerim. Bir şe5"' 
yok. Biraz işlerim uzadı da . . 
onun ıçın. 

- Eşimdi hazır mısın?• 
- Hazırım .• 
- Hemen geliyor muaun'. 
- Uçak ne vakit kalkıyor?, 
- Sabah .• 
- Kaçta?. 
- Beşte! 
- Bilet aldın mı?. 
- Şimdi alırım .. 
- Ben tam dört buçukta o 

rada olacağnn !. 
[Arkası varJ 
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S C> :N 1-1 .A. 13 E : ~· Şehrimizden 
38 İtalyan 
Afrikaya Gitti 
Şehrimizde bulunan İtalyan ; 

lardan Doğu Afrikası için gö • 
nüllU yazdan 38 faşist genci dün 
Cita di Bari vapurile italyaya 
gitmiştir. Bunların hepsi 30 ya· 
şından yukarı olmayan ve bekar 
gençlerdir. 

40 kişilik ikinci gönüllü kafi· 
lesi de yakında şehrimizden ha· 
reket edecektir. 

Dün giden İtalyanlar faşist 
fırkasının üniforması olan siyah 
gömlekler giymişlerdi. Fakat 
her nedense bu formalarını giz
lemek için üstlerinde de birer si
vil caket vardı. Gönilllü gençler 
vapura bininceye kadar bu ceket 
leri çıkarmamışlardır. Vapurun 
her tarafı Türk ve İtalyan bay • 
raklarile donatılmış ve gönüllü 
gençler ellerine aldıkları Türk 
ve İtalyan bayraktan ile Ata
türk ve Türkiye için yaşa diye 
bağtrmışlardır. 

Dün giden İtalyan gen9lcrine 
İtalyanın Türkiye elçisi Anka • 
radan bir uğurlama telgrafı. çek 
mişti. Vapurun hareketinden ev 
vel İstanbul İtalyan konsolosu 
bu telgrafı gönüllü gençlere oku 
muş ve kendisi de buna ilave • 
ten birkaç söz söyliycrek mu • 
vaffakiyetler dilemiştir. 

Bundan sonra yapılan veda 
merasiminde İstanbul faşist te
şekkülü sekreteri ve üyeleri ile 
konsolos bUtUn gençleri ayn ay
n öperek uğurlamışlardır. 

Rıhtımın ilzeri gönüllü giden 
gençlerin aileleri ile dolu idi. Va 
puron hareketinden evvel ailele 
rile ve çoluk c;ocuklarile kucak • 
taşarak vedalaşan gençler va • 
purun hareketinden sonra Sa -
raybumundan kayboluncaya ka 
dar mendil ve el sallamışlardır. 

Doğuda eıki izerleri 
arat tırmalar 

'.Ankara. 4 (Özel aytarımı: bildiri
yor) - Kültlir Bakanı Saffet Arıkan 
tarih kurulu ileri gelenlerinden mu -
allim Af et, Manisa saylavı Hikmet, 
Hasan Fehmi, Faik Reıit ve daha ba· 
zı zevattan mürekkep bir hey'et Yoz
gt, Boğazköy ve Kayıeride tanni tet
kikler yapmak Uzere bu gece yirmi 
ikide trenle hareket ettiler. Seyahat -
leri di>rt giln ıUrcccktir. 

gazetesi yazıyor: 
"Liberaller ve amele partisi men -

suplarının diyevleri dolayııile hüklı· 
met, Ccnevrede daha kuvvetli bir H· 
san kullanmak vaziyetinde buluna • 
caktır.,. 

Neus Chroniel~. diyor ki: 
.. İtalyanın dün almrı ve tatbikine 

başlamış oldugu tedbirler, mütecavi
zanedir. 

Eğer Fransa, Ingiliz gencloyunun 
ümitsizliğe kapılarak Ulutlar Sosyc· 
tesinden yüz çevirmesini istemiyorsa 
ve Uluslar Sosyetesi mukavclesi.ıi:l 
çerçevesi içine almı! olduğu taahhüt· 
!erden kendisini ibr• etmesini arzu 
cylcmiyorsa, Franaa hükumeti Musso 
!ininin caniyane bir tarzda başlamış 
olduğu bir harbe nihayet vermek için 
icap eden tedbirleri almayı geçiktir
mek değil, belki bunları tacil etmek 
mecburiyetindedir.,, 

Japonyanın eforumu 
Tokyo, ;c A.A. - Japon kabinesi, 

cuma günkü toplantısında Afrika ı"İ
ni konuşmu§tur. Japon Dış işleri ba
kanı Hirota, Japonyanın almıı ulC.u
ğu bitaraf durumu bilhassa mesele
nin inkişaf tarz.ı §imdiden bilinemiye
ceğinden dolayı dcğiştirmcğe lüıum 
olmadığını söylemiştir. Japonya, ltal
yan • Habe11 ıınırına ırücl müşahit g··n 
dermiyceektir. 

Diğer taraftan, Ulus!ar Sosyetr-ıı;i 
16 met madde hakkında vaziyet alma
dıkça, Japonya da bu hususta bir va· 
ziyet almıyacaktır. 

Nevyorl< liomünistleri 
Ncvyork, 4 A.A·. - Dün akşam 

Madiıou - Square'dc yaptıkları bü • 
yük bir toplantıda Ncvyork komüniııt
lcri, ltalya aleyhine Habeşistana arka 
olmağı kararlattınnrşlardır. 

Silahlara ambargo 
Vaşington, 4 A.A. - Bitaraflık ka 

nunu mucibince, ltalya ve Habesis • 
tana gidecek olan levazım üzerine 
konulacak ambargo projesi hazırlım· 
mıştır. Dı bakanlığı erkanı ambarı:o 
hakkındaki bildiriğin neşrini Roo••e . 
velt'e tavsiye etmrden evvel "H• rp 
baılangıea,. haberinin resmen tevıt e-
dilmesini beklemektedirler. " 

HuU, Amerika hUkfimetinin, Am • 
bargo meselesinde derhal harekete 
geçmeğc hazır olduğunu gazetc<:ilcrc 
temin etmJııtlr 
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Daha Çok Erken !. .. iPAR YOLCULARI! 
Hayır, Nizamettin, haksrzsın: hay

ıranhğm öldürücüsü olduğu gibi ya
ratıcrsı da vardır. İskender'in heykeli 
karşısında ağlamaklı olup: "O, benim 
yaşımda neler yapmamış 1,, diyen 
genç Julius'u bir düşün: bu hayran! 
lığı Roma'nın en ünlü, en büyük kay
aeri olmasının önüne geçebilmiş mi? 
Yaptığı işlerde bu hayranlığın da bir 
hizmeti yok mu? 

Diyeceksin ki Kayser Julius'un 
"( 1) İskender'e hayranlığı, tarihin an
lattığı her iş gibi, kolaylıkla inkar 
edebileceğimiz şeylerdendir. Ben de 
onu bir masal sayarım; faat bunun 
için ona inanının; çünkü masallar 
yalnız falan yıl falan yerde geçmiş 
şeyleri değil, insanlığın en sürekli 
hakikatlerini anlatır. Bizden önce 
gelmiş insanların büyüklüğünü kabul 
etmek onlara değil, büyüklüğe tapın
maktır. 

Yazan : Nurullah ATAÇ 

O cümleye nalıncı keseri vurma
ğı, yani Nizamettin Nazifin sözünü, 
ne yapıp yapıp eskileri tarumağa 
teşvik saymağı bırakalım, biraz da 
tehlikeli tarafını görmeğe çalışalım. 

Bir kere o ıözde bir eksiklik var: 
bütün yaratıcılar kendilerinden evvel 
yaratılmış olan şaheserler karşısında 
değil, belki kendilerinden hemen ev
vel (yani kendilerinden bir evvelki 
nesil sanatkarları tarafından) yara
tılmış olan şaheserler karşısında is
yan duymuşlardır. Yoksa Virgilius'u 
"üstadım, yol-gösterenim, şeyhim,. 
diye anan Dante'yi, Homeros'un yo
lunda yürümek istiyen Virgilius'u 
ve daha birçok sanat adamlannı, şa
irleri yaratıcı saymamak lazım gelir. 

Hayranlığın öldürücüsü vardır; 
balkın "ağzı açık ayran delisi,. dedi
ği insanlarda gözükeni. Bu, beğendi· 
ğimiz şey karşısında anlama, düşün
me, tenkit etme kabiliyetimizi - is
tiyerek veya istemiyerek - kaybet· 
mektir. Ruhumuzun bu haletinde ya
ratıcılığın sönmesi, karşı:mıı.:dakini 
beğendiğimizden değil, anlama kabi
liyetimizi kaybetmemizdendir. Öldü
rücü olan hayranlık değil, o teslimi
yettir. 

Nizamettin Nazif'in sözünü tehli
keli buluyorum, çünkü bizim memle
ketimizde ona "a la lettre" uymak is· 
tiyen genç şairler, sanat adamlan 
çoktur (yaşlılar arasında da az de· 
ğildir). Diyeceğim ki Nizamettin Na
zif bizim memlekete göre değil, kül
türle "sature" bir hale gelmiş mem
leketlere göre düşünüyor. Bir Fran
srz sanat adamı : ''Genç ressamlar, 
müzelere uğramayın!'' (2) diyebilir; 
çünkü o memlekette genç ressamlar 
müzelere gitmek itiyadını edinmiştir; 
böyle bir söz ancak: "Müzeye gitti
ğiniz zaman tenkit kabiliyetinizi sön
dürmeyin, apışıp kalmayın" manası
na gelir. Bizde ise iş öyle değildir, 
her türlü örnekten kaçınmak laZlm· 
dır diye karşılanabilir. 

lpar Atina ;yolunda hıztnr alıyor ..• 

Hatta o da değildir, Nizamettin: 
Greklerin sanatı, şiiri artık erişilmez 
bir dereceye vardırdıklarını kabul 
eden, onlaıµ taklitten başka bir şey 
kalmadığını söyliyen XVII inci asır 
Fransızları yine yaratıcı olmamış 
mı? Yaratma kuvvetini veren nedir? 
bunu bilmiyoruz ama görüyoruz ki 
onu his bir şey öldüremiyor. 

Nizamettin Nazif: "Bütün yaratı
cılar, kendilerinden evvel yaratılmış 
olan şaheserlerin karşısında isyan 
duymuş olanlardır,, diye genç sanat 
adamlanmızı eski eserleri bor gör
meğe davet ediyor. Biliyorum ki o 
cümle çok kaçamaklıdır; Nizaıncttin 
Nazif bana şöyle diyebilir: 

"Hayır, benim sözümden eski eser
leri hor görmeğe, onlara bakmamağa, 
onlan okumamağa davet manasını 
çıkarmak, kullandığım kelimelere 
dikkat edilmediğini gösterir. Ben 
fAheıer dedim ve karşmnda dedim; 
onlarda insanlık tarihine şeref veren 
meziyetler bulunduğunu inkar etsey
dim taheıer der miydim? O kelimeyi 
kullanmış olmam da onlara saygımı 
gösterir. Karp.ında diyorum; demek 
ki onların yakılmasını, kapatılmasını 
istemiyorum. Hatta onlann karpşnı
da iıyan duymuf demekle bu isyanın 
doğmasında onların da bir payı oldu
gunu sezdirmiş olmuyor muyum?., 

Nizamettin Nazif'in bu yolda ve
rebileceği cevabı daha uzatmağa da 
imkan vardır; o cümleyi tefsir eder
ken şunu da çıkarabiliriz: "Sanat 
adamının, bir sana! şaheseri karşısın
da isyanı ne demektir? O eserdeki 
estetiği ve - her eser son tahlilin

tie bir cihanı telakki'nin mahsulü ol-
duğuna göre - bir görüşü eksile bul
mak, bizim estetiğimize ve görüşü· 
müze uygun bulmamak değil mi? 
Fakat bu isyanın, bizim estetiğimi-
2in ve görüşümüzün o esere bir reac
tion olarak meydana gelmediğini id
dia edebilir miyiz? Yani bizim kendi 
kendimizi keşfetmemizde o eserin, o 
şaheserlerin tesiri yok mudur? ... Be
nim o cümlem şöyle bir iyice, keli
meleri tartılarak düşünülürse geçen 
devirlerin şaheserlerini inkar etmek 
§Öyle dursun, bugünkü insanın te
şekkülünde hepsinin hizmeti olduğu
nu kabul ettiğim anlaşılır.,, 

Evet, o cümleden bütün bu mana
lar çıkarılabilir ve buna kelimeleri 
zorlamak denemez. Bilmem Niza· 
mettin Nazif bunların bir kısmını ol
aun üzerine alır mı? Hiç ummuyo
rum; çünkü, heyhat 1 kil'J'se kimsenin 
ağzından söz söyliyemez. 

Bunun sonu ne olur? Genç sanat 
adamlarımızı, yaratma kudretini kör
leten hayranlıktan koruyalım diye 
hayranhkların en körleticisine, kendi 
kendilerine hayranlığa sfüüklemek ol
maz mı? ... Grekçe, latince öğrenme
miz lüzumundan bahseden bir yazıma 
karşılık diye yazarlarımızdan biri: 
"O dilleri öğrenmeğe kalkmak, tıbbın 
son terakkilerine göz yumup da 
Hippokrates nazariyelerini almağa 
benzer" gibi bir teyler söylemişti. 
Benzer bir yeri yoktu. Fakat şahsiğ 
(veya ulusal) yarabna kudretimizi 
körletir diye eski eserleri kapatmak, 
insanlığın asırlardan beri yaptıklan
nı bir yana bırakıp işe yeniden başla· 
mak istemcğe benzer. Bugünün ada
mını, ilk insa 1ardan çok ileri bir 
mablUk kılan şey, asırların meydana 
getirdiği eserlerdir: onlara bakmıya
cak, onları öğrenmiyecek, ortadan 
k.aldıracak olur8ak hiç bir şey yapa
mayız demiyorum, ilk yapılan İ§leri 
veya ancak onların benzerini yaparız. 
Hele bizim sosyetemiz de, Avrupa 
sosyeteleri gibi, kültürle "sature" ol
sun, o zaman ben Nizamettjn Nazi. 
f'in "Hayran olmamak sırn'' gibi ya
zılarına hak veririm; fakat o zamana 
kadar bizim de, Joachim Du Bellay 
gibi: "Greklerde, Latinlerde ve bu
gün onların medeniyetlerini devam 
ettirenlerde · ne bulur&anız yağma 
edin... Genç Türk ressamlan, müze
lerden çıkmayın" dememiz lazımdır. 

Bence Nizametfin Nazif, edebiyat· 
çılarımızın Avrupa edebiyatlarından 
bahsetmesine sinirlenip de biz kendi 
kendimize bakalım diyenler gibi bir 
"chronologie" hatası yapıyor. isyanı 
Fransa'da, Almanya'da, o gibi mem
leketlerde haklı, lüzumlu bir ikaz ola
bilir; bizde ise zaten olanı teşvikten 
başka bir şey değildir. 

25 - 9 - 35 

(1) lulius C11e1ıa1' (Jules Cesar). 
Bunu "Sezar'' diye yazmak elimden 
gelmediği için böyle Kayser luliua 
demeği daha doğTu buldum. Uıeaar 
(Kesar) soy adıdır, sonradan kayser, 
İmparator manasına gelmi,tir. · 

(2) M. Andre Lhote'un "Jeunes 
peintres, n'allez pas n.u Louvre" adlı 
bir yazumı la NouveUe Revue Fran
çaiae yıllarca ilan etti; o mecmuada 
çıkmadı, ba,ka bir yerde çıktıysa bil
miyorum. 
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Saat sekizi on geçe (Gulyal
meni) nin yeşil, gölgeli limanı
na girdik. Burası mavi, berrak 
denizi ve yeşil çamlarile bize ilk 
görüşte Büyükaday~ hatırlat
mıştı. A tinanm sayılı plajların
dan biri olan bu tabii limanda 
Yunanistanın muhtelif yerlerin
den gelen büyük küçük üç dört 
kotra demirli idi. Yüzer metre 
ara ile demirliyen bu kotraların 
arasına biz de girdik ve demir
ledik. Burada iki saat kalarak 
işlerimizi gördükten sonra ha
reket edecek, on bir, on bir bu
çukta, öğle tatilinden evvel Pi
re limanına girmiş bulunacak
tık. 

Burada ilk iş olarak yapıla
cak şey istanbuldan hareketi
mizi duyan Sefirimiz Ruşen Eş
refe (Gulyalmeni) ye muvasa
latımızı telefonla bildirmekti. 
Arkadaşlar soyunarak kotranın 
temizliğine başlamak üzere 
iken ben de Hüseyini yanıma 
aldım, sahile çrkma\c üzo.r;ç in ~ 
dirdiğimiz küçük bota acele at-
ladım. 
Beş altı dakika sonra sahilde 

bir gazinonun iskelesine yana
şarak dışarıya çıktnn. Atinada 
türkçeyi anlamıyan kimse he
men hemen yok gibi bir şey ol
duğundan Hüseyini botun ya
nında bırakarak gazinocuya, 
türkçe: "Burada telefon var mı
dır?,, diye sordum. Ve derhal 
türkçe cevabını aldnn. 

- Evet, yukarda yetim meh-

I 

1 
Re'i Bayar dümende ..• 

tebinin kapısında, dedi ve yanı
ma bir çocuk katarak beni ora
ya gönderdi. Çocuk, mektebin 
kapısını gösterdikten sonra 
döndü. Kapıcıya türkçe söyle
dim anlamadı. Maamafih yal
nız ' (telefon) u anladığı için 
(Edo ine) dedi. Beni telefon 
odasına soktu. Telefon rehberi
ne el attım. Rumca hurufatla 
yazılmıştı· 

Adama: Konsulato, Türkika, 
İstanbul, to Smirni, ko~ulat, 
filan diye güçlükle derdimı an
latabildim. Kitapta bir hayli 
aradıktan sonra numarayı bul
du. Telefonu eline alarak: 

- ikosi triyanda pende de
di ve bunu gittikçe sertleşir bir 
sesle üç, dört defa tekrar etti. 
Yavaş yavaş hiddetlenmesinden 
cevap almadığı anlaşılıyordu. 
Birkaç kere telefona üfledi. Eli
le kutuya vurdu. Yine bağırdı. 

- ikosi, triyand:ı pende ! 
tlç, dört defa, yine işittireme

di. Kulağına bir ses gelir gibi 
oldu ki yeniden telaşla: 

- ikosi, dedi ve arkasını geDünyada emsaLıizdir.. Her yerde arayınız. 
tirmeden sayılı bir küfür etti. 

·~~ Parits yazıh etiketlere asla aldanmayınız. !!- i!i!~• Telefonu kapadı. Elinden bırak-

madan bir dakika bekledi. 
Odanın kokusuna tahammül 

etsem, herifin hali bırakılacak 
şey değildi. Mükalemenin uza
masını temenni edecektim ama, 
yatağının dibinde Piza kulesi 
gibi çarpık ve dik duran çorap
ları gözüme ilişmiş olmasaydı. 
Herifceğiz ayağının ma~ulü, 
yerli malı kola ile o coral>lan 
kim bilir kaç günde böyle dim
dik durdurabilmişti· 

Telefonu kulağına getirip bir 
daha haykırdı. Ve yine cevap 
alamayınca taze bir küfürle 
"Tuu,, diye telefonun ağzına 
mufassal bir tükrük yuvarlamaz 
mı? Tesadüfün temizliğine bak 
ki tam o esnada telefona cevap 
geldi. Herif yine kapanıverir di
ye tükrüğüne ilişmeden acele 
telefonu bana uzattı. 

Haddin varsa, sokul da konuş 
bakalım. 

- 41 -
PARTi BAŞLANGIÇLARI 

Son söz olarak bu oyunda önemli 
olan başlangıçlar hakkında da birkaç 
noktaya dikkati sekerek bu bahsi bi
tireceğiz. 

ilk hamle - Taşların ilk duru· 
munda (atlar müstesna) kodaman
ların hareketine kendi paytaklarının 
engel olduğu bilinen şeydir. Şu hal
de kuvvetlerimizi harekete getirebil
mek için ilk hamlede paytaklarımrz
dan birini oynamakhğımız l.azıındır. 

Dikkat edilirse şah ve Ferz paytak
larmın dört taşa (yani şah, ferz, bir 
fil ve bir ata) yol açtıkları, halbuki 
öteki paytakların yalriız bir tek taşa 
yol verdikleri görülür. 
Şu halde en iyi başlangıç şah pay

tağını veya Ferz paytağıru oyna
maktır. Diğer taraftan bu iki payta· 
ğın ba!tlangıcmda iki hane birden 
ilerlemesi şu üç sebepten dolayı fay
dalıdır: 

ı - Fazla tehlikeye düşmeden 
diişman ordusu ile temasa geçilmiş 
olur. 

2 - Orta hanelerden biri ve hatta 
biraz sonra arkadaşı da kendisine 
iltihak ederse şatranç tahtasının orta
sı tutulmuş olur. 

3 - Biraz sonra beşinci bir taşa, 
yani öteki file de yol açılmış'Ôlur. 

Şimdi bu iki hamleden hangisini 
tercih etmeli, yani (e2) deki paytağı 
mı ( e4) hanesi' e getirerek, yoksa 
(d2) deki paytag~ mı (d4) hanesine 
getirerek başlamalı? . . 
Şah paytağrnrn yanı (e2) dekı 

paytağm oynanması şu sebeplerden 
dolayı daha doğrudur: 

1 - Fer•'e dört (yani e2, f3, g4, 
h5) hane açar, halbuki Ferz paytağı 
yalnız d2 ve d3 hanelerini açar. 

2 - Küçük Roı. i~ Şah ,tarafın
daki taşların daha çabuk hareketine 
müsaittir. Çünkiı küçük Rok için ilci 
taşın, halbuki büyük Rok için üç ta· 
şın ileri çıkması lazmıdır. 

Ancak bütün bunlara mukabil 
( d2) deki paytağı ( d4) hanesine ge
tirmek daha sağlam ve hamle sanıl
malıdır. Çfınkü d4 hanesi Ferz'in hi
mayesi altında olduğu halde, e4 ha
nesi henüz hiçbir taşın himayesi al
tında değildir. 

Taşlar üzerine bazı düşünceler -
Fcrz'i vakitsiz ileri çıkarmak tehlike
li bir hareket olduğu, ruhlar da he· 
nüz kımıldanamaz bir halde bulun-: 
duğu için savaşın ilk safhasında ha
rekete getireceğimiz taşlar: Atlar ile 

sonra görülen kus 

~ 

Nişantaşından Altıner imzasile: 
"Bir dostumun evinde tanışarak 

iki ay kadar yalnız meclislerde görıJı;,. 
tükten sonra bir genç krzla evlendiô'ı. 
Bu iki ay zarfında ne o beni, ne beo 
onu derin bir aşkla sevmedik. Fakat 
arada bir sempati doğduğunu sandık. 
Halbuki evlenmemiz üzerinden üç 
beş gün geçer geçmez ben şiddetle 
pişman oldum. Bunun sebebi o zama
na kadar bu kadında göremediğim, 
farkedemediğim bir sakatlıktır. Bir 
kolu çolak olan bu kadın benden vii
cudundaki arızayı aylarca gizliyerek 
beni aldatmış değil midir? Bunun bir 
dükkancı tarafından müşteriy,çürük 
veya yırtık kumaş yutturulmasmdan 
ne farkı vardır? Bu yırtık kumaşı ge
riye getiren müşteriye dükkan sahi
bi: "Alırken gözünüz nerede idi? 
Dikkat edip çürük kumaş almasaydı
nız 1,. diyemez. Çünkü beş on metre 
kumaşın her •ktası tetkik edilemez. 
Onun gibi ben de iki ay görüp ko
nuştuğum bu kadının çolak olduğuna 
dikkat edemezdim. Ne yapmalıyım?., 

Mukayeseniz nekadar yanlış ... Bir 
kere yırtık veya çürük kumaş işe ya
ramazken bahsettiğiniz sakatlıktan 
daha büyükleri bile aile saadetine en
gel olamaz. Sonra, ne istiyorsunuz? 
Bu genç kız evlenmeden evvel size: 

- Kuzum, benim vücudumda şu 
kusurlar vardır. 

Diye izahat mı vermeli idi. Bunları 
öğrenmek sizin işinizdir. Daha sonra 
evlenirken imzaladığınız mukaveleye 
Q.Öre bu mukaveleyi hangi şartlar al
tinda feshedebileceğiniz de tayin edil
miştir. 

Aile saadetine beden kusurları de
ğil, ahlak kusurları engeldir ve ancak 
bu kusurlardan dolayı bir adam karı
sını &ııyabilir. 

• 
Dört ,ocuklu bir baba 

Bebekten Kevser imzasile: 

"Çok hassas, sinirli ve kıskanç bir 
adamla üç dört senedenberi tanışıyo
rum. Beraber yaşıyoruz gibi ... Ben
den on "altı yaş büyük ve evlidir. 
Dört te çocuğu var. Beni çok sevdiği
ni, benim uğrumda ailesini ve çocuk
larını bırakmağa, beni nikahla alma· 
ğa hazır olduğunu söylüyor. Ben ise 
bu on yedi senelik aile ocağının yı
kılmaması için evlenmekten vazgeç· 
mesini söylüyorum. O zaman bana: 
"- Sen aşkla oyun mu oynuyor

sun? Ben seni çılgınca seviyorum ; se
nin uğruna her şeyi yaparım!,, diyor. 
Ne yapayım? Bu adamla evlenirsem 
on yedi senelik karısının uğrıyacağı 
akıbete bir gün ben de düşmez mi· 
yim?,, 

Böyle meselelerde falcı Irk olmaz; 
fakat çoluk çocuk sahibi bir adamın 

fillerdir. 1 
Şah atını Şah filinden evvel ileri 

çıkarmağı tercih ederiz. Çünkü at, 
filden fazla hareket yapmağa ~üsa
ittir. 

Bundan sonra düşünülecek nokta, 
Rok'lan hazırlamaktır. Planlarını 
pek çabuk meydana vurmak istemi· 
yen bir oyuncu her iki Rok'u da ha
zırlar ve son dakikada planlarına en 
uygun gelen Rok'u tercih eder. Hat
ta iyi bir oyuncu hasmın Rok yaptı
ğı tarafın aksi taraftan Rok yapma
ğı daha cl.gğru bulur, çünkü bu suret
le mücadele daha hararetli olur. 

Umumiyetle Ferz ruhunu Şah ru
hundan çok daha geç harekete getir
mek doğrudur. 

Başlangıç çe§itleri - Parti baş
langıçları (tabii beyaz taşlara göre) 
üç grupa ayrılmıştır: 

1 - ( e2 • e4) başlangıçtan (açık 
başlangıçlar) 

2 - ( d2 • d4) baglangıçlan .(ka
palı başlangıçlar) 

3 - (e2 • e4) veya (d2 • d4) 
dışındaki başlangıçlar (in\izaınsız 
başlangıçlar) 

Her grupun da değişik çeşitleri 
vardır. 
Açık başlangıçlar, partinin çok dü· 

evini barkını yıkmasına sebep olm 
hayırlı neticeler vermemiştir. Bu y .. 
den ocağı harap olan kadınlardan d 
ha harap olanlar eksik değildir. S 
çıldırasıya seven adam sizden c 
ret almı~. Vicdanınızın gösterdiği y 
la giderek onun cesaretini kırarsan 
onun yine on yedi senelik evine dö 
düğünü görürsünüz. 

• 
Dört yıl sonra 

Bandırmadan Akın imzasile: 
"Dört yıl evvele gelinciye kad 

uzak akrabamdan bir kızla sevişiyo 
duk. Daha mektep sıralanndan ba 
lıyan ve yavaş yavaş ikimizi de s 
şiddetle sarsan bu aşk ailelerimizin 
detaleti ile bir nikahla bağlanm 
üzere idi. Memur olarak bulund 
ğum yerden ayrıldım ve bu kızı dö 
yıl görmedim. Iptida sık sık mektu 
laşırken sonra mektupların da ar 
sı kesildi. Ve ben memnun oldu 
Çünkü geldiğim şehirde başka bir kı 
la tanışmış, sevişmeğe başlamıştı 
Akrabam olan kızın mektupla 
kesmesini onun da behi unuttuğun 
bir delil sayarken geçenlerde ~y 
hat ederken onun bulunduğu şehir 
uğradım ve tesadüf onu karşıma çı 
kardı. O, hiç değişmemiş. hfila be 
eskisi kadar seviyor ve bala beni 
kendisini alacağımı sanıyor: "Pe 
neden mektuplann arkasını kestin? 
diye sorduğum zaman güldü: "Ba 
şımdan garip bir macera geçti de on 
dan ... Bunu sana evlendikten sonr 
:ınlatacağım,. cevabını verdi. Kendi 
sine benim de hala devam eden bi 
macera içinde bulunduğumu söyliye 
medim. Çünkü son derece hararetle 
o ilk aşkımrzm coşkunluğu ile 
merbutiyet gösteriyor. Bu kızı bir 
kaç gündenberi oyalıyorum. Kendi 
sile alakam olmadığını bir mektupl 
bildireyim mi?., 

Oyalamak iyi bir şey değildir. Si 
ona nasıl mektup yazmağı kestiniz 
se o da - kim bilir nasıl bir sebep 
le - size mektup yazmağa lüzu 
görmemiş. Demek ki, bir müddet 
da bu ilk aşkı unutmuş. Bu vaziyett 
kendisine yeni rabıtanızı anlatmakt 
hiçbir mahzur yoktur. 

• 
Bahane mi? Kimbilir.•. 

Bu bir bahane değil midir? Ona na5ı 
cevap vereyim? Nişan yüzüğünü ge 
göndereyim mi?,. 

Genç kızların sağda solda birtak 
y-abancı gençlerle görülmüş olmala 
böyle fena muamelelere maruz kal 
malanna her zaman sebep olmu!tU 
ve daha da olacaktır. Bundan kaçnı 
mak ellerindedir. 

Gül'ün uğradığı bu muamelenin bi 
bahane olup olmadığını bilemeyi 
Onun nişan yüzüğünü saklamakla hi 
bir şey kazanmıyacağı da meydanda 
dır. 

şündürücü ve değişik oyunlu olması 
na meydan verir .Zamanımızın ust 
şatranççıları arasında açık baş1angı 
lar heme.ı hemen bırakılmış gibidi 
Çünkü açık başlangıçların her türr 
sü çok uzun zanıanlardanberi ince 
lenmiş, gizli tarafı kalmamıştır.Bun 
mukabil şatranca yeni başlıyanları 
açık başlangıçlara her şeyden fazl 
önem vermeleri lazımdır. Çünkü y 
vaş yavaş iyi oynıyabilmek sırrı, açı 
başlangıçlardan doğan bUtün inceli 
leri öğrenmekle kabildir. 

Bu suretle incelenmiş ve şatran 
çılarla tanınmış başlangıçlar için a 
n ayrı isimler verilmiştir. Bu isi 
ler, ya ilk tatbik eden ulusa, yah 
ilk defa bulan şatranççı veya şanip 
yona, yahut da şatranç taşlarında 
birine ve hatta bir şehire izafe edi 
mişlerdir: Şah atı başlangıcı, Viyan 
başlangıcı, Fransız başlangıcı gibi. 

Başlanglçlardan sonra gene a 
ayrı isimler taşıyan parti ortaları v: 
daha sonra da parti sonları gelir. 

Bu üç safhanın çok usta şatrançç 
lar tarafından bulunulmuş, kon 
muş. yazılmış çok muhtelif Variant 
Jarmı bilmek iyi şatranç oynıyab' 
mek için lüzumlu bir ş.eydir. 

- Bitti -
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Levski Dün 
Bugün, Futbol Kampında 

Futbolcülerle 
Çalışan 

Karşılaşacak 
Bulgar sporculannın kafile başkanı: "Galibiyet, mağlubiyet ikinci planda 
kahr, herşeyden evvel dostça, kardeşçe, bir maç yapacağız,, dıyor 

Bulgar Levski futbol takımı ·ff6 ~:elit.111lıllliM 
dün sabah trenle şehrimize gel-
di. Komşu sporcular Sirkeci ga- i 

rında Fcnerbahçe ve Güneş 
klüplerinin idareci ve sporcula- · *" ~ 
rı tarafından karşılandılar. 

Memleketinde sekiz' klüpten 
teşekkül etmiş birinci kümenin 
ikincisi olan Levski bundan ev -
vel de şehrimize gelmiş ve Fe _ 
nerbahçeyi iki defa yenerek at
letik tarafları kuvvetli futbnlcü
lerden yapılmış birtakım oldı.ı _ 
ğunu göstermişti. 

Misafir futbokülerin v:ııe bü 
yük bir kısmını boylu~ bosh 
sporcular teşkil etmektedir. A _ 
ralarmda evvelce gerek Levski 
ve gerek Bulgar ulusal takr.milc 
şehrimize gelmiş futboküler de 
vardır. 

Dün öğleden sonra, misafir e
dildikleri Güneş klübünde kendi 
Jerini ziyaret cP,erek kafile baş
kanlarile görüştük. 

Bulgar futbolcüler bir defa 
d~ha memleketimizi ziyaret et
mış olmaktan memnundurlar. 
Aralarında bugün Bulgar ulu _ 
sal :~kımında yer alan üç fut -
bolcu bulunmaktadır. 

Kafile başkanı: 
::- . Y a.krn komşumuz olan 

Turkıyenın kardeş sporcularile 
fırsat düştükçe ve sık sık temas 
etmek en istediğimiz şeydir. 
Sırf bu maksatladır ki, bu sene 
şe~rinizde yapılan Balkan güreş 
lenne ve Dimitri ivanoPun acı 
ölümüne tesadüf ettiği halde 
Balkan oyunlarına jştirak etcik. 
nı ~ctt~YıL.öRff.r~ırı'tPa. 'nv'filr llaı 
de güzel .bir futbol teması yap. 
~ış olacağız. Bu maçlardrı. gali
bıyet ve mağlubiyet ikinci plan 
da kalır. Her şeyden evvel arka 
d~şça. dostça ve hatta kardeşçe 
bır maç yapacağız. 

Dedi. Diğer taraftan bugiın 
Levski futbolcülerile karşılaşa -
cak olan futbolcülerimizin 
k~p direktörlüğünü yapan es
kı futbolcü arkadaşlarımızdan 
Nüzhet Abbasla görüştük. O 
da, futbolcülerimizin kamptaki f urumlarmdan, muntazam ça • 
ışmalarından memnundur. Her 
şeyden evvel temiz, güzel ve 
zevk verici bir mac yapılması -
nın istenilen ve be'klenilen bir 
şey old.uğu düşüncesindedir. 

Bugün Fencrbahçe stadında 
aaat on beşte başlanacak olan 
ıı;aç Lcvski ile kamp futbolcüle
rı ar~sında oynanacaktır. 

Musabaka Şazi Tezcanın ha
kemliğine verilmiştir. 

Şa~i Tezcan bugünkü hakem
lerımız arasında en önde gelen • 
l':tden olduğu için maç zevki _ 
nı~, fena bir idare ile bozulmıya
cagına emin olabiliriz. 

.T aksinı abideaine bugün 
çelenk konulacak 

.Maç yapmak üzere dün şehri
mııe gelen Buıgaristanın L -
k. k b . evs 

•1 ta ımı ~gün saat 10 da Tak-
sım Cumurıyet anrtına törenle 
çelenk koyacaktır. 

Bugün Levski karşısına çıka _ 
cak takJn?ımızm nasıl yapılaca
ğını bilmıyopız. Çünkü alaka • 
darlarla kam~ direktörünün, bu 
nun maç saatıne kadar gizli kal 
masmı iıtedikleri hiaıediliyor-

Ancak kampta bulunan fot _ 
bolcülere göre çıkanlacak ta • 
knnı teıbit etmek aşağı yukan 
kabil olabilir ıamnz. 

Kaleci olarak Avni veya Nec
det akla gelir. Daha tecrübeli 
ve daha kıdemli olması dolayrsi 
le Avniyi tercih etmeleri muh • 
temeldir· 

Müdafilerden Yaşar, Faruk, 
Lutfi hemen hatıra gelen isim • 

lutbolculan Jün Sirkeci gannJa 
aporculan tarafından ltartılanırken 

Ii veya Yaşar ~ Faruk şeklinde namadrğı gibi Hasan, Faruk gi
olacağını bulmak güç bir iş de • bi bazı futbolciilcr de iyi bir hal 
ğlldir. Hatta her iki şeklin de bi de değildiler. 
rer devre denenmesi muhtemel- Bu haldeki oyuncuların kamp 
dir. ta geçen son günlerde çaltşa -

Muavin hattına gelince, ib • rak iyi bir hale girmiş olmaları 
rahim • Esat - Mehmet Reşat, varittir. 
fakat eğer Esat söylendiği gibi Birer birer mütalea edelim: 
biraz rahatsız ise İbrahim • Ha- Dediğimiz gibi Avni, son za. 
san • Mehmet Reşat şeklinde ya mantarda hiç oynamadığı için 
pılması varittir. onun durumu hakkında şimdilik 

Hücum hattı için kamptakile- bir şey söylemek kabil değıldir. 
ri düşünürsek yeri muayyen 0 • Necdet son zamanlarda iyi bir 
lan üç oyuncuyu hemen bulabi· halde idi. Takımın kalesini mu. 
liriz. Sol açık Fikret, merkez vaffakiyetle müdafaa edebile -
m. ühadm Rasih, sağ açık Niya- cek kıymettedir. 

Yaşar ile Lfıtfi, son maçları -
zı. 

Şimdi bu oyuncuların arasın- na göre, işlerini muvaffakiyetle 
da kalan iki boşluğu doldurmak görebilecek durumda idiler. Şim 
kalır. Her halde sol iç yerine Şc di ise herhalde daha iyileşmiş 
refin konulacağı muhakkaktır. olmaları lazımgelir. Faruk yu -
Sağ iç mevkii için de oradaki karıda söylediğimiz gibi formun 
fütbolcüler arasınM.zı en müna. dJn düşmüş bulunuyor~. Bu da 
~ ... '"'" .,.. .... __ · · -- rı~ ·Trrt1w~- .: . ..: 

nerbahçeden Nacinin de fırsat • 1 Si y z n endi. Fakat 
çıhğı dolayısile bu yere konul _ bu sakatlık geçmiş olduğu ,için 
ması düşünülebilir. o zamandan bugüne kadar, mev 

sim içinde, mesela Bükreşteki 
Yukarıdakı' takım genel hey'- maçta olduğu gibi çok güzel oy 

eti bakımından oldukça kuvvetli niyabilecek kabiliyetini yeniden 
bir ekip hissini vermektedir. An elde etmiş olması lazlmdır. 
cak Fenerbahçe, Galatasaray, Muavinlerden İbrahim ile 
Beşiktaş, Güneş, Vefa, İstanbul- Mehmet Reşat son zamanlarda 
spor gibi altı klübe mensup fut- en iyi oyniyan muavinlerin ba
bolcülerin biribirile anlaşma ka- şmda gelmekte idiler. Esat ve 
biliyetlerini gözönünde tutmak Hasan ise idmansız hissini ve • 
lazımdır. riyorlardı. Hele hava kupasl 
Eğer bir müddet evvel bir maçlarında Hasanm nefes nok -

kamp kurularak bütün bu Iut - sarılığı muhakkaktı· Hasan esas 
bolcülere bir arada çalışmak im itibarile futbolü kavramış bir 
kam verilmemiş olsa idi, altr oyuncu olduğu için, eğer kamp
klüpten kurulan bu takmım ge- ta bu nefes noksanlığını gider -
nel ahenginden biraz kuşkulan - miş ise, rahatsız olduğu söyle -
mak lazım gelirdi. Fakat kamp nen Esadın yerini doldurabile -
hayatındaki birleşik çalışmanın, ceği beklenir. 
bu korkunun önüne kısmen ol • Hücum hattında sırasile Fik
sun geçmiş bulunması beklene- ret, Şeref, Rasih, Muhteşem, Ni 
bilir· Sonra kampta bu taknnm yazinin her biri kendi takımla • 
başında Bay Elyot gibi ciddi ve rında birinci sınıf sayılan fut -
muktedir bir antrenörün de bu- bolcülerdir. Kampta çalışmış ol 
!unmuş olması bu hususta ay - malarına bir de aralarında anla
n bir teminattır· şabilmek kolaylığı eklenebilmiş 
Takımın genel hey'eti nok • se mesele yoktur. Bulgarların 

tasından düşiincelerimizi yaz - karşısma kuvvetli bir hücum 
dıktan sonra futbolcüler hakkın hattile çıkacağımıza inanabili -
da da ayrı ayrr düşündüklerimi- riz. -S. G. Savcı 
zi yazabiliriz. 

Mevsim kapandıktan sonra a
raya Balkan oyunlan ve Balkan 
güreşleri girmesi dolayxsile fut
bolcüler antrenman cihetinden 
de bir h~yli boş zaman geçirdi -
ler. Esasen bunlardan bir kısmı 
mevsim sonunda iyi bir durum
da bulunmuyorlardı. Mesela ha
va kupası maçlarında Avni oy • 

F ederaayonun tebliği 
lstanbul Futbol federasyonundan: 
Bulgar Levski takımı ile lstanbul 

karışık takımı 5-10JJ35 cumartesi gil
nil 16,30 da Kadıköy Fenerbahçe sta· 
dmda karşıla!8caktır. Muhtelit takı • 
mın oyuncularını kampa çağnlan o
yum:ular teşkil edecektir. Maçm ha· 
kemleri §Unlardır: Adnan, Şazi, N u
rı. 

Sovyet Rusyacla her sınıf, her cins halhın h«r çe§İt apor yapmasına büyük ehemmiyet 11eriliyor ... 

Türk-Sovyet teması yaklaşıyor 
Bu Dostluk 

İyiden 
iki dost ulusun: Türkiye v~ 

Sovyet Rusyanm sporculan, 
1924 yılrndanberi kah Rusyada, 
kah memleketimizde karşılaşır
lar. Artık Türk - Sovyet spor te
mastan herhangi iki rakip ara -
sında gelişi güzel bir karşılaşma 
dan ziyade, kardeş sporcuların 
samimi bir dostluk havası için
de buluşmaları haline girmiştir. 

İlk temas 1924 yılında yalnız 
futbol ulusal takımımızın Rus -
yayı ziyaretile başlamıştı. Son 
buluşma da geçen sene sporcula 
runızın yine Rusyaya gitmesile 
oldu. Ancak geçen sene yalnız 
futbol takımı değil, güreşçileri
miz, yüzücülerimiz ve bir iki de 
atletimiz gitmişti. 

Bu sene Sovyet sporcuları 
memleketimize geliyorlar ve bu 
luşmalar Ankara. İstanbul ve 
t-·-....a--ı-.r2ktn'. R~~ ..de 
onlar futbol, güreş, tenis ve es-
krim ekiplerile gelmektedirler. 

Görülüyor ki, yıllar geçtikçe 
karşılaşma sahası, iki taraf spor 
culuğunun faydasına olarak ge
nişlemektedir. 

Türkiye - Sovyet spor temas
ları, dostluğa dayanmakla bera
ber, tabiatile iki tarafın biribiri
nc karşı elden geldiği kadar ha
zırlanmasına da engel olamıyor. 
Ve olmamalıdır da ... En iyi so
nuçları alabilmek, ,şüphesiz, iki 
taraf sporcularının haklı bir is
teğidir . 

Rusyadan gelen son haberle -
re göre memleketimizi ziyaret 
edecek olan Sovyet sporcuları -
nın bir aydan fazla bir zaman -
danberi, özel bir dikkatle hazır
lanmakta oldukları, bu yolda bir 
çok deneme ve seçme müsaba -
kaları yapıldığı anlaşılmakta • 
dır. Vakıa hiçbir za~an 180 mil
yon içinden elenen ve seçilen 
sporculara karşı umulmıyan so
nuçlar almak, ytiksek galibiyet
ler kazanmak hülyasını besle -
mek iddiasında olmamakla bera 
bcr bu sene biz de, her senekin
d~n daha iyi, daha düzgün bir şe 
kılde hazırlanıyoruz. Çünkü a
l~b.ileceğimiz sonuçların en iyi
sını alabilmek lazımdır. MağlU
biyetlerin de şereflisi ve kahra -
mancası vardır, hatta bu şekil 
mağlfıbi yetlerin galibiyetten 
fatkı da pek yoktur. İşte biz, 
sporda kendimizden her husus
ta kuvvetlilere karşı galibiyete 
henzcr muvaffakiyetler göstere 
bilirsek üstümüze düşen ödevi 

Temasları İçin İki Taraf ta 
İyi Hazırlanmaktadır 
yapmış saymalıyız. 

Futbol bulu,ması 
Türkiye - Sovyet futbol te -

masmda hiç şüphesiz ki, Rus 
futbolcüleri, hele dayanıklık 
noktasından çok yüksektirler. 
Böyle olmakla beraber çalıştırıl 
mış ve hazırlanmış futbol takım 
larnmzm da bizi hoşnut bıraka
cak sonuçlar alabileceklerine ina 
na biliriz. 

Futbolcülerimizin bu şekilde 
hazırlanması icin Ankara, İstan 
bul ve izmirde .. birer kamp kurul 
muş olması memnuniyetle kar
şılanabilecek bir şeydir. 

Modada bir pansiyonda kuru
lan İstanbul kampındaki futbol 
etiler Fenerbahçenin İngiliz an
trenörü tarafından çaltştrrıl -
makta ve her gün Fenerbahçc 
stadından istifade etmektedir -
~. ~__,.;. 1nlhıpı, Ca'lal:asaraym 
Viyanah antrenörünün nezareti 
altındadır. Ankara kampı ise An 
kara gücüniin Macar antrenörü
nün idaresine verilmiştir. 

Fenerbah~e. Galatasaray ve 
Ankara gücü kliiplerimizin, an
trenörlerini bu iş için f eder as -
yon emrine bırakmış olmaları 
da memnuniyetle kaydedilmeli
dir. 

Öğrendiğimize göre, Türk ve 
Sovyet futbolcüleri arasında iki 
si istanbulda, ikisi İzmirde. iki
si Ankarada olmak üzere altı 
maç yapılacaktır. istanbuldaki 
maçlar Moda kampında çalıştı
nlan futbolcülerden yapılacak 
takımlara oynattrrılacak, İzmir 
ve Ankaradaki maçlarda ise o
radaki takım tar istanbuldan 
gönderilecek futbolcülerle tak • 
viye edilecektır . 

İstanbul takımı· Levaki 
Levski takımının iki macın -

dan biri, Ruslara karşı İstan -
buldan çıkarılacak takımın de -
nenmesi icin futbol federasyo -
numuz emrine verilmiştir. Levs
ki bu suretle birkaç zamaridanbc 
ri kampta Ruslara karşı hazırlan 
makta olan futbolcülerin, o bü
yük madarmdan evvel iyi bir ec
nebi takım önünde denenmeleri 
ne fırsat bulunmuş demektir. 

Bugün Fenerbahçe stadında 
yapılacak olan hu deneme ma -
çının göstereceğı rluruma ve alı 
nacak sonuca gore Sovyet fut -
bolcülerine kar takımı en kuv 
vetli ve en iyi hır ekilde çıkar
mak kabil olac ktır. 

Güre, bulu,mur 

Türkiye - Sovyet güreşçileri 
arasında birisi Ankarada, birisi 
İzmirde ve ikisi İstanbulda ol • 
mak üzere dört karşılaşma ya
pılacaktır. 

Bunlardan en önemlileri şüp 
hesiz istanbulda yapılacak olan 
tardır·, çünkü ulusal takımımızı 
teşkil eden güreşçiler şehrimiz -
de bulunmaktadır. 

Ulusal güreşçilerimiz, Bal • 
kan güreş şampiyonasından ev
vel, Yakacıkta kurulan bir 
kampta bulunmakta idiler. Gü • 
reşçilerimiz Balkan şampiyonlu 
ğunu dördüncü defa memleketi 
mize getirdikten sonra, Ruslar
la yapılacak karşılaşma için, Ya 
kacık kampında çalışmalarına 
devam etmektedirler. 

Sovyet güreşçileri arasında 
zorlu sporcular bulunmaktadır. 
Bunun için Türkiye - Sovyet gü 
:reş müsabakalarından şehrimiz 
de ·:apılacak olanların çok hara 
retli ve çetin olacağını tahmin 
etmek güç hir şey değildir. 

Bu müsabakalarda güresçile
rimizin ya 4-3 kazanacaklarını 
ve yahut ta 3-4 kaybedecekleri· 
ni zannediyoruz. Her halde iki 
taraftan birinin galibiyetınin 
daha farklı olmıyacağı umula · 
bilir. 

Güreş müsabakalarının, me\'
sim dolaytsile, kapalı yerde ve 
söylendiğine göre Maksimde ya 
pılması muhtemeldir. 

Eskrim ve tenis bulu,ması 
Eskrim için de Türkiyenin üç 

mmtakasmdan seçilen iskrim • 
tiler arasında son günlerde ya .. 
ptlrnrş olan Türkiye birincılikle 
ri esas tutulmaktadır. Bu so • 
nuçlar üzerine ayrılan sporcular 
Rusların ziyaretine kadar elden 
geldiği kadar çahştırılacaklar -
dır. Rusların eskrimdeki hakiki 
durumlarını pek bilmediğimiz i
çin müsahakalarm kimin tarafı
na biteceğini kestirmek güctür. 

Tenise gelince, mevsim sonu 
olduğu ve bu sene teniste de bil 
yük hareketler olmadığı ıçin bu 
şubede durumumuzun pek ivi ol 
madığ1 kanaatindeyiz. Bununla 
beraber dost sporcuların karşısı 
na en başta gelen tenisçilerimi -
zin çıkarılacağı tabiidir. 

istanbuldaki tenis macları -
nm Güneş kortlarında yapılma
sı düşünülmektedir. 

Jerdir. 
Müdafaa hattıJllJl. Yaşar. Lut Sovyet •11orculannın 6irçoi aniücıhakalanM ıı• Tiirkiyc • Suı.ıyct temasları huırlrklarına, denemelerine, .esmelerin• ıalanc olan Moılıo .Welıi ı~ lci,ilüı Diıuımo atadı 
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Jean Gabin 
Dö.rt Senedir Hazırladığı Bir 

Filmi Yakında Çevirecek 
Ekra'.1 üzerinde hakiki rolü yaşa- 1 senaryoları etrafında görüşüyorduk 

tan .artıstler bulmak lazımdır. Jean Bu aırada Bandera'yı oynamak i:.te
Ga~ın ?caba bir aktör müdür? O. bu- diğimi kendisine söyledim. 
n.u ı~kar ediyor. O, temsil ettiği şah- Bana şu cevabı verdi: 
ıoıyetı a?latırke? diyor ki: . :--- Yavrum, ben de onu oynamak 
.. - Fılm çevırdiğim zaman birinci ıatıyorum. Bunu birçok film şirketleri
ışım sa?ahlar~ erken kalkmaktrr. Ho- ne t~klif ettim. Hiç kimse iatemiyor. 
şum~ gıden hır rol oldu mu. onu asla Bırkaç gün sonra tekrar bu mese-
tetkık etmeğe lüzum görmem. le .mevzuubahs oldu. Nihayet N. R. 
~·-:- De~ek ~luyor )d temsil edece- F. m fikrini sormağa karar verdik. 
gınız şahsıyetı hissedince onun haya- Bu haber her tarafa yayıldı. Duvivi· 
tını oynam;ıdan, tamamen bakarsınız. er bu Bandcra'yı Gabin ile beraber 
L - Hayır, asla.. Dört senedenberi çevirecek. 

a Bandera'yr oynamağı düşünüyor- - Bu film için ne para alacaksı-
dum. Karım •e ben kitapları tetkik na? 
ettik. Ve mevzuunu tamamen sinema· . - Onu henüz bilmiyor. Ne Duvi-
ya elverişli bulduk. vıer, ne de ben buna dair bir santim 

bile almadık. Kanadaya hareketimiz
Nihayct bir gtin K.anadaya gitmez- den 48 saat evvel bu filmi cevirmek 

den evvel Yuhen Duvivier ile sinema hakkını elde etmiş bulunuy~ruz. 

Tarihi 
Filmler 

Bu sene yine tarihi filmlere faz.l<ı 
rağbet vardır. Bu filmler çok mas

' raflı olduğu için ~imdiye kadar faz
la çevrilmiyordu. Fahat stüdyo sa
hipleri halkın operet gibi, ıJodvil 
gibi hafif l)e züppe filmlerden artık 
usanç getirdiğini gözönünde bu
lundurarak tekrar tarihi Filmler çe· 
virmeie bat:lamıılardır. 

HOLiVODDA 
Haı.ıalar aoğumağa baıladı S 

bahar arlık iyiden İyiye k~".n: 
belli ediyor. Plajlarda kinuecik;:ı 
k~lmadı. Herkes ıayliyeden göç e: 
dıyor. 

• Fa~ Holivud'ta Kalilorniya aa
hıllerınde haı.ıa hemen bütün sen 
deni;ı için müsaittir. Y~ tatilin: 
çıkan artistler htmüz sahillerden 
dönmemiflerdir. 8unların §"hre ha
pa'!?"a.la_rı iç.in. havanın •oiumcm 
degıl , ızanlrrrnın bitmesi Mz.ınulır 

Yukardaki resimlerde Amerik~
nı~ .büyük O~yanuı ıahillerincleki 
plaılarda tatıllcrini geçiren güz l 
artistleri görüyoraunu;ı. e 

• 

DRAK 

• 

...; 

film lerde hareket 
Son günlerde çevriLcn filmlerde 

hareket ve korku b1şlıca husus1yet
leroir. (Ehlisalip>.. (Po ~peyin ~()'!'\ 
gün·leri), (G'men. fılı_nlerı) ve saıre 
bunun b.f%1ıca delılıdır. Ao:k mevzuu 
üzerinde yapılan filmler herhalde 
ikinci hatta üçünciı pliinda kalan• 
şeylerdir. Ilattıı cten;hilir ki har~
ket ve korlrn uı ıılerınde aşk entrı
kast sa·dece bir sl\s va .. ofe,i11i gör~ 
mekte ve esas bunun Uıerine dayan
maktadır. Belki d tık halk :ıine
mada ,_şk mevzuu .ın bık oıs bu
.. lunuyor . 

Ciüzel sesliler 
Güzel sesli e;rkcklerle gıizel ses

li sinema artistleri arasınd:ı.°k' ...:-
. vişmelerin mescUi mehtaplı bir ge

cede biribirlerine yU'ksek sesle ıla
nı aşk ettiklerini tahayyül edecek 
olursak bundan btitLin civardakil.:!
rin de habe-rdar olacilkhnnı kab.ıl 
,etmemiz lfizımdır. Buna r;ı~-n::a 
hu usul İspanya ve cenup A n::ri
kasında asırlarclanberi muvaffakı
yetle cal"idir. Y;ılnız şu farkla: Si
.nemada aşık erkek sev-fiğini 1m
ca14iıyauildiği halde Madridde 0 
ıbahçede. sevgilisi de balkonda bi
ıribirlcrinc uzaktan vurgundurlar. 

. . 

"J 

ı.K UÇUK SINEMAI 
HABERLERi 

• Katherin Hopburn yabnda 
çe\7İreceği Syl\'ia Scarlett lS· 

mindeki filminde rolü icabı ala
garson saç taşımak mecbunıe
tinde olduğu ıçin, saçlarını '.{es
tirmiştir. Rolün bazı yerlerin:le 
erkek roHinü ele i..ızerine ulan 
Katherine saçlarını, san'ati u~
runa feda etti.:Yi icin hiçte c' .ı-

ı::. ~ 

nın sıkılmadığını söylüyor. 
· • ''Tom Amcanın Kulübesi" 

ismindeki meşhur roman sessı~ 
filme alınmıştı. Şimdi de ses il 
filme alınacaktır. 

• Amerikan gazeteleri Nata-
lıe Paleye ile dansör Clif ttvn 
Webb'in nişanlanmak üzere ol
duğunu haber veriyorlar. 

• San Francisco isminde çev
rilecek yeni bir filmin baş rolü 
Jeanette Macclonald'fl verilmiş-
tir. Bu filmde J eanettc artık 
meşhur Maurice'inden ayrılıyor 
yerine Clark Gable geliyor. 

• Italyan şarkıcısı j an Kiye· 
pura Amerikada çevireceği ye
ni bir film için ı ı 0.000 do.tar 
alacaktır. '.Eğef stüdyo kendısı
ni ikinci bir film içın alıyoyar -
sa, bu defa cebine iki milyon 
frank koyacaklardır. 

• Johnny Weısmuller Tar
.zan filminin başka safhala_« uu 
yeniden filme alacaktır. Eşı J: 
Maureen Ö'Sullivan'dır. Yt"nı 
filmdeki niö-er bütün eşhas de-
ğiştirilecektir. . 

• Hollywood'taki stiı~ycla
rı bütün tasarnıflara ragme~, 
hala orada on üç bine yakın h· 
güran bulunmaktadır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Habeş O rdusunun Asker Ve Cephane Vaziyeti 

Arazinin coğrafyası şimalden üç ve 
cenuptan üç kolla taarruza müsaittir 

Habeşistandaki harekatı ilk dört ay içinde bitirmek gerektir. 
Bundan sonra iklim harekata galjri müsaittir 

Miroir du Mondc'dan: 1 
Geçen 11 nisanda, Adisababada, 

Habet meclisinin fevkalade bir top· 
lantısında im,,ırator Haile Selasaie, 
Habe§ milletmin bütün mümessille
rine hitap ederek, yaklapn mühim 
&ünleri tebarüz ettirdikten sonra, bil
hassa ıunlan söylemişti: "Birlik: ve 
muhabbet, herhangi bir siperden da
ha emin müdafaa vasıtalarıdır. Çün
kü dütman bu kalenin sağlamlığı kar
ıısında bütün kuvvetlerinin kınlaca
gını bilirse, hiçbir ıeye cesaret ede
mez.,, 

İmparator Haile Selassie şimdi bu 
kuvvete güveniyor. 

Manevi bakımdan meseleyi bu te
kilde gözönüne aldıktan sonra, itin 
bir de maddi cihetini, yani memleke
tin coğrafi ve tabii vaziyetini dütün
mek icap eder. 

Ortada bir İtalyan ordusu var, fa
kat Habeş ordusu denilen bir şey 
yok! 

Son günlere kadar Eritre ve So
mali hudutlarına yıgılan İtalyan kıt
alan en modern silahlarla teçhiz edil
miı bulunuyorlardı. İtiraf etmeli ki, 
bu kıt'alardaki her ncferde de saldı
rı§ günü için hamleli bir bekleyiş 
vardı. 

Habeı kuvvetlerinin ne olduğunu 
aşagı yukarı kimse tahmin edemez. 
"'Bir Habeş ordusu yoktur,, dedik
ten sonra, artık o kuvvetlerin tahmi
nine geçmek de abes olur. Cihadı mu
kaddese koşan bir alay insan toplan
tısı ve karşılarında da her türlü ve
saitle mücehhez her türlü tabiye sis· 
temlerini bilir bir ordu tasavvur edi
niz. 

Gerçi necaşinin tabur, bölük, süva
ri bölüğü halinde dört bine yakın 
muntazam askeri var. Birkaç aydan
beri, vazifesi sadece törenlerde gö
rünmekten ibaret kalan bu askerlere 
atış talimleri öğretilmeğe başlanmıı· 
tı. Bu atış talimlerinin başında da 
Belçikalı zabitler vardı. 

Bizim bir alay bile diyemiyeceği· 
miz bu birkaç bin kişi muhtemel bir 
muharebenin mukadderatını Habetis
tan lehine halledebilir mi? Ferman
ların tatbikı ve memleketin muhtelif 
mıntakalarında asayişin ve inzıbatın 
tutumu için bu birkaç bin kişinin bile 
kafi gelmediği anlatılmıştı. Bunu bi
len Necati bazı muharipler topladı, 
hunlara topraklar verdi. Fakat bir 
§artla: Asayişi temin vazifesinden 
l>aşka, ne zaman cenge çağrılırsa, he
men koşup gelmek şartile .. 

Aşiret reislsri de, icabı halinde, 
~mirleri altındaki kabilelerden asker 
devşirmeğe mecbur vaziyetteydiler. 

Söylendiğine göre, bütün bu dev· 
§irmelcrden yedi kolordu te~kil edili
yormuı. Bu kolordulara kimler ku
manda edecekler? 

Daha birkaç ay evvel, İsveç zabit
lerinin idaresi altındaki mektepten 
yeni yetiımit 200 ıenç zabit 1 

Telgraflara bakılırsa, Necaşi, düt
mana karp bir milyondan fazla as
ker çıkarabilecektir. Fakat bunu bir 
milyona yakın kabul edersek, ortası
nı bulmuı oluruz. 

Böyle bir ordunun iaşesini Habeı 
hükumeti düıilnmiyebilir. Çünkü on
lar bu zengin topr.t. lann 'kendiliğin-
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tektife benzemiyor. Niçin Chiches
ter'den bir tarafa gitmiyor? Acaba ••• 

"Acaba bana karşı bir hissi var da 
onun için mi?,, diye düıünecek oldu. 
Fakat bu hissinden de kendi utandı. 
Mütbit bir cani pefinde dolapn ada
mın. bir ıenç kıza yakın bulunmak 
için vakitlerini nasıl kaybedebileceği
ne ihtimal vermı)l!Ordu. Yahut ta 
"Boğaz Kesen., denilen bu katil aca
ba Chichester civarında bir yerlerde 
mi bulunuyordu 

Ev sahibinin aeaini duyunca, hul
yaaından silkindi: 

- Matmazel. sizi Miıter Fo11 gör
mek istiyor. 

Hemen yatağından atladı, kapıyı 
•çtı: 

- Nerede? 
Birkaç zamandanberi daha IC• 

\'imlileıen ev uhibi : 
, - Salona aldım, dedi. 

Galiba küçük ekstranın yıldız pa
)'eaine terfi ettiği kasabada şayi ol· 
muıtu. 

Adele salona irdi i zaman Foss'u 

den bol bol yetiştirdiği buğday, mı
sır ve meyvelertle, hatta otlarile ka
rınlarmı doyurmalarını bilirler. 

Daha sonra hangi mıntakaya var
salar, kannlannı doyurmak için iste
dikleri kadar koyun, inek, dana ve 
saire bulabilirler. 

• 

... 

A.,,..aranın umumi ma~rcuı 

Habetistanın her yerinde impara
torun bu hitabına içten ve heyecanlı 
cevaplar gelmittir. Yani cihadı mu
kaddes! 

Habe§liler cesur ve kendi araların
da boyuna cenkleıtikleri için, harbe 
alışık, kendi memleketlerinin dağına, 
taşına alışık insanlardır. Tahammül-

Son alınan haberlere bakılırsa. Ha- leri o kadar müsaittir ki, karmakarı
beş kıt'alarının iki milyon kadar fi- şık. ormanlık, dağlık, iniş, yokuı ara
ıeği vardır. Bu da uzun ve dayanıklı zide günde elli, altmıt kilometre yü
bir savat için kafi mühimmat sayıla- rüyebilirler. 
maz. Daha sonra Habeıistanda, uluı- Habeşlilerin ''Manevi birlik., kuv· 
lar kurumundaki delegesinin söyledi- vetine, tabiat da bütün unsurları ile 
ği gibi harp mühimmatı imal eden müdafaa kuvvetlerini ilave etmiştir. 
herhangi bir fabrika da yoktur. 4000 - 4600 .metrelik tepelerde, ora-

Tayyarelerine gelince: Habcıista- lara hiç alışık olmıyan bir Avrupalı 
nın on bir adet tayyaresi vardır: nekadar mücehhez olsa da, gene bii
Dördü 25 tipi Potu, üçü Foker, bi· tün atılııına rağmen hayli zorluklar 
ri Farman, biri Junker, ikisi mektep çeker. 
tayyaresi.. Taarruza geçen1cr bu şerait aJtın-

Ancak Potcz tayyareleri. bombar- da kendi vaziyetlerini elbette 1ri ·ı ·· 
dıman vazife!ini ifa edebilirler. Öte- sap etmiılerdir. 1ıılyan crkinlharbi
kiler iıtikpflarcla kullanılabilirler. yesi. cirebilec:eği ve girilmesi lazım
Görülüyor ki, Habeı kuvvetleri mal- gelen yerleri daha evvelden noktası 
zemesi, cepnanesi ve sairesi itibarile noktasına tayin etmiştir. 
istila eden dütmana 1 ı şı hiç vazi- Arazinin coğrafyası, taarruza ge
yetindedir. Fakat Haoeıliler bunu çen kuvvetlerin tima\den üç, cenup
bildikleri içindir ki, kendilerini taar- tan da üç kolla ilerlemelerine müsait 
ruzda değil, müdafaada kurtarmak vaziyettedir. 
istiyorlar. Necaıinin dediği gibi: İtalyan kıt'alarının bu havalide te
"Birlik ve mubabb,et, siperden daha sadüf edecekleri batlıca ıorluk, kıt'a-
kuvvc!;iôdi• ... ~lcl"ini temin etmekti<. Habc-

Adiaa6a6a taltliye ediliyor 

pençerenin kenarında ayakta buldu. 
Sabık edebi direktör §en bir tavırla: 

- Bonjur Adele, dedi. 
- Bonjur Miıter Fo11, bizden ay-

rılacağınızı itittim, çok müteeuir ol
dum. 

Fo11 omuzlarını silkti: • 
- Orada faaliyet sahası benim 

için pek dardı, dedi. 
İhtiyar adam Brixan"ın genç kıza 

penceredeki mabut ipretten bahıe
dip etmediğini dUtünüyordu, fakat 
bahıetmemit olduğunu anladı. 

- Adele, dedi, aiz Gregory'yi red
detmekle bata ediyonunuz. 

Genç kızın birden d~ğiıen yüzünün 
ifadesinden de tehlikeli bir yola sa.p
mıt oldutunu a~dı: 

- Kendinizi melek yerine koyup 
da bulutlar arasında dolqmaktı, hul
ya peıinde ke>Jmalrta mana yok. Biz
ler, bu toprağın inanlanyız. Nihayet 
Gregory'nin sizi beğenmiı olmasında 
da bir fevkalidelik yok. Sanki bun
da ne fenalık g8rUyorsunuz? Yll%
lerce genç kız, erkeklerin sofra da
vetlerini pek ili kabul ederek gidi
yorla r. Gregory benim dostumdur, bu 
akpm mUhim bir iı için kendisini 
görmeğe _Jidecefim.. Benimle beraber 
gelir misıniz? 

Genç kız batını salladı: 
- Bunda belki bir fenalık olmıya· 

bilir. f41kat ben kendi hesabıma hiç 
· f nı da 2örmüvorum. 

- Çok zengin adamdır, çok iti
barlı adamdır, size çok faydası doku
nur. 

Genç kız tetkrar batını salladı: 
- Ben ancak kendi kendimd ı . 

kendi faaliyetimden fayda bekliyo
rum. Zengin bir adamın himayesine 
ihtiyacım yok. Eğer aan'atımda mu· 
vaffak olamazsam, demek ki ben bir 
biçmi9im, boynumu büker, taliime 
ruı olurum. 

FON gene bırakmıyordu: 
- Canım, dedi, bu adam sizi çıl

ımca seviyor. 2ğer Stella bunu 
bilae, kıskançlığından sizi öldürür. 

- Stella mı? Fakat niçin? Stella 
onu tanıyor mu? 

- Evet.. Bunu çok kimseler bil
mez. Bir zamanlar Gregory onun için 
her ıeyi feda Jtmeğe hazırdı .Stella 
da zeki davrandı. Şimdi dünya kadar 
parası, bir müze dolduracak mücev
heratı var. Ama ıiz gene bu söyledik
lerimden kimseye bir şey bahsetme
yiniz. Hele Gregory öğrenirse, bana 
dehıetli kızar. Bu adam şeytanın bi
ridir. 

- Hem ıeytandır diyorsunuz, hem 
de beni onunla görüıtürmek istiyor
sunuz. Sonra da Stellanın mücevher
lerini ıözlerimde ıtıldatmak istiyor
sunuz. 

- Bunda fena bir ıey yok canım. 
Siz de her §eyi nekadar ters dütünü
voraunuz. 

tistanın orta yaylasında iklim temiz 
ve mutedildir. MalUmdur ki buralar
da, hazirandan eylule kadar hemen 
hiç durmaksızın bardaktan bopnır
casına yağmurlar yağar. Bu sebepten 
harekata ilkteşrinin ilk günlerinden 
evvel başlanamazdı. İkinci kanunda 
da yağmurlar, daha hafif olsa da, 
tekrar başlar. Netice şudur ki, Habe
şistanda askeri harekatı ilkteşrinle 
ikincikinun arasında, yani dört ay 
içinde bitirmek la.r:ımdır. 

Yaylalardan af8ğı, çöl toprakları· 
na gelince, buraları Sahrayıkebir ka
dar sıcaktır. Gündüz ortalık adeta tu
tuşur, fakat geceleyin insan soğuk· 
tan titrer. 

Demek ki coğrafi bakımlardan da 
Habeşistana giren İtalyan kıt'aları 
bir hayli tahanmUl imtihanları geçi
receklerdir. Karşı taraftaki Habctlcr 
ise iklimin bütiın cilvelerine a~k in
sanlaroır. O halde muharebenin k
li gôzon ünde §Öyle tecessUm ediyor: 
Ya İtalyan ordusu bütün tankları, 
mitralyozları, otomobilleri, zırhlı ve
saiti, uzun menzilli topları, bombar
dıman tayyareleri ve saıresi ile hep 
birden harekete geçerek, ortalığı ce
henneme çevirir ve karşısındaki mü
dafaa kuvveti bu cehennem içinde 
boğulup kalınca aman diler, yahut 
yerini yurdunu iyi bilen hasım bütün 
bu hücum veşaitinden korkmadığı ve 
dağlara sığındığı takdirde, iş bir çete 
muharebesine döner. Öyle görünü
yor ki Habeş dağlarının eteklerinde 
daha ziyade çete muharebesi bekle
nebilir. Bu çetelerin az yiyecekle ve 
az vasıtayla uzun müddet dayanabi
leceklerini de hesaba katmak gel'elt
tir. 

İtalyanlara gelince, bunları hepsi 
Avrupalıdır, birdenbire sıcağın, yağ
murun, sıtmanın ve belki de susuzhı
ğun içine gireceklerdir. İaşelerinin 
güçlüğü de ayrı bir meseledir. 

İtalyan erkinıharbiyesi bunu dil· 
şünmemiı değildir. Bunu dütündü~ü 
içindir ki, evveldenberi hududa ka• 
dar kolaylaştırmak için ne lbunaa 
yapmııtır. 

Fakat müşkülat huduttan ötede 
baılamaktadır. 

Şüphesiz ki, İtalyan tayyareleri ia· 

Genç kız cevap vermedi, sadece gi
dip kapıyı açtı. Fosa fazla ısrarın 
fayda vermiyec e ,!İni anladı. başka bir 
ıey söylemeden çıktı. 

İçinden de şôyle düşünüyordu: 
- En nihayet ben başka vasıtalar 

da bulurum. 
Yeleğinin cebinde ''Boğazkesen .. in 

yazı makinesile yazılmış bir kae-ıt 
parçası vardı. Bu vesika yüzlerce 
bin lıra getirecek kuvvette idi. 
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ARKA PLANDA BİRİSİ 
Longval evine muvazi giden dar 

yolda küçük bir gezıntiye çıkmııtı. 
Her zamanki gıbi, uzerinde uzun ipek 
bir robdopmbr. boynunda kırmızı 
bir eprp vardı. Kafasında da bir kü
lah, dişlerının cıra ıııa sıkıştırdıiJı 
toprak pıposunu çeki~ti 1 duruyor
du. 

Kendisine 1:. kan, yemeğini yapan 
hizmetçı kadına hayırlı geceler te
menni ettıkten sonra, gezinirken bir 
ayak sesi işitti. Dönüp baktığı za
man komşusu Gregory'nin sevimsiz 
yüzünü tamdı. 

- Bonsuar Longval, sizinle biraz 
hususi görüşebilir miyim? 

- Elbette Sir Gregory, içeriye tet
rif etmez misiniz? 
Komşuıunu uzun salonuna aldı ve 

iki mum yaktı. Sir Gregory etrafına 
bakındı ve ortalığın harap halini gö· 
rerck vüzünü eksftti. 

R.ADEK'fN BiR YAZISI 

Habeşistan Ve Kayseri 

ı.-ft .. 

Ko;ys.nden bir ıörünüı 
lauediya' dan: 

Kayseri Komhinasmın aç.ılma11 
töreni münaaebetile Moıkova ve 
Türkiatan ıazetelerinde çok önem· 
li makaleler yaaılmaktadır. Bunlar
da Sovyetler Bir liii Endüstri Aıba
kanı Piyatakof salsıdmm Türk ulu
su tarafmdan aamimane kabul edil
mesi ve Kayseri Kombinaıının 
Türk - Sovyet dost luf unun bir temel 
tap mllhİyetinde olduiu ip.ret edil
mektedir. 

Karl Radek H-..Utan ve Kayseri 
bafhğı altında yazdıiı bir betkede 
Habesistanın timdiki durumunu TUr
kiyenin lstiklll S'Jvaşından evvelki 
durumu ile karıılaıtırarak diyor ki: 
Afrikada 50 aenedenberl aGren Hıbe
tistanı (yani Afrikanın tek müstakil 
devletini) müstemlekelqtirme hare
keti ile Türkiyenin 300 yıl süren 
müstemlekeleştirilmeıi arasında bir 
mukayese yapmak mümkündür. Tür
kıyenin eaki müstemleke durumun
dan yeni bir istildil çağma kanlı bir 
savaıla uıa,ması onun ayni zamanda 
arsıulusal bir it birliğine katılmasını 
da temin etmiştir. Vakıa okuyucular 
kültür ve teknikçe geliıme yolunda 
büyük adnnlarla ilerliyen Türkiye 
Cümhuriyeti ile yan vahşi ve belki 
de yarın Avrupanm bir müstemlekesi 
olmağa namzet bir Habeşistan Kro1l
lığını mukayese etmemi cür'etli bula
caklardır. Fakat eğer biraz geriye 
bakarsak daha yirmi beş sene evvel 
Türk ulu.unun da her taraftan Av
rupanın istismarcı kurtlarile sarsılmış 
olduğunıı ve ulusun bunların istisma
rından korunmak için çarpışnıağa ça
lıştığını cBrürüz. Yabancıların Tür
kiye kanunlanna tabi olmamalan (ya
ni kapitUllayonlar) sultanlar hüku
meti tarafından tanılıyordu. Türk 
topraklarında Avrupa istismarcılan 
bdbli'da, tröstlulc, demiryollatile 
ülkefl'ld, •bii serv lellini emio duru
yorlardı. Hatta Alman sermayesi 
Türkiyeyi ekonomik bakımdan kendi
sinin tam bir sömürgesi gibi tanıyor· 
du. Diğer taraftan eski Rusya, In
giltere ve Fransa Türk topraklarının 
parçalanma11 proje1erini asırlardanbe
ri hazırlamakta idiler. Çar Rusyası 
Türkiyedeki hıristiyanları kurtarmak 
ve Ingiltere Mısır ile Hindistan yolu
nu Türk topraklarından bağlamak 
amacında idi. 

Dünya aavaıında ise tamamen ya
ralanmış olan Türkiye daha on be' 
yıl önce adeta ölüm halinde yatarken 

şeyi temin etmek denemezse de, bu
na hayli yardım edebileceklerdir. 
Lakin tayyarelerin iniş ve çıkıt yer
leri olmadığı ve kıt'alar ilerledikçe 
bu init ve çıkıt yerlerini bulmak da
ha müşkül olacağı için. iaıe baln
mından tayyarelerden de o kadar 
büyük fayda beklenemez. 

Bu vaziyette girişilen savaıın ne
kadar sürece \ kestirilemez. Ya yıl
dırım gibi baştan inen yakıcı ve yıkı
cı bir şey olacaktır veyahut da uzun 
çarpışmalara vesile verilecektir. Bu 
savaşta İtalyanlar için en önemli tey, 
Habetleri bastırmak kadar, askerlere 
yiyecek yetiştirmek ve onların sıh
hatlerini korumak olacaktır. 

İhtiyar ev sahibi, kendisine bir 
koltuk uzattığı zaman bile, oturmalJ 
için evveli tereddüt geçirdi. Long
val kemali nezaketle sordu: 

- Ziyaretinizin sebebini öğrenebi
lir miyim ciet' 1? 

- Geçen gun bir aktörler trupu 
gelmiş öyle mi? 

Longval başını iğdi. 
- Akla gehniy~ek bir masal an

lattılar. Guya benim maymunum evi
nize girmek istemiflDİt· 

Longval hayretle: 
- Bir maymun? dedi, maymun

dan bahsedildiğini ilk defa lıitiyo
rum. 

Öteki şüpheli ıüpbeli baktı: 
- Sahi mi? dedi, hiç maymundan 

bahsedildiğini ititmediniz mi? 
- Size yalan söyliyecek değilim 

ya a efendim f Beni yalancı yerine 
koyacak adamın bu evde ip yoktur. 

Gregory: 
- Pek ili, pek ili, kızmayımz 

dostum, ben zaten ıizi bunun için 
görmeğe gelmit değildim. Siz dok
torsunuz, öyle değil mi? 

Longval taıırır gibi oldu: 
- Evet, ecnçliğimde doktorluk 

yaptım. 

- Ve .. fakirsiniz. Gregory etrafı
na bakındı. bahsederim ki sizde mete
lik bile yok. 

- Yanlı,ınız var, bilakis ben çok 
~enızinim Evimi tamir ettirmevisimin 

muciu teklinde bir erkinlik savaşma 
ıirişti. Köle olmak istcmiyen Anado
lu köyliılerinin çıplak goğıisle yaptık· 
lan çarpı§tnanın sonu Türk ulusunun 
zaferiyle bitti. 

Bu lı:anlı savaşta Tiırk ulusuna yar• 
dım elini uzatan yegane devlet Sov• 
yetler Birliği oldu. Bu .savaıın so
nunda Türkiye kayıtsız ve şartsız ser
best ve biltün haklara sahip bir dev• 
let olarak kalkındı. 

Avrupanın altı büyük kapitalist 
devleti son otuz beş yıl içinde (1876· 
19 l 4) kendi müstemlekelerini 40 
milyon murabba kilometreden 81 
milyon murabba kilometreye ve 
müstemleke nüfusunu da 273 milyon• 
dan 523 milyona çıkardılar. Daha 
taksim edilmiyen ve miıstemleke ha
line ginniycn Çin, Siyam, Afganis• 
tan, Habeşistan ve Iran ülkeleri var• 
dır. F.Ut savqtan sonraki 17 sene 
içinde •Ostemleb...,.. ~ıar baş· 
gösterm i, bunların hır gün clt'\orft 
çıkmasr ifüimalinf goıterdiginden 
:imdi Avrupa müstemlekelere serma• 
ye göndermemekte ve oralan tabii ik
tisat sistemi altında daha ziyade bi· 
rer ham madde kaynağı olarak kul• 
!anmaktadır. Mesela lngiliz profe· 
sörlcrinden Sıli diyor ki: "Müstemle
ke halklarının kültür seviyesi, Italy;;n 
ulusunun geçen on dokuzuncu asnn 
son rub'undaki seviyesine eriştikten 
sonra müstemlekeler ana vat:anhr• 
dan aynlacak ve bu ayrılışa hiçbir 
kuvvet karşı duramıyacaktır. Bu 
halkların çoğu da kendi istiklallerini 
kendi kuvvetlerile kan ve ateş içi:ıde 
istihsal t!deceklerdir. Bu mücadele ise 
artık batlamıştır ... 

Bundan dolayı ltalya, Alman ve Ja• 
pon siyasetçileri şimdiden bu korku• 
yu sezmekte ve müstemleke işlerinin 
yeniden gözden geçirilmelerini ıste• 
mektedirler. Fakat bu müstcmlclccle• 
ri yeniden taksim meselesi yeni bit 
dünya aavaşına ve yeni buhranlara s~ 
bep olabilir.,, 

Makalenin sonunda Kari Radek di
yor ki: "Habeıistan Avrupa kapita• 
lizminin yeni bir kurban n!lmzedi. 
Kayseri Kombinası ise kendi güçleri• 
le istiklal kazanan uluslar arasınd:ikİ 
dostluğun ve iş birliğinin bir abidesi· 
dir.,, 

sebebi, eski ıeylerden hoşlandıgıoı 
içindir .Belki acaıp bir gustodur aına 
ne yapayım? Siz benim doktorluk 
yaptıgımı nereden biliyorsunuz? 

- Hiımetçilerimden biri soylec:lL 
Bir rençberin kırılan bacagını yerini! 
getirmiısiniz. 

- Seneler var ki tık doktorlugO 
bıraktım. Hatta bıra tıgıma da m&a
teessıfim ya .•• Hekimlik asıl bir meıt" 
!ektir. 

- Efendim, bendebanede bir geısf 
kız var, çok baıta... Civardaki do~ 
torların da itlermıe burunlarını sor 
malanm ~yorum. Lütfeıı k1fll 
muayene tt:İlllÜ isin benimle berapi' 
&elir misiairl 

- Gelirdim ama. dedi. korka~ 
ki benim. llekim1ik bil&ilcrim a~ 
küflenmit ohaum. Bu bir hi.ıın•tr 
ıa. mı? 

H • . L. .b. b" ,., - ızmetçı ıu% gı ı ır ıey •. 
vakit tepif edenini.ı? I 

- Beraber cidelim. 0 
Saloqdan ~ıktı, sırtına bU' parcta' 

geçirmif oldup halde geldi. ısıtl" 
Gregory, bu "ki devirl~~. 

ma pardösilyc bakarak gül . ~ 
- Niçin bu kadar modası ,.,....... 

elbiseler ıiyiyonunua? ~ 
- Onların hepsi benim ipo •r: 6t 

dir. Şimdiki elbiselerin seviler • 
bir tarafları yoktur. -Yen• , 
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DÜN GECE SONRA YARISINDAN TELGRAFLAR GELEN 
\ 

Önündeki 
İngiltere Mısır rAskerlik Bakımından Vazizet 

Adua Askeri ittifakı 

12 Bin Kişilik Bir Habeş KUvveti Arkadan Erifreye 
Girip Bazı İtalyan Mevzilerini İşga l Etti 

Yapılacak 
(Baş tarafı 1 incide] 

den buraya gelmiş ve İngiliz kara ve 
deniz kumandanlarile görüşmüştür. 
Ali komiser, Mısır ordusu kumanda
m Sir Charlton Spinks Paşa ile de 

Bütün hat üzerinde 
ilerleme b a f 1 a d ı 

Roma, 4.A.A. - Bugün öğle üstü 
propaganda .bakanlığı tarahndan ya
~ ilk ltalyan rami bildiriği ıu
dur ı 

Dün .sabah aat S de faıfr.t fırka· 
lan ile yerli askerlerden mürekkep 
fırkalar, yakin Habeı tehditlerini püs 
lcürtımck üzre Barraşit ile Megheç a· 
amda. ıaınırı geçmişlerdir. İtalyan kı· 
~alan, Cenevre .kararlarına .rağmen 
ımurdan geriye çekilmeınit bulu.nan 
bazı Habeş kara.kollan a~ınd~ güç 
~e anza.lı bir toprakta ilerlemışler· 
Gir. Yürüyüı cepesi sınırdan 20 
kilometre kadar mesafededir. Habq
lerin mukavemeti fazla olmamqbr. 
tAhali, lbJyan kıtala.mıı, evleri cı iin· 
ele beklemekte ft beyaz bayrrutlar 
sallamakta idi. J tal yan ıüel kereç iıla
resi, büyük bir ff.f alet içinde bulu· 
nan yerli ıhallka yiyecek da.ğıtınağa 
l>aflamı§ln'. ltalyan bava kuvvetleri 
;J"akaze mnağı ile Makale'ye kadar 
'liiç ıkeşif ve sev.külcen uçuşu yapmış
lardır. Diğer hava filoları da ahaliye 
beyanname atmışlardır. Çok kuvvet
li bir topcu ve piyade eteşi'!e maruz 
kalan jkj boımbardnnırn tayyare filo
-ıau ise Adua ve Adigrat civarında Ha
beş ıgÜel kuvvetlerini bombardrman 
ebniıtir. Geceleyin latalar, rıaptedi
lcn yerlerde ~~lardn:: Sabah şa
fakla beraber butün hat uzerinde hü· 
cwn hareketine geçilmiştir. General 
CJe Bono, lta1yan askerlerinin marıe
•İyatınm g 11et iyi olduğunu telgrafla 
bildirmiştir. 

Aduvamn vaziyeti tehlikede 
'.A.ddn-Ababa, 4.A.A. - Bildirildi

'iine göre, Agaanen civarmda başlı· 
y~n muharebe lhala devam etmekte
-d~. lt.alyanla:r: Kıereç zayi etmişlec- ve 
bll' miktaı· esır bırakırnşlardl!". Ha
~ alma ııerviai gayet fena işledi
gmden :Usi!at almamamıştn-. 

Adua nın ltalyanlar tarahndan 
zapb Habe, hükumeti tan.fmdan rea 
tnen yalanlanrnal(taUır. Aaua §ehri 
yakin.lerinde baılamıı olan .muhue
~ dahaJ>ibned'"iği aö~ekt
cnr. Bunun.ta 'beraber faırın :cfüşmesi 
ihtimali de gÖz önünde bulundurul
ınaktadır. İtalyanlar, yaptıkları hü. 
cumlarda muharebe arabaları da kul
laruyoır ve Piyadelmni tayyare kuv 
Yetleri ~le muhafaza ediyorlar. 

Son haberiere göre, İtalyanlar A 
C!ua ile A.ksum am.smda Maibaria 
ınevkii ile Rammet te_eeıini elde et· 
ani§le11dir. - ı 

Şehir te'1im olmuyor 
Londra, 4. A. A. - A

ooua şehrinin çok çetin bir 
müdafaada bulunmadan İ
talyanlara teslim olmasına 
ihtimal verilmiyor. Buraya 
gelen haberlere göre şehir
de ve civarında 5 O bin ka
'dar Hab~ş askeri toplanmış 
bulunmaktadır. Mareb' den 
sonra yol yoktur ve ltalyan 
kuvvetleri 16 kilometrelik 
bir mesafeyi dar geçitlerden 
yürüyerek bin metre yük
aekliğe çılanak mecburiye
tindedirler. 

~o~a, 4. A.A·. - ~euter ajansı ay
:tarı bıldidyor : 

.. Aaınaradan Messagcrs gazetesine 
gonderilen bir habere göre, türlü sü
e! sı~flara mensup İtalyan kuvvetle
rı, d~1:1· •abaha karşı, Habe§ toprak
ları ~çı.nd~ 12 mil ilerlemiş ve Marb 
ııehnnın otet~~nde olup Adoua yayla
sma baka.n Yulnıek arazide kuvvetli 
noktalar ışgal ettni§lerdir. 

İtalyan kuvvetleri şimdiy~ kadar 
hiçbir mukavemetle .karşılaşmamx§
lardır. 

ilci tarafın zayiatı büyük 
'Addis-Ababa, 4. A.A. - Adua böl 

gesinde? ~~l~n son ~a~erlere göre, 
bu şehrın onunde buyı..ik bir savaş 
başlamıştır. Habeşler, kendi mevzi
lerine mükemmel surette yerleşmiş
lerdir. İtalyanların ileri hareketi bü
yük güçlükle karşılaşmaktadır. İtal
yanlar Adua'yı işgal etmek ve adaba 

liyi mevzilere yerleşmek için büyük 
~ayret aarfediyorlar. Her iki tarafm 
zayiatr çoktu. Yakrnda Habeş hüku
meti, bir harp bülteni neşredecektir. 

•:Y'anndan başlamak üzere sansör ilan 
•ediJecektir. Dess!e'deki İtalyan kon 
6olosu 150 kişilik bir karvanm ba
§ında olduğu halde bugün sağ ve &a· 
llın Addis-Ababaya gelmiştir. 

Habe,Ier geride toplanıyorlar 
Londra, 4. A.A. - Star gazetesi 

Habeşlerin Adua'da sonuna kadar 
dayanmıyacaklarıru ve yava} yavaş 

geride toplanmak üzre emir aldıkla· 
rıru bildirmektedir. 

Evening Standar, Habeşlerin gece 
karanlığından istifade eder~k. hrrpa
lama ~areketlerine başladıklarını ve 
yerlerı gayet iyi bildikleri için bunda 
muvaffak olacak vaziyette oldukları
nı yazmaktadır. Yine bu gazetenin 
ayt~rma göre, Habeşlerin büytik kUv
v~tı, .cephe gerisinde Uallo eyaleti va 
dılerınde bulunmakta ve İtalyanlan 
ora~a b~klemcktedir. Bu kuvvet .her 
d~k~~a yeni mühimmat ve asker ile 
buywnektedir. 

Exchange Telegraph aytarr §U 
telgrafr çekmektedir : 

Dün İtalyanların ileri harekette bu 
lundukları Musaali dağı civarında 
dk~ .1?uh~rebeler başlamıştır. Elli bin 
ış~k bır Habeş kuvveti Cibuti· 

~ddısababa demiryoluna doğru iler
lı~en ltalyanlan durdurmak için e
mır alıruşlardrr. Bu bölgede İtalyan
ların 96 hücum arabası ve birçok U· 

çaklan vardır. 
ltalyanlarm hedefleri 

Roma, 4.A.A. - İtalyanların ilk 
hedefi, Adigrat - Adua - Aksum hat
tını tutmaktır. 

Dünkü İtalyan taarruzu üç koldan 
}'.~pılmıştır. Adua-Aksum hattına ~a· 
kim Darotakl dağlarını tuttukları sa 
nılmaktadır. 

Aduvanm vaziyeti 
Londra, 4.A.A. - Addis-Ababa

dan gazetelere bildiriliyor: Habeş 
komutanının bir bildiri~inde şöyle 
deniliyor : 

1 tal yanlar la.r81mdan tevcih edi· 
len ağır topçu ateşi altında Adua'yı 
cfalıa fazla ıınuhafıııza edemeyiz. 

ltalyanlar, ağır top, uçak ve tank 
kullanmaktadırlar. 

1 talyanla.r .Aduanm iBnahtarı de· 
nıek olan Ramab dağını hücumla ele 
geçinnişlerdir. 

Şafaktan beri Aduanm rzapt1ı içil! 
c-er:eyan .den muharebelerde iki tıaraf 
ta ağlT zayiata IJğraım,laJ1Chr. 
Habeşler, bava bomba:rdnnaninclan 

çok müteessir olmuşlardır. Bundan 
bqka H-hH'•·~-~•di..,..t 
cıvarmCla büyük bir mağluhiyete ui· 
radıklarmı kabul etmektedirler. 

Aduada1ci lcuvvetlere ılcumandımldc 
eden Ras Seyum'un bulunduğu mev 
kii, bilhusa uçııi'k bombardımanla
rından ötü:rii boşalbnak mecburiye. 
tinde olduğu sanılmaktadır. Bununla 
beraber, Habeş askerleri emniyetle 
geri ~lebileceği umud ıedilmekte
dir. 

Habeşler, şim'J, müthif bir muha· 
Tebenin cereyan ettiği Azum civmm• 
daki .Maibaria mevkiinde muannida
ne dayanmakta olduklannı töyl~ 
mektedirler. ' 

Uçaklar beyannameler attılar 
Addiı-Ababe, 4. A.A. - Bir ıtaraE 

tan Aduanın ~b için muharei>eler 
devam ec!~en diier taraftan Tigre 
ili üzerinde uçan ltalyan uçakları 
Tigroni dili ile yazılnuş ve içinde 
"Ya İtalyan dostluğunu kabul edi· 
niz, yahut ölünüz.,, cümlesini muhte
vi ıbildiri.kler abnıtlardır. Bu bildirik· 
ler ayni zamanda balkı Habeşistan· 
dan aynJ:mağa ve kendi krallarını 
bizzat aeçmeğe davet etmektedir. 

Uçak taarruzlan 
Addis-Abeba,4. A. A. - Havas 

ajansından diş işleri bakanı Adoua 
bombardımanınm tafsilatınr Uluslar 
Sosyetesine telgrafla bildirmiştir. 

İlk taarruzu sabaha karşı: 4 uç.ak 
yapmıştır. İsabet eden ilk bomba, kı· 
zılhaç bayrağı çekili olan bir hastane
nin üzerine düşmüştür. 

İkinci taarruzu saat 10 da iki u
çak yapmıştır, ve bu iki taarruzda 
78 bomba atılmıştır. 

Dolaşan bir yayıntıya göre Habeş
ler Agame ilinde İtalyanları ~üa
kürtmüş!erdir. 
Havanın Addis-Ababaya kas;§ı yapı 

lacak bir uçak O arruzuna mcdli oldu 
ğu söylenmerrtedir. 

Bütün Habe.§leri ulusu severliğine 
hitab eden sCl'erberlik bildiriği İm
parator sarayı önünde okunmuştur. 
Seferberlik derhal başlamıştır. Fakat 
askerler kıtalanna ancak 12 ilk tej
rinde iltihak edeceklerdir. Gerek hü
kılmet, gerek h~Ik soğuk kanlılığı 
muhafaza etmektedir. Yabancılara 
karşı hiçbir harekette bulunulmamış
tır. 

Seferberliğin, bir ınilyon ~~iyi ai
lah altına toplıyacağı söylenmekte
dir. 

Orduya ilhak etmeyenler kur§una 
dizilecektir. 

Adua alındı mı? 
Roma, 4.A.İ\. - Auanm almdığı 

abkkındaki tayialar dolapnaktadır. 
Bu aktam vatanperverane bir gös

teri yapılacaiı bildirilmektedir. 
Halk deh9et içinde 

Diredaua, 4. A.A. ltatyanlar Mu
sa Aliden Desieye giden yolu bom· 

bardıman etmektedirler. Bir büyük 
kısmı hiç uçak görmemi§ olan Dana
kil kabileleri dehşet içinde kalmışlar
dır. 

Ogaden cephesindeki muharebe 
dün akşam küçük müsademelerle 
başlamıştır. 

Musaali dağında 
Addis-A~al:ia, 4. A.A. - Son ha

berlere göre, 1taly~n kuvvetleri mu
kavemet görmeksizın Musaali dağı
na doğru yürnyü_şlerine devam et
mektedirler. Ra6eş kuvvetlerinin İ
talyanları Volls dağlar~ eteğinde bek 
!edikleri söylenın~edır. 

Burada söylendiğine göre dünkü 
harekata kırk kadar İtalyan uçağı iş
tirak etmistir. 

Bugün f talyanlanrlVutün. cepheler 
üzerinde taarruza geçmclerı beklen
mekte ve Addis-Ababaya karşı yapı
lacak hava taarruılarından korkul
maktadır. Demiryolu durağının et
rafına uçak topları yerleıtirivermiş
tir. 

Bütün '6'eygir" ve kabri ar yiyecek 
ve kireç nakli için müsadere edile
cektir. 

İtalyan elçiligini bekleyen kıta, 
İmparatorun muhafaza kuvvetlerine 
mensub 3'UO aw ye kuvvetlendiril
miştir. 

Ogadende harp başladı 
AdcTrs-Ababa, 4.A. A. - Reuter 

ajansının Harrar'dan aldığı haberlere 
göre bu sabah Ogaden'de bir muha
rebe başlamıştır. 

Habetlerden iki bin kiti öldü 
Addis·Ababa, 4 A.A. - Harrardan 

gelen bir telgiafla bu sabah Ogade
nilinde VUKU n~n şiddetli muhare
belerde Habeşlerden 2000 kişinin öl
düğü ve birçok yaralı bulunduğu 

bildirilmektedir. 
Yeni askerler 

Napoli, 4.A.A. - Biancamo gemi
gi 152 subay ve 3.250 nefer yükle
miştir. 

Habetistandaki diplomatlar 
Addis-Ababa, 4. A.A.--..Dessie'

det<t :.lüı"J,_n lılomoolomfağu İ!fyarla:n 

buraya gelmişlerdir. Diplomatlardan 
gayti olmak üzre Addis-Ababada bu 
lunan bütün İtalyaf!lar yarın Cibuti
ye hareket edeceklerdir. 
Agami ve Adigrat istila edildi 
Habe~ notası şu şekilde yazıyor : 
''Habeı hükumeti, iki a~rk şehri 

bombardıman eden göze görünür bir 
şekilde kırmrzı haç işaretini taşıyan 
bir hastaneyi harab ve kadın ve ço· 
cuklan katled~n İtalyan kuvvetleri
nin .Agami Adigrat ilini istila etmiş 
olmalarının İtalya tadından tasdik e
dildiğini kaydeder" 
Habeş hükfuneti, pakt çerçevesi i-..... ...,, .•. 

görüşmüştür. 
Reuter ajansma göre ulusal veft 

fırkası mensupları, İngiliz siyasasma 
müzaheret etmek lehinde rey vermiş
lerdir. 

Arap gazeteleri, pek yakında bir 
İngiliz - Mısır süel ittifakı yapılaca • 
ğıru yazıyorlar. 

Çin sulannda İngiliz gemileri 
Nankin, 4 A.A. - Ecnebi diploma 

si çevenlerinden öerenildiğine göre, 
İngiltere, Çin sularında buı\•nan de -
niz kuvvetlerine, harp sahn~sine ya
kın sahillere hareket etmek üzere ha 
zır bulunmak emrini vermi§tİr. 

Kızıl denizde İtalyanlar 
Port-Said, 4 A.A. - İtalyanların : 

Kızıl denizde 4 kruvazör, S destro
yer, bir §İlep ve 6 denizaltı gemisi 
bulunduğu sanılmaktadır. 

Bitaraf gemiler 
Londra, 4 A.A. - Daily Telegraf 

gazetesinin haber verdiğine göre !tal 
ya Kızıl denizden geçen bitaraf gemi 
leri durdurarak araştırmaya karar 
vermişti. 

İtalyan limanları 
J'.!: 7j--!;, 4.A..A. - Ann adında

ki Amerikan vapur kumpanyası bun· 
dan böyle gemilerine İtalyan liman
larına uğramamaları için emir ver
miştir. 

Fransa - lngitere aü. 
el tetriki mesauı 

· Paris, 4.A.A. - Fransanın İngi
liz süaline cevabr, İngiltere tarafm· 
dan et eni ?. sahasında istenen - teşriki 
mesaiyi bütün süel sahalara teşmil 
etmeğe matuftur. 

Bakanlar, süel zecri tedbirleri red 
detmek ve ekonomik tazyik tedbir· 
lerini de aşağıdaki gibi derecelendir 
mek hususunda mutabık kalmışlar
dır. 

çinde Uluslar Sosyetesi ile kesin ola
rak elbirliği yapmak istedğini bu no
tası ile bir kere daha bildirir. 

ryyan:JeT" 'hİ-:s'Olr y--
leri bombardıman ettiler 

Addis-Ababa, 4.A. A. - Süel ha
reketi!r hakkında bugün aşağıdaki 
teb1iğat yapılmıştır: 

İtalyan uça1darı Jece nehri yaki
nindeki Valkait ve Tamadia üzerine 
bombalar atmışlardır. Üç ölü ve altı 
yaralı vardır. Bombalar süel telgraf
hane üzerine atılmı~tır. İtalyan u
çakları Ogaden ilindeki Korahi ve 
Gerloguri üzerine de bomba atm111ar 
dır. Bur~a ölii vf yaralı olup ol
madığı belli değildir. İtalyan tayya
recileri aynı zamanda beyannameler
de atmışlar-dır. 

Makineg,e Ver.ilirken 

Habeşle r italyan ları 
Çevir miye Uğraşıyorlar 

Adisababa, 4.A.A. - Ras Seyam'un ordusu Aduada 
1 talyanlara mukavemet etmekte ve bir taraftan Adua· 
mn şimalinden cenubuna doğru Agerided istikametin· 
de ilerilemektedir. Ras Seyoum'un emrind on iki bin 
aıker vardır. PişC:larları, Eritre hududunu aşmışlar ve 
birçok l talyan nok1 ı .Iarmı almışlardır. 

Birçok yerliler ve Somalılar Habeşler tarafına geç· 
mişlerdir. Bir l talyan tayyaresi, Adua civarında düşman 
toplarile yere düşmüştür. 

italya ingiltereye Veni Tek-
liflerde Bulunmak istiyor 

Londra, 4. A.A. - İtalyan büyük cl~isi Grandi, bugün öğleden sonra 
Hoare tarafından kabul edilmesini istemiştir. 

Dolaşan bir şayiaya göre Gra?dinin bu ziyaretif!deon maksat, · Ha!Jet
İtalyan anlaşmazlığının halline aıt bazı yeni tekliflerde bulunmaktır. 

Bu haber teeyyüt etmemiş ise de doğru olduğuna ihtimal verilmektedir. 
Londra, 4.A.A. - Grandi-Hoare .mülakatında, İtalyan müstemlekeleri

ne civar Habe! bölgeleri üzerinde bır İ~~lyan mandası tesisi g~rüşillmüş 
olacağı zannedilmemekle beraber. bu mulakatın muhasematın baslaması 
yüzünden diplomatik teması.n kesilm.emcsini istiy,.cn 1talyanm bu arzusunu 
göstermekte olduğu kaydedılmektedır. 

Londra, 4. A.A. - Sir Samu~l. Hoare Grandiyi sonra Amerika Sefareti 
müşavirini kabul etmiştir. Grandı ıle yapılan mülakat 40 dakika sürmüştür. 

On iki Adada T ~hşidat . . ~ . 
Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajansı Italyanlann Oniki adadaki 

askeri hazırlıkları hakkında etraflı malumat vermektedir. Tahşit 
edilen İtalyan kuvvetleri 15 bin kadar tahmifı edilmektedir. 
Leros'a cephane çıkanlmrştrı:· ~eros limanı çelik ağlarla ve tor
pillerle kapatılmıştır. Bu geçıdın otuz metre genişliği vardır ve 
sadece İtalyan gemilerine açık bulunmaktadır. 

• 

( Süel Muharririmizin Mütaleaları ) 
Dün gece geç vakte kadar Ro· Jtalyan kuvvetlerinin 

ma, Adiaababa, Londra, Paria kay cenuba inmek ve ilk merhalede 
naklarmdan gelen haberler, ita)- DeMey'i tutmak istedikleri anlaşı· 
yan taarruzunun umumileştiğini, lıyor. Bu c'ephede Habc§ veliahtı
uvatın kızışbğmı ve ltalyan kuv· nın kumandaıunda bir ordu var -
vetlerinin bilha11a ıimal cepheain- dır. 
de hızla ilerlediklerini bildiriyor- Yine telgraf haberlerinin ilk bil 
Jar. dirdiklerine göre Rosmenkaenin 

Bu haberlere göre aüel bakım- kumandasında 200 bin kişilik ayn 
dan vaziyetin mütaleaaı §Udur: bir ordu vardır ki bu ordunun vn· 

1 - Italyan kuvvetleri şimal, zifesi veliahtın ordusunu kendi 
tarkı§ima1i ve cenubu§arki iatika- §İmalinde ve Ogaden ordusunu da 
metlerinden Habet topraklarma yine kendi cenubunda takviye ve 
aaldmyorlar. ilanaldir. Ancak Muaa dağına sal~ 

2 - Umumi dunım ltalyan ta- dıran ltalyan kuvvetlerinin bu böl 
arruzunun inkiıafı lehindedir'.. gede Habeş kuvayi külliyesi ile 1-

3 - Habet kuvvetleri henüz talyan kuvvetlerinin bu bölgede 
kat'i muharebeyi her üç cephede Habe§ kuvayi külliyeııi ile nerede 
de kabul etmemişlerdir. ve nasıl çarpışacagı §İmdiden 

Garp cephesinde tahmin edilemez. 
Eğer Italyanlar bu dağları aş • 

ltalyan kuvvetlerinin en baskın 
taarruzu tıınal cephesindedir. 

Dünkü aaldımnlar ltalyan uçak 
larmın ·ve ağn- topçusunun tıram· 
pet ate§İ altmda yapılmıf, tank, 
zırhlı otomobil, motörlü kıtalarm 
himayesi altında yapılan piyade 
taarruzlan ilk Habe, muntazam 
kıtalarmm mukavemeti ile kartı • 
latmıttır. Muharebeler pek kanlı 
oJmuı ve neticede Habet kuvvetle
ri geriye çekilmiye mecbur kal
mı§lardır. 

Bu cephede Raskaaaanın kuman 
daamda 250 bin kiıilik bir Habe, 
on:lu.aunun tahaHÜt ettiğini evvel· 
ki gün gelen telgraflar bildiriyor
lardı. Dün gelen telgraflar iııe bu 
cephedeki ltalyan kuvvetlerinin 
Nigrat, Aduva, Akden hattı üze~ 
rinde Maibarya'da en ıedit karşı· 
Jaımanın yapıldığını ve Habeı 

kuvvetlerinin zayıf Habeş, mun· 
lazam aakerleri ve dağınık kuvvet 
lerile harbe tutuıtuklan ve Habeı 
şimal orduaunun ıeride tahauüt 
ettiğini ve kuvayi külliyenin aırtı 
aarp (Kondar) dağlarına. ve aol 
cenahını (Maibarya} nehrine da
yayarak kabul edeceği anl&§ılı -
yor. l'litelriıD ltafyanlarm ağır top 
çu atefi ve tayyare bombardrman
lan kal'fmnda eier ıu dakikaya 
kadar bırakılmamıısa Aduanın ko 
laylıkla kendilerine bırakılmak ü
zere olma11 da bunu göateriyor. 
Habeı kumandanının: 

- Aduayı daha fazla müdafaa 
edemeyiz •• 

Demeai, bu mıntakanm müda
faa planı haricinde bırakıldığını 

ve oyalama, yıpratma harplerine 
terkedildiğini anlatıyor. Eaaaen 
burada arazi vaziyeti de tank, a· 
ğır top, zırhlı otomobil, motörlü 
krtalarla mücehhez ltalyan kuv • 
vetlerinin kolaylıkla ilerlemeleri • 
ne müaaittir ve az arızalıdır. 

Binaenaleyh düne nazaran bu 
cephedeki vaziyetin huli.aaaı ıu • 
dur: 

Jtalyan kuvvetleri Adua önün· 
de harbediyorlar. Tiırat, Adua, 
Akden hattı üzerinde ltalyan ta. 
arruzu merhale merhale muvaffa. 
kiyetle inkiıaf ediyor. Jleri hatlar 
ve tehirler UZWl kollu ağır toplar 
ve bombardnnan tayyareleri tara .. 
fından dövülmektedir. 

Ha.beı kabileleri birhaaaa biç 
&örmiye alıtık olmadıktan tayya. 
relerin havadan ölüm yağmuru gi. 
bi yağdırdıkları bombaların be • 
yinlerinde patlayışlanndan taıkın 
bir haldedirler. Hahet kuvayi küJ. 
Jiyeai Italyan kuvvetlerinin iatedi
ği noktada değil, kendi iılediği 
bölgede savaıa hazırlanıyor. 

Şark cephesinde 

Şimali,arki ceph ind Muı~ali 
dağlarına aarkmak ialiyen ltalyan 
taarruz kuvvetleri h nüz ilerle
dikleri mıntaka içindedirler ve cid 
di bir mukavemete maruz kalma· 
nuılardrr. Bu cepheden kalkan (. 
talyan bombardıman uçakları 
DeNeye ıiden ,..,ı üzerinde ve 
Magdala ıehri:ni bombardonan dit· 
mitlerdir. 

Haşmetmeap 

tıktan aonra cenuba göç ederlerse 
Valval cephesinden il rliyen ltt\l· 
yan kuvvetleri ile bir noktada İJİr· 
le§ecekler hem Adisababa - Cibu
ti ıimendifer hattını kesmit, hem 
de arrtl~rını uzun bir bat halinde 
f'ranaız ve lngiliz Somalilerine da 
yamı§ olarıık geni§ bir cephe ku
racaklar demektir ki, bu takdirde 
ltafyan kuvvetleri ile Habe~ kuv
vetlerinin en önemli ve kat'i neli· 
ceyi verecek muharebeleri Har
rar, Deridava önlerinde olacak de 
mektir. 

Cenup cepesinde 

Son dakikaya kadar gelen ha -
herler ltlllyan kuvvetlerinin Val • 
val e Ogaden mıntakasındaki ha· 
reketlerinin ne tarzda inlci§af etti
ğini bildirmiyorlar. Bu cephe ıu
suz, çok aıcak, geçilmez bir çölle 
başlıyor ki düz ve anzasız olması· 

na rağmen çok muntazam ve ka
demeli levıızrm teşkilab yapılma
dan ve ordu arkadan bol yiyecek 
ve au ile beslenmeden ilerlemek 
hem güç, hem de tehlikelidir. 

Fakat, Habeş arazisinin munta
zam harbe ve ilerlcmıye en müsa
it sahalarından birisi de bu bölce 
olduğuna göre aıısuzluk, sıcak, aç 
lık tehlikesine rağmen bu çölü ceç 
mek, Italyanlar iç.in muvaffakiye
te varmak yolunda zaruri bir kat· 
lanıt olacaktır ki, bu cephede J. 
talyan kuvvetlerini kar§ılayacak 

Habeı ordusunun Habeı generali 
Vehibin kumandaııında 50 bin ki
ıilik bir kuvvetten ibaret olduğu 

telgraf haberleri arasında geçmiı
ti. 

Ne yapmak istiyor? 
iki günlük askeri hareketle üç 

cephe üzerinde de yukarda kay • 
dettiğimiz vaziyetleri &Dştermek • 
le beraber henüz her iki taı·afın 
da durumu tama.mile taayyün et
memiştir. Şimdilik ltalyan kuvvet
lerinin büyük taarruzun Adua • 
Akden iıtikaınctinde tezahür et • 
mesi ve Muııaali dağlım iatikame
tindeki saldırıtlan bealemeJıinin 
Italyanların muvaffakiyeti bu yol 
Üzerinde beklediklerinin kat'i bir 
senedi diye kabul edilemez. Bu 
hareketlerin Habeı kumandanla • 
nnı fatırlmıya ve aldatmıya ma • 
tuf hareketler olabileceği de akla 
gelebilir. Çünkü tabii ve coğrafi 
bakımdan ltalyanlar timdi en güç 
lükle ilerli.}cbiiecekleri Habc§ 
dağlıklarına doğru aaldınyorlar 

demektir ki, HabC§Jiler de kendi 
muvaffakiyetlerini esasen bu dağ. 
larda umuyorlar. Ancak, Habe§li
ler bu ihtimali gözönünde tutuyor 
olacaklar ki, bir noktada topla • 
nıp kat'i aonucu beklemekten zi • 
yade ordularını üç mıntaka ve 
Habe§istana giriıin üç kapısı üze .. 
rinde bekletiyorlar. 

Onun için Italyanlar ne yap
mak istiyorlar, Habetliler ne ya • 
pacaklar? Sorusunun cevabını ver 
mek için önümüzdeki günleri ve 
iki tarafın alacağı kat'i vaziyet
lerin inkitafuu beklemek lazım • 
dır. - ~* 

Ne istiyor? 
Roma, 4 (A.A.) - General Bono bir emirname neşrederek ltalyan aı. 

kerlerine tanlan bildinniıtir. 
ffaımetmaaP hududu geçmenizi iatiyor. Ve Harbiye Nazın Musolin.i oo• 

nun için •İze emir 'Vesivor. 
I 
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BAŞ DÖNMESi j 
Yazan: MI ·FA 

HiKAYE 

Şiikriyenin • Alieddini görmesi ne 
lladiae f Ne aDakbullak edici hadise f 
F'ıkat kimin için? Şüphetiz yalnız 
Şükriye için f Zira hiç kimse, kocası 
da içind: olduğu halde hiç kimse 
bilmiyor ki, Şükriye, altı aene evvel. 
amcasuun otlu Alieddini sevmiştir 
•e hali da aeviyor. Dört senelik bir 
acyahatten sonra Alieddin gene Bey· 
koza geldi. Seven bir kadın kalbinde 
ne bAclilc r Ne allakbullak edici badi· 
aer 

Şüluiyenin kalbi, göğsünün içinde, 
l>üyük bir böcek &illi kıvranıyordu. 
Oh, ŞiikTiye. Alieddinin kendisini 
almryacafını pek iyi biliyordu. Ta o 
aman anJamııtı. Biliyordu ki letan
balda biyüym amcasının oğlu, Bey
ltoswı bir köylü kızı gibi yqıyan 
4ükriyetini beğenmezdi. Buna rağ
men, altı sene evvel, ona ne tatlı aşk 
akleri mmldamDJftl, çii\lkü nazik ve 
lıa91Utr çok... Ah, nekadar nazik ve 
1ıa...., Ye ıüzeı çocuk 1 

Palrat dört sene enel Patiae gitti, 
orada evlenmifti. Şükriye de Beyko
zun zeqin ve çok i}i kalpli bir gen· 
ciyle evlendi. Aıııc:asuun oğlunu u
IMrtmıya çalıpyordu. 

Alleddinin Pariaten yeni kamiyle 
f stanbula geldiğini ve pazar günü de 
bir aile yemeğinde bulunmak için 
Beylııoza geleceğini duyunca, bütün 
o unutma gayreti. birdenbire canla
nan giiul hatıralar yığuu iç.inde eri· 
di, gitti. 

• 
Alteddinle Parisli bnu ıerefine 

bir CSfJe yemeği verf!iyordu. Bütün 
akrabalar oradaydı. Herkes Alaed
cliııin ecnebi kanmiu beiendi. SeviJn. 
li ve ••kibi.rlİ7, olmaaı hop gitmitti. 
ŞWaiye de onun dikkatle pudra

lant!UJ yü.ıünü gözden kaçırmıyordu. 
~h. belli, Alteddin onu nekadar sevi-

yor 1 Kanama ka.rtı ne kadar tatlı dik
katleri var! 

Şükriyeye de pek az hitap ediyor. 
Veda zama.nı da &eldi. Alaeddinlc 

kansı o ak§am Ankaraya, oradan da 
gene Avrupaya gidecek~rdi. Şükriye 
de herkesten sonra ilkönce Pariali 
kadmr, sonra da amcaaınm oğlunu 
kucakladı. 

Ah, o an! ... Ah, bütün maziyi hal 
gibi gözönüne getiren, ba§ döndüren 
o aq ! Son defa olarak amcasıntn oğ· 
Juna bakmıştı. Ne güzel çocuktu bu 
Alaeddin ı 

Kocası birdenbire Şükriyeye: 
- Çabuk ol, dedi, hemen eve koş, 

ben gelirken kijmesin kapısını açık 
bıraktımdı galiba ... 

Şükriye birdmbire uyanarak sıçra• 
dı. O dakikada Alaeddinin de, kansı· 
nın da çıkıp citmi§, yol\ın kordeliss 
üstünde, renkli iki ben'* halinde 
uzaklapnlf olduklarım anladı. 

Akrabalarından, dayılarından, ha· 
lalarmdan, amcalanndan r.. izin aldı 
ve koca1iyle ~raber yola çıktı. 
Akpm nekadar durgun 1 Şükriye bu 

sükuneti sesai.z bir imdatmı§ gibi sev
di. Şimdi dafıa teveklr!il i.inde dligij
nüyordu: ''O gitti, gitti. Hayat en 
harikulade hayalleri bile unutturur. 
Hayatı YeJmasalr, birtmye, boğucu 
bayat! 

Şükriye kocasına baktı. O hiçbir 
fey bilmiyor. Karısrrun demin Alied
dinle kucaklaşırken g~irdiğı baş 
dönmesini ve bunun ancak bir tek 
kalpte aldı manasını bilmiyor. Ve 
bilmiyecek. bJ.ç bilmivecek. Ne ili 1 

Mes'ut adam... Mes'ut adam. .. 
Bak ne diyor hfila: 
- Aman _çabuk olalım, karanlık 

basıyor. kümesin kapısı açık kaldı 1 
Ne mes'uttur o adamlar ki en bü

yük dertleri kümes kapnımm açık 
kalmMıdır 1 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGONKO 
PROGRAM 

latanbul 
18: Danı muıikiıl (pWr) 19: Orkestra 

eserleri (pllJı:). 19.30: Çocuk aaatJ - Hika
yeler • Maut Cemil. 20: Operet parçalan 
'tirkçe ıödü eserler (pWr). 20.SO: Radyo 
cu ve tanco orkestraları ve Bayan Bed
rİJe Tüzün. 21.35: Son haberler, boru
lar. 21.50: Bayan Babikyan. Şan piyano 
TCfakatlle. 21.10: Pllk nqriyatı. 

BUkref 
13-15: Da7'UDlar ıerviıi ve Jllk 1111· 

mL 11: Süel konıer. - Sözler. 20: Dayıam. 
lar. 20.15: Pllk. 20.45: Sözler. 21: Rad10 
cazL 22.30: Spor. 22.45: Röle konaeri. 
23.45: Framızca ve almanca duJDmlar • • 

NÔ BET ÇI 
ECZANELER 

ika sece nöbetçi ecıaneler ıunlardır s 
Yemiıte Benaanıon - Fenerde Vitali 

- Divan1olunda Esad - Kamkapıda 
Belkıı - ZeJrekte Haun Hubıai - Ak
aarayda Pertev - Karaıümriilrte Suad -
Modada Sıhhat - Puaryolunda Rıfat 
Muhtar - Şehzadebaımda t. Hakkı -
Samatyada Teofiloı - Baku-köyde l. 
Terziyan - Be3iktaıta Req:p - Şehre
miiıinde A. Hamdi - Haaköyde Halk -
Kumıpapda Merkez - Bü,ükadada Şi
nasi Rıza - He1belide Yuıuf - Gatata
da Kapriçi - Bostanbaımda İtimad -
Tepebasmda Kinyoli - Taksimde Tarta. 
batı - 6itlide Narıileciyan-Eyi.ıpte Hik
met eczaneleri. 

• L 1 M AN 
HAREKETI..ERI 

Bqün timınmından cidecek vaparlar: 
SaaL 

17.- Kemal AJVahia 
21.- Saadet Bandırma1a 
20.- Merıin Karabigaya 
19.- Antalya Bartına 
20.- Saddrzade Karadeni:r:e 
9.- Güael Bandırma İzmite, 

• Buıin limanımıza ıelecek vapurlar: 
Sut 

15,30 Akm Karadeniıden 
6,30 Gülnihal Bandırmadan 

16,15 AJten tzmitten 

• 
17 ...- AıJ& Mudanyadan 
6.- Saddet Karabigadan 
8,30 Antalya Bartmdaıı. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

tSTANBUL ŞEH!R TİYATROSU 
HAPTALDC PROGRAM: 

Birindtc5rin l- Salı saat 20 de Ölçüye 
ölçü, 2 Çar~ba 20 de Ölçü1e ölçü, 3 Per 
~be 20 de Ölçü1e ölçti, 4 cuma 20 de 
OlçU7e ölçü, 5 Cumartesi ıs de Çoçuk 
Tiyatron. S Camarteai 20 de Yarasa, 6 
Pazar aabah 10 da Çocat Tiyatron, 6 
Pazar 15 de Yarasa, 6 Pazar 20 de Ya
rasa. 
• Mel .. , Natap (Rua atla)' 
• Saray r Son nls 
• Hm• : tici ıenç kan. 
• ipek r Monte Kriato KonteaL 
• Tarlu Gece biilblilü. 
• Alkuar ı Şanda - Sihirli Ada. 
• Yılclıs : Paıanini. 
• Ş.k : Çalmmq Aıldar. 
• Aırf t Elcmekcl Kac!m - Petrol illa· 

bar ebesi. 
• Milli r Cal.ınmıt Aık - Dertab arb

daıtar. 
• o ....... IW• ı Prena AbmecL 

• • • 
DAVETl,IR 

~erliie sainlanlar 
Ist. Villyetinden: 
935 BUinciteşrin celbinde bir bu· 

çuk ve Ud senelik hizmete aynlmıı 
316 • 328 bakayeaile 329 dofumlular 
deniz ve jandarma sınıflarına ayrıl -
ımf olan 316 ill 329 bakayatrile 330 
doiumlular celp ve ıevkolunacaiı llAıı 
olunur. 

• Jıtan&ul Kurtulu9 ıününde 
neler yapılacak"' 

EMINöNO HALKEvtNDEN ı 
6 BiriııcitCll'in 935 pazar ıünü (İıtan· 

bulun KurtulutU) yddöniimll onunma 
... t 21,30 da Evimia Jırlerkea salonunda 
bir konser ve aaat 21 de GWhane parla 
içinde Alay koıklindeki Ar ıııibemiıde 
de bir ıöıterit düaenlenmiıtir. Bu konser 
ve ıöeterlte ı•lmek iatq~ek :nrtdqla· 
na Ye Bvimia batlılannm 1er darhfı 7'l· 
.rinden bazU'lanan çatrı kartla,nnı ıimdi
den Merkas ve Alaykö,ldi Cc..virgenlikle
rindm almalarmı dilerts. • BEYOQLU HALKEVINDEN ı 

latanbalun 6 Tetrinevvel Kartalut ıü· 
ııibıü kutlamak mere evimizde aut 16 da 
npılacak alaııb7• blittin JQttdqlarm se
lcrek ıeref vermelerini dlleris. 

Prolnm: 
ı - löJI" (latan bal kartulQfU). 
2 - Jimnaıtik ıöıteriai 
3-Vole1bol millabakall 
4 - Baalı:etbol müsabakası 

Açık artn ına müzayede ile 
Satış 

Birirıcitttrinilı 6 IDCI Pazar cilnil 
- aut 10 da Beyoğlunda Cihanp Ova 

l!l'l!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!ll sokağında eski ismi Kaliwopulo ye-

A N KARA LOKANTA·· Birahanesi :!n-:UN~-~3:.:-e!~~~~ 
Sirkecide i9tuyon kötuinde yeni Ankara Lokanta n Birabaneande 

on kifiden mürekkeb uluaal musiki heyeti her ıece Nat 18 de icrayı 
ahenk etlnelktedir. İçkiler ve mezeler rekaıbct kabul etme& derecede 

ehvendir. 

leye ait eıyalar w biblolar açık ar
tırma suretile aatılacağı ilin olunur. 

Uç parça kadifeli pomye takımı, 
Renesana itJemeli bir bilf e, bir oto
matik masa, 6 adet sandalye, Sak· 
9ftttvaı büyük boy emaye beya boru· 

11 KAıAGRi 
Soğuk ~lgınlığına 

KATAGR iP 
alınız. 

KATAGR iP 
En mtıkemmelidir. 

iki taneBk lmtaluda ,MI baçak kuru .. her eczanede bulunur. TGrkiye depoziteleri: it Eaa depon 

a E c E L - a o N s E L ~~~!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!f 

KızA.:kek· YUCA ÜLKÜ LiSELERi tlk-u~-
< Eski : i N K 1 L A P ) 

Kuranı, DirektörU: NEBlot1ıLU HAMDI ULKÜMEN 
Kunetll bir 1811111 he,.tlne m•llktlr, Reamı okullara muadeleti t.adlklldlr. Klı'lt 

için hergan 111UP11Cm•t o1u ... 11111r. l•t•r•nlere muf••••I tarifname glllıdePlllr. 
• CataJotlu - Yanıkuraylar oranı Telefon: 20019 ii!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!!!!i!!ii!ii!!!!!!!!!!!!!!!!I , ÇAGLAYAN 

l!SKI MULl!tl RUJ 
Bu Aqam A'ıllyor 

EFTAL YA SADi • B•teklr BIMEtl 
Bayan EFTAL YA tarafladaa DANSU ZEYBEK TORKOLERI 

San'atklr: H A L 1 D E B Ü Y Ü K G A L A 
...._.. BlllF.N tantn.m isen• .......... 

Saz: Şehrimizin en maruf ve tevimU rtist ve .aan'atk!rJan 

7754 

lstanbul mlllt emllk mldürHiğünden : . 
Muhammen 

değer 
Lira 

Büyükçarşı: - Gelincik sokak yeni 22 sayılı dükkimn 
1/4 payı. . 17 

Galata: - Yenicami mahallesi Meı:tebani sokağı yeni 
19 sayılı dükkinm 1/ 2 payı.... 3500 

Usküdar: -Altunizade Seiimsız caddesi eski 9 M. ye-
ni ıs ili 21 aydı evin 13/24 payı.... 900 

Galata: - Bereketzade mahallesi Ztlrefa sokağı eski 2-
5-7 - yeni 5-7 sayılı ev ve dükkinm 1 / 2 payı 5 7 6 

Feriköy: - Birinci kısun Feri caddesi eski 74 yeni 120 
saydı araanm tamamı.... 363 

Tarlabatı: Hüıeyinağa Feridiye sokağı eski 94 yeni 108 
sayılı evin 3/8 payı... 938 

Hasköy: - Abdüuelim cezayirli oğlu sokağı eski 40 
yeni 62 sayılı evin tamamı... 80 

Amavutköy:-Sahilde eski 170 ili 178 yeni 162 ili 164 
saydı elyevm odun deposu 540 metre murab
bamda iratlı arsa ile barakanın 17/20 payı... 3672 

Şişli: - Mecidiye köyü Levent çiftliği sokağı eski 1-1 
M. aaydı tarlanın tamamı.... 1931 

Feriköy: - Birinci K· Eşref efendi sokak eski 24/ 5 sa-
ydı arsanm taman)I.... 7 72 

Uıküdar: - Kmıkb Mahallesi Kwklı caddesi eski 13 
yeni 21 sayılı bostanın 7 / 40 payı.... S 2 5 

Feriköy: - Rum kilileai arkası sokağı eski 39 sayılı ar-
sanın tamamı.... 407 

Uıküdar: - Yenimahalle kabristan sokağı eski 20 ye-
ni 14 aayıh ev ve dükkinm 1/ 6 payı.... 145 

Usküdar: - Pazarbaşı Kanmanh sokağı e&ki 72 yeni 
74 uyılı evin 4/18 payı.... 161 

Büyükdere: - Kirkor sokağı yeni 22 sayılı evin 1/ 4 payı 37 S 
Yukanda yanlı mallar 11-10-935 cuma günü saat 14 de peşin 

para ve açık artırma ile satılacaktır. İsteklilerin% de yedi buçuk 
pey akçelerini saat 12 den evvel yatınnalan. .. (F) (6159) 

Jarile çini ıoba, defa 2 adet 
Franau mamulltJ çini aoba, 4 parça 
kubik yatak oda takımı. aynalı tek 
dolaplar, iki JdtiUk 1ngUU un kar
yola, tahta karyolalar, 3 parça Ame· 
rikan Hayvot takımı, mqin kol
tuldar, poker maaaaı, portmanto, jar-
dinyer, dlnr uatı, kriatal takımlan, 
hayli muhtelif biblolar ve tablolar, 
Siınger dikit makinaaı, gramofon, ka· 
dife perdeler, liyah latorlar, tekmil 
apartımanm muf"IDbalan, veaair U1· 
.zumlu eıyalar. 

Buaaılo markalı ıtızel Franu.ı Pi
yanoau, Anadol ve Acem Secadeleri. 
Pey stirenlerden 100 de 25 teminat 
alınır. Satıı pqindk. ( 15309) 

• 
İ•tanbul Altmcı lcra Memurlu-

iundan ı 
Mahcw: olup açık artırma ile sa· 

tılmaaına karar verilen tahminen 
217.000 adet muhtelli cinste tuğla 
12 Birincitqrin 935 cumartesi gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar Mecidi

ye KiSyti civannda Zencirlikuyuda 

lımail ve VaailakiY.e ait Tuğla har
manmda açık artırma ile aatılacak
tJr. Almak iatiyeruerin o gün ve 
ıaatta maballnde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilin olunur. 

(15225) 

YUCA ÜLK 
Liseleri 
DirektörlüğOnde 

1 - Engel smaçlanna 8-
935 te başlanacaktır. Eng 
kalmış öğrencilerin okulda b 
lunmalan gerektir. 

2 - Bugüne kadar kayıtla 
m yenilememiş olan öğrenci! 
okulumuzdan ayrılmış sayıl 
cak, yerlerine başkaları alınac 
tır. 

Beşiktaş 
DiKiŞ YURD<J 
Talebe kaydı açıktır. Biçki dl· 
Jrifden bqka ppka, ~içek, kor· 
sa ve bora .itleri de lflretilir. 
Ayn Ucret almıı:ıaz. Akaretler 

No 64. Telefon: 43687. 

•!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!ii!!!iii!!i!!i!iii!!!!!!iiiii!!!!!!!!i! 

Memur aranıyor 
1 - İstanbul için Türkçesi kuv

vetli Fransızcaya tercüme yapa
bilecek kabiliyetle ve muhasebe· 
den aruıyan bir Türk memur a
rıyoruz. 

2 - Fethiye Maden İ§letme i· 
dareainde çalıJmak üzre Fransız
ca ve Türkçe iyi daktilo bilir bir 
-Türk genci alacağız. 

Her iıa.i için isteklilerin her 
gün öğleden evvel 10-12 arasın
da Galata Merkez RıhtJm Han 
ikinci kattaki Fethiye Maden 
Şirketi merkezine veaaikle müra
caatları. 

ZAYi 
ZA YI - 934 aeneıinde kazdırdığı 
maaı mühürümü kaybettim. Yeni 
ni yaptıracağımdan bu em müb 
rün kıymeti yoktur. Hekim yarb 
Ali Derviı kamı Antuvaııet Derv 

Yedinci İcra Memurluğundan : 
Mahcuz olup paraya çevrilmeai 

karar verilen muhtelif ev eıyı 
9-10-935 çarıamba günü saat 12 d 
13 çe kadar birinci açık arttırma ı 

retile Pangaltı Bilezikçi tok 
100 102 numarah hanede •ti 
cağından talip olanların mahalliıı 
hazır bulunacak memuruna mi: 
caatlan ilin olunur. (15189) 

lstanbal Altıncı lcra Memurluit 
dan : 

Bir borçtan dolayi İstanbul Ba 
Pazarında 14 No. dükklnda hac; 
dilip aatılıuaı kararlattırılan Ba 
iğne ve ağlan S-10-935 talı ıu 
aaat 1 O dan 11 e kadar utılacai 
dan iıteyenlerin o gUn ve uatta 
dükklnda bulunacak memuruna ıı 
racaatlan ilin olunur. (15196) 

Mükemmel bir halde ve motaril ~ 
ktnda muaerene edUmilj açılıp kapaı 
bilir, 201 Pengeot markalı bir li 

KABRlOLE Otomobili 
Acele satJlıktır. Fiati elveritlir 

Beyoğlunda Aliyon sokaimda ıs ı 
maraya müracaat.. 



• 
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Adliye Bakanlığından: 
20 lira maaşla Arapsun ve 25 lira maaşlı Şebinkara

hisar ve 25 lira maaşla Samsun ve 20 lira maaşla Aksa
ray ve 25 lira maaşlı Kocaeli ve 20 lira maaşlı Silifke 
Hapishane Müdürlükleri milnhaldir. Bu müdürlüklere 
Lise ve yedi senelik idadi mezunları alınacağından ta
lip olanların Adliye Vekaletine müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2858) (6157) 

100 Metre Çuha 
Askeri Eab~ikalar istanbul Satın

al ma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 694 lira olan Yüz metre Çuha 

27 Eylul 935 cuma günü açık eksiltme ihale edilecek 
iken talip zuhur etmediğinden 8 Birinciteşrin 935 salı 
günü saat 14 te kalmıştır. İsteklilerin 52 liralık temina
tını Beyoğlu Mal M~dürlü~üne yatırarak o gün ve saat
te Sah Pazarı Asken Fabrıkalar Satınalma Komisyo
nunda bulunmaları. (6139) 

Adapazan Şarbaylığından 
1' - Kira müddeti 17-11-935 tarihinde bitecek olan 

Belediye Otel ve Gazinosu müştemilatından bulunan 
ıLokanta binasiyle ve Bahçesiyle birlifcte açık arttırma 
suretiyle Üç seneliği kiraya verilecektir. 

2 - Kiralama şartlarını bildiren arttırma ve nususi 
;şartname isteyenlere verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat mıktan yüzde 7,-S liesabiyle 
[l 74 lira 50 kuruş olup peşinen Belediye veznesine yatı
rılması şarttır. 

4 - Açık arttırma müddeti bir ay olup ihalesi önü
müzdeki İkinciteşrin ayının birinci gününe rastlayan 
cuma günü saat 16 da yapılacaktır. İsteklilerin bildiri
len zamanda Adapazarı Belediye Encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 61 7 s) 

Denizli ili Daimi Encümeninden: 
ı Denizli Memleket liastanesine satın alınacak ilaç ile 
alat 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - İlacın tahmin edilen bedeli 2200 lira ve alatın 
muhammen bedeli de 950 liradır. Her ikisi için ilk temi
nat akçesi 236 lira 20 kuru~tur. 

2 -1laç ve alatın müfredatlı listeleri lstanbul, İz
mir ve Denizli Sıhhat Müdürlüklerine gönderilmiştir. 

3 - Eksiltme müdde · 
=~ .......... .__~·çaıpınoa fününe kadar 20 gündür. İhale 

2490 sayılı artırma ve eksiltme konunu hükümlerine 

!tevfikan 16-10-935 çarşamba günü saat 16 da Denizli 
itli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - İlaç ve alat ihale tarihinden itibaren bir ay için
ce Denizli Memleket Hastanesine teslim edilmiş bulu-
nacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler muvakkat temi
natlarını bankaya tevcli ederek alacakları makbuzu tek
lif mektublariyle birlikde Den~li İlbaylıiına göndere
ceklerdir. 

6 - tıa~ ucretiyle ihale pulu ve masrafları üstenci-
:Ve aittir. ( 6181) , 

Türk Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden: 
· 10,000 aded takvim bastırılacak ve açık arttırma ile 

(7-10-935 Pazartesi saat 15 de münakasası yapılacak
~- İstekli olanlar şartnamesini Direktörlük Muhasebe
sınde her gün görebilirler. (6119). 
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l ____ ,~K_ı R_M ___ ı z_ı _v_:::_~ T.:_::~~! Y~0 ~-A H_L _ 
~~anf1 ve kralın tahıisatından aeksen 
..,ın ranıı &ÖÇürüyorsunuz. 

''Mademki b • . 
M . enı mecbur edıyorsu-

:rı_u~, 
1 
ons:~ır, ben de misal olarak 

aızı e c aıuıaktan ki . ~. 
int Louiı il b çe nmıyecegım. 8 

• e eraber haçlılar ıa-
~~atıbna yüg~de:. ••il atalarınız gıöi ıiz 
'Ue, u z ın franıa kal'Jl bir alay 
bir bölük, ondan da vuıeçtik, ceng; 
t.anr, hak ~ğr~~~ canmı vercceok hiç 
olmaıaa cllı kıgılık bir yan:m bölük 
,asker çıkarmalı de&il misiniz? Bunun 
~erine emriniz altında yalnız bir yı. 
gın upk, bir isyan koptuğu gün sizi 
"4.ie korkutacak bir ıürU Ufak var. 

''Baylar, her ilde sadik bcıer yüz 
ldtililc bir kuvvet meydana ıetirıne
dikçe biliniz ki kralın tahtı da, din 
de, asilzadeler ımıfı da bir gün iırin 
de mahvolabilir; ıadık derken o a
damlarda yalnız Franırz yiğitliii de
ğil, İapanyol metaneti, aabn da bu. 
lunmasını istiyorum. 

''Bu taburun yans.ını bizim oğuUa
nnuz, yigcnlerimiz, hasılı hakikiğ 

.. ilzadelcr t,ışkil edecek. Onların her 

birinin yanmda, yine 181~ dekine 
benzer bidiaeler patlak venncc he· 
men yakasına ilç renkli (I? kurd~
layı takıverecck g~vezc ~ırer ~eh.~r 
upğı degil, Cathelineau .. gibi ö.zu so
zilne uyar mert birer koy delıkanlı
aı bulunacaktır: asilzade genç ona 
1ıa:Jc yolu öğretsin, elinden ~e.lir~e 
onun aüt kardeti olıun. Her bınmız, 
her ilde böyle beıer yUz .kişilik 8:'· 
dık bir tabur vücude getitmek içın 
gelirimizin bette birini gö&den çıkar· 
malıyız. Ancak bu suretle yabancı 
bir silcl ifıalc ıü•enebilirsin~. Yok· 
aa elin oflu, her ilde kendıne dost 
bCJ yüz .asker bulnacağından emin 
olmuaa hiçbir %aman kalkıp da as
ker göndermez. 
"Başka ülkelerin krallan sizi, ken

dilerine Franu 'nın kapılannı açmak 
için silah başına ıeçmeğc hazır ~irmi 
bin asilzade bulundutunu haber ve
rineniz dinlerler. Bu pek ağır bir 
hizmet olur mu diyecebiniz? Bay-

(1) Yani Fransa'nm lhtil&l ve cumhuri-
7et baJRimdüi renJdcr. 

\ ısTANBUL BELEoıvESı ıLANLARı lstanbul 111. Mıntaka Etibba 
Açık Eksiltme ilanı Odasından: 

Eksiltmeye konulan iş: Çatalca kazası istiranca illi olCulu tami- 1919 numaralı 11 Nisan 1928 tarihli-Etibba Odaları 
ratı. Keşif bedeli 946 lira 16 kuruştur. Bu işe ait şartname ve kanununun 4 üncü maddesi mucibince müddeti hitam 
evrak şunlardır. A. Eksiltme şartnamesi B. Mukavele projesi C. bulan III. Mıntaka Etibba Odası İdare Hey'etinin sc-Nafia işleri şeraiti umumiyesi F. keşif cetveli. 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı levazun airektörlüğünde çim günü olarak tayin edilen ve bir ay evvel azayfi bildi-
görebilirler eksiltme 11 birinciteşrin 935 cuma günü saat 15 de rilen ve gazetelerle ilan edilen 4 İlkteşrin 935 Cuma 
daimi encümende yapılacaktır. Eksiltme açık yapılacaktır. Ek - günü saat on üçten on beşe kadar evvelce bildirilen ma-
siltmeye girebilmek için isteklinin 71. lira muvakkat teminat ver- halde yani Etibba Odası binası dahilindeki salonda re-
mesi bundan başka aşağıdaki vesileri haiz olup göstermesi lazım- yini doğrudan doğruya veya kanunun tarif ettiği şekil-
dır. En az 500 liralık bina işi yaptığına dair Nafia müdürlüğün - de bilvasıta kullanacaklara rey sandığı açık bulundu-
den tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası (i) (5948) lm b İd H ' t" e a buz ru da 

ru uş ve saat on eşte are ey e ı v az u n 
Temizlik işleri için lazım olan ve aşağıda cinsi, mikta~ behe ..... 

rinin muhammen fiatı ve muvakkat teminatı yazılı malzeme cins
leri itibarile de altı bölüme ayrılarak ayrı ayn açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi lcvaznn müdürlüğünde ve nümuneleri 
Ayasofyada levazım ambarında görülür. Eksiltmeye girmek is -
teyenler 2490 N. 1ı arttırma ve eksilbne kanununda yazılı vesika 
ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile beraber 21 - 1 ci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (B.) ffi205) 

Cinsi Kilosunun mu- Muvakkat 
hammen fiau teminatı 

ı1100 kilo kösele ı 45 201,50 
400 şaplı kösele ı 30 
300 kilovaketa 190 
750 araba yağı 18 10,50 

34,50 
18 

t l200 kilo grezil 38 
15 ton krible maden ltömürü 16 

J l 100 tane faraş .. 95 
85 u kazma 85 

300 " kazma sapı 5 
360 ,. kürek 30 

1500 ,, kürek sapı S 
Jl 4500 ,. Süpürge ve faraş sapı 5 

15 u badana fırçası 90 
'.137,50 

l 00 ,1. kova 45 
60 ,. kalbur 60 
40 ,, iki kiloluk ölçelt 50 
20 , 1 yarım kiloluk ölçek 40 

!47000 ,, nal çivisi (geyim). 35 
350 paket iplik .... 55 
100 tane makine ipliği (homin marlia) 85 
54 kilo kara çivi 35 

·120 metro pamuklu bez 45 
l 00 çift çeki zinciri 40 200 
l 00 kilo keçi kılı 40 
100 çift paltum halkası 25 
J 00 çift göğüs halkası 30 

2 düzüne singer marka makine iğnesil20 
'l O kilo balmumu 65 

• 20 adet keçe 125 
100 adet kantanna 12 

ı adet bıçkı 300 
l 000 ,, başlık tokası 1 

850 ,. yular sapı 
400 ,, Kıl kolan 
200 ,. Urgan 
755 ,, gebre 
755 ,, kaşağı 
7 55 ,, Belleme 
J 00 ,_ koşum eğer ağaçı 

-5 
15 
40 
10 

40 tane tevhit semeri iskeleti 
380 ,. yem torbası 

5 
145 
160 
780 

50 
s 300 ,, Simitve halka tultasr 

Beherinin tahmin 
Fiau 

:suoo adet soba boruıu 20 K. 
500 ti deve boynu dirsek 17 " 
500 ._ adi dirsek 17 ,. 
25 Soba tablası 150 ,, 

llkmeıct'~pler için yukarda yazılı 4 çeşit soba levazımı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levaznn müdürlüğünde gö
rülür eksiltmeye istekli olanlar 2490 N. h arttırma ve eksilttne 
kanununda yazılı vesika ve 110 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 11 birinci teşrin 935 cuma günü aaat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (5915) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına 

lar kafamızı kurtarmak için bafka 
yoİ yoktur. Basm özgenliği (~tbuat 
scrbestiıi) ile bizim birer aıilude 
olarak ya§ıyabilmemiz imkiru ara~
da, ancak bir tarafın öllimil ile bıte
cek t;ıir düımanlık, bir bo~~ ~ar
dır. Ya birer tezıih &ahıbı, b~er 
çiftçi olmağı göze alın, yahut aılah 
batma geçin. !ıtersenlz pıar~.k ol~~· 
ama kadın kafalı olmayın; gozlerını. 
zi açın. w 

"Jacobin'lerin prkııın~ oldugu 
gibf size Formez vu. ba~ (l) 
diyecefim; bunu yapanmu• bır asil 
Guıtave-Adolphe çıkar, krallık esa
sının ağır, korkulacak bir teblilke~e 
düpne9ine Uzillilr, memleketinden üç 
yiU feruh öte yerlere kof up size, 
Guıtave'm proteıtan büküm~rlara 
ettiği iviliği eder. lıe giripneyıp ~ 
dece söz aöylemelrte devam etmek 
niyetinde misiniz? Elli yıl sonra Av
rupa'da yalnız cumihur bqkanlan 
görür, bir tek kral bulaınazsmu. Ve 
bu dört harfle, K, R, A, L harfleri 
ile beraber rabibler, asilzadeler de 
ortadan kalkar. Gelecek günleri bir 
ıö_zönilne getiriyorum da çamurlu, 
pis çoiunluldara (e~riyetlere) yal
taklık eden bir ıürü adaydan (nam-

(2) Maraeillalse"hl nabratmdan bir 
par~; bölük kola llizamma secin demek
tir • 

zettcn) başka bir ıey eöremiyorum. 
''Siz Franta'da buıiin herkesin ta· 

nıyıp sevdiği, sayılır bir ceneral yok, 
ordu yalnıa aaltanattn ve dinin men
faatlerine ıöre teıkil edilmittir, ordu
dan bütün eski alaylılar çıkarıldı, 
o)'l&ki Prusya •e Avu1tt1rya alayla
rırun her birinde at• g8nnilf elli 
yarwubay (sabit vekili) var deyip 
duruyoraunuz. 

''Ama biliniz ıd ldiçUk burjuva il• 

nıfında, harbe can atan iki yüz bin 
delikanlı var .•• 

- Bu nahot hakikatleri artık ke-
lin ..• 

Ukalaca bir eda ile ba .azıeri .CSyli
yen ağırbaflı zat hiç ,Upbeaiz kili
aenin ululanndand.ı, çünlcü M. de La 
Mole kızacağına tatlı tatlı 1Ulüm1e
di; bu da Jullen için bUyük bir ip· 
ret oldu. 

- Nabof hakikatleri artık keaip 
IÖzilmilail hulua edelim, Baylar: 
kankıran olmuı bacalı keailecek ada· 
mın kalkıp da cerraha: ''Bu haıta 

bacak sapasağlamdır,. demesi müna
ıebetaizlik olur. Tabiri mazur göriln, 
Baylar, aıil duc de ( ••• ) bizim cer· 
rahımu olacak. 

J ulien isinden: ''Bir 11r diye aakla
nılan kelime nihayet IÖylenildi, de
mek ben bu aqam ...• yolunu tuta
caiım,, diye dUfllııdU. 

sandık açılarak reyler sayılmış ve reye iştirak eden aza
nın adedi 103 olduğu görülmüştür. Odaya mukayyet 
aza 1515 olduğuna göre mecmuu aza nısfmı geçmedi
ğinden kanunun 6 ıncı maddesi mucibince bu tarihten 
itibaren on beş gün sonra yani 21 İlkteşrin Pazartesi 
günü 13 ten ı 5 e kadar seçimin tekrarlanacağı ilan 
olunur. (6198) 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahak· 
kuk Müdürlüğünden: 

İstanbul Mıntakası Tahakkuk ve Tahsil Müdürliik
leri ve Maliye Şubeleri için 162500 kilo Odun açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-10-935 sah günü 
saat 15 te Dairemizde kurula komisyonda yapılacak ve 
son pey layık hadde görüldüğü takdirde talibine ihale 
edilecektir. Taliplerin 126 lira 7 5 kuruş muvakkat te
minatı Vilayet Malsandığına yatırıp makbuzile birlik
te yukarıda y~ılı gün ve saatte Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 6183) 

Ankara Şehri imar Müdürlüğünden: 
1 .- Eksiltmeye konulan iş yeni mezarlığa getirile-

cek su keşif bedeli 36808 lira 64 kuruş. 
2.- Bu işe aid evrak şunlardır. 
A.- Eksiltme şartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
C.- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E.-Hususi ve fenni şartname ve fenni şartname tek-

lik melttubu. 
F .- Keşif ve vahidi fiat cedveli 
G.- Projeler ı 
İsteyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde 

Ankara İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
4.- Eksiltme 22 Teşrinisani 1935 cuma güııü saat 

onaltıda Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacakdır. 
5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2761 lira 

muvakkat teminat vermesi ve 10000 liralık in&aat yap
tığına dai'r vesika göstermesi lazımdır. 

6.- Teklif mektublan 4 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Ankara İmar MüdürlüğUne mak
buz mukabilinde verilecekdir. Posta ile gönderilecek 
mektublann 11ihayet 4 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice ka
patılmış olması şarttır. Postada vukua gelecek teehhür 
kabul edilmez. (28%4) (6031) 7692 

alınıp birinci müzayedesinde satılamayan 1763 numaralı Eski 
Doç Markalı ve Bodosa ait otomobilin 7-10-935 pazartesi günü 
saat 14 de Sirkeci Sallmnsöğüt Ford garajında bilmüzayede satı
lacağı ilin olunur. (B.) (6207) 

Keşif bedeli 1928 lira 80 kuruş olan Beyoğlu hutanesinin yeni 
yapılan kısmına konacak kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konul· 
muştur. Şartnames~ ketif evrakı levazım müdilrlilğilnd~ &örülür 
eksiltmeye girmek ısteyenlcr 2490 N. lı arttırma ve ebıltme ka
nununda yazılı vesika ve 145 liralık muvakkat teminat m_akbuz . 
veya mektubile beraber 10 teşrinievvel 935 perf81Dbe günü saat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (5867) 

BölUm XXlll 
RAHiPLER, ORMANLAR 

OZGENLiK 
Her varülm ilk kuua.na. nefaiıd 
konımak, yapmaktD'. Siz baldı· 
ran elri1or. aonra da bajda1 1e· 
tipin iatiJonamaaı 

MACHlA VELU 
O ağırbaıtı zat devam ediyordu: 

bildiği g&dlkUyordu: Julien'in pek 
botıana giden tatlı ve liııemll (mute
dil) bir uzdillik e (belagatle) ıu bil· 
yük hakikatleri anlatıyordu: 

1 - 1nıilterenin bıaim için harcı· 
yacak bir altım bile yoktur; orada 
artık tutum ve Hı.ıme moda oldu. Ko
yu dindarlan bile bize para vcrmes, 
M. Brougbam be blsimle alay eder. 

2 - tlııiliz para11 olmayınca Av· 
rupa krallarını bir, lld •vaıtan faz. 
1uma .urtiklemefe imkAn yoktur; 
kUçük burjuva 11n1fma brp da ild 
aavaı yetmea. 

3 - Franaa'da silahlı bir parti 
kurmak lanmdır, yokla Avrupa"nın 
krallık nuına aadık kuvvetleri o iki 
aavap da göze almaz. 

14Siıe •tiklr diye &ergelemeğe 
cesaret ettilim dördüncü nokta da 
ıudur: 

"Fnrnwla rahipler ıımfımn y...dJ. 
au olmlllnmıa lilaıhh l»ir ı-1i bnna. 
fa imkiıe ycılrtur. Size bunu cesaretle 
.SyWyorum, Baylar, çünkü iıpat ede· 

cefim. Rahipler lılJUfına her te)'İ vcı • 
mek lbımdır. ÇOnkil rahipler ıınıh 
iti ile ıece rttndU. ufraflf ve onu 
ıtıdenler, sınırlanmadan ib }'ÜS fer
uh ötede, fırtınalardan uzakta yük-
ack kapaaiteli adamlardır._ _ 

Ev aahibi: 
- :aoma, hep Romal diye batır· 

dı. 
Kardinal MSıUne ıururla de)'am 

etti: 
- Evet, Monaieur, Roma! Sizin 

eençlliinizde moda olan ~ u, ki· 
mi çok hOf ,akalar, alaylar ne oluna 
otıun hiç çekinmeden sôyliyebllirm kı 
1830 yılında halka ıöıünü eeçirebı
len ya1nu Roma'nm emrinde olan ra· 
hiplcr 11nıfıdıt. 

94Önderlerinin cötterdili ıünlerde 
elll bin rahip aynı Mlzleri tekrar eder: 
ukm en sonunda yine halktan iati· 
:yccelc def il mialnia? o rahiplerin alS· 
ıU halka kibarlar llemlnln 'ıkarclıiı 
nWrttli flirlerden çok fu1a teair 
eder ... (Kardinalin böyle iti fahsi,ata 
dökmesi homurtulara aebeb oldu.) 

Kardinal aesinl y(lbelterek devam 
edi: 

Rahipler aınıfının dehası aicinldn
dea üstündür; Frtıma'da .n.hh -
parti kunnak ,olunda, bu can nokta
ıı yolunda ne yapıldı iıe binm tara· 
fımudan yapıldı. 

N.ATAÇ 
(Arbrı nrl 
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I istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinları -----------
-~~~~~~~~~~· 

~~r~!~uş~~~ 1 Cinsi Mıktarı Tahmin bedeli İlk temi- İhale tarihi Saati Gunil 
• 

Kuruı San. 
nau 
Lira 

Sade 
yağ 8100 Kilo 77 50 471 22-10-935 15 Salı 
Un 7175 ,, 77 50 417 23-10-935 ıs Çarşamba 
Un 209 Ton 12 15 1905 24-10-935 15 Perşembe 
Un 222 ,, 12 15 2023 22-10-935 15 Salı 
Un 220 ,, 12 15 197 5 26-10-935 11 Cumartesi 
Un 165 ,, 12 15 1504 28-10-935 15 Pazartesi 
Un 209 ,, 12 15 1905 25-10-935 15 Cuma 
Un 176 ,, 12 15 1604 29-10-935 ıs Salı 
Un 222, ,, 12 15 2023 23-10-935 15 Çarşamba 

Kıt'at ihtiyacı için kapalı zarfla alınacak olan sade 
yağ ve unların mıktar tahmin bedeli teminatı ve ihale 
tarihleri hizalar nda yazılmıştır. Şartnamesi Bayramıç 
ve İstanbul Levazım amirliği Satmalma Komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda istenilen ve
sikalarla beraber teklif mektuplannı ihale saatinden bir 
saat evvel Bayramıçta Tümen Satmalma Komisyonuna 
:vermeleri. (322) (6062) 

* .... 
Bir metresine biçilen e

der 2 5 ku~ olan ve 21-8-
935 günü istekliler tarafın
dan verilen fiyat pahalı gö
rülen 500 bin metre çama
şırlık bez yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 8-10-935 salı 
günü saat ı 1 dedir. İlk i
nanç parası 7 500 liradır. 
Şartnamesi 625 kuruşa M. 
M. V. Satınalma komisyo
nundan verilir. İlk inanç 
parası mektup veya mak -
buzlarile 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplannı ihale sa
atinden bir saat evvel An -
karada M. M. V. Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 
,(267) (5720) 7644 

••• 
141800 kilo Bulgur ka

palı zarf usulile eksiltmesi 
J-10-9 3 5 pazartesi günü sa 
at 16 da İzmirde Kışlada 
l'vlüstahkem mevki Satınal
ma komisyonunda yapıla

caktır. Beher kilo bulgur i
çin 1 1 kuruş fiyat tahmin 
edilmiştir. Teminatı muvak 
kate akçesi 1169 lira 85 ku
ruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Ek 
siltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkate makbuzlarını ve 
mühürlü teklif mektupları
nı ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona ver -
miş bulunacaklardır. 
,(274) (5748) 7645 

* * • 
Beher kilosuna biçilen e-

der 176 buçuk kuruş olan 
30.000 kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. İhale-

. si 11-10-935 cuma gunu 
saat 15 dedir. Şartnamesi 
265 kuruşa M.M. V. Sa
tınalma Komisyonundan 
verilir. Eksiltmeye girecek
ler 3971 lira 35 kuruşluk 
ilk inanç paralarile birlikde 
kanuni şekilde hazırladık
ları teklif mektubu ile bir
likde ihale saatından bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
Y. Satmalma Komisyonu
na vermeleri. ( 1 7 5 ) 

-.(5749) 

• * * 
7648 

Amasya 2'.'arnizonunun 
ihtiyacı olan 33600 lira mu 
hammen fiatlı 240000 kilo 
ekmeklik un kapalı zarf usu 
Jile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 11 Birinci teşrin 
935 cuma günü saat 15 de 
'.Amasya Telgrafhanesinde 
yapılacaktır. Muvakkat" te
minat 252Ô liradır. Ev
saf ve şerait her gün Ko
misyonumuzdan öğrenile
bilir. İsteklilerin teminatı 
muvakkate makbuz veya 

mektublarile Amasya As
keri Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (280) 
,(5847) 7651 

••• 
Garnizon dahilindeki 

kıt'at ve müessesat Hayvan 
!arının ihtiyacı için 636600 
kilo arpa kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Mez 
kur arpanı mecmu tutarı 
30238 lira 50 kuruş olup 
teminatı muvakkatesi 2267 
lira 89 kuruştur. Şartname
si 15 2 kuruş mukabilinde 
her gün Komisyonumuz
dan gönderilir. Eksiltme 
14 İlk Teşrin 935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Ek
siltmeye girecekler 2490 sa 
yılı kanunun 2 ve 3 madde
lerinde yazılı vesikalarla te 
minatı muvakkate mektup 
veya rnakbuzlariyle teklif 
mektuplarını belli saatten 
en az bir saat evvel Ankara 
Levazım amirliği satın al
ma komisyonuna vermele
rı. (277) ( 5791) 

'1656 

••• 
Garnizon dahilindeki 

kıt'at ve müessesatta bulu
nan Hayvanlar için 510320 
kilo yulaf kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Mü 
nakasa 15 Birinci Teşrin 
935 salı günü saat 11 dedir. 
Yulafın mecmu tutan 
28067 lira 60 kuruş olup 
muvakkat teminatı 21O5 li
ra 7 kuruştur. Şartnamesi 
141 kuruş mukabilinde An
kara Levazım Amirliği Sa
tmalma Komisyonundan 
verilir. Eksiltmeye girecek 
ler 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 maddelerinde yazılı 
vesikalarla teminatı muvak 
kata makbuz veya Banka 
mektuplariyle teklif mek
tuplarını muayyen saatten 
bir saat evvel Ankarada Le
vazım Amirliği Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(278) (57g3) 7657 

* * • 
Bir metresine biçilen e-

der 2 4 5 kuruş olan 4 O ila 
5 O bin metre kışlık elbiselik 
kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. İha
lesi 14-10-935 pazartesi gü 
nü saat 15 dedir. Şartna
mesi 613 kuruşa M. M. V. 
Satınalma Komisyonundan 
alınır. Hepsine biçilen e
der 122 bin 500 liradır. 
Eksiltmeye girecekler 7 3 7 5 
liralık ilk inanç paralarile 
birlikde kanuni şekilde ha
zırladıkları teklif mektub
larıru ih

0

ale saatinden bir 
saat evvel Ankara'da M.M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (296) (5905) 

7664 

• * * 
Kırklarelinde iki milyon 

sekiz yüz elli bin kilo odun 

kapalı zarfla ihalesi 11 Bi
rinciteşrin 935 cuma günü 
yapılacakdır. İstekliler tek
lif mektublarile kanuni bel 
gelerin ihale günü saat 15 e 
kadar Ko. Riyasetine verme 
li, ve saat 16 da Komisyon
da bulunmalıdır. Odunun 
tahmin edilen bir kilo fiatı 
7 5 santimdir. İlk teminat 
1604 liradır. Şartnamesi 
Kırklareli Satınalma Ko
misyonunda her gün görüle 
bilir. (303) (5975) 

7673 

lstanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Mersin yolu 
1 N Ö N O vapuru 6 Birinci 

teşrin PAZAR günü ııaat 10 da 
MERSiNE kadar 

Trabzon yolu 
SADIKZADE vapuru 5 Bi

rinci teşrin CUMARTESİ saat 
20 de HOPAYA kadar. 

CÜNEYSU vapuru 6 Birinci
teşrin PAZAR saat 20 de Rl
ZEYE kadar. 

• * • Ayvahk yolu 
Demirköy Kıt' atı içirr el- KEMAL vapuru 5 Birinciteşrin 

li yedi bin liralık Dört yüz 1 CUMARTESİ saat 19 da lzmire 
kırk ton Un kapalı zarfla kadar gidişte GELlBOLUYA 
eksiltmeye konulmuştur. uğrayacakbr. 

İlk teminat Dörtbin ikiyüz ·~:==~=~=~~~~~· 
Doksan liradır. İhalesi 15 
Birinci Teşrin 935 salı gü
nü saat 16 dadır. İsteklile
rin tekliflerini Vize Satm-
alma momisyonuna ver-
meleri. (306) (5973) 

7676 

* * • 
Bin baş dağ top ko~umu 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

katırlarına pazarlık gü- ·~~~~~~~~~~~· 
nünde talip çıkmamıştır. F'ı n I an d .

1 
ya 

Bu defa pazarlığı 8-10-935 
salı günü saat 14 tedir. Be-
her Hayvanın tutan 330 ŞUkOfe Nihal 
lıradır. Muvakkat teminatı Dilimizde çıkan en yeni 

Gazi 
177 50 liradır. Evsaf ve şart EtUd 
namesini almak ve görmek KUltUr 
isteyen 16 lira 5 O kuruş mu Yazısı 
kabilinde M. M. V. Satınal- Kitapçılardan arayımz. 

ma Komisyonundan alına- • 50Kuruş~~~· 
caktır. Pazarlığa girecek
lerin 2490 sayılı kanunda 
gösterilen vesaikle ve 
17750 liralık teminat mek 
tubu ile birlikte belli gün 
saatta Ankarada M. M. V. 
Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (339) (6006) 

7678 
••• 

Erzincan kıt'atı için 540 
bin kilo Una talip çıkmadı
ğından yeniden kapalı ek
siltmeye kondu. Muham
men 70200 liradır. İlk te
minatı 4760 liradır. Şart
nameyi 351 kuruş karşılı

ğında Erzincanda Tümen 
Satınalma Komisyonundan 
verilir. İhalesi 23 Birinci
teşrin 935 Çarşamba günü 
saat 15 de Tümen Satınal
ma Komisyonunda yapıla
cakdır. Şartnamenin 4 ün
cü maddesi mucibince is
tekliler teklif mektubları
nı 2490 sayılı kanunun 32, 
33, 34 üncü maddeleri ah
kamına tevfikan tanzim 
ederek ihale saatinden bir 
saat evvel Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(318) (6057) 
7685 

••• 
Müesseseler ihtiyacı o-

lan yedi yüz yetmiş dokuz 
bin dört yüz kilo kuru yon
ca ve ota ihale gününde is
tekli çıkmadığından 24-10-
935 saat 14 de kuru 
ot saat 16 da kuru 
yonca ihale edilmek üzere 
yeniden kapalı eksiltmeye 
konmuşdur. Kuru yonca
nın muhammen bedeli yir
mi bir bin beşyüz yetmiş 
üç lira ilk teminatı 161 7 li
ra 97 kuruştur. Kuru otun 
muhammen bedeli 19176 li
ra ve ilk teminatı 143 8 lira 
21 kuruştur. Şartnameler 
Erzincan Tümen Satınalma 
Komisyonundan bila bedel 
verilir. 2490 sayılı kanu
nun 32, 33, 34 üncü mad
deleri mucibince teklif mek 
tu blannı tanzim ve komis
yona ihale saatinden bir 
saat evvel Erzincanda Sa .. 

O G U Z DE S TA N I 
Cumuriyet Bayramı için bulunmaz 
ulusal bir piyes ... 

Yazan 

VEHBi CEM 

Osmanh Bankası 
% S faizli, 1334 - 1918 ihraçlı Da

hili .İ•~ tahvillerine m ildi olup 
vadesi ı 1 incitcşrin 1930 d gel n 
ve ayni tarihte ödenmesine başlanan 
No. 26 1ı kuponlardan ibraz edilmi • 
yenlerin 1 ikinci teşrin 1935 te Tür
kiye cumhuriyeti hukfimeti lehine 
müruru zamana uğTayacağı, mezkur 
tahviller hamillerinin haberi olmak 
üzere ilan olunur. 

7837 

tınalma Komisyonuna ver
meleri. (317) (6058) 

7686 
• * * ıı: 

Bir metresine biçilen e-
der 260 kuruş olan 30 bin 
ila 37 bin 500 metre kaput
luk kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuşdur. İ
halesi 16-10-935 çarşamba 
saat 15 dedir. Şartname 
488 kuruşa M. M. V. Satın 
alma komisyonundan alı
nır. Hepsine biçilen eder 
97 bin 500 liradır. Eksilt
meye girecekler 612 5 lira
lık ilk inanç parası mektub 
veya makbuzlarile birlikte 
kanuni şekilde hazırladık
ları teklif mektublannı i
hale saatinden bir saat ev
vel Ankara'da M.M.V. Sa
tınalma komisyonuna ver
meleri. (295) (5906) ı•~• 

7663 

* * .y. 
40320 kilo kuru fasulya 

kapalı zarfla eksiltmesinde 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlığa geçilmiş 
ve pazarlık eksiltmesi 
18-10-935 cuma günü saat 
16 ya bırakılmıştır. Şartna
mesi ve nümunesi eskisinin 
aynıdır. İlk pey parası 3 7 8 
liradır. Şartnamesini gör
mek isteyenler her gün Sa
tınalma Komisyonuna ge
lebilirler. Eksiltmeye gi
recekler ilk pey parasına ait 
makbuzla belli gün ve saat
tan evvel Çorluda Satınal
ma Komisyonunda bulun
maları. (330) (6201) 

5 - 10 • 935 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Kırklarelinde (22498,23) lira bedeli keşifli ya

pılacak olan Yaprak Tütün ambannm ihalesi için tayin 
oluuan 16-9-935 gününde talih çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Eksiltme 7-10"935 tarihine miisadif pazar .. 
tesi günü saati 1 de Kabataşda İnhisarlar Alım Satını 
Komisyonunda icra kılınacakdır. 

3 - Şartnameler Kabataşda Levazım ve mübayaat 
Şubesi ve Kırklareli Müdüriyetinden ( 113) kuruş mu
kabilinde alınır. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan saatten 
hır saat e.vvel yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikde 
zarfları Komisyon Riyasetine vermeleri. lazımdır. 

(5661) 7~1 

l 4-10-9 3 5 Pazartesi saat ( 14) 
15000 Kilo No. 60 Düz beyaz karton 

5000 " ,, 50 " ,, " 
150000 " ,, 70 " " " 

25000 ,, ,, 70 Dubleks ,, 
35000 ,, ,, 90 Tripleks ,, 

10000 Kilo 
15-10-935 Salı saat (14) 
570X820 birinci hamur kağıd 

15000 
3000 

,, 
,, 1oox ı ooo ,, ,, ,, 
,, 1oox1000 Cilalı beyaz kağıd 

16-10-935 Çarşamba saat (14) 
25000 

6000 
4000 

Kilo 70X 70 İkinci hamur beyaz kağıd 
,, 1oox 1 ooo ,, ,, ,, ,, 
,, 7oox ı ooo ,, ,, ., ., 

17-10-935 Perşembe saat (14) 
1500 Kilo 700X 1000 Pembe kağıd 

20000 ,, 700XIOOO Beyaz şişe ambalaj kağıdı 
500 ,. ,, Pamuk kağıdı 

1000 Aded İnce zamklı bobin. 
18-10-935 cuma saat (14) 

5000 Kilo No. 60 Kahve rengi kösele mukavva 
10000 ,, 82Xl 14 Kahve rengi ambalaj kağıdr 
İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümuneleri veçhi

Je yukarıda isim ve mikdarları yazılı malzeme pazarlık
la satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin pazarlığa işti
rak etmek üzere hizalarında yazılı gün ve saatlerde 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikde Kabataşda Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. (5898) 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 206700 
bobin ve 29997 top Sigara kağıdı pazarlıkla satın alına
caktır. 

Pazarlık 20-11-935 tarihine müsadif ç'arşamba giin'ü 
saa 1~ te Kabataşda Levazım ve mübayaat ŞubesindeKı 
alım komisyonunda yapılacaktır. Evvelce İdaremize 
muvafık sigara kağıdı verenler yeniden getirecekleri 
nümuneler bilmuayene matluba muvafık olduğu ihale 
gününden evvel anlaşılan fabrikalar pazarlığa iştirak 
ede bilecektir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte yüzde 7 ,5 teminat 
paralariyle birlikte müracaatları. ( 61 71) 

İdaremiz ihtiyacı için nümunesi mucibince 200 kilo 
5 numaralı ve 800 kilo 2 numaralı mühür kurşunu pa
zarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin 
11-10-935 tarihine müsadif Cuma gunu saat 16 da 
yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba taşta Le
vazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonuna mü .. 
racaatları. (6025) 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince (520) 
ton kok kömürü pazarlıkla satın alınacakdır. ~ermek 
isteyenlerin pazarlığa iştirak etmek üzere 11-10-935 
tarihine müsadif Cuma günü saat 16 da Kabataşda Le .. 
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte müracaatları. 

(5947) 

Maliye Vekaletinden: 
3500 şişesi 500 gramlık, 5000 Şişesi 250 grcımlılt 

7 500 ~işesi 125 gramlık 8000 şişesi 7 5 gramlık olmak 
üzere 24000 şişe zamk açık eksiltme ile satın alınacak
tır. 

Muhammen kıymeti 4125 liradır. İsteklilerin 309 li
ra 38 kuruş muvakkat teminatları ile birlikte 14-10-935 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşde Maliye 
Vekaleti Kırtasiye müdürlüğünde müteşekkil komisyo-
na gelmeleri. ( 2 707) ( 582 5) 7624 

Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti

tüsünden: 
Türkçe, Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir 

daktilo işe alınacağından, isteklilerin Ankara'da Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne vesikalariyle müra
caatları. Bu dillerdeki yazıları icabında bizzat kaleme 
alabilen namzetler tercih olunacakdır .. (2797) (6034) 
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1 lstulıul Ko•utulılı Satı.ıma Kımityoıı illnlan 1 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o- Tahmin bedeli '8%2 Sekiz

lup tahmin edilen bedeli yüz :virmi iki lira olup ilk te 
430 dört ~ otuz~ ~lan minatı 62 altımt iki ~dır. 
Rontken kiiıdı fılimlen a- Sartnameli her cün komis-
çık ~tm~ ~e ~~caktır. yonda cörlilebitir. İstekli· 
İhaleaı 9 bınncıteenn 935 lerin ilk teminat makbuz 
ç~~ günü ~at 15 te- veya mektuplariyle birlikte 
dir.. Eüiltmeye 'Slfteekle • vakti . .J_1_ 
· 33 ... ,. ·· u_1_1_ ilk muayyenınde Fmws:-nn o".- UÇ UUUI& te.. hda ı 

minat makbuzlarile birlikte stanbul Komutanlıfı 
vaktinden evn1 Satınalma S.tmaıma Komisyonuna 
komisyommda bam bulun- celrneleri. ( 5177) 
malan. (5691) 7dl 7649 

• •• latanbul Komutanlığına • • • 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-

Çerkesköy Belediyesınden ~ 
~yde yapılacak Elektrik tesisatı apah Zarf 

usuliyle eksiltmeye k9nulınuştur. Ketif bedeli 25906 
lira muvakkat teminatl 1942 lira 95 kunqtur. İhalesi 23 
Birinciıeerin 935 çarşamba günü saat 15 de Çerkesköy
do Be#diye Eachıeninde yapılacaktır. Teklif mektap
lan iııatf saatinden bir saat evveline kadar kabul e~ir. 
Buna aid proje ve şartnameler isteklilere ı 2 5 kuruş mu
kabilin~ poa*8 ile gönderileceği gibi arzu edenler İstan
bul hr,bayhP lt'en Hey'etinde bulunan bir nüahasıru 
da paraaız cörebilirler. İsteklilerin şartname maddele
rini nazan dikkate almalan ve 2490 sayılı kanunun 
3 cü maddesindeki \'esikalardan başka bu işi yapıhağa 
ehil olduklanna dair resmi bir dairenin vesikasmt da 
vemıeleri 18ftbr. Keyfiyet İstekli olaıilarca b~ 
üzere illn olunur. (6043) 

Avrupaya Talebe Gönderilecek 

Maden T etkık e Arama 
E s ir· "fl(Jen: 

1.- 'aaen .!lühendialiği tahsil etmek Tizere Avrupa
y.a müsabaka ile sekiz talebe cönderilecekdir. İateyen
terin aeaiıdaki eartlan tım. ohulan llzundır. 

A.- Ttirk oJmak, 
B.-ı.. Madea ocaklarında çabellbilec:ek kabiliyette ve 

sıhtıati tem olmak, "Sıhhi nmayene Ankara'da yaptın· 
1 .ıkdır.,, 

C. Lise mezunu olup Fransıxa, Almanca, İngilizce 
dillerinden birisini okuJUP psabilmek. 

lup tahmin edilen bedeli 
4830 dört bin altı yüz otua 
lira olan 3 kal~ pan11UDan 
ma1zemeai açık eksiltme ile 
satnı almacaktır. İhalesi 9 
Birincit~ 935 ÇU'lamba 
KUnü saat 14,30 dadır. Ek
siltmeye cireceklerin 348 
üç yüz lmk aekiz liralık ilk 
teminat mdbudarile birlik 
te vaktinden evvel Satmaı
~ ' komiayonunda hazır bu
Juamalan. (108) (5699) 

baih birliklerin motörlü va artalan için 33500 kilo ben- _________________ 76_99_ 

zin kapalı zarf uaulile ek
siltmeye konulmutdur. Be
her kilosunun tahmin edi· 
len bedeli 36 kurut olub i
halesi 14 Birinciteerin 93 5 
Pazartesi günü -t 15 de
dir. Sartnamesi Fmdddıda 
Satınaıma Komiayonunda 
CÖrülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin 7 70 liralık ilk 
teminat mektubu veya mak 
buzu \?e 2490 No.Ju kanu
nun 2, 3 dl maddesindeki 
vesikalarla birlikde teklif 
nıektublanm belli cün ve i· 
hale aaatmdan en az bir 
saat evveline kadar Satmaı .. 
ma Komisyonuna vennele-

D. Yqı on lekizden qaiJ ve yirmi b11deıı y.uMrı ol· 
mamak, 

2.- Miiaabaka imtihanı Anlr.arada Maden Tetkik A .. 
raltla ~tüsünde 9 Teerinift'vel 9S5 tarihinde yapı
lacaktır. Açıla~ müaabaka imtibanmda muvaffak ol
makla beraber gönderilecek t.eJebeleriD Jıbras ettikleri 
d~ itibarile ille tekiz ara8lA4a mevki pnalan lizım
dlr. 

7639 

••• 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o

lup tahmin edilen bedeli 
2000 iki bin lira olan Ront
ken filimi açık eksiltmeye 
konulmuetur. İhalesi 9 Bi
rincitepin 935 çarşamba 
giin\i Jaat 14tedir. Eksilt
meye cireceklerin 150 yüz 
elli liralık ilk teminat mak • 
bualarile birlikte vaktinden 
evvel Satmalma komisyo. 
n..nda hazır bulunmalan. 

(5702) 76~0 

• • • 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o

lup tahmin edilen bedeli 
3428 üç bin dört ·· · · . 1. yuz -yırım 
~ az ıra olan 18 kalem is-
penclyariye ve timariye a
nk ekailtme ile satnı alma
cakbr. İhaleli g Biriaoit.ee 

ri. (115) (5862) 
7569 

' . . 
Gülhane Hastanesi Rcımt-

ken Laboratuvan için 50 
kalem Rontken- malzemesi 
kapalı zarf usaliyle satın a
lınacaktır .ihalesi ıs .. ı 0·93-S 
Sah cünü saat ı 5 dedir. 
Sartnaıiıesi Fındıklıda Sa
tmalma Komiayonuncfla gö 
riilebilir. Tahmin edilen be 
deli 10000 lirildır. Eksilt
meye gireceklerin 7 5 O lira 
lık ilk teminat mektubu 
veya makbuzu ve 249(; SP-

la birlikte belli g.lbı ve ihale 
saatinden en u bir saat f!'l
veline kadar teklif mek
tuplan latanbal Komııtaıi
hiı SatmaJpıa Komisyo
nuna vermeleri. (5864) 

7660 

Güzel San 'atlar Akademi i Di
rektörlüğünden: 

1 - Akademimis Mimari Subesine lise olgunluk sı
nacmr verenler, 

Z - Relim. Heykel Şubesine Orta okul mmunJan, 
3 -T..,UU san'atlar SubeBine Orta okul mezunla

riyle numaka ertik okulu, tl'Bldidar ve Selçuk tız ertik 
okulu mesunlan ahrur. 

4 - KQıt İti Birinciteşrin başından ı 4 UQe kadar .. 
dlr. MQnari ve tezyinat Subelerine bu tarihden aonra 
talebe aJmmu. 

5 - Kaydolmak isteyenlerin apğıdaki belgelerle 
birlikte her Pıı öğleye kadar Akademi İdareı•in,. h ... ~ 
vurmalan. 

A - Direktörlüğe yazılı pullu dilekçe 
B - Sailık ve aşı raPorlan 
C - Nüfus kağıdı 

s.- Tahsile c&nderilecek olanlar ilerde tahsil müd
detleri kadar ııaecbµri bizı11ete tabi olduklarmdan bu 
husaada veuiJı mükellefi,ederi h*klnnda bir t.-bhüt
name ·~ ve bunan için müteber bir kefil c&stere
cekdit. 

4.- tSteJ'eftlerin : 
Nüfaa bilviJet cizdanım hüsnühal varakasmı mekteb 

şahadetnamesinl veya bun1ann tasdikli ıaretlJrini ve 
dört kıt'a fototrafı ile ~ 7 T.,mievvel 935 
akşamına kadar~·~ Maden Tetkik ve Arama 
Enstitül~ Genel Ditt:ktörlüiüne eöndermii olmalan 
ve Tepinievvel 935 tarihinde yapılacak aıhbi muayene
Je hazır bulunmaları llmndır. (2795) (6033) 

1694 D - Eyi halini gösteren belge 
E - Altı adet kartonauz fotoğraf 1 0..let o.alrJoUan 98 ı-..1an ..._ 1 
6 - Mimari ve tezyinat Subelerine cirecelderin ka- Umum idareli jlinlan 

bul amaçlan 14 Birinciteşrin 935 pazartesi cünü saat 9 -M-·_;_·'-------..!~~de~li~z~o=oo=hra:=. =-oıan==dinamo=:. :__ve_o_toma_.Jt 
da yapdacaktır. ( 6038) 7697 UWllUIUCll 

kömürleri 4-,1-1935 puartesi ıünü saat 15,30 da ka-

Aakeri Fabrikalar lstanbul Sa ın- ==~w::ı:e~~~~b=~""mU:v~: 
alma KomiS"Onundan: tat twninatvemıeleri ve kanunun tayinettiii vesikalar 

J ve ile rtrmeie manii kanuni bulmimadıima dair beyan· 
7 5 Takım KJl]ık Elbiee 324 Cift Yün Corap name ve tekliflerle aynı cüa mt 14,30 a kfldar K;omis-
81 ,, Yazlık Elbise 81 Adet Yatak Kılıfı yôn Reislifine vermeleri ıtmmdır. Bu ile aid prtı1all'e· 

162 Kat Çamaşır 81 ,, Yastık Kılıfı ler Haydarpaşad~ TeselJpm ve Sevk Müdürlüğünde 
162 Cüt Fotin. 81 ,, Ki!im Ankarada Malzeme Dairesinde paraau olarak dairtd· 
T~ ldilen bedelleri 3014 lira olan3.Qkarda cins maktadlr. (O• 8!:)~~~~===~ ..... ~!:.J""~-

Aalı.t- Fabrikı.lar Satına.ma Komisyonun- 12633 lira 
ca 11 Bi"inci Tepin 935 c-Jma cünü-t 14 de açık ek- baa"~'--!~ ~on~ kalem_:::-. 
siltme ile ihale edilecektir. ~&waaa ..,..,AAl""~'ıuU1n 

mi .tadile 4 tlrincitepin 935 eaat 15 te 
~e ve n=.muneıeri Komisyonda côriilebili'.r. ts- Anıw-.'4a ldare bblMD!da t=+ -' · e mm ah· 

-1dilcnn muvakkat teminatı olan Z26 liri 5 kurutu Bey ııacaw ~ 
oflu MüdürliiiUne yatırarak makbuzu ve 2490 numa- _ .!!~ cinnek lı~ Mfıliı. 59 ~1* mu-
rah l:anunun 2 ve 3 üncü madctelerindeki veeaitde o cUn ~~ile ~--taFı etdii ~ ka-
w mite ~ bulunnialan (5911) tıU"\111 ı4 tindi ma~ mutibioce ile sirmete kanuni 

7667 ım"ftileri •uludmadıima ~ befmmame ve tckUfltrini 
aynı ciin saat 14 de ~ IC<Jlnilyun ReWrliM verme
leıi IAaa:amr. 

Bu aid ~ p8rMd olarak Anbracla Mal
-~~- ~ndi, ~da TeeeUUm ve 8e9k 'Mü-
4itdUl(li14e ~dır. ~- \W""8e bai
reeJnd• ve H~ Tı11eDiiın Mllclik -16-
riilebilir. (Gl lJ 
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• ANKARA• ISTANBUL • .BEYOGLU 
Tıbbi Müstahzarat 

H asan Kuvvet Şurubu küçük 60 
100 
150 
30 

,, ,, ,, orta 
" " " büyük 

Hasan Öksürük Pastilleri 

Hasan Levantalan 
H asan Levantası 100 

,, ., Lüks krist al şişe 400 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile 

yasemin, leylak, menekşe çiçekleri. 

... 
fi) 

cıs 
>. ... c:: .... o nı 

ö "c 
~ > g, 

en 
o 
H 

( Küçük c;ep şişesi 1/24 litre 25 
( Cep şişesi 1/ 16 ,, 40 
( Ku''ru .. k / ~ 1 8 ,, 70 
( Orta 1/ 4 ,, 130 
( Düz büyük şişelerde 1/ 3 ,, 150 
( B üyük 1/ 2 ,, 250 

( ,, 1 " 500 
( Cam kapaklı şişeler 1/ 8 ,, 100 

( ,, ,, " 1/ 4 ,, 175 

( ,, .. .. 1/2 .. 275 
( Fantazi Kristal şişe 1/ 8 ,, 200 
( ,, ,, ,, 1/ 4 " 300 

Nesrın kokulu kolonyası l ı 24 ,, l 2,5 
,, ,, .. 1/ 16 " 20 
" .. .. 1/ 8 ,, 35 
,, u 1/ 4 ,, 60 .. ti 1/ 2 ,,100 
,, 

" " 1 ,. 200 

" ,, ,, Açık litre ile 250 
,, Cam kapaklı ılşclcr 1 / 8 Utrc 7 O 

" 
,, " " " 1/ 4 ,, 100 

" " " ,, " 1/ 2 ,, 150 • 

okulu Sabunlar 
H asan T uvalet Sabunları küçük 10 

" ,. " 
orta 

" " ,, 
,, ,. ,, 

büyük 
Lüks ~üçük 
büyük 

15 
25 
20 
30 " " .. 

Hasan Gliserin Sabunu 10 
15 
20 
30 
15 

,, ,, 
" ,, ,, ,, 

,, ,, ,, 

orta 
büyük 
lüks 

Hasan Tıbbi Sabunları 

Pudra ve Sürmeler 
H asan Pudrası kadınlar için küçük kutu 30 

50 
75 
20 

,, ., ,, ,, orta kutu 
" " ,, ,, büyük " 
,, ., ,, .. paket 

Hasan Tıraş Pudrası erkekler için kü-
çük kutu 20 

" ,, " ,. ,. orta ,, 30 
,, " " " ,. büyük ,, 40 
,, .. ,. ,. ,, paket l S 

,, Talk çocuk pudrası paket 10 
Hasan T alk çocuk pudrası teneke kutu 20 

,, ,, pudrası 500 gram kuru 40 
,, Sürmesi sürmedenlikle 20 
,, Sürme lüks sürmeden likle büyük 30 
,, Sürmesi paket 1 O 

Krem ve Briyantinler 
Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Kremi Vazo yağsız 
Hasan Acıbadem kremi 
Hasan Briyantini 

20 
50 
50 
30 
40 
30 
50 
75 
50 
75 
40 
10 
25 
30 

" " likid 
,, ., goma argentina 
,. ,, ,, ,, orta 
,, .. " .. büyiik 
,. " ,, likid kii<;ük 
., " " " büyük 

Hasan Allık (Brünet ve Mandarin) 
Hasan Tırnak Cilası küçük .. ,, ,, orta 

" " " büyük 

Tırqş Levazımat 
Hasan Tıraş Sabunu kutusuz 20 

,, ,, ,, kutulu 25 
,, ,, ,, Kremi kutulu 30 
,, ,, .. .. kutusuz 25 

Hasan Tıraş Bıçakları 10 aded 45 
H asan Tıraş Bıçakları 1 aded 5 

Ciçek, gülsuyu ve yağlar1 
ıİasan Çiçeksuyu 1/ 4 Kg. 40 

.. ,, 1/ 2 " 60 

., .. ı " 100 
Hasan Gülsuyu 1/ 4 ,, 40 

,, .. 112 " 50 
., it 1 ,, 75 

Hasan Gülyağı ve Neroli 1 gramlık 50 
,, ,, ,. 5 " 200 
,, ,, ,, lO ,, 375 

Diş Müstahzarat 
Dişleri inci gibi yapan ve diş etlerine ebedi 

hayat veren ve kana&asım meneden ve diş 
ağrısını dakikasında durduran, dişlerin çürü
mesine mani olan : 
H asan Diş Macunu Dantos 

,, ,, Suyu 
,, ,, ,, orta 
.. " " büyük 

20 
30 
60 

H asan diş fırçalan gayet sert ve sıhhi 
100 
10 

" " " ,, '' " ,, ,, .,. 
" " " ,, " ,. 
,, " " ,, ,, ,, 

,. 
,, 

" ,, 
" 
" 

" ,, ,, 

" tt 

" " 
" ,, 
" ,, 
" ,, 

,, I 7,5 
26 
35 
42,5 
60 
70 
95 

Saç Suyu ve Sabunları 
Saçları uzatır. kepekleri ve mikroplan izale 

eder ve yumuşak tutar. Dökülmesini kat'iy
ycn meneder. 
H asan T oz Şampuanı 10 

,, Likid ,, küçük 30 
" ,, " büyük 50 

Hasan saç sabunu küçük 25 
,, ,, ,, büyük 3 misli 50 

Hasan Trihofil saç suyu ı 00 
H asan saç ve elbise fırçaları çok miikemme1 90 

.. " ,, ,, ., " 125 

" " " ,, .. " 140 
,, ,, ,. " " " 150 

" " 
,, " " " 17 5 

,, ,, " ,, .. 225 

•mlllllllllllllllllllllll Bu aktam: Taksim'de Abide kar,ısında 1111111111111111111111111'• 1 

AÇILIYOR ~I ~ KISLIK "BELVÜ 11 SALONU - -- -- -- -- -- -- -- -- --- -

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade 

eder. 
Hasan tereyağı 125 gr. 20 

.. .. 250 ,, 40 
Hasan Tere-~·ağı kilosu 160 
Hasan nümune zeytin yağı 5 
Hasan Zeytinyağı 1/ 4 Kg 30 

•• ,, 1/ 2 .. 45 

" ,. 1 " 65 
,, .. 2 ,, 125 
., ,, 6 ,, .tenekesile 350 
., .. büyük tenekelerde kilosu 50 

Hasan Fıstık özü yağı ı 00 

" .. " " büyük 200 
Hasan Parafin yajı küçuk Miıshil ve Mulcyyin 50 

,, " " büyük 
Hasan Hindyağı halis 25 Gr. 

7::ı 

20 
25 
30 
50 

.. " .. 50 
" Hasan Bademyağı şişe 

" " 
" ,. 
,, Jt 

" ,. 

" .. .. .. 

orta 
büyük 250 Gr. 
acı küçük 

,, büyük 

100 
40 

Hasa., ~1iserin ufak şişe 
60 
10 
25 
40 
75 

,, ,, 150 Gr. 

300 " ,, ,, 
" ,, 600 

" 
tt n 1250 ., 140 

30 
50 
80 

Hasan Bahkyağı 1/ 4 Kg. 
, . tt 1/ 2 " 

,, 1 ,, 

" " 2 " 
150 

Glüten Mamulatı 
Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus 

çok dakik ve ayarlıdır . Taze ve lezzetlidir. 
Hasan Glüten Ekmeği 35 

,, ,, Gevreği 60 
,, Bademli Glüten Ekmeği 60 
,, Glüten Makarnası 1 / 2 Kg. 60 
,, ,, Unu 1 2 ,, 60 
,, " Şehriyesi J 2 ,, 60 

Hasan Diyabetik Çikolatası 25 
,, ,, ,, Kg. 450 
,, ,, Şekeri 50 Gr. 40 
" " ,, 100 " 70 
.. " .. 250 ,, 150 

,, ,, Çikolatası 6 lık kutu 125 

.. " ,, 12 ,, " 240 

Haşaratı ve Fareleri 
öldüren 

Fayda Hasan 1/ 4 litre 30 
" " 1/ 2 " 50 
,, ,, 1 " 80 
.. ,, 6 ,. 350 
., ,, Büyük ambalajda safi kilosu 70 
,, .. ,, Pompası 60 

Far Hasan Fare Zehir Macunu 25 
., .. .. ,. Buğday 25 

Hasan Fcıre Zehirler i ikisi bir arada 40 

Ozlü Hububat Unları 

Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis ma-

hallebi. tatlı, çorba ve püreleri yapılan : 

Hasan Buğday özü unu 250 Gr. 
,, lrmik özü unu 

" 

20 
20 

,, Pirinç özü unu ,, 25 

,. özlü unları büyük 500 Gr. 30 

Hasan Patates önü unu ,, (Ararot) 25 

,, Arpa 

,, Türlü 
Mercimek 

,, ,, 

" ,, 
" " " 

" 

,, 

" 
" 
" 

25 

25 

25 

25 ,, Bezelye ., 

,, B. mısır " 

,, Çavdar ,, 
" 

" 
,, Badem özlü unu 

., Yulaf özlü unu 

,, (Kornflavur) 20 

,, 20 

25 

25 

Hasan özlü unları büyük 500 gr. 
Hasan Brekfast bisküitleri 

,, ,, 
.. ,, ,, Kilosu 

Hasan Çavdar Ekmeği 

40 
30 

110 

200 
20 

Muhtelif Müstahzarat 
Hasan Granto Prezervatif 1 aded 10 

,, ,, ,, 6 ,, kutusu 50 

,,, 
" " 

" .. " 

I ,, ipekli 
6 ,, 

" 

15 
75 

,, Maimukattar o distile 1 kg. şişesile 20 

,, ,, ,, ., 2 kg.şişesile 35 

Hasan Gazoz Tozları 1/ 4 Limonlu ve Mey- 60 
vah 

" " 

" 

" 

" 

1/ 2 

1/ 1 

Karbonat paket 

Hasan Karbonatı 100 gram 

" 
., 

" " 
,, 

" 

250 ,, 

500 ,, . 
1 Kg. 

Hasan Kinin Komprimeleri 

Hasan Naftalin 250 Gr. 

,, 
" 

500 ,, 

,, ,, 1 Kg. 

Nane ruhu 

" " 
büyük 

Melisa ruhu 

" 
., büyük :,,, 

Hasan Demirhindi özü 

0,25 

" " 
,, " 

,. 

" 

orta 

büyük 

BiliNiZ Ki: 

100 

175 

s 
10 

20 

35 

60 

15 

6,25 

12,50 

25 

25 

50 

25 

50 

40 

60 

100 

Ha1~k · hHtaneıi cıld iye ve 
Zührt-vıye şefi 

Doktor 
nURi OSMAn 

ER En 

En ucuz \1e iyi tuhafı)e Jevazımatmı almak: için gideceğiniz 

yer; "' ultanlıamamından 1eydancıkta Tayyare Pıyango Müdür

Wğü yanındaki yeni büvük ma~azaya naklt:deıı 

Beyotlu, Elhamra Apr No 3 
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K A Ş E 

NEOKALMiNA 
Umumi şnyat ve Yazı ışlerı Mi.ı 

dürü: M ü mt az FA iK. Gazete· 

Soryano - Hananel 

Büyük Tuhafiye Mağazasıdır 
Çünk ü; Öted~r. bf'rİ, muhtut>m miiştrn lt>r ı ni her huıuıta aıemnun 

etmPk prensibini takip ve- bunun için daima her nuı tuhafıy" 

levazımatının en zengin çeşıtlerı nı çocuk eşya11 kadın ıpeklı fantez 

çamaşırları , trikotajla r vHa•re ~"lbtt m«>ktedir Bır ziyaret ·ddeamız 

ııbata kıfıdir 

KiRALIK 
OlEL-LOKANlA-BAHÇE 
Doğruca Bay N Q V Q T N İ 7 

ye Müracaat Grip • nevralji • Baş ve Diş ağrlları • Artritizm • Romatizma 
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