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Yeni kumandan neler yapacak? 

lyanların yeni, şiddetli ve hızlı bir 
taarruza geçmeleri bekleniyor ! 
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SA YIF A o 

Dünd de Celil Sahiri 
kaybettik 

Şanghay, 17 (A.A.) - Çin çe-l 
venlerine de söylendiğine göre Pe
kin - Hangkov ve Tientsin -
Hangkov demir y_:olu boyunca Çin 
kıtaatının tah9it edilmekte olma • 
11 Nankin hükumetinin §İmali Çin
de herhangi bir Japon askeri ha • 
reketine kartı durmaya az.metmit 
olduğunun da bir delilidir. 
JAPONLARIN INGIL TEREYE 

NOTASI 
Tokyo, 17 (Özel) - Europ 

Press ajansının emin kaynaklar -
dan aldığı habere göre Japonlar 
Çine yapılacak beynelmilel istik -
raza ittiraki reddetmitlerdir. Bir 
habere göre Japonya hükumeti 
lngiltereye bir nota vererek Çi • 
nin malt ve iktısadt ıefonnlannı 
proteato edece1nniı • 

JAPONLAR HAZIR 
Pekin, 17 .. (A.A..) - öturüalıer-

Ce'lôl Sahir Erozan 
mit, aük6n bulmuı idi; f ak'at ge · 
ce yarııına doğru ıon ıaatlarını 
yaıamaya bqlıyan tair, !·~endiıi · 
nin Makrr köyündeki aile mezar · 
lığına gömülmeıini iatemit ve: 

- Hiç bir merasim, hiç bir çe · 
lenk iatemem. Hayatımda daima 
alayııtan kaçtım. Benim için ge · 
tirilecek bir çeleııain paraıı tayya. . 
re cemiyetine verilsin, demiıt,!r. • 

Aziz ölü, evet sen hayatında da· 
ima alayiıtan kaçtın. Bu gün de 
seni öven sözlerin hepsini itte ha
yatında olduğu gibi, kulaklarını 
tıkamış olarak, toprağın u.tünde 
kısa bir ıefer yapacabın. 
Tabutuna konacak çelenkler yine 

senin keridi aliyitin değildir; ee -
ni sevenlerin kalbinde, fazileti tev · 
diklerini gö:termek için açıl~ıt · 
hislerdir. 

(Sonu Stı. I Sü. 4) 

de Pekin' de bulunan Kuantuna 
ordusu özel ıervirler tefi general 
Doihora, Şantung ve Hopey vili· 
yetleri valileri ile Pekin ve Tien· 
tsin Garnizonları Çinli kuman • 
danını, kendiıiyle timali Çinin 
durumu hakkında konufmak ü -
zere Pekine davet etmittir. 
Şanhaykuan'daki Japon tahıidatı 
üzerine hakkında Tientsin'deki 
Japonlar, her türlü ihtimale kar • 
fı hazır bulunuyoruz, demektedir· 
ler. 

Genel hi11iyat ıu merkezde · 
dir ki, Çinin Japon notasında ce
vap vermekte gecikmeıi dunımu 
ilhak lehine doğru çabuklatacak • 
tır. 

Söylendiii• göre, Japcwlw, 
Pekin ve Şanhaykuan demir yol • 
lan idaresinden yolu yarma ka • 
dar ~ • 



s 'le zabita ı 

Protokolu imzadan çekinen· zabitan 
tehdit edi iyor. 

Binlerce talebe 
grev yapıyor 

Kahire, 17 (A.A.) ·- Dört bin 
talebe greve devama karar 'er -
miştir. Vilayetlerdeki tarım n-.ek
tepleri de grev ilanını kararhıştır 
mışlardır. Kültür Bakanlığı bü -
tün sanat mekteplerinin 21 llkka
nuna kadar kapanmasını emret • 
miştir. 

Kral proğramını kabul ettiremezse tekrar 
Londraya dönecekmiş 

Atina, 17, (Özel) - Kral Ati·} 
naya geldiği vakıt bütün liderleri 
davet ederek programının tatbi -
kinda kendisine yardım etmeleri
ni isteyecektir. Liderler kralın pro 
gramını kabul etmezse, tekrar 
Londraya dönecektir. 

Bu havadis, bugün Londradan 
burnya gelen Atina belediye baş
kanı tarafından da temin edilmek
tedir., Kondilis, bu hususta ademi 
malumat beyan etmektedir. 

.1\t;na, (Özel) - Londradan dö
n~n, kral Konstantinin siyasi mü
~aviri profesör Bay Streit, Veni -
zelos aleyhdarı fırkaların lider -
leri ile görü~müş, kral Jorjun da · 
hili vaziyet hakkındaki fikirlerini 
anbtmı,tır. Kralın fikirlerin.den 
biri. Hiçbir fırkaya mensup olma
y~n ricalden bir kabine teşkili i-
1t:n:isi de, Venizelos aleyhdarı fır 
Jcaların hep bir araya toplanarak 
islerini bir kabineye bırakmaları · 
dır. Meclis, bu kabine ile çal;şabi
le:c;1inden feshine lüzum kalmı -
yaı:.ıktır. 

D"ğer taraftan Bay Kondilis 
mevkii iktidarını her türlü vası -
lalarla muhafaza edeceğini söyle· 
mi~tir. Bay Çaldari:; ise 3 teşrini 
sani reyi ~mında olduğu gibi yine 
muvaffak olacağından emindir. 

Kcndilis zabitan arasırula bir 
protokol imzasına girişmiştir. Bu 
proto!<olda, zabitanın hükUmetin 

Komiteciler 

Yu~®~1av kralını öldüren
l~r bugün muhakeme 

edilecek 
Aix-en-Provence, 111 (A.A.) -

Yugoslav laalı Aleksandr ile Fran· 
sa drş işleri bakanı Barthounun ö
lümünde Methaldar Ustaşilerin 
muhakemesine yarın burada baş -
lamıcaktır. 

Muhakeme edilecekler altı kişi· 
dir. Bunların üçü giyaben muha
keme e.dilecektir. Çete başkaru 
Pavoliç ile Kvatemik·ki bunlar 
T orinoda tutuldukları halde iade 
cdilmemiflerdir. Ve üçüncü olarak 
111len Avusturyada bulunan Perçe 
viç. Vicahen muhakeme edilecek-

/ ler ise Prospişil, Raiç. ve Kralj is
mindeki üç Hırvattır ki, suçları fe. 
nalık için ışirket teşkil etmek ve 
çift~ cinayette methaldar bulun · 
maktır. 

Muhaken;ıe on gün kadar &Üre -
cektir. Muhakeme celselerinin İn -
tizamı ve sükunu i;in lazım gelen 
bütün usnomal tedbirler alınmış • 
tır. 

lzmir sonbahar at ya
rışları 

l-mıir, 17 (Özel) - Sonbahar 
at yarışlarından birincisi bugün 
yapılmıştır. 2000 metrelik birinci 

yarı.tta Akifin Kasabah Dahlia'sı bi 
rinci, Bayan Bins'in Barc'ı ikinci 
gelmiştir. İkinci koşu (1400); 
Prens Hl}limin Guhnuru bidnci, 
Nazımm Mavzilı::ası ikinci olmuş
tur. Üçüncü koşuda Mehmedin 
Sadası ile, Ahmedin Ünlüsü. dör
düncü koşuda Prens Halimin Sar 
harası ve Akifin Bcytan birinci 
ve ikinciliği almışlardır. Son ko • 
§Uya rakipsiz olarak Sadettinin 
Aydını girmiı ve muayyen vakit-

programından ayrılmıyacağı ya 
zılmıştır. Protokola 250 zabit im· 
za atmıştır. lmzadan çekinenler 
kadro harici olunmakla tehdit e
dilmekted ir. Bu protokolun ga -
yesi kral geldiği zaman, Başveki · 
lin programına muhalefet ederse 
kendisini kuvvetli bir te§ekltül kar 
şısındn bırakmaktır. 

KRAL CUMA GÜNÜ HAREKET 
EDiYOR 

Atina, 17, (A.A.) - Atina a -
jansı bildiriyor: 

Dündenberi bazı gazetelerin 
mevzuubahis ettikleri, kral ile Ve. 
nizelos arasındaki bilvaşıta konuş 
malar hakkında buradaki selihi • 
yettar makamlar ademi malumat 
beyan etmektedirler. 

Muhalefet şeflerinin vaziyet -
lerine gelince, Baıbakan B. Kon
dilis, gazetecilerin bir sualine ce
vap olarak bu hususta demiştir 
ki: 

Bu şefler daha evvel gelecek se
çimde milletin önüne çıkmalıdır
lar. Ne zainan milletin emniyetini 
haiz olduklarını anlarlarsa o za • 
man onun namına söz söylüycbi
lirler. 

Pazartesi akşamı elli, Psara ve 
Hidra torpitoları Brindisiye gide 
ceklerdir. Kral, cuma günü Brin · 
disiden Yunanistana doğ{ru hare -
ket edecektir. 

Gıda hürriyeti 

Almanyada istihsal mü
cadelesinin gayesi 

Beri in, 17 (A.A.) - Prusya 
Deviet Şurasi üyelerinden ve Al
man köycülüğü ,eflerinden Dr. 
Veinberg, fU diyevde bulunmu~· 
tur: 

"istihsal için yapılmakta olan 
mücadelenin gayesi, Alman mil
letinin gıdai huriyetidir.,, 

Mumaileyh, ilave olarak de
miştir ki: 

"Eski acun harbinden ders al• 
mak mecburiyetindeyiz. Harp es
nasında ablokadan bahsediliyor
du . .Şimdi de zecri tedbirleıden 

bahsediliyor. ltalyaya bakalım. 
Bir milletin ekonomik silahlan • 
maaı gerek olduğunu görmüş olu-
ruz.,, 
ALMANLAR ECNEBİ NlŞAN 

VE MADALYALARINI 
T AKMIY ACAKLAR 

Beri in, 17 (A.A.) - Bir emir
name, Führer'in hususi müsaadesi 
olmaksızın ecnebi nişan ve ma -
dalyalarının takılma~ yasak edil· 
miftir. 

25 saat yürümüş 

lngilterede seçim 

Makdonaldın dairesinde 
intihap mı? 

Londra, 17 (A.A.) - Şim:ıiye 
kadar öğrenilen 610 seçim netice· 
ıinden 427 si hükiimet lehine 183 
Ü aleyhinedir. 

Londra, 17 ( A.A.) - Gal "Ya
l eti cenup kısmı işçilerinin 3843 
reye kar§ı 85372 reyle liderlerine 
verdikleri salahiyete göre, bunlar 
eğer günd~liklere iki tilin iiave 
edilmezse grev ilan edeceklerine 
dair ihtarda bulunacaklardır. 

MAKDONALD DAiRESiNDE 
londr3., 17 (A.A.) - Mili~ itçi 

fırkasından Sir Thomson Roı • 
botham, kendisinin seçim dairesi 
içinde Bay Mnkdonaldın veya oğ
lu Malcominin iştirakiyle yeni • 
den intihabat yapılabilmesi için 
istifaya hazır olduğunu bildirmİ!
tir. 

Bay Makdonald, siyasal i~til~ 
bali hakkında henüz bir karar 
vermek İstememektedir. Sir T o -
mas Lancashire de Erkmskirk işçi 
nam:zedine karşı 8.000 reylili bir 
çoğunluk kazanarak intihap edil
mİ§tİ. 

Fransada 
Yeni bir mali 
rezalet daha 
Paris, 17, (A.A.) - "Gençlik yıl 

dızı,, adlı aosyete ile "tekaüt ma· 
atlarını biriktirme,, sosyetesi mü · 
dürlerinden Ducreux yakalanmış
tır. Ducreux, sahte temettuler da
ğıtmak ve bazı sahtekarlıklar 
yapmış olmakla suçludur. Bu sos 
yeleler hesaplarında yapılan a • 
ra§hrmalar sonucunda "Matin,. 
gazetesine göre yüz milyon Frank 
kadar yükselen önemli ihtilaslar 
meydana çıkarılmıştır. 

Staviski davası 
Paris, 17, (A.A.) - Stawisky 

davasını görmeye devam eden ci
nayet mahkemesi bugün saylav • 
lardan Bonnaure'un ifadesini al 
mıştır. Mumaileyh, bayonne kredi 
meselesinden hiçbir malumatı ol
madığını, Stawiıky için hiçbir te· 
şebbüste bulunmamı§ ve nazırlar 
la onun lehinde hiçbir görü~me 
y.apmamış olduğunu beyan etmiş -ı 
tır. 

Londra, 17, (A.A.) - Londrah 
atlet Bert, durmadan yürüyüş a -
}anında yeni bir dünya rekoru kur-
mu~tur. Cazband düşmanlığı 

Bu atlet, 25 saat 9 dakika yürü· 
yerek 97 İngiliz mili mezafe ka - Roma, 17, (A.A.) - Almanya
tetmiştir. Kırılan rekor atlet Al - da radyo postalarında cazbandm 
bert Monsonun 24 saat 12 dakika· kaldırılmış olmasını alkıılıyarak 
Irk rekorudur. bu boğucu musikiden radyo din • 

leyicilerini kurtarmak için diğer 
Habeşistan hukuk memleketlerin de aynı tedbirleri 

müşavırı alacakları ümidini göstermekte -
dir. Bu gazete, <AAZb{lndm ;ine::n~· 

Addi& - Abeba, 17 (A.A.) - }ardan kaldırılmasını da dilemek
Habcş hükumetinin hukuk müıavi tedir. 
ri B. Auberson mezunen Cenevre m•ııımm•ım••"'"...ı""""'"'"' n••-ıı "mı' , ""'" ıınıııınu• 
yehareket etmiştir. Burada dönen let1er cemi ·eti nezdinde bir vazife 
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§_-=_-__ =:==~_- Doğu Alrikasındaki ltc:lyan kuvvetlerinin ba§kumcuıdatr 

lığı deği§mi§tir: General (Dö Bono) R;,maya çağırtlmış, fakat 
ayni zamanda rütbesi Mare§allığa çıkarılmıştır. General Dö go· 

--§==-=---=~-~=~~~ nodan münhal kalan Başkumandanlıfjl ltalya Genel Kıırrtıa'f Başkanı Mare§al Bodoğliyo getirilmiıt!r. Telgraflar BC1§kurrıafl" 
danlıkta vukubulan bu deği§ikliğin yakın ve büyük bir tacırrıtı 
alameti olduğunu kayd ve işaret ediyorlar. Hakikat halde iıt 
General Bononun taltif edilerek geri çekilmesi bugüne kadar et' 

(_ reyan eden hareketlerden Mussolinin memnun olmadığını gös· 
-_§ terir. Fakat General Dö Bono la§ist ltaly&ının en yüksek §ahsiYe.f" 
Ei lerindendir. Vaktiyle ita/ya ordu•unda mühim bir mevkii haıı 
l_ olduğu halde vazifesinden çekilerek la}ist hareketlerine işt:ra~ 
§ etmi§tir. Roma üzerine yürüyen dört bü)·ük bQ§tan biri Gerıet 
§ Dö Bonodur. Onun için Mussolini kendisini Doğu Alrihasırıcltffl 
: geri çağırırken hususi ıurette taltif edilmesine lüzum görmü§fiİf· 

General Dö Bono (20) )'CJ§ında iken Doğu Afrikasına gitmi~. bıı· 
rada yedi yıl kalmı§tır. 1896 harbi esncuında orada bulunrrırıf' 
tur. Bu defa Adua'nın General Dö Bono tarafından alınmalı Ue 
bu zaferin §ereli ftı§istliğe mal edilmif oluyor. 

Erit1 e cephesinde 
Eritre cepheıindeki ltalyan kuı;vetleri bir taraltan i§gal 

altındaki yerleri çete kuvvetlerinden temizlemekle berabeı bir 

-

ii. taraftan Amba • Alajji dağlarına doğru jfr taarruz hareketirıe 
E' hazırlanmaktadır. 
z::. • 

g ltalyan keıif uçakları Habeılerin (Achangi) gölüniirt f'' 
; malinde büyük kuvvetler topladıklarını görmüılerdir. Bu yerle· N 

rin ltalyan - Habe§ tarihinde hususi önemi vardır: Çünkü /896 i 
g yılında Menelik'in kuvvetleri ile Raı Makonnen'in askerleri bıt ~ 
== yerde birle§mişlerdir. Bu mıntakada Makalle'den Amba • Alcr i 

ği'ye kadar yüksek dağ yolları vardır. llıtimal ki, ltalyarılat ~ 
Habeılerin burada büyük bir taarruz yapacaklarını tahrtıitı ~ 
ettikleri için General Dö Bono'nun artık çekilmesine [üwf1'1 
görmüılerdir. 

Somali cephesinde 
Eritre cephesinde olduğu gibi ltalyanların Somali cephe· 

sinde de yeni bir taarruzu beklenmektedir. Son telgraflar le,..'· 
yanların Eritre Üe Somali cephesini birleştirerek Kızıldeni:,·Jeff 
Habe istana silah l!Ötürülmesinin kati olarak önüne Recırıf~ l 
istediklerini gösteriyor. Bununla beraber ltalyanlar bu pi~': 
larını tatbike muvaffak olsalar bile Habe§iıtanı bütün biit&ıtı i 
tecrit etmi§ olamazlar. 

OnClan aonra silah ve cephane naPliyatı Sudanda Hart~r 
yolundan yapJır. Fakat buna mukabil Habeılcr Dessivıe 1 e ~ 
Harar'da toplanmı§ olan ordulan arcuında irtibat tesisim? ça!tf fl 

§ maktadır. Bu maksat ile Magalo'ya büyüh mikyatta harp !t.ıJa)· ~ 
g zımı gönderilmektedir. * * * 
'-ıtılfllMtt -"'"ımı-llttnııgg1!ftltttttnnııı~fl1""'1uııllfll1"Ultlıı:ttııııttnııı1"~ 

Harp bundan ·nra 
Cam sıkılan ame eye karşı çok şid-

detli tedbirler alınacak 
Tigre cephesi, 17 (A.A.) - ) 

Mare§al Badoglio'nun baş kuman 
danhğa tayinine burada büyük ö
nem verilmektedir. 

Mareşal dö Bono, mÜ!temleke· 
ciliğin sıyasal kısmım temsil et · 
mekte idi. Halbuki mareşal Badog 
lio itin bilhassa süel kısmını tem
sil etmektedir. Asıl bundan son • 
radır ki harekata hakikaten harp 
İf.mi verilebilecektir. 

Tigre cephesi, 17 (A.A.) -
General Badoglio'nun gelişiyle 

vücut bulacak !trateji değişiklik · 
leri hakkında burada bir çok §a· 

yialar dönmektedir. Genel olarak 
sanıldığına göre, bundan sonraki 
harekatın karakteristiği sür'at o -
laca'ktır. Çünkü İtalyanlar için, 
yağmur mevsiminden evvel Erit • 
re ile Somali arasında irtibat te -
min etmek lazımdır. General Gra
ziani,nin emrindelti sür'atli harp 
vasıtaları yüksek dağlarla çevrili 
bulunan Harrar'ın doğrudan doğ· 
nıya zaptını mümkün kılacak ma· 
hiyette olmadığından Eritreden 
kendisine yardtm vollanılması la· 
zım gelmektedir. Bunun için ah· 
nac.-ık en e&ıo;lı tedbir. hare .. tfit 
merkc?tnin Dessie've doğru nak -
lidir. Çünl:i; buradan bir ir•ib~t 
tcm~ni rrıfür'·i'n bu1nnrr.~1tte.clır. 

d w •• , ti" b" .. .. .. iht1111tılİ ogru sur a ı ır yuruyu~ 

de mevcuttur. oti" 
Asnıara, 17 (A.A.) - Q'\csİı 

diano Eritrea gündelik gt.ıeıı -;o 
yol yapmakla meşgul bulu~nçile : 
konturatları bitmekte olan 1~c5• 
re hitaben bir ihtar beyanll ır~Y" 
neşretmektedir. işçilerin, ita Iıtl"" 
dönüşleri tarihinin geriye fltı ıf bit 
sı sebebiyle, canları sıkılıtı 5ı;~l 
haldedir. Halbuki, ltalyan eıcet~ .. 
makamları, ltalyan ileri hjr rı dı• 
nin menfaati icabınca hun ~e1' " 
siplin göstermeye teşvik e: r jçİl'l 
te ve emirlere itaat etmiyen e bil" 
~iddetli tedbirler alınacağını 
dirmektedir. __/ 

' Hırsızlığa bakıJ1' 
Lokomotif çaımış/afitle 

etCS 
LOndradan Lö Jur ga~·ti de.· 

bildirildiğine göre J crseY .
1 n1otıf 

k b" lohO 1 posundan on tonlu · ır ıcoca O" 

çalınmıştır. Hırsızlar, }\O~ ·Jll1ştıır 
k ·r· b" . "le kalull i " onıotı ı ır Ymç 1 ·Jinrıı 

ve bir römorka koyarak bd
1
·r. J3tl 

·· ıer 1 r • yen bir yere götün11uş k.1ıınrt • • 1 ·nete l ··ot Jvkomotif yapi ış erı ' .. J3U~ • 
Jnn kücük bir makin<?dıı::ıe 1o}{tl · ne l' ~ kadar ne hırs'~ların. 1 ·ı 01~111• 

ı }•" Jl 
motifi 'zini bulm:ı c ·'· 
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lıaretler 1 
ebiyatın kara 
borsası 

fe)'İn sahtui, her fe)'İn 
lıötüJiir. Fakat likrin aah· 

7avanı ve hele bu aahte oe ı 
likirciklerin kötü bir aan' at 1 

lelaele ~eınuine biirünenle!'; ı 
flfalılık ıcy oluyor 

lliinevverin kıt, clii§ünenin a-', 
0 

Cif kargalar gibi daldan da· 
iola,tığı yerlerde ukalalık bi -
6iya1 marifeti hissini verir. 
la h;ue inanan nice ukalalar 
ır. Manzum o!sun, mensür ol· 
lahrları araaına böy!e bir ıü

"4ala cümleleri yer!qtirmelı • 
ltcız duyar!ar. Yüzc/e bin beş· 
tıfra11:!iımt:i1 y11.pılmııı kabak
laıyarlar, oe hüliisa bir manav 
cinı lihr:n ve e:lebiyatın ku; 

cı geçinen aç at •inekleri · 
İftahlannı kabarhr. Fikre cı · 

aulcınan budalalar açarlar 
larını: 

- Elen/im ne fikir, ne müt· 
lelaele! .. 

Hukuk talebe cemiyetinin kongrası 
Bir üye polis vasıtasiyle kongrayı yaptırmak istedi. 
, ' ' '. 

Hulralı Tal elle Birli fi OC! Türlı T alelle Birlifi ıo,,l111tlda nnJan 6ir pı ana, 
Hukuk talebe cemiyetinin yıl· rulunun seçilmesini söylemiştir. 

lık kongrası dün saat 11 de Halke Birinci başkanlığa Ekrem Ke • 
vi salonunda yapılmıştır. Cemiye· rim, ikinci başkanlığa Nefi seçi
tin 500 üyesinden kongraya an - lerek konuşma başlamıştır. Birli· 
cak 180 i gelebilmiş ve çokluk ol· ğin yönetim kurulu bir aylık ça • 
madığı için kongranın başka bir bşma raporunu okumuştur. Rapor. 
güne kalmam istenmiştir. da nisan kongrasmdan sonra ya· 

bütçe için yapılan çalışmayı an · 
latmış, bugün altıyüz liradan faz 
la para bulundufu bildirilmiştir. 

Rükneddinin sözleri büyük bir 
çoklukla kabul edilmiş, rapor üze 
rindeki kontışma kifi göriilerek 
toplantının başka bir güne hıra -
lalması ~nmiştir. Bu istek de 
çoklukla kabul edilmi§dir. 

1 arih köşesi 
-··-·························· 

Bun!ar kimierdi? 
Hayatülhayvanda imamı Emi• 

ri der ki: 
"fa!rnnderi Zülkarneyn yeryü • 

zünü dolaşmıya memur olarak, ye. 
cüç ve mecücün seddini de yaıı -
tıktan sonra, oralarda olgun bir 
boya rast geldi ki her şeyde ada
let üzeredirler ve kazandıklarını 
müsavi olarak boy kişileri arasın
da öleşirler. Do~rudurlar. Evleri
nin kapılarında kilit yoktur. lçJe • 
rinde emreden yoktur, kurnancan 
yoktur, hakjm yoktur, zengin. fa. 
kir yoktur, ile i giden, geri kalan 
yoktur. Birihirlerile geçimsizlik • 
Jeri olmaz. 

Zülkarnevn bunların arasmda 
şaşırmış ve bu nasıl olabiliyor? di
ve ~mnnuc:tur. Onlar da demi~ler 
ki: Kazandığımız malı, müsavi o
larak taksim ettiğimiz için içimiz. 
de zengin, fakir yoktur. Biribi • 
rimize karşı övünmeden hoşlan • 
mayız, bu sebeple ileri gelenler 
sımfı bulunmaz. Biribirlmizle kav 
gamız, aramızda bir<lavamız yok
tur: Kadı, hakim istemeyiz. Bi • 
ribirimize gövenimiz vardır: Ka
pdamnrza kilit koymaya lüzum 
görmeyiz. Bunun üzerine "Zülkar
neyn,, eğer bir verele oturacak ol· 
saydım sizin yanlllJZda oturur • 
durn. Lakin ben boyuna bir yerde 
oturmaya memur değilim; demif. 
tir. 

C~ekten ıan' atin likirle, lel· 
ile nkıdan aıkıycı al&ka1t 
ır. F alıat bu likir halia, yep
hir meta olmalı ptiyle, le!
aan' atin ukeletidir. F alıat 

Bu istek kabul edileceği bir sı • pılan işler birer birer anlatıhyor
rada üyeden Bülend ayağa kalka du. Universit.e ve ~ksek okullann 
rak kongrarun muhakkak N--'Pıl • tatili zamanında Çanakkaleye, tz
masını, ileri sürmüştür. Fakat ce - mire, orta Anadoluya yaprlan ge
miyet başkanı çokluk olmadığı i- zilerin verdiği faideli sonuçlarla 
çin kongranm yapılamryacağım evvelce tesbit edilen işlerden ba
kendisine söylemiş, genç dinleme- zrlanrun yapılmadığı ,buna sebep 
miş ve polis vasıtasile kongrayr te i~gililerin izin vermedikleri bil· 
yaptıracağını söylüyerek, orada diriliyordu. Rapor okunduktan 
hazır bulunan polislere emir ver · sonra şiddetli aytışmalara başlan· 
mek istemişse de kabul ettireme - nuş ve üyeler yönetim kuruluna 
miş, kongra başka güne kalmıştır. türlü bakmılardan hücum etmiş -

BURSA WELERINDEN ME - ---------

eaeri Jilı tutacak, onu Mflcım t-'•n haline koyacak lelaelc .. 
~=llılcın eti oe Jerüi aranna •o· 
~ bir eıek ulıeleti gülü~tiir. 

• aütemJir, orijinalitetlir 
a.viyetlen hayatı göriiftür. 

111 orijinaliteyi bulan uer ö
e Jefil inaan, anrlar ıelcim 
• 

t tduıt, 6aiıyornımız lıarıımza 
~ 

.. - Ben diyor, Jerin fikir, le!· 
De talalil yapıyorum .. ,, 

'ilar, ıuratla buraJa giiullik 
elde edilir bir ıey değildir 

nelai müralıabe ederef.ı 
llİ6i likir ve tahlil orijinali

Hnteze UGTmalı imkanı 

· Bıwün aranan ue varıl· 
'La İatenen Hnfa oaaati HllİY'-" 
ı., ~ok iiatünJe, halla üniveni
~ilıiinceleri bile kendine s:ı· 
a..: 6cucıma1r aayan yiikHk lıül· 
~ ueri olabilir. Bu kültür 
~ ilham ile imanların ka-

cı bir alı in,, •ibi tünemez. 

TALEBE BtRLICI KONGRA _ tir. Bir aralık bu hücum oldukça 

Si DA GOROL .... OLO OLDU _ şiddetlenmiş, kongra ~kanı cel -
, • seyi tatil etmeğe mecbur kalaca · 

Talebe birliğinin yıllık kongrası ğını söylemiştir. Kongranın sü -
da dün Halkevinde büyük bir çok kı1n buld~~ ~ir sırada üyelerden 

~~W~~~.wm1MwiY:11»~.ıık.Çw:o~~a .. n~lba•zı~so~nı•1a~r sormuşlardır. 
Kongrayr birlik başkanı Bay Birlik ba.~kam sorulara birer 

Rükneddin Feti~!§, kon.ın:a ku biraı· eevap vermiştir. Bu arada 

Konferans ve jimnastik 1 Buğday vaziyeti 
salonunun projesi 

Eminönü Halkevi binası yanın- Geçen yıla göre fiyat iki 
da ~apılacak konfef8:ns. ve )im ; misli 

ZUN OLANLA.il KONGRASI -
Bursa kız ve erkek liselerinden ye 
tişenler kurumu da dün öğleden 
evvel Halkevi salonunda yıllık 
kongralanm yapmışlardır. Kon • 
grayr kurum başkam Bay Muzaf; 
fer açmış, ölen öğretmenlerden 
Bay Memduhun hatırasını anmak 
kastile bir dakika susuimasım söy 
lemiştir. Bundan sonra kurumun 
bir yıllık çalışına raporu okuna · 
rak yeni yönetim kurulu seçimi -
ne geçilmiştir. Yönetim kuruluna 

.. e: . ,A . ; ·tı:~~ 
kuruluna Cevad ve Etem seçilmiş 
lerdir. 

Ki~rit kutuları niçin az 
oluyor? 

Son günlerde kibrit ku.tularmm 
içindeki kibrit çöplerinin az çık · 

nastık salonunun proJesı evın mı 
mari şubesi tarafından hazırlam • 
yordu. 

Proje tamamlanmış, tetkik edil 
mek üzere C.H. Partisi vilayet 
heyeti başkanlığına verilmiştir. 
tık baharda yapıya başlanacak • 

masr, hallan şikayeti yüzünden 
Ticaret borsası geçen ayın 28 kibrit şirketi ile satıctlar arasında 

inden, bu ayın üçüne kadar, borsa- bir münakaşa açmıştı, kibrit ku
da muamele gören mallara ait bir tulanndaki az çöpten ne dogr" u • 
istatistik tanzim etmiştir. Bu ista 
tistiğe göre geçen bir hafta için - dan doğruya şirket ne de bayiler 

tır. 

de borsada bir milyon 504 bin ki- mesuldür. Bütün mesele kutulan 
lo yumuşak buğday üzerine mu • dolduran makinenin iyi ayar edile 

Çay azaldı amele olmuştur. Geçen senenin memesindedir. Bu makineler sıkı 
.._ ICiın. .)fa kitabının lalan aayılo aynı haftasındaki muamele gören bir surette kontrol edilmedikleri 
-... 6ir Ticaret anlaşmalannın doğurdu buğday mikdan 2 milyon 805 bin takdirde kutulan fazla ve eksik 
~ )'azının içine dökerek de- ğu vaziyetten dolayı son günler • kiloydu. Fiatlar geçen hafta için· 
tıL ~ edti!biyalını yapmalı ne lıa- de 8 kuruş 92 paraydı. Geçen 88_ doldurabilirler. Nitekim kırk beş
:"'l' flfaiılılı, bayaiılılı bir ı•Y 0 . de piyasada çayın epiçe azaldığı- ne aynı hafta zarfında 4 kuruş 20 le elli raamıdaki kibrit çıkması la 

söylenmektedir. Alakadar tüccar · im d ki f ka l kin ı rd ikd ~-._lalan leyleaolun lelsne ta- d "ki para o uştu, ara a ar göre, znnge en ma e e e bu m a 
~~ lann ifa elerine göre şehirde ı buğday fiyatının geçen seneye nis nn otuza kadar m· .:m:.: go""riilm" ek-ii__~ • )'at:ın ve orijinalitai iU- 1 k kal H 1-A- b \AJg' 
:""(e Pi 1 ıl l"lı • 6. ay ı çay mıştır. Ül\wuet çay etle iki misli bahalı olduğu kolay le beraber albm§a kadar çıktığı 
~· " ' ı:ır yanan ı nni ır ihtiyacım karşılamak üzere güm • ca anlaşrlmaktadır. 
~, l>ir hikayenin, bir romanın riiklerde çaylardan bir kısmının Geçen hafta içinde şehrimizde ~kgod .. riilmd~· Salmadeckta,e bbu fakarzla 
k..:. 2aa. ı_ laaline ltovmak oe 6u- ki taa b ğda ikd 9647 mı ar na ıren o una 
'~, " takas karşılığı olarak çıkanlma.sı:- em u Y m arı şı kutular çoklukla az dolu bulun 
fM..... Q !ifı:r yapıyorum di:as çalım m düşünmektedir. ton~dur. Halbuki, geçen senenin maktadır. 
~' )'taluıt tahlil ueri tliye liae ayni haftasında stok mikdan 221--•-111_11_1 -11-11-1•·--------·--
'1~ aınıl paiholoji kitabını SUCULAR CEMiYETiNDE - Sul bin 943 tondur. Bundan da anlqı kabuklu fmdrk 22 kuruş 62 pa • 
..:."'"Vlted llelam d cular cemiyeti idare heyetinin çalrı • lryor ki, piyasada buğday geçen raydı. Geçen seneyle mukayese e-
" e, • e giydirerelı bir ma mflddeti bitmlttir. Basttn dördtin- seneki kadar bol değildir. dilecek olursa, fiyat yüksektir. Ge 4tf/ lltQ/afuk ortaya ~ıkarmcılı e- cUVakıf hanındaki idare odurnda re- Fındık fiyattan üzerine pek mu çen senenin ayni haftasında fiyat 
>Gr l'Qfın ancak icara boraannJa ni seçim yapılacaktır. amele olmamıştır. Bir hafta evvel 19 kuruştu. 

~~~ı· =============================================================== r "· '4tit. qavı hitabından dit afrmnı 
' ı;:.:İ)'e kopya etmekle, lıültiir 
~ Genın lelaele diye abuk 
&,,_, lcıllar elmui araznJa «le-

aı t;tı l,,,.lı )'oklar. 
... olı. ~'-

q ,..,.., halia aan'at •erek! 
~ Sadri Ertem 

T•rihi bir kıhnç 
~ Vis konsolosu Her Za · ı 
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b~~dan müzeye tariht biri 
ıw-,,e edilmiştir. < 

fıli..~;ua,..r.. bir yüzünde Feth suresin 1 L...!!!!!ii 1;;_,------ı.-==:-----------.ı u.;~....,..:.---....t:..::~...t.i::~~w =· di~b- yüzünde de l'tunaa canbazluuıet.rlnt:e ffllıf'llllFraleWni kardeıler) Avuıtralyada tJu ·umm "" cam&azluıne dlrdUJrü ta.r: ,,.J.:an ~Sultan Se- luulaa ffllanlııaflu. Ot lıarüt ıol• fi kıllOrlar. Aıatiıdald remnl~rle ıUiJlga nın bu eıı meflıur lmmlklerlnln «egolıa 
' ., Varwc. Kıb haJ. ~. 1Ja 1"CICC "1 lce taklp eubUmek içln bu r•ünleri keaeı c:. &opl"'*"' H bir ko!lel:alr.,•on 

1'•11• h•lterlerl: 

Boğuluyordu 

Amavutköyünde Kireçhane so 
kağrnda oturan sekiz yaşında Ad
nan adında bir çocuk deniz; kena
rmda öteberi yıkarken ayağı ka • 
yarak denize düşmüş, fakat etraf 
tan yetişenler tarafından kurta -
nlmrştrr. 

SANDAL DEVRllDI -Un • 
Jiapanmda 14 numaralı evde otn • 
ran sandalcı Burhanettin saat 21 
ile---~ x ..... .,. doğru 
giderken ne oradan geçen Sır -
makeş suyu şirketinin romorkörü
ne sandalım bağlamak istemiş fa 
kat müvazenesini kaybederek san 
dal alalnısa olmuştur. Denize dü
şen Burhanettin yetişenler tara -
:fmdan boğulmaktan kurtanlmış -
trr. 
ORKEN HAYVANLARIN YAP· 
TiCi iŞ - Yenibahçe arabacıla -
rmdan Emin arabasile Tünel cad
desinden geeçrken beyğirleri bir
denbire ürkerek ileriye doğru kot
mağa başlamışlar ve bir camcı dülc 
kinma girerek camcmm camian
ın kırmışlardır. 

KUMARCILAR - Şehzade • 
başında 11 sayılı lbharimin kah -
vesinde Mahmut, Kemal, Hasan 
ve lzzet adında dört kişi kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. 

Yine Beşiktaşta Ayan cadde • 
sinde 68 numaralı Razinin kahve. 
sinde Ziya, İhsan adında iki kişi 
kumar oynarlarken yakalanmış • 
lardıır. 

BAŞINDAN YARALA.Dl Fa. 
tih Saraçanebaşmda 102 numanv 
1ı kahvede oturan Hakkı ile HU • 
seyin Avni arasında kavga çıkmlf, 
kavJra neticesinde Hakkı sandalya 
ile Hüseyin Avniyi başından ya -
ralamıştır. 

ÇALIŞIRKEN - Balatta Köp
rübaşı fabrikasında çalışan 20 
yaşlannda Eyüp fabrikada çalışır 
ken zincir kolu kafasına çarparak 
başından ağır surette yaralalllI§ -
trr. 

Marmara s"s düdükleri 
Beş yıllık tahlisiye projesinde 

yapılmasına karar verilen hayır • 
sız ada sis düdüğü yapısı bitmif · 
tir. Düdük bir iki güne kadar ifle 
meğe başlıyacaktır. Bu suretle 
Marmaradaki sis düdüklerinin 
mikdarı dördü bulmaktadır. Ya • 
kında Gelibolu civanndaki Do -
ğan Arslan mevkiile Bozburunda 
da bir fener yapılacak ve Zonpl 
dak, Giresun, Samsunda birer talı~ 
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S lP (()) lii 
Lik maçları beklenilmi

yen neticeler veriyor 

Haliç şirketi Mısır Çarşısında J Köpek kuyrukl 
Memurların ve halkın te

laşına lüzum yok 
Esnaf isterse çarşı yolla- Beykozda bir kuyruk ' 

Ayın yirmi üçünde faaliyetini 
tatil edecek olan Haliç şirketinin 
vaziyetini tetkik etmek üzere top 
lanan heyet münakalatm idaresi 
belediyeye verildiği takdirde ah -
nacak tedbirleri incelemek}~ ıneş 
guldür. Djğer taraftan seferlerin 
tatbikile ortaya çıkacak hukuki 
vaziyet de ayrıca incelenmekte · 
dir. Şirket, memurlarına bir ta· 
mim göndererek ay sonunda şirket 
le alfıkalarnnn kesileceğini bildir 

rını kapatabilirmiş mi beş kuruşa 
Mısır çarşısı esnafı ile beledi · Kuduz vakalarınm en az 

ye arasında son günlerde mühim ğı bir mevsimdeyiz. Bununla 
bir anla.~mazlık meydana çıkmış_ ber , son günlerde kuduz . Dün Fener-Beşiktaş maçı yağmur 

yüzünden yapılamadı tır. Vaziyet şudur: rı birbirini takip etmektedır· 
Belediye bir müddet evvel Mı _ Hastalığın önüne geçınek 

Ga1atasaray Süleymaniyeyi 10-0, Güneş Eyubu 6-1 
yendiler. Topkapı-lstanbulspor, Vefa-Anadolu 

maçları beraberlikle bitti 

miştir. 
Bununla beraber memurların ve 

Haliç köylerinde oturan halkın bu 
vaziyetten telaşa düşmelerine hiç 
bir sebep yoktur. Şirket ayın yir -
mi üçünde seferlerini tatil etmekle 
beraber, İstanbul gibi koca bir şeh 
rin Haliç tarafındaki köylerle a· 
lakası kesilemiyeceği için bakan -
lık tarafından, seferlere devam e
dilmesi için belediyeye emir ve · 
rilmesi beklenmektedir. 

Bu da ancak bu günkü mevcut 
kadro ile yapılacaktır. Yeni teşek 
kül edecek herhangi bir idarenin 
de bugünkü memurlara yol vermi
yerek onlardan istifade edeceği 
muhakkaktır. Nitekim telefon sos 
yetesinin hükUmete geçeceği sıra 

Dil H
-. ı-r ~ larda, bu gibi şayialar ortaya çık 

n Üw ile lia•ıu~ 'bir 1itll'fll'lfma yapan F e:- mış, fakat vaziyet bu şayiaları tek 
nerbah~eliler keneli .ahalanncla zip etmişti. 

l.lJc maçları beklenmiyen neti- fazlalaftrrm k · · d h 1 ......................................... _ ................. . 
celcr vermekte devam ediyor. Dün namağa b&§İad~I:. f ak:~~t~:; lardan t~k,kbil' edilenlÇaGnkayla tab~ı-
FenerBeşiktaş maçı Kadıköy ata- akı" ıktı mı enerıı ır oyuna enç er ır• 
dır::.n mnc_ yapılamıyacak halde Anı ç d ı" 1 1 b" ,_ liğini sıkı§tırmaya başladı. Fakat, a o u u ar ır sayı Kazana · b d G 1 d d 
bulunmasından geri bırakılmakla rak msu• ı 1 b b b"t" u meyan a ene er e ara a sı-.,.ı - era ere 1 ırmeye d ç k k ·1 · hl.k l" 
berr.ber diğer sahalardaki maçlar muvaffak oldular. Ba s·· hi o - ra a an aya a esme. te ı e ı 
ya~ııldı. Galatasaray-Süleymanı· _ nu r.nk · · "d tt' y up yu akınlar · yapmaktan gerı durmu -

~ r- ıyı ı are e ı. d 10 d k"k h-k· · 
yey'i Taksimde 10-1 ıgibi bir fark - ClRlT MÜSABAKALARI DA yor. u. . a ı a sonra a ımı .. 
Ja yenerken ş-eçen1hafta Fener bah DO y PiL l - Bayburd- yetı ellerıne almaya~uv~ffak o -
çeye ancak 0-1 yenilen Topkapı 1 · "t ·ı · · · d d" V 1. lan Geneler bu sefer ynı suretle 

fundcı~dı çı erımızkınl e ~n hake 1 e · Çankay;; kalesini tazyike baw.ladı. 
dib de İstanbul &porla 2-2 bera • e ı e yapaca arı musa a - B'· 1 ı·kı k ] ki k ı 1 :r 
bere kalmaya ı.ıuvaffol: c:1:yordu. lar yağmur yüzünden geri bırakıl- oy e 

1 
de ·arşr 1 d

1 açın ,~r a 1ce -
Bu:ıdan başka, Beykozu yene. n, A. •t G·· .. b .. t b" d.l k reyan e en oyun a ann:aya ılar mtı"rı: ır. unu ugun es ıt e 1 ece daha ziyade ag"ır basmaya ba~la -
nadolu da Vefa ile berabere kala· -
rak dikknte değer bir netice aldı. • dılar. Fakat muntazam paslarla 
Maçhnın n~ticelerini sıra.sile ve- Taksim stadyomunda hastm kalesine kadar iyi iniıler 
riycruz: Uk maç sabahleyin ikinci kü _ yapan Çankaya muhacim hattını 

sır çarşısı esnafına müracaat ede 
rek Mısır çarşısındaki yolların ge 
lip gitme için pek dar bulunduğu
nu söylemi§ ve dükkanlaıin altın 
daki bodrumları doldurup kapa -
yarak dükkanlann önündeki so -
fa denilen yerleri yıkmalarını ve 
caddeyi genişletmelerini bildirmiş 
ti. Belediyeye göre bu yollar şch • 
rin içindeki herhangi bir sokaktan 
farksızdır; ve buralarda da bütün 
sokak ve caddelere mahsus nizam 
tatbik edilmelidir. 

Misır çarşısı esnafı, belediye -
nin bu emrini yerine getirmediği 
için geçenlerde Mısır çarşısında 
108 kişiye ceza kesilmiş ve bütün 
esnaf beşer lira venneğe mahkfun 
edilmişti. 

Fakat çarşı esnafına göre vazi· 
yet belediyenin "düşündüğü gibi 
değildir; Mısır çarşısı, sahipleri 
çok, tek bir binadır. Çarşının so· 
kaklan da tıpkr Afrika hanında 
ve Rumeli pasajında olduğu gibi 
binanın hususi geçitleridir. Bu han 
ve pasajlar nasıl istendiği zaman 
sahipleri tarafından kapanabilir -
se, Mısır çarşısnda da ayni şekil 
tatbik edilerek mal sahipleri is · 
tedikleri zaman halkın buradan 
geçmesine mani olabilirler. 

Bu vaz ·yeti ileriye .:süı\:n oana.ı 

belediyenin kestiği beşer lira pa -
ra cezasını protesto etmeğe karar 
vermi~ler ve Eminönü kaymakam 
lığına da başvurarak haklann da 
alman kararın usulsuzluğundan şi 
kayet etmişlerdir. 

Yolların genişlemesi hususun -
da iki taraf m kat'i olarak anlaştı 
ğı şimdilik temin edilememekte · 
dir.. 

1 ölüm 
ı---

llk oyun Beylerbeyi ile Kara meden Kasımpaşa - F eneryıl - te§kil eden genç ve tecrübesiz o -
Vümrük arasında oldu. Kara güm- maz arasında yapıldı. Neticede yduncular bir çok.fgodl fırsatl~rın -
riik takımı bu sene Kara gümrük- Kasrmpaıa 1 - O galip geldi. an bir türdlü istı al e edemıyor -
lülerin çıkardığı takımların en kuv İkinci maç: Birinci kümeden tar. Bu ara a Genç drin sağdan gü 
vetlisi idi. Buna mukabil zayıftı - Güneş - Eyüp arasında oynandı, zel bir inişi esnasın a sağa«:ık Se
Neticede Kara gümrük maçı ka - iki taraf ta biribirlerini bir ımüd- limin tesadüfi bir vuruşu kaleci-
2andı. Oyunu Vefdı S-iı:l ~urgu · det denedikten sonra Günesliler nin iyi yer tutamamasından dola -

gü-:el idare etmı"-+ı"r. ilk devreyi hakim bir oyunla ·4-1 yı Gençlere bir gol kazandırdı. ır• lk" · d G 1 b" ı·--· İstanbul milli emla"k memurltı · 

ı ı bitirdiler. ıncı evreye, enç er ır ıgı 
kinci oyun stanbul sporla Top_ k d kl ı·h· t" ld b gu" ndan mütekait, O'azeteci arka · :ı_ ikinci devrede Eyüplüler va - t'.zan ı arı gn ı ıye ı e en ı - ~ !Kapı arasında o!J;.ı. Topkapı tam . k rakmamak ve Çankayalılar da ye- daşlarımızdan Bay Reşat Feyzinin 

kacirosile sahaya çıktığı halde Is· zıyeti urtarmak için çok çah§tı- dikleri gole mukabele etmek az - babası Bay lbrahim Feyzi, ild yıl-
tanbul spor takımında Salih ile lar. Fakat muvaffak olamadılar. l b d kl h "k dır rektigı"· kalp hastalıg"mdan 
Nevzat yoktu. İstanbul spor ilk Bu devrede de iki gol yiyerek sa- mi i e aşla 1 arı, er 

1 
i tara - kurtulamıyarak evvelki gece öl · ..ı • ik 1 d h k hadan 6-1 mag .. lu"'p ... ıktılar. fın da canla, başla çalıştıkların -

uak a ar a a im bir vaziyette ..... d ı ı d F k t b d muş·· tür. Cenazesi dün Maçkadaki 
"d B . Üçüncü maç: Gafatasaray - • an an nşı ıyor u. a a u ev -ı i. unun netıcesinde iki gol çı - rede Geneler sansın da yardımı i- evinden kaldırılmış, Teşvikiyede 
kardı. Süieymaniye arasında yapıldı. Ga le daha 6. ncı -dakikada sağiç Ke- namazı kılındıktan sonra Usküda 

'('opkaprlılar iae mutlaka galip latasaray genç Süleymaniye takı - malin ayağı ile ikinci ve galibi • ra geçirilerek Karaca Ahmet me
gchnek ümidi ile daha çok çalı§ - mını adeta bir paniğe uğratarak yet golünü kaydetiler. zarlığma konulmuştur. Arkadaşı-
ma:;u başladılar. Fakat birinci ilk bet dakikada üç gol attılar. Çankaya muhacimlerinden biri· mıza ve ailesine teessürlerimizi 
..ı d 2-0 · t" d .., · · Bundan sonra sayıların adedi te- b'ld" · · <ıevre e vazıye ı egıştıreme- nin gol ile neticelenecek şahsi bir ı ınrız. 
dile. ikinci devrede daha canlı vali ederek Galatasaraylılar maçı l d f h -------------10- 1 gibi büyük bir farkla La - ini§ini gen~ er mü a aası atalı G K 
oynuyarak 2 go·J rıkardılar. Bu su- 'K b" k"ld d d du" d h eçmic urun/ar: ~ zandılar. ır şe ı e ur ur gun an a - ,. 
retle Anadolu ile berabere kalan kem firikik verdi. Bunu, Mustafa 18 Te~rinisanl 1921 

15 sene sonra ayni şey lstanbul spor Topkapı ile de 2-2 Ankarada lik maçları çok güzel bir vuruşla gençler kale 
berabere kalm1<1t oluyor. · km ff k ld B -~ Gençlerbı·rıı·g"" 

1
• 2 sıne so aya muva a o u. un 

Geçen hafta Fener bahçeye an· dan sonra daha ziyade ~nlanan 
ca~ bir sayı farkla yenilen Topka- ç k 1 Çankayalılar hiç olmazsa beraber. 
pı;.:ın dün lstanbııl ıprola da be- an aya lik sayısnıda temin etmek için çok 
ra'bcre kalıJı bu genç takmun bu A k çahttılarsa da muvaffak olama -

l 
~ dL....:ı ~ 1 d n ara, 17 (A.A.) - Bu haf-yı rn uu a emin e mühim rol - ta l 935 - 36 Ankara lik macla • dılar. 

ler '->ynuyacağını gösteriyor. rına Ankaragücü alanında başİan- Oyunun sonlarına doğru Niya -
D~üncü oyun Vefa ile Ana do • dı. tık maç hakem Bay Seda dm ziye aert ve f avullü bir çıkıı ya -

lu rf~asmda yapıld!. Vefalılar saha (Gençler birliği) idaresinde saat pan Çankaya müdafii Abduş ile 
ya e!<sik olarak çıktılar.Süleyman, 13,30 da Demirsporla Altınordu buna karfılık gösteren Niyazi ha 
Saim, Yahya ve Enverin yerle • arasında yapıldı. Bu macta Altın kem tarafından diıarı çıkarıldı. 
rinde genc_ler bulunuyordu. d b · b" h"k" · - Şimdi her iki tarafta onar kiıi ile or u arız ır a ımıyetten sonra 

Anadolu :ta1amı ise tam ve her 4 _ 1 galip geldi. ve karıılıklr akınlar ile birbirini 
zamanki kadrosundan kuvvetli o- ikinci ve günün en mühim ma- sıkııtırdığı halde netice üzerinde 
larak çıktı. çı Çankaya ile Gençler birliği a • bir değişiklik olmadı ve maç da 

Akınlar birbirlerini takip edi . rasında oynandı. Saha çok kata gençler birliğinin 2-1 galibiye 
fOrdu. Nihayet Muhtqem Vefanın balıktı. tile neticelendi. 
ilk golünü ilk dakikalarda attı. O- Macm ihakemi Muhafızdan B. lzmirde ilk lik maçları 
yun çok hızlı ve heyecanlı oldu. Sedat fdi. Parayı Çankayalılar ka lzmir, j 7 (Özel) - Bugün 

AnadOluluJarm tabsi olarak zandığından oyuna Geneler birli - başlanan liğ maçlarında ilk mUsa• 
yapbklan akınlar bir faide ver~· ği soldan bir akın ile ba-ıladı. Fa
miyordu. Birinci devreyi Vefalı- kat bu akını Çankaya muavin hat- bakayı Bornova birinci takımiyle 

· · K. S. K. Kar ı aka S or Kulü-

Bir müddettenberi §ehrimizdc 
başlıgan tifo hastalığı bugünlerde 
istilcü bir şekil aJnuı ue bir günde 
hasta nıikdarı yirmiyi tecavüz et. 
nıiştir. Jlalum olduğu üzere tifo 
hastalığının genişlemesine en ziya. 
de sebep bulaşık sulardır. Susuzluk 
yüzünden, halk mahiyeti meçlıul 
mRmba ıuları altında satılan bir 
takım karışık suları içmek mecbu· 
rlyetindedir. Binaenaleyh mevcut 
suların sıkı bir muayeneden geçi
rilerek hangilerinin irmeğe ıallh ol
duklarının ve bilhassa hastalık nun 
takalarının halka ilcin edilmesi 
lazımdır. 

beıle K. S. K. kazandı. 
ikinci müsabakada Altay Bo· 

ceyi 6 - 2 ile yendi Son müsaba• 
kada AJtınordu ile lzmirapor kt.r· 
ıla h ve lzmirapor müsabakayı 

konuştuğumuz doktorlar, bet 
den evvel halkın uyanık bul 
sını söylemekte ve hastalığa 
lanmış olanlara da, aşıdan 
sıkı bir rejim tavsiye etıne 
ler. Kuduz aşısında muafiye~, ~i 
bittikten on beş gün sonra "'-
essüs ctmeğe başlar. Gerek. So 
vi esnasında gerekse aşı bi Jıtı i 
sonra on beş günü doldurJlll ta_ B 
evvelki ölüm vakalarına ''. to 
ademi muvaffakiyet,, denili!,. ~·r 
btında aşının tesiri yokutr. 1-,,· 1) 

nm mevkii, derinliği ve ha~ idi. 
dan alman mikrobun kuvve"" -· 
şu ölüm sebepleri rasında ._ 
Daha sonra alkol istimali, ~ ~ !in 

yecan, korku gibi şeyler de ~ '- \ak 
sebepler arasındadır. Meseli, ' ~ 
lanmış bir adamın başına aıu,, 
sonra birdenbire bir kova Sil"] 
külse, adam korku yahut her~ ~) 
bir sademeye maruz kalsak~ l'ip 
da yerleşmiş olan kuduz ırıi!w."~Jt ( 
derhal faaliyete geçer. onun liiıi 
halkın asıl yapacağı şey, kÖ 
ri öldüren belediyeye yard~~tıtl 
mak ve hayatını tehlike altI11'!':.ld 
lunduran her nevi köpekleri ~ ~ 
etmektir. Haber aldığnnı1'8 ,t'; l'\ 
Beykoz gibi, şehre yakm, ~ ... ~ tn· 
Ieri bol ve geniş mmtakaI&id'cııe ta 
pek imhasının belediyece aıı)6, 
geçilmesi zor olduğu için he_!hdt~ 
pek kuyruğuna 25 kuruş veflP'"' 
tedir; halk bu tehlikeli ~a~' 
ları ortadan kaldırmaya teşnr:: 
n i 1m"1rl-ı:ırfü· 

Taksilerden ahnan pJP' 
resimleri fazla mı 1 tP 

Son aylar içerisinde birç01'", 
si otomobillerinin piyasada!\ 
kildiği göriilmektedir. e' 

Şoförler çekilen bu otoıno~ ı 
rin yekOnunu 50z kadar tesbJ; · 
mişlerse de yekUn bu kad~, 
inalda beraber epice de f . (' 

Kendisile konuştuğumuz bit il' 
för vaziyetin plaka resmindetl ~ 
ri geldiğini, önce 2, 3, ve 5 jj 
arasında alınan resmin 7,6, l~, 
liraya çıkarıldığım birçok~ if 
lerin bu parayı veremedildetl ~ 
otomobillerine belediyece •• ileti 
konulduğunu ve işlemecliğiııllı'~ 
sürmüştür. Diğer tafaftan 2 
aldığımıza göre şoförler c ~ 
ba.~kanı bu ve buna benzer 

11
, 

başka vaziyetler için şarba1 "
dağ ile konuşmuş ve gelece~ 
hakkında vaziyetin düzel~. 
dair şarbaydan vaidler a d'' 
Şarbayın vadettiği meselele)ı;f-
ir şehir meclisine yalanda te 
ler yapması bekleniyor.~ 

. dk'~~ ıı111nbul Belediqesi Ka ı oy d' 
~ehir1i"yatrosu Sinenıasıı1 6"t 

111111111111111 Bu a1fo~dl 

111...111 Ko:~~ 
111111111 v7~ 

S~Jı Naşit - Ertuğrul "_JP 
Şehzadeba§ı TURAN Ti~ 
Bu gece saat 20,30 da 

HALK 

•• 
(Komediler Gecesi) 

3 perde: Tecdidi 
Nikah - Zor Nik~h 



HÜNLER 1 1 

~- . Şahsan son derecede ça
l'llln, her hali itimada şayan bir 

dı. Ancak bütün bunlara rağ. 
imparator (Yu) parayı icad 

:nekle Çine büyük bir fenalık 
.. P~ (Para) adeta bütün halk 

llıeınur tabakalarının ananavi 
Ilı. 'resini bozan bir mikrop olmuş 

1tı. Sonra (Para) nın yaptığı fena 
\ ikinci bir fenalık tamamlamış 

Bu ikinci fenalık da impara -
~ (Yu) nun adamlarından (Yi
~ nin icadettiği bir nevi içki 
1._., (~i Ti) de pirinçten bir içki 
~ etmişti. Bu içkinin lezzeti 
~ten latif idi. Fakat içenle -
lılİc aklını alıyor, müvazene ve mu 
~ enıesini bozuyor, Çinlileri bi 

hayvan haline getiriyordu. 
•>llüıasa (Para) ile (pirinç içki
tl birleşince ikisi birden Çini tah 
P eden bir afet oluyordu. 

tt_ ('l'anju) genç Çin prensinin bü 
"llll bu müla.hazalannı dinledi. 

\1e dedi ki: 
'1-:- Evet, Hünler (Para) nın na 
l\ hır şey olduğunu bilmezler. Son 

. katır sütünden yapılan (Ki · 
~) den b~ka içki tanımazlar. 
~~t bu içkinin hiç bir zararı yok 

ta İçenlerin kalbini ve fikrini ka-
~ll'laz. Paraya gelince: Bir ta -
1ci nıaden parçalarına büyük bir 
ııı l'riıet. verilmesini anlamam. 1fa 
h ilden parçaları ancak çivi, ya · 
~Ut ok ucu olduğu zaman fayda · 
d dır. Madarrı ki bir insan süıiisün 
~n, Yahut vurduğu avlardan faz
t ıtıı vererek muhtaç olduğu di 

0r t~~lii e~y2)rı t_edaıik edebi~~ 
~.~' ıae para demlen şeye ne lu -
·llllı !\alır?" 

he Ş.~n-\'ey hazin bir surette te · 
lli.11 ederek cevap Yerdi: 

~ .._ Cinlilerin demir kasalarına 
~ ldu.~dukları altınlar ok ucu yap
~. ıçin değildir. Onlar harp iş 
!er ı hatırlanndan bile geçirmez 
~ Onıann bütün düşünceleri 
~.·ittir, şehvettir, alkol ile sar -
""JŞ Olmaktır. 
~ t ağınur yağmıyor. Tarlalarda -
~ ll'lahsuller kuraklıktan mahvo · 
!ti : 1nıparator valilerin vazifeleri_ 
d~al etmesine karşı kayitsiz 
~ ~or. Güneş tutuluyor. Ay gü
lıı Yiyor. Vazifedar büyük me -
~ehlikeye düşmüş güneşi 
it hU ak için trampete çaldırma 

'{] e hatırlarına getirmiyolar. 
)i b nıunıı ahlakta f esad o derece 
ita ~~nıUŞtur ki, keyflerinden baş 
tor ır §ey düşünmeyen impara . 
bale lar ~usikinin nizamını bile boz 
lar basıretsizliğine düştüler: Bun 
~e~ d~ve~ edeceği af etleri, f ela · 
~inderı hıç düşünmeksizin yaz i . 
~r ~ kış havası çaldmyorlar, bu 
~e ; le Inevsimsiz kar yağmasına 
>'orı ırtına kopmasına sebep olu . 
\tas ar. İYi havalarda kasırga ha 
~ldınyorlar, açık ve temiz 
kltnıa .. da birdenbire şimşekler 

Q· ga başlıyor. 
~ta ır ~i~et ki, bu türlü çılgınlık 
~ tn gtrışır, mutlaka mahvolma -
'ahkaındur. Onul) için Çinin 
~l'l-e zaman inkiraz felaketlerini 
lııebtld~ • du~~kt.an ise Hünler 
delinıe etıne ıltıca etmeği tercih e . .,, 

8 -· ==== 

can ile söylediği bu sözler Hünk 
rin izzetinefsini okşuyordu ve 
Şen Veyin bir kana.at ile gelerek 
kendilerine iltica etmiş olduğunu 
gösteriyordu. Onun için Hünleı 
prensi memnuniyetle dinlediler ve 
nihayet kendi aralarında yaşaya· 
bilmesi için icapeden her türlü yar 
dımda bulundular. Genç prense 
bir Hün kızı verdiler, evlendirdi -
ler, at ve araba ve çadır tedarik 
ettiler. 1 

Şen Vey güzel Çinli elbisesini , 
üstünden çıkardı. Üzerine deriden ' 
bir esvap ile hayvan kürkünden 

1 
yapılmış bir manto giydi. 

Şen-Veyin ağzından koca Çin 
imparatorluğunun sukutu hakkır 1 

daki haberi almış olan Hünler o 
günden itibaren bu memleketin 1 

geçirmekte olduğu inkiraz devri
nin safhalarını daha ziyade ya 1 
kından ve daha ziyade dikkat ile 
takip etmeğe başlamışlardı. ı 

(Higa) sülalesinden sonra Çin 
idaresi (Şang) lann eline geçti 
Fakat bu yeni imparator sülale . l 
si de memleketi inkiraz uçurumu- , 
na doğru yuvarlanmaktan kurla 
ramadı. Çinin kurtulması için bir 1 

mucizeden başka bir çare olmadı- 1 
ğma artık umumi bir kanaat hasıl 
olmuştu. ı 

Nihayet bu sıralarda (Siye) is 
mırtcıeın-- mr •1ftıparll'tttf' ~ bqma 
geçti ve herkes (Siye) nin impa 
rator oluşunu Çini kurtaracak mı; 
cize zannetr 1işti. 1 

Çünkü imparator (Siye) nin 
menşei hakkında çok garip riva -
yetler vardı: Güya (Siye) nin an 
nesi bir gün banyo ederken gök 
den bir yumurta düşütüğünü gör-
müş ve bu yumurtayı tutarak yut 
muş. İşte bu yumurtadan (Siye) 
d v • • 1 
ogmuş ımış... ı 

Böyle bir rivayet bir hakikat şek 
linde halk arasına yayıldıktan son 
ra tabii memleketin istikbalinden 
yese düşmüş olanlara yeni ümit 

1 
ler gelmişti. Doğuşunda bir muci
ze olan adamın mutlak memleke
tini kurtarmak gibi yüksek bir va 
zifesi olacaktı. 1 

Halbu ki, bu ümitler pek bo~ 
çıktı. (Siye) çok basit bir adam ı 

1 

dı. Kendisinde fevkaladelikten en , 
küçük bir eser bile yoktu. Gökten 1 
düşen yumurta ile dünyaya gel -
diği söylenmesine rağmen ondan 
sonra Şang sülalesinden gelen bü 
tün imparatorlar Çini felakete sü 
riiklemekte birbirile müsabaka et. 
tiler. Onun için nasıl bir bahçivan 
bahçesindeki meyveleri toplamak 
için ağaç üzerinde olmalarnu bek 
!erse Hünler de inkiraz ve inhilal 
alametleri gösteren Çini tamami 
le ellerine geçirmek için en müsa 
it zamanın gelmesini bekliyorlar · ı 
dı. 

BiR MECNUN iMPARATOR 
NUMUNESi: 1 

Hünlerin bekledikleri fırsat za. 
mam çok gecikmedi. İptida impa : 
rator Tai-Kiya tahta çıktığı vak1t 
ehliyetsizliği derhal anl~ıldı. Hün 
ler tecıiibe kabilinden olarak at 
!arına bindiler.Çin hudutlannı ge·~ 
tiler. Birkaç Çin vilayetini aldı 
lar. Gördüler ki, Çin hilkfuneti 

un nhaberdar öriinmedi. 

Celal Sahir'in 
ölümü 

Son iki yıl isinde Celal s~hire 
ziyaTetlc.rim, hep "Geçmif ol· 
sun,, la bCJ§ladı; "Geçmiı ol· 
sun!,, la bitti. Her de/aşında 
elini elimden bırakmak iıteme· 

diğim incecik kollanna bakıyo
rum, her de/aşında "Celal ifil' 
meıin., diye kulağıma lıalanan 
kanıer tqhiıinin korkunç ihti· 
mali ile ıaraılıyorum; ve her de
laıında da bu sürekli acıya di§
lerini aıkan bu zail vücudün bu 
gÖ% YtıfaTlan mukavemetini gÖ· 
rerek: - Muhakkak1 beklemen 
hayat mucizesi iıte bu ola•.:ak! 
iiyorum; fakat bir gün ... 

Geçen Ağuıtoı günlerinden 
biri. Erenköyünde bir kiralık 
köıkün1 kuru bir odaaınJa. .. 
"Son yazdığım ıiir,, diye Lana 
bir küçük paTçayı okuyor ve ne 
güzel, ne candan okuyor! KU
RUN'un bugün de bir köıain
de bulacağınız bu ıiirin ıon 
mıaraına gelince içim burkuldu. 
gözüm kaTanr gibi oldu: Bıı 
murada artık ölüme boyun eğ
miı bir ıeı vardı. ''Sen ıonauz 
uykuna yat, geçsin hayat ileri!: 
öyle mi? .. 

Ogün bugün, Celali andıkça 
Celali gördükçe, elimle gözle
rimi kapıyorum, ölümün vahıi 
tırnaklarını biraz daha ciğerle· 
rine batntlf gör~rek, ''Zaaıallı 

Celal, zavallı Celal!,, diye inli· 
yorum. 

Dün, ona uğramak için Ka
~ıköyüne geçmek üzereyim. T e
lelonun acı haberi: Ôlüm za

vallı Celali iıte en ıonra )'ere 
çalmııtı. Ônce Beyaz gölgeler, 
wrrrır•w.. ll&f •at: nna Sblff'if 
Buhran ve Siyah! .. Zavallı kar
deıim, ıen kitaplannın adını 
ömrünün merhalelerinden mi 
almııtın? .. 

Celôl Sahirle ben en ıeugili 
bir likir kardeıi, inıan taralı 
en kuvvetli bir arkada.§ ka}bet
miı otu yorum; C elôl Sahirle 
memleketin umumi hizmetleri 
en vazife ıever bir uzuv, Türk 
edebiyatı ve Türk kültür hayatı 
daima doğruya, daima İyiye, 
daima güzele ıürükliyen bir el 1 

kaybetmiı oluyor. 

Partinin büyük kurultay 
günlerinde evinde yatan Celal 
Sahirin beni çağırtaTak ıöyl~di· 
ii Parti programının maddeleri 
üzerindeki diifünceleri, ve di· 
lek komiıyonunda konuıulma
aını iıtediği memleket meıele
leri idi. 

Türk irfanı 52 yCJ§ına rağ

men Celal Sahir kadar gen~ öl
müı bir ıair kaydetmiyecektir: 
Bütün yCJ§ayqını gözden geçi· 
riniz; ıaçlannda bir tek beyaz 
tel göıtermiyen Sahirin bCl§ı 
dııı kadar dinç kaldı. 

Edebiyatta iıtihaleden i•ti· 
haleye geçerken bir ipek deme
ti verememİf olmakla onun hiz
metini küçültmek İ•tiyenler 
haklı olabilirler; ancak en iyi 
ipek demetini ördürmek için, 
devrimden devrime kotan Ce
lal Sahire •aygımız daha eksik 
değildir. 

., ~ -
Celal, zavallı Celal, eia ben 

YQfarken kan•erİn çaresi bu
lunduğunu İfİtirsem, bu çare
sizlik günlerinin en derin bir 
ym ile hatırlryacağım kurbanı 
sen olacaksın. 

h~kkı tank us 
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Dün de Celil Sahiri 
kaybettik 

( lJ ıtyaru IJirincide) 

Celal Sahirin sayu:ız meziyetle
ri batında en büyük fazileti her 
devrin gençlik ceryanlarını kuv · 
vetle benimıemesind~, memlekete 
fikir ve hayatı ile en modern bir 
tekilde faydalı olmaya çalıtma . 
ımda idi. 

Y az.x geçirdiği kötkten iki hafta 
kadar önce Kadıköyündeki Sürey 
yapafa ıinemaııı\ln kartı aıraım ~ 
da rontken apartmanına tafınmış 
tı. Cenazesi bu sabah oradan kal· 
dırılacak ve dokuzda aıkeri tö · 
renle Akaym Erenköyü vapuru ile 
Sirkeci araba iskelesine getirile -
rek Sirkeci iıtasyonundan on bu · 
çulda kalkacak trenle de Bakır · 
köyüne götürülecektir. 
Namazı orada kılınacak, orada 

vasiyeti üzerine aile mezarlığında 
hazırlanan kabre gömülecektir. 

Kurun, edebiyatımızın, gençlik 
ve fikir hayatımızın uğradığı bu 
vakıtaız ayrılıktan dolayı bütün o
lhıyucularının yaıına ortak olur 
ve Büyük Millet Mecliıine, bütün 
ailesine yürekten taziyetlerini su
nar. 

Celil 
S oyadı kanunu çıktık • ı 

tan sonra türkçede şair 
demek olan (Ozan) a 

(Er) katarak, bunu kendine 
soyadı yapan Celal Sahir, 29 
eyh11 1883 te lstanbulda doğ
muştur. Babası Yemen kuman
danlığında ölen lsmail Hakkı 
Paşadır. 

Nümunei terakkide, Davut. 
paşa rüştiyesinde okumuş, Ve -
fa idadisini bitirm~, hukuk 
mektebini yamamiştii'. Daha 
pek küçükken şiire büyük kabi
liyet gösteriyor, güzel söyle
mekte, güzel okumakta göster
diği istidat mekteplerin resmi 
günlerindıe hep hitabet ve inşat 
vazifelerini ona bırakıyordu. 
14 - 15 yaşında iken (Musavver 
fen ve edep) gibi mecmualar -
da Ahmet Celal adı il r. şiirler 
neşrine başlıyan Ccl· l Sahir, 
15. 16 yaşlarında iken de Ser
f eti Fünunun yenilik nesline 
katıldı. 

Meşrutiyette kendisini san' 
atin başlıca ümitlerinden biri 
olarak sayılan bir edebiyat ho
cası olarak buldu ve hürriyetin 
ilk kasidelerinden birini de, 12 
. 13 temmuzda, (Kardeş sesi) 
adı He neşretti. 

Btlton hayatımı onlar verir de ben yqanm 

Kadmlar olmasa ökelz kalınlı et'anm 

Beyti ile, bütün şiirlerinin 
ruhunu üstüne topladığı (Be
yaz gölgeler) edıebiyatl cedide 
kütüphanesinin ilk meşrutiyet 
eser!eıinden biridir. Kendisi 
bu sırada (Demet) adlı bir mec 
mua çıkarmaya başladı; bunun 
la beraber hemen her yeni çı
kan mecmua Celal Sahirin yar
drrnından faydaland'I. (Beyaz 
gölgeler) den sonra (Buhran) 
Sahirin nesirlerini, (Siyah) ad-, ... - -

Çağrılar 
BASIN KURUMU BAŞKAN • 

Ll(ilNDAN: 
Basın ailesi değerli çocuğu Ce

lal Sahiri kaybetmekle büyük bir 
acı duymaktadır. 
Bütün arka~larnnızı bügün ya. 

pılacak cenaze törenine çağırır, 
bu yaslı günde aziz ölünün unu .. 
tulmaz hatırasile olan saygımızm 
gösterilmesini dileriz. 

EMiNÖNÜ HALKEVlNDEN: 
Türk yazmanı ve tair Zon111idu 
ıaylavı Celil Sc..hir eveJ.i gece 
dünyaya gözlerini yummuıtur. 0-
lüıü bu gün (18·11·935) saat (9) 
da Kadıköyünde Süreyya ıinema· 
ıı kar,ıaında Rontken apartma • 
nmdan törenle kaldmlarak Kadr 
köv iske•,. .. ;~en Akavm Erenkay 
vapuru ile Sirkeci Arabalrvapur İl 
keleıine getir:Iecek ve Sirkc:.i ıa· 
nndan ( 10.5) da kalkacak trenle 
Babrkü) ::ne gö::::ülerek .:.:le ne
zarına gömülecektir. 

Bütün evimiz bağlılarının, ta • 
raflarına göre Kadıköy veya Sir· 
kecide bulunarak, bu kültür ada· 
mımıza son ödevlerini yapmalarr 
m dileriz. 

Sahir 
Iı kitabı da ilk iki kitaba gir • 
ıniyen eski ve yeni yazılanın 
topladı. Simon adlı piyesi ver
di. 

Celal Sahir şimdıi (Edebiya
tı cedide) den daha yeni bir e-
debiyata geçmiş, (Fecri iti) 

nin reisi olarak, (Serveti fü
nun) un edebi müdürlüğünü al
mıştr. 1ttihat ve Terakkinin aç
tığı milliyet ve milli edebiyat ce• 
reyam da Celal Sahiri kendi 
hizmetine hazır buldu: (Halk) 
gazetesini, (Bilgi) mecmuasını, 
(Milli iktısat) ı, (Türk Yurdu) 
nu çıkarmakta hep Celal Sahir 
çalıştı. (Yeni kitap) sıra eser .. 
leri bu sırada neşrolundu. 

Milli mücadele içinde ken • 
disi lstanbulda kalmıştı; fakat 
kalbi ve mesaisi Anadoluya 
geçti. (Hakkı naşir) adı ile ba
zı yazılar neşretti. 

Başından sonuna kadar 
"Türk ocakları,, nm ileri hare
ketlerine önayak olanlardan 
biri oldu. 

Zonguldaktan üçüncü dev -
reye meb'us geldikten sonra ku 
rulan dil encümeninin reisliği
ne ve oradan da Büyük Önde
rin yeniden kurduğu Türk Dili 
Tetkik Kurumunun idare heye
tine alındı. 

Halkevi adına çıkanlan '('01-
kü) mecmuasının idaresi ba
şında kendisine yer verildi. tlk 
mekteplere hazırlanan Okuma 
kitaolan için en güzel parçalar 
yetiştirdi. 

Celal Sahirin beş çocufu 
vardır. Nüzhet Sahir, büviik oi
lu; Yener, Türkay, biri beş, bi
ri üç yaşında iki küçük sevgili 
Nüveyre, Satı'ın; Berin musf • 
ki san'atkarımrz Mesut Cemi
lin hayat arkadaşıdır. 

Celal Sahir Erozan'ın son şiirlerinden biri 

)) 

• 
GEÇMiŞ 

O her gün biraz daha uzaklaıır bizinden 
Uçarak havalardan, cqarak Jenwerden; 
Hiç havalanır mı o, bıraktığı izlerden 
Hayatın ayaklan gider mi geri geri? 

Ôzle, amma •ebep ne umudauz yanmak için? 
Rüya bitmek içindir, uyku uyanmak için! 
Elde değneğin yok•a durup dayanmalı için, 
Sen ıonsuz uykuna yat, geçıin hayat ileri. 

22-3-935 

'= = ti' - = ============ -



nenter K~ftsi ı 
Yazan : Llng • Pu 

nill~~l.!:l.e~~========== -===~~ 

Hali vakti yerinde, yeter dere- - Aman, sayın dayıcığım, mii-
cede zengin ve hayli kibar bir Çin saade et! Benim de pek mühim 
li olan Fu • Li, yıldönümünü tes'it ve acele işim var bir yerde .. şu S3-
ediyordu. Doğuşunun bilmem ka- attc bekliyorlar! 
çmcı yıl dönümünü 1 Her halde o - Laf ddnlemem. Bu mes'ut gü 
zamana kadar doğuşunu elli de - nümde bana misafir olacaksın. E
fadan fazla tes'it ettiği muhak - ğer yemek yeıne·zsen, bir kadeh -
kak! çik şarap iç! Ne kadar sürecek? 

Büyük evinin mabet kısmında Haydi yemek yemeğe vakit ister, 
hısım akraba, eş dost toplandı. bu iş aceleye gelmez, diyelim. Ya 
Çi:qde adet olduğu üzere dini tö - bir kadehçik içki içmek? Bu iş ça
ren yapıldı, dua edildi. Sonra da bucacık olur, sonra kalkıp yol -
herke5 sır.ıya girdi, ihtiyan teb - lanır, seni bekliyenlere ulaşırsın! 
rik ctH: Çi - Çu daha fazla karşı dur -

- Buda, ömrünüzü arttırsın. mağı aşın d~recede nezaketsizlik 
Daha nice nice yıllara erişmenizi saydı. Yakasım bırakımyan dayı
aileriz ! sının peşi sıra yürüdü. Mabet kıs-

Ev sahibi, teşekkürünü sade 1 mm dan ev kısınma girdiler. 
kuru sözle değil, mideye inecek Hasır üstüne serili kilimlere o -
ikramla da göstermek ister görü - turdular, birer çubuk yaktılar. Üst 
niiyordu. Hayır, Hayır görünüyor üste bir kaç nefes çektiler. Lakin, 
'du demek yerinde sayılamazdı. A o ne ya? !htiyar, gevezelik ediyor, 
~damcağr.ı, sevinç heyecanına ka- çene çalmağa ara verip şarap ge
P,ılnuş, orada bulunanların birin- tirmeleri için el şaklatmıyordu. 
den ötekine, ondan öbürüne ko- Buna şaşıp kalan dıelikanh, çok 
şuyor, davetini kabul ederek ma- sabredemedi, şarap bahsini hatrr
bet kısmından ev kısmına geçme- lattı. 
leri, orada yeyip içmeleri için yal Bu hatırlatış üzerine, ikramcı 
varıp yakarıyordu. dayı, hop oturup hop kalktr. Bir • 

Yalvarıp yakarmak mı Evet, denbire hiddete kapılmıştı. Ateş 
hem de tam manasile ı Acayip püskürüyordu: 
şey, tlıeğil mi . Umumiyetle bu yol - Ne? Şarap mı? Sen benim 
daki davetler pek çabuk kabul 0 • şarabın damlasını ağzıma koyma
lunur. Bir çok kişi, oh, tıka basa drğnnı bilmiyor musun? Şaraptan 
yeyip içeceğiz, diye hop hop hop- hoşlanmadığımı, bunu evimde hiç 
lıyarak ikramcı zatın peşine dü - bulundurmadığımı cümle alem bi
şer. Hatta bu hususta öyle davet liyor da sen daha öğrenmedin mi? 
filan beklenıiyenler bile vardır. Yeğenim olduğun halde! 
Hem de bir hayli! 1çten gitmek - Öyle ise beni ne diye şarap 
istt!miyen, pek az kişidir. Bunlar icmeğe çağırdın? Sıkboğaz ettin? 
'da çok doefa nezaketsiz davran _ Üstelik burada demindenberi a • 
mıç olmamak için, daveti reddet- hkoyuyorsun? .. 
mczler. Hatır için giderler. Hele Delikanlının bu sitemine kar -
hovle ısrarla davet karşısında, a- şr, ihtiyar bir kat daha üst perde-
kan sular durur! ye çıktı. Şöyle dedi: 

Şu halde, acaba Fu - Li, neden -Yazık sana! Benim yakın ak. 
yalvarıp yakarasıya uğraşmak va rabamdan olmana rağmen, daha 
zi ·etinde kalıyordu?. Sahiden a- hamsın. Tam Çinli olamamı m. 
sıfacak şey! Çinli olmıyanlar, bu Ben seni şarap içmeğe davet su -
işin snrma akıl erdiremezler. Her retile son derecede nezaket gös -
ı~es ~nazur görülmesini rica ediyor, terdim ve sen, sohbetiniz şarap -
daveti kabule tek kişi yanaşmı • tan tatlı, şaraba ne hacet? Zah -
yor. Buna rağmen, ev sahibi da - met olmasın, diyerek şarap içme
vef ni boyuna tekrarlamaktan bir ği reddetmek nezaketini göstere
türlü vazgeçmiyor! medin. Çin deki muaşeret adabı ka 

Fakat bütün ısrar boşuna! Hep idelerinin en ehemmiyetlisini bil
acele ve mühim iş bahane ederek, mek ma.zhariyetindıen mahrum -
<;ok çok teşekkürler savurup, ka - sun. Hem Çinli, hem de benim ya
cışıyorlar. Bu suretle mabet dlaki- km akrabamdan olmana rağmen! 
kadan dakikaya boşalıyor. Ev sa • Ya·zık sana! 
Jıibinin yeisi de bu yüzden arttık- --Mftlllll1llll11111H111amtmılRmH111Timııımmtıılllll11lllmımlllllt1111111BlllltlHD 

ça artıyor! · Stadyom ve asri mezarlık 
. ~ih~yet, dayanamadı. İşi zo~a Belediyenin belediyeler banka . 

bındırdı. Yakın akrabasından hır .. ,.., . . . 
delikanlının, yeğeni Çi _ Çunun smdan ala~agı ı50 .. bı~ lıralı~ 
yah"tlSilla yapıştı: borç para ılc yapacagı ışlere aıt 

....... Hiç olmazsa sen geleceksin ı hazırlıklara başlanmıştır. Bu pa · 
Hele gelme de bak!.. ranm mühim bir kısmı tenzilata 

Aradığı• Kadın? 11 

_---., 

., Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 
Ya.zan : Kadircan Kafh 

ıPortatif şezlonga uzandım. ı 
lta.rşıki çatının altına bir çift kır -

Jangıç ne güzel bir yuva kurmuşlar .. , 
lçincle kırmızı gagalı bir kaç yavru 
var .. Uiri gidip biri gelen ve ağızla • 
rında yiyecek taşıyan ana ile babayı 
se\inçle haykırarak kaI'jtlıyorlar. 

Hepsinin seslerinde şu sözleri din
liy.orum: 

- Dünya ne güzel .. Buraya geldiği
mize ne iyi oldu. 

Evet, böyle bir yuvada böyle bir 
çift olmak ve böyle yavrulara bak -
mak, onların sevinçlerini görnıek ... Bu, 
hiç bir şeye değişilmez .. 

Yalnızlığımı ne derinden duyuyor
dum ve o sabah ... 

Şakaklarımda gördüğüm bir kaç 
tel ak saç ... Gözlerimin iki uçlarından 
şakaklara doğru uzanan ince çizgiler. 

Bunlar bana boş geçen bu hayat 
yolculuğunun düzlükten inişe gir -
mekte olduğunu gösteriyordu. 

Benim ise hala ne bir eşim, ne bir 
yuvam ve ne de bir ya....rum vardı. 

tş zamanı gelmişti. 

Bölem: 52 

Yavaş yavaş kalktım. Merdivenle
ri çıktım ve salona girdim. 

* • • 
Önümden bir' hastabakıcı geçti. 
Ueyaz iş elbisesi jçinde genç, ,.e 

dinç \'e olgun bir kadındı. 
Geniş bir göğsü, sert omuzlar, yu

varlak bir ense, ne ince ne de kalın o
lan kuvvetli bir bel... Sonra taşkın de
ğil fakat bütün görünüşlerile: 

- Biz varız'" 
Diyen kalçalar ... 
En sonra gittikçe incelen güzel ba

caklar ...-e ayaklar .. 
Elbi esi biraz dar olduğu için bun

lar biraz daha iyi göze çarpıyordu. 
Yürüyüşünde büyük bir canlılık 

görülUyordu. Bulunduğu yeri doldu -
ruyor · VC artıyordu. 

- lşte ... eksiksiz bir hayat bir ka -
dm ve vücudüne girmi ,.e buraya gel 
miş .. 

Henüz yüzünü görmemi~tim. 
Eşini aramaktan yorulan, fakat he

nüz son ümitlerini kaybctrnemi;; olan 
bir insan halile: 

Zecri tedbirlere bugün başlanıyor 
(Üstyam Birincide) ı tinin misal t~kil edecek .. aükUtü ı 

Senato başkanı, bütün konser ile gösterdiği devamlı disiplini 
üyeleri adına aşağıdaki takrir: över ve milleti, bütün manevi e • 
vermiıtir: nerjileri ve maddi geiirleri rejim 

Reval, 17 (A.A.) - StGll 

hükumet: Cenevrede hal~• 
karşı tatbiki kararlattırılao :ı 
tedbirlere iltihak etmiştir. 

ıv; •• İtalyan milletinin, 2 llkteşrin teıkilatı kana1iyle ıeft-rber bir ha
muazzam toplantısında tecelli et- le getirerek bu zecri tedbirlere Ottava, 17 (A.A.) - f<şrı• 
tiği veçhile, genel hissiyatına teı- karşı koymaya davet eyler. Fa- 18 lkinciteşrin tarihir.den jtı 
cüman olan büyük konsey, Düçc· şizm büyük konseyi, ayni za - ren ltalyaya karşı ekonomik 
nin şahsında, İtalyanın hayatı ve manda, bütün İtalyanları, evleri- finansal :t:ecri tedbirleri tatb:k 
istikbali için elzem ıeraiti, evlat - ne 18 İkinciteşrin gününde 24 sa• decektir. 
larının gayretiyle, Afrikada t~ at bayrak asmaya davet eder ve Şehrimizde 
min etmek hususundaki milletin müdafaa hareketlerini takviye et· r ı Zecri tedbirler dolayısiy e 
haklarının en yüksek vücude ge- mek emeliyle büyük harp ölüleri . ı1 ya ile ahı veriş yapan tacırı 
tiriciıini heyecanla alkııılar ve ana ve dullarının 94 vilayet komi- k '' 

:r yaptıkları miiracaatleri dik • 
Düçenin eserine kaytsız ve şartı-ı telerini Kanunuevvel tarihinde lan Türkofis bugün bütün fU 
emin bulunan bütün ltalynnlarm Romada toplantıya davete karar • rine ve ticaret odalawına bırt 
elzem hedeflere varmak için her verir. Çünkü zecri tedbirlere kar zahname gönderecek ye taciri 
türlü fedakarlıklara hazır bulun- şı müdahalede en büyük ve en aydınlatılmasını istedikleri ıo 
duklarını teyit eder. birinci rol İtalyan kadınlarına lara cevap Yttec~ktir. 

Bundan sonra parti sekreteri, verilmi§ hulunmakt:ıdır. Faşizm ___________ ,,_--ı 
Afrika i§inde inkılabın esas fik - büyük konseyi, bütün kıtalar me
rini ve Romanın ölmez ve kurta- deniyetinin o kadar borçlu bulun- Beyruttaki Amuk bata 
rıcı medeniyetini silahla ileri gö- duğu balyaya karıı vesika olacak hğı kurutuluyor. 
türen yeni faşist İtalyan muharip· bir hatıra taşının, İtalyanın bütün Berut - Burada meşhur !f'D 
leri ile Mareıal Bonoya arkadaş- belediye dairelerine konmasını bataklığının kunıtulması içill 
lık selamları yollanmaaını teklif emreder. riye maliye müsteşan Vah·a 
etmiıtir. Faıizm büyük konseyi, zecri yüksek komiserlik erkanı arasJJl 

Gerek Senato ba,kanının tak- tedbirlere ittirak etmemek sure• müzakereler devam etmekte 
riri gerek parti sekreterinin tekli• tiyle barış eserine yardım eden Bataklığın kurutulması için P 
fi alkıılaı la kahul edilmittir. ve milletlerinin hissiyatına tercü- jeler hazırlanmıştır. Valva ile 

Müteakiben söz alan Düçe, man olan devletlere de sempatisi- sek komiserlik erkanı arasında 
zecri tedbirlerin tatbiki arifesin~ ni bildirir. Fatizm büyük kons~ jeyi tatbik için laznngelen 82 
de İtalyanın vaziyeti hakkında u- yi, ltalyan milletinin Romalı fazi. yon franklık kredi meselesi kO 

Jet ve kuvvetinin pek yakında hü- şulmaktad"'. zun izah vermittir. u 
tün dünyada tezahür edeceğine 

Büyük faıist konseyince kabul emindir. Balık gemisinin seyah• 
edilen kararname ıudur: Faıizm büyük konseyi, toP" Balıkçılık enstitüsü tarafınd 

ltalyaya karıı alınan sözüm O" lantısma 18 lkincitetrin Pazarte· bir tetkik gezisine çıkanla 
na zecri tedbirlerin tatbiki arife~ si günü devam edecektir. Marmara havzasında inceleil11 

sinde toplanan faşizm büyük kon- ITAL YA YA HARP LEVAZIMI ler yapan heyet "Balık,, adlı 
seyi, 18 lkinciteırin 1935 tarihini SATAN AMERiKALILAR mi ile bu günlerde lzmirde bUl 
dünya tarihinde bir denaet ve in• maktadır. Balıkçılık müteh3 
safsızlık günü olarak telakki eder · Vaşington, 17 (A.A.) - Hü- n ile enstitü asistanlan tznıir. 
ve timdiye kadar hiç bir zaman kumetin, mükerrer beyanatına larile Menderes nehri ağzındıt 
tatbik edilmemi' bulunan bu zec- rağmen, Italyaya harp levazımı 1 1 · d d{f ı- ce eme enne e\•am etmekte d 
ri tedbirlerin İtalyan milletini e - veren ihracatçılara kar§ı hükume- ler. Heyet yakında Istanbula 
konomi alanında boğmak niye- tin aldığı tedbirler tatbik edilmek necek ve broşürlerden başka }\O 

tiyle ve İtalyan milletini idealleri- üzeredir. Bitaraflık kanunu yal· feranslar da vereceklerdir. 
ni yerine getirmekten ve hayatını mz harp levazımından bahset- ------------
müdafaa etmekten men suretiyle mekte ise de Cümur ba§kanı bun• Matbaamıza gelen e•erlet' 
hacil bir mevkie dütürmek gaye- lara yağ, demir, çelik, bakır, trak- -----------"' 
siyle alınmıı bulunduğunu ilan tör ve ıaireyi de ithal etmek fik- Türkiyede alkolizrıt 
eyler. Fatizm büyük konseyi bu• rindedirler. problemi 
günkü hadiselerin tarihsel mahi - Hükumetin finansal tedbirlere Profesör doktor Fahrettin ~ 
yetinden tamamen §UUrlu bulun- de müracaat edeceği anlaşılmak- Gökay tnrafmdan yazılmııhr. Aı·-r.""..
duğunu isbat eden İtalyan mille• tadır. Hükumet, kalkınma ofisin· ulusal Türk tıp kurultayı için 

eıatUUB~JIJllllflrlDIU .. 86m IF* W""141IUQllUlllJIQllffllf1HDfl• 

ayrılmakla beraber şimdilik en ev 
vel Zincirli kuyudaki asıi mezar 
lığın yapısı bitirilecek ve yeni bah 
çe stadyomuna ait istimlak ta -
mamlanacakiır. 

- Aradığım kadın bu olmasın! .. 
Diye kendi kendime sordum. 
Ona baknkalmışım. 
Bir el omuzumu tuttu. 
Dönüp baktım ve kızardım. 
Jı~akat neden kızardım? 
Den bir kabahat mi işlemiştim?. 
Ahmet Bey gülümseyerek gözle . 

rimde bir şeyler sezmek istiyordu. Sor 
du: 

- Çok dalgın görüyorum. Ne dü:;;ü· 
nüyordon? 

- Bir şey değil ... Demin geçen has
tabakıcıya baktım da .. 

Hemen cevap \'erdi: 
- Bakılmağa değer .. 
Hu sefer ben onun gözlerini yaka

ladım n bir şeyler sezmek istedim. 
Gülümsüyordu.: 
Sanki: 

- lşte aradığın budur. Ben, seni 
senin kadar tanıdım .. 

Diyordu. 
Hemen an la tmaya başladı: 

- Bu sabah i~e başladı. Eski h"ir ar 
kadaşın tavsiyesile geldi. U1.aktan ali
rabası oluyormuş. Söylemesine lüzum 
görmediği bir sebepten ötürü evini bı
rakmış. Fakat babn evini mi yoksa 
kendi evini mi, burasını da öylcmc
di. Nüfus kağıdına baktım: Adı I.ey
rn .. Yirmi dört yaşında imiş. Tr:ıb • 
zonda doğmuş. Bana tık hakışb öyle 
emniyet verdi ki ondan hiç bir şey sor 
madım. Reçeteleri biraz zorlayarak O· 

den ödünç para almı§ olan vapur lanmıı rapordur. 
sahipleri Italyaya harp leva'Lımı içki meselesini iktisadi, içtimai, 
yükledikleri takdirde bonolarının ve bbbi bakımlardan inceleyen oei 

bir eserdir. Tavsiye ederiz. 
vadesi geldiği vakit bu bonoları ~~~~~~~~~~~~~ 
yenilemiyecektir. 

"' . ,,. 
kuyabiliyor. Tabelalar için okunak . 
h bir yazısı ,·ar. Anlayışı iyi, elleri işe 
yatkm' ve ayakları teı .. 

üstadım belki daha söyliyecekti. 
Fakat vizite çam çalmıştı. PaYiyonu
ma doğru uzaklaşırken: 

- Acaba yüzü nasıl? .. 1\'eden bak . 
madım? 

Diyordum. Ayni zamanda onun, e· 
vinden kaçmasının ne gibi sebeplere 
dayanahileceğini boş yere aramağa 

başladım. 

Fakat çok gecmeden kendimi a7.ar -
ladım: 

- Budala mısın, nesin? Dunlardan 
ne ~ıkar? .. 

'f. :t.. 

Koğuşa girdiğim znman asistan b<> 
ni kapıda bekliyordu. Hastabakıcı Na
zire hanım yarıdan fazla ctğnran saç
Jnrını beyaz bir örtü ile sıkmış, yor . 
gun fakat yorgunluğunu bcJli etmiye. 
nk çalı ıyordu. 

Onun biraz öte~indeld hastanın bnş 
ucunda demin g~irdliğüm )eni hasta -
hakm vardı. Bir ı:ün önce güçlüklr 
doğuran bir hnstanm üstüne eğilmiş. 
l:ocuğunu emzirme ine y:adım ediyor. 
du. 

Demek ki burada <'.alışacaktı. 

·eden hmet Bey bunu 8Öyleme -
mi~ti. 

IleJkhmuttu, belki de bana hir SÜI'· 

Nazil'c Hanınt lıana bakara!;: 

- Yeni hastabakıcımız ... ı.,eyJA. 
nım .. Bugün işe başlıyor. 

Dedi. 
Leylam baktım. Yüzünde neJl'I 

hemen h·asl'ı görmekten ka11ııc..01' 
olan bütün hastab!ıkıcılardaki aS! 
yoktu. Güzel bir iş gören ve bU ışı 
bulan insanlar gibi gülümsüyord°' 

Şimdi yüziinü de gördüm: 
Çok güzel değildi. Birdenbire: 

çarparak kamnştrrmıyordu. Fakll 
Telliği ölçiilü Ye olgundu. Jıİ 

Alnı genişti. Azıcık kıvrık ,·e fi' 
uzunca bir burnu vardı. Yüzü )(e 111 
li idi Ye giilümscdikçe yanaklarJ~r 
ki tarafında belli beJirsiz iki çıı1' e 
luyordu. Sert, bir çene ,.e onun;, 
da da lıir ~ukur. lnce denecek P'. 
etsiz dudaklar ,.e büyücek bira il' 

Bir aralık başını kaldırdı ,·e 
baktı. . JJi(lı!f 

Şimdi daha iyi görüyorduın · 1' 
şiş göz kapakları, sık kirpiklet,ıı 
hnca iki kaş ve yanaklara do~r b 
tikçe silinen bir morluk. .. nutUl1 t 

• " o ların aralarında bir bcyazJıgı ıı1'1 
sındn iist n alt uçlan göz ks:tefl 
nnın aliına tmynn irf gözbebc cıt fr 

En güzel tmhar sabahınn kar)° ıır1 
,·f P• de Tstk oyunları otan mnc;m'l 111111t;ı tıfrf'l' rlf"nfz ~nmln~f ... no da l)Cl'I 

Pfrnfınc:ı. kihüldli hn lkalar ':~zJr.ri 
1ı>r rovreJcniyor. İşte onun JrO' 

rengi... ı:•or 
<ArkCS' 



Yeni kumandan neler yapacak? 
ltalyanla~ın yeni, şiddetli ve hızlı bir 

taarruza geçmeleri bekleniyor! 
~~beş hükOmeti ltalyan başkumandanmın de
gıştirilmesini memnuniyetie karşıladı çünkü .. 
tt 4diaababa, 17, (A.A.) - ltal
tıı!ı Generalı de Bononun geri çağ 
d ~~~~beri hükUmet mahaf ilin
t~ bir memnuniyetle kar 
a.a lflrr. 

le karar ıimdiye kadar elde edi 
~ lleticelerden ltalyanlarm mem 
•i olnıadığma bir delil suretini tef 
Itri olunmaktadır. Bu münasebet· 
li ~~anların pek yakında tiddet-
1 .'lr taarruzda bulunmaları bek· 
~r ve bu hususta deniliyor ki, 
ir..~l Badoglio kendisinin asıl 
r."':'P eden kumandan olduğunu 
Oaternıek istiyecektir. İtalyanla· 
~~elacele ileri hareketlerinde 
~'llU!ıaları Habeşler için iyi ola· 
~ r. Çünkü İtalyanların müva· 
~~~atları ne kadar uzun oiursa 
it 

1
•Ultlarm kesilmesi o kadar ko-

)' &fır. 
~4disababa, 17, (A.A.) - Ha· 
~1hükUmeti bütün askerlerini si
•i!ih1dırmak için lüzumlu olan 
~e .. stokuna malik bulunmaktan 
>'t illi~ ç.ok uzaktır. Bugün burada 
d Pdan geçit resminde pek ipti -
'tfJ.~ ·~!ahlar taşıyan kıtaları1 görül 
ıu'!!_tür. Hatta bir müfrezenin hiç 
hc,"'11 Yoktu. Ve elinde taııdığı 
'tfJ.uda.kda "imparator vatan:mızı 
l''-· a.faa için bize silah ver11 iıba-A 0 kunuyordu. 
bı'• &!n~a1 17, (A.A.) -Yabancı 
~hıtlerin kanaatine göre Ma • 
b~ıl Badoglio yeni vazifesine 
ti'~ a.r batlamaz taarruzu daha 
1' .,~etli ve dana seri bir tarzda İ· 
h;'tr;~ir- .Böyle hir tabiyenin 
Lr takım tehlikeleri varaa da Ha-
~lerin elde edecekleri münferit 
le~\>affa.kiyetler İtalyanlar hedef· 
&i' •ne eri§tikleri takdirde hüküm-
ıı kalacaktır. 
[)·:. 

~ b~er atraftan, ltalyanlarırı ağır 
lee. ır aiıtem dahilinde ilerileme
~~ ıecri tedbirlerin artacak olan 
~il '~!erinden başka Habeşlere da· 
~!\: 1Yi hazırlanmak zamanı111 ka
le ~:lrrınaktadır. ki, bu da beldeni-
n nihai zaferi güçleştirebilir. 

,,Napo}i, 17, (A.A.) - Mareşal 
~ı doglio, 2,000 işçi nakletmekte 
~~ll,Sannio vapuru ile hareket et
ıı 'ttır. 

SJ~AH KARTAL,, HABEŞ OR-
uUSUNDAN ÇEKlLDl ! 

'rı ~~baba, 17, (A.A.)- Juli -
lot--.~ındeki Amerikalıı zenci pi -
~ · "Solnan, • ki ıiyah kartal unva -
dt.'l\ı ~28.nmıttır. - Habeş ordusun. 
~ tıtifa etmiştir. Zannolundu • 
~,·~.töre 'bu istifa, bir üaet me 
~ıınden ileri gelmiştir. 

ıe;~onıa, 17, (A.A.) - Hava hat· 
• ~ndan birisi münhasıran Roma 
~ 0•a.dişa - ltalyan Somalisi -pos 
iki lna tahsiı olunacaktır. Haftada 
ile •efer ve Trablus · Asme.ra yolu 
l~ h.pdacaktır. Metafe 8000 ki-a ~tredir. 
S01tı1•1 17, (A.A.) - Eritre ve 
lt~ı" ~d.e bulunan anavatan u · 
~ erı tle yerli askerlerin mik • 
le~· 310 hin kiti tahmin edilmek· 
.._.f •r~ Buna, İtalyan subayları ta· 
~ 111 an kadroya sokulmuş başı· 
~~Yeri~ kıt'alar: da il.ave. et -
tit 'lerektır. Bu kıtalar şımdı Se. 

.\:besini tutmaktadırlar. 
~ ı,· Vatan kıt'alarırun miktarı J 
~ ı,·~' Yerli kuvvetlerin miktarı 
~d 1 en faz laya baliğ bulunmak
)'!>~ 40.00Q sivil amele, yolların 
il~ Ilı aa:. ve mevzilerin tanzimi 
~ iat~~l olmakta ve bu hususat· 
t~İr a.m ıınıf ma yardım etmek . 

makta olup bunlardan General 
Santa Balini, General Graziani, 
Bertini ve Dük de Begamenin ku· 
mandası altında bulunmaktadır -
lar. 

Eritrede General Ettoro Basti
co, General Umberto Somma, Ge
neral Alessandra Traditi, General 
Atilio Terrusi ve General Giaco • 
mo Apolottinin kumandaları al · 
tında bet fırka bulunmaktadır. 

Bundan başka Eritrede iki müs· 
takil gurup vardır ki, 29 bin kiti • 
den mürekkeptir. Muntazam yerli 
askerler, kırk bin kişiden mürek -
kep olup bir kolordu teşkil etmek
tedirler. Nihayet hususi tank kol· 
ları vardır. Ağır topçu kıt'alan, 
sıhhi $ervisler, levazım servisleri 
ve 58 bin kişiden ibaret olan is · 
tihkam subay ve efradı vardır. 
GENERAL BONO NlÇlN DE • 

GlŞTIRlLDl? 
Roma, 17, (A.A.) - ltnlya ve 

Habeş kıt'aları arasında ilk bir 
ciddi kapışmanın vukuu beklendi
ği şu sırada !Mareşal Badoglionun 
heyeti seferiye başkumandanlığı • 
na tayini, mücadelenin ikinci saf
hasının başlangıc.ını göstermek -
tedir. 

llk safhanın gayesi, İtalyanla • 
rın 1896 tarihinde uğramıt olduk
larıları hezimetin intikamını al • 
mak idi. Bu eafharun tamamlan
ması, ilk zamanlardanberi faşist 
olan ve Romaya yürüyüş haı eke· 
tine ittirik etmiş bulunan General 
de Bonoya verilmiıtir. 

General de &nonun kumanda-
sı altında faşizm, ~ki zamanın as 
kert muvaffakiyeuizliklerinin in -
tikammı almıştır. Bundan höyle l 
talyanların yürüyüş hareketi, pek 
yalanda Habeşlerin teknik muka
vemetlerine uğrayacaktır. Bundan 
dolayı ltalya, bütün İtalyan ordu
sunun şefini it başına çağırmıştır. 

BiR HABEŞ UÇACI 
Adisababa, lü, (A.A.) - Ne

cati, geçenlerde lsviçreden satın 
almmıt olan şah.sına ait üç motör
lü bir uçağı, Kızıl haça hediye et
miıtir. Bu uçak, ihtimal ağır ya · 
ralılarm nakline tahsis edilecek -
tir. Uçak, ıihhat servisi uçakları 
şekline gctirileçektir. Çünkü yedi 
kitiyi rahatça nakletmesi lazımgel 
mektedir. 

KiMSE CÜRET ETMiYOR 

lST ANBUL - ıs Bayanlara jlmnaatlk. 
dersi, Bayan Azade Tarcan, 18,20 :Manon 
operası. (Birinci ve ikinci perde), 19,80 SaJt 
Edip ve orkestrası, 20 son haberler, 20,10 
Mayisltro Esteı;aço grupu (Romen halk mu 
sildsi), 20,30 Ban Bedriye TüzUn (§an), rad 
yo caz ve ümgo grupları:, 21,30 E§ref Şefik 
konuouyor, 21,50 ııon haberler, borsalar. 22 
Bayan Paterellf idaresinde mandolin orkes· 
trası. 

BUDAPEŞTE: 550 mı - 17 7rkclln "Hun 
yadl Laszlo., operası (operadan röle), 20 kon 
!erans, 21 (:Mekkeye hacılo.rm gidişi), adlı 

konferans. 21,30 plG.k, 22,10 haberler, 22,80 
opera, orkestrası. 23,30 operalardan piyano 
ile ıarkılar (arturo Cavara), 2( Macar mü 
zJğl. 

BOKREŞ: 884 m. - ıs ten 16 e kadar 
plAk ve haber servisi. 18 İtalyan danalan, 20 
haberler, 20,16 plllk, 20,40 sözler, 20,46 pllk. 
21 sözler, 21,15 klAslk Romen prkılan: ve 
havaları. 22,80 haberler, 22,45 Popüler Ttrol 
oarkılan, 23,20 Lokantanm birinden hafif 
müzik nakli, 23,45 Fııınsıcza, Almanca ha -
berler. 24 naklin arkası. 

BERLtN: 857 m. - 18 Stutgarttan §81'

kılI müzik, sökzler, 19,M piyano (Max Ro 
ger), 20 oen havalar, 20,40 Aktüalite, 21 ha· 
berler, 21,10 sücl konser (Dle Pitsche,. adlı 
radyo skeçl. 22 sUcl konser, 23 haberler, 23, 
25 bizi dinleyiniz, 23,40 piyano, keman so • 
natlan. (H. Pfltzner, Wolt, Beetboven). 

VlYANA: 517 m. - 18,20 plAk. 18,60 tek 
nik sözler, 10,10 konferans, ders, 20 haber. 
ler, 20,20 (Sonradan bildirilecek), 21 eski 
enstrilmanlar ile eski müzik, 22,10 pla.k ve 
piyano konseri, 23 haberler, 23,10 halk ope· 
ra orkestrası, 24,30: Çarll Gaurdlo cazı:. 

VARŞOVA: l3::9 m. - 17,15 ,•als ve ope
ret pa~ar:r, :rr,417. ınrynı~Çt,~znır, 28, 

20 pllk (Keman). 18,50 ııllzler, 19 piyano 
konseri (Moze.rt, Mendelssohn, Stojovski, 
l!'rledıruuın, Paganlni), 19,SO çocuk mektup
lan, 19,45 pla.k, 20 köy!U sorgularına cevap 
lanmız, muhtelif, 21 sUel yayrm. 21,30 pllk. 
sllzler, 22 edebiyat, 22,80 Padcrevsld konseri, 
23,45 dans pl!klnrı. 

MOSKOVA: 1724 m. - 18.30 sözler, pr
kılar, 20,30 kuartet, <ıııırkılı), 22 - ı ya • 
bancı dillerle yaynnlar. 

T 
• Pauı.rteal Salı 

akvım !82Clteşrln (92cıteşrl.r 
======ı21 Şaban ~2 Şaban 

Gün doğuııu 6 :iO 6,M 
Gün batl§ı 16,50 16.48 
Sabah namazı 5,48 s 50 
Öğle namazı l ı 59 ] 1,59 
lkindJ namazı 14,34 41,82 
Ak§am namazı 16,50 16,48 
Yatsı namazJ 18 2!i 18,24 
lmMk 507 509 

Yılın geçen günleri 319 320 
Yılm kalan günleri 46 45 

Aamara, 17, (A.A.) - General!~!!!!!!!~~~~~~~~~~~ 
de Bononun yerine Mareşal Ba - r--------------. 
doglionun getirilmesi, ltalyan Ge· lat. Levazım Amlrll§I Satın 
nel karargahım !hiç. te hayrete dü- Alma Komiayonu lllnları 
fÜrmemiıtir. Zira, Badoglionun ---------------:ıı 
Tigreyi ziyaretinden beri böyle bir 
şeyin vuku bulacağına dair şayia 
dolaşmakta idi. 

Kıt'alarm yerli kaynaklardan 
tedarik edecekleri şeylerle yaşa • 
yamıyacağı mutaleasın.da bulu · 
nanlarm noktai nazarı, levazım 
yol!arı inşası yüzünden i1eri hare
ketin tehir edilmesi münasip ol -
mıyacağı fikrin.de bulunanların 
noktai nazarına galebe çalmı~lır. 
Bu sonuncular, ileri kolları y~ :~ a· 
halinin te~kil etmekte olmasını ve 
bunların gayet kanaatkar olup yal 
nız çay, şeker ve yol üzerincle bu
lunacak az mikdarda buğdayla ik.. 
tifa etmekte olmalarını iddialarr 
nm bir delili olarak ileri ıürmü~ -
lerdir. Taccaze bölgesinin temiz • 
lerunesi işi hemen hemen tame · 

idareleri lstanbul levazım amir 
liğine bağlı kıt'at için 4200 ton 
buğdayın kırdırılması 26/11/935 
ıalı günü ıaat 15 de T aphanede aa 

tmalma komisyonunda kapalı zarf' 
la eksiltmeıi yapılacaktır. Mua -
mele ve koruma vergileri ciheti 
askeriyeye ait olmak kalın ve ince 
kepek müteahhide terkedilmek 
ıartile buğday:rn beher kilo kırma 
ücreti 55 santimdir. Muvakkat te 
minatı 1732 buçuk liradır. Şart · 
namesi her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanunda iate -
nilen vesikalarla ıartnamede ya · 
zıh ıeraitini liaiz olanların teklif 
mektuplarım n~ale saatinden bir 

vermeleri. men bitirilmiştir. Maravigna ile saat evvel komi~yona 
Basticonun kıt'aları ileri kolları "243

11 
"6919,, 

teşkil etmekte ve ileri mevzileri ============== 
işgal etmektedir. 

7 - tnmuN tB n. TEŞTttN rn~:; ~ 

Tramvay Gidiş - Geliş Saatleri 
lıtanbul Tramvay Şirket; (1935 yılmın 1 lkinciteşrinden ıonra) Pa· 

:z.arclan ba§ka gi!nlerde g:cli§ - gcli§ kış progrcımı 

No. 

10 

11 

12 

Yollar 

Şiıli - Tünel 

Tünel - Şiııi 

Şitli - Beyazıt 

Beyazıt - ŞitH 

Harbiye - Fat•h 

Fatih - Harbiye 

llkkalkış 

6,15 

6,35 

7,15 

7,55 

7,00 

6,15 

12 A Harbiye-Aksaray 7,20 

Aksaray - Harbiyf' 6,35 

15 Taksim - Sirkeci 7,30 

Sirkeci - T akı1cn 7,50 

16 Maçka - Bey.nıt 6,30 

Beyazıt - Maçka 7,15 

16A Şitli (Depo) Em;nönü 6,15 

Eminönü - Maçka 6,45 

Maçka - Eminönii 7,20 

17 Şişli - Sirkeci 7,00 

Sirkeci - Şiıli 7,30 

17A Mecidiyeköy_ Emiönü 6.45 

Eminönü • Mecidiyeköy 7,20 

19 Kurtulut - Beynıt 6, 15 

Beyazıt - Kurtuluı 7,00 

19A Şiıli (Depo) Eminönü 6,05 

Eminönü - Kurtulut 6,40 

Kuı:tuluı - Eminönü 7,10 

22 Bebek - Eminönü 6,30 

Eminönü - Bebek 6,40 

Bebek - Beıiktat 

23 Ortaköy - Aku.ray 6,30 

·Aksaray - Ortak;;y 7,15 

34 7,00 

Fatih - Beıiktaı 7,40 

32 Topkapı - Sirkeci 6,20 

Sirkeci -: T opkapı 6,50 

33 Y edikule - Sirkeci 6, 15 

Sirkeci - "( ediku!e 6,45 

37 Edirnekapı-Sir\reci 6, 15 

Sirkeci - Edirne~apı 6,45 

Aralık Dakika Sonkalkıı 

llk kalkıt 7,30 10 23,40 
7,30- 9,00 6 
9,00-17,30 6 24,00 

17,30--19,00 6 
19,00--Sonkalkıt 10 

llk kalkıt 9,00 14 23,00 
9,00-17,30 21 

17,30--19,00 1z 23,45 
19,00 Son kalkış 26 

llk kalkıt 7,30 14 24,15 
. 7,30-- 9,00 8 

9,00-17,30 8 23:30 
17,30--19,00 8 

19,00 Son kalkıt ıs 

llk kalkıt 9,oo ı1 23,55 
9,00-17,30 17 

17,30--19,00 14 23,10 
19,00 Son kallat 28 

llk kalkı§ 9,00 7 19,05 
17,30 Son kalkı§ 7 

19,25 

llk kalkıt 7,30 11 23,15 
7,30-- 9,00 8 
9,00-ı7,30 9 24,00 

17,30-19,00 7 
19,00-2ı,oo 15 
21,00 Son kalkıt 20 

llk kalkıt 7,30 ıs 7,05 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 16 20,00 

ı 7,30 Son kalkı§ 7 
19 30 

llk kalkış 9,00 c 19 30 
9,00-17,30 11 

17,30 Son kalkış 8 2005 

llk kalkış 7,30 2'i 18 lO 
7,30- 9,00 21 

17,30 Son kalkış 21 19 00 
---

ilk kalkış 7,30 15 23,00 
7,30- 9,C·O s 
9,00-17,30 9 2S,45 

17,30-19,00 q 
19,00-21,00 15 
21,00 Son kalkış 21 

tik kalkıı 7,30 15 7,1 0 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 16 20,00 

17,30 Son kalkıı 8 
19.30 

tık kalkıt 7,30 10 23,20 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 14 24,00 

17,30-19,00 8 •. 

19,00 Son kalkıı 20 24,40 

llk kalkıt 7,30 ıs 20,00 
7,30- 9,00 10 
9,00-17,30 15 20,45 

17,30-19,00 9 
19,00 Son kalkı§ 15 

tık kalkıt 9,00 10 20,00 
9,00-ı7,30 14 

17,30-ı9,00 9 20,45 
19,00 Son kalkıı ıs 

llk kalkıt 7,30 8 23,15 
7,30- 9,00 7 
9,00-ı7,30 11 23,45 

17,30-19,00 1 
19,00-21,00 18 
21,00 Son kalkıt 20 

tık kalkıt 7,30 8 23,10 
7,30- 9,00 7 
9,00-ı7,30 11 23;40 

17,30-19,00 7 
19,00-21,00 16 
21,00 Son kalkıt 20 

llk kalkıt 7,30 10 23,15 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 10 23,45 

j 7,30-19,00 s 
19,00-21,00 ıs 
21,00 Son kalkıt 20 

Sinir ve akıl hastalıkları 
"itrttt'alarrn en önemli miktarı E· e r-L • ' So ~~ı~ınde olup Somalideki 
tidir. kıtıye mukabil 260 hin ki-

HABEŞLERiN PLANI MI? 
Tigre cephesi, 17, ( A.A.) - Ec

nebi gazete muhabirleri Ras Sey
yumun köşkünde sabık askeri mü
ıavir Rus miralaymdan gelmiı o· 
lan bir mektup bulmuılardır. Bu 

mektupta miral:ıy İtalyan taarru
zuna karsı ne r.urctle mu~abele 
edilmesi -ıazı~~cldiğini izah et • Mütehassısı Dr. ~tem Vassal 

trit 
~~!deki lat!atar mevcudu, 

e fuimsma ba'Jii:bulun-

mekteclir. Tigre cephesindeki ha - . • . . . .. 
diseler Habc§lilcrin bu tr.vsiyeleri Cnğaloğlu Hılallahmer raddesı Kcçıgoren apartımanı kat !'io. (1) Tel: 22033 

filhakika takill etmiş oldu!:larmı 6v:_ Kadıköu ,IJ<:hari11e ilni sq!.:ali uu ı11ar:q 3 •. Telef on: 60791 

göstermektedir. 1 
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ABONE ŞARTLAR/: YAZI VE YONETIM YERi: 
ıhllı* o •Jb' il~ AJIO 

l la::!ek eUmJzO 760 •20 2~ 110 
l8tanbul. Ankara csdcıesı t VA.lil"I yurdu) 

Yat:ıncı yerlere ıaw 72tl tOO ı~ 

l\>.,'a birliğine \ 
11<00 9Ml 'iOO uıc 

gtrnıh·cn ı·erlere} 

ı ldllre: 24870 
feleton 1 Y&ZJ ı.,ıert: 248711 

ııırklvenln ner posta merkez.inde IUllC l!Na abone yazııu 

TelgT&I adreııt: Ktmtn'<O ltıtanbUJ 

Posta ırutum No. 46 

'""''""'":~·::·;·:·~·;":"~~'"'"""'"'"'"'"'"'""'"'"'"""'''"'"""""''~"""'"""";":"~~·~~":": '";"'~"';;":";"":":"';"·~·:":";""""'";"'~"·:"~··~·:"·;":"""""'""''""''"""'"'""'"~'® ı: 
i ş L E T M E 5 i lstanbul Belediyesinden: Üsküdar - Kadı~öy Su Şirketinin abonelere vereceği su için yapacağı tesisat ile evvelce yapılmış ol,t 

Acenteleri: KaraköJ _ Köprübaıjı tesisatın tamir işlerinde kullanacağı maizemenin fiatları tesbit edilcr~k tasdik edilen tarife aıağıya ç.karılmıştır 
l'el. 42.'{62 • Sirkeci Mühürdar zade Tesisat ve tamiratta bu fiat lar esasdır. Şirketçe tarifede yazıh fintlardan fazla fiat istenemiyecektir. 

M!llml• nan f('ff"fon: 22740 --·ı 

1rab2on Yolu 
AYVALIK vapuru 19 ikin

citeşrin SALI günü saat 20 de 
RtZEYE kadar. "7219,, 

Iskenderiye qolu 
EGE vapuru 19 ikinciteşrin 

SALI günü saat 11 de lSKEN
DERlYEYE kadar. "7218 .. 

Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
ıoğuktan ve bütün ağrılardan korur. 

lomine dikkat 

apurcu uk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Accntahğı 
Lima .• han, T clefon: 22925 
Galata şubesi Tel: 4366.1 

Me1 sin }'olu 
DUMLU PlNAR vapuru 21 

ikinciteşrin PERŞEMBE günü 
saat 11 de MERSJNE kadar. 

Mufassal notlu 
kanunum edeni 

B\!thangi bir hadise e ebebiyle ka . 

nu~u tetkik ve o hadiseye mü tef erri 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak . 

taki müşkülftt malfımdur. 

E~rin sahibi, bu müşklilatı gider 
meli içi (Her maddenin altına: J\a . 
nuıt\l 1'. ·.,ni, Borçlar, Ticaret Ka . 

nunlarında alfıkn \ 'C irtibatı olan) 
m~ddelerl hül:isal:ıri}le birlikte yaz 

mı~ tetkihi son dereçe kolayla~tırrnı:. 

tır. 

HARtmler avukatlar, talebe, \'C hu 

kukla iştigal eden zevat aradıklarını 
derhal bulmakta J! ;.i"l""k " "'mi• et>e'. 

Abonelerce bilinmek üzere ilan olunur. (7247)' 
Saat tamirine ait fiat tarifc~i kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Kutru 10 m/ m 13 m/ m 20 m/ m 25 m/ m30 m/ m 40 m/ m 50 m/ m 60 mi'm70 mim 80 m/ m 90 m/ m 100 rrı·~ 
Saat 2500 2500 3500 4500 5000 6500 8000 10000 17000 
Lastik 20 20 25 30 30 35 35 50 50 
Müş'ir ıo 10 15 15 15 15 20 20 20 
Pivo dö, Türbin 30 30 30 35 35 35 35 35 40 
Türbin 30 30 30 35 35 35 35 35 40 
Cam 150 150 150 175 175 175 175 200 200 
Çark 40 40 40 40 45 45 45 45 50 
~dun ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 50 
Tanzim ve muayene 100 100 150 150 150 150 150 150 200 

Muhtelif malzemeye ait C:at faturesi kuruş olarak tesbit edilmi§tir. 

Kutru 13 m/ m 20 m/ m 25 m/m 30 m/m 

Yeni mehaz 3000 4000 ı4500 5000 
Kurşun boru 50 100 130 150 
Tevkif musluğu 50 75 100 120 
Mehaz 200 250 300 400 
Lehim 30 45 55 65 
Demir civata 2 2 3 3 
Meşin raptiye 9,5 20 20 22 
Muhavvil levhası 30 
Demir çengel 1 1 2 2 
Mehaz §aposu 30 30 35 35 
Anahtarları kapak levhası 50 
Tek kare 30 
Demir çubuk metre 50 
Anahtarları kapak maa tef errüat 400 

Dökme malzemeye ait fiat tarifesi kuruş olarak tesbit edi!miştir. 

55 
20 
40 
40 

200 
50 
50 

200 

55 
20 
40 
40 

200 
50 
50 

200 

Kutru 50 m/ m 60 m/ m 70 m/ m 80 m/ m90m/ m 100m7m 125m7m 150m7m200m7m 225m7m 300JD2111 
Boru 120 150 170 200 220 250 290 370 540 700 
Kurşun raptiyı 55 60 70 75 90 110 145 150 175 295 
Meşin raptiye 17 23 25 28 29 31 36 40 60 75 
Uç agızlı 255 270 285 310 330 340 410 470 600 1040 
Nih~yet bonı 180 225 240 280 310 330 360 430 470 1070 
Direk 190 210 225 250 295 310 335 420 565 1165 
Manşon 155 180 200 220 240 260 320 372 504 948 
Kapali plak 16 16 28 28 28 48 84 84 96 96 
Kapalı çember 38 40 42 45 46 47 . 54 58 ss· 150 
Tenkis borusu 160 160 180 180 190 200 250 250 280 320 
Mehaz çemberi 93 97 100 110 120 130 150 170 190 215 
Vana maa teferrüat 1500 2200 2400 2800 3000 3500 4500 6000 7000 
Vana 1000 1250 1500 1800 2000 2500 3000 4000 5500 

Üsküdar tahsil direktö lüğünden: 
. 

Bakırköy emvaline 2459 lira veraset vergisinden borçlu Mem· 
duh veresesinden Ayşe Mediha1 Güzide, Nazan Muveyre, Aliye Rau• 
fun şayia mutasarruf oldukları Üsküdar Hacı Hesna Hatun Paşa Li• 
manı Fethi Paşa korusu namiyle maruf mahallin 3/ 30 hissesi verg1 
borcundan dolayı satılığa çıkarılm· ştır. 20 - 11 - 935 gününe mÜsa· 
dif Çarşamba günü ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanla• 
rın yevmi mezkura yüzde 75 ııisbe tinde pey akçalariyle birlikte Üs-
küdar İdare heyetine müracaatlan (7248) 

Kandilli kız lisesi direktör üğünden: 
Mezuniyet .ve olgunlukta yalnız bir gruptan ikmale kalan tnle 

benin sinavlarına lkinciteşrinin 2!1 inci Pazartesi günü başlanacaktır. 

D .. k .. 1 . . . ı~ 1 4000 k'I • :ı:: .. şr!ıl' 
Uf un er evı ıçın azım o an ı o zeytınya6r pa..- . t:< 

konulmuıtur. Bu zeytinyağların hepsine 1320 lira değer hiçihtı1!5ıi 
Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gil'Jlle1' 

1 
99 

yenler 2490 No.Iı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ;t; ,r 
liralık muvakkat teminat makbuz. veya mektubiyle beraber 27 ııl• 
teırin 935 Çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende buluJ1tıl 
dır. (7136~ 

1 ttl Suculara, Kilulsuz meşrubatcılara, Saka 8 p1· 

Sucular cemiyeti idare heyetinin müddeti bitmiştir. 18/ l 1/9~ ~J 
zarteai günü ıaat 10 dan 16 ya kadar Bahçekapıda Dördüncü ~-' 
hanının ikinci katında 31 _ 32 numaralı odalarda yeni seçim ytlP' 
caktır. Alakadarların cemiyet cüz danlarile oraya gelmeleri. 
---"---------------------~ 

........... ._....................................... ı: llgililerin yoldama gün ve ba§lamtı saatlerini öğrenmek üzere okub r .................................................. . 
1 

Türk lbise ~ -b-ş_~_rm_a_ıa_"_· ______ ______ <1_21_4~)-

Kocaeli memleket hastanesi 
baştabipliğinden: 

I~ De osu ~ 
H Veresiye ve Peşin ;~ 
ı· ·: :s Ba-hçekapı, Hacıbckir karşısında· i: n ki 86 numaralı mağazaya koşunuz. :i 
ii Kış gelmeden, soğuklar basmadan ij 
il en·el aradığınız her ne\i yerli \'e !: 
h ecnebi kumaşlarla ısmarlama \'e İi 
EiHazır elbiseleri burada bulacaksınız ~~ 
i! Uir defa müracaat kafidir. Vitrin • ti 
is lerfmizdeki fiyatlara dikkat ,.e fır- ti 
! sattan istifade ediniz.(V.No. 10609) i: . ........................................................ .................................................... 

IB ............... ·-··-······························~ 

r··o;~· .. ·-··~lı;~'t····Aıi· n 
ı: :: 
f: Bevliye mütehassısı H 

~""Köprübaşı: Eminönü han Tel: 2191l1i 
....-.... ............................ _..... .. __ .... _.. ..... -.......................... __ ..... . 

Türk Hava u 
Büyük tll y 
Şimdiye kadar binle ce kişiyi 

zengin· etm~ş ·r. 

2. ci keşide 11 1 .. ci Kanun 935 dedir . 

Büyük ikramiye : 30.000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.COO, 10.000 lira!ık iiuamiye

ler'e ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •• 

Kocaeli meml~tı:tt hasbneame 34 Jira ücretle ve ıa11esi de f1~:~. 
• c;1ı-· 

neden verilmek üzer~ !:.ir erkek ve bir kadın ha~tabakıcı abJltl ııelef 
Hastabakıcı mektef:>;nJen mezun olmak veya evvelce hastl\btl ye*' 
de hastabakıcı olaralt çalıttığ,~a aair vesika gösterme'< ~arttır· -~,ı~ 
h:alariyle erbabı nam ... !.dan olclu~larına dair polisten t~w:l.kli ~, 
beraber hastahane b ış tabihliğ!ne başvurmaları. ~ 

1 Yevıe. ' ımırfılları uv. ıımaoıırı ıııııme Umum ı~ınsı 1111ıı~~i~· 
Mevsim dolayııiyle ylocu trenle rinni tarifelerinde bazı değit' 

ler yap1lmıştır. ,arJl 
Her gün Haydarpaşadan saat 1,9000 da kalkan Anadloıı 1,,rı• 

katarı 22/ 11/ 935 gününden itiba ren Ankaraya saat 9,55 de ede: 
caktır. Bu trenle Ankaraya gelerek Kay•eri tarafına de~arıı. ıre1'1 

c:ek yolcuların Kayseri trenine ye· tişebilmelcri için de Kayse;~tlc~1'' 
22/ 11 935 eünüuden itibaren Aıı karadan saat 10,05 de h:a 
tır. 

Pazar, salı, çarşamba, cuma, '"U martcsi günleri Sıvastan 
halkan yoku treııi Kayseri ye 6, 13 de varacektır. 

5 d' ()0,2 


