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iki Saat Bombardıman! 
' 
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Oniki Adada Tahkimat! 
ltalyanlar oniki adaya yeniden 

harp malzemesi yığıyorlarmış 
Tahkim edilen yerler arasında Anadoluya 

bakan sahiller de varınış 

icare usulünün 
tasfiyesi 

Gepa 111 Kamatayca kabul tdi • 
lm Vakıflar kanunununda bir tasfJ. 
,. -.ddeai ftrdır. Bu madde19 slre 
•heeel iare ile makataaJ& tabi olan 
•WE autuarnflan 'f'U'siDla yirmi 
nalllhd bir defada lde1eeekler Ye oa
da aoara bu emlWn ..ıat ile al& • 
kul klllleeetl için ba matuamflar 
......_. ahlbi olaaklardır. Kaaun • Ja-.... seçea emu dalbıdea ltf
~ ta911' meYldine PPBil&fr. 

bir milddettenlM!rl de pze • . 
ıttMiıAf//bu ta.sı tuft7eala sorlakla. 
,..,., .......... yazılar pkwala ~ 

• Bu arada -taanm 1'11 mad· 

mf'lc 1 J"&lH 1f Da 
tatbik cailsin. İ8tfyen lear W.1111111 
Yirmi mislini Yerip B'Ybf Oe allb· 
sını ktS1in. lst17en basla oldaf11 il 
bi yine leareli tasarruf 1181dtlnde de
vam etmete inlkln balabilsln.,, diyen. 
lt-r görülmektedir. 

Tasfiye maddesinla tatblldaJ Oıti· 

.,. .......... , .. 
......... J'&Pmaktadır. -- Lr 
ne ah-. Wr çok harp mal....S 
JJtılmaktam. Bitin adalartla .., • 
lanu ukerleria yektau (15,GOO) kt 
ti tabmin edlbaektedlr. Kapari (Pae
rbao) ...... Tlrt ......... tak • 

yare bırakmak için badnH kanuni ______ __.;,; ______________ _ 

vaziyet müsait değildir. Onan f Pıa ha 
madde etrafında ileri aUrillea ffkl • 
yetler üzerinde biraz tetkikat 1'1lP • 

rlbea lld he* all mali: oJaa Au-. 

tık. Ba şiklyetleri tatmin et.ek ~ • 
rai bulunup huı:ıuaadıtmı arqtır • 
dık. Varclıfnam ••tice f8dv: 

lagiliz Dış Baka lığına 
Eden getiri di 1 

M8eeeel iare ft •abtaa nrPd-
nia esası eski arazi kaaaauna mflstr f 1 
•ittir. Fakat ... tl79t dnrlnde ranstz ar 
Meb'aaa lheUsbün i~ hallade 
INll1111madıiı bir sırada (IZ9 11hada) 

,öyle dU,UnOyorlar: 
latanhul Jatlk6metinee pbnJq bir 
kararname ftrdır. Bu braraame De 

ltalya cemiyet azasından 6iri•ine t._.,. 
etmedi. zecri tetl6i7'1er geniıletilmemeli J 

(Son ..... lercle olaıJUDD), 

Kongrede kavga 1 
Hukuk Fakültesi talebe kon

gresi kavga ile bitti 
Rey pusulalarını yırtıp kavıaya sebep 

olanlar merkeze götürüldüler 

endü nı arazi laymetlerbaJa binde r ... ı ıdd ...,.,., 
iki ha~ mfleeeel leare nı naakataa Tir~ 6ilin tlin.ıa lille 

Viyaaalı clOktor Kver.8İç'İil 

·~~~~~~A~-r;;~~~;~~i~~~~~;~:~~;;;;;;;~~~-----~~w~~~ dan lnldne kadar yirmi Dd 111 ~ O O O w..... rw illi ııWlo/illl.,.. 
41111 Doldor,,,.,,.,,,., il. F. "*" 
ıis Tiirlı Dil ~ 7Gll• 
6ir meldapla, ,...Zan 867'eıneldr 

.. ide hu kararname ae Utanhal mec- ~--..-....,.. Dört lıi Tiirlı lil laini • İ7İ oe lojil 
llllnee, ne ele Kamatayea tetkik olan. 6ir plıilie ""'"""' "Giineı • Dit• 
•ml§tır. Kararnamenin netrlnden I O O ') Alman feoriai, Aonıpa ilim ôlemimle ie 

iir: nftl ba Tersi tapa Mlletleri tlserinde C alıülerini sfiderınef• 6otl""'lfhr 
1Ulb mlkdarlar llRrinden alınmak- asusıı •• ciimleien oltıralı Vi)'CUICllla 
ta idi. Tahrirden aonra emllk Ye a • V k J J. -...;,_--~---------~--:---:--:-------..ı:-rm kı7111etleri 8zerfndea heup edil. ı a aıanuı 
mefe baolanmıttır. Lieıe, 22 ( A. 
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(Sonu Sa 1 Siıi. 3) 

Kırkından 
Sonra/ 

Sermet Muhtar Alus'un 
"KURUN,, için hazırladı 
ğr bu büyük yerli roman 
yeni yılıiı en dikkate de· 
fer eseri olacaktır. 

1 ilıinci~un 
C~agünü . . 

A..) - Almanya 

"-bma Belçi -
ka orduaaun 
topçu tetkillb 
ile harita tube • 
lerine caaaalak 
eden Ye Blren
diklerini Lüle • 
aenburı vaaıta
aiyle Almanya 
Ja bildU.. .tart 
Belçikıi'h rak 

...... '--------~----:;,~ lan••· S.. 
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1

•1ıiv'oiiruiiz~. i!ii-' 
-Joarnal de M01COU'ün

ltal~a laallan maneoi lıaooetini 7i'-'tmelı İfİn 
Gcil tetl6irler r 
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·SON HABERLER 
J 

iki bombardıman 
ltalyanlar önlerine gelen · yerlere 

bombaları veriştiriyorlar 
Denie, 22 (A.A.) - Bir Ha .. , 

beş bildiri~inin haber verdiği.ıe 
göre, 13 ltalyan tayyaresi Koram'ı 
ve Aıanıı ıölü bölıesinin bazı 
köylerini iki saat müddetle bom -
bardımCJ.n etmi,lerdir. Birçok ev 
yanmıştır. Bombardıman eınaıın

da kaç kitinin ölüp yaralandığı 
henüz malum değildir. 
HABEŞLER ÇEKiLiYOR MU? 

Roma, 22 (A.A.) - Dembe. 
Guina'nın kuzey bat11ında u~k • 
ların pek ziyade faaliyet ıöıteı • 
mit oldukları Ye orada üç ıün SÜ· 

ren bir muharebenin vukua ıel • 
mit olduiu bildirilmektedir. U • 
çaldar, Habetlerin piyade ve ıij

vari kollarını müe11ir bir ıurette 
1'oml:Jardıman etmitlerdir. 

Ayni bölıede hareketler yap • , 
makta olan Habeılerin her türlil 
taarruzlarına kartı, kuvvetlerinin 
sai cenahını himaye etnsel< mak -
sadiyle İtalyanlar diğer bir tak:m 
hareketler daha yapmıtlardır. 

Lavoro Fascista'nın Tigredeki 
aylarına göre evvelki ıü11kü ltal • 
yan tebliiinde mevzuubahsol.ln 
Abbi • Addi muharebeıinde Ha • 
betler binden ziyade ölü vermiş • 
lordir. Muharebe bütün ıün ıür • 
müt ve düıman, sahada modern 
birtakım ıilihlar bırakarak geri 
ç9kilmiıtir. 
ŞIRE MUHAREBESi BiTTi 
Adiıababa, 22 (A.A.) - Bu. 

raya ı•len ıon haberlere söre a • 
yın On' betinde baılamıt olan Şire 

muharebesi, şimdi ıona ermittir. 
Çünkü Habeıler, kendilerini teh • 
tikeye düşürebilecek olan taarruz
lara nihayet vermeyi tercih etmiı
lerdir. Zira, Aksumun güneyinde
ki ltalyan mukavemet hatları mu
harebe meydanına pek yakın bu . 
lunuyordu. 

İtalyanlar, Ende • Selasi'yi de 
bırakmıtlar ve Aksum güneyinde
ki mukavemet hatlarına çekilmit· 
lerdir. Tigre cephesinin doğusun
daki bu hareketler, muhasematın 
baılanııcındanberi yapılmıt olan 
hareketlerin en ciddiıi ıayılmak . 
tadır. 

Oıaden' de tam bir ıükun hü -
küm ıürmektedir. 

lngiltere nasıl hareket edecek? 
Akdeniz devletlerine umumi davanın güdülmesi için ne 
kadar gemi, asker ve uçak verebilecekleri de soruldu 

Londra, 22 (A.A.) - Umumi' 
telikkiye ıöre, Bay Edenin Dıt it
leri bakanlıiına tayini, Habeı 
muhuamaıının baılanııcından • 
beri takip edilen ıiyuaya devaın 
edileceiine bir delÜdir. 

Maamafih Milletler cemiyeti 
prensiplerinin tatbikinde Bay 
Chamberlain'in Avam kamarasın
daki ıon nutku mucibince hareket 
edileceii dütünülmektedir. Bay 
Chamberlain tarafından taarih e-

INGILTERE DEVLETLE 
RE NE SORDU? 

Pariı, 22 (A.A.) - Echo de 
Pariı ıazeteıinin yazdığına göre, 
lnıilterenin Akdeniz devletlerine 
ıua Iiıteıi, l>u aev etlerin umumi 
davanın güdülmeıi için ne kadar 
gemi, ne kadar müselllh kuvvet 
ve ne kadar uçak temin edebile • 
ceklerine dair bazı ıualleri ihtiva 
etmektedir. 

~---------------------------------:--
dilen prensiplerin, muhaıamanın y A B A " C 1 p O S TA ı 
inkitaf ı karıııında İnıilterenin a· 
lacağı vaziyete bir rehber teıkil e -l / k d l J 
decekleri tahmin olunmaktadır. ta yan a ın arınaa 

Eıuen bu hattı hareket, zecri 
tedbirlerin tatbik ve inkitaf ını, e
konomik, aıkerl ve bahri müteka
bil yardım ıiıtemine umumi ve 
kollektif bir ittirake tabi tutan ln
ıilterenin niyetlerine uygundur. 

EDEN BAKANLIKTA. MUVAT
KAT DECIL 

Londra, 22 (A.A.) -- Dıt itleri 
bakanı tayin edilen Bay Edenin 
vazif eaine hiç kimıe tayin edilmi· 
yecektir. 

vatanseverlik 
heyecanı 

ltalyada f Qfi•t partiai Habef 
mücadeleıinde halkın heyecanını 

ateılemek için yeni bir hareket u
yandırmııtır. Bu hareket ltalyan 
kadınlarının parmaklarındaki al
tın nİfan ve nikah yüzüklerini le· 
da efnteleridir. ltalyanlar bu leda 
karlık için Meçhul Aaker abideai· 
nin yanında bir mercuim yeri ha
zırlamtflardır. 

, lıpanya vereceği cevap hak · 
kında tereddüt etmektedir. 

FRANSA ITALYAYA 
DÜŞMAN MI? 

Alau•uu, &.G (A;Ja..) - ou •ı • 

yaıal toplantıda aöz alan parla 
mento radikal ıoıyaliıt gurupu 
batkanı aaylav Bay Campinch~ 

demittir ki: 
"Bilha11a çabuk ve ııkı bir te· 

kilde tatbik edildikleri takdirde, 
zecri tedbirler, ıulhü temin ede • 
cektir.,, 

Fransanın İtalyan milletine 
kartı duyduğu dostluktan bahıe 
den saylav ıunları ilave etmiştir: 

"Biz, Fa,ist olduğu için değil. 
fakat taarruz eden ve paktı çiinİ· 
yen olduğu için ltalyaya aleyhta • 
rız.,, 

Franıanın iç ıiyasa11nı mevzu\' 
bahseden Bay Campinchi radi -
kal sosyalistlerin, adalet yolu ile 
sulbü temin, frangı mu haf aza ve 
cemiyetleri diıiplin altına koy· 
mak için teşekkül edebilecek bir 
vahdet kabinesine ittirak etmele
ri lazım geldiğini ıöylemittir. 

Şako harbı tazminatı 

Askeri vaziyet 
22/12/935 

Muharebe meydanlarında, ileri muharebeler ariluüul• 
yiz. Her tara/ta, Habqlerin, intizar vaziyetini bırakarak dah 
faal davranmakta oldultları hisıolunmaktatlır. Cephelerdeki'° 
hadiıel11re gelince: 

Erit1 e ce.,,hesinde 
ltalyan reımi tebliğine göre, Mahalle ıimali garbiaindt 

Tembien mıntakasında Abbi Addi cenubunda, ltalyanlar, bfr 
a Habeı kolunu mağlup ederek dağıtm(flar. Bu müphem tebliğ
~-~ den, Habeılerin Tembien mıntakaıında da taarruz ettikleri 

anlQ§ılıyor. Diğer cihetten, ltalyan hava kuvvetleri, Takaze'ni:ı 
~ her iki kıyısındaki Habeı kuvvetlerini bombalamıılar. Bu ha· 
\ berlere ve Eritre cepheıinin iki mühim noktasında kendinı 
f. ltiıaettiren Habq taarruzuna rağmen biz bu cephede umumi bir 
~ Habeş taarruzunun bQ§lamıı olduğunu zannetmiyoruz. 
i Bu cephede, umumi ve kuvvetli bir Habq taarruz;anun in· 
f kişalını teyit edecek malumat yoktur. Habeflf1Tin, beyaz elbiıe· 
~ lerini haki ünilorma ile değiıtirmeleri Avrupa ordulariyle mu -
ı harebe için yeni uıulleri kabul ettiklerini göıteriyor. 

j Bu cephede~:~:::., ~:::::~~~=:u•allak olması ihıi 
) 

mali daha la:zla oldufunu ve beklenmeıi lazım geldiğini iler~ 
ıürüyorduk. ltalyan kaynaklarına göre, Raı Deıta kumanda 

; 

•ında muhim Habeı kuvvetleri, ıolcanahta Cubba vadiainJe 
Doloya yaklQfmalıtaJırlar. Zayii kuvvetlerle, 500 kilometrelil: 
genif bir cepheyi ve Mogadiılı ve Kiıimayo limanlarına varan 

~ $ebuli ve Cuba vadilerini ıelr ve müdafaaya mecbur olan GeJ neral Grazyani'nin vazileıi hiç de kolay değildir. 
a. o. 

a aa•uı rn 

Kısa Harici Haberler 
• Sofyada iç hakanlığı ''Yahudi 

seyyahları kurulu,, ile ''yahudi mütn· 
Jca cemiyeti,, ni kapatmıştır. 

* Yahudi muharrir ve gazeteci il. E. 
Jakcu, annesi kardeşi ve zevce:ıi!c: bir-
.ın'"" ;JM&a"•,.Wlı'•·~·••• %'1'•u11ı.- -.- •iln 

heli bir ~ok kambiyo muameH\tı yap _ 
mak1a zan altındadır. 

* Pasaportlar merkez ofisi, Osloda 
oturan boJ~evist Troçkinin ikamet 
mUddetiı:t. 18 haziran 19"6 t" k'.Jdar 
temdit etmiştir. 

:ı: Şimali Afrika Fransız orduları 

genel espektörU Şama '"asıl olmuştur. 
• Fazla mlkdarda yağan kardan ö

türü Itaıya ve Avusturya ile vol mü
nakalatı kesilmiştir. 

• Kuzey denizindeki slcı yüzünden 
bir İngiliz vapuru kilçilk bir İngiliz 
gemisin~ çarpmış ve gemi hemen bat
mıştır. 

• OUn gece Yenedikte uı:ak 1.iinım
larını?. m~dafaa eksersizleri yapılmış-

trr. Düdilkler ve ~nn]ar, ~aat 23 de ışa 
ret vermişler, şehir tam bir karanlı 
:çinde ko1mıştır. 

• Milletler cemiveti ekonomi biir 
sunun ne~rettiği ayhk .i!Yi~t\~. ci ~ 

b;ıir<lifi~i-'~iitt";r;;~·kteaii.v sl~Çoıc 
memleketlerde endiistri faaliyetinirı 
1935 !M!ncsinin son on ayı içinde ge • 
~en senenin ayni denesine nazaran ii• 
nemJi bir surette artmış olduğu görül 
müştür. 

• Ayın onundanberi Sahalin adası 
açıkl:ırında buzJ:ır arasında kalaıt 

"l.ozovski,. vapuru, istimdat i~rctleri 
göndermiştir. 

* Groenland ada~ında soğuktan 26 
kişi ölmüştür. 

• AJmanyada yahudl avukatıarır.ıll 
hlikim]er tarafından vekil ta};n edil• 
me]ert ve iflas ma~larının tasfiyesi.. 
ne memur kıhnmaluı yasak edilmiş· 
tir. 

Vaziyet gerginleşince ... 
Yunan kra'ı meclisi tehir ederek başka b·r 

hükumet teşkil etmeğe karar verdi 

Atina, 22 (A.A.) - Gazetele 
rin yazdığına göre, beynelmilel 
vaziyetin gerıinletmesi üzerine 
kral seçimleri tehir edecek ve bij. 
tün partileri tophyan bir koalis 

yon hükumeti teıkil edecektir. 
Bay Milialakopuloı'un dıt itle

ri bakanlığına tayini ihtimali me~· 
zuu bahsolmaktadır. 

Bir silah fabrikası 
Hitlere verildi 

Berlin, 22 (A .. ~.) - Havas A· 
jansı aylarından: 

iptida ltalya lıraliçeıi Helen~ 
meraaim yerine ıelmiı, nifan ve 
nikah yüzüklerini parmağından 
çıkarmtf, içinden duman tüten 
büyük bir kazan içeriıine atmıf · 
hr. Ondan ıonra ltalyan kadınla
rı ayni hareketi taklit eJer~k yü 
:züklerini terketmeie batlamlflar· 
dır. Bıuı kadınların aile ıaatletle
ri için ıembol teılıil eJ en yüük -
lerini terlıetmiyeceltlm, lalıo.t bu· 

Buenoı • Aires · 22 (A.A.) -
Chaco bant konferaMl komiı - Fransız, lngiliz ve Alman 
yonu, Paraguaya verilecek harp k ... ki 

Almanyada yeni bjr 

asker teşk \lalı 
Thurinıe valiıi B. Auckel, B,. 

von Blomberg ile uyuıarak Sim • 
ıon iımindeki yahudi aileıinin ms 
lı olan Suhl •ilah fabrikuını Bay 
Hitlerin emrine vermeye karar 
vermittir. 

PuslaJar toplandıktan sonra o· 
kunmaya başlanmıştır. Fakat bu 
sefer de bazı üyeler kendi nam -
zetleıini kazanmadıklanm göriin 
ce yine münakaşaya başlamışlar 
ve reyleri yazan kitibin elinden 
rey puslalarmı kaparak yırtmış -
lardır. 

Bu chı.ım kaqısmda kongra • 
nm artık devam e'demiyecefini 
gören zabıta kongrayı tatil etmiş 
ve gürültüye sebebiyet verenleri 
merkeze götünnüştür. 

· 1 · · h ıı t k .. as erı mezar,ı arı 
tazmmatı meıe esını a e me u 

·ı ktedı"r Beri in, 22 (A.A.) - Dıt işleri zere oraya gı me . 
Paraguay, tazminat olarak bir bak_a~lığ~. ~üsteıa~ı il~ Fransız ve 

milyon dolar istemekte Bolivya j. İngılız buyuk elçılerı ve güne)· 
ıe ancak yüz bin İngiliz lirası ve- Afrika orta elçiıi askeri mezar -

i
. . .. l k d. lıkların muhafazasına müteallik 

rece ını soy eme le ır. b. · · ır mukavelename ımza etmıtlet · 
na mukabil platD'dtın ayrıca birer --------------

tiraı gibi eıki cümariyetçi arka 
alhn ".

·,an v:;•J=x.:: •ahn alm:alıla· .,.-... dcqlarının allına ıiJdetle muha 
n anlafılmtılıta İmİf. I tal ya ha- l elet ettiği malumdur. Fran•ız ga· 
ricinde olan ltalyan kadınları da· zeteleri bu hadiıenin kendi tarih 
hi yüzüklerini leda edecelclermi!· lerinde de bir mi.ali bulunduğunu 

Kondilisin Fransız hatırlatıyorlar: Hakikaten meşhur 
(Frauche) on ıekizinci Louia'ye 

f ari/ıinde eşi uzun bir li•te takdim etmifti. Kra! 
Yunan Generali K.onclilian ev- bu liıteyi gözden geçirdiği vakit: 

Hin ciimariyet~ ilten .onraJan "Möıyö le Dük, görüyorum ki eı
lrralı:ı olduğu, krallığın yeniden ki arkadQ§larınızdan hiç birini bu 
taüinden .onra siyasi mahkUm ll•teye koymalı unutmamıııınız,, 
lcır allediliilren Veni:zeloı ve PlO.- demifti. 

dir. 
Mukavelename, Britanya top· 

raklarındaki ve İngiliz ve Alman· 
yadaki İngiliz ve Fransız mezar · 
larımn muhafazasına memur muh 
telit bir komite teşkilini depi§ e"· 
mektedir. 

Eston yada ihtilal 
Tallinn, (Estonya) 22 (A, 

A,) - Dün de ihtilal hareketine 
ittirakle maznun birçok kimseler 
tevkif edilmiıtir. Tevkif edilenlf'· 
rin yekunu yüze varmaktadır. 

Berlin, 22 (A.A.) - Milli ınU· 
dafaa bakanı Bay Hitler ile anlıJt 
tıklan sonra ordu kumandanınt 
bir "asker kurulu'' teşkil etmeY" 
memur etmittir. 

1 T etrinisani 1921 den beri eıkİ 
ordudan ve yeni ordudan terbi• 
edilmit olanlar veya olacaklar bd 
kurula kabul edileceklerdir. Buıt"' 
dan batka, arzu eden her vatan 
dat da bu kurula yazılabilecektit· 

"Aıker kurulu,, nun mabadı, 
Hitlerin faal orduya verdiği vaıİ 
fenin tcrhiı edilmit askerlere d• 
teımil ve tehlike karıısında bu kll 
rul üyelerinin bütün milletle yek -
vücut olmalannın temin edilmeJi
dir. 



1 i,aretler 

1500 yıl 
Kaybettik 

1 

"Hat - Sür" Haberde benim Kartalda 
Sami zihniyeti acllı yazımı hülôıl(( ------------
ettikten ıonra diyor ki: 

- "Hitlere uyarak "Vurun Ya· 
hudilere. vurun Araplara demek 

Lodos 
de ifrata gitmekdir.,, Fırtına limanda se-

s" makalemi yeniden okudum. • • 
Hülaıayı ela okudum, hayret et • ferleri güçleştırdı 
tim. Benim makalemde Hitler ta- Evvelki gün başlıyan lodos sa 
raltarlığı bulmak ltalyacla petrol baha karşı şiddetlenmiş ve dün 
kuyuları keıletmeğe çalıımaktarı akşama kadar bu şiddetini muha 
daha münaıebetli bir ıey olmaz. faza etmiştir. Akşam uzun süren 
Netekim makalenin bcqında Ya şi~ıdetli bir yafyıurdan .~onr~ ~ 
L d"l'k ·ı S A ·h · t asın gar lodostan şımale donmuştur. 
nu ı ı ı e amı zı nıye. a~ - Dün en cok hararet 16 en az 11 o 
daki farkı açıkça söyleml§tım. Irk larak tesbit edilmistir. 
ile %ihniyet arasında yerle gökten Lodos dün lima~da vapurların 
la%la. lark vardır. seferi için güçlükler çıkarmış, bil 

Nctekim dünyayı Sami zihni- hassa Ada ve Kadıköy seferleri 
yetten kurtaranlar arcuında Yahu büyük müşkilatla yapılabilmiştir. 
di Veiıahut Arap kanını tCl§ıyan, k Bu arada .7d,d10tld.a k~priık' de~ ~al 

A A • • an vapur şı e ı sagna yuzun 
lakat beıerı zekaya ıahıp ~la~ nt· dt!n Haydarpaşa mendireğinden 
ce inaanlar vardır. Irkla zıhnıyet gidemiyerek köprüye geriye dön
meıelesini hiç bir demagojinir: ınüş ve ancak 8,15 de yeniden ha 
oyu_ncaiı olmıyacak ıekilde bi,. reket ederek büyük zorlukla Hay 
köfeye bırakalım. darpaşa.ya yanaşabilmiştir. 

"Hat_ Sür ikinci ve e•aıl! Kadıköy yolcula!?~.dan ?ir kıs 
. . .. " . . .. .. . nu va:rıurun Kadıkoyune gıdeıne 
11ld,ı1ası~ı ~a ~oyle ılerı suru.yor. mesi endişesile Haydarpaşaşa ~!k 

İptıdaı dınlerle. Yahudı ve A- mışlardıır. Fakat vapur aynı muş 
raplvın dünyayı telakkileri mü • kilatla Kaclıköyü iskelesine yanaş 
kayeıe edilirse ikinciler elbetb mıştfr. Bundan sonra fırtına çık · 
daha yükıek basmaktadırlar,, nuştır ., 

Bu aözler ele benim yazıma ce· 
vap olamaz. "Yükıek", "Alçak" 
tözlerinden makıat nedir? Eğer 
İptidai ıayılan lyonyanın, Elea • 
nın, Doryanın, Atinenin, omanm 
lelıele cereyanları, Bucldanın 

Konfüçyüıün clü1ünceleri yüksek 
ıcıyılan Kudüı'ün fikir, felıele, 

hayat telakki tarzları iıe buna gü· 
.. · le, ııiile peki elerim. Ôyle diyelim 

"' 
Hakikatte, Mekkecle, Kudüıte 

bir~oh ilahlar yerine tek ilah fikri 
konmu;tur. Bu doğrudur. Fakat 
hangi bakımdan bu, terakkinin 
mikyaaı ıayılabilir? 

T ercıkhi, tekamül bir görü§ürı 
ifadesidir. Mükemmel dediğimi~ 
ıey bir prenıibe göre mükemmel. 
dir. 

Bunu Heraklitin dili ile anlat · 
ma'ı mümhündür. O eler ki: 

"En güzel maymunla en çirkin 
inıan mukayeıe edilirse er. çirkin 
inıan e~ güzel maymundan dah'l 
güzel gözükür. Eğer en güzel in 
sanla, en çirkin ilah mukayeıe e 
dilirse en çirkin ilah yanında en 
ıüzel inıan en çirkin maymundar. 
daha çirkin gözükür.,, 

Eğer dünyada, ıaclece ilahların 
nülu:r.ur:u arttırma taıavvuru bir 
terakki iıe dünyanın çok ilahtan, 
tek iUiha geçmeıi bir terakkidir. 
Bana halırıa bu terakki, din tari· 
hini tetkik edenlere bir taanif ve 
lııolaylılı göıtermekten ba~ka bir 
f•)' clefildir. 

Bizim bahıettiğimiz ilerilik, 
ıami zihniyete nazaran üstün bul
bulduğumu:z telakki tabiati anla
ma, tabiati iıtismar, tabiati tarif 
tabiate nüfuz bakımından bir te -
rakkidir Toprakta ycqadığımıza 

bugünkü medeniyet mikyaıı ol
clujuna göre ıami :zihniyet tek 
ilahe/an baıka bir ıey ifade etmi§ 
defildir. 

Halbuki tabiati inıan kuvveti I 
ne rcim etmenin tek veya çift ve 
yahut düz.ünelerle ilah mefhumu 
ile münaıebeti yoktur. 

Sami zihniyetin bize göre geri
lifi imanları tek ilah mefhumuna 
•ötilrmen değildir. Kötü taralı 
inMltl tabiatten, tabiatin bütün 
.-zJliltlmnJen, bütün varlığın . 
4:,. ve giizel aanatlardan uzalıltlf" 

1 

======= 
Açık yerlerde salıncak 

kurulm1yacak 
Bayram dolayısile bayram ye · 

rinde salıncak, atlı kannca vesai 
re kurmak için belediyeye birçok 
müracaatlar yapılmıştır. Havalar 
fena gitmekte olduğundan beledi 
ye çocukların sıhhatine zarar ve 
recek olan bu nevi eğlence vasıta 
!arının l \ •Jpı·'l ~~ ,.l., n ~;pl- =:--1--.. ~,,, 
.... m.ıısma müsaade çtmıyecektır. 

M~hmet Ali Ayni 
Tanmmıs ilim adamlarımıızdan 

ve şimciiye kadar Avntpa ve Amc 
rikada bir çok kongralara iştirftk 
etmiş olan profesör Mehmet Ali 
ayni Paristeki "sosyete a2iyatik,, 
e aza sccilmistir. 1822 yılında ku 
nılan sosyete~ Aziyatik bu tarih · 
ten itibaren yaptığı ehemmiyetli 
tarih tctk1katile tanınmış yüks~k 
mües~e:r ,crdcndir. 

tırmasıdır. 

N etek ·m, Kurunuvu•tanın T e
azohiye day::ınan ve inıanları ta. 
biatin dı,mda bir hayata mahkum 
eden telôh!-1ileri Sami zihniyetin 
ta kendisid:r. 

Akder.i.z milletleri KurunuUla
da bugünkü müıbet medeniyetin 
temellerini ceıaretle, kudretle ve 
hararetle kurdular. Akdeniz kıyı
larmdaki. medeniyetin insanları 
ciddiyetle funu iddia edebilirler: 

" - Sizlere cigaradan, ve ma
kineden batka her feyi bıraktık.,, 

''Adı üstünde Röneaanı, Sami 
:zihniyetten kurtulmak için beteri 
zekanın bin •enelik kavgadan 
ıonra kaz.andığı zaferdir. Akde
niz medeniyetlerinden ıonra orta
ya Kurunuı.Justa irticaı girmesey
d i ıanıyorum ki, inıanlar, hele 
bizler en aıağı bin bet yüz yıl da. 
ha ilerde olacaktık. 

Sadri Ertem 

Yazıszı Hikaqe: 
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maskeleme ışıkları 
tecrübesi dün 
gece yapıldı 

1Gezintiler1 

Devletimizi 
aniıyahm 

Mütekait, gücünü devlet uf
runcla tüketmi§, uluı kapınnda 
yıpranmıf bir emektardır. Bütün 
bir ömür •Üren didinmelerden cır· 
tan son yıllarını, kendi kötuinde 
rahat geçirmeli, herkure bir hak 
diye tanınmııtır. Dün gece Kartalda da hava hü 

cumlarına karşı ışklar söndürme 
tecrübesi yapılmıştır. 

Işıklar saat 21 de sön~~rülmüş, 
21,20 de açılmştır. Tec:u?e mu · 
vaffakiyetle neticelenmıştir. 
Beyoğlu hava tecrübesi-

nin net;ces1 müsbet 
Cumartesi gecesi Beyoğlu cihe 

tinde yaplan ışıkları maskeleme 
tecrübesine dair hazırlanan ıapor 
lar verilmiştir. Bu raporların tet· 
kikinden sonra denemenin umumi 
vet itibarile muvaffakiyetle geçti 
ği anlaşılmıştır. . .. . .. 

Haber verildiğıne gore şehır u 
zerinde dolaşarak ışık arayan ~ay 
vareler valmz Taksimde bir iki 
yerde beyaz ışık ve Kasımpa.~ ~a 
hiye binası önünde. kırmızı __ ka~~t 
laria maskelenen bır ışık gormuş 
lerdir. Bundan başka mavi kağıt· 
larla maskelenen sokak lambaları 
nm da sokaklan kafi derecede 
gizliyemediği anlaşılmıştır. Uskü 
dar tamfında yapılacak diğer de 
nemeler lstanbuldaki denemeden 
sonra yapılacak umumi bir tecrü 
bede lamba maskeleri mavi değ'il 
daha koyu bir renkle örtülecektir. 
Diğer taraftan umumi tecrübe de 
tayyarelere daha başka vazifeler de verilecek ve şehirde elektrik 
ceryam kamilen kesilecektir. 

Kllltilr leleri 

Makam paraları yarın 
veriliyor 

llK OKuı ve uaş ~pel\eıerıerın Uç 
ayvalık makam paraları yarmdan i 
tibaren kendilerine verilmeğe baş 
!anacaktır. 

Bundan sonra makam maaşla 
rının her ay muntazaman verilme 
si için İstanbul ilbaylığı bazı ka · 
rarlar verilmek üzeredir. 

Birinci talebe yoklamaları 
geri bırakıldı 

Lise ve orta okullara ait yeni 
imtihan talimatnamesini hazırla · 
mak üzre müsteşar Bay Ridvan 
Nafizin başkanlığı altında bir ko 
misyon kültür bakanlığında çalış 
malarına devam etmektedir. Ha · 
zırlanan talimatname vakında bi· 
tccektir. Bütün okullara :vollanan 
bir tamimde birinci yoklamaların 
birkaç gün geriye bırakılması ve 
gönderilecek yeni talimatnameye 
göre yapılması bildirilmiştir. 

Mühe11dis mektebi 
Duyduğumuza göre önümüzde 

ki ders yıh başında yüksek mü · 
hendis okulu Ankaraya taşınacak 
tır. 

Mühend~s okulunun bulundu · 
ğu bu günkü binada da yeni bir 
okul açrlacaktr. 

Sigaralar ucuzluyor 
lnhisarlar idaresi pahalı siğara 

lan ucuzlatmaya karar vermiştir. 
Ucuzlatılacak si~aralar ve ucuzla 
ma nisbetleri şudur: 

Sipahi ocağı 46 kuruştan 34 ku 
nışa, Samson 41 den yirmi doku 
za, Yaka 36 dan yirmi dbkuza, An 
kara 38 den 26 ya Boğaziçi 26 dan 
14,5 kuruşa 

Polla haberi eri : 

Kalaysız kaplar 

Dün üç kişi z~hirlendi 
Nurosmaniyede Şeref sokağın 

da 49 numaralı evde oturan sey 
yar börekçi Süleymamn kan_sı 
Seher ile oğlu üç yaş~nda Cahıt, 
akşamdan bakır kapta kalan çor 
badan içmişler, zehirlenmişlerd~r. 
!kisi de Cerrah paşa hastahanesı · 
ne kaldırılmışlardır. 

Bundan başka Beyoğlunda kU 
cük Parmak kapıda oturan ~ofi · 
)re de. kapıdan geçen seyyar bir 
sütçüden aldığı sütü içmiş, zehir 
lenmiştir. Bu da Beyoğlu ha~taha 
nesine kaldrnlmrştır. 

MANGALA DOSTÜ - Atla 
ma taşında kunduracı Hamdinin 
dört yaşındaki kızı Neriman d~~k 
kanın önünde yanan mangalın us 
tüne düşmüş, elleri ve yüzü yan · 
mıştır. 

CAMLARI KiRMiŞ - Valde 
çeşmesinde Etemin kahvesine sa 
bıkalılardan Mustafa sarhoş ola 
rak girmiş, bağırıp çağırmış, cam 
lan kırdığı için yakalanmıştır. 

AY A~I KAYDI - Sirkeci rıh 
trmma yar.aşmış olan Erzunım 
vapurunun 4 numaralı anbann_ · 
dan yük çıkaran hamalın aya~ı 
kayarak düşmüş, kaburga kemık 
leri kırılmıştır. 

JUKI iÇERKEN - Galatada 
şarap iskelesinde Recebin odasın 
da rakı içen Sıtkı, Mustafa sarhocı 
lukla kavga etmişlerdir. 

Recep bu arada feryat etmiş, 
~!kayeti üzerine arkadaşlan ya · 
k<'\1a.nmı~tır. 

FENAtfJC CELD - 'fstanbul 
postahanesi muhabere memurla 
rmdan Talat evine giderken yol 
da fenalık gelmiş, düşmüş, başın 
dan yaralanmıştır. 

KUMAR OYNARKEN - Fe · 
ner iskelesinde Sarı Koconun kah 
vesinde Havva, Ligor, Yudakim, 
Vitali isminde dört kişi kumar ev 
narken yakalanmışlardır. Kumar 
parası o!an hcş lira da müsadere 
edilmistir. 

K ubiliy günü 
!nkilan şehidi KubiElvin bugün 

ölüm yıidönümiidür. Bu büyük 
Türk çocuğunun hatırasını anmak 
için Milli Tiirk ta!cbe birl:ği tara 
fınc·an saat l 2 de Unh·ersite kon 
ferans salonunda bir tören yapıla 
caktır. 

Töernde I\ubilayin hayatı ve 
yaptığı işler nnlatılacak"tır. 

Sabıka'ı o!öbüs'er 
Belediye muhtelif otübi.is mm· 

takalannda yaptığı bir kontröl · 
den sonra, on beş kadar otöbüs bi 
letçisinin belediye resmini kaçır · 
mak istediğini görmüştür. Bunun 
üzerine belediye bu otöbüslerin 
sabıkasr olup olmadığım da araş 
tmnrş ve sabrkası olan otöbiisle · 
rin plakalarını söküp işlemekten 
menetmiştir. Bu suretle seferden 
menedilen otöbüsler ı::abıkalı dam 
gasrnr taşıdrklanndan ayni za · 
manda satılamamaktad•rlar. 

Vaziyetlerini tehlikeli gören o 
töbüs sahipleri devlet şura~ma 
baş vuracaklardır. 

"Babıali" kencli.ıi İ§ baıında 
bir mütekait olduğu halde, bu •· 
mektarlara, hazine ıinelıleri ıö· 
züyle bakar, verdifi bir lokmayı. 
iıkence rc:rklarından geçirmeden 
bağırlamazdı. l•tanbulun dört bu· 
cağında yapılan barakalcıTda h~r 
ay bcqı bir mala§ er kurular, zaval • 
lıların çekmedikleri kalmazdı. 

Bugünkü devlet, mütekait için 
nasıl diifündağünü birçok belge .. 
lerle ortaya koymuıtur. Bu ihti -
yarları, son yıllarında her türlü 11-

kınhya uğratan eıki ya.acıları boz
muı, emektara g~indirici aylık -
lar bağlaml§tır. Kökü böyle düze· 
len bu İ§İn en lıüçiik noktaları da 
unutulmamıı, gösterilen kolaylık· 
lar birbiri ardınca zinC:rlenmİ§fİr. 
Barakaların kaldırıll§ı, malmüclür
lükleinin bu İ§e ıokulman, yolcl:ı
ma uıullerinin kolaylcqhrılmar 
hep bu yüzdendir. 

Aylıkların üç ayda bir pefİn 
verilmcıine gelince, bu, devletin 
emektarlarına en ıon ıaygıam 

gösterir. 
Kııın tipili, kasırğalı, yazın 

kı%gın, bunaltıcı günlerde ihti
yarları her ay kapılara koıturma· 
mak., lokma pqinde süründürme
mek ince bir düıü_nüıtiir. Dullar, 
yetimler ve titrek ihti)'Qrlar, ba 
düıünü§te devletin 11cak kucağım 
~;.ı.,Jir. 

Fakat fU uğurauzluia bakın lı1, 
devletin ince düıünüıü, bu em~k· 
tarlan •ıkıntıdan kurtaramıyor. 

Bakınız nasıl: M e.ela Kavakta • 
turan bir emektar, üç aylıkların 
verileceği günü gautecle olıuyor 
ve vapur, otobüı, tramvay clefil • 
tire değiıtire bağlı balunJufa 
mal müdürlüğüne gidiyor. Cüma· 
nanı uzatıyor. Pirinç parmaklalılar 
arka11nclan: 

- Bugün verilmiyecek, yarın 
geliniz! 

Diyorlar. AJamcc.ğı:z gazeteyi 
göstP.rcreh sesleniyor: 

- - ilan bugün olduğunu söyli
yor. 

Çatık bir yüz, dönüyor ve: 

- Biz, gazetelerin keyline ıö. 
re tevziat yapamayı%. 

Hikmetini ıavunır. 
Doğru, hükumet adamı gasete

nin keyfine göre eleği(, yasaya, ve 
vazife türesine göre it görür. Fa
kat gazeteler b:ı ilanı kendileri 
mi uyclurmuşl:ı.rdır; yohıa "deJ"Cİ 
ricasiyle'' bu çatık suratlılar mı 
gönclerm:!/crdir? .. Günleri ~ir -
ten, ay!ık tu:arlarına göre nralr 
nan ve racıran e1bette ki banla,.. 
dır. Ô ı en I cs~pleuını iyi yap. 
mac!r" ları için, c/eğİftİrİyorlar 11• 

~onra da yorduklcırı ihtiyar emelr
tarlaTa yüksek perdeden atıp tu
tuyorlar. 

Bu adamlar, düşünmiyorlar rm 
iti, bir gün hendilcı-i de telıaüt ~ 
lacak. Onları da bekliycn akıbet 
budur? Bu höpriiden erğeç, lıen -
dileri değilıe bile, karıları, anal• 
rı ve çocuklar geçecekler ... 

S Gezgin 
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ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 1 
KURUMUNA :VER1NIZ . 



''Kızılay,, yavruları sevindiriyor 

Kızıla:; Kurumunun Çarııkapı ıubeai tarafından dün muhtelif mek 
teplerden 417 muhtaç yavruya ayakkabı dağıtılmııtır. Yukarıki re· 

ıim dağıtma eına rında alınmııtır. 

Zeytin seferberliği 
iı1 ersin ve Çölükçe ha valis inde, 

şimdiye kadar istifade edilmiyen 
ve yabancı bir halde bırakılmış 
zeytin ağaçlarının aşılanmalaıı i · 
c;in bir zeytin seferberliği karar -
laşlırılmış ve a lakali makamlara 
bildil'ilmiştir. Her iki şehirde de 
ziraat , tapu memurlarının, jan -
darına kumandanlarının ve sair a 
Iakacarlarm dahil olacağı bir ko 
misyon kurulacak v e hazırlıklarla 
me$gtll olacaklardır. Yabani zey · 
tinler civar köylerdeki muhtaç hal 
ka aşılatılacak ve aşılanan yerler 
de kendilerine temlik edilecektir. 
Zeytin seferberliği her sene ya • 
pılacaktır. 

Muğlada yağmurlar 
Muğla, 22 (A.A.) - Havalar 

25 gündenberi çok yağışlı gitmiş· 
tir. Yağmur hiç göz açtırmamııtır 
40 milimetreden fazla yağmur 
yağmıştır. Bu müddet içinde an -
cnk bir iki gün güneı görünmüt 
tür. Bir defa ~a dolu yağmıştır. 

Maraşta ekonomi haftası 
Maraş, 22 (A.A.) - Maraıta. 

ulusal ekonomi ve arttırma kuru· 
munun yerli malı altıncı yıl dönü· 
mü h!lftası çok parlak olmuş tur. 
Uray önünde hararetli söylevlerle 
okul talebelerinin geçit resimle
riy le başlanan haftanın her günü 
canlı gösterilerle doludur. Halke 
vinde salonu doldurup taııran 

halk önünde dört gösteri verilmiş 
kuruma yüzlerce üye kaydolun · 
muştur. 

Oniki adada 
tahkimat! 

(Üst yam ı nci de) 
hil bataryaları büyük zırhlılara kar-

ı birle tirilmiştir. Bundan başka ha
fif kruvaıörlere ve muhriplerc karşı 
yine Musawa körfezinde (10) santi 
metrelik toplar da iJconmuştur. Bun· 
dan maada liman ağzındaki sevkul · 
ceyşçe mühim adalara dahi (10) ,.c 
(l~) santimetrelik toplar konmuştul". 

Şimdiki halde doğu Afrikasında beş 
yüz İtalyan tayayresi vardır. Bunla· 
rrn İ!;İnde Kızıldenize hakim olabile· 
cek pek çok bomba tayyareleri rnr · 
dır. 

Kış olimpiyadına üç 
sporcumuz gidecek 

Berlin kış sporlan olimpiyadı 
şubatın birinde başlıyacaktır. Kış 
için bu olimpiya da üç sporcumu • 
zun müşahit sıfatile gönderilınele 
ri kararlaştırılmıştır. Bu maksat · 
la Uludaida bir_kamp lmnılıın!l lr 
ve giaecek üç gene bu kamptan 
sonra seçilecektir. 

ÇOCUK ESIRGE:llE KURUJIUNUN 
KUTLAMA TELGRAFNAiUET.,ERI 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel mer 
kezi tarafından hazırlanan ve Viya • 
nada bastırılan çok zarif ve süslü 
"Lüks" telgraf kağıtları her telgraf 
merkezinde bulunmaktadır. Kutlama 
telgraflarının bu süslü kağıtla mu -
hatabınıza verilmesini isterseniz, tel. 
graf müsveddelerinin b!r köşesir: c 

''Lüks" kelime.~ini yazmanız ve tel • 
graf parasından ayrıca 15 kuruş faz
la ' 'ermeniz yeter. Bu kftğıtların ge • 
liri tamamen yurdumuzun yoksul ynv 
rularının bakımına ayrılmıştır. J{ut _ 
lama telgrafınızı bu s üslü kağıtla a-

Muğlada tütün lan muhatabınızın fazla s evinç duya-
Muğla, 22 (A.A .) - Bu yıl fü.. cağına ve zarafetinize hükmedeceğine 

miz iki milyon 300 bin kilo tütün şüphe yoktur. 
------~------------~~--~ 

yetiştirmiı ve hepsi de satılmııtır. G - K / 
Alıcı ve ekici bu yılki alııveriıten - eçmı1 urun ar: -
çok memnundur. Yeııi yıl tütün • 23 J\anurıucv,·cl 1921 

terinin hazırlıklarına ba,ıanmış Alman ya imparatoru 
tır. nişanlandı mı? 

ıu~ı.bul Belediq~si 

~2hir11'yatrosu 
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Fransız 

HALK OPERETi 
Bu akşam 
20.30 d ~ 

TEI_,L/ TURN A 

Büyük Operet 

Bugün saat 
20 de 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

~: krem Reşit 
Müzik: 

Ceına 1 Reşit 

tiqatrosu 

Yazan: Mahmut \ c..--' '· Müzik: 
Sezai ve Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 

açıktır. Telefon 41819. 
Fiyatlar ;2S-:J0- 7:l-10. Loca: 40o.:mo 
Bay:namda her giin 2 matine ı ·~ ve 16 
da 13 matinelerinde talebeye tenzi -
ıatır. 

Bir kaç gün evvel gelen telgraf
lar sabık Almanya imparatorunun 
nişanlandığını lıaber r ·crnıiş, bilü· 
lıara bu /ıaber tekzip edilmişti. Sorı 

posla ile gelen .Avrupa gezetelcrin
de okunduğuna göre sabık kayser 
vuku bu!an tekziplere rağmen !tfa· 
danı (Rosov) isminde bir Alman 
kadını ile nişanlanmıştır. lJfadam 
(Rosov) lıarptc ölen bir Alman 
miralayının zeı·ccsi olup otuz yaş· 

lnrındadır. Gazeteler elyevm ıltado· 
mın, sabık kayserin bulunduğu 

( Dorn) kasabasında ikamet etmek· 
tc olduğunu yazıyorlar. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Tirıatrmıııntla 
Bu gece saat 20.~n <! :• 

ATI ALLlN 
ÜSKlJDARI GEÇı 

Yeni büyük ,·od,;J 
3 perde 

Her tarafa tramvay 
Telefon: 22127 

icare usulünün 
tasfiyesi 

( u styanı Birine ide) 

Şimdi alakadar olanların en ziya • 
de ehemmiyetle iizerinde durduk ları 

nokta şudur : Mademki müeccel icare 
ve mukataa \'ergbi bugün 1929 tari -
hinde çıkarılmış ve Millet ~feclisince 
tetkik edilmemiş bir kararnameye is· 
tinnt ediyor. O halde Vakıflar kanu -
nu mucibince icarc ve mukataa usu • 
Jünde umumi bir tasfiye ameliyesi ya
pılırken bu ameliyenin istinat ettiği 

vergi ni~betinin dahi Kamutayca bir 
kere tetkiki lazım değil midir? 

Biz bu mütaleayı tamamen mantıki 

ve yerinde buluyoruz. Fazla olarak 
1929 kararnamesi üzerinde Ts tanbul 
meb'u!'an meclis ince yapılmış bazı 

tetkikler bulunduğunu da öğreniyo • 
ruz. Denildiğine göre icareye esas o
lan binde iki buçuk nisbeti l tanbul 
:Meb'usan ve Ayan J\leclis _ 
leri encümenlerinde bir çok de
falar tetkik ve müzakere o -
!unmuş, o vakit bu nisbet ağır hulu _ 
narak evkafın dahi mu,·afakati ile 
binde altmış paraya indirlimiş, fakat 
encümenlerin bu kararları harpler, 
isyanlar vesaire gibi dahili ve harici 
gailelerden dolayı meclisi umumi he
yetine gelememiştir. 

Sonra icarelerin evvelce tapu se
netleri üzerindeki mikdarlardan alı

nırken sonradan ,·ergi kayıtlan üze _ 
rinden ahnmağa başlaması da yine 
mükelleflerin lehine olmamıştır. Zira 
329 yılından evvelki tapu kıymetleri 
ile bugünkü emlak kıymetleri arasın
daki fark mükelleflerin aleyhinedir. 
Bugünkü emlak kıymetleri yazılırken 
o zamanki kiralara göre irat ve bu i
rada göre de gayri menkule kıymet 
tayin olunmuştur. Ekonomik şırtla • 
nn değişmesi yüzünden her yerde bü. 
yük nisbete kiralar düşmüş, fakat 
vergi kıymetleri olduğu yerde kalmış
tır. lcare ve mukataalar dahi bu ,·er
gi kıymetleri üzerinden aıın·dığına 

göre ortada tetkike değer bir vaziyet 
bulunduğu açıktır. 

' U r 1- .,~......cı~ ıt ....ı .,.... -.& !W4 * 
Jar kanunu mucibince icare ve mu • 
kataa usulünün tasfiyesinden vakıf· 
lar idaresi çok ic;tifade edecektir. Çün 
kü mesela. vakıflar bütçe: ine icare ve 
mukataa karşılığı olarak tahmin edi· 
len bir yıllık varidat mikdan yedi 
yüz bin liraya yakın olduğu halde 
fiJiyatta bu varidattan tahsil oluna· 
bilen mikdar - meclisçe tasdik edi _ 
len en son kat'i hesap rakamlarına 
göre - iki yüz elli bin lirayı bula -
mamaktadır. Demekki bugün tahsil • 
darlar va.cııtasiJe ancak yüzde otuz 
be~i ele geçirilebilen bir vergi aslının 
yirmi misli birden mükelleflerden a· 
lınmak istenirse vakıflar idaresi namr 
na da bir fedakarlık yapılmak ma • 
kul değil midir? 

Nihayet bu bahiste bir de bakaya 
meselesi vardır. lcare ve mukataa ver 
giJeri ötedenbel'i layıkı veçhile tahsil 
edilemiyordu. Sebebi de vakıflar ida· 
resinin bu nrgiyi kendi tah.cıildarla · 
n marifetile toplatması idi. Vergi ile 
mükellef olan bir kimse borcunu doğ_ 
rudan doğruya E\·kaf idaresine gö -
türmü~ olsa bu idareler mükelJefin .. 
eJinden ı>ara}, almazlardı, "tahs:A da· 
ra teslim ediniz.,, derlerdi. Çünkü tah 
sildarlar tahsilatın yüzdesi ile geçi 
nirlerdi. Halbuki tahsildarların da 
mükelleflere müracaat etmeyenleri 
olduğu için mükellefler üzerinde de 
icare ve mukataa borcu teraküm e • 
dip giderdi. Öyle sanıyoruz ki bu su
retle teraküm eden bakayanın mik -
darı bazı emlllk ve arazide belki de 
beş on senelik, belki daha fazla bir 
yekunu bulmaktadır. Bu takdirde ica· 
re ve mukataa borçlarının yirmi mis. 
lfnden sonra emlak ve arazi mutas.'\r· 
rıfları he~ on mLı:ıli de bakaya ödeme· 
Jidir ki tas fiye ameliyesi yapılabil _ 
sin. Onun için tasfiye işinde bu ba
kaya meselesinin de ayrıca tetkiki, 
de,·let vnridatına ait bakaya usulü -
nün icare ve mukataa bakaya.<:ıına da 
teşmi1i mm·afık olur. 

ASIM US 
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ZEKAT VE FtTRENlZt HAVA 

KURUMUNA VERiNiZ 

Güneş - Dil 
T corisi bütün dünya 
Efkarını fetedecektir 

(Üsıyanı Birincide) 

" (Güneş - Dil) teorisinin inki. 
şaf ına ve tatbikine çalıımak be
nim için de en büyük ve şerefl ı 

zevklerden biri olacaktır. Çünkü 
bu yoldaki çalışmalar, k lasik d il
cilik görüşlerinden uzakla~mak 
demektir. 

Büyük bir teessürle görüyorum 
ki bugünkü klasik dilcilik çerçe~ 
vesi içinde, o görüş tarzından dı· 
şarıya çıkan herhangi bir etüd ü 
neşretmek bile mümkün değildir. 

"Ancak (Güneş· Dil) teorisi 
için bütün dünya elkarım fethet
mek imkanını açıkça görmekte 
yım. 

Bilhassa Türk dili karakterin-
de olan diller üzerinde "Güneş -
Dil) teorisinin tntbikatı p arlak 
neticeler vermektedir. Bunun da 
sebebi Türk dillerinde kelime l e · 
şekkülünün çok vazih ve çok man
tıki bir yolda inkişaf etmiş olma · 
sıdır. 

Herhangi bir Türkçe lug.atle bir 
arapça lugatin mukayesesi, daha 
ilk bakışta gösterir ki Türk dilin
de köklerden çıkan sözler gaye~ 
lojik olarak anlaşılabildiği halde, 
ar3.pçada ayni kökten çıkan keli 
meler, aralarında hiçbir mantıki 
rabıta olmıyan büsbütün aykırı 
manalara gelebilir. 

Yer yüzü üniversiteleri, gend 
olarak, başka dil guruplarına nis
betle, Türk dilini pek az tanımak
tadırlar. Kamali•t Türkiye'd•. 
Türkolojinin ateşli ve parlak bir 
ara~tırma merkezi bulmuş olmas1-
m bu bakımdan pek büyük bir se-
vinçle karşılıyorum. 

1 ürk cfıuerının h.cac"'~~.... .... • -

6000 yıllık bir tarih akışı içinde 
bütün dünyada oynadıkları büyük 
ve önemli rolü izah için bu araştır· 
malar çok faydalı olacaktır. 

Bugünkü klasik dilcilik cereya
nı adeta bir inhilal halinde bulun . 

maktadır. 
Binaenaleyh ilim dünyasının 

(Güneş • Dil) teorisini kolaylıkla 
benimsiyeceğini tahmin eclerim.11 

Viyanalı Doktorun yukarıki 
sözleri, "Güneş . Dil" teorisiniıı 
ilim dünyasında yapacağı nüfu:ı 
ve tesirin ancak bir kısmını gös · 
teriyor. Çünkü "Güneş - Dil" teo 
risinin asıl büyük hedefi, Türk di · 
linin, bütün dünya dillerinin ana 
kaynağ~ olduğunu göstermektır . 
Bunu bu sütunlarda neşrine baş 
ladığımız ve - yakında gene av· 
det edeceğimiz - "Türk dili ile 
lndo - Öropeen ve Semitik dil!er 
arasında. mukayese" başlıklı yazı 
serimiz daha açık delillerle gÖ'J , 

1 Harici Haberler [ 
Japonya ve Mançuku 
kuvvet:eri Mogolistana 

niçin hücum ettiler? 
l\foskova, 22, (A.A.) - Tas a· 

jansı bildiriyor: 
Japon ve Mnçuko kuvvetleri -

nin Moğol halk cnmuriveti sınır 
karakolJarma yaptığı son taanır 
zun gizli sebepleri hakkında Ksin 
kinğden şu haberler gelmiştir: 

Japony:ı, .1\fançuri ile Moğol 
halk cumuriveti arasındaki müza 
kerelerin kesilmesinrlen sonra, 
K vantung- ordusunun Bançurya 
şubesi, Mofroli :tana müteaddit 
hücumlar yapmak ve hatta ınem· 
leket icedsine do:Yıu ilerlemek i· 
cin Tokyodan mfit:-.,ade -: ~ıağa 
tesebbiis etmiştir. Fakat Tokvo • 
nun bir cevao vermekte acele et· 
memesi üzerine. Kvantung ordu· 
sıı bu hareketleri kendi mesuliyeti 
altınca yapı'na<!:ı karar vermiştir. 

Bu arada Ksingkinge Jauonya 
mn ecnebi memleketlerde bulu · 
nan askeri ataşemiliterlerinden bi 
risinin bir rapom gelmiştir. Bu 
raporda denildiğine göre, müza -
kerelerin kesilmpsinden beri Kvan 
tung ordusunun atıl halde kalına 
sr, Mo~oliı:;tanda ve Sovyet Rus -
yada Janonyanın hir zafı rribi te • 
15. ~ki edilmC'kte Ye bu ha( 1\foO-ol 
halk cumuriYetinin müzakereler 
ec;nasmda aldığı va1,iyeti hakli gi 
bi göstennektedir. Bunun iC'indir 
ki, 1\fan<'ukonun tanmmasi ve 
M ançukuo ile 1\Io:;.oı cumuriveti 
arasmdR diplomatik aian}[>r hu · 
lundurui. nası hakk1nr1ald Janon 
istekleri kabul edi1mer1iP-i takl'ifr · 
ele miiz~crc ec::nac:mda J apnnJar 
tarafından ileri sürülen tehdit'eri 
verine rretirmek il.,re Japon ,.e 
l\fançukuo km·, et1erinin derhal 
1\foğofü·•:m craz;pine taarmz yap 
maları lfızımnır. ,faJ>on atac:esi sr 
mrm nıulıtclif noktaJarmdan ~v -
ni zamanda yapılacak akınlara. 
ciair bir de nlan teklif etıwş ve , 

~·ezdinae Ja~>~nyanın So~·Fel ~~~ 1 

yadaki prestiji b~kımmdan bu 
plan iizerinde ısrar evlemiştir. As 
keri atac:e, Sovyet Rusya ile bir 
askeri çarpışma bahasına dahi ol 
sa l\focrolistamn rahat bırakılma · 
ması lüzumunu ileri sürmüstür. 

Bu rapor Kv:mtung- ordu·ru ~e· 
nel kuı111ayi üzerinde büviik bir 
tesir yapmrn ve hmuav. To\vo · 
mm nmvafakntirıi aln1 adan ev,·el 
ki gün yapılan tecrübe aklmnt 
kararlastırımc:tır. 

Prnm öteki krc:TJnlarınrn hcılen 
Ksinkinırd-e münak1c:rı ed"1mehte 
oldutru bildir~lmektedir. 

Yugos'av I{ a b;nesinde 
ı st ifa l ar 

Belgrad, 22, (A.A .) - Hesıni 
bir tebliğ bayındırlık bakanı B. 
i\filoch Bobitech ile beden terbiye 
si bakam ve içtimai basiret bakan 
vekili B. Mirko Komnenovitchin 
istifa etmiş olduklarını bildirmek 
tedir. 

Bu istifaları nıüteakıp, B. Sto · 
yadinovitch, niyabet meclisi tara· 
fmdan kabul edilmiştir. 

_ Ulus_ Yugoslav radikal gıııp başkam 
-------- B. Tovetkovitch, içtimai basiret 

terecektir. 

---- d bakanlığına tayin ve bedeni terbi 
Çekoslovak sıyasasıu a ye bakanlığı işlerini vekaleten gör 

de_S?i~iklik yok meye memur edilmistir. Saylavla r 
Prağ, 22 (A.A.) - Kor din dan, eski bakanlardan ve Usküp 

çinadaki müstakil işçi grupu baş
lonıatiği kabul eden B. Beneş ge- kanı B. l\Iarko Kojoul, bayındır 
rek iç ve gerek dış işlerinde , B hk bakanlığına tayin olunmuştur. 
Masaryk tarafından çizilen sıya · Resmi çevenler, kabinede ya • 
sayı takip etmek isteğini temin et- pılan bu değişikliğin kabineyi kuv 
miş ve bu sıyasanın, muhtemel vetlendirınek maksadina matuf ol 

·· k""ll · atlatmak ve ma~ide duğu fikrindedir. Dış siyasada de 
muş. u erı v • .kl'k kt 

. d"l . vı ı t 1 gışı l vo ur. 
hına e ı en esen sag am aş ırmz-.K • • . " 
için en iyi bir teminat olduğunu Çınde talebemn harekatı 

Ti . 9'> (A A ) Ç . ' söylemiştir. Dış sıyasa hakkmda . ~nçın,. - ... , . ·. . .- anaıç 
· h tt b ı nan B Beneş her _ ın mumessıllerı, T·ençınden yaya 
ıza a a u u · t . . ' ma olarak hareket etmiş olan milli hü 
ıeyden evvel sulhun emının.e : kumeti düşmanlarına karşı hare · 
tuf çalışnıı-.lara de~am edı~me; ı kete geçmek igin tazyik etmek ü· 
ve dost ve komşu mılletlerle ış bıt zere Nankinc dof!ru yollanna de
liğinde bulunulması lazım geldi • Yam etmekte bulunan iki yüz tale 
ğini söylemiştir. B. Beneş, millet b eden mürekken gıııpa yakında 
l 

· t' yardım ve ko1lek • Çangavda mfüaki olacaklardır. 
er cemıye ıne · T' · b ... r t 1 1 · . f . . • · . h · t ıençın za ı ... ası şc ı, a e Jcnın 
tı emnıyelın t~mını~ı <: emmıye · komunizm lehinde nümayiş yap · 
le mevzuu bahıs etmıştır. ınalarıru yasak etmiştir. 
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Attili ordusunu yeniden 
tanzime başladı 

Karargahtan çıktı ve ordusu 
nu şimale, Şampanya ovalanna 
doğru sevketmeye başladı. Aeti 
YÜS, bu ric'ati görmüş, lakin me· 
nedıecek, yahut takip eyliyecek 
hiç bir harekette bulunmamıştı. 
Hün askerleri ufukta kaybolduk 
tan sonra Romalılar da çadırla 
rını toplayarak ltalyaya doğru 
yollandılar. 

ALLAHIN BELASI 
Attila'nın Gol topraklarındaki 

muvaffakıyetsizliğinin iki sebebi 
vardır: Biri Frankların ve Bagot· 
ların yardımına fazla bel bağla 
ınası idi. Bunlar, Romadan nef" 
ret ediyorlar ve düşmesini isti 
yorlardı. Fakat Hünlerin gelişini 
görünce bunları masallardaki 
şeytanlara benzettiler. O zaman 
verdikleri sözden pişman oldular. 
Hün kabileleri Attila'nm sıkı in· 
zibatına rağmen yağmacılıktan 
vazgeçemiyorlardı. 

Bu hal, geçtikleri memleketle· 
rin hiddet ve kinini uyandırmIŞ" 
tı. Romalıların görünmesi üzeri 
ne Sangiban ile Merove hemen 
Hünlerden ayrılmak fırsatım bul· 
dular. 

yi kararlaştırdı. Bu defa doğrudan 
doğruya Roma üzerine yürüyecek 
ti. Her şeyden evvel Romayı or · 
tadan kaldırmak lazımdı. Orada 
geçirdiği çocukluk hatıraları yeni 
den canlandı.Romanın onun kinle 
rini ve ihtiraslarını beslemişti.Ora 

daki reisler, kendisine daima şan ve 
şereflerinden bahsediyorlar, Ro · 
manın zaferlerini, cumuriyetleri · 
nin fa•z;iletlerini anlatıp tüketemi 
yorlardı. İşte bu kafaları yüksek · 
te olan bu adanılan dize getirmek 
Romayı harap etmek lazımdı. 
tlliyayı, Panoniyi, V enediği, eski 
istila yolunu takip ile "Soğuk ır · 
mak,, ı geç..ecekti. Bu defa, ordu · 
da sürüler, arabalar bulunmıya · 
caktr. Bütün bunları, kadınlan ve 
çocukları Tuna havalisinde hıra · 
kacak, yalnız cenkçilerle hareket 
edecekti. 

452 yılının ilk baharında ordu
ya "yürü!,, emrini verdi. Ve ansı 

zın. Akileiya önü~ geliverdi. Bu 
şehır, Tuna Cermenlerinin ve 
şark akmcılannın istilalanna bı -
rakıp ileriye geçebilirlerdi. Fakat 
böyle istihkamın içindeki kuvvet' 
lerin arkada taarruz etmesi, ya · 

İkincisi de şudur: Hünler eski hut icap eden bir ricate mani ol · 
an'aneye göre harbe giderken ai· ması ihtimalleri vardı. Bunun ü · 
lelerini ve eşyalarını sürülerini de zerine harp makinelerini şehre çe 
beraber götürüyorlardı. Halbuki virdi. Koç başlarile surları döv ·· 
bu hal bir taraftan ordunun sü meye, içeriye kaya ve ok yağdır 
ra\le hareketine mani oluyor, oir maya başlaaı. Kale mukavemet e 
taraftan da askerden başka ka· diyordu. 
dmlann, çocuklann iaşesini dıe Şark im paratoıı.ı Marsinyanüs 
temin etmek mecburiyetini veri" İtalyanın imdadına koşmak için 
yordu. At, inek, koyun sürülerini hemen bir ordu hazırlamıştı. At· 
beselmek te büyük bir mesele i· tila belki de muhasarayı kaldıra . 
di. Bunun için geçtikleri yerlerin 
tarlalarını mahvediyorlardı. tşte caktr. Fakat şehir üzerinden bir 
bu sebepledir ki Golvalılar At· sürü leyleğin uçup gittiğini görün 
tilaya "AHahın belası,, ve "Atr ce fikrinden vaz geçti. Leylekle · 
nm bastığı yerde ot bitmez,, di rin kaçmasını şehrin düşeceğine 
yorlardı . bir alamet telakki etti. Hücumü 

Attila Tuna ovalarına geldiği şiddetlendirdi. Bir iki gün sonra 
açılan bir gedikten Hün askerleri 

zaman, muvaffakıyetsizliğin ver· 
diği tecrübelerdıen öğrendiği şe· içeriye girmişlerdi. Romalıların 
kilde, ordusunu yeniden tanzim bir kalkanı sayılan bu müstahkem 
etmeğe başladı. Silahlan değiş kalenin düşmesi imparatorluğu 
tirdi. Romalılar usulünde harp şaşırtmıştı. Hünler, Venediği ha· 
makineleri yaptı. Ordusuna daha rap ettikten sonra sırasile Veron, 
sıkı bir inzibat, yüksek bir kuv· Konkordiya, Padu, Kremon. Ber 
vet verecek usuller icat etti. gam, ve Bresiyayı ele geçirdiler. 

O bunlan yaparken Aetiyüs de Bu hareketler yapılırken Roma 
boş durmuyordu. Şarklıların ade· askerlerine tesadüf edilememişti. 
tince, münasip bir 'Zamanın gel Çünkü Aetyüs ordusunu Po ırma 
diğini görür görmez Attila'nm ğmın cenubundn bulunduruyor · 
yeniden hücum edeceğini biliyor- du. 
du. İmparator, Generalin bu hare · 

Yeni entrikalar yaparak Roma ket.sizliğine kızıyor ve hücuma 
nm düşmanlanm, asi Golvalılar geçmesini istiyordu. Aetyüs, fik · 
ayaklandıracağım biliyordu. Harp rince zaman Romalılara yardım -
lerde olduğu kadar, diplomatlık da _bulunuyordu. Hünler bu suret· 
ta, teşkilat yapmakta, müzakere - le ılerliye ilerliye nihayet yorula 
lerde mahir olan "Allahm belası cak ve harbe lüzum kalmadan bo 

" nm bu sükUtu, Roma Generalini zulacaklardı.Generalin bu düşünce 
pek düşündürüyordu. Bu sebeple si çok makUI idi. Yazın sıcak güneşi 
şark imparatoru ile müzakereye İtalyanın §İmalini cehennem gibi 
girişti. Hünlere karşı bir ittifak yakıyordu. Attila yolu üzerinde 
yaptL Vandalların kralı Gizerik ne bir meyve ağacı, ne bir ot, ne bir 
i bile Attilfidan ayırdı. Daha faz başak kalmıştı. Ahali kaçarken 
la olarak Partlar ve Habeşilerle biitün bunlan mahvetmişti. Hün
de bir anlaşmanın esaslarını tetki ler, her geçtikleri yerde, otsuz O" 

ka girişti. valar, kökünden kesilmiş ağaç · 
Hün Hakanı, aleyhinde yaptl - lar, kurumuş dereler buluyorlar · 

makta olan bu kombinezonları dı. · Uğradıklan yerlerd~n yiye · 
haber alınca gerçekleştirilmesine cek tedarik etmek filmle erzak 
meydan vermek iste~edi. ~Aer ne getirmedikleri için, kıtlığa düş · 
kadar ordusunun yem teşkılatı ta· müşlerdi. Bir yandan da hastalık 
mamlanmamışsa da, buna ehem · başlamıştı. 
miyet venniY,erek taarruza geçme \ ( Arkaı var) . . 

Nereli? 
Birkaç arl:adtıfı oturmıq konu

fUyorlardı. içlerinden biri bir ada
ma bakar bakmaz hangi mahalle
den olduğunu derhal anladığını 

iddia etti. Çünkü, her mahalle, in
•an üz.erinde adeta bir damfa, bir 
iz bırakıyordu. 

Bu •Özleri ıöyliyen arkadaı id · 
dicısını ubat etmek i•tedi. Ve •a 
ğındaki zata bakarak: 

- Me•ela •en Kadıköylü•ün! 
Oda: 
- Evet, dedi. 
Sonra birine daha baktı ve: 
- Sen Erenköylü.ün 1 
Dedi: 
O da: 
- Evet! dedi. 
Sonra birine daha bakh: 
- Sen, dedi, "Etyeme:den

•İn! 
Fakat bu arkada§ kabul etme· 

di: 
- Hayır, dedi, ben alta aydan 

beri hasta yahyordum. O yüzden. 
oralı İmİf gibi görünmekteyim! 

ispanyada hayvanları 
himaye cemiyeti 

5 - KURUN :?3 II. KANUN 1935 !!!!!!!99 J 
Gün üş Fener bahçeye 

5 - O la yenildi 

( Bar•lon) da tqelıkül eden bi~ 
hayvanlan himaye cemiyetine va· 
ridat bulmalı için toplanan komi· 
le katibi fÖyle bir teklifte bulan- Galatcuaray - Beykoz (yukarda) Hilal Anadolu maçlarınd~ıt 
muıtur: iki gö rünüf. 

- Büyülı bir bola döfütü fer. Istanbul mıntakası futbol şaın· j dinci dakikada da Fikret üç gol 
tip edelim ve hôalah ile cemiyeti· piyonas! ~açlarma bugün de de · yaptılar ve maç 5 · O Fenerbahça 
mizi faaliyete geçirelim.,, vam edıldı. nin galibiyetiyle bitti. 

Günün ilk maçını ikinci küme· Şeref stadında: f 
l•panyada boğa gürqi mq · den Anadoluhisarla. Kasım paşa Birinci maç, lstanspor · Süley• 

hurdur. Boğa ile giffqen adamlar oynadılar. Anadoluhı~arlılar, da maniye müsabakası idi. Maç '> 2 
için büyük .irklarda bolalan öl- ha üstün bir oyundan sonra maçı, beraberlikle bitti. -

1 • O kazandıJar .. A Beşiktaş • Vefa maçı , Beşik • 
dürmek en büyük bir muvallcıki- Anadolu ve Hılal takımlarını taşlılann üstün oyununu gö teren 
yet wıydır. l•fNDl'ltc ltlıalfsl d• h ~Iaştrran fldncl mOsabka, bu bir cereyan takip ederek 8 ı V:e 
giirqleri .-yretmelJe pek çok ~~un en h~yecanlr maçlarından fanın mağlfıbiyetile bitti. 

bın oldu. tki takım d'a kuvvetli ve T k · t d d 
zevk alır. Böyle bir memlekettf! enerjik bir oyun çıkarıyordu. l\fa a sım S 4l ın a 
hayvanları himaye için varidat a- amafih kat'i tefevvuk hiçbir tara Taksim stadında yapılan mac • 

k 
fa nasip olımyordtt. Bı'rı"ncı· dev · lar ve neticeleri sunlardır: • 

ranır en gene hayvanlara cela 1 · re 1 • O Anadolunun lehine bitti. kinci kümeden Altın Ordu ifo 
yapmaktan btı§ka ,,ir yol buluna- !kinci devrede Hilalliler de bir Beyleı·beyi takımları, sahada l;:- : 

mıyor demektir. göl çıkardiılar ve mac bir hire be ka takımın oyunu olduğundan \ e 

Kırkını geçen kadınlar 
klübü I 

· Amerikada •inema artiatlerin
den Mia Sophie Tucker kadınla
ra mahsıa yeni bir kulüp te•i• et
miftir. Bu kulübün i•mine "Hayat 
lıırk ytJ§ında b'lflar,, demiftir. 

M aluat kırk YClflna gelmİf ve geç· 
mİf olan kadınlara z.evk ve eğlen
ce temin etmektir. Fakat l.vi,re 
gazetelerinden biri bu hadi•eler. 
den bahaederken (Kırkından •on
ralıiler) lralübüne yaz.dan kadın -
lann adetçepek az oldufunu ilave 
ediyor. Bundan da kadınlann Y'lf· 

larının kırkı geçtiğini kolayca iti
raf etmek i.ıemedikleri netice.ini 
çıkarıyor. 

ôbür taraltan Pari•te Bayan 
Blanche Schwcig isminde bir bq
ka kadın (kırkını geçmi, kadın • 
lara iı bulma) adı ile bir cemiyet 
tqkil etmiftir. Halbuki kırk Yafı
nı geçmiı olan İ§nz Fran•ız ka
dınları bu cemiyete girmek için 
tehalük gö•termektedir. 

Bu iki e•erin kadınlar tarafın· 
dan gördüğü telakkiye balrarak 
föyle bir mülahazaya vanlabilir: 

Ne vakit bir kadının eğlence ve 

zevkinden bQfka bir düıünecefi 
yolua kendiaini daima kırkından 
küçük görür ve yalıat öyle gÖ•t• -
rir. Fakat ekonomik bir zaruret 

içinde bulunduğu .zaman patron 

olanlara lrarıı yCl§lnın kırkı g~

mİf olduğunu itiral edebilir. 

raberlikle neticelendi. oyun saati de geçtiğinden h~kc: • 
So 

min kararile karşılaşamamışJar · 
n maçı, Güneşle Fenerbahçe d B" · k 

oynuyordu. Şampiyonluk netice . ır. ırınci ümediCn, Eyupla 
sine karşı en başta giden Fener . Topkapı karşrlaşımş, Eyup üce 
b karşı dört golle Topkapıyı yenn1~ 

· ahçe ile Güıfeşin yapacağı maç tir. Saat on beşt~ Galatasarayla 
merakla bekleniyordu. Beykoz maçına başlanmıştır. Bi .. 

Hakem , Galatasaraydan Sadi rinci devrede her iki takım da gol 
Karsan. atamadıklan gibi ikinci devrenin 

tık hücumu Fenerliler yaptılar. yarısında da bu vaziyet sürmüş • 
Bu akınla inen top daha birinci tür. i 
d_akikadan itibaren Güneş kalesi Sonlara doğru hakem Beykoz
cıvarma y~rleşti. Fenerbahçeliler, lulara bir penaltı cezası vermiş, 
çamurlu hır mmtaka dahilinde Galatasaray bu suretle ilk golünü 
birbirini kovaiayan hücumlara atmışhr. Beykozlular huna itiraz 
karşı koymaya çalışan Güneş mü etmişler, sahadan çıkmak istemiş 
dafaasım mütemadiyen ııorluyor lerdir. Kısa bir münakaşadıan son 
ve hırpalyorlardı. Bu tazyikin se ra Beykozlulardan üç oyuncu ken 
meresi çok sürmedi, belirdi: Niya diliklerinden sahadan çıkmışlal\ 
zinin ortaladığı bir topu Şaban oyuna devam etmişlerdir. 1 
kapmış ve bir kafa vuruş~ ile al · Bir kaç dıakika sonra Gala;; 
tıncı dakika Fenerbahçeye ilk sa ray ikinci ve son golünü atmış, 
yısmı kazandırmıştı. yun bu suretle sıfıra karşı iki sa 

lki açığın indirdiği top, kısa fa ile Galatasarayın galibiyetile ne 
sılalarla Güneş kalesini ziyaret e ticelenmiştir. i 

diyor, fakat vıcık vıcık ·çamur Beykozlular dün çok hakim bir. 
kat'i vuruşu tesirsiz brrakryordu. oyun oynamışlar, Galatasaray ka. 
Maamafih Fenerliler ikinci gol · lesini mütemadiyen sıkıştırmışlar 
lerini yapmakta gecikmedıiler. Yi dn·. Bunun karşısında geçen ma.ç 
ne Niyazinin indirdiği topu, Ali Iarda sakatlanmaları dolayısiyle 
Riza, güzel plase ile güneş kale Galatasaraylı oyunculardan çoğu 
sinin ağlanna taktı. !'lütad oyunlannı gösterememiş • 

Oyun samimi bir hava içinde lerdir. 
ilerliyor, Güneş kuvvetli rakibine B. takımları maçları 
ezilmeden mukavemet ediyor. Evvelki gün Taksim stadında 

On dördüncü on yedinci daki· yapılan Topkapı · Eyüp B takrnı 
kadar Kral Fikre tin enfes işi riiş lan maçım Eyüp takımı 2 o "a· 
kalue direğine çarparak geri dön· lip vaziyette iken hakem tarafıır 
dü. Yirmi dokuzuncu dakikada dan yanın bırakılmıştır. 
da Ali Rizanın bir şütü ayni ta · Galatasaray . Beykoz: maçını 
lihsiz akibete uğradı.' Galatasaray B takımı 3 ·22 kazan 

Birinci de\Te 2 • O Fenerbahçe mıştır. 
nin lehine bitti. Fenerbahçe stadında yapılan 

tkinci devrede Fenerbahçen~n Fenerbahçe · Güneş macmı Fen~ 
ayni hakim oyununu gördük. Fenerbahçe B takımı 3 ~. O Hilif 

24, • cü dakikada Şahap otuz Anadolu maçım Hilal B talamf 
üçüncü dakikada Naci. otuz ye · 4 · 1 kazanml§tır. 



I;KONOMi ı Taarruz .. El tezgahlarile ça
mek için d;h;· -~~=n=iy=et=Ii=yf1!o~llar hşanların vaziyeti 

J<ADJNlN 
General· ımrarguhında, duvar· { 

da asrlr duran büyük haritaya dal 
mıştr. Demin en belli başlr arka · 
daşlrın burada toplanmış, iki saat 
konuşmuşlar, nihayet dağılmışlar 
kimi otomofülier, kimi tayyare • 
lerle hareket etmişti. 

General, genç ve canlı, anla -
yışı ve kavrayışı sağlam bir adı-ım· 
dı. Selefinin sinirleri bozulmuş, bu 
yüzden onun yerine geçmişti. Her 
gün, harbin, ancak sinir kuvveti 
ile k~zamlacağr anlaşılıyordu. G e 
neral, odasının içinde bir knç a · 
dım attıkan sonra haritanın önün
de durarak üzerindeki mavi bay· 
raklardan birini çekti ve düşman 
işgalinin altrndaki sahadan on ki· 
lometre ileriye iğneledi. Ertesi 
gün yapılacak taarruzla buraya 
vanlacaktr. Her şey konuşulmuş 
ve kararlaştrnlmrştr. Sis hala da · 
ğr1manuştr. Pencereyi kapadr. O · 
danm içini birsis bulutu kaplamış
tı. 

Masanın başına geçer geçmez 
nöbe~i yaver içeri girerek: 

- Bir kadın, dedi, sizi görmek 
istiyor .. 

General hayret etti; .. 
- Burada kıdmm ne i~i ola · 

bilir? 
- Müstacel bir işi varmış. Elin· 

ôeki e\Tak tam. Tavsiye mektu -
•·"C;' 

bu da var. 
- Ne istiyonnuş?. 
- Sizi gömıek için ısrar ediyor 

ve başka bir şey söylemiyor. 
Yaver, kadının verdiği tavsiye 

mektubunu açıp okudu ye: 
- Mektup erkanı narbiye reis -

ı iğin den.. Kaumr göreyjm. Bita · 
raf bir aevlet oiplomatmın kansı 
i mi.s. Çağır. 

Yaver drşarı çtlffiıadan duvar
naki haritanın üzerine bir perde 
gerdi. Sonra kadmr odaya getir -
eli. Üzerinde yolcu Kfyafeti, ba.şr 
açık, saçları altın, gözlen koyu 
menekşe, tavrı ciddi, fakat son 
derece cazip vegenç bir :Kadın i -
çeri gird. 

General kadmr karşılryarak: 
- Buyunm ! 'dedi, oturunuz. Fa 

kat maRSadmİzr I<rsaca anlatma · 
• ~ .. , • I" 

nızı, rıca edeceğim. 

General, yabancı kadrnr tam -
.~r. Ve kadın, karşrsmdaki a · 
t~§m gözlerinaeki pmltxdan lfon 
~nf'tanidiğmı anladr ve: 

ı ~~ Beni, dedi, önceden de gör
~zil h'atrrladmız mı? 

- Tamamile hatırladım. Sefa · 
retlianenizin kabul törenlerinde 
bir ~ ıcere l<arşrlMtrk fakat biri" 
birimize takdim edilmedik. 

- Öyle oldu. Ziyaretim çok 
mühim<lir general. Sizden pek bü 
yük bir lUtiif istirham edeceğim. 
Harbiye bakanlığın.dan bana d{.lir 
size bir telgraf çekeceklerdi. Ald1 
nrz mr? 

General yaverini çağırıp sordu: 
- Bıı" bayana dair telgraf var 

mı? 

-Var. 
- Getiriniz .. 
Yaver telın'afr getirip generele 

v~rdi ve çekildi. 
Telgraf mühimdL Bu kadına 

hir tayyare verilecek Vf3 bu tay • 
y~re onu dü§man tarafrna geçirip 
bıraka~aktr. 

General kadına dik dik baka · 
rak sordu: 

- Düşman tarafına geçmek · 
ten maksadmrz ne? 

- Çünkü kocam orada. Kendi· 
Jipe hern~n iltihak etmem lazım. 
Çünkü ölilm döşeğlııde. 

- Fakat kocamzm.yanme. git -

- J ngilizceden -

bıılabilrdiniz. · 
- Doğru, bu emniyetli yollar Büyük sanayi, küçük sana

çok uzun. Gecikmekten korkuyo · yie zarar veriyor mu? 
rum. 

- Fakat elinizdeki tavsiyeler 
yüzünden size cepheden geçmeye 
müsaade ettiğimi farzediniz. Bu 
müsaadeyi düşmandan nasıl alı · 
rız? 

- Bunu cja düşündük. Düşman 
tarafına telsizle hareketimi bildi · 
rebilirsiniz. Onlarında haberi var. 
Sefarethancmiz icap eden her ta. 
rafla görüştü. 

- Doğmsunu isterseniz, hariku 
iade bir kadmsriıız .. 

- Başka çare yok mu, general ! 
Bizim bu düşmanımız olan mem -
lekette bir köşkümüz var. Kocam 
oraya av için gider. 

Kadının gözlerine duvardaki 
haritalann biri ilişti: 

- !sterseniz size köşkümüzün 
nerede bulunduğunu göstereyim. 
tşte buracıkta. 

Generalin gözleri, kadının gös· 
terdiği yere dikildi. Fakat bir lah
za geçmeden kendini toplıyarak 
masasının başına geçti ye dü.)Ün -
dü. Kadmrn kocası, yarın müthiş 
bir taarruza sahne olacak yerde 
idi. Adamcağız, yerinde knnıl · 
dayamryacak derecede hasta idi. 
Sabahleyin bütün hat üezerinde 
top bombardımanı yapılacak ve 
öğleye doğru her taraf harabeye 
dönecekti. 

General kadını bu seyahatten 
vazgeçirmek istedi: 

- Bu gece yola çıkmamanızı 
tavsiye ederim! 

- tmkaru yok general.. Kocam 
ölüm döşeğinde .. 

- Fakat sis müthiş .• 
- Düşmana, göndereceğiniz tel 

sizde bize yol göstermek için pro· 
jektör yakmalarını söylerseniz, 
sisten de korkumuz kalmaz. 

General ısrar etti : 
- Daha mühim askeri sebepler 

var. 
- Ne gibi? 
General sustu, fakat kadının 

gözleri yaşla doln1uş ve göğsünü 
dalgalandırarak hıçkmklan boğ· 
mak için uğraşnıağa başlanruıtı. 

General tekrar sordu: 
- Gitmek istiyor musunuz 
- Evet. 
General yaverini çağırttı ve bir 

kaç satır yazarak eline verdikten 
sonra: 

- Bir kaç dakika sonra alına . 
cak cevabı bana getiriniz. Tayya · 
re, silah ve mühimmat taşımıya· 
cak. Düşman tarafından yakıla -
cak projektör istikametinde hare. 
ket edecek. Her tarafa lazım g-e · 
len malilmat verilsin. 

Yaver koşttı. Aradan geçen 
dakikalar esnasında kadınla dere· 
den te11eden kontıŞtu. Bir kahve 
ikram etti. Yaver döndükten son. 

Küçük el tezıahlarmın sahip
leri tarafından Ekonomi Bakanlı
ğına bazı f ikayetler yapılmakta 
dır. Bu şikayetlerin mahiyeti şu -
dur: 

Beş senelik endüstri planı mu· 
cibince, pamuklu dokuma saha .. 
sında büyük adımlar atılmıştu. 

Bakırköy bez fabrikasının geniş
letilmesi, Kayseri fabrikasının a -
çılması gibi... Büyük dokuma fab
rikalarının bu suretle ucuz ve hol 
istihsal yapması, küçük sanayi ü
zerine tesir etmektedir. 

Mesela: Denizlide Kadıköy 

nahiyesinde 20 bine yakın küçük 
tezgah vardır. Ekonomi bakanlı
ğına yapılan şikayetler ekseriyet
le buradan çıkmakta; bu tezgah -
tarlar yeni kurulan büyük fahri -
katardan zarar gördüklerini söy -
lemektedirler. 

Ekonomi Bakanlığına bu şekil
de yapılan şikayetler pek de yeni 
değildir. Geçen sene Kamutayda 
bu mesele mevzuubahsolmuş, bü • 
yük sanayiin, küçük el sanayii ü • 
zerine tesir yapacağı görüşülmüt
tü. Ortaya atılan endi§elere karşt 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar pek 
yerinde olan ~u cevabı vermişti: 

"Büyük ıanayiin teessürü, pek 
tabii olarak küçük ıanayii orta • 
dan kaldrracaktır. Bizden evvel, 
sanayi hayatrna giren memleket· 
lerJe Je böyle olmuttur; bizde de 
böyle olacaktır. Bu tabii ve zaru
n bi:r h'iiJiseJir. 1'.üçüh el tez.gah
larında çeilıtanlar veya bı.ı tezgah
lara ıahip olanlar, büyük labri/la
larcla amele olarRk çalı§acahlar • 
dır,,. 

Celal Bayarın izah ettiği gibi, 
büyük sanayiin kuruluşu, pek ta· 
bii olarak küçük el tezgahlarım 
ortadan kaldıracaktır. Bu suretle 
sama.yi itleri, küçük işletme işin -
den çıkarak, büyük ellerde banka 
sermayedarlığının elinde toplana
caktır. 

Ekonoıni bakanlığına yapılan 
tikayetler arasında el tezgahların
da binlerce işçinin çalııtığından 
da bahsedilmektedir. 

Kadıköy tezgahlarında, Merzi. 
fon tezgahlarında ve diğer tez -
gihlarda i~çi ücretleri pek azdır 
Bu hususta yapılan bir hesaba gö
re, el tezgahlarındaki işçi yevmi -
yeleri vasati olarak 8 kuruştur. 
Hadiseyi, işçi gözüyle araştıracak 
olursak değişen bir mesele yoktur. 

Büyük fabrikalarda en aşağı 
işçi yevmiyeleri 50 kuruştur. Bu 
vaziyete göre, küçük el tezgahla -
rmm yıkılışı işçilerin aleyhine bir 
netice verecek bir hadise değildir. 

ra ayağa kalkarak kadın elini u - .-.----.-----~.,.-,-----~-

zattı: . Kradi kooperatifleri 
- Size rahat bir seyyahat te · Zirai kredi kooperatiflerinin 

menni ederim. Kocanıza hünnet ~alışma sahaları gün geçtikre da 
ve selamlarımı götürün. ha ·ziyade gel].işlemektedir. Zira · 

- Teşekkür ederim general! at bankası tarafrndım yapılan 
İyiliğinizi hiç bir vakit unutmrya- son istatistiklere göre bu koopera 
cağım. tiflerin bankadan istifade etmek 

I~adm dışarı çıktıktan sonra suretile çiftçilere a<Jtıkları kredi 
general masasmm başına geçti. miktAn 17,5 milyon lirayı bulmuş 
Sonra duvardaki haritanın üzerin tur. 
deki perdeyi kaldırdı. Kadının 
gideceği yeri buldu. Sık bir orma· 
nm ortasmdaki bir işaret oraqn 
bir ev bulunduğqnu anlatıyordu. 
Kadın, ilk üç saat ızarfmda orava 
varacak ye kocasına kavuşacak . 
tr. Fakat gün doğqr doğmaz bu · 
rasr bir cehenneme dönecekti. 

General kol1armr silkti ve yazı 
hanesinin b~ma döndü ! 

ö. R. 

SATILIK 1Kt EV 
Diyarbekirde, Imadiyedc müftü çık 

mazcnda Arif ve hissedarı üzerinde • 
ki (8) No. lu iki bap ev tamamen sa
tılıktır. lstiyenlerin en @n teklifleri
Je adresime müracaatlan 

Adres: (V. No. 11967) 
l1Jtanbul Bakırköy, mektep sokak 

No. 16 ~vde merhum Arif zevcesi Ne. 
sime. 

Yazan : A. C. 

Samime cevap vremcdi. Fakat 
ellerini HuICısinin elleri içine b1 · 
raktr. 

-10-
Ertesi sabah ,gün bulanık ve 

bulutlu olarak doğdu. 
Samime tenbel tenbel söz~ baş· 

ladr: 
-" Daha bundan yirnı 1 dört 

saat evvel ben de namuslu ka 
dmlardan sayılıyordum . Başrm . 
dan keçen ~eyleri düşiindüğüm za 
man na,srl olduğunu bHe bilmiyor· 
dum !,, 

Hulüsi cevap vermedi. 
Samime, birdenbire hüshütün 

başka bir mevzuua gec;t-rek: 
-"Benim hakkımda da bir rG 

man yazacak mısın?,, diye sor 
du. 

Hulusi: 
-" Hayır!,, dedi. Bu kelime 

ağzından pek soğuk çıktı. 

Samime krzdr. Fakat HulC:sinin 
verdiği şu jzahat kadmr yine ba · 
rıştırdı: 

-" Yazılan şeyler haldki ha -
yata yakın olamaz ki! tn~amn his· 
lerini galeyana getiren va.kal.ar za 
hiren ehemmiyetsiz gibi görünen 
lcrdir. Halbuki bunları bir araya 
toplayarak bir eser vücnde geti . 
rccek olursan görürsün ki o ese -
rin, münderecat itibarile, hiç bir 
kıymeti yoktur. Meğer ki onu ya · 
zan, pek büyük bir şair olsun.,, 

Hultlsi derinden derine içini 
çekti. Samime ona tatlr· bir söz söy 
lemek istedi. Fakat HnlUsi birden 
bire sözüne seıt bir tavrrla devam 
ederek dedi ki : 

-" Bundan başka, aramızda 
geçen vak'ada her gün görülmi . 
yen bir f evkaladclikten başka her 
şey arayabilirsin: Tesadüfon bir 
kadın tanıyorsun, o kadmı odana 
getiriyorsun ve ondan sonra ken· 
disinden ayrılıyorsun. Böyl(' ha · 
dise bir roman mevzuu olA.bilir 
mi? Okuyucular bunu şimdiye ka: 
dar bin romanda okumuşlar, b1k . 
mışlardır. 11 

Samime dişleri arasmda::ı ha · 
yatta ilk defa olarak rslrk çalma 
ğa bgşlaaı. Dedi kj: 
-" Şu halde hakkımda ynza · 

bileceğin bundan ibaret, ha?" 
Hulfı.si cevap vernıck için bir 

müddet çekindi, ondan sonra te · 
reddütle dedi ki: 
-" Bazan öyle geliyor ki ben 

talih kuşunun bana daima rloku . 
nup geçtjğini görmeğe mahkCı -
mum. Herkes gjbi bir sevinci pü 
rüzsüz, engelsiz, dertsiz tattığımı 
hiç bilmem. Benim için güzel hiç 
bir şey yoktur ki birdenbire ve 
ekseriya gayet çirkin ve iğrenç bir 
hadise ar.aya girmesin ve o gijzel 
ligi taCmaktan beni rm.ıhrum etme 
sin. Seni tanımak saadeti benim 
yedme başka adama gülseydi, o 
adam seni küzcl bir odaya götü · 
recek vaziyette olurdu. Türlü ha
rekatında hür ve serhest bir in · 
san mevkiinde buluntll'du, tamdı-

, ğr saadetine devam etmeğe im -
kan bırakacak günesli bir rnbah 
ile karşılaşırdı. Şimdi ayrılaca · 
ğız, sen başka bir aleme, ben de 
büsbütün başka bir aleme gidece· 
ğiz. Aramızdaki temas noktalan 
m muhafaza edecek imkanlar yok, 
meğer ki sen gizliden P:izliye ba • 
na kaçasın, yahut ben bir yanke · 
sici gibi ~enin muhitilJ(~ girmeğe 
çalışayım. Ben yanna nasrl çıka · 
cağımr ... ,, 

Hulusi burada birdenbire sözü· 

GECES] 
Hölem: 1~ 

nü !{esti. ::;aminıe gizliden gizliye 
ona yandan baktı. Benzi uc;uktı.Jı 

gözleri pek yorgun bakıyordu. Eai 
larınrn arasmda çok derin Liı çitt 
gi hasıl olmuştu. 

Samime, sabah ayd1ı.lığır a ~u· 
rünen odanın icinde etrafa l ak1Tl' 
dı. Kösede bir .. elbise dolalıı du' 
ıuyordu. Dolabın kapısı a~ ktJ. 1· 
çinde ihnıalkaranc biı suret• c te~ 
bir kat elbise asılıydı. Dolabın üS' 
tündeki rafta bir•ıı çaıııa~ ı ı du · 
ruyordu. Aşağıda bir \ift i·Jrnr · 
pin. Koca elbise dohbının İ)inde 
bu kadarcık eşya pek fakil'arıc gô· 
rünüyordu. 

Samime kendi kendine: 
-" Hulfısi tasavvu:· ettiğimrleJ1 

de fakir.,, Derin dü~ündii. OndaJI 
sonra yava~ça kendfrine sordu: 
-" Size hiç bir yardımım do ' 

kunamaz mı?,, 
Hulusi başını yavaş yavaş ku • 

dma çevirdi. Dudaklnıını yukarı ' 
;.:a doğnı kaldırdı, dedi ki: 

-"Para ile - yar<lrınd•rn bah' 
sediyor:mnuzJ değil mi'? - Hanr, 
te~ckkür ederim. J( t fi derecede 
param var. Eksik olun ~ey ncfe:: 
almak :çin hava, çalr rnak icin ~u
klınet, hayatımı i~tediğim gihi ya.· 
~amak için hürriyet. .. ,, 

Bunlar hep bo~ laflardan iha· 
retti. Bunun böyle olduğunu ~a · 
mime pek ala anlıyordu. Fakirliği' 
ni itiraf etmesine gunırn mani O· 

luyordu. "Kibar rns.vcte,, leı le ar' 
sızca aiay etmekten ho~Ianan Hu· 
lUsi, gumrunu belli ederek foya · 
f'mı meydana çrkarmış maskesi , 
ni atmış oluyordu. 

Samime, kendi hali11ctld~!4in • 
rlen derine acıdı. Bütün macera 
hiç hoşuna gitmiyecek ~ekilde ni · 
hayet hulnyordu. 

Kadın çekinorek: 
-" Ben artık ,e;ifleyim . ., dedi. 
Hulusi, hiç sesirı i çıkm•urn.dr. 

başm eğeıek giclC'hileeeğini orı:t 

anlattı. 

Samime, bir müddet sustuk ' 
tan sonra yine çekinerek: 

-" Bugün tekrar hulu~::ı lnll 
mı?,, diye sordu . 
-" Buluşursak memnun olu " 

rum.,, 
Bu cevap memnuniyetten ziya

d~ yorgunluk ve ümitsizlik ifade 
ediyordu. 

-"Nerede? ne vakit?,, 
Hulusi epeyce düşündi.iktetl 

sonra: 
- ''Ne vakit ... Ne yakit ... Ak• 

şam saat sekizde olmaz mı?,, 

-" Peki, akşam saat sekizde. 
Fakat nerede?,, 

Hulfısi Beyoğlundaki küçük ıo· 
knntalardan birisinin adresini ver 
di. 

-" O zamana kadar ne yapa " 
caksm?" 

Hulusi, sabah olaltdanberi il1' 
defa külümseyerek cevap verqi: 

-"Ne yapacağımı bilmiyonJrJI· 
Belki uyurum, rüya görürüm ve_. 
viniriın. Tekrar buluşmamız içitl 
kendimi hazırlanın.n 

Bu sözler de pek donuk c;ckı • 
yordu, hiç kanaat verici tarzdl 
değildi. 

Samime tekrar: 

-" ArtJk giyineyim.,, dedf. 

Ben giyinirken sen ba~ 
Kalk, yandaki odaya git.,, 

H"Ulıisi srrıtarak: 

-" Bundan başka odam yolc· 
Yandaki oda ev sahibesinin.,, 

' A.rluısı var'· 1 



lngiliz Dış Bakanlığına 
Eden getirildi ! 

İSTA!lı'BUL - 17 üniversiteden nakil, 
lnkılAy dersi, (Mahmut Esat Bozkurt 1, 18 
dokuzuncu senionJ, (Beethoven), 19,30 kon 
!erana., Dr. İbrahim Zatı (Genç kalm&X için 
elhht çareler), 20: şe.n ve piyano (kltlslk 
parçalar). 20,30 stUdyo orkestra., caz ve tan 
go grupları, 21,35 son haberler. Saat 22 den 
sont'a Ana.dolu ajansmm gaute:ere mah.aıış 
havadis servilli verilecektir. 

Fransız,ar şöyle düşünüyorlar:! 
ltalya cemiyet azasından birisine tecavüz 

etmedikçe .zecri tedbirler genişletilmemeli I 

Dün gece Londradan aldığımrz 
haber, İngiliz dıt bakanlığı mese
leıinin halledildiğini ve Dış ha 
kanlıama İtalyan - Habeı itle . 
rinde günün büyük ıöhreti haline 
gelen genç diplomat Antony E
denin getirildiğini anlattı. Eden. 
Hahet itinde ltalyaya toprak ve 
ekonomik menfaatler verilmesine 
taraftar olmadığı ve son teklifo 
muarız bulunduğu için kendisinin 
Dıı bakanlığına getirilmesi çok 
dikkate değer. 

Bay Eden 38 yaşındadır. Oks _ 
fort üniversitesinden mezundur. 
923 tenberi parlamsmto hayatına 
girmiştir. Son aylarda İngiltere . 
nin Milletler cemiyeti bakanlığı 
vazifesini görüyordu. 
DIŞ BAKANIMIZ PARISTEE 
· Paris, 22 (A.A.) - Türkiye 

Dıt i§leri bakanı Bay Tevfik Rüş· 
tü Aras dün Parise gelmiştir. 
YUNANiSTAN TAAHHÜTLE. -

RE RiAYET EDECECINI 
BiLDiRDi 

Lon.dra, 22 ( A.A.) - Röyter 
Ajansı Atinadan öğreniyor: 

iyi bir kaynaktan bildirildiği. 
ne göre İngiltere, ltalya tarafın . 
dan zecri tedbirleri tatbik eden 
bir millete karşı bir tecavüz vu
kuu takdirinde hattı hareketi ne 
olacağım Yunanistandan sormuş
tur. Yunan hükumeti Cenevre 

,.. paktı ,hükümlerinde yazılı taa1i· 
hütlere riayet edeceği cevabım 

vermiıtir. 
HABEŞLiLER TIGREYI 

BIRAKAMAZLAR! 
Londra, 22 (A.A.) - Londra

daki Habet elçiliği erkanından bi
ri Havas Ajansı aytarına şu diyev
de buılunmuştur: 

"Habeşistan için kuzeyde her. 
hangi bir arazi parçasının ve bil. 
hassa Tigrenin bir kısmının terk: 
asli mevzuu bahsolamaz.,, 
SON KARARI PARISLE LON

DRA VERECEK 
. Viyana, 22 (A.A.) Avustury!\ 

gazete!eri, zecri tedbirler siyasa -
sına dör'°ek meselesi ile meş~l 
olme.ktadır. 

Yarı resmi Viener Zeitung, 
Fransız - İngiliz anlaşmasının 
son hadiselerden ne dereceye ka· 
dar müteessir olacağım sormak . 
tadır. 

Hükfunetin organı olan Viener 
Neuste Nachrichten, ltalyayı bit 
çember içinde kalmak tehlike. 
sinden korunmağa davet etmekte 
ve ıöyle demektedir: 

"Son kararı, Pariı ve Londr3 
verecektir. ltalya, bunu ne kadar 
çabuk takdir t:decek oluna vazi -
yet de o kadar çabuk aydınlanmış 
olacaktır. · 

AMERiKA T ACIRLERI 
VE HARP 

Vaıington, 22 (A.A.) - Te. 
cim ofisinin son teşrin ihracat~ 

hakkında neşrettiği son raporuu 
İşaret ettiğine göre, Amerikan te
ciminin gerek İtalya ve gerek 1 -
talyan Doğu Afrikasiyle olan faa. 
liyeti mahsus bir derecede artmış-
tır. · 

Fe:lwal hükUmetin bütün me -
ai.m. ....,._., Amerikan teciM 
çeven1el'i harbeden d~vlet~erle te-
cim 
mi 

münasebetlerine devam et-

Tecim ofisinin raporuna gfüe 
Sonte§rİnde ltalyaya yapılan ih -
racatın yekunu 9.055.000 dolo.ra 
çıkmıştır. Geçen senenin ayni a 
yında bu ihracat 8.519.000 dolaı 
idi. Sonteşrin ayı içinde 1.252.000 
dola.rlık petrol ve petrol müşteka
tr, 10.54.000 dolarlık bakır, 323 
bin dolarlık hurda çelik, 192.00Q 
dolarlık traktör ve 71.000 dolar 

Yeni lngiliz Dı§ bakanı Bay Eden 

Bt!KREŞ: 36t m . - 12,30 - 15 plA.k ve 
haberler, 18 radyo orkestra:ıı, 19 aözier, 1~. 
llS konserin süreği, 21 sözler, 21,ıts .noel 
farluları, 21 sözler, 21,20 koro, 21,415 s6%1M, 
21,M kuartet oda mUğizl, 22,30 haberler, 
spor. 22,41S çl!t plya.no mU:zlğl, 23,10 konser 
nakli, 23,(15 yabancı dlllerle haberler. 

BUDAPEŞTE: ISISO m. - 17,10 kadm•ara, 
17,45 haberler, 18 konferans, 18,30 Çingene 
müziği, 19,30 konferans, 20 List:ln eserlerin 
den piyano konseri, 20,45 kontere.na, 21,05 
opera orke.stra.sı, 22,30 haberler, 22,ISO caz 
bant. 23,40 Fransızca konferans. 
VARŞOVA: 1339 m. -18,20 ıarlular CMo 

zart, Roıılnl, Strauss), ıs.ıso sözler, ;ı9 plA.k, 
19,10 noel atacı (çocuklara), 19,40 sözler ve 
saire, 21 kUçUk radyo orkestrası (hafif mu 
zik). 21,30 pla.k (Solist konser). 21,45 ha 
berler, 21,55 sözler 22 piyano, şark! (Leh 
havaları). 22,30 (Mı.>ndelssohn, Bartho'dy, 
d'Albert, Novoviejsk1), 24 sözler, 24,05 dans 
pldğr. 

MOSKOVA: 1721 nı. -18,30 Sovyet kom 
pozlsyonlarmdan konser (Kuartet), 19,20 
senfonik konser (Solist ve koro ile), 22 Y.a 
bancr dillerle konferanslar. 

VlYA ... ~A: 51'7 m. - 18 sözler, ~8.50 Bee 
tlillahm, 19,10 hafi! müzik. 19,40 tiyatro 
kritikleri, 20 haberler, 20,10 polis saati, 20 
20 konferaruı. 20,40 sUrprlz, 21 Graztan na 
kll, 22 senfonik konser •(Joset Hasımı eser 
Yerinden). 23 h&berler, 23,10 )(ar sporu, 23,20 
hafit parçalar, 23,50 sözler, 24,05 Tamimler, 
24,20 ha.fil müziğin devamı, 24,4.5 dans mu 
ziğl. 

BERLİN: S5'7 m. - 17 Noel hlkA.yelerin 
den bir kaç (mUzlkll), 17,4'5 aki sporu, 18 
hatif müzik. ( Şat'krlı). l!l,30 Annelerimize, 
19,50 Alman koro mUzlğl, 20,40 akttıallte, 

!:1,10 "Buhar ve 14!k., veya «llk trem· adlı 
k&t'I§rk yayım, 23 habeder, 23,25 güzel san' 
atlar, 24 piyano, keman konseri. 

hk da otomobil ltalyaya ve Doğu -----------........ ----
Afrikasına ihraç olµnmuıtur. 934 Dr. Hafız Cemal 
Sont~ırininde bu :rakamlar sıras1 . Dahiliye Mütehcusıaı 
le 447,000, 457.000, 250.000: 79 Pazardan başka gilnlerde öğleden 
bin ve 3.000 dolar idi. sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 

FRANSIZLA A ô tanbulda Divanyolunda (104) numa • 
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Sair, cumartesi günleri 
sabah ''9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev te1ef on: 22398. Kışlık telefon :21044 

Paris, 22 (A.A.) - Paris ga
zeteleri, arsıulusal siy~sadak~ de
ğişiklikleri dikkatle takip etmek
te ve Sir Samuel Hoare'un halefi
nin tayinini büyük bir alaka ile 
beklemektedir. ----------....,._ __ _ 

minat. 
Matin gazetesi, bu meseleye te- Fransa, İtalyanın meşru arzu . 

mas ederek, Bay Baldvinin dün !arını geni! mikyasta tatmin ede _ 
Sir Auaten Chamberlaindan dışiş· cek şekilde ihtilafın halli için bir
leri bakanlığını kabul etmesini is.. çok defalar mühim gayretler sar
temit olduğunu yazmaktadır. B\.t fetmiştir. Hatta Fransa, bu gay . 
gazete tunları ilave ediyor: retleri kendi menfaatlerinin zara _ 

"Sir Austen Chamberlain, ce- rma olarak yapmıştır. Bütün bu 
vap vermek için bugüne kadar gayretler boşa gitmiıtir. Bütiin 
mühlet istemiştir. Zira kendisi ye- bunlar, ya reddedilmiı ve yahut 
ni adamlara ve bilhassa kabinede bu teşebbüslere zamanında cev~ıp 
hararetli taraftarları bulunan Bay verilmemi,tir. 
Edene yolu kapamak istememek -tedir. Fransa, bundan dolayı müte -

easir değildir. Ancak, yeni teıeb -
büslerde hulunmıyacaktır. işi, vu
kuat halletsin. 

Fransanın müstakbel hattı ha
reketini tarif eden "Figaro'' ga -
zeteai, Pariı hUkUnıetinin anlaş
mazlık halledilinceye kadar lta • 
rarlnşhrılmış ve tatbik edilmekte 
bulunmuf olan zecri tedbirleri mu 
hafaıa edeceğini, ancak bunların 
genişletilmesine mu halef et edece
ğini yazmaktadır. 

Figaro, diyor ki: Şayet ltalya, 
Milletler cemiyeti azaımdan her
hangi birine karşı tecavüze kalka· 
cak ve bu suretle ihtilif ı biç de 
müsamaha edilmiyecek bir şekil -
de genişletecek olursa it değişe -
cektir. Böyle bir hal, 16 ıncı mad 
dede derpiş edilmiş olan zecri ted· 
birlerin kaffesinin hemen tatbiki 
gibi bir neticeyi davet edecektir. 
Bu liuıusta Romanın en aşağı bir 
vehme kapılmaması gerektir. 

Fransa siyasasının dayanacağ1 
noktalar, şunlar olmalıdır: Zecri 
tedbirlerin tatbikına devam, yeni 
zecri tedbirler almamak, ihtilafm 
genişlemesi takdirinde on altıncı 
maddede yazılı taahhütlerin yeri
ne etirilece w i hakkında kati te . 

Ere Nou-velle gazetesi, Paris 
planı hazırlanmak üzere iken Bel
çika kralının Londraya gitmiş 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bu gazeteler diyor ki, hu te -
ıebbüsün, Paris itilaf ma Londra· 
nm muvafakati meselesine yaban· 
cı olmadığı şüphesizdir. 

Gene bu gazete, Cenevrede 
dostane bir hal suretinin esasları
nı bulmağa lngiliı; ve Fransız hü
kumetlerinin memur edilmesini 
Bay Van Zeelandın istemiş oldu
ğunu hatırlatmaktadır. 

ltalya ve Belçika hanedanları 
arasındaki karabeti kaydeden Ere 
Nouvelle gazetesi, ilave ediyor: 

"Bu iki hadise arasında bir rıe
vi karabet rabıtası vardır. Şu hal
de İtalya kral hanedanının tema
yüllerini pekala bilen Bay Mus~o· 
lininin 6 Kanunuevvel tarihli be • 
yanatı ve Pontinia'da vermiş ol • 
duğu ıöylev kar,11ında hayret f't· 

memek mümkün değildir. 
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"Ulus,, un dil gazıları 

Güneş - Dil teorisi 
notlar •• • 

uzerıne 
IH. 

" V. + ğ ,, Eki JJI sele i 
Dünkü sayımızdan devam 2003" sıcaktı c. eı, parlaklık) 

VUI. ALTI Yakutç ... da ''çoh ),, (~ekaraki, 
Bu kelimenin aslında "altağ" 3653 ''kor, at '') 1 Arapça ~anne

veya ''cıltrğ" olduğunu "altav"~ dilen ''Ş:.ıağ'' elimeleri de bu 
"altağ" (ı) (Rad. I.) tekillerİn· Türk d:Ji kanunu haricinde kala
den anlıyoruz. "iki" keiimesi de · maz. Kalama.«hğınt şu analizden 
"ikeo'1 teklinde vard:r. "Elli" ke- de görüyoruz~ 
limesi de Çaiataycada '~elliğu djr. (1 J (2J (3) ( 4) 
Üç dört be, ... adetlerinin de "ü Sua : Uğ + uı + ui + ağ 
çeıl'. "dördev'', "bqev" ... şekille· Suak: Uğ + us + uğ + ak 
rinde söylenip "üçü birden", "dör- Çuak: Uğ + uç + uğ + ak 
dü birden" ... i manasını ifade et Çek : Oğ + OÇ + ok + . 
melerini göstererek bizim dediği- Çoh : Oğ + oç + oh + . 
mize itirazda bulunabilirler. Fa . Şuağ: Uğ 1 Uf + uğ + ağ 
kat onlardan ricamız şudur: ace- ( l) l! ğ: Köktür; ,sıcaklık, atef, 
le etmesinler, sükunetle ilim dai - güne~ mefhumlarım ifade eder; 
resinde konuşalım. Böyle konutu· (2) Us: Ektir; ucakhjın ol .. 
lursa, görülür ki, öncçden altığ, dukça genit bir ıabada tezahürü 
ikiğ teki indeki sayıların tekilleri :ve tecellisini göıterir; 
ni değiştirmeleriyle husule gelen (3) Uğ: Sıcaklığın oldukça ge

altav, ikeı; sözlerinin manaları U· niı bir aahada, üzerinde temessül 
nutulduktan sonra, dilin gramer- ve tecelli ettiği obje ıveya ıüje; 
leşmesi devrinde benzetme (ana 
logie) yoliyle, bu "üçev, dör- (4) Ağ: Sıcaklığı oldukça ge-

niş sahada temsil eden obje veya 
dev .. /' sözleri yaratılmıttır. 

JX. TURA •Üjenin manasını tamamlar. 

Sibirya ve Altay Türk lehçele. 
rinde tehir, kasaba, ev, bina de
mek olan (Radloff, 111. 1446) de
sözüıı eski tekli ·"turak, turağ" ol
duğunu "durak" kelimesinde ~1-
görüyonız. 

X.ARPA 
Bu kelimedeki "ğ" nin düştü · 

ğünü Tarancı lehçesinde yulaf 
manasına gelen "arpakan" keli 
mesinde görüyoruz. (Rad. 1. 334) 
334). 

XI. KARA 

Bu kelime güne§İn tutulduğu 
zaman peyda ettiji renk mefhu . 
munu ifade için icat edilmiştir 
Bunun etimolojik tekli tudur: 

"ak + ar + ağ" 
Bu kelimedeki "ğ" nin "k" 

konsoniyle deği,imi, bunun daha 
sonraki bir devrin mahsulü oldu

,ğunu göstermektedir. "Ar" ek ol
mak sıf aliyle, eski itikada göre 
güneşin tutulduğu zaman "bir yer
de takarrürünü" gösterir. Karan 
lık kelimesinin de kökü budur. 

Uygur ve Çağatay lehçelerin
de "kara'1 lcelimesi "karağ" şctk· 

tinde idi (Rad. il. 150). Teleüt 
Şor, ve Sagay lehçelerinde "ha 
raa" kelimesi "karanlık'' manası· 
na gelir (Rad. il. 142). 

SON ''C" LER 

Son eki vokal gibi görünen ke
limelerin bir çoğu bazı lehçelerd\'! 
pek eski zamanlarda "ğ" yi kay
bettikleri halde, bazı lehçelerde 
bugüne kadar "ğ'' yi "ğ" veya 
''k" ye değittirmek suretiyle mu
hafaza etmiştir. Mesela çadır, ku
lübe manasına gelen "alaçuk" ve· 
ya ''alaçığ" kelimesi "Divanü Lti
gat-it Türk" te (cilt I. S. 122) 
" l " l t B ·· K a açu yazı mış ır. ugı.ın ırgrz· 

ların "cak" (Rad. IV. 10) dedik
leri Anadolu Türkçesindeki ''yay11 

kelimesi divanda (cilt 1. 301) / 
"ya" şeklindedir. 

"V. + ğ" eki yalnız Tiirkçede 
değil eski devirlerde Türklerden 
kelime alan kavimlerin dilinde de 
bir kanun olduğu görülilyo Me
sela Baskçadaki "Sw.:ı" ( -=ateş'') 

kelimesi Başl·urtçada "suak" [31 
("günetin en kuvvetli sıcağı" ) 
kara Kırgız:;ada "'"'ak" (Rad 111. 
2165: "çok sıcak"), Altay, T ~le-
üt, Uygurcada "çok" (Rad. ili 

Görülüyor ki gerek mana ve 

gerek etimolojik analiz itibariyle 
bu kelimeler arasında fark yoktur. 

Vokalle biten ıve bugün bütün 
Türklerce unutulan bazı keltme .. 
ler vardır ki bunların sonundaki 
"V. + ğ" ekini tebarüz ettirmek 
mütkü)dür. Bununla beraber leh
çelerin tetkikiyle buna da imkan 
vardır. Misal olarak 870 nl önce 
yazılmıf olan Divanü Lugat • it.o 
Türk'teki "Ula" ( = yol üzerine 
konulan itaret) kelimesini alalı111. 
Muhtelif Türk lehçelerinde "Ü. 
lağ" (yola binilen hayvan, nakli. 
yat vasıtası olan hayvan) keli
mesini bulduğumuz gibi, buna se-
mantik cihetinden sıkı bağlı olar
"Ula" nın da en eski devirlerde 
"Ulağ'' olduğunu anlarız. 

Hulaaa ve Netice 

Türkçede "vokal'' hiç bir za . 
man tek başına ek olamaz. Yalnız 
vokal gibi görünen ekler, aslında 
(V. + ğ) dir. Bütün dil materyeJ. 
}eri bunu isbat ediyor. 

(3) N. Tahir. Başlrnrt 1.Alırati Uf• 
1926. 

Mühendis okulu kongresi 
:Mühen i ·s okulu talebe kurumu 

yıllık kongralarma dün Hnlkevi 
salonunda devam etmişlerdir, 
Kongra ba~k~nlığına Bay Sadık 
seçilmiş ve yönetim kurumu He 
teftiş kurumunun rapcrl~rı okun 
muştur. 

Yönetim kurulunun raporunda 
bir :vıl icinde kurumdaki kasa he 
sabİnm iki misli yükseldiği ve 
mevcut paranın 800 lfrayı buldu· 
ğu, bundan başka bu paradan Kr 
zl Ay ve fökir arkada~Jara yar~ 
dnn ed~ldiği yazılıydı. Bu rapor 
bazr küçük tenkitlerden sonra çok 
lukla kabul edilmiştir. 

Dundan wnra mühendis okulu· 
nun y0mek gTevi işi O'örüşülmcğe 
haşlamış, üvelerdeıı bazları okul· 
dn. böyle bir hfh'ise olmad:ığı \'e 
bunu yönetim kurulunun ta\·zih 
etmesi 1?-zımp:eldii!ini söylemişler 
d

. ç -
ır. 

D:dik ba~kanı okul direktörü • 
nün lm iH elra1rnda ilgililere la • 
zımgelen izahatı verdiği için böy 
le hir şeye ihtiyaç kalmadıı:ğını 
sö~rlcmiştir. 

Hundan sonra yeni yıl yöne • 
tim kumlunun ranacağı dilekler 
tcshit edilmiş ve yeni kurum seçi 
!erek tonlantr 'U son verilmiştir. 




