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Italyan askerleri kaçıyor mu? 
Mısır - Libya hududunda bazı hadiseler olmuş! 

lnqilterenin barışa niyeti yoks":··· 
ltalyanın canı neye sıkılıyor? 
lngiliz Dış Bakanlığına Bay Edenin getirilmesi ltalyayı 
sinirlendirdi. Bu, ltalyanın barışı istediğine mi delildir ? 

Londrada 
değişiklik 

lngiltere Dış Bakanhğma kabine • 
de Milletler Cemiyeti işlerine bakan 
!:den geldi. Bu geli§ Habeş mesele • 
ilinde lngHiz siyasetinin kapalı ve ka
tanlık köşelerini aydın1atmıftır. Bu 
itibarla her taraf ta açık biİ- memnu
lliyet uyandırmıştır. 

Hakikat halde Habef buhranı baş 
ladıfl l'ilndenberi lngilterenln siyase· 
ti Milletler Cemiyeti paktını arsıulu
sal bir emniyet yasıtası yapmak mak
sadı ilzerinde toplanıyordu. Eski na -
zır Sir Hoare bu makutla Milletler 
Cemiyeti muhitinde çok kunetll söz
ler söylemi§tir. Bununla beraber d · 
han etkin umumiye.si ba zatın hara
da 8i)1edttl wözlerle,_ ..,. ..... 
te altına imzasını koydafa n1h t.IE-
Jitinf bir türlil telif edememl§tlr. ~ Bay Eden 
te bunun içindir ki Sir Hoare mevkHn Cenevre, 23 (A.A.) - Sir Sa-

Görüşmeler 

Dışbakanımız B. 
Lavalle konuştu 

Pati., 23 (A.A.) - Sa>' la 
val, Türkiye Dq lflıeri Bakana 
Bay T nlik Riiftü Arcuı kabul 
etmiftir. Mumaileyhin relaka
timle Türlıiyenin Pam Büyük 
elçin Bay Suad bulunmakta idi. 

••• 
Parü, 23 (A.A.) - BQfba

lran Bay Laoal, ltalyan Büyük 
el~ Bay Cwnutta.,yi H Yunan 
elp.i Bıq PoliıitWi Wal et
mlftir. ..... .. , ...... 
brtılam111fbr. Kendiai BaJ' Lanl 
ile birlik olarak, Sar meeeleainin 
kati nrette aonaçlamnaımda, den çeldlmeğe mecbur olmuştur. Yine muel Hoare'ın yerine İngiltere dq 

bunun içindir ki onun yerine Bay bakanlığına getirilen zatın tayini 
Eden gelmiştir. Bu suretle nihayet haberi, milletler cemiyeti çeven • '(Botm k '10 IHl. "1) 
hldi8eler en mantıkt bir cereyana gir -------------------------1 

iniştir. Yeni İngiliz Dtt Bakanı M L•b h d d d 
ıtçı'k olduğundan herhangi bir vazi - J • J tden'Jn sulh işinde güttüğü fikirler sır ya u u un a 
rette bundan sonra İngiliz siyaseti • 

ilin alacağı .. isti~ameti. de herkes daha hadı·seler 
evvelden gorebılecektır. 

Yalnız §imdi iki karanlrk nokta 
'ar: Biri Fransada Laval, ikincisi 
ltaıyada Musolinfdir. Acaba Laval 
tden ile anlaşabilecek mldir? O da 
tden gibi açık bir sulh ve Cenevre 
Siyaseti tatacak mıdır? Sonra Muso
lini ne yapacaktır? Hakikaten Habeş 
lneselesinde takip edilen harp siyase
tinfle sonuna kadar devam edecek mi· 
dir? Daha doğnısu yalnız Habeşis _ 
tan ile değil, Cenevrede elli iki devle
te karşı aldığı mücadele nziyetinde 
ısrar eyJiyecek midir, yoksa nihayet 
hareketlerini Milletler Cemiyeti pak. 
trna uydurma kiçin bir ric'at maner 
r~ yapacak mıdır? 

Avnıpada ~ok kapalı olan siyaset 
l:ıfkunun :ıcılması hu karanlık nokt.'\. 
lann aydı..:ıanmasına bağlıdır. 

Mısır ilıtiyat efradı altı ay dalıa 
silah altında tutacak 

Talim yapan bir Mııır piyade 
mangaaı 

Kahire, 23 (A.A.) - Mısıı -
Libya sınırında bazı hadiseler ol
duğuna dair dün çıkan rivayetler 
teeyyüt eder gibidir. Son velen 
haberler, bazı temaslardan hnh • 
setnıektedir. Maanıafih hu ana ka 
dar dahu silaha müracaat olunma 
mı~tır. Bildirildiğine göre, bir mik 
da; kac::ık asker Mısır toprakla • 

.. r' 

rrna iltica etmiştir. 
1 lHTJY AT EFRAT BIRAKILMI· 

YOR 

Kahire, 23 ( A.A.) - Röyter 
ajansından: 

Milli müdafaa bakanlığı, ihti· 
yat efradının askeri hizmetlerini 

(Sonu Sa. 4 sa. 4) 

Bakak talebesi ararı 
sıada neler oluyor? 

I • 

Rektörsöylüy_or:. Hadiseyi Uni
versite için çirkin bulduml 

iki tarafin söyledikleri 

Vnioersite Relıiörii Bay 
Cemil BilNl 

Hukuk fakültesi talebe kuru • 
munun yıllık kongrası evvelki gün 

1 tJniYersite konferans salonunda 
yapılmıştır. Kongra esnasında ta· 
lcbc arasında bazı kavgalar çıktı 

~ ğından polis kongrayı tatil etmel< 
f mecburiyetinde kalmıştı. 

f Diin bu mesele etrafında b~r ~a 
• zıcımız alakalılar arasında hır ın 

celeme yaparak hadisenin haki • 
ki mahiyetini tesbit etmiştir . r 

Hukuk talebe kun1munun baş• 
kanı. yazıcımrza şunları söylemi§ • 
tir: 

(Sonu 8a. 'J.1. Bil. 1) 

lnkılip D)Üzesinde bir 
salon · açılıyor 

Değerli bilginin vasiyet ettili on bin kitap w 
notları burada halkın 

Değerli bir fikir adamı ofoıı 
• 

muallim M. Cevdetin öliimünii te 
essürle yazmıştık. Uzun yıJl:ır 

tarih hocalığı eden M. CeYdet o -

istifadesine açılıyor 
kutmaya olduğu kadar okumaya: 
da cok meraklı bir adam"dı; onun 
için~ eline geçen bütün parayı ki · 
taba venn.iş, ya·zma ve basma en 
kiymetli kitaplardan mürekkep on 
bin cildlik büyük bir kütüphane 
vücude getirmişti. M. Cevdet, zen 
gin bir adam değildi, fakat hesaP. 
h yaşar, tasarruflarile dle kitap a· 
}Il'dI. 

(Sonu Sa. 10 Sa. 0 

inkılap şehidi 
Kubilay anıldı 

laglllz ordasaada yealllkler 
Londra, 23 ( A.A.) - Sü ba • 

kanlığı, kara ordusunun modern 
bir hale getirilmefil için bir ta -
kını önemli tedbirler almıştır: 

1 - Piyadenin her biri ale~ -
viye üçer tabur mitralyözcü silah· 
endazdan mürekkep ve otokar 
müfrezeleriyle daha da başka mo· 
törlü keşif unsurları ilave edile -
cek olan tuğay esası iizerine ye · 
niden tensiki, 

2 - Süvari ile tank kıtaatınml 
birleştirilerek, her biri ikişer tu -
ğay motörlü süvari, ikişer alay sü 
vari - tuğay başına birer hafif 
tank alayı - bir tuğay hücum a· 
rabasr ve tali kıtaattan mürekkep 
tümenleı-e taksimi. 

Bu tedbirler, halen Mısırda bu· 
lunan süvari tuğayı ile, lngiltere· 
deki sekiz alaya derhal tatbik e • 
dileccktir. 

HARPTENBEfU iLK ADIM 
Londra, 23 (A.A.) - Sü baha 

nı tarafından dün neşredilen plfm. 
harptenberi İngiliz ordusu tenC)i · 
katı için yapılan ilk adım ohu ::ık 
telakki edilmektedir. 

Gazeteler, bu tedbirin şimdiye 
kadar geciktirilmesinin harbin 
verdiği yorgunluktan ve bunu ta· 
kip eden finansal dunımdan ileri 
geldiğini y~orlar. 

Hukuktan Bayan Hayrinnüsa ! 
ıöyliyor • 

(Yazısı 3 üncü ıayıfada}" 



~--

1 Kısa Harici Haberler 1 
,... Mançu hükfımeti Bulun ile Der -( • Şiddetli bir fırtınada l\londego '\'C 

sun nrnsındaki mıntakanın kendileri Vuga nehirlerinin taşması yüziinden 
ne ait olduğu jddfasında bulunarak Portekizin bazı kısımlannda milna -
Heri kam.kollar tesis etmeğe karar kalat durmuştur. 
''ermiştir. • Şako barış konferansı Paraguay 

• Viyanada lJU akşam Başvekil Cumur başkanı hazır olduğu halde 

Birkaç Fransız • • gem ısı 
Schuschn:zg'in radyo ile neşredilecek Asompsiyonda toplanmıştır. 
beyanatında 1931 şubatındaki sosya - • Bok..;;ör Karnera NeYyorktan Na 
Jist hareketine iştirak etmiş olanlar poliye gelmiştir. 
için büyük bir siyasal genel af yapr • Belgrntta, evvelki gün istifa et · 

Akdenize geçerse ... 
lacağı bildirilecektir. miş olan bakan Bay Bobiç'in ikamet 

• Harbın'deki Beyaz Ruslar Amur gahı ile eski radikal partisi binasm
şirnendiferi üzerinde bir Sovyet tre- da polis tarafından araştırmalar ya 

Lavalin lngiliz siyasasile birleştiği o zaman belli olacak 
nini havaya uçurmuşlardır. lki yüz pılrnıştır. 
ölü ,.e yaralı Yardır. Suikast, bir l<aç 

• Çinde geçen mayıs ayında zeh:e. 
yüksek Sovyet rMmuruna karşıdır. 

ııı Habc~ hükumeti, yasak olan ku _ Je :rüzünJen harap olan Ketta şehri· 
Arazi ve bina vergileri 

nin yeniden inşası için altı milyon ln 
mar oyunlarına müsaade etmiştir. Ku 400 d f 
mar hnsıfatından mühim bir hisse ah· ~~;~.lirası masraf tahmin olunmak • en azla kazada teşkil olunan 
narak Kızıl Haça verilecektir. 

• Jngiliz başbakanı Bay Baldwin, ., Amerikada işçileri teşkilatlandı - kOffiJ.SYODl3fl0 çalışmaSJ•le arazi• V • • 
racak olan :New Deal'e •. temel yasaya ergJSJ istirahat için sayfiyeye çekilmiştir n 

d lba k d k 1 k uygun olmadığına karar \'eriterek L f h · ı · k k J J k f 
ora a yı şına n ar a aca ·tır. kinci defa bir darbe indirilrnistir. a sı 1 ço o ay aşaca . ır 

• l\leksikada 70.000 amele, Reisicu· ~ 
mur Karacnas lehinde ve Kalles a - • Çinde Mapyen şehri ve cirnrında 
leyhinde olduklarını göstermek için bir zelzele ile bir çok kişi ölmüş, top 
Kardenas önünde bir geçit yapmışlar, raklar yarılarak bir çok evler yıkıl · 
polislerle çarpışmalar olmuştur. rnıştır. 

• l\leksiknda hükumet gümüş ma • * ÇindeJd Japonyaya karşı olan ta-
den piyasasının düşmesi dolayısile gü lebe nümayişlerine ameleler de işti _ 
müş para çıknrmnğı düşiinmektedir. rak etmişlerdir. 

1 Yab.ancı Posta 1 
Eski bir başvekilin! Musolini tereddüt 

vaziyeti müşkül ediyor! 
Eski !ngili'z; Başvekili Mac Do 

nald ile oğlunun şimdiki Baldvin 
kabinesinde nezaretsiz nazır sifa· 
tile vazife aldıkları, fazla olarak 
.Jfakdonaldın kralın meclis hasma 
riyaset ettiği malfımdur. İngiliz 

gazetelerinde görülen haberlere 
göre ayni kabinedıe birer nezaret 
sandalyesi işgal eden bu iki zatın 
vaziyetleri günden güne tehlikeye 
doğru gitmektedir. Çünkü bu baba 
le oğuldan ikisi de son mebuslar se 
çiminde kazanamaml§lardır. Bu 

suretle umumi vel<alet srfatmı ga 
yi p etmişlerdir. lşte bu vaziyet do 
layısile ~fac Donald ile oğlunun 

kabinede nazır olarak devam et · 
mesine karşı şimd1ye kadar kapalı 
surette duyulan sesler yavaş ya · 
vaş yükselmeğe başlamıştır. 

Geçen gün aYam kamarasında 
işçi paritisine mensup olan meb' 
us Kendi Başvekil Baldlvine şu su 
ali surınuştur: 

Franoanm tanınmış arsıulusal 
gazetecilerinden olan (Jules Sau -
erwein) son günlerde ( Paris-Soir) 
gazetesi namına Romada muha · 
bir olarak bulunmaktadır. Bu mu 
harrir gazetesine yazdığı bir mek
tupta İtalya Başvekili :Musolini -
nin çok mütereddit bir vaziyette 
bulunduğunu gösteriyor. Fran8ız 

muharririne göre i\Iusolininin -
~imdi suya düşmüş olan - Fran -
sız - İngiliz t~klifine karşı müte· 
reddit kalmış olmasının sebebi şu· 
dur: 

Mareşal Ba·aoglio'nun doğu Af· 
rikasmdan gön.derdiği mallımat Ü

mit verici değildir. Son günlerde 
Habeş kuvvetleri mütemadiyen l· 
talyanlara taarruz etmekte ve ar
kalarından çevirme hareketi yap· 
mağa çalışmaktadır. Böyle bir va -
ziyette Musolini tabii olarak an -
laşma meyli göstermemektedir. 
Çünkü l\Jusolini "peki" demiş ol -
sa bile Habeş kralının ''hayır!,, 
diye kal'jılıyacağı şüphesizdir. Bu 
suretle Musolininin anlaşma arzu
su göstermiş olması ltalyanm pres 
tijini kırmaktan başka ameli bir 

Ankara, 23, (Ôzel) - Bugün 
Kamutayda arazi ve bina vergile
rinin vilayet hususi idarelerine 
terkine dair kanun layiha8ımn 

müzakeresi esnasında Maliye Ve
kili Fuat Ağralı, bulunduğu beya
natta ez.cümle §unları ıöylemtft;ı : 

''Mahalli idareler dediğimi'Z 

müesseseler bugün bütün Avrupa 
devletlerinde hemen umumiyetle 
olduğu gibi bizde de vilayetler, 
belediyelerden te,ekkü! eder. He .. 
medeni memlekette çok eski za· 
mandanberi devlet idaresi yanın
da ve onun velayet ve himayesi 
altında bir de belediyeler teşkili· 
tı vardır. Devlet ve belediye içti 
mai hayatın en esaslı iki teşekkü· 
lüdür. Bunlara devlet tarafından 
bazı hizmetler terkedilmittir. On
lar bu hizmetleri ifa etmekle mü
kelleftir. Bu hizmetlerin ölçüsii 
d. ..l>k d.jil.Jir..~---

Bizdeki ilk tedrisat, meccani 
ve mecburi olması kabul edildik
ten sonra bunu maariften aldık. 
Mahalli idarelere verdik. Bu vazi. 
fe mahalli idarelere terkedilmek 
le beraber bunlar bir devlet vazi 
fesidir. Bütçesi dar olan mahalli 
idarelere devlet de yardım etmek-
tedir. 

Bu idarelerin üzerinde bir ta -
kım hizmetler vardır. Bunların da 
ifası için kendilerine bir takım 
varidat verilmesi lazım gelir. 

Bunlardan bizi alakadar eden 
vergi noktasını arzedeceğim. 

Mahalli idarelerde tatbik olu • 
nan vergi sistemlerinden birincisi 
devlet vergilerine az veya çok 
bağlı bulunmak, ikincisi de dev · 

let vergilerinden az çok ayrı bu 
lunmak sistemidir. 

Maliye Vekili bu iki ıistemin 
mahzur ve faydalarını anlattıkta11 
sonra sözüne ıöyle devam etmit 
tir: 

Herhangi bir yerde herhangi 
bir sarsıntı olsa hükumet onu iza
le etmeye çalıı.makla mükellef de 
ğil midir, idarei hususiye bütçele 
rinde muvazenesizlik , bir takım 
memur ve muallimlerin maaşları 
nın teehhürü gibi bir vaziyet ha 
sıl olduğü zaman yüksek heyetiniz 
derhal harekete geldi, hususi bir 
encümen tetkil etti, maliye yar -
dım etmelidir dedi. Maliye de der 
hal bir milyon liralık yardım yap 
tı. 

Fuat Ağralı bu bahiıten ıonr.ı 
bina ve arazi vergiıi layihcuına 

geçerek şunları ıöylem:ftir: 

arazi vergisinin en karışık ve en 
İptidai şekilde tahakkuk ettirilen 
bir vergi oluşudur. Tahrir yapma 
dığmız için bu vaziyetle kartılatı 
yoruz. Arazi tahririne ait kanun 
layihasmı meclise sevkettik. 

Dörtyüz küsur kazamızda o ka 
dar komisyon teşkil ediyoruz. En 
kısa vasrta ile tahrir yapıyoruz. 

Bundan maksadımız mükellef k=.m 
dir bunu bulmaktır. 
Bina vergi·lerinin idarei hususiye 

yeterkedilmesi dolayısile bu idnre 
ler daha fazla çalıtacak ve vari · 
dat da daha çok inkişaf göllere • 
cektir. Öyle zannediyorum ki, ni 
hayet bir buçuk iki sene içersinde 
daha ıüratle halledilecek ve daha 
büyük fırsat verecektir. 

- Avam kamarasında, yahut 
Lordlar kamarasında mevkie sa -
hip olmayan ve umumi vekaleti 
haiz bulunmayan kabine azasının 
bu vaziyette ne zamana kadar ka 
lacakları hakkında Başvekalet bir 
karar almak tasavvurunda mıdrr? 

Başvekil - Mevzuubahs olan 
nazırların tasvir edilen şekilde 
vazifelerine nihayet verebilmek 
hususi bir kanun çıkmasına bağlı 
dır. Hiiktl.met ise avam kamarasr 
na böyle bir kanun sevketmek ni · 
yetinde değildir. 

:~:~::::~0:;:~ktır. 5000 Habeş ltalyan hat-
Başvekiı şu cevabı vermiştir: 1 k • 1 
- Muhterem meb'uslar meclis afJ0) aşma istemış er 

has reisinden öğrenmek istedikle-
ri şeyleri bana sorarlarsa memnun 
olurum. . 

İşçi partisinden Şin W el - Aca 
ha Başvekilin bu vaziyeti alması 

Mister Kendi - Memlekette ikilik (düalizm) sisteminin bir mi 
çok münteşir bir his vardır. Bana sali midir? 
kalırsa bu hisse avam kamarasm Turtl - Bu güç meselenin c1a· 
daki muhalifler kadar muvafık - ha şayanı memnuniyet ve demok 
lar da iştirak etmektedir. Bu his rasiye daha uygun bir şeklinin ye 
ve kanaate göre benim istizahnn niden meclisi has için bir reis ta 
da mevzuubahs ettiğim nazırlann yini olacağına acaba Başvekil ka 
tayini sadece bir fırka mannevre· ni değil midir? 
sidi~: Aca~a ~aş.vekil mem.lek:t · (Başvekil Makdıonald bu f;Uale 
te boyle ~ır _hıssın me~cudıyetı~e cevap vermemiştir.Avam kamara· 
vakıf degıldır? (Ekserıyet partı · smda ceryan edıen müzakerelerden 
sinin srralarında güriiltüler) yukarıya kaydettiğimiz satırlar 

!şçi partisindlen Tuti halıhazır Makdonaldın adeta bu mecliste 
da kralın hususi meclis riyaseti i istiskale uğradığını göstermekte 
le kabineye dahil bulunan sabık dir. Hakikat halde Makdonald 
Başvekil :Mac Donalda hususi mec pek yakın bir zamana kadar İn · 
lis reisi sıfatile irad edilecek su giliz imparatorluğunun Başveka · 
allere kimin cevap vereceğini leti makamını işgal ettiği halde 

Roma, 23 (A.A.) - 78 numa 
ralı resmi harp tebliği: 

Mareşal Badoglio telgrafla bil· 
diriyor: 5000 kişilik bir Habeş ko· 
lu, Tembien'de Addiabbi civarın· 
da hatlarımıza hücum etmişler ve 
timale doğru bir yol açmak için 
zorlamışlardır. Yerli ve ana va -
tan kuvvetlerimiz, bunun üzerine, 
derhal tiddetli mukabil hücumla -
ra geçmişlerdir. Nihayet Habeş 
hücumu pÜ$kürlülmüş, Habeş kuv 
vetleri Eritreli askerlerimiz tara -
·fmdan takip edilmeğe başlan.mı~ 

intihabatta meb'us çıkamaması 

neticesi olarak bugünkü vaziyete 
düşmesi ibret alınacak bir hadise· 
dir. Makdonald meb'us olarııa~n 
ca kral kendisine ayan azalığı tek 
lif etmiştir. Fakat l\Iakdonald bu 
teklifi kabul etmedi. Çünkü inti 

tır. Bu muharebedeki ltalyen ve 
Habet zayiatı bildirilecektir. 

Eritre cephesinde tayyareleri · 
miz Guaram ile Aıangı gölü ara · 
undaki mmtakada HabeJ tecem · 
mülerini bombardıman etmittir. 

HABEŞLER AKSUMA 
YAKLAŞTILAR 

Adisababa, 23 (A.A.) - Bildi 
rildiğine göre timalde Habet lmv 
vetleri ilerlelemelerine devam et 
mektedirler. Habeş kuvvtleri ha · 
len Aksuma altı kilometre mesa -
feye kadar gelmişlerdir. 

habat sırasında muhalifleri "meh' 
usluğu kaybedersen, kral seni a · 
yan yapar,, demişlerdi O vakıt 
~fakdonald bu suretle kendisine' 
tariz edenlere karşı "Hayır, ayan 
lığı kabul etmem.,, diye cevap ver 
mişti.) 

Londra, 23 (A.A.) - Res 
mehafilin tebarüz ettird klerin 
göre Bay Eden İngiliz politikası 
nın Cenevreye müteveccih istika 
metini ve Milletler Cemiyetine • 
zimkar bir surette müzaheret: d 
vam ettirmekle beraber, ayni P 

manda, Milletler cemiyeti konı 
yinin tavsiyelerine istinaden. ltal 
yaya kartı ekonomik hareketleri 
birlikte güdülerek olan uzlaını 
yolunu da takip eyliyecektir. 

Bay Eden yarın ilk d~f a olarn 
makamına gelecek ve ondan son 
ra birkaç gün İstirahat için Lon 
drayı terkedecektir. Maamafih S. 
Eclen bakanlık He rabıtasını dai · 
mi surette muhafaza ey!iyecektir· 

Londra, 23 (A.A.) - Bay E· 
denin tayini hakkında bura siya• 
si mehafilinde söylenildiğine gö 
re, bu tayin İngiliz hükumetini!' 
siyasasını Milletler Cemiyeti prel' 
siplerine istinat ettirmekte deva1" 
edeceğinin bir delilidir. Fakttt 
milletler cemiyetinin toplanacr i" 
sonkinun ortalarından evvel yc11i 
bir karar verilmesi bek!enmiyor· 
Diğer taraftan İtalyan gazeteleri• 
nin bu tayini halyaya karşı gayri 
dostane bulmaları da manasız gö
rülüyor. 

Londra_ 23 r A A \ - ~.,.. ~•!. 
zetesi yazıyor: Fransız Atlantik 
denizi filosundan birkaç geminirt 
Akdenize geçmesi LavaJin siyas•· 
sına mühim bir değitiklik göste · 
recektir. Çünkü bir iki ay evvel 
lngiliz hükumeti Lavalden bir ikİ 
Fransız harp gemiııinin cebelütta 
rık veya lskencleriyede buluna.ti 
İngiliz filosuna iltihak etmesini ri 
ca etmişti. 

KAMUfAYDA 
Ankara, 23, (Özel) - Kamu • 

tay bugün Tevfik Fikret SılayıJ' 

batkanlığında toplanmı;tır. 
Başvekalet te&k~resiyle teşrii 

masuniyetlerinin ltalclırılması ?s • 
tenen Antalya saylavı Numan Alc 
soy ile Denizli saylavı Haydat 
Rüştü Ötkem ve Tokad ıay!a\'J 
Hürrem Ergunu üzerindeki karıa · 
nn devre sonuna talikin~ c,ait' 
muhtelif en .ümen mazbatalirf 
müzakere edilm=ştir. 

ıv. usa. dağında kırk ~Ül1 
Ankara, 23 (A.A.) - Basııt 

genel direktörlüğünden: 
"Muaadağında lm·k gün'' adi• 

filmi çevireceği mevzuu lJ.ah&oJıılt 
ve Vatinglon elçimizin teıebbii ' 
ıü üzerine bu İşten vaz geçetl' 
Metro Goldwin Mayer film e~ 
bu kere kendisinin de bağlı bulıııt 
duiu Amerikanın en büyük fil.-S 
çevirenler birliii olan "Motio' 
Picture Producera and distribıı ' 
tora of America" müesıeseıirıitf 
kendisine bu bapta yaptıiı i.ti~ 
üzerine, Verfel'in romanını fil .... 
çevirmemek kvarmda sabit old1'' 
ğunu bildirmiftir. 

Binaenaleyh ıon zamanlar~~ 
gazetelerimizde yapılan ve bu fı 
min gi'iya çevrileceğini iddia e~
netriyatm yanl11 istihbarata d• ' 
yandığı anlqrlımttır. 



1 İfaretler 
Bir istifanın 
manası 

lngiltere, Ulu•lar So8)'ete.i po· 

iltcqı hesabına Hariciye nazırını 
~rban verdi. Bu kurban veritin 
~qc/e ettiği bariz manalar vardır: 

I - Pariste Fransız Harici~e 
~trı üe Jngiltere hariciye nazın 
~Qrında kararlaıtırdan wlh tek -
lilleri /ngiltere tarafından kabu· 

t edilmedi. Bunan manası gudu" 

e t-,Gn•a ile lngiltere henüz. ltalya 
ı · lfQbeş anltl§mamazlığu.da ayni 
a· IQ!ıa değildirler. Fransa ile /ngil
a lerenin ayAi saf ta yer almaları 
e- ~O<ıre'un istifasına r~ğmen L~va' i 
· ~ıihumetinin noktai nazarındarı I 

e- ~4)-•dığını ifade etmer.. Bu noktai 
l· 'lqzcıra lngiltercnin yancıtmadığı 
le 111 anlatır. 

11 il - Gerek Hoare'un, gerel: 
&cı;clv!nin par!ômcntoilaki natıılı 

l; 
1
"'' Uluslar Soıyetesi politikası-

• 
11tn bir icra kuovctinc muhtaç ol-

• dllfrtınu bu kuovetin henüz tam v~ 
· ~ti bir surette tanzim edilmi~ ol 
· l'rı-::ıdığını tebarüz ettirmektedir. 

r. F" ransa, lngiltere ile iı birliği 
. 'lftl~d;~ir.e göre Uluslar Sosyete.si 
· ~Qrarlarının tatbiki ile doğrudarı 
. ~0iruya lngiltcrcnin meığul ol-

" "ı1tr icap ettiği oe cliğcr devletle-
., ~İrt cemiyete a!akc:ları nisbetincle 

°YQrdrm cdcccldcri anlaşılmakta 
tlır, 

Bu vaziyet önünde /ngiltere 
'lin~ Uluslar Socyclesi paktım var 
lıhlarını kor:ı17'-:ık için bir prensip 
tı!~;·ah kabul c 'en küçük devletle
~i bira: Claha fili vaziyetle alcikcı 
1Qndırmağa ve onlardan daha çe
ti'l mücacle!e'er için varıl almat~ 
Cb-~USÇ!nda o!dulru anla~ı'ıvor. 

ili - Fakat bır vaadi almalı 
~i clcğilclir. Çetin müc~de!elere 
iircce.~ olanların kargıla;:acakları 
'>tii§küller, zecri tedbirler mesele· 
ti:vle mukayese edilebilir. 

Zecri tedbirlerin nasıl güçlük 
le, • O el t O el OV O l A d L'ucu e gc ır ıgı ma um ıır. 

Coğralyadan, ekonomik sebepler. 

tlerı, gelen bu vaziyet yekpare bfr 
blokun Uluslar Sosyetesi emrine 
IJerilmesini imkansız bırakacalt 
'>tcıhiyettedir. Bunun için daha çe-
;irı mücadelelere sebep olacak o
Qll yeni tedbirlerin alrnmaıı mü
'lQarp bir §ekilde geriye bırakı! 
'>tı~tır. Meıel& petrol ambargow
'lıtrı tehiri bunun bir misal&clir. 

iV - Hoare'un istilası, lngil 
f •• • kt . ·ı el • enın no aı nazarını ı a e 
~der. lavalin noktai nazarı biiyiik 
~ir Avrupa devletinin lngiltere 
1
le bir ıalta olmadığını anlatır. 
~ akat bu vaziyet, H abe§ - I tal ya 
•htilaf ının halli için yeni bir yo! 
~Qatermit değildir. Hadiseler bildi
iirniz ıekilcle ilerlemektedir. Ya 
ili açık manaaiyle ltalya - lngiliz 
leıadı sürüp gitmektedir. Bu te-

~cu, Habe§ - ltalya harbi ya bit 
rliPlomcui vasıta ile, yahut silafı 
IJQaıtcuiyle nilıayetleninceye k~ 
l/Qr ıürecektir. 

inkılap şebld Kablliy anıl 
"Bir Kubilay öldü. Ne gam! Devrim için tunç 

yüzlü binlerce Kubilay yaşıyor,, 

k··ı · d N k H kukt fflrVPinnma Talebe Birliği Rem Hüıeyin dünkü toplantıda Tıp Fa u teıın en amı , u an -.,.-· , 

tnkilap şehidi Kubilayin şehiıı----------====-ı rnnızdaki anlamını bir .. dakika da 
d v •• •• d'" b · c· yıl dö · ( Kısa Haberler ~ ha anlatmaya çalışacagız. 

ol. u~ ~nun ~~ eşın 1 
. • _ . ~ Bugün Menemenin en yüksek 

niımuydu. Bu munasebetle Mıllı • Ekonomi bakanı yakında Kütah- t 1 . d bınn· . de bı"rbı"n"ne da 
. T 1 b B" }'"" t f d U ·ı b .. yük epe enn en T.iırk . a e c ır ıgı a~a m dan b" yaya glJerek kalori .. i~ban ~ ~eri yanarak yükselen dört vücudün 

nıversıte konferans sa onun a u kıymeti olan Linyit komür ma en • .. f" d b. t rih bakan gözle 
viik bir anma töreni yapılmıştır. nl tetkik edecektir. e!1.us ~!1 e ır a e kt 
"' T'". h b" v dıan söyle· • Belediye teşrifat n merasimlere rının gormeyen oyukları gelece e 

~ı:~~ .. 1 ep 
1~ a~z 1 nnuş da ait işlerin bfrelden idaresi için bir teş en büyük yurd ödevini hatırlatan 

nen s a. 
11~.arş e ka aş ~ ıI·· . rifat ma.w;ı ihdnsınn karar vermiş • Kubilayı muhaY,Yel ve ilahi bir 

ha sonra bırlık baş nı ay ~ tir. kahraman gibi tanmuyonız. Bu 
seyin kürsüye gelerc\< şunlan soy • Florya.nm imarı işlerini üzerine •t ta 1 belki nun öz değe· 
!emiştir: alan Proşt nisana kadar gelemlye • ç~ş! .. ~~ş a . 0 • • 

Arkada. !ar, acı bir günün yıl cıeffnl bildirmiştir İşlerin bir a~ ev • nnı .butun ~a:ıanle ~~a çıze 
d .. ·· ·· J · Bundan beş yıl vel bitmesini istiyen belediye mımar· meyız. Kubılay geregınde canını 
.. onum un .. ey~~· ufukların . dan avdetlni tesri etmek rlcasmda bu- devrim yolunda vermeye and iç · 
once b.ugun : e~emen an bir lunmuştur. miş , bizden bir parça bizden bir 
da yurda h~~ bır kast taşıy . • GUmrilk memurlarına mhh! ae • tekdir. 
yangın belırdı. Bu yangın senın bepler dolayıslle izin verilmesi yasak o inandığımıza göre ödevin'den 
çağından ve se:ıin ~~~dan genç edilmiştir. Hasta memurlar ancak b ka bir şey yapmamıştır. Kubi 
T\uhilfı.vın knmle sondu. g(lmriik doktorlauna muayene...olduk ı-~0• •• ~ km k. . b~uı. kal 

Nas;l ki, yüzlerce uzun yıl ulus tan sonra iz.in alabileceklerdir. ay ır ~eJınıı so a ıçın ~ 
acı ve izdir~p içinde kıvrandıran • Gelecek yıl mah~t iht.iyacı!'ın dıran bırkaç. yıl~nm. k~rş~mda 

1 b · ·ı • Mehmetciğin çoğu kokkömürü ile temın edıleceğin- toprak renklı elbısenın, kalbınde 
suçl~ık u· t~rı 1 ıt ~d 1 

can verdi den odun ve kömüre nark konması ve damarlarındaki kızıl gençlik 
cıı> a a'-·agı a ın a · . · t• di b 
.. -' . . b T · .. lüzumsuz addedılmış ır. kanının hakkım vermesey , u 
Büyük Türk devrınu u. ezı ışın u~ • Ticaret odasından biltiln esnaf- gün nihayet belki her kanın dol • 
t~\nde Y~~ksel~i.. E~:·el~ıler ):ur? ~ Iara yeni bir tamim yapılmış bir.haf: duracağı bir boyluk toprah-tan baş 
çın, kurmluş ıçın olmuşle:dı. ~u atya kadar odaya kayıt ve te.s~ıllen k b dd h kki l b "lirdi 
bilay devrim için öldü. Bız Turk bildirilmıştir. a u yur a ne a o a ı . 
gencliği devrim için öleceğiz. De\' • Finans bakanlığı yeni bir harci HA YRONNISA ANLATIYOR 
rim .. volunra can ..-ermek için ancl rah kanunu nizamnamesi hazırlamak- Hulruktan Bayan Hayrünnisa 
lıvız: tadır. Proje önümüzdeki hafta Kamu- ateıli sözler ıöylemiı ve ezcümle 

• ip ı.. •1,. .. 1.. .. tutmu· taya verilecektir. d • • ki 
uıı.;ı aym o umuııe yas • d"l tarih ve coğrafya eımıştır : 

O d .. .. d . ·on1z Ankara, ı , ' · f 1 
yoruz. n an ovunç u~u~ ,. fakültesinin açılma töreni bayram - ''Beş yıl varki; genç ım a ı 

Ilir Kubilay öldü. Ne gam. De,· ertesi yapılacak ve derslere derhal Türk çocuğunun varlığını aramrz 
rim için tunç yµzli.i binlerce Kubj başlanacaktır. dan kaybettik. O korkunç günc!ıe 
Jfıy yaşıyor. Yaşayan Kubilaylar • Yunan hükQm~ti ~nrbt Trakyada bir yobaz ve arkadaşları sembol 
adına, Türk gençliği adına Mene bir nkalliyetler daıresı açma.ya karar olarak aldıkları, yeşil bayrakla 
men ufuklarında ,yükselen ve it:i Yermiştir. Daire muahed_elenn aka1lf- boş kafalannın hülyasına kavu§ · 
mizden taşan l~ubilt.yın hayalini yetlere ait olan kısımlarıle meş~ul 0 • mak için ayaklanmışlardı. Unut · 

.. 1 k . 1 1 .. lacaktır. 1 dı k" T" k ı· v. k a· selam ar ·:n sız~ en onun var IgJ • Yıl ba ndan itibaren elektrik ta- muş ar n, ur genç ıgı en r 
öniind.e b.ır .dal:..!ka a~·a:ı: .a susma rife~nde t~nzilat yapılacak ve elek • sine emanet edilen büyük devrimi 
nızr dılerım. trik fiyatı kilomt lmşma üç kuru,;ı u- yurdıın her bucağında ve bütün 

Birlik başkanından sonra kür · cuzl:ı.tılacaktır. alçak tasavvurlara karşı korumak 
süye trb fakültesi taleb~incen • Karadcnizden bir ay içerisinde 50 için ayaktadır. Ve bütün dikkat 
Bay Namık geldi. Ve sözlerine bin knsapitk hayvan gelmiştir. kesilmiştir.,, 

şöyle b::.tlA<!-.: Hayrünnisadan sonra hukuk 
NAMIK ANLATlYOR Floryad bayındırlık fakültesinde Muvaffak Şeref, Me 

- Bugün memleket ve rejim Geçen sene imarına başlanan neınende irticaa önayak olanları 
şehidi Tüıbilfıym hatırasını yine Floryada ilk bahardan · itibaren. tel'in· etmiş, kürsüye ıon çıkan hu 
anmak irin burada toplanc11k. 1çi yeniden çalışmalara. başlanacak · kuk fakültes:nden Cavit büyük 
mizde· y~km bir geçmişten aı't:~ trr. Şimdiden bazı mimar Ye mü bir heyecan içinde Kubilay için 
kalan acıyı değeri kadar tadaca · hendisler Florya için projeler ha duyulan büyük hürmeti çoıkun i 
ğız, ve bi7.lerd-en biri olnn aziz ölii zırlıyarak belediyeye Yermekte · fadelerle an!attrktan ıonra toplan 

t Fakat lngilterenin Habe§ -

lQJya harbini sonuna kadaı ~~~~--~~~--~~--~~----------~----~----~----------------~----------~ 0'1>iektif bir şekilde seyretmeğe 

nün kayholn~tmun genç kafala · j <lirler. tıya aon verilmiştir. 

'>ı.enfaatleri bakımından taham · 
~İilii var mıdır? Her halde /tal .. j 
~Q - Habe§ ihtilalındn Uluslar 
Sosyetesinin coğrafya ve ekonomi 
~Qkımınclan ikinci p!anda kalan 1 
(/evletlerden daha önce harekete 1 
fleçeceğincle §Üphc yoktur. J 

Belki de Hoare'un istilasının 
1 '»lctnaarm bir yağmur mcvs:mi da-
1 ~Q geçtikten aonra daha iyi anla 1 

'tlqk imkônı olacaktır. ı 
Sadri Ertem Gıdıklanan bir adamın terzide ölçüsü nasıl alınır?/ 

Tür ki yenin 
"Mısır,, ı 
Acemin pirinci bütün dünyacltı 

ünlüdür. Sadri, Anberbu d :ye a
nılan bu pirinçler, §imdiye kada' 
bir toprak harikası sayılır, bC!§ktJ. 
yerlerde yetişmez ıanılırclı. 

Geçen gün bir dükkanın ca
mekanlarrnclaki mal örneklerine 
bakarken, pirinçler arasında 

"ıadri,, yi ele gördüm. Kontenjan 
I J ~•v• • yüzünden stanbula gc1me- ramı 

aöylemi§lcrdi. Fakat İiin tuh!II ta• 
rafı üstündeki liattc toplanıyo,.. 
du. Elli kuru§a tiadri pirinci._. 

1 Hemen daldım. Çcwalcla ela ger.tJ 
o rakam. Elime ald:.m, h.oklc:dım~ 
Evet, sadri. Tanelerine baktım, 

kırıkst:. Keneli kendime: 

- AnlCJ§ılan kendi mallarıra 
bilmiyorlar! 

Dedim ve alac:ığım kadar al ~t 
clım. Çıkarken .sordum: l 

- Demek artık pirinç konten
janı kalktı, öyle mi? 

A'damcağız anlamadı. Yüzüm 
bön bön baktı. Tekrar ettim, ge !. 
ne anlamadı. 

Nihayet clayanamadım: 
- Canım bu pirinç !randan 

gelmiyor mu? 
-Yoook! 

- E .. Nereclen geliyor? 
- Yerli .. Buradan. 
- Yerli mi? 
- EtJet yerli, Antalyanın ! 1 

Şimdi f iatteki düşkünlüğün ır 
bebini anlamı§lım. Gümrükler, 
kervan paralan, sınırdan sınıra U• 

lCJ§tırmaktaki güçliik!erle geçerı 
yıl ancak yüz, yüz on kurıı§a ala
bildiğimiz Sadriyi, An(alya, yarı
Jan Jaha a§ağıya mal ediyordu. 
Kendi kesemin kazancından çok• 
yurdumun toprağındaki cömertli• 
ğe seoinclim. Deme.~ yalnız "Sel• 
mcu" ve "Höy" tar!alarımn bağış
lıyabileceğine ir.c.mlan pırıncı, 
Antalya, hem belki daha değerli 
bir varlıkta yeti§tiriyorclu. . 

Son çağ, Antalya topraklarını. 
altından üstün değerlere kavug • 
turdu. Portakal bah;elerinde "Y ~ 
la" nınkileri kıska:tdıran yemişler: 

ballandı. Çehirclckleri azalclt, her 
bukları incelenerell eti, wyu, ko
kusu zcnginlecli. Tatmadım, ama 
duydum ki, muz yctigtirmede el 
ön sıraya geçen gene Antalya l• 
mi§. Dağlarında Amerikanınkile ı 
re üstün "Travers" lih çam Ol"" 

manları f ııkıran bu kutsal ülke 1 
nin ovalannda ba§aklar do!cun~ 
ağaçlar yüklü. Her adımda yeni 
bir hazinenin e§iğinden atlanıyor4 

Zaten ba§tan b~a Türk top ~ i 
rakları bu harikalı· verimlerle da. I 
ludur. Bir yemiı, bir sebze bi~ 
yancla tiikenir, son döküntülerini l 
verirken, öte yanda bunlann tur • 
lanclaları bcqlar. Ôpülec.ek. uf" 
runda bin kere ölünecek bir yur ~ı 
dun evlatlarıyız, ne mutlu bize/ j 

S Q~zgin 

Adalarda çiçek fidanlığı 
kuru'acak 

Adalan giizellcştinne cemiyeti 
yd başından sonra valinin başkan 
lığında yıllık toplantrsıru yapa ·· ı 
cahi.ır. • 

Bu toplantıda adalarda bir çi -
çek fidanlığı kurulması ve adata: 
rrn güzelleştirilmesi meseleleri 

1 
J 

göriişülecektir. •• \ 

Atatürk devrim müzesi 
tzmir, ( Ozel) - lzmirde açıla 

cak olan Atatürk devrim mtizesi 
için konuşmalara devam ediieyor, 



Serv ,etinı kız karde~ine 
bırakmış, fakat. •• 

' uıtur ısıer 

I, özel okuUar için 
talimatname 

Ağır hasta bulunan 11lm patriki Mektep açacaklar tem. na t 
Fotyu.sun son yazdığı vasiyet 
mektubunda servetini kız karde göstermeğe mecburdur 
ş'ııe bırakmışsa da, kız kardeşi on Ozel okullar için yeni bir tali· 
beş gUn evvel ölmüş bulunmakta- matname hazırlamak üzere kül • 
du·. V c işin en dokunaklı tarafı, tür dfrektörlüğünde toplanan ko 
patrikin k1zk urdeşinin öldüğünü misyon çalışmasına dün de devam 
hilınemesitlfr. etmiştir. Dünkü toplantıda sonuç 

Patrik son günlerde vasiyet belli olmuş ve talimatnameye ye· 
mektubunu yazdırmak lüzumunu niden bazı maddeler ilave edil • 
h~etmiş ve noteri yanma çağıra· miştir. Bu mad'delere nazara~ bun 
rak, varını yoğunu kızkardeşine dan sonra özel okul açmak iste 
vermek istediğini söylemiş, yaz • yenler evvela bankada teminat ve 
'dırmış, imzalamıştır. ya teminat mektubu gösterecek · 

Patrik ağır hasta olduğu için, !erdir. Bundan başka özel okullar 
krz kardeşinin öldüğünü kimse her öğretmeni alamıyacaklardır. 
kendisine söylemeğe cesaret ede Oğrctmcnlerini seçtikten sonra 
memiştir. bunlara verilecek ücreti tesbit e · 

Patrikin btrakrnak istediği mi decekler ve ücret miktarını indi 
rasa gelince, büyük bir şeyden iba rip çıkaramıyacaklardır. 
ret değildir. Bundan başka talebenin taksit 

lki üç bin lira kadar tutan ki · işleri için de yeni bazı maddeler 
taplan vardır. eklenmiştir. 

Patrikin ağrr hastabğI, 13 kişi Talimatname bir encümen tara 
aen ibaret olan Sinod rneclisjne fmdan tekrar tetkik edilecek ve 
bildirilmiştir. Patrikler daima Si ikinci kanunun ikisinde yapıla · 
notl meclisindlen seçilmektedir. rak son bir toplantıda bir daha 

• . _ _ gözd~n geçirildikten sonra bakan 
Atına ga~et"lerı gunu lığa gönderilecektir. 

gününe ge'emiyecek Edebi at fakültesi binası 
Günü gününe !stanbulda satı· i · edilecek 

fan Atina gazetelerini bundan son amır 
ra ayni günlerde bulmak mümkün Edebiyat fakültesinin bulundu 
olamıyacağı anlaşılmaktadır. ğu Zeynep Hatun konağını bazı 

Bu gazeteleri haftada iki defa, dershanelerinde tavan sıvalarının 
dört saat kadar bir zaman zarfın çürü®ğü yaızılmıştı. Bu mes~le et 
da Atinadan buraya getiren ltal J rafmda inceleme ynpan Um r ... 
ıyan tayyareleri, mukavelenin bit site idaresi üst katta bu~tın~n ~eş 
mesi dolayısile ayın sonunda se altı dershaneyi alt kata ındı~~ · 
ferleri kat'i surette tatil edecek · tir. Binanın tamiri sömestr tatılın 
tiı'. de yapılacaktır. . 

Son zamanlarda yolcularının JNKILAP DERSLERi - Uni· 
da aızalması dolayısile, mukavele versite talebelerinden bazılarnm 
yi yenilemeği faydalı bulmayan inkilap derslerine devam etmedik 
kumpanya, Br~ndfaiden kalkıp A Ieri görülmüştür. 
tinaya geldikten sonra oradan o Devam etmeyen talebenin duru 
sabahki gazeteleri de yüklenip ay mu incelenmektedir. Rektörliik 
ni gün içinde buraya getiriyor. inkilap dersleri için geçen yıl ya 
Bu gazeteler öğledl2n sonra beş ku pılan devam emcburiyetini bu yıl 
ruş fiyatle Beyoğlu sokak1annda da kullanacaktır. 
satılıyordu. ÜNiVERSiTEDE - Oğrend~ 

Şimdi bu gazeteler mutad yol· ğimize göre Universiteye 15 ıa · 
larla ancak iki gün sonra gelebi · borantin 5 dıe hemşire getirilmiş
lecektir. tir. Bunlar yabancı profesörlerin 

Boğulan kadın İfİ 
etrafındaki araşhrma 
Kasmıpaşada bayram yeri de 

nilen yerin köprü altıİıda bulunan 
kadın cesedinin Yugoslavya mu· 
hacirlerinden F.smaya ait olduğu 
neticesine vanlmış,onu parasına 
tamaan boğduklan sanılan iki ki 
gi hakkında takibata girişilmişti. 
Taşrada bulundukları sanılan bu 
adamlar, daha yakalanıp lstanbu 
la getirilmemişlerdi. 

Haklarında.ki ihsar müzekkere 
]erinin infaz edilerek buraya ge 
tirilmeleri beklenilmektedir. Di · 
ğcr taraftan, buradaki araştırma 
başka noktalardan devam ediyor. 
Haklarında ihzar müzekkereleri 
çıkarılanların sahiden suçlu olup 
olmadıkları sorguya çekilerek a · 
raştmna derinleştirildiikten sonra 
belli olacakt1r. 

M~cidiye köyündeki evler 
1\lecidıiye köyünde oturanların 

yaptıkları evlerin yıkılmaması i 

Iaburatuvarlannda bir yıl çalışa 
caklardır. 

Laboratinlerin 13 tanesi tıb fa 
kültesinde ikisi de fen fakültesin 
de meşgul olacaklardır. Bunl~rın 
yerlerine etişebilecek olan bırer 
Türk Iaboratin de yabancı labora 
tinlere yardımcı olarak verilmiş · 
tir. 

Palto çalmaktan suçlu 
gencin duruşması 

Universite talebelerinden bazı 
Iannın paltolarını aşırdığı iddiasi 
le yakalanan Safa ismindeki gen 
cin duruşmasına, Sultanahmet i · 
kinci sulh ceza hakyerindıe dün 
devam edilmiştir. 

Sulh ceza hakyeri, bu davayı se 
Iahiycti haricinde görmüş, vazife 
noktasından genel s..1.vamanlığn 
geri göndermiştir. s.uçun m~hiy~ 
ti itibarile dosya istıntak daıresı 
ne \•erilecek, oradan duruşma ka 
ran alındıld.an sonra ceza hakye 
rinde duruşma yapılacaktır. 

... 
va davası 

Polis haberleri: 

Mısır - Libya 
hududunda 

(tJstyanı 1 nci de) 
Bir çocuk çjğnendi altı ay müddet uzatmış olduğun · 
1077 numaralı hususi otomobil dan ~fısı: hükfımeti beş sene hiz 

dün Şebzadebaşından geçerken met etmiş olan ve 31 kanunuev · 
yedi yaşında Mecit isminde bir velde terhis edilmeleri lazım l!e 
çocuğa çarpmışı başından ehem - len 400 askerin altı ay daha or 
miyetli surette yaralamıştır. Ço - duda kalarak hizmet göııneleıin~ 
cuk Şişl E-tfnl hastanesine yatını- karar vermiştir. 
mış, otomobilin sahibi Şerafettin KRALDAN MISIR MlLLETlNE 
hakkında kan ı " takibata l!ecil ~ .Kanıre, za (A.A.J - :su lJal .ı 
miştir. nı 1\fısrr ordusundaki ihtiyat ef 

TRAMVAYLA OTOMOBiL radr, nonnal hizmet miidrletinrien 
Bcşih1aştan kalkan 1077 nu · altı ay fazla silah altında tutma· ı 

maralı vatman Mehmedin idare· ğa kara rvermiştir. . 
sindeki tramvay arabası ile 2303 Bayram münasebet1le, Kr~l 
numaralr şoför Mustafanın sürdü- Fuat Mısır ulusuna hitaben hı:· 
ğü otomobil çarpışmışlardır. Oto- bildi;ik neşrederek, sıhhi dunımu 
mobil hasara uğramıştır. nun uzun boylu törenlerin meşak 

y ANGIN - Kasmıpaşada Bo · katine tahammül etmek i~kan~n~ 
1 

curgat sokağında Mehmet Alinin vermedHiinden ötürü teessuflerını 
evinden yangın ç.ıkmı.'7 çabuk sön bildinni;tir. Kral, milletine sa~ ~ 
dürülmüştür. det ve refah di1emekie ve s?~~h 

KAVGA ETIILER .- KoMı ~ yurdunun şeref ve azam eh 1çın 
mustafapaşada Ahmedın fınmn dua etmektedir. 
da çalışan Receple fırının önünde ----.-.------
elma satan Hasan ve kardeşi Hü- lı~bul ~ıltdı~-ıı 
seyin arasında kavga çıkmış, iki .$2hır1iyatrosu 

kardeş Recebi dövmü.~ler, başın • 111111111111111 
dan yaralamışlardır. 

BiSiKLET ÇARPTI - Aynalı ili 1 
çeşmede oturan Mariye İsmail is· 
minde bir çocuğun bindiği bisik - 111 

Jet çarpmış, yaralamıştır. 111111111 

Bugün s:ıat 
20 de 

KARAMAZOF 

Türkçesi 
Yazan: 

Reşat Nuri 

ÇARŞIKAPIDA - Çarşıkapr· 
da doğrama fabrikası sahibi tz -
zetin kullandığı 766 numarah hu· 
susi otomobil 127 numaralı Şişli 

- Tünel arabası ile çarpışmış ça 
murluklan hasara uğramıştır. 

Fransız tiqaf10$U 
HALK OPERg'J'l 

Bu akşam 
20.30 da 

Çocuk E "irgeme Büyük Operet 

Kurumu menfaatine Yazan: Mahmuı \c..-....ı •• tuzik: 
2;;. 12. 935 akşamı AZAR sine. Seıni ve Seyfettin Asar. Gişe gündÜ7 

masında yapılacak resmi küşat n(ıktır. 1'elefon 41819. 
programı: l~iatlar: 35-1".0-60.75.100 Loca 400-:JOO 

ı _ Bando, açılma işi, söylevlPr. Bayramda her gün 2 m:ıtine 13 \'e 
2 - Film, 16 da 1 inci günü matilerde ~~vda O 
3 _ Enternasyonal (Yılanlı ka· teli, a.kşlmı Bay - Bayan. 

dm) Bayan Feride taraf'ındnn nr. 1----------

.yete. f\laşit - Ertuğrul Sadi 
4 - .... l'arycte, (6) kişilik grup il A L I D E 

tarafından, 

Selızadebaşı 7'URAN Ti11tdmtrunda 5 - Jı.,ilm , 

6 - K13 metli san'atkinlanmn Bu gt!ce saat 20,:\0 ' • 
Bayan ~afiye tarafından kon.ser \'e ATI AL.1 ' 
fasıllar. 0SKJ1Di11U GEÇ ı 

7 - Film. Yeni büyük 't'Od'til 
.. - , .az. ans. 

çin Ankaraya başvurduklarını ev ------------
velce yazmıştık.. Be!e?iye _de köy 1 yapı ve yollar kanununa göre göz 
(le.ki evlerin vazıyetinı yemden t~t 1. den gecirilmiştir. tnceleme huku ~..sı--...ıoı.aı ______ ı ... • 
kib Jiizuın görmüş bir çok evler ki bakı;nından da yapılacaktır. 1 

o ,.. d 3 perde 
Her tarafa tram.,·ay 

Telef on: 22127 

' lranrn eski ve ., açarların '"t 
nuncu Şahı olan Alımet Ş~hırı 0Jı 
lu pren• Hamit Kafar lngrltere 
bolaörlük yapmalztatlrr. LonJ; 
gazetelerinin verdiği malam Jı 
göre eaki §ahın oğlu V orsestef , 
bokı ıampiyonluğıına ka:zanrrı•f 
tır. 

Fişekle posta 
nakli vatı 

Fransada tccr l1b eler 
yapı'acak 

dlı Paris, 23 (A.A.) - Yakın ~ 

:Manş kıyılarında yeni posta fi~. 
lerinin denenmesi yapılaca~ · 
I'ransız mühendisi L<mis D~r 
blanc, Aeroteknik "Sensir'' e · · 
tüsünde kendi fikrince, post.3 ~.ı 

, 'f ~~ 
Çaklarma yardnncılık vazı e. ,., 

k d .. tJI"' görecek olan otuz a ar nunı ıftl 
fişek yapmıştır. İçine barut d0.' , 

rulacak olan bu fişeklerin ye111.
1 
'f 

dare tertibatı vardır ve otuz k ~ 
metre katetmesi muhaınme ob'fl t • 
la beraber, her halde on kilorıle 
reye gidecektir. ıf 

Şehirler arasındaki postaJ3f10~· 
Çaklar c:ehirlerle köyler arasıJl ·il' 

' • ııtV 
ki postaları ise bu fişekler .ts ·c~ 
caktrr. Bunun için, fic:eklerın \ uıt 
inmeleıini teminen hususi tarl~M 

. t ·ı tt hazırlanacak ve ıs em en . ~cP 
basit bir saat mekanizması ~!\,rlB 
di kendine açılacak paraş~lJ' 

111
tr 

fişekledn 50 kilometrelik bır ko'l 
hit nahilinde, şaşmadan vere 
malan mümkün olacaktır. 

-
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"Ulus,, un dil gazı/arı 

Göz, Gör, Kör 
BBlem: 38 .. 

Papa merasim elbisesi 
giymiş, beyaz ata binmişti 

Bir nişanlıda 
aranan meziyet! 
~ J· 

~ 

"Güneş-Dil,, teorisinin metodu monaqı ~saı 
tutarak kelimele1in etımoloiik asıtla1ını 

bulup analiz etmektir. 

"Günet ·Dil,, teorisinin tathi · 
katı olaı':lk yazılan analizleri sat. 
ht surette okuyan bazılannda şöy· 
le bir zan uyandırmıştır: 

ği esaslara göre 
başlarında görülen kök "ziy 
manasına alınarak analiz edilin Alışmadlklan sıcaklardan baş · 

ka bulaşık hastalıklar askeri kmp 
döküyordu. Bununla beraber yi· 
ne ilerliyorlar, çöle dönmüş ova 
lan, boşalmış şehirleri geçiyorlar 
dı. Daha bir iki hafta böyle gider 
se o ku"ITetli Hün ordusu bir alay 
askerle mağlup edilebilecekti. 

İmparator Valantinyen, Gene· 
ral Aeiyüsün planına itimat etmi 
yerek, Hünlerin bitkin bir halde 
bulundukları ve bir hticum ile ezi 
lecekleri srrada sulh yapmak iste 
di. Bunda muvaffak olmak için 
papa Leonu gönderdi. Bu elçinin 
gidişi gel'Çekten hoş bir manzara 
teşkil ediyordu. 

Papa merasim elbisesini giyin 
miş, beyaz bir ata binmişti. Bü 
tün kilise reisleri göz kama~tmcı 
elbiselerle, kilise bayraklan, me 
şaleler, ilahilerle onu takip edıi 
yorlardı. 

Attila, Minsiyoda idi. Kendisi 
ne doğru gelen bu garip orduyu 
gördü. Şaşmış ve şaşrrmış bir hai 
de atını ileriye sürdü. Bunu gören 
papa da ordusundan ayrıldı. Atti 
linm yanma geldi. Bu iki reis at 
tan inmiyerek konuştular. Ne ko 
nuştular? Tarih bunu kaydetme 
miştir. 

Attili hürafata inanırdı. Papa 
Leonun silahlarla değil, fakst di 
JıLbir alayla görünüşü onun üze 
niide manevi bir tesır yapmıştı. 
İlun Hakanı, Asyalıların Totem 
cilik dininden kalma bir inanışla 
hayvan ismi taşıyan insanlara 
hürmet gösterirdi. Nitekim Hens 
Katedralini yıkmaması da bun 
dan dolayı idıi. Çünkü bu kili.:;enin 
piskoposu Lupus idi. Bu ise "kurt,, 
demekti. Şimdi karşısına çıkan pa 
pa da "Arslan demek olan Leon 
adını taşıyordu. Bununla beraber 
Attilinm düşündüğü başka bir şe~ 
olabilirdi. Ordusunun vaziyeti 
yukarda anlattığımız gibi · pek 
kötü idi. Kıtlıktan, bilhassa hasta 
hktan Hün askerleri kırılmıştı. A 
etyüsün ordusu önündıe ricat et 
mektense papaslar alayının mane 
vi tesirine kapılmış gibi görünerek 
geriye dönmek daha uygun ola 
caktr. 

Bu sefer iklimin kötü şartlan 
altında hiç bir şeye muvaffak ola 
mıyarak 'memleketine doğru yol 
almaya başladı. Bu ricat esasen 
pek lüzumlu idi. itaati altmdn bu 
lunan Cermenlerle pek uzak yer 
le~ki Hün kabileleri, onun harp 
ile meşgul bulunmasından i~tifa 
de ile ayaklanmaya teşebbfü et 
nıişlerdi. Hün imparatorluğ-Jnun 
birliği pek güçlükle elde edilmiş 
ti. Binlerce yldanberi yalnız J.:en 
di ihtiraslarına itaat eden, b11 ka 
dar kabileyi bir arada elind(\ bu 
lundurmak pek mühim bir nıı;sele 
idi. 

Daima kendi reislerinin haki 
miyetine alışmış olan ve tabaten 
hür bulunan bu halkı bir kit~e ha 
linde tutmak Attilanrn büyük de 
hasma ve maharetine bağlı bir 
teY idi. Lakin Hakan uzak hulu 
nunca bunlarda ayrılmak arzusu 
yeniden uyanmıştı. 

Attillnm vücude getirdiği teş 
kı1lt ft fstlhbarat gayet sıkı idi. 
Bir tarafta küçük bir ayaklwma 
hareketi haber almca derhal hare 

Jiete geçiyor ve intizamı tenıın e 
diyordu. 452 yılı son bahannda 
Hün milletini tesis etme~ uğraş 
tı. Onun tahayyül büyük fütu · 
hat tam bir disiplin ve ica · 
hında yardıma gelebilecek ihti · 
yat kuvvetlerine mütevakkıftı. Bu 
nun için her şeyden önce Tuna ha 
valisinde müsatkrir merkez tesis 
etmeye lüzum vardı. Atalan olan 
Tanjular beyaz keçeden yapılmış 
çadırlarla iktifa ediyorlardr. O, 
kendisi için oyma dıireklerle Ve 
büyük salonlarla ahşap bir saray 
yaptrrdı. Bu sarayın etrafında bir 
şehir vücude getirmek ve bunu 
Hün memleketinin merkezi yap 
mak istiyordu. Askerler seferde 
bulunduğu zaman aileleri bu şe · 
birde oturacaktı. Hünler Avrupa· 
ya geleliberi, kendıisinden önce 
Hakan onlar, Muncuk, Balamir, 
Oktar, Rua etraflarındaki millet· 
ler gibi hareket etmeyi düşünme · 
mişler, Orta Asya Hün imparator 
luğunun inkiıumdan sonra baş· 
lıyan köçebe hayatını devam ettir 
mişlerdir. Attili artık bu yaşayışr 
değiştirmek kabileleri toprağa 
bağlandırmak lizımgeldifini an· 
ladI. 

Ailenin biricilı oflu ,ünün 6İ· 
rintle eoe tlöniip bütün cıileye cm
.aan haber uertli: 

- Nqanlanclunl 
Her tara/tan rneralrlı ıaall• 

7'11ı70rtlu: 
-Kiminle? 
-N..l? 
-Ne~? 
Verilen ceoaplar ..ıinin Iİln 

oltlrıfamı a '°" anlatmca ilbmr 
lar botlaclL 

Gencin ClllGll: 

- Bu yolda analizler yapmak 
için kelimenin bqma behemehal 
bir vokal ıetirilir. Eter vokalden 
tomak& itomon birinci del'e('ede 
prensipal köklerden İle bu kadan 
yeter. Deiilee onun da bat tarafı
na ana 1Jikü ko,..hdır. Kelime 
nin içindeki hatka elemanlarda 
yokaJıia olan kwondan ance bir 
Tokal •• lmmow ol. •okalden 
IOlll'& ela bir (1) ptirilir. Analiz 
ppdmq olar. 

Bu zan yanlıştır. "GiiMt • Dil" 
teorisi öyle zekbm, muhakeme · 
nin, ibnin müdahaleal oJrnabızm 
kendilillnden i§ler bir makine de-
lildir· "G6aet • Dft" teorlsinfn me 
todu, kelimelerin mana1armı esas 
tutmak llUl"etlyle onların etlmolo. 
jile aaıllanm aramak lüzumunu ta· 
lim etmektedir. Bu yolda analiz· 
Jei'de ibnin kallanılmaaı, zeklnm 

- O lmcaiaı benim ıödm i§letilmesi lbmıdır. Her kelime • 
tatmıyor/ nin medlGlünfl ve o med161ü ifade. 

Kas lıanlefl: • ninen ıoıik ve en naturel yollan 
- Amcrn, -L ı.:-:--=-t ' ,,_ ~ .. ,_. m aramaksızm yapılacak analiz 
Ablan: ler, pek yanbf neticeler veıebilir. 
- Çolr wlı.&I "G"-- - Dil" analizlerini basit 
Büvnlıanaı: --. ,,_ mihanild bir klişe zannedenlere 
- Yüzü nana! ı, .. _ ı.... .... u .. analizini v.pmak ıs. 

Bizans ve Roma imparatorluk B -~ ""Wfl""& J-
irinci yefeni: tedilCo: ... ; ... an ii .. kelimeyı· ileri SÜ. 

Iarına .karşı dayanabilmek için Sofalı 1 5 U&UU ~- _,, 

köçebe yaşayışı: hiç do uygun bir - rebiliriz. GOZ, GOR, KOR. 
llıinci yefeni: Bu kelimelerin başlann<taki 

şey de~ildi. Dağınık asker takını u , 
,..; __ -'la.il _ ............ ---- ... 1 ~ -..C&DCPU.:-_,-.__,~~-.--,-,r.> .... ~ ......... - , ,....;..::_ - ,.. 
Uln'IUll wıue ou6WI _. -.•çıe DedUerl .... 
olacak, devamlı bir müessese kur ABenin hiricilı oflu bütün han- lam olau harflerdir; birinci dere· 
mak imkanı bulunmıyacaktı. Ha ce prensipal kökler teşkil ederler. 

lan dinledilıten •onra: 
kan, hayalinde yaşattğı plinla Kelimeler de birer monosilip şek-

- Fcılıat, dedi, pelı milaim bir lın" de kendilen·nı· .w\..+.on"yor. büyük bir imparatorluk kurmak • , ı;VD\IÇ 
mezıyeti oar. O halde mihanild olarak bun. istiyordu. Artık Hünler Avrupa Hepn birtlen •ordular: 

tabiye usulüne, harp makineleri _ N'-.Jir? lan şöyle analiz etmek icap eder 
kullanmasına alışmışlardı. Roma _ ilrahn yolı... gibi görünür: 
askerlerine taarruz edebilmek i · • (l) (2) 
çin onların kullandığı silahların Susmasının sebebı! Göz= ög +öz 
aynını kullanmaya ba}lamışlardı, ,. __ L, '---nan 1ıa-- önu··-- Gar = aı + ör 
fakat bundan daha fazla bir şey ~UAUJ _,.... ,.-. .... Kör = ök + ör 

dm lıarlcın .Spiirecelıti. Ortcılıfl 
"Günet · Dil" teorisinin verdi yapmak, bütün Hün ulusunu A vru sipiiriip temmedilrfen •onra kom-

palılaştırmak ve Roma medeniye flQml lıapuı asdtlı oe ~erden ~ -----------
tine sokmak lazımdı. lran Jendi roeafan eline bir 1ıa- 6a mcuamn m.rlne ltoytla. Biri ti• 

Attila bir devlet adamına liyik ruf .. 1ıqtart1L el slirrnedi ve ~ tle lıotlllfmafa 
olan bütün sıfatlara m&1likti. tnce çocai JHll'tqG bcılıtı ue llldu. tlevam etti. 
lik, sabrr, kavrayı.,, önceden gö · Komıa: Vdit 6efiyor, lalıat tloatllll' • 
rüş ve saire. Halbu ki, Muncuk i O·"' .J_,ı• lı 1 •• tlan biri tle lae.abı 0 örmefe ya-- •aum, 119Ul1 111' an ınıpÜr· • 
le Balamir bunlardan mahrumdu. rliilıten .oma eline bir lrunq ueri- naımatlıiı için konptmanrn arcm 
Onlar sadece süvarilerin reisleri lince 6ir ı•Y .öylemelr ıerekma lrailmiyortlu. 
idiler. mi? Bir llJ'cılılı l•koçyalı kcıllıh ue 

Bunlar, Hücumları çok güzel i· _ Gaeldefir. Faluıt 6abcım 0 telelontla lrarınnr lll'ay:ıralı: 
dare ediyorlar, fakat harp bitip ç.,it .l);rleri afzınu/an ralıarma • - Hanım! tletli, 6u •-=• iki 
de süvariler attan inince artrk faz mama fitlietle tenbila etmiıti. O • arlraJClfla çok mühim bir İf ine 
la bir kiymetleri kalmıyor~ idare nan cm llUfam ! rinde lıonufUyoruz. Galiba çolı 
kabiliyetlerinin azlığı görülüyor Ç ı_ 1 •eçilıecefim/ BJlri .ahaha katlar 
du. Halbuki, Attila bir cenkci ol IKmaz. ıelmem! 
maktan ziyade bir diplomat, teşki lngil~en • 8 • ı. t l ·ı · •- • · 
latçı, fırsattan istifade etmekte y "-~~-.J • _,1 • L • ır ıcar a ı e on ııcı zencı er 111;auıae cc en en .. '" ın -
mahir, ileriyi gören, müzakerele ıanlann l•koçycılılar, Ermeniler arasında harp 
ri dilediği gibi idare eden bir dev ue YunanlJar oltlulılan •Öyleni • NalıledecefimU fU lılıra ina 
Jet adamı idi. Her ne kadar uzun yor. nılmıyacalr lıatllll' ıariptir. F alıat 
zamandanberi Bizans ile Romayı ı Bir l•koçycılı, bir Yunanlı ue ba ualıa Röyter Aiann·taralıntlan 
almak havesinde idise de mevsim bir Ermeni .. 1n lıkı tla.t olmutllll' lngiliz rcızetelerine tebliğ et/ilmi• 
siz hücumlarla taliini bozmak is ue bir arcılık aynlmqlar, ayrJma- oltlufuna röre mevmlıiyetinJr., 
temiyordu. İki defaki tecriibeden tlan önce, telırar 6aluıtrrlrları -. ıüplae eJilmemelı laım gelir: CtJ 
aldığı neticeden sonra, müttefik- man bir arada yeyip içmeyi lıa - zayirtle alq oerif etlilen lıcılabalıl 
lerinin ve tabilerinin kendisinden rarlaıhrml§lcırtlı. bir mcıhaltle bir tütüncünün tlülı 
ayrılmalarile zarar görmiyeceği · Günün 6irintle üç tla.t gene lıcinına ı61ıten bir kartal ineret 
ni anlayıncaya kadar bir üçüncü lıaqtalar, önceden oerdilrleri.;;. meoeat tiitünlerin oe cigoralarır: 
harbe atılınyacaktr. sii laahrlıyaralı miiJ.ellel bir lo • he,,.ini tahrip etmif tir. 

( Arha.n var) 

ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
KURUMUNA VERlNIZ 

lıcınt11ya ~rtliler, yediler, İftiler. Ba auatla on iJıi Cezayirli A · 
Falıat .özl.,tilıleri zaman ma.. rap ellerine ı.Prebiltlilıleri •op:. 

ralı irimin •öreceiini lıollUfma - Itır ue Mire ile imtlatla yetifmiı · 
tmflartlL Her biri, ötelrinin Jao - tir. Ancalı uzun mücatleletlen ıon
rcmmcuını belıliyorJa. ra on iJri lriti lrartalı öltlürebilmİf 

Garıonun biri bir lll'cılılr hna- tir. 

ce medlUlleri şöyle çıkar: 
Göz -= Ziyanın oldukça gen· 

bir sahaya yayılması ; 
Gör= Ziyanın bir noktada te 

kbrıüıii; 
Kör = Ziyanın bir noktada t 

merküzü. 
"Göz, Gör, Kör,, sözlerinin dil 

deki anlamlariyle bu gösterile 
manalar arasında bir rabrta kur 
mak için tevil yoluna sapmak, ·· 
unsurlannm delaletlerini şerh v 
tefsir etmek lizım gelir. 

"Günet - Dil" teorisi o yolda 
viller ve şerhler kullanmaz. On 
büyük kudreti kelime ile man 
baflıhfmı sarsılmaz ve yanıl 
bir doğrulukla göstennesindedirı 
Bu da, her ~yden önce analiz 
deceğimiz kelimenin manaamr 
pit etmekle mümkündür. 

Bu esaslara göre "Göz, Gör 
Kar•' kelimelerinin etimolojile • 
arayalmı: 

GOZ 
"Göz" kelimesi, burada "görm 

ğe yanyan uzuv" olarak almm 
tır. Buna nazaran "Göz" ü iki yo 
da tarif ~debiliriz: 

1. -Gaz bir uzıwclur ki kend" 
ıinden çıJmn rplclar etrafa J&JJla 
rak rüyet mahiti dahilindeki o& 
jeleri ıörür. 

2. - Göz, bir uzuvdur ld ril 
mahiti clahillndeki &'tijeltfl ten • 
eden ıtık kendiıine Yanr. 
Birinci tarifte esas gözden çıka 

§118., ikincide ise hariçten gele 
§Uadır. 

Bu ild tarife göre kelimeyi 
şekilde ~naliz edebiliriz: 

Birinci Analiz 
Birincı tarife göre kelimenin e 

molojik şekli §Udur: 
(1) (2) (3) 
öğ+ög+öz 

( ı) Oğ: ana köktür. Bura 
"ziya, aydınlık, par 
lak" anlamlannadır. 

l2) O.: ana kök anlammı k 
dinde tecessüm ve te 
şahhus ettiren ob · 

kösterir unsurdur. 
(3) Öz: oldukça uzak bir aaha 

yı ve o sahadaki obj 
lerin ana süje veya o 
je ile münasebetini, ya 
but, ana obje veya süj 
nin o sahalara yayılı 

gösterir ektir. 

COi + &ı + öz = Oğögöı) 
ana kök kendisini tecelli ettire 
radikal unsurla kayna.~rak v 
baştaki' vokal de düşerek fon • 
ve morfolojik şeklini almıştır 

GOZ. 
• 

Bu halde (GÖZ): kendisinde 
ziya şualanm oldukça u1..ak bir sa 
haya kadar sevkederek oraları 
g"Öl'ebile ·, obje demek olur 

l Necmi D:lmeıt 

Icta daires=nde 
Yeni sene dolayısile icra 

lerinde dosyaların tasfi 
yapılacağından müstacel iti 
müstesna olmak üzere 2 k&nun 
sani 936 perşerube gününden it.i 
haren 8 kanunusani 936 güntln 
kadar (hariç) iş sahiplerinin ka 
bul ed1lmiyeceği bildirilmektedir. 



••• Şundan Bundan • •• 1 Amerika zencileri-
U ç a n ç 0 c ___ u_k_l_a ___ r_nin "Allahbaba,,lar 

• • "Ufak tefek, siyah vücutlu, Şeytan 
Pandomım OlJURU yenıden canlanıyor gibi yakışıklı bir adam,, 

izdivaçta 
milliyet 

l'tlilliydleri arasında fark olan, ba· 
husus biri Alman, öbürü Fransız gibi 
rakip iki milliyete mensup bulunan 
bir erkek ile bir kadının izdivacı doğ· 
ru olmadığını göstermek için bir Fran 
sız gazetesi şu tarzda bir fıkra yaz -
mıştır: 

Eşhas: Sarlı bir kadın (Fran -
~ız) ; Sat h erkek (Alman) ; bir de 
çocuk. 

Kadın - Ailem evlenmemize 
ı-azı olmuyor. Diyorlar ki milletle· 
rimiz biribirinden pek ayrı imiş. 
Aralarında tarhi zıddyet varmış. 

Erkek - Sevgimize mi daha 
C'ok itimat edeceksin, yoksa aile • 
ne mi? 

- Kadın - Aramızdaki mu · 
habbete istinat etmek isterim, fa· 
kat istikbalden korkuyorum. 

Erkek - Aşk bu korkuyu ye -
nemez mi? Aşk korkudan daha 
büyük ve kuvvetli değil mi? 

Kadın - Bir gün aşk bitebi • 
lir ve o gün .. 

Erkek - Hayır aşk söymeme • 
lidir. Sonra her iki milletin dost 
kalmasına imkan yok mudur? 

Kadın_ Evet akıl böyle di . Pandomim oyunları geliıi güzel ıı mevıimi olduğu için 'Avrupanın 
hemen her tarafında ve lngiltere
de bu sanat yeniden ortaya çılı • 
mrt bulunmalıtaJır. Re•imJelıi 

nw•sma-1111. 

yor, fakat her zaman insanlar a . ilerliyen ve ölen bir .anathr. Fa
kılla hareket etmezler. kat onun tam öldüğü zannedildiği 

ıırada yeniden dirildiği ve birçok 
On bet yıl sonra. paralaT lcazantlıiı eörülür. Pando
ÇQcuk - Baba, atal&t'mttZ bak mimi ara 8ıra ölüme mahkUm e-

kında ne biliyorsun? Biraz bana giisfermelrtedir. Karanlıkta larlı • 
den en kuvvetli 8mil sinematlır. 

anlatsana! edUemiyecek derecede hünerle F aluıt sinemanın halkı ıon derece 
Erkek - Bizim atalamnız, ye· çelrmeıine rağmen ıon yıllarda yapılan bu oyun son derece gü-

ni Alman dilini yaratan büyjik re. Pandomim tekrar canlanmafa zeldir. Uçan çocuklar tavana ince
formcu Luter'in sözünü dinlemiş baflaJı. Mevsim yıl sonu ve yılba- cilı tellerle bağlıdırlar. 
~e o yolda hareket etmişlerdir. -------------------·---
irme atalammz Prusya sayesinde 
~man birliğini vücude getirmiş
lerdir. Nihayet yavaş yavaş bugün· 
kü müthiş, azametli Almanyayı 
yaratmrşlarihr. 

Çocuk - Bunu nasıl yapabil -
'tliler? 

Erekek - Çünkü onlarda akıl. 
'dan ziyade iman vardı. İstikbale 
olan iman babadan evllda geç -
miı:ıti. Al su kitabı oku da bak. .. .. 
Buna Göte'nin Faüst'ü derler. 

Çocuk - Göte'nin Faüst'ü mü? 
"Ailenin sana miras olarak bırak 
tığı şeylere malik olman için on -
lan elde etmen lazımdır.,, de . 
mişti. 

Kadın - Orada ne yapıyor -
sun yavrum? 

Çocuk - Anne, bana atalarr 
mızı anlatsana! Atalarımız on 
dördüncü Lui zamanında çok kuv 
vetli ve bahtiyar idiler. Ona giineş 
kral diyorlardı. Büyük Fransız ih
tilili çürümüş, bozulmuş olan şey. 
leri yaktr, mahvetti. Napoleon Bo· 
nabart ise atalanınızr şan ve şe · 
refe götürdü. Akıl imandan daha 
kuvvetlidir. 

giliz kralının kardeşi olmak şöy-1 
le dursun, alelade bir prenses ol · 
duğuna bile inanamazdı. Hatta bu 
nun için bir defa tsviçreye seya · 
hat ederken başına bir hadise bile 
gelmişti. Prenses Victoria'yı faki
rane bir esvap ile görüp te haline 
acıyan zengin bir Hintli cebinden 
beş franklık bir altın çıkararak 
kendisine vermiş: 

- Ben fakirlere yardım etmeği 
. ' seevnm .,, 

Demişti. 

Premes Victoria zengin Hint · 
liyi mahcup etmemek için bu pa 
rayı aldı ve rivayete göre ömrü -
nün son~na kadar o parayı i.ize -
rinde sakladı. 

Prenses Marya yetmi~ iki ya · 
şmda ölmüştür. Genç kızhğı za · 
marunda annesinin yanından hiç 
aynlmadığt için evlenememi1tir. 

lrlanda bekar
lar memleketi 

Öyle körünüyor ki lrlandada 
gençler arasında evlenmemek u -
mumi bir itiyat haline girmekte • 

Şarlonun kansı 

Şarlonun ikinci karısı ve iki 
oğlunun ancuı olan Lita Grey Lon
dra •ahneıinde mühim muvalla
kiyetler kazanm11tır. Lita Grey 
siyah •açlı, lıara gözlü uzun boy
lu, ıevimli ve zelıi bir kadındır. 
Tecrübeli ve kuvvetli bir ıanatlıôr 
oldufrınu da gö.termİ§tİr. Seıinin 
güzelliğini herlıa takdir ediyor. Çocuk (Ümitsizlikle bağıra · 

rak) - Anladım amma babam 
bunun aksini söyledi. Ne yapma dir. Gittikçe bekarlara mahsus -------------• 

lı Hancinize inanmalı?! 

Garip bir prens 
Geçen gün ölen lngiliz prense· 

si Victoria kralın kızkardeşi oldu· 
ğu halde fevkalade basit bir ha -
yat geçirirdi. Kendisini yakından 
tanımıyan hiç bir kimse onun tn. 

klüplerin sayısı artmaktadır. Ve 
her klülıe yüzlerce bekar kaydo · 
lunmaktadır. Bekarlar klüplerine 
klüplerine kaydedilirken her ~en
ce bütün hayatlarında evl<.'nmiye· 
ceklerine dair birer taahhütname 
imza ettirilmektedir. Bundan do • 
layı heyecana düşen lrlanrlah 
genç kızlar son günlerde hükume· 

te müracaatta bulunmuşlardır. lr 
landa kızlan umumiyetle çok gü • 
zeldirler. Aile hayatında ahlakla
nnın da temizliği ile marufturlar. 
Onun için İrlanda gençleri ara · 
sında bekarlık cereyanının böyle 
alıp yürümesie amil olan sebep 
bir türlü anla~ılamamakta imiş: 

~ Ol e ~ i~I er i ı e i ı u ı n a ca ~ s ı ı ı z ı 
A1'erikaJa HaTlan Zencileri • 

nin bir "Allah baba,, ları vardır. 
Bu adam mucizeler yapıyormuı. 
Entrancuijan gazete.inin bir mu -
habiri bunu görmek i~n Harleme 
gitmiı. Gazetesine ıunları yazı· 
yor: 

Harlem, yüz on betinci ıokak. 
Aradıiım burada olacak Evi bul
dum. Üç baıamak çıktım. Girip 
çıkan büyük bir kalabalık. Herkes 
girerken "Sulh,, ıözünü ıöyliyor. 
Ben de "Sulh'' diyorum. 

O çüncü katta kapı üzerinde bir 
levha var: "Allah baba. Büro,, 
Dehliz iyi ıözler dinlemeğe gelen
lerle dolu. Aradıimı bayan ıek -
reter geldi. Bu, pembeler giyinmit 
küçük boylu bir Zenci idi. Herkeı 
ona "Günet ıtıiı kızkardet,, di • 
yordu. Sordum: 

- Allah Babayı ıörebilir mi -
yim? 

- RandevWıüz var mı? Yok 
deiil mi? O halde bu pek aüçtür. 
Bahuauı bu zamanda nerede oldu
ğu da belli deiil; görünmez bir 
haldedir! 

Güneı ıtıiı kız kard~le konu
tuyonım. Bana tunları anlabyor: 

- Söylediklerime inanmıya • 
cabmız. Buraya seldijim saman 
yanımda beni aekiz sün idare ede
cıık kadar Dara vardı. Bir avdan • 
beri burada bulunuyorum. Hila 
param var. Eh, bunlar Allah Ba -
banm itleri. inanmıyorsunuz d~ 
ğil mi? Falkat bu pek basittir. Fa· 
ni benliiini unutmak li.zımdır. 
Ondan ıonra insana kendiliğin • 
den ilham gelmeie hatlar. Bakı -
nız, turada dUl'an kadını görüyor 
musunuz? Finlindiyadan geldi 
Onun bir manevi ıörüt;i var. Dai
ma parlak gökleri görür. 

- Öyle iıe ıiz hiç ihtiyar ol· 
mıyacaksınız. Saçlarınız aiamıı · 
yacak. 

Bana acır ıibi ıülümsiyerek 
cevap verdi: 

- lnıanda iman olmadıktan 
ıonra... Burada yeniden ditleri 
büyüme7e baıhyan ihtiyarlar var. 
Bu hal Vankuverli iki kadına na
ıip olmuıtur ! 

Birdenbire etrafımızda bir gü
rültüdür koptu: "itte Allah baba! 
Oooh ne güzel Allah!,, .ıösterdik· 
leri yere baktım. Küçük bir ıiyah 
adam merdivenlerden dörder dör
der iniyodu. Akasından koıtum. 
Büyük bir salona girdik Burada 
en atağı iki yüz ki9iye vemek ve
riliyordu. Bu her ıünhik bir mu • 
cize idi. Nereden ıeldiii bilinmi· 
yen para ile, Allah Baba, mümin
lerini her ıün doyuruyordu. 

Bu adam, salonun ucunda, 
tahta olan bir koltuğa oturdu. Bü· 
tün ıözler kendiıine dojru açıl • 
mııtı. Eliyle misafirlerine kahve 
ikram ediyor; fakat kimae almı • 
yordu. Otumıuı yeJıut ayakta her
kes imanlı gülümaemelerle titre -
yerek kendisine bakıyordu. 

Bu aırada yerinden kalkan bir 
adam kollarını ona doğı"U uzata • 
rak dedi ki: 

- Baba, beni kurta~dın ! Ben 
hizmetçi iken bir ıün çok içmit • 
tim, Aıçı ile kavıa ediyordum ... 

Diğerleri de kalktılar hep bir-

den aöylemeie bqladılar. Evelkf4ı 
nin sözleri ititilmez oldu. Allali 
baba bunlan dinlemiyor, yemep 
ni rahat rahat yiyordu. Arada ba• 
zı müminleri, birbiri ardı 11ra, ıe
lerek kulağına bir teYl~t fııdd.
yorlardı. Yemek bitince p.rkı bat
ladı. Etraftakiler ellerini vurarak 
tempo yapıyorlardı. İDlall bund 
görünce, kendisini Afrika orta• 
ıında zannediyor. Nihayet Allali 
baba birdenbire yerinden kalktı 
ve merdivene dojru yürüdü. BU • 
tün camaat arkasından gidi~ 
Ben huzuruna girmek için can a .. 
byordum. Bazan yanıma bir zen
ci kadın gelerek "Durun bakalım.ı 
Daha ümit var. Bugün fena bir 
gündür. Babamız bir ıeçit resmi
ne çıkacaktır. Arabalan orada 
bekliyor.,, 

- Arabalan mı? 
- Evet, on tane otomobil. Bu. 

da tatacak bir fey yok. Para Al " 
lahtan geldikten ıonra... · 

Nihayet huzura girdim: 
- Sulh, mukaddea baba! .. , 
- Sulh! 
Allah baba zannettiiiniz sı°hl 

değildir. Ufak tefek, ıiyah YÜc1ltll 

lü, küçük bıyıklı, teYtan bakqh 
bir adamdır. Gök maviıi elbiaeai, 
san ayakkabılan var. Muann1 
bir ı~und• ~h·-s· L--: -.u-a.--
du. 

- Mukaddes baba, herket aid 
ıörmek için uzaklardan ıeliyor. 

- Ya ıiz, aiz de ıelmedinis 
mi? 

- Bana dediklerine ıöre bir • 
çok evleriniz varmıf, müminleri • 
nize vemıek için arazi satın ah • 
yomıuııunuz ..• 

- Bundan bahsetmiyelim. E • 
vet, son günlerde l ıöyle bir ıeJ' 
yaptım. Bu ilahi şehrin teıisi için 
bir baılangıçlır. Her ne ıse bunlar 
maddi teylerdir. Eıaı ir.anmaktrr 
ve ıuurlu zihniyeti terkederek ıaf
laımaktır. 

Söyledi, söyledi, Zenciler gibi 
bir çok söyledi. Bunların arasın • 
dan yalnız "Şuurlu :zihniyet". "ta
biatin üstünde olmal<,, sözleri ıö
züm önünde dansed~yordu. Sözü
nü kestim. 

- Size Allah diyelıiHr miyim? 
Bana dikkatle baktı. Önce gir 

diği hapishaneyi, çekildiği ıorıu
ları dütünerek dedi ki: 

- Bu ... imana bağlı bir ,eydir. 
- Ne kadar mümininiz oldu • 

ğunu sorabilir miyim? 
- Yimıi iki milyon kadar. 
Allah babanın müminleri bak. 

kında hesap tutmuı olmaaı hOfU • 
ma gitti. Sözlerine devam ediyor
du: 

-Yaf&Jlla masrafını indirdim! 
- Nerede? Harlemde mi? 
- Hayır, bütün dünyada. 
- Mukaddes baba, Habetia • 

tana para yardımında bulunuyor 
muıunuz? r 

- Bu bana ait bir it deiildlr, 
Benim vazifem, milletlerin "t1RJl'9 
lu zihniyetini,, bıraktırmaktır. Bu 
olunca artık muharebeler kalmı • 
yacaktır. Yerimden kalktım: 

- Sulh, mukaddes Baba! 
Dedim. Cevap verdi: 
- Sulh! 



Biır Papas, 
Peşi Sllra 

Biir Y 11 Jldızın 
Dolaşıyorl 

KLODE1 KOLBER 1 KlHRK filYBl 
"Tanrının Günah

Çok Kıskanç kar Bir Kuludur!,, 
Bir Doktora 

V 
, S. ]. Vilyems, Onun 

arıyor. Günahlarını Toptan 
Çıkarmak Azminde! 

!stanbulda gösterilen filmler · 
de, bilhas.sa bu mevsimde sık sık 
görülen artistlerden biri de Klark 
Geybldir. Haşin ve kadına hakim 
erkek tipi sayılan, hele Amerika . 
da bu cihetten kadınları: hayli a · 
lakalandıran Klark Bey blin adı 
karışan dedikodular, son haftalar 
?çerisinde arttıkça arttı. Onun iki 
kadınla birden seviştiği iddia o -
lunyor. Bu kadınların ikisi de yıl 
dızdır. Biıi en yeni yıldızlardan 

olmıyan Loretta Yang, öteki ol . 
dukça yeni yıldızlardan Meri Tey· 
ler ! Kla:k Geybl, ikisile de flört 
yapıyormuş. Ayni zamanda iki 
kadınla birden flört yapmak im · 
kansız değilse de, tabii bunların 
ikisile birden evlenmesi imkansız! 
Şu halde? Erkek, bu iki yıldızdan 
hangisini nikahlıyacak? Şayialara -.ı 

Klodet Kolber, Ben Liyonun göğsünde! göre, erkek ikisi arasmaa müte • . · . 
redditmiş! İkisinden birini, fakatJ ?enç Me~odıat papa. S. J. Vilyemain vaazında "Amerikanın en miir 
hangisini? rıl, en selıh, e? zampara erkeği,, diye anlattığı "Asri Dan Juan'' Nikah Mı 

Kıyılacak? Yıldızın Kıskanç Nişanlısı, 
Şimdiden Ortalığı biribirine Katıyor! 

tstanbulda en son "Kleopatra" 
filminde bu rolde göıiilen Klodet 
Kolber, nişanlandr. Nişanlısı, A · 
nıerika.da tanınmış bir boğaz dok
toru olan Dr. J. J. Presmandır. 
Y tlba~dan sonra nikahları kıyı
lacaktır. 

Nikahlan mı kıyılacak, yoksa 
iki tarafa da kıyılacak mı? Bn 
Yolda bir tereddüt göstermek, ye 
rindedir. Çünkü daha nişanbmr 
rıişanlanmaz olan bir hadise, iki 
taraf arasında sürekli bir anlaş -
nıanm muhafaza edilebileceği hu
susunda şüpheye düşüıiir mani -
:Yettedir. Bu hadise, nedir? 

Y ıldrz, tayyareye binmiş, Ho · 
livuddan San Fransiskoya geliyor
nıuş. Doktor da ayni tayyare ile, 
nıesleld bahislere dair bir seri 
konferans vermek maksadile San 
Fransiskoya gidiyormuş. Amerika 
bu, süreksiz bir hava yolculuğun
aa tanışmışlar, sevişmişler, evlen· 
tneği kararlaştrrmışlar ve ilk mer 
hale olarak nişan işi olup bitmiş. 
Gene Amerika bu, bu nişan işini 
ae tetik bulunan Amerika gazete
cileri, derhal duymuşlar, bu yep • 
Yeni nişanlıları San Fransiskoda 
hava istasyonunda karşılamışlar, 
ytldıza sormuşlar: 

- Siz Misis Presman oluyor -
nıuşsunuz. Tebrik eder, saadet te
nıenni ederiz! 

Doktorun kolunda yunıyen 
Rlodet Kolber gülümsemiş, ob -
jektifler çevrilince durmuş. Fa -
kat, doktor müthiş bir hiddete ka. 
pılmış, yıldızın önüne durarak ga
zetecilere çıkışmış: 

- Mis Klodet Kolber Misis 
Presman oluyor veya olmuyor. Pe 
ki, size ~e oluyor? 

Yıldız, şaşırıyor. GazetecHer 
aldırış etmiyor. Fotoğraf makine
leri şıkır şıkrr i~liyor. Doktorken 1 
dini zaptedemiyor, öfkeyle atılı -

altında parçalıyor. üstelik gaze -
tecilere ;vııpu·uk da savuruyor. Ha
va istasyonunda azetecilerin bo· 
ğazma sarılan boğaz doktoru, 
yumruk sa vurduğu gibi yumruk 
da yiyo:. Nihayet yıldızın müda · 
halesile boğuşanlar ayrılıyorlar ve 
doktor, yıldız nişanlısını bir oto -
mobile atıp götüıiiyor. Otomobil 
hareket <:derken de şöyle demiş: 

- Bir insanın hususi ahvaline 
bu kadar karışılır mı? Bizim ni -
şanlanmamrzdan ba~kalarına ne? 
Hem ne diye kolkola resmimizi 
çekiyorlar? Nisanlrmın resmını 
çe~ek jçin örı:ce benim müsaade 
etJllem lazım ! Ben ne kendimin 
resmini çektiririm ne de niı;;an -' ~ 

lmun ! Ne budalaca şey bu! 

Hadiseden de anlaşıldığı gibi, 
Dr. Presman son derece kıskanç 
bir adammış! Böyle olduğuna gö 
re, acaba bugünkü nişanlrsmm ve 
yarınki karısının bu sahifede gör-

düğünüz gibi 3.şikane pozlarrm 
seyre nasıl tahammül edecek? He· 
le yıldızm bunlardan daha aşın 
vaziyetlerdeki pozlarının seyrine? 

Bu yoldaki "dedilfodular, muh· geçınen Klark Geyblin müztehzi bir pozu! 

telif yıldızların etrafında sık sık ~uş. ~ g:nç papas, K1ark Geyb·ı ve şöyle söylemiştir: 
dönüp dolaşır, ya aslı çrkar, ya lın dogdugu Ohayyo eyaletindeki - Papasın beni yakalıyabilectf 
çkınaz; bazan da bu yoldaki şa • Hopdeyl kasabasında dini bir top- ğini sanmıyorum. Belki son nefe.. 
yialar, reklam mahiyetinde olur J~ntrda vaazederken, şöyle demi~ simi vermek üzere iken yanıma so
ve o kadarla kalır. Greta Garbo tır: . kulabilir. Fakat, o zaman da a.r • 
için, şimdiye değin kaç öefa ~u ve - Klark Gcybl, Tannn~ doğ · tr:K İş işten geçmiş olacaktır. He~ 
bu türlü türlü kimselerle sevişiyor, rtt yolu şaşınmş .günahkar bir ku- halde! 
evlenmek üzeredir diye rivayetler ludur. Onun yaşayış tarzı, suimi - Klark Gcybl, papasla karşılaş' 
ortaya atıldı. Bu yolda reklam, sal teşkil edecek mahiyettedir. Bu mamak için sıkı sıkıya tedbir al. 
en çok "llahi Kadm" için yapıla- hali, Tar:rmm kazabmı · üzerine mıştır. Samul J. Vilyems, ondan 
gelmiştir! u~r~tacak bir haldir. Ben, de ken dolayı Holivudda aradığı vakit 

Bu yolda Ciedikodularm sık sık dımı Tarın yoluna.vakfetmiş bir bu "güncıhkar kul" u ele geçire· 
muhtelif yıldızların etrafında dö- papasnn, onn doğru yola getir - miyonnuş ! 1 
nüp dohıştığma işaret ettik. Dola- mek için, icap ederse ömrümün """""-' " - • -
yısile, bunda bir fevkaladelik var, s~nuna k~dar durup dinlem-reden 
denilemez. Fakat, bu dedikodu i· ugraşacagım. . 
le ayni zamanda Klark Geyblin, Gerçi ?.n~nla he:ıüz ~arşılaşa · 
üzerine projektör tutulmasına ve. madn11, goru~emedım. Lakin, ilmi 
sile olan başka bir dedikodulu ha dimi kesmi~ değilim. Holivt1da 
dise, hayli orijinaldir. Bir papa..-;, sırf ~~ i~ için bi: ~~ç ~efa gi~.işi
"Asri Don Juan,, geçinen bu ar_ me ıagmen kendısını gorcmedım · 
tistin peşine düşmüş, onu doğru se de, el~ette günün birinde .Y.a • 
yola getirmek için uğı·aşıp duru - k~lıya;_a~m. Yakında gene oraya J 

yonnuş ! Bu adam, Metodist pa • g:tmegı .. asarlıyorum:. ~~ günah -ı 
pas Samul J. Vilyemsdir. Genç bir ka~· kulun hatasını _yuzun.e vur;ı · ı 
papas olan S. J. Vilyems Ameıi - c:agım ve Tanrmm ınayetıle o ha
kanın er1 müsrif, en sefih en zan. tasını idrak edecek, Tanrıya .ilti · 1 

para erkeği saydığı Klark Geyblin ca ed~ce~t~~·· Beni?ı için, Klaı:k 
Tanrıya Eığmmasım temin için e . Geyblın onumde dıze gelerek .gU
linden geleni yapacağından hah . n~hlarım çıkarttrıınası, çok mes'ut 
sederek. onun peşini brralmuyor _ bır an olacaktır. Ben, omm karan-

lıkta kaybolan ıuhunu aydınlığa 
çıkarmağa vasıta olacağım. Mu · 
hakkak, ki bu en uvli bir vasıta -
lıktır. 

Bu gi.i.r~ahkar kul, son zaman · 
larda aile ocağından da a~ldı. 
Karısını bıraktı. Bunw1 için hiç 
makul bir sebep mevcut olmad1ğ1. 
m öğrendim. · Kendini yıldtzlık 
kaprislerine kaptirmrş, önünii, i · 
lerisini görrirndcn körü körüne 
gelişi güzel adım atıyor. Yürüdü 
ğü fena yolun sonu, uçuıumduı. 
Bu uçurum, "Gayya kuyusu,, cluı 

Oraya düşen, mahvolmuş, deme!.; 
tiı'. t~te ben Klark Geyblin oray:.ı 
dü~mesine mani olacağım. Onu. 
yolu oraya varır.adan kolu_'!dan 
tutup geıi çekeceğim! 

l · 

Yor, fotoğraf makinelerinden biıi-ı 
ni Y.akalaY.IP. Y,ere atıyor, aY,akları Fredrik Marı, Klodet Kolbere kur yapıyor!. 

Bu yolda vaazeden genç papa
sın sözlerini duyan Klark Gcybl, 
kahkaha atarak, başını sallanıış 

Helen H eyı, sade ue ~ 
bir giybtifle 
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l;:KONOMi 
Balıkçılık 

ni b..ı vaziyete diifürecek kadar 
soluk bulundunı.z? Neden beni 
himaye ettfliniz gib~ size elan 
qkmaı da himaye etmediniz Ni · 
çin beni bu hale getirdiniz? 

Bı.mları Söylerken ateşli g3zle· 
rin1 kaflllJDdaldne dikmişti. Rons 
bfr iJaldka d6'Undll. IODJ"S kızı 
kollan arasına alarak dedi ki: 

- Bakbsm, eevglllm, ye,·den 
ıate kadar haldan var Beni af • 
fet f Dunu yapmamalr idim Fakat 
bu r.aadete fnanabntr mf idim? 
Pek 'tyf, kabahatimi tamir ed~ytm. 
Bdntmle evlemnQye rtzı olur mu· 
IUll? 

Verdlye, bu ~ok unı!fn hlrr•llt· 
ntn ~ynuna Mı ılurak t'tVAlnnı 
onun dudaklant.a 18yledt 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Samime: 
-" Banyo nerede?" diye tered 

diltle sordu. 
-" Banyom fil&n da yok." 
SükOt: 
-" O halde hiç olmazn öbür 

tarafına dön.,, 
-" Obür tarafım da yok.,, 

Hultisinin yine smtarak söyle
diği bu ~aka aradaki gerginliği 
gevşetti. lkisi birden güldüler. 

Samime: 
-" Nasıl stersen öyle yap." di· 

yere k kalktı. Bir şarkı söyliyerek 
yavaş y:ıvaş giyinmeğe başladı. 

Huh1~inin suratı ekşidi. Kadın 
dan şunu söylememesini rica et · 
mek istedi. Fakat bir türlü cesa · 
ret edemedi. 

Aradan bir kaç saniye geçtik • 
ten sonra oda kapısına vuruldu. 

Hulüsi, yatakta doğrularak 
hiddetle: 

-"Ne var?,, diye bağırdı. 
Dışarıdan cırlak bir kadın se · 

si işitildi: 
-" Hulftsi bey, hanya vaadet · 

tiğin şey ne oldu? Dün akşam için 
söz vermiştin -" 

-" Peki, peki Madam Kati • 
na, biraz sonra geliyorum.,, 

Hultisinin büyük bir şaşkınlık 
içinde söylediği bu sözlere kadın 
cırlak sesile şu cevabı verdi: 
-" Gelip te ne yapacaksınız? 

ben paramı istiyorum, sizi istemi· 
yorum ki! Oda kirası ne oldu? 
Paramı hazırlamadınız mı? Evet, 
mi, hayır mı? Fazla lafa artık ta· 
hammülüm kalmadı!,, 
-"-=ırazır, 1iet şey hatır, Ma· 

dam Katina, rica ederim, beni ra· 
hat bırak. Biraz sonra gelip seni 
göreceğim.,, 
-" Biraz sonra gelip görece · 

ğim, biraz sonra gelip göreceğim .. 
Ben bu sözlerden bıktım usandım 
diyorum. Paramı isterim, paramı! 
Bu gece yine odaya gimi getirdi · 
niz ha? Benim evimi randevu e . 
vi mi? Adi bir otel mi zannedi · 
yorsµnuz? Ben namuslu bir kadı· 
nım. Böyle şeylere tahammül ede· 
mem. Söyleyiniz. yanınızdaki o 
karıya şimdi evimden çıkıp gitsin, 
yoksa polise haber veririm. Kira · 
yı vermiyeceksen sen de pılını, 
pırtını toplayıp gidebilirsin!,, 

Kadının cırlak sesi kapının ö. 
nünden uzaklaştı. Fakat hala kil· 
fürler savurmakta devam ettiği u· 
zaktan işitiliyordu. 

Samime, Katina kapıya vurur 
vurmaz korkusundan hemen yor · 
ganm altına gizlenmişti. Şimdi 
yorganın altında tir tir titriyordu. 
Korkudan faltaşı gibi a~ılmış olan 
gözlerini HuH\siye dikmiş, ondan 
imdat bekliyordu. HulQsinin yü · 
zü bir ölü maskesi gibi donuktu. 
O anda Samime her şeyi anlamış. 
tı: Hulllsi oda kirası için hazırla · 
dığı parayı o gece yeyip bitinniş · 
ti. 

Belki de, romanı için Sadinin 
avans vereceğini ümit ettiğinden 
kira parasını birisinden ödüne: al· 
mIŞI. 

Demek ki onun için kocuile bu 
lu.şlup konuşmap o kadar ehem . 
mivet veriyor ve Sadiyi bulama · 
dı~ndan dolayı çok kederli ~rii· 
nfivordu. Hulft!infn kU"Uk 81~U · 
lerle ya'8dıltı hayatın fachun hll 
tUn qıplnl<hllle m~vdeındtl ldt. f'ok 
ışflkltr kf Snm•menfn artık hu ha. 
yatla hfr nldkıu.r yoktu Cnnta • 
ımda bir kaç yttı lira oldufu hal· 

Bölem: 1.t 

de o faciayı biraz olsun hatifld' 
mek imkAnmı göremiyordu. 

Bultlsi bquu yavq yavq el 
mimeye dofru çevirdi ve yavaf ' 
ça: 

-" Bana dan1ma ! dedi. ''0 ' 
dama geldiğine pifman oldu~ 
biliyorum. Fakat, ne yapayım, t 
!imden bir şey gelmez ki!,, 

Bütün gece hep yüksekten •' 
tan Hultlsi artık kanatlı\rı kıJ'll' 
mış bir karga gibi ötüyordu. Te ' 
essüründen sesi kısılmıştı. 

Samime, zavalh kalender ın11
4 

harririn sözlerine verecek bir et' 
vap bulamadı. Gözlerinin bakt' 
şmdaki teessürü görmemek i~ 
başım öbür tarafa çevirdi. yazıl 
mantosunu arkasına geçirdik!e' 
!lonra dedi ki: 
-" Kapıdan çıkıncaya ka~ 

i>ana refakat eder misiniz - DO' 
daklanm ısırarak - &na reft • 
kat eder misin?,, 

Bunu söyledikten Emnra penel' 
:enin önüne gitti ve Hul~f ıfl 
inceye kadar =okağa b.,!~tı. 

-
0 Giyindim: hazır m sa.mi ' 

me.,. 
Kadın pencereden döndü. tıd 

yorgun insan biribirlerile vedallf 
tılar. 

Oda, gündüz gözile bakrhncl 
acınacak bir halde idi. Sarniıriİ 
vücudünde bir rahatsızlık hiss8 ' 
yordu. Mesela her sabah giyinnıl 
den evvel mutadı olan banyosuııd 
yapmamıştı. Hulftsi de bu vedaı.O 
pek soluk, pek soğuk kaçtığınıO 
farkında idi. Güzel ''e tatlı bit 
maceraya layık olacak bir aynl ' 
ma değildi. 

Hulftsi, dertli halinde bir şef 
söylemiş olmak için: 
-" Beraber kahvaltı etmek İ9' 

temez miydin?,, diye sordu. 
-" Hayır, buradan bira an e" 

vel gitmek istiyorum. Nasıl olıl' 
akşama buluşacağız.,, 

Hultlsi de bir makine gibi: 
-"Evet, nasıl olsa akşama bd." 

luşacağız.,, diye tekrar etti . 
Ayrılırken öpüşmediler. lluıt' 

si huna cesaret edemedi. Reddo ' 
lunmaktan korktu. Önden o )'iitii' 
dil. Ayaklarının ucuna ba~ 
koridorun nihayetine gitti, yaVll 
ça merdiven kapısını açtı. 

Samime çıkıp gitti. Hullisi i1f 
selamlaşmağa bile vakit bulaırıa: 
dı. 

Apartunanın kapısı arka8111
1 

dan gürültü ile kapandı. Aşatıdf 
sokağa çıkmadan evvel birisi 1"" 
dma dikkatli dikkatli, adet.a rrıef 
dan okuyormuş gibi baktı, Saıoi' 
me başını öne eğdi, onun önUO ' 
den geçti, sokağa çıktı. , 

Bir taksi bulup içine atlayıll _. 
caya kadar epeyce yüriimefe ırır 
bur oldu. Maksadı doğru ot#-: 
gitmemek, bir yerde kahva~ ~ 
mek, acele giyindiği için yüıt~ 
gözünü boyamak ve kendisine 'I 
raz çeki düzen vennekti. 

-" Bu kıyafetle kabil delil I 
tele giremem.,, diye düşündü. 

Otel aklına gelince kap~ 
da hatrrladı ve müthiş bir eneli ' 
şeye diiştii : 
-" Ya kapıcı beni böyle eıJ!t 

den görü~e bütiin gece bu .., 
nerede kaldı demez mi?,, ,,. 
kaygulandı. 

Samime otomoblle blnerJctll lff 
putAhaneye gitmek fstedlflôl •1 
ledlfl uman ıotör ,UJdft ! (A,._.,,, 
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Tavşancılın derdi Konqada 

Kıymetli bir 
lahit bulundu 

Çanakkaledeki yangın 
' Susuzluk - Zırai ko.operatif - Ebe 

istiyorlar - Okul 
Ahırlı nahiycs .nde yapılan 

yeni yatı oku'u l 

Onbeş bin lira zarar!-Uçaktaarruzuna 
karcı - Yerli ma1ı ve tasarruf 

, Tavşancıl, (Genel aytanmız · de dörder yüz lira semıave sahibi 
dan) - Gebze köyleri içinı._1e Tav olmuşlardı~·. • 

GENÇLER BlRLl(al ~cıl kadar tanınmış bir köy yok 
tur. Nefis çavuş ve yapıncak ü · 

' ~erile ve kırmızı kirazlarile ö KöJ-iin bir de gençler birliği ku 
tedenberi büyük bir ün almış ol:m rulmuştur. Bürhan Civeleğin baş 
Tavşancılı her seyyahatim de gör kanlrğmda çalışmakta olan bu ku 

~ lllek isterken her nasılsa muvaf - nımun (80) üyesi ve bir dıe topla 
~ fak olalll1J'ordum. Bu güzel köy nacak binaları vardır. Gençlerin 
1 demiryolu istasyonundan bir kilo hepsi bağcıdırlar ve yalnız futbo 

ınetre uzaktadır. Şosesi de munta ln önem vermi§lerdir. · 
ZatndD'. İstanbul paızarlanna gön· EBESiZLiK 

' derdiği lezzetli ve mis kokulu ki llçe merkezinde ebe olmaaığm 

Bozkır ilçesinin Ahırlı kamunu 
Akkise köyünde tarla süriiliirken 
sapanın bir taşa çarptığ-ı köylü ta 
rafından anlaşılması üzerine taş 
çıkanlmağa uğraşılmı~, fakat, ta 
şın adi bir şey olmadığı görülün · 
ce köylii kamun baya baş vuı·mu~ 
tur. Ahırlı kamun bayı Ahmet B:ı 
rnay, bizzat bu köye giderek ken 
di nezareti altında La<l'i meydana 
çıkarmıştır. 1 

Lahit bir metre uzunluğunda 
kırkbeş santim irtifaındadır. 

I 
l'azlarile çavuş ve yapıncak üzüm dan güç doğumlarda bazı ölüm -
leri ve bir de iri daneli vişneleri ler olmaktadır Hükfunet ve 
köye bir hayli varidat temin et • belediye dokto.rlarmdan biris~ 
tlıektedir. Mevsiminde bu çok de behemehal lavta olması esas olarak 
hrli üıiinler ~er gün motörlerlc kabul edilıniş olsa bu gibi felaket 
~~~ula ye tirenl~rle de Ankara lerin önüne geçilmiş olur. Ne ya 
h gonderilmekted~r. . zıktır ki, bu yüzden nice genç ana 

Lahdin cephesinde ve yanların 
da kabartma resimler vard'Il'. Bu 
resimlere göre ladin Roma devri 
ne ait olduğu tahmin edilmekte -
dir. 

Çanaklıale Ziraat Bankası önünde yapılan tören. 
""' 

Çanakkale, (özel aytarımız ·r rilmiştir. Ayrıca yerli mallarla süa 
dan) -Hüseyin krz oğlunun rakı lenen otomobil ve arabalarla çarşı 

Mahsul senelennde buradan lar helak olup gidiyorlar. J 
orta hesap (15000) küfe kiraz, . 
'.(4000) küfe vişne ve (30.000) kü OKUL 
fe ürum çıkarılmaktadır. Köyün Tavşancıl halkı (7000) lira sar 
~raati pek azdır. Bütün halk bağ file burada güzel bir okul yapmış 
~k ve meyvacılıkla meşgul · lardır. Bu okul (3) muallimli ve 
dürier. Bu sene havalar kurak kit (5) sınıflıdırr. Ne yazık ki, (200) 
tiğinden üzümler iyi besleneme · talebesi olan böyle büyük bir mek 
llıiş ve kalitesi düşmüştür. Bu yüz tebin üç muallimle idaresinden 
den köylünün eline a·z para gir · hiç bir fayda görülemediğini söy 
tniştir. lüyorlar. 

KöYON DURUMU Kocaeli kültür ilirekt~rlü~ün 
bu köye şayet bu yıl mümkün de· 
ğilse, hiç olmazsa gelecek yıl i · 
çin iki muallim daha ilave etme · 
si tam rnanasile bir Iüfüf olacak 
trr. 

R.K. CANTORK 

Bu köy yüksekçe bir sırtın üze· 
rinde k-unılmuştur. tzmit körfezi 
ne doğıu bakt~r güzeldir, başmr 
dinlendirmek ve tabiattcn ilham 
almak isteyenler için burası fena 
değildir. Burası başka köylere 
benzemiyor. Çarşısı kasaba çarşı 
lan gibidir. (7) büyiik ve zengin Bagan Cenanın formolü 

Lahit, ,Konyaya getirilerek mü 
zeye konulacaktır. 

YATI OKULU 

Ahırlı Kamununda beş mruflı 
bir yatı ohıılu meydana getirilmiş 
tir. 

Bu yapmm meydana getirilme 
si için özel idare ile kamun müş 
terek en mesai sarf etmişlerdir. 

Köylüler ve bilhassa kadınlar 
yapının meydana gelmesi için tes 
tilerle su taşımışlardrr. 

Okul binası altmış bir g\ln zar 
fmda meydana gelmiştir. 

Bina kargirdir, iki katlıdır. O • 
kulun bilyük bir hususiyeti 12 x 27 
genişliğinde bir kışlık teneffüs sa 
lonu olması®. 

Okulun kitap evi, Atatilrk köşe 
si, sahnesi, beş smrl'ı ve yüz kişi • 
lik yatakhane ve yemek salonu ve 
banyoları vardır. 

fabrikası kazanından çıkan yan • 
gm üç saat kadar sürerek başka 
tarafa yayılmadan söndüıiilmüş · 
tür. Fabrika tamamile yanmıştır; 
saptanan zarar ve ziyan on beş 
bin liradan çoktur. 
Yapı ~ekiz bin liraya sigortalı 

idi. Yangının vaktinde söndürül 
memesine belediye yangın motör 
ve arazö7.lannm çabuk yetişeme 
mesi sebep olmuştur. 

• 28/12/935 cumartesi günü sa 
at 19 buçuktan 19 elliye kadar yir 
mi dakika sürmek üzre uçak taar 
nızlan tehlikelerine karşı ışıkla · 
n söndürme ve maskeleme dene 
meleri yapılacaktır. Bu iş yapıl · 
masr gerek olan işler şimdiden tes 
bit edilmiş ve y:ayın bildirikler ya 
pılmıştır. 

• Ekonomi ve tutum haftası çok 
parlak y~qatılmrştır. Okullarda tö 
rcnler yapılmış, müsamereler \e· 

KONYA ŞARBAYI "" 

bakkal diikkfmr, 2 fırın, 4 kahve !zmirde Karşıyakalı Bayan Cc· 
hane, bir zirai kredi kooperatifi, nanın bir ay evvel ikinci defa ola 
2 cami, tenekeci, kunduracı ve se rak gizli bir förmülle ambalaj yap 700 lira İçin 
llt~rci dükkfın1arı vardır. tığr siyah üzümlerle bazı sebze · Konya şarbay Şevki Ergun An 

SUSUZLUK lerin ambalajları bir heyet önün - karada uraya ait bazı mühim iş Karısını öldüren Abdullah 
de Burnova ziraat mektebinde a· Ieri g··rınek üzere trenle Ankara· k ' d 

Köyu"n en büyu .. k dertlen"nclen ° ya a an ı b çı~mıştır. Gerek üzümlerin, gerek ya gitmiştir. ı 
İrisi susuzluktur. Köyün ne icilc schzelerin bozulmadııi!ı "öriHmilf:; b. k d tl lzmir, 23, (Özel) - İstanbul -

Cek ve ne de lmllanılacak s~yu tiir. ~ '° ~ kŞ~rbay fır ~o tos .and~le ~~Y da öldüıiilmüş bulunan Manisalı' 
j·oktur. Kurak ıne\"Sı'ııılerde ic:.e er anı tara ın an eşyı e 1 mıştır. R · · k 11.lik Abd 1 · 

"' Önümüzdeki yıl içinde bu for Eml3.k bankasiie uray arasında asıınenın ocası e 1 u 
Sular tamamen çekili.vor, burası': 1 h k d 1 M st 1 R. 
k mi.il sayesinde mevva ve sebzcle almmrış olan paranın tediye sure a ve ar a aş an ana ır 1 1 

erbeıa çölüne c'Önüyor. 2,5 kilo .J f t H ı· k 1 1 d Ab - rimizin yaş olarak ihraçları müm ti hakkında temaslarda bulunacak a ' a ıt, . ya a anmış ar ır. · 
:llıetre uzakta güzel bir şu varsa kün olacağı söyleniyor. t dullahm, hadised~n sonra karısm 
~a ~mnu getirmek için elli bin li · ır. aramaması şüpheyi davet etmiş · 
~~lü~m~du~nu~~ii~rlar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- tiL ~milihlh~d~WOlira~e~ 

ki, köyün geliri bu işi başannağa L ü 1 e b u r g a z: g u· · z e 11 e Q i y o r geçirmek için kansını öldürdüguw .. 
k.·an değildir. Burada herkesin Y 
l5i gücü en evYcla kendi evine su 
get:rmektir. Her €\'İn biı· merkebi 
\·e birkaç tenekesi ,·ardır. Sabah 
lc~·in merkep kafilelerile uz:ıkta 
ki hir çeşmeden su faşımağr. gi · 
(l·erler. Onun icin burada bir dam 
la suyun k1yın~ti JJCk çoktur. Ko · 
C!a bir köy halkmm su yfüdindcn 
Çekmekte oldukları sıkıntı dil He 
lar:if edilemez. Bövle ,·erimli bir 
~Öyün suyuna bir ~·:ı.l'e huhınam:ı ~ 
n11 ncaba ·7 

ZlRAI KOOPERAT!7 
Burada beş sene <im·e i ıi i)O) li 

ı·a sermaye Ye (a::n ort:.~ k'a l:urul 
ll"ıu§ bir kooperatif \'ardll" ld, hu 

zannedilmektedir. 
Abdullah, suçunu inkar etmek 

te ve karısının öldürülmediğini, 
her zaman olduğu gibi, Vamasira 

gittiğini, henüz gelmediğini söyle 
mektedir. Ahdullahın ci.iıiim orta 1 

ğı ~österilenlerden biri Rifattn-. 1 
Halit ise onlaıı vapurdıa tamdrğı 

m ~ö~·Jüyor., Tahkikata devanı o 
lunmnktadır. 

Yunan v~puı u 
kurtaulıyor 

lznıir, 23, (özel) - Sahilleri · 
ınize düşen Yunan vapurunun 
kurtarılması için çalışmalar de · 
vam etmektedir. 

Portakal ihracatımız 

ve pazar dolaşılmış söylev ve di4 

yevler verilmiştir. 
~Ziraat bankası önünde h··nmba. 

ra gösterişi yapılmıştır. Törende 
bütün okul öğrencileri ve öğret • 
menleri ve llbay bulunmuştur. 
Banka muhasebecisi bir diyev 
Yermiş, çocuklardan da karşılık <> 
larak söylevler verilmiştir. 
. • Halkevinde bir meyva ve yf'!' 
miş gecesi yapılmış tören Halk~vi 
başkanının söylcvile açılmış, or -
ta okul öğrencileri yönünden mii 
zi~ monoloğ, şiirler okunmU§, ilk 
okuldan Oncan Oktem Atatürk 
ve İsmet İnönü şiirlerini okumuş, 
çok alkışlanmıştır. Gelenlere in • 
cir, üzüm, portakal ve elma runul 
muştur. Çok iyi bir gece yaşanmış 
yerli mallnr, clfonomi ve biriktir
me ve devletin bu yoldaki siyasa: 
sı konusu üzerinde çok değerli Ye 
canlı anlamlar belirtilmiştir. " 

Yeni K.üıalıqa vaiisi 
Kütahya valiliğine tayin edi •· 

len tzmir vali muavini Ilay Se • 
dat Erim, yeni memuriyetine ba~ 
lamak üzere Izmirden Bandırma 
ekspresile a)'TılmL5tır. 

Yeni Kütahya valisini İzmirde 
Basmahane istasyonunda !zmir 
valisi Fazlı BUleç, lımir şarbayI 
doktor Behçet Uz, \·ali muavini 
vekili Dilaver; jandarma komu • 
tam binbaşı lütfi ile , başka bir 
çok kimseler tarafından uğurlan · 
mıştır. 

Evvelce tstanbulcfa Beyoğlu 
kaymakamlığında bulunmuş ve 
kendisini sevdirmiş olan yeni l\ii 
tahya yflJisini tebrik eder, lllUYaf 

fakiyetler dileriz. 

Cenanın ambataf 
iecrübf:si 
Karsıyaka'lı Ccnanm biray ev 

vel ve ikinci defa olarak yalnız 
bir formülle amhalfıj yaptığı si· 
yalı tizi.imlerle bazı sebzelerin aın 
halajları bir heyet önlindıe Burna 
va. Ziraat mektebinde açılm1; :ı 4 

çılmış. gerek üzüm ve gerek sebze 
)erin bozulmamış oldukları se • 
vinçle görülmüştür. Oniimiizdeki 
yıl bu formül sayesinde yaz üziim 
ve sebzelerimizin ihracı mümkün 
olacağı söyleniyor. 

lnin (222) ortağı ve (2U !51) top Lrileburgaz, (Ozel) - LUleburgazda gündengüne bayındırlık 
l~ı~ parası ve (3690) lira da ih hareketleri ilerlemektedir. Kasaba, gittikçe güzelleşiyor. llçebayla 
lıyat sermayesi vardır. Buraya gi Şarbayın bu huruıta değerli çalışmalan görülüyor. Reımini yukarı
l'en ortaklar bağ ve bahçeler için ya koyduğumuz Cumuriyet Meydanı, son zamaniarda vücude getiril 
~ereken parayı tedarik ederler. mi1tir. Meydanın etrafı duvarla çevrilmif, içine Atatürkün §..imdilik 
~tı kooperatif köy için çok fayda· bir büstü dikilmiıtir. Meydan tanzim edilmektedir. Milli törenler bu 

....................... ·--·-·-·--···---··· .... -··-

1 t:>lmaktaclır. 0rtak1:ırm hepsi meydanda yapılacaktır. 

Dötyol ve Kozandan son gün · 
!erde şehirlerimi~e bol miktarda 
portakal mandalina ve limon gel 
mekle beraber oralardan da kom 

şu illere fazla mikdarda gönderil 
mektedir. 1 

Bütün bu giret ve çıkata rağ ·~ 
men fiatlar normaldır. 



lngilterenin barışa niyef yoksa .•. Muallim M. Cevdet 
(Vst yıını J nci de) 

Kral Alekaandr'la Bay Bartunun 
öldürülmeleri münasebetiyle Ma -
cariıtanla Yugoslavya arasında 
çıkan ihtilaf ~nasında ve niha · 
yet daha yakın zamanda ltalyan -
Habeı anlatmazlığı yüzünden do
ğan güçlükler ııruında göıterdiği 
mutlu yardımlar unutulmamıştır. 

Bay Eden bir Fransız dostu o
larak tanındığı cihetle, Cenevre 
diplomasi çevenlerind~ onunla B. 
Laval arasındaki münueba~ 
Milletler Cemiyeti ile Avrupa sUl
hünün nefine olarak, gittikçe da
ha da iyi)eıeceği kanaati umumi -
dir. 

AT./ GENÇLERiN EIJNDE 
Londra, 23 (A.A.) -Bay Ede

nin dıı ifleri bakanlığma tayini 
haldrmcla fikir yürüten Röyter A
jansı, Bay BaldYiııin evveli Eden 
ile Nmtle Clıamherlain arumda 
tereddüt ebDİf oldujumı. fakat 
Clıamberlaiıı .. m babnlıjı kabul 
etmedijini yazmaktadır. 

Bu itibarla, Bay Edenin ıeçil -
mesi kimseyi hayrete diitürmemi'
tir. Baldvin, memleketin alisinin 
ıençlerin elinde olduğunu müte -
addit defalar ıöylemiıtir. Bay E· 
den genç bir bakandır. Gerek ka
binenin, gerek Avam kamarasının 
tam bir yardımmdan istifade ede
ceğine emin bulunabilir. 

EDENiN ŞAHSiYETi 
Londra, 23 (A.A.) - Dıt i,leri 

);akanhğmda Sir Samuel Hoare'a 
halef olan Bay Eden, 1897 sene
sinde doğmuftur. Şu halde timdi 
38 ya!ındadır. Mumaileyh tahıi • 
lini Oksford' da yapmıt ve tark li· 
sanlan !Ubeıinde birinciliği ka • 
:zanmlJtır. Kendin 1915 senesin -
de 18 yaımda olduğu halde asker 
olmut ve askerliğini Fransada 
yapmııtır. Bay Eden, 1923 yılm -
da Varvick'den Avam kamarası· 
na mebuı ıeçilınit ve bu suretle 
siyasal bayata girmittir. Sir Auı
ten Chamberlain'in dıt itleri ba -
kanlığı zamanında parlamento 
müsteıan olmut, 1931 ıenesinde 
teıekkül eden milli bükCimetin ilk 
zamanlarında ayni makamı iıgal 
etmiı, 1934 ıenesi Sonkanununda 
Mührühu Lordu ve 1935 senesin
de kabinede yapılan tadilatta mil
letler cemiyeti itleri bakanı ol -
muftur. 

INGILIZ HARiCiYE MÜSTE
ŞARI TEKAOT MO 

EDiLECEK? 
Pariı, 23 (A.A.) -Le Joumal 

m Londra ayları yazıyor: 
Dq itleri bakanlığında birçok 

deiİflKlikler yapılmuı mevzuu
bahistir. Bay Van Sittard'm me -
muriyetinden kaldmlarak tekaüt
lüiünü istemeğe davet edilmesi 
muhtemeldir. Bununla beraber ay
ni aytar, mumaileyhe bir büyük 
elçilik verilınesinin de ihtimal da
hiH nde olduğunu ili.ve eylemekte
dir. 

Henüz teeyyüt etmemi§ olan 
bir ıayiaya göre dıt itler: bakanlı
ğı genel sekreterliği timdi Paris 
elçisi olan Sir George Cll\rk'a tev
di edilecektir. 

EDEN CENEVREYE 
GITMIYECEK 

Londra, 23 (A.A.) - Bay E -
denin dıt bakanlığına geçmesi ü • 
zerine açık kalan Milletler Cemi -
yeti bakanlı~ına kimse tayin edil
miyeceği için İngiltereyi Milletler 
cemiyetinde Avam kamarası aza
mıdan Lord CTanborn temsil ede
cektir. Bay Edenin yalnı7 f evkllla
de ahvalde Cenevreye gideceği 

zannolunmaktadır. 

EDENiN SiY ASETI 
NE OLACAK.? 

Londra 23 (A.A.) - T eymis 
gazetesi, Bay Edenin dış bakanlı· 

ğa tayininin, lngilterenin Millet -
ler cemiyeti ıiyuaıına olan itimat 
ları haksız yere sarsılmı§ olanla -
rın arzusuna uyğun olduğunu ya -
zıyor. 

Deyli Herald, Bay Edenin, ln
giliz dış siyasasında, b11hass;ı kol
lektif bir bueketle Mussoliniyi, 
taarruzunu durdurmaya ve Habe
tistanın milletler cemiyeti paktı i
le tekeffül edilmiı olan bütünlü • 
ğüne riayet eden bir banş akdine 
mecbur edecek tek bir siyasa ta -
kip edeceğini ümit etmektedir. 

MISIR - f NGIUZ 
MÜNASEBETi 

Londra, 23 (A.A.) - Deyli 
Telgrafın siyasal muhabiri, yeni 
dıt bakanı Bay E-denin :Ik icraa -
bndan birinin, Mısırla lngiltere a
ramdaki bazı gerginlikleri izale 
için muvakkat ve yeni biT muka -
vele akdine tevessül edeceğini ü
mit etm~ktedir. Bu mukavele :ıe 
kapitülasyon hakkı, hukuki mese
leler ve Mısrr te~kilatı meseleleri 
halledilecektir. 

LONDRA MEMNUN 
Londra, 23 (A.A.) - Bay 

Edenin tayinini, Londra matbu· 
atı günün büyük sürprizi ve en 
mühim hadisesi olarak telakki e

diyorlu. ltçi ve liberal partileri 
bu karardan pek memnundurlar. 
Ve bu partilerin bu sahah çıkan 
gazeteleri Bay Edene en iyi te -
mennilerde bulunmaktadırlar. 

Muhafazakar partinin ıağ ce • 
.nahı Bay Edene §İmdi Milletler 
cem.i7eti ımenfaatlerl.ndeu evvel 

İngiliz menfaatleriyle meşğul ol • 
masını tavsiye ediyor. 
HABEŞLER DE MEMNUN 
Addis - Ababa, 23 (A.A.) -

He.vaı Ajansı aylarının bildirdi -
ğine göre hükmnet çevenleri, Bay 
Edenin tayinini çok müıait bir su
rette kartılamıılardır. 

Bu çevenler, lngilterenin hari
ci siyasasının bundan böyle tek 
bir dıt bakanı bulunacağından do
layı vahdet bakımından kazana -
cağı mütaleaımdadırlar. Ayni çe
venler, Bay Edenin müfrit Millet
ler cemiyeti siyasetini temsil et -
mekte olduğunu ve Habeıistanın 
bütün icraatını ve siyasaya istinat 
ettirmekten hali kalmamıt bulun
duğunu beyan etmektedirler. 

Gene bu çevenler, Bay Edenin 
daha t~irli zecri tedbirler tatbi -
kini istihdaf eden bir siyasaya ar
ka olacağı zannında bulunmakta· 
dırlar. 

iT ALYA INGILTEREYE 
GUVENMIYOR 

Pam, 23 (A.A.) - Havu A
jansının aytanndan: 

Corriera Della Sera gazetesi, 
bundan böyle İngiliz dıt bakanlı
ğı tarafından yapılacak teklifleri 
nazarı itibare almamak !izmı ge • 
leceğini, çünkü bunlann bugün 
değilse yarın iiıkar edilebileceği
ni yazmaktadır. 

Stamp gazetesi ise, Fransaya 
kartı cemilekarane davranmakta 
ve şöyle yazmaktadır: 

Bizim gerek Bay Lavale ve ge
rek asil Fransız milletine güven:. 
miz vardır. 

Kartılıkh anlaıma sebeplerini · 
ortadan kaldıracak her hangi bir 
deği§iklik vukua gelmiı değildir. 

Paris tekliflerinin gömülmü§ ol· 
duğu bir vakadır. 

FTansamn ihtilafı tahdit etmek 
ve onun genişlemesinin önüne 

geçmek ve menfur zecri tedbirle
rin §iddetlendirilmesine mani ol 
mak hususundaki nisf etkarane le· 
mayülü kuvvet bulmalıdır. 

AVUSTURYA DA MEMNUN 
DEGIL 

Viyana, 23 (A.A.) - Gazete 
lerde Bay Edenin tayi.ni hakkın
da hiçbir mütaf ea ileri sürülme
mektedir. Yalnız Slunde ga~etesi 
müstesnadır. Bu gazete diyor ki : 

"Bay Edenin tayinin•n açmak
ta olduğu ihtimaller ufku pek o 
kadar )iize güler bir §ey değildir. 
Sir Hoare'm geçenlerde bahset -
mekte olduğu harp havası yeni 
baştan vücude gelmi§tİr. Hem de 
daha ziyade kararmıf olarak. .. ,. 

EDEN CENEVRE BAGJNI 
KUVVET LENDIR'iCEK 

Paris, 23 (A.A.) - Gozeteler 
Bay Edenin İngiliz dıt :şleri ba 
kanhğına tayini meselesi haldun
da uzun mütalealar yürütmekte 
ve bu tayini çok iyi bir st.!rette kar
tılamaktadırlar. 

Bilh:asaa $Ol cenah gazeteleri, 
bunu MHletler Cemiyetinin nüfu
zunun ve ona olan sıkı sadakati· 
nin bir tezahürü saymalıtadırlar. 

Petit Parisienı diyor ki: 
"Bu tayin, d.ıt siyasuının Ce -

nevreye ı.ıla hağlı kalacağını ve 
sulhun kollektif bir çalışma ile 
ten.siki yoluna gidileceği manası· 
nı ifade eder. Bu tayin, siyam!o,.ı 
Milletler Cemiyetini sulha hizmet 
eden hakiki bir kuvvet haline ge
tirmekten ibaret olan bütün mem 
le'ketlerde de iyi bir surette kraıı· 
lanacaktrr .,, 

Le Journal diyor ki: 
Beynelmilel faaliyetlerini ln • 

giltoro ile ihlukaran.e.-mesai bir -

liği esaeaıa istinat ettirmiş olan 
devletlerin B. Edene laedi yap • 
ma.malan iç.in hiç bir sebep yok -
tur. Onun yeliti§i ve bilgileri gi
ripniş olduğu işi başannasma mü 
saittir. 

ITALYANLAR ÜMiTLERiNi 
KESTiLER 

Milano, 23 (A.A.) -Bay Ede· 
nin dıt işleri bakanlığına tayini 
İtalyan gazetelerini tiddetli suret· 
te aarsmı,br. 

Gazetta del Popolo hu hususta 
ıöyle mütalea yürütüyor: 

Bu tayin §UDU teyit ediyor ki: 
lngilterenin, İtalyan - Habe~ an
laşmazlığını uzlaştırmak için ça -
lı9maya hiçbir niyeti yoktu ve Pa
riı teklifleri ise bir nevi fare ka • 
pamndan başka bir ıey değildi. 

Hiç kimse, bu tayinin hakiki 
mahiyeti hakkında tegafül ede · 
mez. Bay Eden, ltalyaya kar!ı alı
nan zecri tedbirlerin f azlalaştml
ması fikrinin baş müdafiidir. 

EDENDEN ÇOK ŞEY. 
BEKLENiYOR 

(Ustyanı Birincide) 1 
Muallim :M. Cevdet, bir evin 

üst katım kira ile tutm~ kitap -
larını oraya yerleştirmiş, onların 

arasında yaşıyordu. Evli değildi; 
yalnız bir kız kardeşi vardı. M. 
Cevdıet ölürken kız kardeşi için 
bir miktnr para bn·akmrş, kendi ce 
naze masrafı için de para ayırmış 
tır; 

Cam gibi ve daha çok sevdiği 
kitaplarının da satılıp şuraya bu 
raya dağılmaması için ehemmi · 
yetli bir vasiyette bulunmıı~tur. 

Muallim l\ıI. Cevdet şimdiye ka 
dar toplamış olduğu on bine ya -
kın matbu kitabı lstanbul beledi · 
yesinin Bayezitteki 1nkilap müze 
si kütüphanesine hediye etmi~tir; 
kitaplar, müzeye nakil edilmiştir. 
Tasnif edilmektedir. 
M. Cevdet, beş yüzden fazla kiy 

metli yazına eseri de arkadaşların 
dan doktor Süheyl U nvere vasiyet 
etmiştir; fakat doktor Süheyl Un 
ver bu kitapları da lnJ.dlap mi.ize 
si kütüphanesine vermiştir. 

tnkilap mü7.esi kütüphanesinde 
muaUim L Cevdet için bir salon 
ayrtlmaSI ve merhumun kitapları 
nm buraya yeı·leştirilerek umu · 
mun istifadesine arz:edıilmesi ka 
rar laştrrılnuştır. 

Muallim :M. Cevdet ana dili o· 
lan Türkçeden başka Arapca, Fars 
ca, Fransızca, lngilizce, Alman -
ca, ve biraz da Rusca bilirdi; ld 
taplar da bu diller dledir. 

M. Cevdetin zati eşyasından ba 
zrlan da tnkilap müzesine nakil 
edilmiştir. Burada vücude getirile 

Mısır meselesini halle çalı§acağı 

samlmaktadır. Kapitülasyonları 

ortadan kaldıracak bir uzlaşma • 
nm akti muhtemel olduğu söylen· 
mektedir. 

cek olan M. Cevdlet köşesinde 
lar da teşhir edilecek-tir. 

Muallim M. Cevdet, umunıi 
tüphanelerde, hazinei evraktB 
nelerce çalışmış, tetkiklerde b 
lunmuş, gerek buralardan, ger 
kendi külüphanesjndeki eserl~ 
d'en bir çok meselelere ait VCS! 
lar ve notlar da lnki1ap müze5l 
tüphanesine verilmiştir. 

'Merhınn, ölümünden önce ) 
tığı vasiyetler ar:o •. nda bu notl 
nm da doktor Süheyl Unver. d 
tor Feridun Nafirz, Mükrimin 
m ve d·aha birkaç zattan müre 
kep bir heyet tarafından tetkilt 
tasnif olunmasını istemiştir. 

Bu heyet, bu vasiyeti yerine 
tirecek, bu notlar da kitapları: 
mnda mütetebbilerin istifa~ 
arzolunaca1.'t.Ir. ,, 

Mekteplerdeki hocalıkları 1 

neşretmiş olduğu makale ve idt' 
larla fikir hayatımıza büyük ~ 
metlerde bulunmuş olan mua\1 
M. Cevdetin kit~p ve notlarrnt 
hir miizesi küfüphancsine heÖ~ 
etmesi admm her zaman say!!! 
le anılmasına sebep o!acak bir 
yü l-lüktür. 

İstanbul beleclisesinin de bll 
zel harekete Iayik olduğu gibi~ 
kabele edeceğ=ni umarz. Bu n1~. 
kabele, muallim l\I. Cevdet iÇ 
müze kütµphanesinde chemnıl~c 
1i bir yer ayrılması, kitap1arın i) 

bir tarzdn tanzim ...-c t~hir oltll1 
ması, l\I. Cevdctin büyük bir fo 
toğrafınm bu salona asılması, lt~ 
ta bir büstünün yaptmiarak of.i 
ya konulması suretile olur. 

Almanya da 
Yahudilere hangi iş 'ef 

verilecek , 
Berlin, 23, (A.A.) - A}Iıııı.t1 , 

SENATONUN SON TOPLAN· ya iç iıleri bakanlığı Alman .'~, 
LANTISINDA tandaılığı hakları hakkmdakı . 

Roma, 23 (A.A.) _ Senato, nunun tatbikine ait ik!nci bire 1 
top!antdarmı 12 marta tehir et _ mimame ne§retm~§tir. E.mirıı.~ıt'ıı 

de, birinci emirnamenin 4 öll', mittir. Toplantı devre.ini kapa • 
yan Senato batkaru Bay Feder _ maddesine göre yahudi!erin ıııc ~ 
zoni krallığa ve Bay Mussoliniye mur ve yahut umumi hi:zınetle , 
kartı sadakat yemini yapmış ve yapar addedilebilecekleri bide ıs 
bu yemin asamblenin baretli al · mat turih edi1mektedir. B~ fCeJJ 

kı§larile ka.rşdanmı§tır. emirnameye göre, hizmetlerınd )' 
Bir müddet iç.in Romada bu . tazminat almadan çıkanlacak ,J 

llDlan propaganda bakanı Kont hudi devlet memurları ve y•!l , 
Çiano bu toplantıda hazll' bulun • noterler gibi umumi hizmet Y' • 

pan yahudiler, müzayeka ha1İJ1t' 
de bulundukları zam.an devlet , 
rafından yardım görebilecek!~~ 
dir. Bu gibi yahudiler, ikanıe~g ~~ 

mu§tur. 
SiY ASA EKONOMiYE 

DOKUNDU 

Paris, 23 (A.A.) - Finansal larma ve yahut bürolarına şıt(/ 
haftanın plançosu, pek o kadar ö- ra mukave1elerini feshedebile:,.,, 
nemli değildir. Ayın on bet günü. }erdir. Yine bu emirnameye ı0 

ne ait tasfiye muamelelerinin ha. yabudiler, her nevi umum'".• ~ 
kim olduğu ilk celse, hoı olmıyan h 1 J .. f t ıll " ane er e umumı men aa ıç "'' 
bir sürprize sebebiyet vermi§tir. rulan serbest hastahanelerde Al 

Maamafih piyasa, itlerde görülen hekimlik ve aile doktorluğu yır-
Londra, 23 (A.A.) - Londra ağırl~ğ~ rağmen, mukavemet gös- ımyacaklardır. / 

termıttır. ······-···00

·········-····-·-·- --J' ' 
gazetelerinin çoğu, Bay Edenin En müsait cebe, Bay Livalin ÇIN HOKOMETLERI. YEN 
dıt itleri bakanlığına tayinini mü- aaylavlar kurulunda dıt ıiyuuı . ~lR ŞEKiL ALIYOR .10' 
sait bir surette kaqılamaktadır • p ki 23 (AA) Ş rki P na ait yapılan müzakerelerde ka . e .. n, , . · . · -.. a cııl1 
lar. zanmıt olduğu muvaffakiyet do • peı hukftmetı şefı AJıngyul<.~~ 

Nevı Chronicle bu tayinin zeo- H ç h · ı kofl--'i' layuiyle, Çarıamba celsesi olmuş · opey ve o ar sıyasa .• ..ttll 
ri tedbirler siyasasına dönmek de- ı -'- ı k rlW • tur. Halbuki Pertembe günü Sir aza ann~n o ması ve as e ııft 
mek olduğu mütaleuındadrrlar. Samuel Hoare'un istifası 'Bav tecrid edilmiş mıntakanm JJ1 ıt' 

Deyli Herald, yeni bakanm w.- Muasolinin nutku, ltalyan _:_ Ha tariyetten evvelki istatüsünü .~ • 
:zifesini fU surette tarif etmekte • bet ihtilifmın halline dair olan haf~~a eylemesi şartile bu h~ııe , 
dir: Zecri tedbil'leri kuvvetlendir- t rt d k ld k tel<l1 

Fransız - İngiliz tekliflerinira me ı o a an a ırma 
mek, ıtiddetlendirmek. yeni bir ta· H , n'nde bulunmuştur~ 

T terkedilmeıi, Bay erriot nun ra· · 
arruz vukuu ihtimaline kartı ih - ·ııer 

dikal sosyalist partisi başkanlığın. Sivas _Erzurum tahv-1 , 
tiyat tedbirleri almak. b h 9 

dan istifası ve bir kabine u ram C . k b nk~ 'f 
Daily Telegraph, bu tayinin B. k ... d . 1 . 1 .. uınurıyet mer ez a j{ 

çı acagma aır o an ,ayıa ar yu - • • .b s· E ___ ,111 
Baldwin'in MiJletler Cemiyeti mi- .. d . t .. 1.. d nndan ıtı aren ıvas- rzuı-~~ 
sakmı ne surette tatbik etmek ni- zuni b~n d P~!~kal~kn 

1 
amtayu un e tikrazı tahvillerinin mu~c:tiı11 

an ır egıfı ı o muş ur. kb l ll ·ı de1t1~ 
yetinde olduğu hususun~aki ton ====ı======---=-===- ma uz arının ası an e ı.;,;; 111e 
tereddütlere hatime çekeceğini mesine başlıyacaktır. Bu deı;·~e' 

ZEKAT VE FITRENIZt HAVA işi gelecek ayın onuna kadar yazmaktadır. 

Bay Eden'in her ıeyden evvel KURUMUNA VERiNiZ vam edecektir. 



-
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Hukuk talebesi arasında 1 
11 - KURTN z.ı J. KANUN 

İstanbul 5Jnci icra menıurluğunds·ne 
Bebekte "E." Yeldeğirmeni Y. Ayazma mevkii sokak 

neler oluyor? 
İSTA~BUL - 18 dans muaildsl (pl&.k). 

8 No.lı hanede mukim iken elyevm ikametgahları meçhul len bu 
Konçeta, Salvatar ve Domonikaya. ek ye· 

u ak~ 

Emniyet Sandığında~1çile-(Üstyanı Birincide) na söylendiğine göre, talebenin 19 haberle:-, 19 haberler, 19,1!5 ses vo film 
" mustklsl (plA.k), 20 viyolonsel ve piyano, 
- Dünkü vaziyet bizi aon de ancak altıda birinin ittirakile ya 20,30 stüdyo orkestra.sı, caz ve tango grup 

rece müteessir etmiıtir. Ortada pılan toplantı bütün talebeye ıa • ııın, 21,35 son haberler, 11&&t 22 den sonra 
bir kuru hAd• · d . d Ü · l Anadolu ajanamm gazetelere mahsus hava 24 - 11 - 931 tarihinde 12579 hesap No.lı borç 11-m a ısesın en zıya e mıt o amaz.,, 

• .. dts servisi verilecektir. cibince 25 4 934 'h' k d 
nıvenitenin ve Univeraite talebe· MAHKEMEDEKİ DURUŞMA BtlKREŞ: BM m. - 12,3!5 - 15,15 pltk - - tarı ıne '.\ ar 2844 lira 85 kuru§a l 
ıinin ,eref ve haysiyeti mevzuuba· Hukuk fakültesi yönetim kuru ve haberler, 18 sözler, 18,15 radyo orkestra ve bu tarihten itibaren 18 - 6 - 933 tarihine kadar yüzde 
hiatir. lunun ikinci duruşmasr dün be . :;r:C~. ~~~:ı;, ;:~~~1.k;::_~ ao'!::~~!0ea~: yüzde 6 komisyon v~ ~aız komisyon masarif yekUnu üzeriı 

Ortada kurulun yaptığı şinci sulh hukuk mahkemesinde ıerlnden p~çaıar, 20,40 nocı havalan. 22,so de 215 muamele vergısı ve 18 • 6 • 933 tarihinden sonra yü; 
bir yolıuzluk varsa füphesiz ki devam edilmiştir. sözler, 22•'5 piyano koııser.t, 23·5!5 son haber ve yüzde 3 komisyon ve faiz kom is yon: masarif yekunu 

yıllık çalııma raporları okunur · Muhakemenin geçen defaki cel ıer. BUDAPEŞTE: 660 m. - 17 noeı prog :.üzde 2~~-~uamel.e vergisi hesap ve ahzedilecek olan 1: ' 
ken bu maydana çtkacaktır. O za sesi dün yapılan kongra neticesi· ramı, 17,43 haberler, 18,05 §arkı11 noeı ptye 0.demedıgınızden ıpotek gösterdiğiniz Boğaziçinde, Bebek e 
man yönetim kurulu üyeleri pek ne talı'k edı'lmış· tı·. st, 18'

45 sBzıcr, 19•05 piyano, viyolonsel mu sınde E. Yeldeğirmeni Y Avazına mevkiı' ıokag"'ında esk' • zlği, 10,30 BcUlllahmdan seıa.m o(Konterana), • • · · 1 
tabii olarak cezalandmlacaktır. Dün her iki taraf ta mahkeme · 20 ünh·orJite kilisesinden çanlar, 20,15 org No.lı hır ev, hır ahır ve araziyi paraya çevrilmesi talebiyle 
Fakat ortada henüz böyle bir va de hazır bulunmuşlardır. Evvela konseri, ( Lıst), 21,10 pltl.k neşriyatı. kato ze gönderilen ödeme emrine mübatirin verdiği tasdikli me.. k 

. kk b b b k l ilk rnUzlği (bu neşriyat kısa dalgalarla da ikametgihımzın me h 1. t' I 1 ı -8 
zıyet yo en üs ütün af a yo · genel savaman Bay Numan yöne· yayııacaktırı. ç u ıye ı an aıı mııtır. 
lara sapmak doğru olmaz. Bu ha tim kurulunun üyesinin mühim bir VAHŞO~'A: 1339 m. - 16 orekstra. 11 • Jlan tarihinden itibaren 30 gün zarfında itbu borct 
reket kurumun ileride kurumlar kısınt çekilmiş oldugu"' ndan ı'dare gençlere, 11015 §arkılu, 17

•
30 

org 8010
• 

18 faız ve komisyon ve muamele ve · · 'f" · • l Katovitzdcn nakli, l8,20 radyo piyesi, 18.50 • r gısı ve masarı ı saıresıy ı 
kanunu mucibince kapanmasını il kurulunun inhilal ettiğini söyle · noel mUztğf, 19,20 muhtelit, 19,50 noeı ake tamamı veya hır kısmına itirazınız var ise bizzat veya bir 
tiza.m edec~tir. Arkadaıların bu miş ve kurum muamelatının bir çi, : 0•40 küçUk radyo orkestrası. (Reblkov> nuni göndererelC dermeyan etmeniz ve işbu müddetin mi 
· · d h d .. 11_ k t f d ('l'cımlng, &buasy), 21,25 piyano konseri, l5 .. . . d d b 
ıtm sonunu, a a ognısu !Kon - ayuın ara m an tesbit edflmesi (Bnch, şubcrt, Listl 22 noeı sohbeUerı ve sonra gun ıçın e e orcun tedi yeıine bir sureti tesviye 
granın neticesini beklemeleri la • ni istemiştir. koro ne orkestra ;tlzlğf, 22,40 d.ı,,'18ndak1 diğiniz takdirde ilan tarihi mepde olmak üzere 45 gün 
zımdır Yo"netı'm kurulunun Kuru b k .. t• ku l yurtdll§lara noeı tebrik!, 23•30 mUzlkU ya takibe ba•lanarak m 1

-'!. • k ı ·· l .. • rapor m aş ·anı yone ım ru u yım, 24 pıtık, 1 gece yaruıı a;>101 ve nıht •• :r. • ezKur gayrı men u un satı acagma 
lar.ı meydandadır. İstenildiği za · nun inhilal etmediğini söylemiş mllzik. odeme emrı ıle senet sureti tebliğ makamına kaim olmak ·• 
manda gözden geçirilebilir.,, ve kongra neticesine kadar işin MOSKO\'A: ı72s nı. - lS,ao oarkılI ka fiyet 934/ 337.4 dosya numaraaiyle tarafınıza ilanen tebliğ 

l rt§ılc program, 19,20 dlnleyicllerln ısmarladık 
T ALEBENlN FİKİRLERi t.a ikini istemiştir. lan havalardan konser. 20,30 acntonlk kon ( 

Yönetim kurulunun işleri etra - Durum tekrar incelenmek üzre ser, 22 yabancı dillerden konteranıı1a.r. 
fmda hukuk fakülteSI0 Ilde bazr ta mahkeme geJecek pazartesi gu"nü \'1YANA: ll\7 m. -

18
•
05 

mUaabaka, ne 
tlcesi, 18,4.0 mizler, 19,10 noel §&rkıları (ki 

!ebeler de şunlan söylemişlerdir: ne kalmıştır. lise korosu), 20 haberler, 20,10 noel havala 
u_ Dünkü kongrada seçimi ya KURUMUN BÜTÇESi n (solo, koro ve orkestra ne org), 21 Gru 

K 
den nakil ıt Kardinal 1nnitzer slSyIUyor). 21, 

pacak yönetim kurulu ilan etmiı urumun kasada bulunan bü · 10 noeı §&rkılan (çocuk korosu) , 21,2ıs yal 

İstanbul 4tlnctl icra memurluğund · 

Emniyet Sandığı 
olduğundan cemiyetler kanunu tün parasile demirbaş eşyalan da· nızıarm nocıı, 21,311 oda mUzlğt, 22,15 çan 

na emre sulh mahkem-i marife • hil olduğu halde mali durumu 40 ıar, 23 
haberler, 

23
•10 org müziği, 2uo ~z Namına birinci derecede İpotekli olup yeminli üç eht 

9 

o- ..... ler, 23,55 orkestra konseri, 24,40 bando mu 
tile yönetim kurulu selahiyetini -45 bin lira tahmin edilmekte · ztka, 1 Stcfan klll..scstndcn nakil. rafından tamamına 972 lira kıymet takdir edilen Bakırköyi; ı 
haiz bir kayum tayini için müra. dir. BERLtN: 357 m. - 17 ıarkılı akşam mu tinlik mahallesinin Yedinci sokağında 1, 7, 9 No.h müfrez :ukurlaT 

zlğl, 17,SO hafit mUZ!k, 19 noel ağacı yam b' · 
caat edilmi§tİr. Yönetim kurulun ------.--------- yor, (kUçUk radyo orkestrasııe ve §arkih) 21 ır evın tamamı açık arttırmaya va zedilmit olduğundan 2 
da bulunan Kerim, Şekip, ve Ek Rusyadakı ressamlarımız mukaddes gece (Eruıtunnantaı ve koro ne 936 tarihine müsadif Çartamba günü saat 14 ten 16 ya kadı 
rem bu yıl mezun olmu,lar ve yö Türk resim sergisini ::~. 23 

gece mUzlği (sopran ile). 1 noeı birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymet)N' DIP· 
netim kunılile cemiyet nizamna. hazırlıyorlar ,_ ____ ....., ___ ..,,. ___ -...menin yüzde 75 ni buldağu takdirde mütterisi üzerinde bı 
meıi mucibince hiç bir alakaları T k • Salı Çar,amlı& tır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki ka!mak 1ollanda 
kalmam.rıtır. Nezihi, Şahap, Hü • Moskova, 23 (A.A.) -Ayın 21 a vım 24 I. KAnun ~5 L Ktmun 1 tırma ıs gün müddetle temdit edilerek 13 - 2 - 936 tam. 1) 

sameddin, Hakkı da hukuk fakül inde Vob cemiyeti merkezinde B. =====::1l8Rnmazan .. 9Ramazan sadif Pertembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemiz---
. d k'ld 1 Cimcoz ve Çallı ile maruf Sovyet GUn doğuou 7 24 • 7,24 ak "k' · rtt d b d 1 k tes1n en ce ı ik eri icin kurumla Gtııı bab§ı 16 45 16.4!i c ı ıncı a ırmaım a arttırma e e i ıymeti muhaı) 

alakaları .. lkesilmiıtiT. Şimdi orta - reaumla.riyle müze rkam ve ınat c;;ıe ere yÜs • 7S ini hulmadığı takdil" •tıı 2280 numaralı kan' 
da yönetim ikurulundan yalmz Hü buat mümesailleri e.rasmda bir 12 13 1214 mına tevfikan geri bırakılır. Satı~ peıindir. Arttırmaya 
seyin ve Mustafa admda iki !ki!i toplanb yapılmııtır. Çallı lbrahim Ak§Am namazı :~:!~ ;~:!: mek istiyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nisbi 
ka1ml}trr. Dünkü :kongrada alaka Sovyet resaa.mlarına Türk plastik Yatsı namazı 18.24 18,24 akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 

11 olmayan yukarıda iaim1erini say ıan'atlarırun inkişafı hakkında i· Y=çen gtınıerı • ~~g ~~~ ları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile ıabit o!mıyan ipotekli 
drğımız üyeler kongrayı açmıılar zahat venniı ve Moıkovada bulu· Yilmkalangünlcri 6 5 da diğer ali.kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hı 
ve aeçİm de yine kendi tarafları nan aan'at zenginliklerinin hayra· .._-----..:.---...ı.----'lhususiyle faiz ve masarife dair o lan iddialarını evrakı r 
nm !kazanması için bazı usulsuz . nı olduğunu söyledikten ıonra kar • B O R S A • ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfınc 
luklar yapmı!lardır. Bunların bi. §rlııkh ziyaretlerin Tüı-k San'atmm ~23•12 • 935_ dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapt 
rindsi bizim üyelerin yönetim ku inkişafına büyük mikyasta yardı -

1 

sabit olmıyanlar saht bedelinin payla•masrndan hariç 1 "' ka h J tfl7.alaraıda fl.ldıı t,areW olanlaı, nze • :r 
nrlu reisi tarafından salona alın • mı 0 acagı naatini iz ar elmiş · rlnde moamde cısrenıerd.lr. Raka.oılıu -. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi yeden mütevellit beledi• 
mamak istenmiıtir. Salona girmek tir. 1 ıı kapıuı11 aabf Dyat1ancıa. I ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
iatiyen bu ar'kadqlar ellerindeki Bu dostça görütme esnasında, Nukut lUınat almak istiyenler 13 - 1 - 936 tarihinden itibare~ 
hüviyet varakaları yönetim kuru· Tüık ve Sovyet aan'atkirları önü· • Londrı 611• - • Viyana ~• - 1 görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma !a .. 

·· d-"-' T" k • · hak • t\eyyort i26. - • Madrld 17 _ 
qu tarafmdan damgalanmıt oldu muz c:Kl ur aergısı kında • Parls 167. - * Berllo :ıs, _ 934/ 2479 No.h dosyaya müracaat la mezkur doıyad.ı mevt, 
ğundan pek ala ıalona girebilirler fikir teatiainde bulunmuılardrr. • Mlltao 17°' - • Varşon 24, - görebilecekleri ilan olunur. t 

Ankara 23 A A T .. 1_ * Brllhe 84, - • Badapışte 25 -
di. l.+e ikinci vaziyet de budur. · • - Ul'A sanatmm r I' + Atlaa 2', - • Btıkrcş il', -
Bundan batka yönetim kurulu ge ıımesini gösteren 30 dan fazla • Ccnem 814 •• + Belgrad ~4. -

batkanı keDdi tarafının kazanma klasik ve modem ekollere memu.p • Sot1• ts, - * Yotohamı ss. -
• Amsıcrdım St, - •Altın ç44 -

sı için 300 kadar sahte rey pusla resaıammıızm yüze yakın tablosun· • Prıı 96. - •Mecidiye ss. -

1 
sını seçim İ§Yıe karıştınrken ya- dan katınç bir sergi Moskovaya • Stotholaı 31, -· • Rınknoı ! 36 _ I 
kal t yollanmııtrr. Bu serginin ba•ında ı;...---- Çekl~r -----

nnmıt ır.,, :r 

1 
Diğer taraftan talebe arasmda C. H. P. genyönkurul reisi saylav • Londr• 61!0.~o * Sto\htru 3.Uso 

S 1 ~ h c· ba k I : • NeYyor~ 0.79"0 • Vtyar. 4.2488 
rıkan bu haA dı'se ,.,.niversite rek · a a ımcozun ! an ığmda bir j :r u - • rarıs it.Of> • :'ltıdrld 5.8150 

törlüğü ve profesörler arasında heyet bulunmaktadır. * MıtAno 9.B7:ts • Berıın ı,9:f2!1 , 

d d · b' · d , • Brükse' 4.7196 • Varşon 4,tt2s 
a erın ır teessiır uyan nmıs ' .. tJN YARIN + Atla~ E4,3:•~8 • Badapc$re 4,:'13t0 

bulunmaktadır. Üniversite rektö D ve Külliyatından • Croem 1.4S75 • BUkres ıos,o•-
ıii Bay Cemil Bilsel hadise etra · YEN! KİTAPLAR * sotya 6t,74l\i • Detgrad ~!'i.1~3' 

• Amsterdam ı.ın.ı • Yokobımı !.775 
fında şunlan söylemiştir: • ruı: 19,<ıs- • Moskovı 1089 ~o 

REKTÖR NE DİYOR 
Hulruk fakültesi talebe kurumu 

kongrasında po!is kuvvetlerinin 
müdahalesine sebebiyet verecek 
kadar hukuk talebesinin kendile· 
rine hakim olamamalarını Üniver 
ıite için çirkin buldum. 

Gizli Harpler 
Antolne. Ziachka 
Hamdi Varoğlu 

75 Kuruş 
No: 45 

Diesraeli'nin Hayatı 
Andre Mauroia 

Ismnil Hakkı Alişan 
100 Kuruş 

No: 46 

---ESHAM---· 
1 iş B.atu• 0.80 - framvay 9,-
•Anadolu ~S.70 Çimento u 9.40 

Reji 2 15 Onyoıı Oel. -.-· 
Şlr. Hayriye ıs.- ~art De:?. -.-

,•Merkez Bankası 62.~0 Balya -,-
U. Sigorta -,00 ~art m. ecza -,-

1 Bomontt ti, Telefon -.-

'-istikrazlar - tahviller-
1 ·• 19'3TUrt Bor.I .. ~.55 F.lcttrlk 

. il 2'.~o rramvo 
• " ili 24.- ltıhu m 

-.-
3[,70 

ti -
btlkr.t&ıDahlll 1 99 - * Anadolo 1 43 '" 
ircanı latltraıı 9:..t~ • A.cado!a il 43, t S 
ıots A M ıo. Anıdolo ili t,40 

• Sıvu·lfrzuranı 9~. ~lllnınsll A '4!ı.f0 

P t T T L •• d •• ) •• v •• 'ıviçreJc os a • • evazım mu ur ugur:icelenen 
. ~en 

Satın alınmasına !uzum hasıl olan 30000 metre tek na .__ __ _ 
kablosu açık eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme 7 - Şubat · 

rihinde saat 15 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 640 liracA 
lerin mezkur tarihe rastlayan Cuma günü muayyen an ate 
liradan ibaret muvakkat teminatlarını idaremız veznesine 
rek alacakları makbuzla ve ıartna mede yazılı ves\kalarl 
Ankarada Posta T. T. U. M. binasında satmalma komisy 
raca at etmeleri lazımdır. Bu bapta ki ,artnameler Ankarad 
Müdürlüğünden, Beyoğlunda Pos ta T. T. binaşında Lev 
yat muavinliğinden parasız olarak verilir. (37 

istatistik Genel 
komisyonu 

müdürlüğü ek 
başkanlığında 

1 - 500 - 600 sayıfa Beledi yeler, 170 - 250 
17 - 190 sayıfalık Tarım statiatikle ri kapalı zarfla 
mut tur. 

2 - Bu eserlerin beher formPı sı için tahmin olunan 
radır. 

3 - Eksiltme 3 - lkincika nun 936 Cuma günü ıaat 
tadır. 

Talebe talimatnamesi, Üniver 
ıite talebesine kendilerine yara -
tan ıeref ve itibarla hareket etme 
lerini talebeye yakışmıyacak her 
türlü hallerden sakınmalarını em 
retmektedir. Buna uygun hareket 
etmemiı olanlar hakkında ııerek· 

li muamelenin yapılması için i§in 
incelenmesi hukuk fakültesi de · 

llsküdar malmüdürlüğünden 29S8/ 4 - Şartnameler Komisyon katipliğinde görülüp iste 
67S56 numaralı cüzdanla almakta ol • Ek 'it . . ki mul~ t· -: 

kanlrlma bırakılmııtrr. 

Tevzi Merkezi: 
V AKIT Matbaası 

tstanbul 
Zaten hldise bütün hukuk fa ·· 

lriıltesi talebeıine ait değildir. Ba •-----------.. 

duğum maaşımın mühürUnü zayi et. . sı mesıne gırece er 2490 sayılı kanunda yazılı f':rkek ; : 
tlğimden hükmü yoktur. (V. N. 12122) resınde muayyen gün ve saatinden bir ıaat eyyel 268 buçıki hiiı o· 

Beylerbeyi Bostancı başı Fıstıklı muvakkat teminat vesikasiyle tek lif mektuplarını Genel D~erilc k9 
3t numaralı lıane ölü doktor Feyzi te toplanacak olan eksiltme komisyonu başkanlığına verm~ı kenru· 
zeı:ceai inci Seza · .(3626). çmz~!_a!? 
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bir .,. ... . 
gı I! 

elçi: idareler, 
di eeye konul-

ıedel 55 1 ... 
J 

den 14 buçu)cwı 
zeri 

nel 
ima 

komutanlığı 
komisyonundan: 

niktarı yazılı iki çeşit yiyecek eksiltmeye 

l kuru~ değer biçilen 10150 liralık sadf\~ 
25 kuruştur. Şartnamesi parasız olu o 

- 936 Cuma günü saat on beşte. 

kuruş değer biçilen 6000 liralık pirincin . 
names ı parasız olup kapalı zarf eksiltmc~İ 
Lat on da. 

DAY C,UVtN c:;. GİO,C•O ! ' ~ 

. Al.T IN G Ö LO l 

SATILIK IKl EV 
Diyarbekirde, 1madiyedc müftü çık 

mazında Arif ve hissedarı üzerinde • 
ki (8) No. lu iki hap e,,. tamamen sa
tıbktır. 1stiyenlerin en son tekJifleri
le adresime müracaatJarı. 

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

C.tll K KÔp q, uyE:-VAJ4 01 

loo< A R.~ I DA Mİ\.'VONlAR VA R O• 

1 •', • .... • .. ,., ...... 1 

eker uergisi~ 
CJ.örn •• yen kalmıyacak 

BAHÇ~~KAPl-TAŞ HAŞ -No. 15 evde merlıum Arif zevcesi Ne. ----------------------------~ 
sime. 

ZAYi 

Alsancak rnavnasmın Kazancı Reis 
ve tayfa tezkerelerini kaybettim. Ye · 
nisini al:ıcağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (V. No. 12124) 

Galata yaykapanı Kasap lıanı Mav. 
nacılar cemiyetinde Kart oğ. Mustafa 

Beyoğlu. birinci sullı lıukıık malı · 
kemcsinden: 

Besler Fabrikası 

M B • 6 

Ç1 
Şeker, çikolata ve bisküvilerin en igi ve 

tazesini hazırlamıştır. 
Satıf yeri: Toptan ve perakende 

Bahçekapıda Istanbul tramvaylarınm son durak yeri 
No. 10 Telefon: 20860 ........ 

U çüncil mm taka Etibba odası ile 1 

Beyoğlu ıstiklal caddesi 185 N o. da 
diş doktoru Ali Ji' ehmi arasında mü -
tehaddis alacak davasmdan dolayı 
müddale~ h namına gönderilen da ve • 
tiycnin ınumaileyhin ikametgfı.h,nın 

~~~~~~~~~-'-~~~~~-'--'---~'--~~---~~~~~~-ı 

meçhul bulunduğu şerhile bila teb • ll•••••••••~ 
liğ iade ıulmrnas1 üzerine bittalep 
kendisine yirmi gün müddetle ilanen 

tebliğat ıcrasına ve muhakemenin 16 
-1-936 perşembe saat 14 de bırakıl 
masma karar verilmiş olduğundan 

} evm ve vakti mezkurda mumailey · 
hin bizzat veya bilveka]e mahkemede 
bulunması ilan olunur. (V. No. 12120) 

lstanbul 7 inci icra memurluğun . 
dan: 

Mahct:z olup paraya çenilmesine 
karar verilen sarı ve siyah renkte iki 1 
adet kuJl unılmamış kürk manto 26-
12-93;} tarihine tesadüf eden per~m 
be günü saat 1 den itibaren birinci a 

Şe r 
Anonim Şirketinden ': 

Şeker Sandığı · Alınacaktır 
1936 senesi zarfında fabrikalarımız için satın alınacak 

sandıklık kereste, kapalı zarf usuliyle 11 Sonkanun 1936 tarihi
ne raslıyan Cumartesi giinü saat onda lstanhulda Bahçekapı<la 
Taş handa Şeker Bürosunda talibine ihale olunacaktır. 
Şartname, İstanbul Şeker Bürosundan istiyenlere verilmektedir. 

ç~ arttırma su~tile sandal bed~ - --~~~---~-~-~-~--~~--~~--~~~-
teninde paraya çevrileceğinden t:ı1ip 
olanlarm mahallinde hazır buluna • 
cak memura müracaatları ilan olu -
nur. (V. No. 12132) 

~- Dün ve Yarın -
Tercüme külliyatının 4 üncü 

ser;~i tamamlandı 
., 

10 kitap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 diğerl eri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıin Ahmet Re~it 
32 Aris'.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lsl<ender Haydar Rifat 
34 Kddın ve Sa ')'alizm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif 
36 Dinler Tarihi Hilmi Omer 
37 Filoz.ofi ve san'at Suud Kemal 
38 Etika Ağaoğlu 

39 Heraklit Haydar Rifat 
40 Ru:ıi mucizeler Cemil Sena 

1936 Yılbaşı .Hava KurumLI 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi (500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, 100.000, 50 .. 000, 40.000 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, t0.000 
liralık ikramiyelerle (üç) adet 100.000 

Ur.ahk mükafat vardır. 

.Keşide: Yılbaşı gecesi gapılacakiır 
Bi 'etler: (2,5), (5) ve (10) liıahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi a 'ınız. 

•Stanbuı beledlyes ı ıltır1ıarı 1 
--·-----ı 

y~ti •ne bilir. 
mıyı ıtI d •~ ce l ar a.-llll'k lirahli 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
1 stanbul · Ank:ıra caddesi Janda ?" ma Genel Komutanlığı kurağında 1 

fan ah nacaktır. iı::a __ ı ___________ r6 

Keşif bedeli 900 lira olan Haseki Hastahanesinin Nurettin Pav
yon~ için bir tane 175 metre murabbaı sathında bir sıcak su kalörifer 
kazanı alınması ve yerine konması pazarlığa konmuştur. Şartnamesi 

Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 No. 
h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 68 liralık muvak• 
kat teminat makbuz veya mektubi)' !e beraber 26 - 12 - 935 Per~m-ktrektörlükce 

1 
• 

d e erı. 
e 7822)' 

zanr · 

tek isttyenlerin teminat makbuzu veycl 
: ıaatinden bir saat evveline kadar komis 

& .(7959) 
Sahibi: ASIM: Us - Vakıt Matbaası 

Neşriyat D~ektörü: Refik A. Sevengil be günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.). (8051). 


