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.. llilletler Cem;yetinin ITI 
Sayısı H-er Yerde 100 Para 

o Cenevrede içtima devresi 
yarın bitiyor 6"11inkü toplantıları 

~e, 21 (A.A.) - Milletler 
13 let ':! ~nae!inin yarm aabah 
I'& ila 

1 
<>aıitesınin öğleden son 

fı ~ler komitesinin toplanaca 
lınıektedir. 

t9·2ncl 
Yıl 
Sayı 

8477 
417 

o 

Çarıamba 
22 

ikinci 
Kin un 
1938 

o 

Cenevre, 21 (A.A.) -8. Eden 
ile diğer İngiliz delegeleri konae 
yin içtima devresi sonuna kadar 
kalacaklardır. Bu içtima devresi 
nin perıenbeye bitmesi için bütün 
iıler tecil olunacaktır. 

Dokuz ay matem tutulacak 
Yeni krala yemin için Avam ve Balleşler yeniden ıe· 
lordlar kamaraları toplandı lerberllk. illa ettiler 

imparator şimalden büyük bir 
'' Beşeriqef büqük isfinatgô.hların- taarruz hazırhyor 

~, · dan birini kaybetmiştir. ,, Cenup orduları kumandanı Ras Destanın 
yerine Vehip Pş.nın getirileceği muhtemel 

Aımara, 21 (A.A.) - Neçafi 
nin Ras Destayı kendisini gelip 
ıörmeğe çağırmıt olduğu söylen -
mektedir. Neçatinin, cenup ordu -
ıunun tensikine Vehib paşayı me
mur etmesi ihtimali vardır. 

ÇARPIŞMALAR DEVAM 
EDİYOR 

Londra, 21 (A.A.) - Adliı -
Abeba ve Dessie' den gelen telg -
raflarda Habet hükumeti, ltal -
yanların Ogaden' de büyük bir za
fer kazandıklarını inkarda ıarar 

göstermektedir. Mamafih yine 
ayni mahafil Ru Deıta'ya sürat
le takviye kıtaatı gönderildiiini 
itiraf eylemektedir. Ras Deıta' • 
nm piıdarları bir çok tali muha -
rebelerde bulunmaktadır. 

İmparatorun ıimal cephesine 
gitmek üzere olduğu zannedili • 
yor. imparator Tiıre' de Habeı ta
arruzu için emir verecektir. 

Bu cephede ltalyan hafif top
çusu ve tayyareleri İtalyan poıta
~ Lütfen aayf ayı çeviriniz. 

~iet: 

oe tlul kalan Kraliçe Viktorya, yirmi li4 yıl önce krallık tacını bOflarına böyle 
giymiılerdi... (Ortcula yeni Kral •eminci Edvartl). 

"-------~~~~-------
8 eşin c i 
Corc 

:a· 
~S in~· kaç ay önce, tahta culUıilnün 
te it cı Yıldönümünü kutlulayan İngilte 
ti C ralt ve Hindistan imparatoru betin
do~c eYVelki akpm gece yanıma 

Satı '°.n ~efesini verdi. 
tıı ~ Yinnı bet yıl, insanlık tarihinin 

-••cnır !lııı ı yıllandır. Bu yıllar, dünya • 
ttı eki han khit oı 1 edanlannın yılalmasma 
~ du. Hohenz:olollem, Habıburg, 
ti t.r~f ve Osmanlı hanedanları birbi· 
dtı, 'Bact. Yuvarlandı ve tarihe malol • 
~kat İngiltere hanedanı, yeni 
ler ~Yarak ve üzerine yeni vazife • 
ltı"t. 1t bUtün buhranlan savuıtur • 
"'- l'll Cor • · • • k ·~ ~ c ıse ıecıyesının uvvet 
ltibıi laf eti, basiret ve kiyaseti ile mev-

t,..ı laınıığa muvaffak olmuıtur. 
~ ıı!Corc) un krallık devri bir çok 
~~ diaelerle doludur. 

Londra, 21 (Kurun)' - Fransız Ba§ 
vekili Bay Laval kral Corcun ölümü ü 
zerine verdiği bir söylevde ıunlan ıöy 
lemiıtir: 

"İngiliz kralı be§İnCİ Corc bugUn dUn 
yayı terkederken İngiltere ile Fransayı, 
tahta geldiği zamankinden daha çok 
birle§rni§ olarak bırakmı§tır. Ordulan 
mız ayni gaye ile birlefllllt bulunuyor 
lar.,, 

Diğer taraftan İtalya hükQmeti ha 
liçeye taziyetlerini bildirmiştir. İtalya 
sarayında yarm matem batlıyacak ve 

~ Co bcı yı1 önce tahta oturan be. 'b ı: het'§eyden önce kadınların 
~ llddetı· kkını kazanmak için açtıkla-

diac}'i 
1
1 rnücadele ile karşılaştı. Bu 

etti. n~landanın istiklili savaşı takib .., 
)'eı 1rl\i •onra Hindistanın muhtari-
)Uı.. Cldel • 

11: harp eıı ba§ladı. Daha sonra bü- ( 
"cn buh Patladı ve büyük harbi ikti • :W 
iter \>c .... ~n devri takib etti. Bütün sar-
Crıt J'•ıtıcı h d' 
~ ı lcu11a a ıaelerden tahtını ve ta-
htı bul1llc ~~rak çıkmak, ııüphe yok ki, 
ti1 ~u'laff ır. rnuvaffakiyetti. Kral Corc 

. tere tcnı a~ıycti, herıcyden önce, İn
~ltıcıj e Yaaaıınm maddelerini be. 
~ idi. "e 0 nlan hayatında yaıat -

~ lltilterc t ttr: ı.._t hU~rncI :asa~ı, hükümran o
tid· ~~ rn ıurmıyen bir kral ik
' :Su bö lterneJi, kabine mes'uliye • 

ı ~Yılı~ : olduğuna göre kral hata 
e onun hatalarından ka
Ôıner Riza Doğnıl 

.. (Sonu Sa. 2 Sü. 4)' 

l•tanbulJa lngila ltonıoloalrifu 
ve b'lfka müeuaeler bayralı

lan matem İfareti olaraJc 
yan ~lrildi. 

kralın cenazesinde İtalyayı temsil ede 
cek olan mümessil tayin olunacaktır. 

Japonya kralının da sarayında 3 haf 
ta matem tutulacağı bildirilmektedir. 

KRALIN ÖLÜMÜ NASIL 
OLDU? ' 

'• ~ '° o , 

. ....... 
·'o 

. .. . Londra, 21 (A.A.) - Kral bü
yük bir ıül<Unet içinde ölmüıtür. 
Son nefesine kadar hiçbir acı duy 
mamııtır. Doktorlar artık aon a. Dorya muhareben naıl oltlu? 
nın ıeldiğine hükmettikleri za - - Yazııı 2 inci sayıfamızda -
man kraliçeyi ve prensleri hasta· ---------------------------

Laı,1i:ıt: ~1::!1~:: Yılda ancak 8 lira! 
ıini vermiftir. O ana kadar kendi· 
ni büyük bir cebirle tutmUt olan 
~liçe, göz yqlan içinde büyiik B İr 
ogluna aarılımttır. 

Şimdiye kadar prens aö Gal 
o1an ve ıeki.zinci Edvard namiyle 
tahta geçmekte bulunan yeni kral 

Istanbullunun Istanbul Belediye
sine verdiği vergi bu kadar ... 

:(Yazısı 6 inci sayfada)' 
Edvard Windaor kardeılerine ve 
ailesine bir kaç teselli sözü söyle
~ikten ıonra bitiıik odaya geçı.nit 
tır. 

Kral Corc 1910 da babası ye -
dinci Edwardm öldüğü ayni ıaat 
le ölmüttür. 

Kırk yıllık kitapçımız 

BAŞBAKANLl~IN TEBLl~l 
Londra, 21 (A.A.) - Bu sa • 

balı saat 1,45 de batbakanın evin
~en tu reımi tebliğ netredilmit -
tır: 

1707 tarihli tahta veraset kaııu 
nu mucibince, parlamento derhal 
toplanacaktır. Lordlar ve Avam 
kamaralannın toplanması için ter 
tibat alınmıtbr. Parlamento 21 ka 
nunusani aalı günü toplanacaktır. 

Bu akıam saat 21,30 da lngiliz 
saati - baıbakan Baldwin radyoda 
İngiliz milletine hitaben bir nutuk 
töyliyecektir. 

iKi MECLiS TOPLANDI 
Londra, 21 (A.A.) - lki mec

lis yeni krala sadakat yemini yap 
mak için bugün toplanmıtlardır . 

'(Sonu Sa. 2 Sü. 3) 

Cay lbra!.im Hilm. 1-:itape:ı!nin önfüıde. 
(Yazısı 3 üncü sayıf amızdadır ), 
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Askeri vaziyet 
Dorya muharebesi nasıl oldu ? 

- Birinci sayıfadaki haritaya bakınız -
.Şarki Alrikada, ltalyanlarla Habeıkr arcmnda dört CI)'· 

dcanberi muha•ematın devam etmekte olmaına rafmen büyük 
lıuuvetler araıncla ciddi bir muharebe olmom11tı. Somali cep 
laeainde, General Grazyani ve Raı Dellta orduları aranntla bu 
ayın 12 - 16 ııntla cereyan etlen muharebe, tetkike değer illı 
mühim bir ~arpıımaJır. /iti taral Ja, ,,,...harabe Jevam etmekte 
olJujunJan, lıuuvetlerinin inki.alını oe muharebeye ait hakiki 
maUimatı nM aılıııya ıalJıyorlar. Bununla IHlraber muhtelil 
membalardan •ızan haberlere göre Dorya muharebe.inin ıöyle· 
ce olı/ufunu lıabul edebiliriz: 

Ra Deıta orJunı11 ayın 12 ıincle Dolo'7a ilerlemeye h"l
layınca, General Grazyani ele, mütdalaada kalmaktan i.e taar
ruza gefmeyi tercih ediyor. ltalyıan orclunı Üf koldan ilerle
miftir. Geıtro dereıi boyunca ilaliyen ıcığ #tolda ıadeee yali 
Somali askerleri yoni Duba'lar ve gayri muntazam Somali kuv 
vetleri vardı. Dorya Jereıi boyunca yalnız muntazam ltalyan 
kuvvetleri ilerliyordu. Son zamanlarda Şarki Alrikaya gönde
rilen Teuere lıqiıt lırlıaıı Ja bunlar araında idi. Malam oldu· 
ğu üzere bu lırlıa clııardaki ltalyan gen~lerinclen teıkil olun
mrııtur. Sol taralta, Parma boyunca Ja yerli Somali a•lıerleri 

tertip olunmuıtu. 
Ayın 13 '!e 14 ünde Haberler, her karq toprağı ıiJdetle 

miiılt:ıfaa ederek pek kahramanca muharebe ettiler. ltalyanların, 
birbiri arlrannJan kalkan hücum dalgaları Habeı hatları 
önünde dafılıyordu. En nihayet ayın 15 inci günü ita/yan tanle
lannın H zırhlı otomobillmnin muharebeye wirmeıi H:ıbeı 

maluıuemetini Mrtlı. ltalyan haua lıuuu~tleri, tanlılann eltle 
ettüaleri netİc•yİ ilımal ettiler: Habeıler, ~elrilmefe mecbur ol· 
dula. Rıu Deıta orJuıunun Ge•tro ve Dorya dereleri araıntla. 
talıri6en Dolo'Jan 200 kilometre fimalJe toplanmakta oltlufu 
tahmin olunabilir. 

ltalyanlann, bu iıtilıamette büyük lıuuuetlerlc Hah~eri 

l
takip edecelıleri11 evuelce Je İmli ettifimiz ıebeplerJen Jolayı, 
pek muhtemel değildir. Bu muharebeJelri ltolyan zayiatı heniiz 
anltıfılamamııtır. B. o. 

Keneli kendilerini ı Tayyare ile nezle 
hapseden hakimler tedavisi 

Amerika ve Fransa gibi adliyelerinde 
jüri usulü kabul edilmiş olan memle -
ketlerdeld muhakeme tarzı bizim mem· 
leketlerde bildiğimizden tamamen bat
kadır. Mesela Amerikada Jüri heyetine 
intihap edilen azanın davanın başından 
sonuna kadar hariçle temas etmesi mem 
nudur. Onun için Hauptman meselesi · 
nin muhakemesi esnasında hakimlerin 
elli cüne kadar Plemington adliye sa • 
rayında muhafaza altında hariçle ali -
kalan tecrit olunmuştur. 

Fakat Fransız kanunlan bu hususta 
:Amen"ka usulleri kadar ııla delildir. Ve 
JUrl ualannm muhakeme safhalarma 
ait cıra .muhafaza etmek mecburiyeti 
ancak miinlcere zamanlanna mUnba -
ırrdır. Onun için Staviaki davası karar 
eafhaama ıelince umumi avukat Gold 
un talebi üzerine bütün aza kırk sekiz 
sut kadar polis müdüriyeti binaaında 
tecrit olunmuılardır. Bu binada tecrit 
edilen azanın istirahatlerini temin ede • 
bilmek için on iki yatak hazırlanmıştır. 

Son zamanlarda Amerikalılar tayya· 
re için yeni bir kullanma yeri bulmut • 
lardır. Bu da Havai adalanndaki Manna 
Loa adındaki yanardağın lavlanru bom 
bardıman ile durdurmaktır. Bu defa bir 
1nıiliz doktoru ise tayyare için daha 
başka bir istimal şekli ileri sürmekte • 
dir. Bu doktorun iddiasına göre nezleyi 
tedavi için en kat•i usul tayyare kürü 
yapmaktır: Zira tayya~·e ile ( 400) met. 
re yüksekliğe kadar çıkan ve bu irtifL 
da on dakika kadar kalan ve ıene ayni 
suretle apğıya inen bir kimsenin nez • 
lesi derhal iyi olmaktadır. Böyle tedrici 
ve aaf bir hava kürü yalnız nezle değil, 
teneffüs cihazındaki her türlü taharrüt
lar için büyük bir fifa tegkil etmekte • 

dir. 'Bu mesele hakkında allkadar olan 
Avrupa ıazeteleri (Emperial Air • 
ways) denilen lnıiliz tayyare müeese. 
sesinin pilotlanna müracaat ederek fi· 
kirlerini ıormu§lardır. Pilotlar dok • 
torun ifadesi tamamile dolru olduğunu 
tasdik etmitlerdir. Bu usulün yegane 
mahzuru nezleyi tedavi için sarfedile • 
cek paranın ağır olmasından ibarettir. 

Yeni krala yemin için Avam 91 

Lordlar kamaraları topland 
(Ü~tyanı 1 incide) 

Yemin merasiminin bir kaç gün 
sürmesi muhtemeldir. Bu merasim 
bittikten aonra kral Avam ve Lort 
lar kamaralanna hitaben bir be • 
yanname okuyacaktır. 

Hükumetimiz taziyetini 

9 AY YAS TUTULACAK 
Londra, 21 (A.A.) - Kralın 

ceıedi, pefltembe tünü bir top a -
rabası üzerinde Londraya nakle · 
dilecektir. 

Anhra11 21 ( A.A.) - lnıüt•r• Kralı Majut• B ' 
Corç'un vefatı münaebetiyle Hariciye Vekaletinin ba)'r 
yarıya a•ılmıı ue ıaat 13 Je Hariciye Vekaleti protokol dair 
teli lnıiltere büyülı elçilifine riclerek Cumuriyet ltülıUmeti 
taz:iyetlerini büyülr elçiye iblaf etmıtir. 

Kral, sekizinci Edvar, 9 aylık 
bir yaa emretmittir. Y aa, bugün -
den itibaren baılıyacaktır. 21 tem 
muz, tam yaaı, yan yasa çerirecek 
21 teırinievveldc yas, tamamen bi 
tecektir. 

Saat 16 da Riyaıeticümhur bClfyaveri lngiltere büyült 
liğine giderek Atatürk'ün taziyetlerini büyük elçiye td 
etmiftir. 

Saat 16,30 da Dıt Bakcınlıfı uekili Bcıy Şükrü Sara~oflsı 
Dıı bakanlığı umumi katibi lre:za büyük elçiliğe 6iJerek biı 
elçiye taziyetlerini iblôğ etmiflerdir. 

SALTANAT KONSEYi TOP
LANIYOR 

8C1fbakan namına BClfbakanlık özel lcalern tlirelrtörü t 

yette bulunmuıtur. 

Lonclr&, 21 (A.A.) - Saint • 
Buil kiliM8inin büyük çanı bu aa 
balı kralm ölümü dolayısile iki aa 
at çalmlflır. 

Balıanlar ve Dıı Balıanlafı erlrinı lnıiltcre ıelaetine 
relı Hlar•tt• ~alan Jeller• inam lııoymuılarJar. 

Kral sekizinci Edward bu ıa • 
balı, kardeti dük d'Y ork ile bir .. 
likte Lonclraya ıitmek üzere tay
yare ile Sanclriıhundan hareket 
etmittir. Yeni kral, Saint • Yameı 
aaraymda, hiidnndar tebeddülü 
h.ı&ında karar venneai mutat o • 
lan taltanat konseyinin toplantı • 
ııne. batkanbk edecektir. 

Avam ve Lortlar kamaruı sa· 
at 18 de birlikte toplanacaklar ve 
kral Corcun vefatından ve yeni 
kralın tahta çlkıtından reamen ha 
berdar edileceklerdir. 

Bqbalcan Bay Baldwin hu ak
f&ln radyoda bir IÖylev verecek • 
tir. 

MEMLE.KET YENt Kitld.I 
SEViYOR. 

Londra, 21 (A.A.) - Betinci 
Corcun alümü dolayııile bütün 
memleket teesaür içinde olmakla 
beraber yenıi kralı da itimat ve 
emniyetle lkarıılamaktan hali kal· 

rında verilecek ,eslen ıeri bırakıl-ı 
mıttrr. 

"BEŞERiYETiN BOYOK ISTl
NATGAHLARINDAN BiRi 
Bükreı, 21 (A.A.) - Parli • 

mento üzerinde lnıiliz ve Roman· 
ya bayrakları yarıya indirilmiıtir. 

Meclis toplanmıt ve ba1kan 
laalı ve idaresini sitayiıle ana· 
rak: "Romanya, büyük dost mil • 
lelin matemine hararetle itlirak 
etmektedir,, demittir. 

Baıbakan Tatareako, bükimet 
namına parlamentonun tezahüra
tına ittirak ederek: "Beıeriyet 
büyük istinatıihlarından birini, 
Romanya da büyük bir doıtu bay-

Beşinci Corc 
< Vıl1Jt1111 ı lnritl•J 

binesi meı'ul tutulur. Çilnkil onun her 
sözünü ve her hareketini kabineıi ha · 
zırlar. Kral, bunun haricinde bir tey 
söyler veya bir ıey yaparsa o söz aöy. 

mıyor. 
Gazeteler eaki veliabtin ln.ıi .. lcnmcmit ve o hareket yapılmam ·t sayı-

lizleT tarafmdan pek çok sevil • lır. . .. 
mekte olduğunu kaydetmektf'rlir. .. ~u ı~ra~t altmd~ krallık mevkıın~ 

Daily Expreaae diyor ki: buyuk ıhtırash bır adamın gelmesı, 
Veliaht bütün lnıiliz vatandaş . hem. mevki .. hem mevki sa~'ibi i~~n bir 

ları arasında Büyük Britanya im • teh~ıke wteıkil ed~r. ~u mevkıc, muvaze: 
paratorluiumm idareaini ele alma neıı aaglam, basırctı kuvvetli. seclyeıı 
ya en layık olamda'. Daha Prens metin b~r a~a~ gere~tir. Kral Corc ise 
iken ,....,, harbe İftiraık etmit • bumevkıe bıçılmlt bır kaftandı. 
tir. Top atetleri karakterini kuv.. . .Kralw~o~c, kan ba~.ımından halis l~· 
vetlendirmiftir ve itte bu harp ıe· ıılız degıldı. Fakat, ıuphe yok ki halıı 
neleri içindedir ki bu cephe aıke-- ~uhlis. ~ir ln~iliz . olarak yetitmit. ha • 
ri ye amele ile !bütün lnsiliz mil • lıs lngılız terbıyeıı almıt ve tam bir tn
leti arumd.lô bu aıil doetluk doğ ıiliz olduğunu &öatermi§tir. 

betti,, demitt.ir. 
BULGARiSTAN T AZIYE 

BiLDiRiLDi 
Sofya, 21 (A.A.) - Kral 

mına baıyaveri General Za 
saray Mareıali •• ıiyaaal 
direktörü Bay Panof lnıiliı 
liline giderf!k laalın taziyeti 
bildirmitlerdir. 
YUNANIST ANIN MOME 

TAYIN OLUNDU 
Atina, 21 (KURUN) -

lnıiltere kralı Corcun c:emuıııı 
intihab meısuliyetinden d 
bizzat ıidemeyecefini Wld 
ve amcası Prens Nikolayı Y 
tan müme11ili oı.rak tayin 

C. H. f>. 1'amttt 
Grupunun 

dünkü topJanbıınd 
Ankara, 21 (A.A.) -

Partisi Kamutay Grupu 
lığından: 

C. H. Partiıi Kamutay 
bugün öğleden sonra Dr. C 
Tunca'nın baıkanlıimda toP 
dı. 

Hazineden takıitle gayri 
kul mal ıatm almıt olanlar 
deıi hulul etmiyen borçl 
takıit müddetlerinin yirmi ı 
ye iblağı hakkındaki Parti • 
milli emlak komisyonu rap 
zun uzadiya tetkik ve mü 
den ıonra komiıyon rapor011 

esaslar kabul edilmittir. lllaflur. Yetmit bir yıl önce dofan Beıinci 

Veliaht Mdhu teniç eden ve Corc kendisinden büyük biraderi Prensl•---------11111!11-ı 
aonra da eıki diipnanlarla barıf Edvardla birlikte 12 yaımda lnıiliı diltüncclerini söyler, fakat rnet 
iıtiyen adam olmUftur. bahriyesine girdi. Her cün 6,30 da u • çi bir hükümdar hududunu ,eç 

V ARŞOV ADA TEESSÜR yanır, aovuk su ile yıkanır, dua ve iba· en büyük önemi verirdi. 
det eder dersle al ·· na t'k apa Bcıninci Corc, bir defa bile 

V 
21 (AA ) . K l be • r ır, Jım s ı y r, 

• , •Crt0va, •. 
1
.. :. · -k ~ t merasime ittirak eder ve aktam 8,30 da ketinde hüküm sürmeyi akJrndaJt 

ıınca • orcun o umu ~ere ıı'!as yataftna cirerdi. çirmemckle bütün 1nıiliderirı. 
.mahaf~kle ~er:_:.~an umumıye· 1879 da iki kardeı dünya denizlerini imparatorluk halkının en deriıı 
de der111 bır t ur uyanchrmıt • dolaımaia bqladılar ve bu ıuretle kral ni kazanmıştır. Bunun sebebi .. oıı 

larına bukınlar yapmaya tHeb • yanlar mevı"ım U.1°nde elde edeba· tD' Bütü""n e-t m:u·· ••••••t ı.._yr_ '- · -·
11 

-s ~ • • r _.. • ......... ":- D& IUl Corc bir denizci olarak yetitti. ln,Uiz hane mevkii değil fakat bir itl...-
büs eden Haheı müfrezelerini leceklerinin asgarisini heaapl.ya • larını yanya çekmıtlerdır. Gaze • milleti içinde en çok tncllb olan unıf tile sadeliğidir. 
bombardıman etmişlerdir. rak ite giritmiılerdir. teler mütte~ikan beyanı teeaaür denizcilerdir. Kral Corc, bu sayede dün. Esas itibarile bütün lncilil 

Adi•ababa resmi mehafili Go- Harp, İtalyanın diplomatik ıa· 1 kt d 1 ı,.,1 ey eme e ır. yanın dört tarafını cördU. Daha sonra sinin tcgekkülü batta bir kra 
cam vilayetindeki isyanın ~tı · hada pek mütkülita uı"ramıvaca. PARlSTE M a.'Tr ... • ,.. .. Jd f ab 1 " ft &:.1n kardeti Kambriçe girdiği zaman, ken- mayı istilzam eder. Bir kona .. -
rı ıfını t asi erin batı olan iı heaabına istinat ettirilmiıti. Bu Paria, 2l (A.A.) _ lnıiliz kra· diai imtihanlar vererek Canada zırhlısı- ve misafir odalarına bakan hiıll' 
Decaz Maç GeHease'nin bazı ta • harp üç sene ıürecek ve üç mer- lın111 vefatı aebebiyle, bütün bay· na iltihak etti ve 1886 dan 1892 sene . dan aıil Lorda !adar her lnıili't 
raftarlariyle kaçmaya muvaffak balede bitirilecekti. '" Taklar yan- inclirilmi-+ir. Tutu• ıine kadar tn....ıu. zırhlılanna kumanda sınıf:nın mcvkiinden tmniyet "" 
olduiunu bildirmektedir. HükU - YENi BiR SEFERBERLiK ı- ~ •'"6 
met kuvvetleri bunları takip ey • Adiaa'baba, 21 (A.A.) _ Bu- lacak yas hakkında Bay LaT&l Ce etti. 1892 de kardeti influensadan öl • için en batta bir kralın bulu~ 
lemektedl

·r. nevreden döner dönmez bir lca • düğü için 26 vaunda denizden relcildi ter fakat lnci!terede krallıl• 
ıün a11ed~n sonra imparatorun 1 

..... 'S d" 
Ayni mehafile göre, GeaaeHf' ıarayı önünde harp tamburlannın rar alınacak ve bakanlar kurulu ve kardeıinin nfpnbsı olan Tek pren • diren biricik sebep bu delil ır· 

Raı Suru'nun yanında bulunuyor- ıealeri araımda bütün Habefiı • cenaze törenine iıtirak edecek bir •eai ile evlendi ve çoluk çocuk ile bir • Kral Corc İngiltere kralı ol!-· 
du ve ltalyan bombardımanından tanda yeni bir aeferberlik illnma heyeti seçecektir. likte aa~e. nezih ve temiz bir hayat sür- dar bütün tngiliz dominyo~ 
ıonra mevkiini terkederek Go- dair yeni bir kararname olma • Y ann bGyült elçiler terefine Cu dil. Bu bayatın en büyük farikam intL ayn kralıdır ve Hhıdiıtan ·, 1 

cam'• kaçmııtır. Taraftarları ile muttur. •mu-•r•bat-•ka-n•lı•i•ı•tar-••Y•IDl-n-aa•lo-n•la•· zamdı. dur. Bütün imparatorluk pa 
hiiktmet kuvvetleri arasında 1>ir _ -------------- Prenı Corc 1910 da baba11nın tah· undaki bağ, onun phaıdır. cısJ ~ 
çok mtll&demeler olmut ve niha • Atiaada tedbirler 9İni i8temiftir. Sofulie rbu bueuata tına varis oldu. Ve tahta oturduktan Kral Corca en büyük ön fi • 
,..t hunlann eluerlıi öldürülmüt krala da müracaat edecektir. sonra da aadeliiinden, intizamından hiç nokta da budur. Kendial ve~~ 
Tef~ J9Dlanmqtır. alınıyor Bu mesele hakkmda bqvekile bir ıey kaybetmedi: kendisi her 11bah • retile bu yübek mevlıde ehil ~ 

rrAL YANLARIN HESABI Atina, 21 (Kunm) - Veniae müraeaat eden diler fıdra reieleri erkenden yazıhancSinin batını geçer, cöstennit ve bütün tebusıo"l ~ 1 

NE iDi? loeçu parti reiti Sofulis dahiliye de poliılerin yerine ukerf kuvvet devlet ftlerini yapar. daha sonra devlet 1&yıı11nı kazandıktan ba~ ~ 
Londra, 21 (A.A.) - Reuter vekiline müracaat ederek Kondiliı ler konulmasını iıtemitler. ve po adamlarını kabul eder, bunlar arasın • ya bUyilkleri arasında t~:ııt~ ~ 

Ajamının cenup İtalyan orduları taraftarlanmn çıkarmakta olduk hılerln taraftarhlmdan tikiyette dakl ufak tefek kıskançlıkları ciderme- ve aaaletile herkesin hü_""e~ 
nezdindeki muhabirine göre, ltal- lan kantıklıkların önüne ıeçilme bulunmutlardır. t ğe çahıır, bilyUk hadiseler vukuunda otmittir. . Omer Rıza 
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1 Gesiatil er 13 re-tler 1 
t ··me edilen 

eserler Etibba Odasında "111111r ••••ri 
&t =:.: ;:,.w: ;;!~ iza aidab Ecnebi ve azlık 

Kırk yıllık 
kitapçımız! 

.._ ....,.,. pro1aörleri1l• tlo· talimatnameleri 
:-. ine terc:iim• effirilmif ... , H~r iz~dan _kazanç vergi· . . Jbrabim Humi kitap 

.. • pi --L~ sıne gore a1dat abnacak f abmatnameyi okut dnek- evinde yapılan tören 
• trelme etlUen lıiıa ar manı· .. • Ankara cadesinni en eski 

Jiıif "'6arbre 4Wıafe fay.ittir. On Eti_bba odası yönetim kurulu torlerd espekterler Türk kitapçw tbrahim Hilmi, dün 
dl.lı.. ilfllle ettifi tek bir mana d~ bır top~tı yapar_ak odaya yapacak kitaphanesinin kırkıncı YıJ.dönü -
..,: C aill • .. b t ö .. aıdat veren uyelerle aıdat verme . . münü kutlamıştır. Kutlama mera-
.,____-, n erı,,.... • C 111fe durumunu incelemi§tir. Dünkü Şehrimızde .bul~ . yab~~~ı simi saat on beşte başlamış, ge-
-..,... o• lıalolartla hir ıııl~ toplantıda oda il)'eleri için pek v~ az1!:k .'?~~ direktörlerı kü1tur len davetlilere çay, bisküvi ikram 
••: 116! 1 mühim bir karar verilmiştir. ~ktl?rlüğüne .. başvurarak .he edilmiş, kütüphanenin çıkardığı •..u V eWleli 6a on cilt ii- Bu karara göre bundan sonra dil~eki okullar ~~ın ayn ay~. biı\?r kitaplann kolleksiyonlan göste • 
..,,_ ıe1..n wöriifii biriw:ı üyelerden aynı aidat alumuya - taliı;tıa~am~ .vucude getirilerek rilmi§tir. Bundan sonra Bay tb • 
,.,... o1,,.., bulunuyor F elıeli rak her üyenin kazanç verıisine ayru dılde~ hır çok okullar~n ay • rahim Hilmi, kırk yıldır kitapçı • 
.,,.,. 6irinei plana ,jmolı o• göre aynldıfI dereceden aidata- n ay~ ~lı~a~namel~r tat!»~ .et • Irkta karşılaştığı ıüçlükleri veba-
......,._,. fel•ele külıüriinü hnacaktır. m~lerın~n onüne geçılmesını ıste- . şardığı işleri anlatmıştır. Emek • 
L _.., .-x.:ı L- mışle~dır. .. .. . w. dar kitapçı kendisini zivnret e • •o;w...tirm•.ır.e tl .. ;., 1a1r- Direktö lük b dl gun .,-

-. 1 · · l h · .. r . u .. 1 e~ . uy.. den bir muhanirimize şun lan söy ....,. tallfl'ICllı ı~i W)'le on, eııanemızı ıı a ıçın bula_rak okul dırektorlennın Z?f!l· lemi tir: 
,.,_,,.,_ciltlerle miimldin ola- bir mütehassıs getıri1ecek re zümre mmtaka espekterlerının ~ütüphanemi 1898 ikinci ki· 
11_. ı.,lertlen tlefil•e de Ocu- bqkanlıit altında bi!1'r toplan~ nunun 21 inde açtım. t• kitap • '- ••6-ımn llatıfı ve lelnli Bq senelık ikinci endüstri yapınlamalan1n ı veb.taldirm~ıınaişt~amelen hanem timdiki Vakit yunhman al 
&...... 1 programmuzın esaslarına ait fi • hazır a annı 1 ır . . •· L ......, bGAımmtlan elaemmiyef i k ·· , .. · tıda idi. t• netrettil.. itap aen• kirlerini komisyonda söyleme U· Direktörler ve eskepterler ö • .. ___ , L _ _._. • 

DL aerler .:-6'i- luıtlar Ek · di ,.:11tblnn ıwaıJ& lllllrDIDe aıt .,. .... _ .,.. zere Ankaraya giden onnmı nümüzdeld pazartesi gününden l>i rıc1· Bundan eonra "Neft&li 
a.. .. · '°' seç lıal11111 ol on batmÜ§a'riri Von der Porten ticari itibaren toplantılar yaparak ta • M:;hir L adb bir .,.. yazıp Def • 
..,. ~" ilcıdai olaralı ma- tersanemiz hakkkında da son gün limatnamelerini hazırlamaya baş· rettim. foıato,Ttbfdyecle ilk defa 

............ ]erde yeni bir proje hazırlamaya ltyacaklardır. ha eeerde 1'aluedilmlttir. Kuran'ı 
liaim ifluılat emfiaa olan la2· başlamıştır. Son aylar içinde ta • Talimatnameler hazırlanmca da ilk defa türkçe19 hen terdme 

&lr 6il~ yerine muhitin ıarflarına mir milddeti biten gemilerimiz • kültür bakanbfma gönderilecek, ettirip Hetml•., 
... telelılıire Wiliyeti olan in. den çotunun havuz bulamamam bakanlık tarafından gözden geçi· Bay Hilmi, askerlik ve mektep 
~ lilıri7'• IUMni ilatüaı il~ ten;ane boglutunu himettiren en rildikten 10nra tatbik edilmeğ~ kitapalnnr en çok basan ve bu 
411& büyük Amillerden birisi sayılmak· bqlanacaktır. Bu suretle musevı, yolda yurda bfiyilk faydalan do • 
., ..,W hirlqtiruelı hayatu tadır. Bu itibarla . noksanstz bir ermeni, nım, fransız. italyan ve di· trunan bir kitapçmnzdır; kendi 

l 3aıfacelı in...lara ilatiYflCI • halde bulunan tamir f abrikumın ğer okullann kendilerine mahstlf yazdrğr bir çok eserler de vardır; 
._var. c_,. nailler• Hril.:elr yanına aon sistem inpat tezglh • birer taJimatnameBi olacaktır. vaktile gazetecilik te etmiştir; 
::;- ....._ntlan tereiime ..., lan kurulması kararlqtmlm13hr. Kanaat notu kaı olmalı? kitaı>hanettinin kırk yıl içinde çı· 

• 6illaaaa arllliıfums lamrui. Fakat bundan daha evvel ~rsane: . . . kardıfr kitaplar bin beş yüz~ -
1t1 ..,.,. mize ait umumi ıslahat ~eri!'ı . Lise ~e orta ok~l~nn ~e~ ım· eittir. lbrabim Hilmlnin muvaf • 

• • • tanzim etmek için bir ecnebı mü- tihan talımatnames~ Kültur Ba takirette devam~ dileriz. 
• tehassıs .,.etirilecektir. kan1ıiı tarafmda11 bütün okullara ,......._ uerleri metotllar. "~ 0 -aaderildiiini LZmqbk. ~ :..a • ..,tirin memlelıelimia nilM= .... Te11mtnern1:hlıi1nnc1a okul nmret vuaanaa 

•ı ıwt • ..ı.,., ... Hltlir• tlofnı ,...,, lıtflta .,_.. atretmea kurullab ~lerlni toplanb 
... tcaltliıtililıten l>ir samanlar tlilderini töylemiftiın. ve dileklerini Kültür B&kanlığma Ticaret odası meclisi bugün 

•~-11~ .,. al:em lıiilHlrüntl• oltluğu MtJGTil Velıaletinin modern le bildirmişlerdir. OğretmenJer bu 5onl~ bakanlıktan gelen büt· 
"""~rano ...-ırna . r.,._,aıı ~gpa • · cıtlakl~lilQmlatnamem_n ~ • ttieklifttUtkll e~ktiF. Bir kaç 

'- emticııı miifteıüi olmalıt"" tlec:elr ••erleri fereinıe,. hfla • naa~ l}~tu q~~un deÇi§tinl. .. önce de J&Zcblnmz aibi oda 
..,._.,... W, ıeleltltiir ındania ,,..., "Dibi, Yan"·· Killiip-... IJ!eatnl ~~erdir. lateFen ~ =esi Ekonomi Bakanhğmm 
~ 6ir lliifiiıw:e ıamna ilati - linin &a,ilr oe eültlt Wr sallflU iifmeye gore kanaat no .u 88 da buldufa ve bütiln ticaret odaların-

a • ..:-1l.... 1-ltır .Uitlen lala ilç olmabdır. Kanaat imti~ da da tatbikini istedili bir tekilde 
oar. •---Y üçten aşafı not alan talebe diler . · 

1 
il uka e-

fefelılefirtle yarcdleı l>ir itam · eitltli aeri Tür• litii,,..._,.. yazılı imtihanlarında ne alırsa al· veliıeyen rlm ~~ktı eoda, ~t,.. 
ı.;.,,., )'m'tılleı 6ir ı~riifün """" lıcuırtlmntf olmaı tlormlı .,. ,.. smlar dikkate almmıyacaktır. Ba· se bara Jd:ıhazırlainJŞttt Büt
'-ı -.CÜ tabiati •örebilen. vs bedi Wr IHqat irinti• elinllp 9ülen bnlık bu istefi tetkik edecektir. ç~YL • .!!, tekil to la tıda okunduk • 
.a....ı:uu:-..!.! 1ı 1.-•1.ı • • .,., _..._ iNZiBAT KURUMU TOP • çe 11•~n P n . . ~-..... ai•femleıtirebil.,. u • o.)'lln .. erının yen r-• ---· LANDI _ Kültür inzibat kuru _ ~ so~ra bakanlıp tasdik içın 
.....,. 1-ip olacaktır. inN11111 olmaya nlllll lllmrlıınJıft- mu dün kültür direktörlüğünde gondenlecektir. . 

• • • nı ıa.teren Wr mi-'tllr. CW-. · bir toplantı yaparak kuruma gön- iDARE ~EYETlNJ?E .:- Tı • 
«llfHır farilaimiMe l>Ui ,,..,,. fimQ yol tlaluı amrrtlar. Çok 10 derilen bazı işleri incelemiştir. caret odalı ıdare-. heyeti dun top • 

llfift elmiyacek luitlüeler var. Me- ralacafu, ltılıat 6ir iter• 7Gla ~ lanmış, devlet dairelerinin müna • 
~ 111 'irt lNıı ya Nnedenberi h' Etibba OdaSlnda kalaya koyacağı e§Ya hakkında 
"""" ,.....,.,. oriJinol 6ir am 

0

E1raluraaılMi lnırtıW..,,.11 W. fiyat tahminleri etrafında görü • 
....._ t---'~~ -~ · A vnlı ~.a.a... -~-:..:. +-l-'•~nı kütüphane şülmiif, aonılan bazı suallere ce • 
..... .._..,.. suenu)'Onl%. rmı ,_ fllClll.-r ..,. _ _._. .,.. •• vaplar verllmi§tfr. 
•· ealtoıla lnralıtıfımız kflak an1Gtc7f'J". Etibba odasında yaptırılmakta Doktor larıa derece!eri .., llluan -W..nflan, lttı6iliye - l•drl ,,..... olan modem kütüphanenin inşa -
,,_,_ L -• NOT •• ama devam edilmektedir. Kütüp-ho.I --. fİİpn .. er ayantlıraeolı d 
-.... ~elı hane için Almanya ve Fransa ar 

.,. ıelmifti. - 1500 liralık kitap almmıe+ır. _ ....... M6e6i "H_,tı Atlana.. Maarif Vekilıtindea rica ediyorum. 'i" 

..... ~ • 6i Bu kitapları ı•nçl•re beda.a dal•tam, B Y kup Kadrı" ~ ~- 11ycui ·, azviyet c1_.u. ay a 

...,. .._,.. IMutcuı ol,,.... itli. para ile eatartt kolayca almak lmklnnu 
c.t....,,_ .l.ı!.&3.1..- tlı"n-:L. ti~ nninl Maliye formallteled inllnm e • Tiran elçiliğinden Prag'a tayin 

"'- V111Jun -·-x .... nerjlsinl okumadan bitiriyor. olunan Bay Y akup Kadri Kara • 

1986 )'Ilı kazanç vergiaiııe göre 
doktorlann derecelere taksim e -
dilme i§l ile etibba odası yönetim 
kunılu meşgul olmaya bqbun'f • 
tır.Oda yönetim kurumu çalışma· 
BDU ay sonuna kadar tamamhya • 
rak doktorlan derecelere ayırmış 

"' ÜlllıeWcınm 10k eflen bi· s. it. osmanoğlu Ankaraya gitmiştir. .:..;c 6-Aı ""'tlı. Ba bculıı 6u ---------------------------------.. ..,,,alafamı: 

bulunacaktır. 

- ffaltilıat netlir? Sutleı 
Wlı1 H•lıihli wıl 6ala6Ui .. 
,,..., ...,.,. nad ere6ilirlnt1 

..::::.-- •1111q11 tlcfil, la . 
"'- "-- !tU• ......,,. efnai701" -

-...,. 6ir ılenis halini tıla 
•eminti• ,.. Wr ....., • 
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Yeni Kral 
Sekizinci Edvardın 

tercümeihali Köstence yolu Asri mezarlık Polis hab~rleri : 

Bursa Merinos 
Fabrikası 

937 başında bitmiş 
olacak 

Yeni İngiltere kralı Sekizinci Ed - Orta Avrupaya yapılacak 
vard ölen kral S inci Corcun en büyük • • • •• •• 

Bütçeye 100.000 liralık 
tahsisat kondu 

Niçin kesmiş? Başkanımız İsmet İnönü tarafındı 
Bursada temeli atılmış bulunan Meri 
nos • Yüniplik fabrikasının bina jnşa 
devam etmektedir. Fabrikanm temeJl 
pek yakında bitmi§ olacaktır. Şiındi 

oğludur. 23 haziran 1894 te doğmuştur. ıhracat ıçın buyuk faydalar Köpek et. satan bir 
ciğere. yakalandı 

1902 den 1907 ye kadar denizmekte • temin ediyor 
binde okumuıı, 1911 senesinin 13 tem -
muzunda, babası kral olunca, Wales 
(Gal) prens Unvanını alım§tır. Bundan 
biraf: sonra da İngiliz donanmasının 

"Hindistan,, isimli gemisinde 3 ay ça • 
lı~rruııtır. 1912 de Oxford Üniversitesi. 
ne giren prens oranın spor hayatında 

büyük bir canlıhğın doğmasına çalış -
m ş ve kendisi de mahir bir sporcu ola. 
rak yetişmiştir. 1912 de ve 1913 de Al
manya ya, 1912 de Parise ve 1914 de 
Danimarka ve Norveçe seyahat etmi~· 
tir. 1914 de Üniversite tahsilini bitiren 
prens askeri vazife ile Essex'e gönde • 

Zincirlikuyu haricinde yapılan 
asri mezarlığın diğer nok:;anlan· 
nm tamamlanması için 936 bütçe
sine 100,000 lira tahsisat konmuş
tur. 

rilmiştir. 

1916 da Akdeniz kuvvetlerinde va -
zife almış, Mısıra gitmif ve oradan 
Framadaki İngiliz ordusuna iltihak et. 
miştir. 1917 de İtalyan hududuna git • 
miş, 1918 de Romaya yarı resmi bir zi
yarette bulunmuştur. 

Büyük harpteki hizmetini bundan 
sonra gene Fransada, Belçikada yap~:ı r. 
prens 1919 da Londraya dönmüştür. 

Ayni senenin ağustosunda "Renovr,, 
gemisile Kanadaya gitmiş, dönilşte 

Nevyork'a ve Vaşingtona uğramıııtır. 
Amerikadan döndükten az sonra ge

ne "Renovr,, gemisile Yeni Zelandaya 
ve Avasturalyaya daha sonra da Akde
nize ve oradan Hindistana ve Japonya. 
ya seyahat etmiştir. 

1923 de Brükselde bir İngiliz abide
sinin açılı§ merasiminde bulunmu9, 
bundan sonra da Kanadaya, Amerika 
Birle~ik devletlerine seyahatler yapmıı
tır. 1925 de "Repulse,, gemisile Afrika 
sahillerini gezmiş, bundan sonra da Ce
nubi Amerikaya seyahatlerde bulun • 
muştur. 

[KISA HABERLER ] .. 
* Aysofya mozayıklarmı meydana 

çıkaran profesör Vitnor mozayıklar 

hakkında bir kitap neşretmiştir. Profe
sör ilkbaharda şehrimize yeniden gele
cektir. 

• İstanbul gümrüklerinde kaçak eı
yayı satmak üzere açılan satış aalonu 
dar geldiğinden gümrüğün alt katında 
yeni bir salon daha açılacaktır. 

• İç Bakanlığı bütün nüfus memur. 
luklarına yeni bir tamim göndererek 
müracaat sahiplerine kolaybk gösteril
mesini bildirmiştir. 

• Hailçte scf er yapan vapurlardan 
ilk olarak 9 ve 17 numaralı: vapurlar 
havuzlatılnuıtır. Diğerlerinin havuz -
lanması arka arkaya yapılacaktır. 

• D~vlet matbaasında basılan yüz 
bin dil kılavuzu tamamen bitmiş ve hiç 
bir mevcudü kalmamıştır. İkinci defa 
olarak S0,000 tane daha basılacaktır. 

* Galata rıhtımında yapılacak olan 
~üt hatlı müteharrik iskelenin inşasına 
önümüzdeki haf ta içinde başlanacaktır. 
İskele iki ayda hazırlanacaktır. 

• İatanbuldaki münhal kaymakam • 
Irklara kimlerin tayin edileceği vil5.yete . 
bildirilmiştir. Silivri kaymakamı Rauf 
Sarıyere, Bursa emniyet direktörii Sa • 
lihattin Kartala, Savur kaymakamı Ra
fit Silivriye tayin edilmişlerdir. 

• Kültür direktörlüğü tarafından ter
kos tesisatı olmıyan mektepler tesbite 
başlanılmııtır. Bu mekteplere önümüz
deki seneye kadar terkos tesisatı yapı . 
Jacaktır. 

* Eıki Uman §irketine ait Sirkecide. 
ki Liman hanı müzayede neticesinde 
fabrikatör Bay Mehnıet Alide kalmış -
tır. Fabrikatör binanın gelirini Eski§e • 
hirde inşa ettirdiği tıastahanenin hayır 
itlerine sarfedecektir. .......... . 
Alp - Bosfor seyyahları 

şehrimizde 
Milazrm Hans Şuvartz'in baş· 

karılığında İsviçreli bir seyyah ka 
filesi tsviçreden ayın birinde kal · 
karak Avusturya, Macaristan, Ro
manya, Bulgaristan yoluyla Ama· 
vutıuk, Avusturya yoluyla lsviçre
ye döneceklerdir. Bu seyyah gnı
pu seyahatlerine "Alp • Bosfor,, 
seyahati adını vermektedirler,. 

Orta Avrupa pazarlarına ya -
pılacak ihracat için 20 birinci teş
rin 1935 de tatbikine başlanan 
Köstence yolundan Türkiye tica -
reti için büyük faydalar temin e
dilmeğe başlanm~trr. Yaptığnmz 
araştırmalara göre sebze ve ıney
va ihracatı için bu yol her husus -
ta istifade edilecek bir yoldur. Di-
ğer tarafan öğrendiğimize göre 
tstanbuldan Köstenceye her ay 

Bu para ile mezarlığın asfalt 
yollan, memur ve bekçi binalan, 
yıkama, bekleme yerleri yapıla · 
cağı gibi yolların kenarları da a
ğaçlanacaktır. 

Hava • • 
vergısı 

muntazaman on vapur, emtia bu- . 
Junduğu takdirde dört vapur kal- Kımlerden kesıım:yecek? 
kacaktır. Bu vapurlar Berlin, 
Dresden, Frankfurt, Laypzig, Mü
nih, Varşova, Prag, Viyana, Dü -
seldorf, Vurzburg, Rosenheim, Ho 
donin, Karhovy gibi başlıca Av -
rupa istihlak merkezlerine uğra -
yacak ve her nevi ticaret eşyası 
götürecektir. Bu eşyalar yerlerine 
beş veya altı gün içinde varmış 
bulunacaklardır. Tüccarlar, mal -
!arını Romen seyrisefain idaresine 
teslim ettikten sonra Köstenceden 
trene alınacak ve Orta Avrupa 
merkezlerine götürme işi bu idare 
tarafından yapılacaktır. Kösten • 
ceden Orta A vrupaya doğru ya -
pılacak kara nakliyatındaki tran • 
sit muameleleri de bu idare ta • 
rafından görülecektir. Yapılacak 
sevkiyat istendiği takdirde frigo
rifik vagonlarla da yapılabilecek-

Iç Işleri Bakanlığından vila -
yet ve belediyeye bildirilen bir 
yayıma göre, umumi ve hususi büt 
çelerden ve belediye bütcelerin -
den verilecek harcffahlarİa umu 
mi müessesselerin vazifeten seya
hat dolayısile müstahdemlerine 
verecekleri harcırahlarından ha -
kiki vesaiti nakliye masrafl~rın • 
dan, maktu harcırahlar&. hakih.i 
vesatiti nakliye masraflarına te -
kabül eden mjktarlardan hava ko
ruma vergisi kesilmiyecektir. 

Bundan başka zirai işlerde ça· 
lrşan serbest işçiler de hava koru
ma vergisi vernıiyeceklerdir. 

Şehir Meclisi 
tir. Tüccarlar, navlunları ~k Şubatın üçünde toplanıyor 
parası olarak İstanbul ve lzmır -
deki Romen seyrisefain acentala- Şehir meclisi ikinci seçim dev-
nnda ödeyeceklerdir. resinin ikinci yılı şubat toplantı .. 

smı bir şubatta yapacaktı. 

Vasi! isminde bir ciğerci Ka -
sım paşadan geçerken zabıta me -
murları tarafından çevrilmiş, e -
!inde taşıdığı bir sepetin içinde 
bulunan etler muayene edilmiş -
tir. 

Bu arada bir de köpek ayağı 
bulunmuş, etler mezbahaya gön -
deri imiştir. 

Vasilin bir köpek keserek bu~ 
nun etini sattığı anlaşılmrştır. Va 
sil ise bunu kediler için kestiğini, 
insanlara yedirmek için satmadı -
ğını söylemiştir. 

KUM DOLDURURKEN - Us 
küdarda Balaban fırınında otu -
ran Tosyalı 24 yaşında Eyüp Şem 
sipaşa sahilinde bir çuva]a kum 
doldururken Vahdet isminde bir 
gazcı buna mani olmak jstemiş -
tir. 

Eyüp ihtarı dinlemeyince gaz
cı yumruklarını Eyübün. ağzına, 
burnuna vurmuş, adanır baygın 
bir halde yere sermişitr. Eyübün 
burnundan ve ağzından fala kan 
gelince kendisi hastaneye kaldı . 
rılnuştrr. Sıhhi vaziyeti ağırdır. 
Gazcı Vahdet yakalanmıştır. 

YANGIN - Salmatomrukta 
Hamami Muhittin mahallesinde 
Karatopaç sokağında Bursalı Meh 
met Aliye ait tahta ve h:ırap bi · 
nadan evvelki gece yangın çrk -
mıştır. 

Aylardanberi metruk bir hal -
de bulunan bu evde Şevket, Ha -
lim, Muammer isminde üç serse · 
ri çocuk barımyormuş. 

Gece dokuz buçuğa doğru cok 
!azla UŞUyt:u tJu çocukla.ı ~aıı, -l(ıı 
pı yakmışlar ve ısınmak istemiş · 

pr yerinde altı yedi yüz i§çi çalışmak 
dır. Fakat, yapı ilerlediği zaman bu 
larm sayısı iki bine kadar çıkacaktır. 

Fabrika Bursa şimalinde Muradi 
istasyonu yan·na yapılmaktadır. Ya 
runda elektrik fabrikasile !pekiş fabri 
kası da bulunduğu için, bu civar gele 
cek sene küçük mikyasta bir endilS 
mahallesi haline gelecektir. 

Fabrika Mudanya - Bursa deınir)' 
luna bir iltisak hattiyle bağlanacak 
nakliyatını bu vasıta ile yapacaktır. 
rinos fabrikası buharla işliyecektir. ?fi 
him bir rol oynryan su ihtiyacını gide 
mek için projeler hazırlanmaktadır. 
yet yumuşak suya ihtiyaç olduğu ic 
bu suyun Uludağ mmtakasından fab 
kaya getirilmesi ihtimali vardır. 

Makineleri muhtelif memleketle 
ısmarlanmı§ olan fabrika 19 3 7 başın 
bitmiş ve işlemeye hazır bir hale gel 
miş olacakt·r. 

Yeni Eseı /er 

Ok u1 ve öğretmen 
Yıllan.Ianb~ri Çocuk Sesi isimli gd 

zel mektepli mecmuasını ç karmalct:l 
lan arkadaşımız .M. Faruk Gürtun 
Okul ve Öğretmen adı ile bir mualli 
mecmuası çıkartmaga başladı. Ayda b 
çıkacak. Renkli bir kap içinde sekS 
sayfa.. Değerli terbiyecilerimizden li 
zırrahman Raşit, Selim Sırrı, Şcv1' 

Süreyya, müfctti§ Fevzi, Mansur Te 
kin, Münür Raşidin makaleleri Mah!11 
Yesarinin bir hikayesi, şiirler, ilk mele 
tep hocalarının pek çok işine yarıya 
olan ders vasıtaları mahiyetinde reo 
tablolar bu değerli mecmuanın ilk sJ 
~~ ... .... ...... wı lı.- ı ~-:J ....... . 

Öğretmenlere tavsiye ederiz. ' 

Bir senede kaç 
davaya bakıldı? 

O gün cumarttsi olup öğleden 
tsonra tatil olduğwıdan pazar da 
tatile tesadüf ettiğindıen meclis 
toplantısına şubatın üçüncü pazar 
tesi günü başlryacaktrr. !erdir. -------------ı 

Alevler evin merdivenini bir. lstanbu'un dini abideler\ 1935 yılı içinde İstanbul mah
kemelerinde bakılan dava adet -
!erine dair dosyalar adliyece tas
nif edilmiş ve bunlardan henüz 
intaç edilmemiş olanları 936 ya 
devredilmiştir. Bu tasnife göre 
asliye üçüncü hukuk mahkemesin
de bir senede Beyoğlu tarafından 
3428 boşanma davası açılmıştır. 
Mahkeme bunlann 1533 nli kara
ra bağlamış 1046 sı davadan son
ra mahkemeye gelmedikleri için 
müracaata bırakılmış, 1895 dava 
da 1936 ya devredilmiştir. 

Azalara davetiyeleri gönde · 
rilrniş, toplantrya çağınlm~lardır. 
Hazırlanan ruznameye göre ilk 
toplantıda şunlar konuşulacal:tır: 

1 - 936 bütçesi 
2 - Yalovada haftada iki defa 

pazar kurulması isteği 
3 - Büyükçekmece nahiyesine 

bağlı Bahşayış köyünün Çatalca 
merke·z; kazasına bağlanmasına 
dair vilayet idare heyetinin tez -
keresi. 

4 - Silivride pazartesi günleri 
pazar kurulması isteği 

5 - Deri fabrikalarında ve ka 
lafat işlerinde kullanılan yağların 
boyanma mecburiyeti hakmdıaki 
teklif 

6-Aksarayda Taşkasap civa· 
nndaki Nevbahar mahallesine ve 
Katibiadil sokağına San Musa a
dı verilmesi. 

Galata ikinci sulh ceza malı -
kemesine (2353) belediye cezası 
evrakı gelmiş, hakim Cevat bun -
!ardan (2339) unu intaç etmiş ve 
senenin son gününde gelen ( 14) 
evrakı da yeni seneye devretmiş -
tir. Galata sulh birinci ceza mah
kemesi de geçen sene 2284 dava
ya bakmış yeni seneye ancak ( 25) 
evrak vermiştir. İstanbul Ağır ce- Bir ayda ne kadar balık 

denbire sarınca çocuklar kendile
rini dışarı atmışlar ve bekçiye ha· 
her vermişlerdir. 

İtfaiye çabuk yetişmiş, yangrm 
etrafına sirayet etmeden söndür -
müştür. 

ALACAK YÜZÜNDEN - Ga 
!atada Mahmudiye caddesinde o · 
turan Doğanla ayni evde oturan 
Ahmet bir alacak yüzünden kav· 
ga etmişlerdir. 

Ahmet, bıçakla Doğam yara -
Iamış, yakalanmıştır. 

YAKALANDILAR - Tavu1 
pazarında Demirciler sokağım' 
Saidin kahvesinde Bahattin, Hak· 
kr, Haydar, Recep, Yaşar, Salil". 
isminde altı kişi kumar oynarlar · 
ken yakalanmışlardrr. 

BALIKTAN ZEH1RLENM1~ 
- Beyoğ'lunda bir birahanede 
p:arson Çimişkezekli Hüseyin ye -
diği balıktan zehirlenmiş, Beyoğ-

arasında mukayeseler 
Eminönü Halkevinden: 
24/ 1/ 1936 Cuma günü saat (17,3 

da Evimizin Cağaloğlundaki mer 
salonunda Mimar Kemal tarafınd 
(İstanbulun dini abideleri arasmda Jfl 

kayeseler) konulu bir konferans veril 
cektir. Bu konferans için çağırdık yo 
tur. Bütün yurtdaşlara acıkttt'. 

(' 

Bay Virgül 

Yazan: Sadri Ertem 

Küçük hikayeler 

Dağıtma yeri: V AKIT 
Kitapevi; fiati 50 kuruş 

za mahkemesine geçen sene 1934 
yılından 196 dava de_vredilmiş ihraç ettik? lu hastanesine kaldırılmıştır. , _________ __. .... 

1935 yılında yeniden (361) dava Belediye istatistik şubesi tara~ 
verilmiş mahkeme bunlardan 366 fmdan her ay neşrolunan iktısa
(ia vayı karara bağlamış, yeni se - di bülten aydan aya büyütülmek
neye (191) dava vermiştir. tedir. Bu ay çıkarılan bültene bir 

Asliye birinci hukuk mahke - ay zarfındaki balık satışları da 
mesine geçen seneden 955 dava konmuştur. 

OTOMOBiL CARPTI - Or · 
taköy.de oturan sekiz yaşında Tür 
kana 2075 numaralı otomobil çarp 
mış, ba~ından hafif surete yarala· 
mr~trr. Şoför Tevfik yakalanmış · 
tır. 

Makineler için şirit 
geçmiş, yeniden 611 dava açılmış, Buna göre ikinciteşrin ayınna 
~u!11ardan baş~a .mahke~e.lerden belediye hududu içinde 211,276 
ıstınabe ve salahıyet harı?ı ola - çift ve 314,153 kilo balık yenmiş -
rak 1828 ~ava daha gelı;ıış mah- · tir. Ayni ay içinde memleketin Bir Macar, ticaret odasına mü
keme, y~n~ seneye (2308) dava muhtelif yerlerine 18837 cift 1608 racaat ederek yazı makinelerinde 
devretmıştır. kilo, yabancı memleektlere 169 kullanılan mürekkepli şeritlerin 

Asliye birinci ceza mahkeme - bin 530 ~ift, 14464 kilo balrk ihraç dayanma müddetini dört misli u-

İıı.:ınbul Beleditıl'Sİ 

Sehir1Yya trosu 

111111111111111 

...1 

Bugün saat 
14 de 

Çocuk tiyatr 
Gülmeyen Ç0 ' 

Yazan: 
M. Keınal 
Akşam saat 

20 de 
111111111 HÜLLECi 

Yazan: Reşat Nuri ________ _:__---

Fransız tiqalrosu 
sinde geçen sene 3332 dava var - edilmistir. zatacak şekilde bir ihtiraı bulun -

~ d v b.ld' ' b. h t h llALK OPEltETI dr. Bunlardan 1586 sınr çıkarmış tkincite~rin ayında 399643 çift ugunu ı ırmış, ır eye uzu-
1746 smı yeni seneye devretmiş - palamut ve torik, 1892 istakoz tu- runda tecrübeye hazır olduğunu Bu akşam sar. 

tir. tulmuştur. ~öyle~!~ird Tfcare~·~tası. bı: b~: DENl~o~~~~s 
tkinci ceza mahkemesine bir.,, *'"'*'" •• , , _, - •• uşu a a a ar ara ı ırmıştır. ır .. .. • 

senede 2559 dava verilmiş, bun - rilmiş bunlardan (1864) ü karara hafta içinde tecrübe yapılacaktır. Buyuk Operei 
!ardan (1130) u intaç edilmiş bağlanmış yeni seneye ancak 140 D kt Ek Ş 'f ld' 3 

perde 
1 

tablo 
(1379) u yeni seneye kalmıştır. dava kağıdı kalmıştır. . O or rem erı ge 1 Yazan: Yusuf Sı 
Asliye iiçüncü ceza mahkemesine. Adliyede en cok davaya bakan Tıb Fakültesi dahiliye doçenti Ek - ruri. Müzik: Ka 
ise geçen sene 2389 dava verilmiş icra hakimliğidir. Geçen sene rem Şerif iki aydanberi tetkikte bulun- lo Kapoçelli 5D 

yeni seneye (1158) dava rlevre - (11, 102) davaya bakmış yeni se- duğu Avrupadan dönmüş ve hastalan. Gişe gündüz açıkttr. Fiatlar: 35 ""',oD 
dilmiştir. Sultanahmet sulh biri~- neye ancak (1276) dosya dev. - nı eskisi gibi muayenehanesinde kabulel - 60 - 75 - 100. Loca: 400 -., 
ci ceza hakimliğine 2025 dava ve- retmiştir. başlamıştır. Telefon: ~lfi 
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nın birinci günü bCJ§lamaıı on bi- , 

S rinci asırdadır. Daha evvel s-ene . N ha c . mi 7 
Özlerini ispat için hakime Zen bi ili ba§ı Nican iptidası idi. Bu itiyadın e mey ne 1 ••• 

Al• Fransacla teessüsü (1569) tarihi -
ı Efendi fetvasından bahsediyor! ne tesaclüf etler. tngüterede İ•c 

iki asır daha sonra, yani (1752) 
.?tle • 

tin . ?ınde ramazan bayramının bi • 
Çıktı~ gu~~ camide halka vazetmek için 
b' tıgı kursüden inkılabımız aleyhine 
Aıhr Çok ölçüsüz sözler söyliyen Hadimli 
~ tned' 
8• ın duruşmasına ceza mahkeme-
llıde b 1 sün Ü .• aş. andı. Mevkuf bulunan yobaz 

lJ:lahg lu Jandarmalann nezareti altında 
d kerne Balonuna getirildi. Bu hadise
en b" 

d uyü]( teessür duyan Mersinliler -
... ~n bir çok ki§i davayı takib için gel -
""§lerdi. 

8 
Mahkeme heyeti kurulduktan sonra 

Uçlu v 

d l çagrrıldı. Tahkikat evrakı okun. t:· Ik ifadesinde namaz kılmryan oruç 
ot~lllıyanlann hınzır ve eşeğe müşabih 
fe;.klarınr, bunların katilleri hakkında 
g da bulunduğunu, çarşafsız peçesiz 
izezen kadınların namazlarım kılmak ca-
" 

01rnıyacağmı söylediğini itiraf edi • 
.rOrdu M 

· .ahkeme huzurunda da bunları 

tekrar ederek itiraf etti ve Zeydli, Amir- senesincledir. 
li bir fetva okuyarak Ali efendi fetva - lngilterede Lord Chesterlield 
smda böyle diyor dedi. lngiliz ahalisini Framızlar srib~ 

Bundan sonra şahitler çağmldı. Pas. hareket etmeğe davet etmiştir 
tahane sahiplerinden Tevfik, komiser Fakat Lordım bu emri halkı fena 
Hüdai ve cami imamı hadiseyi anlata -
rak Hadimli Ahmedin yukarda kaydet- halde kızdırmııttr. Bundan dola 
tiğimiz şekilde söylediklerini etraflıca yı bir gün halk lngiliz Btl§vekili-
izah ettiler. nin arabasını çevirerek: 

Hadimli şahitlerin ifadesine ancak - Bizim ömrümüzden üç av 
''söylediğimi anlamamışlar,, şeklinde iti- çalıyorsunuz. Bizim üç aylık ha _ 
raz ederek kendisinin müdafaa şahidi yatımızı iade ediniz!,, 
göstereceğini söyledi. . Diye bağırmışlardır. Bu hare-

Mahkeme müdafaa şahitlerinin gös-
terilmesini kabul ederek gelmiyen di _ ket bir nevi ihtüal şeklini almış 
ğer iki hukuku umumiye şahidinin tır. /ngiliz clevlet adamı halkın 
celbi için muhakemenin ayın yir - elinden kendini zor kurtarmtştır. 
mi üçüne bırakıldığını bildirdi. Ha - Bu kurtuluş da arabacının çevik
di?lli Ahmet gene jandarmaların neza- fiği sayesinde olmuşlar! Jngilte • 
reti altında tevkifhaneye götürüldü. rede yıl başının üç ay evvele alın 

Ç 
=================== masının bu kadar yanlış tıalsi;· 

'ocug_, unu bogv an ana edildiği tarihin çok eski değil 
ancak iki asırlık bir if olduğuna. 

liikim tarafından sorguya çekildi 
verildi 

dikkat etmek lazımdır. 

,- Bilir misiniz? _..,...,. 
Ve hakkında tevkif kararı Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve 

cevaplan: 

li" "-~da Hanedan ura.mm da deveci} 
uaey; .. :_ . . b h . .. 

.. • -&U~ evının a çesınde hen uz ye-

.,1 doy 
tu gınuı bir çocuk cesedi bulumuş-

r. Zabıta tahkikatının neticesi şudur: 
... lianedan uramında deveci Hüseyi • 
"ın e • 
tı Vinde Hacı kızı ve deveci Ali ka -

8t Otu b" ·a ~ ~ 11 z ır yaşlarında Kozanlı Fatma 
Qfıı.aa b. 

dı:n h .'r ~adm oturmaktadır. Bu ka. 
bir . atnıledir. Bundan dört gün önce 
la' •J Yaparken sancısı tutuyor ve he • 

Ya gid" 
te 1~ ıyor. Burada kendi kendine tam 

§el{küU" b" lea<i!ll u ır kız çocuğu doğuruyor. 
ba ~1 her ne fikre kapılıyorsa başına 

g adıP.ı ya d"l' . ka bu . ": zma men ı ını çı nyor ve 
bii~ ikı parça yaparak birini sicim gibi 
trıa Yor ve henüz doğmuş olan zavallı 
\>e ~:~un boynuna geçirerek sıkıyor 
.., . guyor. Kadın bu canavarca cina -.rCtin• 
ni 1 Yaptıktan sonra çocuğun cesedi-

alarak k" .. A }'a. ımseye gostermeden helanın 
nnıdaki m b 1 . . . 

tjf1i h . ez e enın ıçme koyup üze-
bir a.fıfçe örttükten sonra sanki hiç 
Yor !:y yapmamışçacma odasına dönü • 

• ış ve .... 1 y 

gucuy e ugraşmağa başlıyor. 
Evin · · d 

laya . ıçın e oturanlardan birisi be -
tortıygtderken mezbelede küçük bir el 
bir or, Yaklaıarak çöpleri açıyor fecil illan • 
li:a.c•b zars. ile karşılaşarak keyfiyeti 

. ayranı k ak C ar oluna haber veriyor. 
l. Uflluriy t 1 -ıa aaı· e gene savamanhgı ve po-
.. ı kısırn ı.. b d 
~eti •ıa er ar ediliyor. Bunun 

ne Cu . 
dıl?ıcı rnurıyet genel savaman yar-
l'u ~:1 hŞeref Gökmen, hükumet dokto-
b. z ar Ce ·1 d • ltinci k . mı ve a lı kısım başkanı 
tİdcrc]t t 1'llser Fikri hadise mahalline 
Yor, Ço nceleme ve muayenede bulunu 
Ptlllla.a tuğ~~ cesedi üzerinde otopsi ya. 
ha.sta.h:.:: ~u~u?1 bösterilerek memleket 
derili., sı olü yıkama kulübesine gön 

.TOt. 

Zabıta 
Ça. hernen Ç~tuğun cesediyle karş·laşm-
1.ıta.nıı ıncelcmelerine başlamı .. _ 0 a ona . '" 

cıvar uramlarda oturan ge. 

be kadınlan tesbit etmiş ve sonunda yu
karıda adı geçen Kozanlı Fatmanm ge
be olduğunu fakat doğurduğu ç~uğun 
meydanda olmadığım görmüş, kendisi
ni yakalamıştır. 

Fatma verdiği ifadede şöyle demiş-
tir: 

Dört gün önce sancılandım. Hela • 
ya girdim ve burada birdenbire doğur
dum. Çocuk üşümesin diye de başımdan 
yazma mendili çıkararak başını sar • 
dım. Ben çocuğumu boğup öldürme • 
dim. 

Fatma, ilk tahkikat hazırlığı yapıl
dıktan sonra doğum evine gönderilmiş 
gece orada muhafaza altında bulundu. 
rulmuş, kendisinin hastahanede teda -
visini icabettirecek bir hastalığı görül -
mediğinden dün polis ve oradan da hak. 
kında tutulan inceleme kağıdı ve dok
tor raporlarile birlikte Hakyerine veril
miş ve burada hakim tarafından sorgu
ya çekildikten sonra hakkında tevkif 
karan verilerek hapishaneye gönderil -
miştir. 

1 - Atatürk Samsuna hangi ta
rihte çıkmıştı? 

-1919, 19 mayısta 

2 - tstanbulda saat 12 iken Ja
ponyanın merkezi Yokohama'da sa
at kaçtır? 

-19 
r 

3 - En uzun gün hangi aydadxrf 
l••t ) ''22 ;,;; ' d ,.J I ~J u.L - ttazıran a 

4 - Karaköydeki Yeraltı camii 
kimin tarafından yapılmıştır? 

- 1752 de Birinci Mahmut tarafın 
dan. 

5 - Mülkiye mektebi ne vakit a
çıldı? 

- 1875 de 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Barut hangi tarihte kullanıl -
mağa başlandı? 

Z - Kibrit hangi tarihte kullanıl • 
mağa başlandı? 

3 - Kakao hangi memlekette ye -
tişir? 

4 - Hangi memleketler krallıkla 
idare edilir? 

5 - Trenlerde on beş günlük halk 
biletleri kaç liradır? 

Gösterilen lüzum üzerine çocuğun 
cesedi üzerinde Cumuriyet genel sava. 
mam Baha, Adli kısım başkam birinci 
komiser Fikri, doğum evi baş hekimiı--------------.11 
Hamdi hazır bulunduğu halde hükil - Tahsin Uzer yakında 
met doktoru Mazhar Cemil tarafından gidiyor 
otopsi yapılmış, zavallı yavrunun bo .. U çüncü genel espekter Baj 
ğazı~rn bir iple sıkılmak suretile öldiı- Tahsin Uzer dün öğleden sonra 
rüldüğü anlaşılmış ve gömülmesine izin vilayete gelmiş, müfettişlik kıdro 
verilmiştir. su etrafında meı?gul olmuştur. 

Kozanlı Fatma, kocası deveci Ali Bay Tahsin Uzer bu ayın so ~ 
ile geçimsizlik yüzünden sekiz aydan - nuna doğru müşavirleri ve me -
beri dargındır, ayrı yaşamaktadırlar. murlarile birlikte Erzuruma gide
Kadm koza şiflemek ve komşularının cektir. 
iş ve güçlerini yapmak suretile maişeti_- Bay Hüseyin Cahit Yalçın 
ni temin etmektedir. Kan koca ayni 
mak için Hakyerine baş vurmuş olup 
mab.kemeleri de devam etmektedir. 

'*'•lda-a-ncak 8 Lira! 

Bay Hüseyin Cahit Yalçın, dün ak
am tedavi maksadile Viyanaya gitmiş

tir. 

Edirnede ışıkları 
söndürme tecrübeleri 

Beı d' JOstyanı 1 incide,ı ( 
dai-ı e 1Yenın 936 bütçesinin .. , ene·· 
h~~ıttık. uınende hazırlandığını 

8·· 
. utçenn ·ı· ••reye . vı ayet ve idarei husu 

-.ittir '8
1
t olan kısımları bitiril

. eled' ~t.n . . ıye kısmı da kısa biT 
ıçınde t 

~Ü anıamlanacakt .. ı·. 
d L fterelc b·· 0"'ı ın·ı utçelerin yekilnu 
r~ leçen' Yonu geçecektir. Beledi

utçede d •ene olduğu gibi yeni 
)et "erıtı ~tasarrufa çok ehemmi
~tii11 8~~dir .. Bununla benber 

11 hızınetlerden hiç -

birinin geri kalmamuı temin edı- Edirne, 21 (A.A.) - Bu akşam E -
lecektir. Beleaiye mecmuasında dirnede ışıklan maskeleme denemesi 
belediyenin bütçesi ile alakadar büyük bir muvaffakiyetle başarılmıştır. 
bir de yazı neşredilmittir. Saat tam 19,30 da beş kilometre uzak • 

Bu yazıya göre, belediye vari- tan duyulabilecek bir düdüğün işareti 
datı 1924 senesinde 4,066,8l9 lira üzerine şehirde bütün ışxklar söndürüL 

müş ve yarım saat sonra ayni işaretle 
iken 926 senesinde yedi milvona deneme sona erdirilmiştir. 
yakla§mı§tır. 931 senesinden iti· -•-"1t1111111m1111111•---·-........ 
haren de varidat azalmaya b:tşla- Yazının sonunda deniyor ki: 
mıştır. "Urayclan İf istemek için önce 

Gene bu yazıdan anlatıldığına ona vermek, onun İf görme$ini 
göre, bir lstanbullu bir senede sağlıyacak, §ehir ihtiyaçlarını 
belediyeye ancak sekiz lira kadar kartılamcm.m mümkün kılacak 

1
ı 

bir para vermektedir. mrette vermek gerektir.,, 

Billahi yüreğime iner ... Şimdi biz, 
meyhaneci evine mi taşınıyoruz? .• 

- Durun yahu, nefes aldırın . 
Enayi gibi biz de bekliyoruz işte. 

Bunları hamalla mı taşıtacağrz 
yoksa arabayla mı, daha malum 
d ""} 1 eg1 ... 

Hacı Dana önde, kaclrnlar pe· 
şinde, iskelenin karşısındaki ba -
ynın yarısına kadnr çıknı1şlaı . 
çarşıya sapan köşede dama de -
mişlerdi. 

Hacı: 

- Haltettik de bugün nakle • 
deceğimizi mühendis Aıtin Efen
di ye bildirmedik. Adamcağız bizi 
bekler, yol gösterirdi! Derken iç 
ceplerini karıştırıyor, tuttukları 

evin adresini yazd·ığı pusulayr arı. 
yordu. 

Çarşı boyuna doğııı sıralanan 
ara bacılar, üşüşmüştü: 

- Ne tarafta gldezeksiniz pa· 
sam, orda sizi gotürelim ! .. 

Dilli dilazer Eda: 

çaresi yok. Yabancısı oldukbrı 

yerde mahalle mahalle,sokak su • 
kak ev aramak doğru değil. 

lki sepet arabası tuttu. Birine 
kadınları bindirdi; ötekine de 
kendi binerken eşyalar ve da -
matlı aklına geldi. Arabacılara 

sordu: 
- Yatak matak ve bir iki ufak 

tefek var. Nasıl götürsek dersi -
niz? 

- Hamal da gidiyor, yük ara -
bada gidiyor ına hamallar sok pa· 
ra isteyezek ! Diye akıl öğretir -
lerken; Hacı: (Bekleyin, şimdi 
geHyorum !) diyerek iskeleye doğ
ru fırladı. 

Eda'nm edası nazı, derdi zo
ru damadına. O, yanlarından ay
rılrr ayrılmaz avuru zavuru unut
muş, etrafına göz gezdirmeğe baş· 
lamıştı. Küme küme duran eşek -
lere bakıyor, diyordu ki: 

- Gavurustan demedim mi? _ Sevsinler sizi has balar!. A • 
Hakkım yok muymuş? .. Bak ara- man ne sürmeli sürmeli gözlü, şi· 
bacılar bile raya! .. Diye ayağını rin şirin ha.vvancıklar. l\Iaşallah 
yere vururken biraz öteki eşek sü- hepsi <le fıstık gibi, biri tstanbu _ 
rülerini görünce çığ~ğı kopardı: Junkilere benzemiyor .... Oldum o-

- ~u .memlcke.tın sr~lı~ ma • · ıası eşek rlenilen mahlUklara bayr-
hallelerı vırane galıba. Buyuk zel- lr m Bı'lınem ned 11 ı . . rı . en, o za va rcıı{-

'7.;eleden. kapalı ~a~·şı gıbı yı!ul1~ış lElra içim<len'."3.sıtrok gelir.. 
da .A:cem eşeklen moloz taşıyor Fitnatcrk, istediği oldu ya, a • 
desene!.. b · · d " t · .,, · t t 

D A A d . h ld k d ra anm ıçın e en arısı nı ut ur ana a :re51 uu u · o u u : T 

. . ' muş keyfe gelen besleme Na -
- Maden cıhetınde, Bahcıvan 'k...4- d "C. d 11 ,, . • . 

wJ k ;y (3) · + d . . Z1 •ı.er e ım a I ya gırışmış -
og u so a-=-r Cl'\iarm a, gaz1 - t· tk· . d "Ş ft 1. · b ı b · 

YT • • 4 ., 1 h . ı. ısı e, e a ısı a a enzı • 
nocu anının :... numara ı anesı. ,, "Ş' d'k" k 1 k ı 

A b l h ld l 
yor , ım ı ı ız ar pe şan ı,, 

ra acı ar emen atr r ar: a· d d 1 ~ı 1. t .. .. .. l\ır ıye avaz ay ı ar. 
- ~v a ıs a, gotunı:voruz. J.ey- H B 1 k 1 w ld" 

h · B , ,r . · . b'l' acı ey so u so uga ge ı. 
anecı aroa .ı: anı ev1 ı ıyoruz Pu 

1 
rl k. ·

0 
. ..J ..J-

1 s a a ı a resı uamauma ver -
pasam. . b ·ı t· .. · mış eşvayr ara a ı e ge ırmesını Kaynananrm gene araya ka - ' ·. . 
rışb:; çemkirdi: de tenbıh etmış. 

- Ne, meyhaneci mi? .. Billahi 
yüreğime iner .. Şimdi biz meyha
neci evine mi taşmryomı? 

Arabacılar alık alık bakıyor, 
Rabia gözü iskelede, kocasını a
rıyor, Ayşe kadın büyük hanıma 
gizlice yüz buruşturuyor, 

Hacı: 

- Sahibi meyhaneci ise bize 
ne? ... Hem adam ölmüş, şimdi 
meyhane işletmiyormuş ki!.. De -
diği halde kaynanası gene ötü . 
yordu.: 

- Dört duvarına içkiler buh~· 
mış, döşeme tahtalarının mesama 
tma şaraplar işlemiş, her tarafını 
rakı kokuları bürümüş eve gidiyo
ruz demek. .. Diyecek yok doğ·m
su !. .. 

Esseyid ce,•ap veıınedi. Esa • 
sen pek işgüzar bir adam değildi. 
Yer değiştirme, oradan oraya göç 
etme gibi şeyler başına gelmemiş
ti. Şaşırmış, bucalamağa başla -
mıştr . 

Sokaklar ortasında saatlerce' 
durmaktan fayda yok; gelip ge • 
çene maskara olmak da cabası. 

Torunu Fitnat tutturmuştu: 
- Dede (Büyük babaiarına 

dede derlerdi), arabaya binelim, 
bayramda Cinevi meydanına gi -
der gibi tıkır tıkır gidelim. Yolda 
"Entarisi ale benziyor,, ü de söy
leriz .• 

Dana dıüşündü taşındı; karar 
verdi. Araba ile gitmekten gayri 

Yola düziildüler. Çınar cadrle
sini geçtiler. Bahççıvanoğlu soka
ğına geldiler. Madenin ana cadde
sine çıkan, sağdaki ilk sokağa gir
diler. Arabalar durdu; arabacı • 
lar (Geldik!) dedi. 

Önü hir arşın yükseklikte du
varlr, tahta kapıh, bahçe içinde, 
iki katlı, hoym:;ız bir ev. Boyasız 

amma mühendisin dediği gibi tıp
kı kuş kafesi. 

Girecek yer sundu1111amsı '?e 
parmaklıklı= yanlarrnda çifter çif· 
ter taraçalar; çatısmm heşik örtü
sU sivrice .. Bahrenin ön tarafınd:ı 
çiçekler, lavantinler; ~Prilerinde 

yernig a,?:açları. Her"'inin dallan 
yüklü mi.i yüklü. Dutlar. erikler, 
kansılar. kuvunun );anındaki car-

• • 1 • 

<lakta asma .. tqç.ir, ceviz ağaçla -
rı ... 

Hacı Bey araharlan in]p tahta 
kapıya ooğru ad1mm1 ::ı.tarken 
kaynanası, boğazını parça larc:~ -
sına haykırdı= 

- Müslüman kıpırdama, beni 
bekle! 

Edanım: 
- Acelesi necHr bilmem ki ..• 

Amı.gmrn karnında 9 ay on gün 
nasıl durmuş? .. !manca, itikatça 
da laubali olup çıktı!.. diye ya -
vaştan söylene söylene, etekleri
ni uçura uçura, arabadan kendini 
attI. (Arkatı ~ar) 

(3) Şimdiki adx Albaslan sokağıdır. : 



Kı~ıbıl kiıdı1 
Dil YAZILARI 

Güneş • Dil teorisin 
göre tecrübeler Artık akşam olmuştu. Bay Par

vis pencere yanma oturmuş, iç -
tifi piponun dumanlannı havaya 
savuruyordu. Yan taraftaki ye -
mek odasında hizmetçi kadın sof
rayı hazırlıyor, üst katta, kansı 

ökÇflerini dÖ§6meye vurarak oda
smda dola§Iyordu. 

Parvia bu güriiltülerle bera -
her, dıpnda köpeğin zincirini 
sürüklediiini, duvardaki saatin 
tiktaJdanm dinliyordu. Galiba 
bu son dinleyifti. Çünkü gitmeye 
karar vermi§ti. Yann muhakkak 
aidecek, bir daha gelmiyecekti. 

Niçin mi? işte bunu anlatmak 
biraz g(iç. Yaşı elliyi bulmuştu. 
Kuvvetli, sıhhatli bir adamdı. Fa
kat evinden hiç de memnun de -
tlldl. Bir ~ok yıllardanberi kan
stle geçinemiyordu. Bunun sebe • 
bi ne 1 Belli değil. Kabahat ka -
mmda mı! Ona da pek ihtimal 
veremiyor. Kansının her gün bir 
IU§l1llO J;nlfnak istemipe de mu • 
wffak olamamıgtı. Artık. kim bi· 
lir, tabiatleri mi uyuşmamI§, yıl • 
Gıl1arı m barıpnam1'. her ne ise 
bir g~himemektir sürüp gidiyor
ilu. 

Bu Upm yemekte de ayni hal! 
F,ier gitmekten vaz geçse, yann 
da böyle olacağı yüzde yüz. Oyle 
fse gitmeli. Karar bu karar. Ka • 
nmna dedi ki: 

- Mühim bir iş için çağml • 
dmı. Yann Ruana gideceğim. Ne 
zaman geleceğim de belli değil. 

Tabii kansı bu sözdeki gizli 
manayı anlamadı, hayırlı bir se • 
Jlhat emennt ~t. ParviS etrafr • 
na 80D bir göz gezdirdi. Bavulu • 
nu aldı. Evden çıkarak doğruca 
iatuyoııa gittL Alcbiı bilet Parla 
içindi. Kanama yalan söylemiş, 
Jluan yolunu tutmamıştı. Oğle 
vakti Parise geldi. Hava çok gi1 -
ıeldi. Her tarafta h9§UDa giaecek 
bir neş'e görüyordu. Bir otele in
di. l.Dkantada yemek yedi. Pipo-

mun dumanlannı büyük bir neş'e 
ile sawruyor, elde ettiği bu hür -
riyeti yudum yudum içiyordu. Bir 
taksiye bindi. Otedenberi metre -
8i olan bir genç kadmm evine git
ti. Kadm çıkmak üzere idi. De -
C1i Jd: 

- Şimdi telgrafını aldım. Gön 
derCtiğine çok iyi etmişsin. A1ad 
halde beni bulamıyacaktm. Arka· 
dafmı Süji'ye gidiyoraum. Geldi
lin ~ok iyi oldu. Seninle güzel bir 
giln geçireceğim. Fakat perşem • 
..beden ewel Parise ne diye gel • 
din? 

Parvis ara sıra Paris'e gelir, 
aetıesiolanbukadmlabwU§Ur
du. Kadın çoktanberi bo§anm11 • 
tt. Oteberi masraflarım, tem fa -
turalanm daima Parvis öderdi. 
Şimdi evinden uzaklapn bu adam 
ilk aerbestlsini onun yanında ge • 
çiriyQri)u. Bu zevki tamamlamak 
için sordu: 

- Burada yemek yeyeceğiz de
lil miT 

- Ne yazık ki hizmetçiye yol 
verdini. Eğer geleceğini daha ön
ceden bilmiş olsaydım. Şimdi ha· 
zırlamak da geç olur. Treni ka • 
Çıtü1iül. 

- Treni düşünme bu gece Pa • 
rilte kalacağım. 
~ erede? 
-Otelde; merak etme seni ra

hatsız etmek fikrinde değilim. 
•• daha ertesi günil, bun

MAR~~er, onun içiD pek 

- ._"Fran11ıcadan -
ISTANBUL 1800 m. - 11- Ha -

fif musild (plak). 19 - Haberler. 19,15 
mes'ut geçti. Otelde rahat edi • - muhtelif plaklar. 20 - Senfoni (Mo-
yor, dilediği gibi geziyor, karşı - ar) plak 20,s - Stüdyo cu tanco ve 
smda kansının çatık yüzünü gör- orkcıtra lfUplan. 21,35 IOD haberler. 
müyordu. Metresile tiyatroya, si • Saat 22 den aonra Anadolu ajanamın 
nemaya lokantaya, yanşlara gidi- cuetelcrc mahıuı havadisler verilecek-

-.3-

yordu. Fakat, bu birlikte bulun • =~malar. 18,30 _ Eapcranto derileri. 
malann bu genç, boşanmış kadın- 20 _ konupna. ıo,2o Edm. Eyılerin e

(Bllf tGTallGTı diinlıii H e11vel Tankut bunun da analiZfni 
ki günlıü •ayılalarımızda.) yor: 

la aralarında olan bağlan daha 1er1. 2 tenor, piyanoda bffteklr. 21 - Şu halde (dağ)= (ağadağ) = 
ziyade sıldaştıracağmdan henüz ork. kona. Fr. Liuo'in kiliM için bea. (ağ+ ad+ ağ) yüksekliğin mu
pek emin değildi. Bir gün onun teJecliii aeler: Koro Erpnun ve ork. ayyen ve kat't bir sahada tecelli -
telefonda konuştuklannı işittiği 23,15 - konutma. 23,25 - Aralık. si demek olur. Bunun (tay) şek· 
zaman bu zayıf emniyeti büabü - 23•35 - F. Zaınarul'in cazı. li de vardır. (Altay) sözünde ol -
tün söndü. Kadın telefonda şun • BERLIN 1.7 m.- 19 akpm konaeri. duğu gibi. Burada ( • + l) unsu -
ları söylüyordu: (FrankfUrtten) 

20
•
45 konuım. 21

'25 ru •üınfil ve çok yükseklik ifade e-
cençUk uatr. 21,45 aıekrl konser. 23 :.-

- Ne yapayım? Kabahat ben - hah. 23,30 gece konseri ve danı. der ki Altay çok yüksek dağ de • 
mek olur. de mi? Herif hala burada. Ne za- BOKRE~ 384,S m. - Metı konı. 

man gideceği de belli değil. Val. 20.ıs plak. 20,55 hab. 21,15 orc. ve vl· (Tokat, Yozgat, Manavgat) 
•- ı ._ ('D--L B-'-~ Reı ) isimlerinde de hep bu mana var-lahi çıldıracağım. yo-ıe aons. DUOO, .--IUl9. er 

22,05 pn kone. (Ham, Ame, Sulllvan. dır. (Gat, Kat, Kada, Kede, Ku -
Parvis bunlan işitince ~nı sı- Schubert. Brahma) 22,30 bab. 22,45 day, Sümerce (Gudea), fal'!Ça 

kıldı. Bu saadetin pek geçici bir ellencell kona. bab. ve konıcrin deva. (Huda), Hint • Avrupa dillerin • 
şey olduğunu anlaml§tı. Şimdi e- mı. de ( Gott, Gat) hepsi bizim ( a -
vini düşünmeye başladı. Acaba o- BODAPEŞTE llO.S • - 18 Aue- gat) ana kökümüzden üremiş hep
nun için ne düşünüyorlardı? Ka • rl bando. 19 Jronf. 19•30 Bera Bodrico si önce Türkler tarafından tala! -
nsı bu Yalnızlığa alımıbildı" mi 1 Pııcene ork. 20,40 radyo piyesi. 22,25 

~ h b. 3 20 k tra fuz olunmuş mabut adıdır. Etimo-Bu··tun·· bunla- me•ak edivordu. piyano konan 23 8 2 · or es 
.. 

4 
.. , ,, L-na (We .. --. 01.-- Schubert· aen loJ0 ik analiz daha kolay anlasıhr: Parise gelirken bir daha dönıni • av • us.-· .,._ • - -

fotd D - Dur No S Kodaly: ilk bahar (1) (2) (3) ( 4) 
yeceğini kimseye söylememişti. akfamı, Litt: Irrlichter. 24,ZO danı mil· Kat= ağ t ak + at +. 
Bunun için yeniden gider, evinde zili. 1,05 haberler. Sümerce: 
neler olduğunu anlıyabilirdi. Her PARIS 431,7-. - 20 ork. ve Jrc -
halde bir kaç haftalık ayrılığın man kona. 02,30 21,38 orkestra. 22 ko- Kut= uğ + uk + ut F • 

F•..,.a: kansı üzerinde oldukça büyük bir nu ma. 22,20 opera ariolan (Mayeeh • -~ 
tesir yapacağından emindi, yine beer, Ro..mi). 22,30 Sanbal mUzifi ve Huda - uğ + uh + ut + ağ 
kimseye bir §eY söylemeden trene koro tc,:. 24,30 Ameribdan haberler. Almanca: 
bindi. Küçük bavulu elinde oldu- ROMA 420,I m. - 11 Aututteum· oğ ' o'ğ + ot 
lu halde evinbı Jolwıa tuttu. Ka- dan taıfoDik komed (uakJdarda bab.) Aradaki farklar şunlardır: 
Pı önüne geldi. Keydanu kim • l 9,50 bab. 21,35 Sbla di Jlilano-dan ı - Birinci unsurda ( a, u, o' 

'O nakil Donlsetti'nin operar "Lada df farla, 
seler yoktu. Bahçeyi geçti. ç ba- Lamermoor" (ar. bab.) 2 - tkinci unsurda vokal ik 
samak çıkınca içeriye girQi. 

birlikte (g, h, k) farkı, 
Evde bir takım deti§ikliklerı.----..... --.... ""'~--.. ı 3 - UGüncü unsurda (t, d) far 

vardr. :Mesela ~ de seYJDe~ Tak • kt 
1aıldmp b!r til'lfr~'1ftr tri • ~ - (Huda) kelimesinde dôr · 
giliz resmini ytbe yerine aaınqlar- oan dolUla ıto 1,19 düncü bir(.+ ğ) unsuru ile (Ku· 

..a:-- d oaa .._. 171! 17.14 
dL Onu linirlenuinw ra yonun 1a1ıt.11.... &:ıs 616 day) da (. + y) uMUl'U fazlalığt. 
peltek sesi etrafı doldunıyordu, Olle..... ıı.!5 ıı,2:; tik üç farkın hiç bir kıymetj 
mutfaktan karmbahar kokulu ge- =-= :~i': ::::: yoktur. Biribirinin aynı harfler· 
liyordu. O, bmılardan o kadar tik· T• ._ ıı.41 t&M dir. Dördüncüdeki (. + ğ) ik 
sinirili ki.. ı..ar 536 S!! onun variyantı olan (. + y) önem 

TdlD P01D stlDllrt 22 ~ 
Sessizce salona girdi. Yemek TlllD kala ltlDllrt 344 343 lidir. Kelime -anlamını bir süjeyr 

odasının camlı kapım önünde dur-ı .. ____ ._. __ ..._ ___ , vererek Tanrılık zatını ifade edet 
du. tçerisini seyrediyordu. Kansı ve kelimeyi tamamlayıp isimlen · 

1Jlas& başında otunıyorau. Müked· B O R S A dirir. 
der duracak yeriie memnun g&rü- (Kat) biçiminde köy isimleri: 
nüyordu. Kendisinin ömrünae sev 20 • t • •a• (Kad-un, Kad-rul, Kad-usa) 

• tmt ,..._ ...... .-...u, ... d · .. .. "-uriI (H d ) mediğl, atzma koyma'dıfı bir *1 • .._ ,,,. ,.......,.. ...,.... Ka un sbzunu nö er a un 
ğır sucuğunu yeyor, radyo)'U din- _. u .. .,,.,. .... ~. diye kullanırlar.,, 
llyordu. Otede bir koltuk tiltünde p a 11 A L A • Bay Tankut (ad) bahsini biti • 
bilzUlmil§ bir kedi yatıfordu. Ü • ı..... • - • 'ft79U 1& - rirken buna dayanan köy iaimleri-
bu kedi ! O bunu eve sokmamak • •ftJOl'll 1• - • Jıladrld 11. - ni sayıyor: 

• 1'1111 197. - • ... ·-için 1'iitiin mukaddes §eyler tize - •11111ao ıo&- •var,owa "_ (Dara, Darayı, Daragun, Da .. 
rine yemin etmişti. Demek kişim- • ..._. 88- •lladaNfe t& - rahir, Darakl, Darahini) bunlar 
di onun nefret ettiii §eyler eve ::n 819:.~ == : : da ana kelimenin (Dara} olduğu-
h&kim olmuştu. Fena halde ~ir- • lcıfJa • - • 1'o1roluımı a& • nu aöyliyerek anliz yapıyor: 
lendi.Birdenbire kap~ açtı. ıan ••·•dua • ·· •41tm Ne - (1) (2) (3) 
sı yerinden kalktı, kedi koltuktan • - • ~ : ~ ad + ar + at 
fırlıyarak yemek masasmm altı • ( ı) ad :;:: ateş anlamını da tem 
na saklandı. O E K L E R sil eden unsurdur. 

- Seni beklemi.vordum ; gele • • IAMlra 611.00 • v1yana ' 1~ (2) ar= onun herhangı' bir sa-
• Jf..,.,.-k o 7968 • Kadrld &8198 

ceğini bildirmemfştin! •Parl8 1B08 •BerUn u1a hada bir obje üzerinde belirip ka-
v---ınm bu -~zü ne kadar so- • llUlao 8 MB7 • Varpa '1811 rar kıldığım gösterir ek. 
nane av • Mbel '';OM • .Bud&pefte f WÜ 

ğuktu. O başka şeyler bekliyor • •At111a e.1811 •Baknf . ı~l89> (8) ağ - ek olarak bu marul -

du. Adeta hir mehdi ıihi karşıla.. •o.me U&t7 •llelsnd 8'817r> nın tayin ve tesbit edilmesi ve i -
na .... x..ru umm•,_.u. Hizme•"'i ka • • 11a11& "SMO • Yokohaına 17• simlendirilmesi. 
~' ""i" M.r ·~ 11110 •Koelrova 1oee• 

1 
dm onu görünce: •...., ıı.,. •..... a 1191 Buna ıöre (Dara) ateşin hara-

retini, nunınu genişçe bir ~abada 
- Ay, siz misiniz? Gözlerime l • H A M ifade ve bir obje üzerinde takar • 

inanamıyorum. Oyle ile odanız • it ... 1ruı ı eo Tramft7 1~: rür ettirmektir. {Dara) Sümerce 
daki hoşunuza gitmiyecek 19ylerl •::w• :-: *Ctoo.1. ooo de (keçi tekesi) oldufu igib (ea) 
çıkarayım. • flr· llQıl7 16«Xı> IJark bel. u.oo yani (ank\ Tannnm da bir ismi -

Demişti. --.. lllüflOOO llalJa OOO d k • ki d 
11. ~ oo '-" m. .,.. o ir. BU Tann eçı aya ı ır. 

Artık anlıyord11 ki onun mev • .... ta soo TeWcm ooo (Ank) feyz ve bereke ·n. sulann 
cudiyeti herkese bir Bikmtı olu· letll& ...... r T ... ,,..... 1 Tanımdır. (Darak) adiyle anı -
yor, evin hürriyetini bozuyordu. •ımT.11cır.ı •«» llelıtrlk 0000 hrsa ormanlarm Tannsı o)ur ve 
Karısı bu yalnızlığa pek güzel a • ., • " n 1100 'l'ramft,? sı ro keçi ayaklı olarak düşünülür. Ya-
bşml§b. Fakat o da otelde yalnız. ... " m lltı> lbbma ıtoo kutlarda (Daraban) ateş Allahı -
ken ne kadar mes'uttu. tata.,,.... ı 8'00 • Audolu 1 '180 .,a_ 

.._ ı.tlk. •oo • AMdDlu n '1 to wr.,, 
O halde yine anlamak kabil ım • • ıom A.aadalu m 140 Bu Türk kelimesini bir Pal'P. 

olamıyordu. Kim kimi rahatm e- •a.•11111 • •oo •l&ame.oA '6'10 hiikümdan kendine ad edinmiş· 
diyor? Kabahat kimde? tir. Bu sebeple Bay Hasan Reşit 

(l) (2) (3) 

Dara=at=ad +ar+ 
" (1) ağ= ana kök; 

lük, yükseklik, kuvvet ku 
dirir. 

(2) ad = yine kök; bu 
ve kudrete, yüksekliğe, b ·· 
ğe tcsnhüp eden. 

(3) ar :s:: tesahüp eden 
sıfatlann tekarrüıiinü göste 

( 4) oğ = isim vennek. 
Böylece bu kelimenin c!c 

çe olduğu anlaşılır. 
Ferhengi Şuurf (Dara) 

mesinin bir mabut, yıldmmt 
şek ve bir melek adı olditıllJJlll 
lüyor. Bu melek büyük ışıiı 
ler.,, diyor ve bundan sonra: 
Gadır, Iğdır, Umit, Umut 
rine geçerek, bu tipteki · • 
sayıyor: 

(Gadir, Gatik, İğdir, 
Ahatlar) sonra bunlardan 
nin analizini yapıyor: 

(1) (2) (3) 

Gadir = al + ad + al 
lıdir = iı + id + il 

" (1) ağ== kök; su ----
dadn·. 

(2) ad = bir objede but 
olduğunu yani su mefhumu 
ınu, olduğunu üade eder 

( 8) ,,; aa kendinde: ili »hu 
«>lıjenin ~fadeai. 

(.ı) ir V. -' r} ek, 
süje veya objeye yakın vt 
bir sahada tekarür ve teal 
nü, oluşunu göste•·ir. 

Şu halde ( ağadağır) .vttnır. 
dir) büyük kuvvetli bir su 
kın bir sahada takarrütii Tt 
reketi demektir ki her iki 
simde öyle bir hal ve V&7İY~ 
ret eder. Biı·incide nehir, 1 
göl vardır. ( Agadir) Fu 
nnda bir limannır. <Elgııdt 
ve büyük su demektir ,, 

Dil kurumu asbaşkanı Ge 
analiz altına alıyor: 

Gedia = •i + ed + ~ 
"lgdirde son unsur ( ır) 

burada (iz) dir ki obje ı\e 
ça g.anis bir saharlakf • 
gösterir. Gedizde su dah• 
h"Uvvetli ve hareketlidir." 
ten sonra (Ud, ut), (Ad. at. 
simleri gösteriyor: 

"Mut, mutlu, Kadamut 
rap yanmadasın da Sa. 
Mut, türk~ede baht, talih 
der. Sümercede feyz ve 
veren Tannnın bir vasfıdır. 
zi de şudur: 
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Kral beşinci Corc'un ölümü her 
tarafta büyük acı uyandırdı 

Harici Haberler 

Mısır ne istiyor? 
Şehrimizde bayraklar yarıya 

taziyet telgrafları 
indirildi, Londraya 1930 da müzakere edilen muahedena 

meye istinaden dört şart ileri sürülüyor 
lnailtere Krabnm ölümü dola

Jıalçiitle dün ıehrimizdeki lnıiltere • ·ıilı: '-~ • _ve konıoloıluk binalrınd" 
-naldar yarıya kadar çekilıniıti. 
d Bu Dıateme Türk müe11eaeler: 

• İttirak etmif, tehrimizdeki reı
lllt dairelerde, kulelerd~, köprü ve 
vaPUrlarda bütün Türk bayr~kJa. 
11 Y&nya çekilmit bulunuyordu. 
l 3elarimizdeki ecnebi komoloı
ıalc binaları da bayraklannı ya -
~kadar çelmniılerdir. Bu ara· 
ır:, talya, Sovyet Ruıya, Ameri· 

Fransa, Bulıariıtan, Roman· 
h, Yuıoılavya, Yunanistan ~on. 
~oaluklarındaki yarıya inmit 

Jraldar ilk ağızda göze çarpı -
Jordu. 

Dün gerek lngiliz konsolluk. 
let'ekae elçilik binalarında tazi -
~etlerle kaydedilmesi için kenar: 
••nlı bir def ter açılmı!tır. 
ta .Dün akıama kadar bu deftere 
l ZıJet yollu iıimlerini kayde:len 
er &raıında Danimarka, A vustur. 
h, Bulıar, Lehiıtan, ispanya Yu 
~iıtan, lran, Romanya, F;:ı.nsa 
Obaoloı veya ataıemiliter ve na 

"-llarinin ve Oımanh Bankat: u. 
~- nıüdürünün imzaları görü 
UJordu. 

Gene ayni defterde İstanbul 
1~tlavı Bay Halil Etem ve eıki e! 
ç erden Bay Nuıret Sadull:ılur. 
•e Türle ıazetecileri ve ecnebi 
"-habirlerinin imzaları vardı. 
l . aenaze merasimi günü dini bir 
d'lın Ankaradaki lnıiliz elçiliiin
ı·~ 'l~Pılacaiı gibi buradaki elçi 
~ • bınaaı küçük kilisesinde de bir 
'lin Yapılacaktır. 

1"a lngiliz büyük·elçiıi Ankarada. 
d lunnıaktadır; resmi taziyetleri 

e kabul ediyor. 

'IELIAHDIN ÇALIŞMALARI 
~andringham, 21 (A.A) -

•~ktıiııci Edvard bu sabah krala 
aıt · ı ' 1f erle meJgul olmuttur. Mü -
._l'\lnileyh, Dük d'Y ork ve ba.ba
•ırını -ah .. t k" d .._ rem muı eıarı ve es ı 

Oltu Lord Viıram ile cenaze me
raı· · •nıı hakkında görütmüıtür. 

LONDRADA AYIN 
Londra 21 (A A ) B ·· 

... ' • • - UJJU'l 

k~ı ~ de, ~e? Pol kiliıeaindfl 
clint ?rç~ ısbrahati rubu için 
'1.r· hır ayın yapılacaktır. 5ent 
~ 1 Madlen kiliıeıine nakleılile
t-., ~laıı cenaze, törenin ne y"ldfl 
da 

1 &c:alı kararlqtırıhncaya b. 
r orada •--ı _ , ..... _ c... • && &Ca&Ur. 

de leth _dın ~ eıtmimter kiliıflsin • 
db-. r.;,r edılmeai ajlebi ihtimal
'-h-alc l.ratorluğun her tarafın~ 
1Gaı aı!•r .Yarıya çekilecek ve bu
llıaAa- •Jın bütün harp gemileri ..... ,, '--- , 
'l)lı a aralm yqadıiı yıllar 

IQca 'iP • • 
-~,,anı yetmıter pare top 

lo dır. 
)ah.- ııdra Boraaıiyle, bilumuı:ı ti
~ \'e • 

~lard •ıneınaıar kapalı kala • 
D_ il'. 
.... •aai ee-.ı. .. 1~, belki de bugüne ve 
~- l\inune münhasır kala . 

to.:'ALIC AGLIYOR 
aı-.. ha~ 21 ( A.A.) - Ki ıı..hn 
lerelc in •

1 
l•rek Londrada ve 

.a_ lııı:...._ .. ~ıı terenı· ··b·· h" ı . ,... ~J"Qlr • n o ur ıe ır erın-

~1~ ),Q. teeuür ve heyecanla 
iter ttır. 

'--~de halle, en son haber· 
9-._ .. , ol1aak ilzere, ıııkl' 
~ ~ levhaların önOnde 

lclenıiıtir. Oliim ha -

"' yegıyor 

beri verilir verilmez, herkeı derin 
bir ıükut içeriıinde 1apka11na çı · 
karmıt ve halk arasında bazı hıç · 
kırıklar duyulmuıtur. 

Londra, 21 (A.A.) - Milletin: 
duymakta olduğu keder, bu ıa · 
bahki ıazetelerde bariz bir ıuret· 
te kendini ıöstermektedir. B:.itün 
gazeteler, müteveffa kraln te:cü
mei haline uzun ıütunlar tabı:• et
mekte ve müıarinileyhin haya.tı -
nm habralarda yaııyacak olar. 
vakayiini teıbit eden f otojrafileri 
netreylemektedirler. 

YENi KRALIN ILANI 
Londra, 21 (A.A.) - MKliıi 

haı, yeni kralın cülusunu ilin et· 
mek üzere toplanmağa davet ::dil 
mittir. Bu ilanın Saint _ Jamea ıa· 
rayında hemen bugün yapılmaıı 

muhtemeldir. 
Lortlar ve Avam kamaraları. 

buıün saat on sekizde toplanarak 
krallık tacının devri muamel'}li.,i 
yapacaklar ve bir haf ta ıonra de 
tekrar toplanarak yeni hükümda
ra sadakat yemininde buluna-:ak 
lardır. 

FRANSADA TEESSÜR BU'tOK 
Pariı, 21 (A.A.) - lngiliz kra 

lmın ölümü haberi, Paria ga~ete -
lerinin hemen hemen kif feıiniıt 
birinci ıayıfaıını i11al etmektedir. 
Gazeteler, doat millet hükümdarı· 
nın hatırasını tebcil etmekte v~ 
Franıayı betinci Corca bağLyar. 
rabıtaları habrlatmakta mütt:.fik. 
tirler. 

Pelit Pariıien ıazeteai, yuı -
yor: 

Antant kordiyalin bir meıı1edi 
olmuı olan hükümdann ufulü, 
bütün F ranıızları f evkalide mü ~ 
teesair edecektir. 

Fransız milleti, lngilterenin Te 

Avrupanm duçar olduiu bu tamİ· 
ri gayri kabil ziyaın tevlit eyledi
ği teesaüre bütün kalbi ile iıt.irak 
edecektir. F ranta, göz yatları 
içinde bulunan kral ailesine, ma 
teme ıarkolmuı olan lqilterey~ 
heyecanlı aempatiaini arzeder ve 
kederlerine ittirak etmekte oldu • 
iunu bildirir. 

Oeuvre gazetesinin batlıiı ıu
dur: 

"Hakiki bir demokrat öldü.,, 
lnıiltere kralının ilümü hAbe 

ri, Milletler cemiyeti konseyi içti· 
maının ehemmiyetini ikinci p!i.na 
düıürmüıtür. 

ltalyan - Mabet ilıtilifı hah
ıında ıueteler, devletlerin bo.ı 
meselede bir nevi ölü hir noktaya 
varmıı olduklanm yazmakta t:ır -
lar . 

Pelit Pariıien ıueteai, yazı • 
yor: 

Dünkü gün, bir uzlqma ve 
bekleme ıu. ü olmuıtur. On Jçlet 
komit•inin clünkü kararları, ar 
bk hiçhir ıey karııtırmamak ve 
uzlqmanın her iki muharip tara -
fından daha ziyade temenni ecm
diii sün, iıtif ade edilmek Ü%ere 
ualapna kapııını açık bırakmak 
arzuıunda bulunduiunu ıöıter • 
mittir . 

Oeuvre ıazeteıi, yazıyor: 
Bugün mevzuubahı edilrcek 

olan en mühim hidiae, Milletle• 
cemiyeiinin DantziıcieKa yükae~ 
komiıeri Bay Luter ile mezktr 
tehir lyan mecliıi ara11nda çık 
mıt olan ihtilaftır. 

Cenevre çevenleri, Bay Lava 
lin bundan üç hafta evvel Be:k'in 
Lehiıtan Hariciye nazırbğ:nda 
ipkuı için V artovadaki F ra.naız 

l 

sefiri vuıtuiyle Lebiıtan hwni · 
meti nezdinde yapmıf olduiu le -
tebbill hakkında bir takım müta
lealar ıerdetmektedirler. 

Milletler Cemiyeti, bu te!e!>bü
sün her halde Lehiıtanın Paris ile 
Beri in araıında bit hattı vasıı va· 
zifeıini görmesi ümidiyle yapd . 
D}lf olduğuna hüküm verecektir. 

Bay Beck'in vaziyeti kuvvet · 
lenmittir ve Lehiıtanın Franıız 
ve lnıiliz siyasetlerine rucu etmİ! 
olduğu görülmektedir. 

AMERiKAN iN T AZIYETI 

Kahire, 21 ( A.A.) - Mütte
hit cephe,, nin 1930 da müzakerı 
edilip imza edilmiyen muahe !ey,. 
iıtinaden yaptıiı teklifler pınlar
dır: 

1 - Kapitüluyonların ilıuı 
2 - ·Emniyet direktörlüiünün 

batından İngilizlerin alınarak ye 
rine Mısırlıların getirilmesi. 

3 - Mısırın müdafaasına kafi 
bir ordu vücude ıetirilmesi. 

4 - Mııırın Milletler cemiye 
tine girmesi. 

Müttehit cephe tefleri, eğer 
bu dört tart kabul ediline ken • 
dilerinin 1930 muabedeaini kabul 
edeceklerini bildirmiılerdir. 

Bu muahede Mıaınn müd.fa 
uı için lnailtereye hazı meJ111i 
yeller vermekte ve Sudan'a lns 
tizlere nüfuz temin eylemektecllt. 

INGILTERE •VZAKEREYE 
HAZIR 

Londra, 21 (A.A.) - Röyteria 
Kahireclen Wldirilclijiae ıire la.. 
giliz hükumeti, Mısır ile bir .nua 
hede imzaıı için derhal müzake
relere batlamaya hazır olduğunu 
bildirmittir. 

Fevkalade komiser, Kral Fua
dı, Bqbakan Neıim Pqayr Ye 
V ef t partiıi ıef i Nabu Papy: ln
giliz hükUınetinin cevabından ı.. 
berdar etmittir. 

Vqinıton, 21 (A.A.) - Cu -
murreisi Bay Ruzvelt, İngiltere · ç • ı • 
nin kra1ı sekizinci Edvarda bir ) 0 mese es) 
telgraf çekip, kral Corcun Cilü -

ve Japonya 
münden ötürü duyduğu derin ele • 
mi bildirmiıtir. Halledilecek üç nokta gösteriliyor 

Bay Ruzvelt, kraliçe Mari ile 
A vuıturalya, Kanada, lrlanda 
yeni Zelanda ve cenubi Afrikt. it
tihadı ıenel ilbaylarma da lire -
bat sağlığı telgrafı göndermiftir. 

Amerika dıt bakanı Bay Hull 
de lnıiltere ve Dominyonlar bat· 
bakanlıklarına ayni maalde bireı 
telıraf çekmittir. . 

HITLERIN T AZIYETI 
Londra, 21 (A.A.) -Bay Hit· 

ler, yeni İngiltere Kr~IM- fU tel
ırafı ı&ndermiıtir: 

"Kederli haber, beni derin bir 
hüzne daldırdı, ıizden gerçek •alı
ıt taziyetlerimi ve gerek hükUıne 
timin taziyetlerini kabul etmeniz: 
rica ederim.,, 

Betinci Corcun cenaze mera -
ıimine ıidecek Alman heyetinin 
hatında Bay Fon Neuratb buluna
caktır. 

MUSSOLINI ITALYANIN TE -
ESORONU BiLDiRiYOR 

Londra, 21 (A.A.) - Bay Muı· 
ıolini, Bay Baldvine atait·lak~ 
telırafnameyi ıöndermiıtir: 

"ltalyan milleti, kralın ölüm\\ 
haberini derin bir teeaaürle öğren~ 
mittir. Ve lnıiliz milletinin kede
rine ve matemine derin hir eem -
pati ile iıtirak etmektedir.,, 

Bay Muaaolini, hiikUnıet l:ii.ıa • 
lan ile umumi binalarda bug:in -
den itibaren befinci Corcun cena· 
ze merasiminin icra edileceği ıü
nün aktamına kadar bayrakların 
yarı olarak çekilmeıini emretmiş · 

tir. 
Bu aktam bütün İtalyan radyc 

Tokyo, 21 (A.A.) - Bay Hi - lerle müzakerelerde bulunmakta• 
rota, Diyette ıöylemit olduiu bir dır. 
nutukta bilhuıa, Japonyanın RUS - JAPON MONASEBETI 
Mançurinin müıtakil bir memle - KARŞISINDA 
ket olarak inkipf edebilmesi için Tokyo, 21 (A.A..) - Japon 
hu memlekette harici ezmemle • diyetinin tekrar açılma cebain 
ket imtiyazı eauına dayanan de Hariciye bakanı Bay Hi• ota, 
haklarım tedrici surette ilıa ede - Japonyanın ıerek Mançukuo ye 
ceiiDi bildirmittir. gerek Çin ve Sovyet Ruıya ile 

Çin'e ıelince, bu meselede Ja- normal münasebetler teıiı etmele 
pon siyaıeti ~ noktayı istihdaf yorulmak bilmez bir faali"etla 
etmektedir: çahımakta oldujunu aöylemittir. 

l - Çinin Mançuri hük6meti· Japon - Rus münaaebabr.dan 
ni tan1JM11 icap eder. bahaeden Bay Hirota, Japonyanm 

2 - Çin, Mançukuo Ye Japon daima aulli ve doetluk UDIU1'larmı 
ya ~ruındaki münasebetlerin tan bu münaaebet1ere ithal etmel• 
mm edilmesi icap eder. çalıımrı olduiunu, ancak ScHyet 

3 - Çin, komünistlerin tehdi · Ruıyanın Şarki Sibiryadaki ,,ı.,. 
dinden kurtarılmalıdır. ri hazırlıklarının gerek Mançu .. 

Deniz meselelerinden bahse - kuo'yu ve gerek Japonyayı eııdi • 
den Bay Hirota, Japonyanın ne feye düıürmekte bulunduiumı ve 
gibi sebeplere binaen Londra le.on her fırsatta bu noktaya Sovyet er
f eransında teslihat için müt~~relt kanının nazarı dikkatini cell,et 
bir had istemit olduğunu ·zah mekten geri durmıyacağını b'yan 
etmi,tir. etmiıtir. 

Mumaileyh, Japonya ile Am~ -· ""'-'" , ,. , , 
rika araımda bir çarpıtma vuku Dr. Hafız Cemal 
unun imkanıız olduğunu b.?ya!ı 

eylemittir. 
Büyük Britanyaya gelince Bay 

Hirota, ıöyle demittir: 
Biz, dünyanın muhtelif nokta 

larındaki menfaatlerimizi dü telt· 
mek ve lnıiltere ile olan ananevi 
doıtluiumuzu daha ziyade ''lalı 
eylemek arzusundayız. 

Ticaret sahasında Japony~, ti 
careti mümkün olduğu kaclar tef 
vik ve tetçİ için ecnebi meml~ket 

Dahiliye Miitelaaauı 

Pazardan bqka pnlerde ötletlea 
sonra .saat (2 1/2 ıan 6 ya) kadar la. 
tanbulda Dhanyolunda (UM) nama • 
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Sah, cumartesi ıtnlerl 
sabah "9 1/2 _ 12'' saatleri hakiki fı. 
karaya mahsustur. Herkesin balf•e 
göre n1uumele olunur.MuayenehantH 
ev telefon: 22:ts& Kışlık telefon :2104' _____ _._ __ 

iıtalyonları programlarını bir sa - ============== 
at tatil edecekler ve ltalyan ve in- dir ve denebilir ki, lngiltere kralı 
ıilizce olarak müteveffa kralm nın ölümü arııulwal ıiyaıa üze · 
hatıraımdan bahaeyliyeceklerdir. rinde müeuir olacaktır. 

Birinci ilk okuma 
kitapları çıktı 

Dil devrimine ıöre Killtlir bakahJ it 
tarafından huırlan•n ilk okuma k'tap
larınm birinci sınıflara mah1J11 olan da 
Devlet basımcvi tarafından çok neftıı bir 
ıeki!de \>asılmrı ve satıp çıkan!nt!ırtır. 

ROMA SARAYINDA ON BEŞ 
GON MATEM 

Roma, 21 (A.A.) - Kral, 1&· 

rayda on bet gün matem tutulma 
ıını emretmiıtir. Kral, yeni lnıi • 
yiz kralı ile ana kraliçeye ve ~or· 
veç kraliçeıine taziyet telgrafları 
göndermittir. 

ROMADA INGILTEREYE KAR-
ŞI OLAN HiS DEGIŞMESI 
Roma, 21 ( A..A.) - ltalya ha · 

nedanı ile ltalyan milleti, lnrilte~ 
• • .. ,.. .. .. ~ .. "k , . . 

re araunıo uıuıuuuu uuJ' u u• ı ""' 

e11ürle haber almıtludır. 
Siyasal dütünceler orbdaYt 

kalkmııtır. Yalnız hisaiyat hai<im · 

KOPENHAG SARAYINDA UÇ 
HAFTA MATEM 

Kopenhag, 21 (A.A.) - Danİ· 
marka Kralı, lngiltere kra1mın 
cenaze merasiminde hazır bu. 
lunacaktır. Sarayda üç hafta ml\
tem tutulma11 emredilmittir. 

NORVEÇ KRALI CENAZEDE 
BULUNACAK 

Genel aatıt ve datıtma yeri: VAKiT 
kitap evi • htanbul 

Bu kitaplardan bugünden ftiL.utıa 

Türkiyenin her tarafına dağıtılımkta 

oldu&undan VAKiT' ın her yerde bu -
lunan aatıcılanndan da temin ve tedırfk 
edilebilir. 

Fiatı: 16 kuruıhar. 

Oılo, 21 (A.A.) - No:ve< ~ Yeni çıktı ;-ı 
kral ve krali~eı~, beıinci Cc, curl f Jf c/i n ölUmD 
cenaze meraaımı.,de hazır bulu . ..., r ' ., a 

-- • • ' ~ .... iıM1" ~ 
aa•'-cıın.••• ..... · Z.. I OlelOii 

Jstokholm, 21 (A..A.) - Kr~! Haydar Rifat 
lngiltere kraliçeıi, Mariye bit tP. r>O Kurut 
ziyet telgrafı göndermiıtir. 
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L i ON Mağazası 
Mev.alm &ODU dolayıslle 1Dksek ela 

mallarını fOli ehven ftyatla 
•tıp çıkarmıftır. 

Iskonto 0/0 10 da 
0 1 o 50 ye kadar 

lstlklAI caddesi 27z.;e74 

Maha• ... bedeli 72.000 li ...... olan ...ı.t.lif ldlçlk tol 
1esi 2 Mart 19-18 ~-i pnil IUl 11,30 da :Anbra~ i..,.. 

..... kapalı arf muliJle aatm at. nacaktır. 8a ite airmek lllWM 
ria 48IO 1irabk nnnakbt teminac ile kanunun ta7ba etti1f- WiilMI 

~-...,.......-..... ______ __, _________ ..._.,..----~~-~...;....~-__.. •• t.klifl.-ini a.JDİ süni IUl 14,30 a kadar komiqon reial•· .. li-.il• 
mel.ı limntbr. 

ıao • 

VergJler 
Ekoaomlk .. Pluml kallaalar 

ledlıla,dn ı aet kitap 
Y ... llaUIYalaJ 
(8 ... Buk tefterl .... ) ................. 

1/10/9tUIMwte-*'leltal& 
.... .ı.; ............. Wr .. 

bıallan, ......... w ...... e 
teri lla-1* ara4L 

a ..... pnllk 111r ....., 
- ..,. •ifa.111 ..... 

.... ......,.tbtlar--. 

Plabi ııo kar .. 

... ........... _., - Ulırtlııı• , ............ .. 
--Ru...._ı __ _ 

Agwılılc Yoiıı 
ANTALYA Yapana 22 

hdaclkam ÇARŞAMBA 11-
idl IUt 11 da AY'f'AIJCA b-

llai.. <•> 

Şartnameler 380 ar kunıt mu kabilinde Ankara Ye 

Yemelerinde aablmaktadır. (239 J ---Mulaam .... bedeli 14445 lira olan •Üte~ifiilcina ~ 
me 11/2/938 aalı lbil IMt 15,30 da llapab ıpf uuli1le ~--
idare 'biwmda aabn alıınaCalmr. Bu ite airmek ~ 
1083,38 liralık mankkat teminat••• lwauman taJin eltili -~ 
ile taliflerini •JDI sün aaat 14,30 a kadar komia1on r.Wi .... 
ı..ı lbmcbr. 

Ba ite ait prtnameler Ankara da malnme dain.;nde " 
,...ela telelhbia •e ank müdürlatünde parua o._.. d•ltlıl_. 
dır. "284,, 

Ha1darpqa- Pendik, Ankara " lmür llüii71 
mer'i D. D./ 31 .......ıı ev• nakli)'at tar1fe1i, Ha,~ ...;t' 
laamı Ue lmairin A1clm batb bani; Jletine de ...-ı ecl~. 
tal.UM --.1oalardan .ım.bilir. (117) (319) 

~~~-•lliııll.._ııttll_..aklt.,_,h* malllaa D. I>. tı ZI ~ 
&arife • ii;iindl _,11; 1 -.z-tat t.arilümlen ~ <•-·•-. ~ AJM-.aı ua..1.ıan..-ı> PlldM*4 
llJ&ta '" AJdm utlarma tetmil edilmip. 

Fula tafıillt iatuyonlardan verilir. (111) 

-- Karyola ve Mobilyanın --
11em UCUUllU bem ı&zeJinl almak için latanbulda Rıupap ye,Jlıılimllıl"· 

'6 No. ASRI MOBILY A m•ıazaı•nı ziyaret edllll 
HMIED PEVZI Tal. 23407 •1111 


