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Hükumete teklif edilen yeni varidat menbaları Millet Meclisinde 
nıütecavizin tarifi 

Bir müddet evvel Cenevrede 

Firka grupunun 
toplantısı 

ailibları bırakma konferansının · Yeni vergiler ve Adliye 
lllüzakereleri arasında Sovyet mu· yangını görüşüldü 

'Verginin ekmekten değil un ihracab 
ıÜzerinde alınması muvafık görülüyor 

rahhuı M. Litvinof tarafından tek ANKARA, 26 (Hususi) -
lif edilip konferansın emniyet ko- Cümhuriyet Halk fırkası grupu 
ıniteaince tasvip edilmiı olan (Mü bugün öğleden sonra Afyon 
tecavizin tarifi) mukavelesi bir .. meb'usu Ali Beyin reisliğinde 
kaç glin evvel Büyük Millet Mec-
liıinde tetkik ve kabul olundu. toplanmıştır. Toplantıda, bul -

duğu yeni varidat membaları . 
Beynelmilel bir mukavelenin Bü • hakkında teklif veren Kütahya 
Yiik Millet Meclisinden tasdik e- meb'usu Mehmet Bey teklifi 1 

dilmesi suretiyle cümhuriyet ka .. hakkında izahat vermi~, bu tek· 
nunları 11raaına geçmesi haddi za- ı·f· b. .. d t tk.k d·ı .. . . - . . ı ın ır encumen e e ı e ı · 
tında muhım hır hadısedır. . k ·ı · t• 

A • • 1 mesıne arar verı mıt ır. 
Fakat bu hadıse meclıste cere- • B b' R .. t'' B 

.. . b. ı ursa me usu uı u eyi 
Yan eden muzakereler ıle ayrı ır ı ı l · · t hakk k 
h 

. . . muame e vergısı a u usu-
e emmıyet almıştır. Zıra Kocaelı l .d k.k. · 

, • w ünün yenı en tel ı ını ve 11 • 
ıneb usu Sırrı Beyın sordugu bazı 1 h kt·f k tatb.k 

11 
•• • h . . k·ı· a ıru te ı ve anunun ı 

ıua er uzerıne ancıye ve ı ı ' kl' d .k. t · t' R .. 
ey. f"k a·· t" Be · d•v• şe tn en Jl ayet e mtf ır. UŞ ' 
ıev r uı u yın ver ıgı ce- .. . k •· ı (M·· · · t 'f.) tu Bey bu sebeple vergı açak -
.. ap ar utecavızın arı ı mu .. ı 1 w ld w .. l . t• 
k · h 1. 

1 çı ıgı o ugunu soy emış ır. 
avelesı etrafında mu te ıf dev- 1 M l' V kT M t f Ab 

letler:n vaziyetlerini de teshil et- ı· d .. lhal~ykeB e hı 1 
.. usl a a .; 

nı· · u a ı ey u muta eayı varı , 
ıttır. .. .. . d b k . . d 

M.. k'l b' l d S gormut, netıce e u ta rırın e usta ı me us ar an ırn _ .. . 
B · b 1 d .. l .d. hususı encumene havalesı te· 
eyın aş ıca sor ugu sua şu ı ı: k .. tın• t' 

Cenevredc esasları tesbit olunup ! arlrur eb 
1

1
' ır. b' 

ı 1 stan u me usu İbrahim 
Mehmet Asım l ı <ne, .... mı ıo uncu ayı:tac1a> 

(1>4-vamı c OnrO qnfad11l -

Devlet memurlarından alınan buhran ve kazanç vergilerini kaldırmayı teklif 
eden projedeki esaslardan çoğunun kabul edilmesi ihtimali kuvvetlidir 

ANKARA, 25 (Hususi) - Son 
günlerde ekmek üzerinden kilo 
başına bir kuruı vergi alınacağı ve 
memurlardan alınan bir kısmı ver 
gilerin kaldırılacağı hakkında 
bazı ne§riyat oldu. Bu netriyat
ta bir esas olmakla beraber tashi
he muhtaç noktalar da vardır. 

Meselenin mahiyeti gazetelerde 
intişar eden şekilden daha çok 
mühimdir. Çünkü öyle denildiği 
gibi üç, yahut beş milyonluk bir 
tek varidat meselesi değil, yekunu 
yirmi milyon lirayı bulacak sekiz Bir un fabrikası ile bir hususi otomobil 
on kalem varidat membaı mevzu· sası şudur: Değirmenlerde hacet kalmıyacaktır. HükUmet 
bahistir. Hükiimete bu hususta öğütülen unların yetmif sekiz ki • her fabrikanın geçen üç sene için• 
bir teklif yapılmııtır~ Bu teklif loluk bir çuvalından bir lira al· deki un ihracatının günlük ve ay• 
hükumetçe tetkik olunmaktadır. mak. Bütün memlekette bir lık yekunlarmı alacak, bunları bir 

Filhakika hu sekiz, on kalem günde yirmi beş bin çuval un sarf tarafta tutacak, ayrıca fabrikalar 
varidatın membalarının başında edilmekte olduğuna göre bu ver- dan her günkü un ihracatlannın 
un üzerinden (ekmek değil) alı • giden bir senede dokuz milyon li- miktarını birer beyanname ile bil· 
nacak vergi geliyor. Undan ah- ra alınabilecektir. Hem de tah - dirmelerini istiyecektir. Vergi bu 
nacak vergi hakkındaki teklifine- ıilat için hiç bir masraf yapmağa <~-amı • Unt>O ayı:tada) 

Daktilo H.ların evlerine Adliye yangınında' 
iadesi tasavvuru.. kaybolan evrak 

Doktorlukta inkılap 

Bazı daktilolar: Erkeklerle jmtihana hazırız, 
biz de aile geçindirjyoruz, diyorlar 

Daktilo Hanımlardan bir grup 

Bütçede tasarruf temini makaa daktilo ile yumağa alıtmalarınm 
diyle reımi dairelerde daktilo ha· dairelere tamim edildiğini dün ha 
llnnlara yaptırılan itlerin kadrola her vermittik. Dün ilk defa ola• 
ta dahil memurlara gördürülmesi, rak gazetemizin verdiği bu haber 
hunun. için de bütün memurların Ultmuru ıo onm· ıuayırıwııı > 

Bir Müstahtimin idaresinde 

Hanım - Ge~en sefer bize verdl§lnlz hlzmet4jl ko
c.ımıa beraber ka~tı •.• 

idare mUdUrU - O halde bu aefer alze kocanızı 
seri getirecek bir hizmetçi veren"? ı 

lstanbul Müddei umumisi Almanya_d~. tahsil .müdd~ti a~~ltılıyor 
değiştiril~yor mu? tedavı ucretlerı tasnıf edılıyor 

Ankara, 26 (Hu
ıuıi) - Adliye ve· 
kaletinde toplanan 
hususi komisyon; 

·Adliye binasında 
dava dosyalannın 

ve evrakın yanma• 
11 dolayısiyle hadis 
olan vaziyet üzeri-
ne çıkarılmasına lü- K 8 .... 1 k enan ey zum goru en anun 
layihasını hazırlamıttır. Layiha .. 
mn yarın (Bugün) B. M. Meclisi· 
ne verilmesi muhtemeldir. Layi· 
hanın adliye encümeninde görütü 
!erek tatilden önce çıkarılması 

mukarrerdir. 
Kanunun esası; yanan delille

rin, vesikaların tesbiti için ha· 
kem mevkiinde birkaç mahkeme 
teıkilidir. l.:ayihaya yirmi bet 
maddeliktir. Kanunun adliye 
dairelerinde , vuku bulabile .. 
cek yangınlar için de tatbik olu -
nacak tekilde umumi mahiyette 
hükümleri ihtiva etmesi muhtemel 
dir. 

MUddeiumumt Kenan Bey 
de~işiyor mu? 

Ankara, 26 (Huausi) - Yanan 
ve kurtarılan dosyalar hakkında 
malumat vermek üzere buraya ge 
len İstanbul müddeiı•.mumisi Ke· 
nan Beyin başka bir yere nakledi· 
leceği kuvvetle söyleniyor. 

nıuıııınııı111111111ıııııııı1111111ıııııııııı111111111 ıııııııııııı 111111ııııııııııııııı 

... VATANDAŞ ... 
"· •• Dahili istıkraz sistemi 
mlllf kalkınmanın en em•n 
'''"""" VASITASIDIR ,111111111, ııımnıı•: •• • '' ' 1 ıı11111ııı 

... ERGANi •.. 
iatlkraz tahvillerinden sen 
de hiç de§ilae bir tane al •• 

Almanyada Tıp tahsili ve dok- kadar mer'i olan bir senelik pratik 
torluk yapmak itleri büyük bir İn· devre de büsbütün kaldırılacak • 
kılap arifesinde bulunmaktadır. tır. 
Tahsil müddeti o suretle kısaltıla- I Klinik tahsili enalı bir surette 
cakhr ki bir genç yirmi bet yatma cleğittirilecek, yani orada müıtak· 
geldiği vakit doktorluk yapmağa bel doktorlara yalnız pratik yap • 
ve bir aile kurmağa muvaffak o • tırılacaktır. Bir tabibin esas 
lebilecektir. tahsili darülfünun sırasında po· 

Bu maksatla mektep tahsili dört liklinige nakledilmit olacaktır. Ta 
ıömstere ve klinik tahsili altı bip ruhsatiyesi imtihan ıahadet • 
sömestre indirilecektir. Şimdiye f Pı-vanu ıo on~ ~Jdada) 

/ngiliz parlamentosunda neler konuşulur? 

Halk kabiıle~e değişiklik 
· görlnek ·. istiyor! 

"Ne Fransız, ne l~alyan, ne Alm,an taraftarı olaluiı 
bize lazım olan lngiliz taraftarlığıdır.,, 

İngiliz parlamentosu; Noel ta
tili yaptığı son toplantısında, ka
binede yapılması lazım gelen mü .. 
him değişiklikler hakkında aza- · 
dan birinin ıiddetli hitabesine ha- -
riciye nazırının Alman siya.setine 
dair i:ıahatı, Sir Osten Çember .. 
tayinin beynelmilel tarafgirlik na
zariyeleri üzerinde sözleri gibi 
dikkate değer hadiselere sahne ol 
muıtur. 

(Deyli Ekspres) gazeteıi, aza
dan Kolon.el Moore Barlazonun, -
kabine değİf ikliği hakkındaki söz 
lerinin mühim kııımlarmı naklet· 
mektedir. 

Kolonel Moore bugünkü İngi
liz hükiimetini ğöyle tasvir etmiş-
tir: • 

"Bu hükUmet, kendisinden da
ha mükemmel bir hükfunet olamı 

HUkOmeti 9lddetle tenkit 
eden Çemberlayn 

yacağı kanaatini besliyen bir ta. 
kıın takdirkarlarla çevrilmiştir., 

Kendi h~bnna, ben bu hükfune· 
ti fena buluyor değilim. Fakat 
bu tertip şekli, memleket için. 

_(Devamı 10 WICU NfdMla) 
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"V AKIT" Hediye 
Kuponu 

Şeker bayramına kadar 
neşredilecek bu kupon· 
larımızı kesip saklayınız 

Muallimlerin ter
fileri için .. 

Mersin mebusu Süleyman 
Fikri Beyin teklifi 

Ank~ra, 26 (Hususi) - Mersin 

mebusu Süleyman Fikri Bey Bü -

yük millet meclisine bir teklifte 
bulumnu§tur. 

Süleyman Fikri Bey ilk tedrisat 

muallimlerinin terfileri çok güç 

olduğunu, 8476 muallimden 3856 

sının kıdem zammı alamadığını i
leri ıiirmektedir. Fikri Bey bunun 

için ilk tedrisat muallimlerinin 

daha kolay terfi edebilmeleri ve 

bu suretle mesleğe heves ve ala -

kalarmı arttırmak çin ilk ve orta 

tedrisat muaUimlerinin terfi ve tec 

ziyeleri hakkındaki kanunun on 

altıncı madesinin tadilini teklif et 
anektedir. 

Misakın tasdiki · 
v.nünasebetile .. 

Tevfik Rüştü Beyle M. 
Litvinof arasında 

telgraflar •. 
'.Aıskara, 26 (A.A.) - Müteca • 

viz;n tarifine dair olan Londra 
mu!mvelenamelerinin B. M. mecli· 
si t al·afmdan tasdiki münasebetiy
le lkriciye vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi ile Sovyet Rl1sya bari -
ciye Halk komiseri M. Litvinof 
cenaplan arasında atağıdaki tel • 
grafiar teati edilmiştir: 

" Zatı devletleri ile Lohdrada 
İmzalamak şerefine nail olmuş ol
duğumı mütecavizin tar:fine Clair 
mukavelenamelerin B. M. meclisi 
tarafından hararetle alkı§lanmıf 

ve ittifakla tasdik edilmit oldu -
ğunu size bildirmek benim için 
hakiki bir mazhariyettir. 

Zatı devletlerinin memleketleri 
mizin ıulhun taraini için diğer 
memleketlerle teşriki meaai etmek 
~uretiyle aarf etmekte oldukları yo 
rulmak bilmez gayretlerin mantı· 
ki neticesi ve layık olduğu seme
re olan bu ak~tlerin· imzası ile ta· 
hakkuk &ahasına vasıl olan alice • 
nnbane ve pek mesut teıebbüsünü
zü burada bir kere daha teb
cil etmeği gönülden arzu ederim . 
Bozulmaz dostluğumun teminatı• 
nı kabul buyurmanızı ricca ede -
rım.,, 

Tevfik Rüştü 

"Mütecavizin tarifine dair olan 
iki muknvelenamenin B. M. Mec
lisi tarafından tasdik edilmiş ol -
duğuna dair olan hıtüfkar tebli -
ğinizden dolayı arzı tetekküre §İ· 
tap ederim. Büyük memleketini
zin parlamentosunun bu mukave
lenameleri hararetle kabul etme • 
ıi gerek hükUmetinizin ve gerek 
bizzat zati devletlerinin mütema
diyen yapmakta oldukları teşeb • 
büsleri ·ve umumi sulhun takviye
si için daimi surette vaki muave • 
netinizi parlak bir surette tetviç 

etmektedir. 
Bu sulh için mesudane bir ıu· 

lette baıarrlması, bu sahadaki 
mftıterel.: gayretlerimize yeni bir 
kudret bahıedecektir.,, 

- IJitvinof 

Y unanistandaki vaziyet 
istifa arzusu gösteren başvekil bir 
müstantiki tarafgirlikle itham ediyor 

Atina, 26 (Hususi) - Yuna .. 
nistanın siyasi vaziyetindeki te
fCVVÜf devam ediyor. Kabine dün 
toplanmış, fakat Venizelosa kar
§ı yapılmış olan suikast tahkika • 

tının şimdiki tahkikat hakimin -
den alınarak başka bir adliye me
muruna tevdii hakkında kati bir 
karar verememiştir. Maamafih, 
Başvekil M. Çaldaris, kabine mec 
lisi içtimarndan sonra kendisile 
görüşen gazetecilere beyanatında 

suikast tahkikatını tedvir eden 
müatantiki tarafkirlikle itham et
miş ve hükumetin kanunu esasi 
çerçivesinden ayrılmak bahasına 
olsa bile, suikast tahkikatının aç
tığı yarayı temizlemek az,minde 
bulunduğunu teyit etmiştir. Da

hili vaziyetin gerginliğine ve va
hametine diğer bir delil de Başve
kil M. Çaldarisin istifa arzusunu 
göstermesi ve başvekaleti harbiye 
nazırı Ceneral Kondilise teklif 
etmesidir. 

Harbiye nazırı Ceneral Kondi
lis bu teklifi kabul etmiş, hatta 
kabinesine girecek nazırlar liıte .. 

sini bile hazırlamış ise de cumhu· 
riyetçi fırkalar rüesasından Papa-

nastasyu ile Papa Andreanın mü· 
dahalesi üzerine Batvekil M. Çal· 
daris şimdilik istifa tasavvurun • 

danvaz geçmİ§tir. Maamafih ka
binede er geç bir buhran çıkacağı 
muhakkak addedilmektedir. 

Hükumet taraftarı gazetelerde 
okunduğuna göre, harbiye neza -
retinde nazır Ceneral Kondilisin 

riyasetinde toplanan askeri erkan 
ve ümera kabineye karşı her han• 
gi bir hareket baş gösterdiği tak• 

dirde bunu bastırmak için alına• 
cak tedbirleri müzakere etmişler· 
dfr. 

Atina ve Pire §ehirlerindeki as
keri garnizonlar, her ihtimale kar 
§1 kış!alarında emre amade bu • 
lundurulmaktadır. 

-------------------------------------M. Heryonun makalesi 
Alman başvekilinin son teklifleri 

Fransa tarafından kabul edilmelimidir 
Paris, 26 (A.A.) - L'egense 

Ekonomik e Finansiyer bugünkü 
sayısında M. Heryonun bir maka· 
lesini neşrebnektedir. M. Heryo 
diyor ki: 

"Almanyaya kartı, hatta Hit -
le~i bile olsa, hiç bir zehabımız 

yoktur. Biz, her milletin dahili 
siyasetine yegane hakim olduğu 
fikrine bağlı kalıyoruz. Hitlerin 
siyaseti, bize tuhaf bile gelse, onu 

bir vakıa olarak görüyoruz ve e -
ğer tercih et.mek icap etae, Hitle• 
rin harekatını, hatıralarının gös -
terdiği Strezmamn hareketine ter 
cih ederim. 

Diğer taraftan Fransa ile Al • 
manya arasında bir barışmanın, 
hatta namuslu bir "Modus Viven
di,, nin ıulh için ıağlam bir men
teıe teıkil edeceği muhakkaktır. 

Kendisinden çekinilse bile, Al
manya hürmetle muameleye layık 
gayet büyük bir memlekettir. 

Teferruatı bertaraf ediline, 
Hitlerin teklifleri ile faşist konse
yin takrirlerinin aynı temayülü 
gösterdikleri meydana çıkar. 

Milletler cemiyeti tesis edildiği 
vakit, bu müessese sade bizim de
ğil, lngilterenin liberal akideain • 
den mülhem oluyordu. Milletler 
cemiyeti yavaı yava, milletlerin 
müsavatı üzerine müessis beynel• 
milel bir hukuk ve bir ablak yara· 
tacağını il.mit ediyordu. 

Bu düsturda yapılan değif iklik 
lere rağmen İngiliz dostlarımız, 
emin olalım ki, bunu tasvip etme· 
mezlik ctmiyeceklerdir. 

Her harpte bitaraf olan devlet .. 
lere yalnız milletler cemiyeti bir 
Zilllan teşkil etmemektedir. 

Cenevre müessesesinin teessü -
ıündenberi Duce ile Fuhrer haki
ki mahiyetlerine irca edildiği tak· 
dirde, müsavat yerine meratip te
sisine matuf nazariyeler ileri sür
düler .• 

Fransa, müsavat ve 'alemtümul 
lük prensiplerini cesaretle müda • 
faa etmeseydi, kendi cumhuriyet-

çi veya mutlakiyetçi ananesine sa· 
dık olmamıt olur, Riteliyevi oldu
ğu kadar Talleyranı inkar eder ve 
verdiği sözü tutma.mı§ olurdu. 

Büyük dev etıer 
ristanı protesto 

Buıga
ettiler 

- Sofya, (Hususi) - Bulgar hü· 
kUmeti ziraat . erbabının ve ik· 
tıaaden zayif düşen d:ğer mües
aeıelerin borçlarından affı için bir 
layiha hazırlamıştır. Bunu haber 
alan büyük devletler teli.ta düt • 
tüklerinden İng"ltere, Fransa ve 
İtalyanın Sofya elçileri Bulgar!s • 
tam bu layihadan dolayı portesto 
etmiılerdir. 

Bu portestoya sebep otan §ey, o 
devletlerin tebaasından olan bir 
çok kimselerin hazırlanan layiha
nm tatbiki halinde alacaklı olarak 
zarara girmeleridir. Bulgar hü -

kiimeti Cenevredeki mali komite• 
nin dahi layihayı portesto etmesi
ni beklemektedir. Çünkü layiha 

Bulgar maliyesinin himayesi ve 
istikrarını ihya etmek için Bulgar
lara yüklet:len tedbirlere muhalif 
bulunmaktadır. 

Sovyet ordusunun 
hediyesi 

Ankara, 26 (Hususi) - Sov· 
yet ordusu, bir dostluk niıaneıi 

olarak, ordumuza cigara ıönder • 
miştir. 

M. Ruzvelt 
Senelik beyanna
mesini hazırladı 
Vatington, 28 (A.A.) - M. 

Ruzveltin kongreye hitap eden 
aenel:k beyannamesi 3 kanunu -
sanide, parlamentonun küşadm -
da okunacaktır. Bazı taraftarla
rının izhar ettikleri arzuya rağ -
men M. Ruzvelt bu beyannameyi 
bizzat okumıyacakhr. 

Kongreyi alakadar eden ha§lı· 
ca meseleler, reisicümhurun nakit 
siyaseti ile enflasyonlardır. 

Hükumetin fevkalade selahiyet· 
lere istinaden ittihaz olunmuş ba
zı mukarrrat kanuna tahvil edil • 
mesini kongereden istiyeceği tah· 
min ediliyor. 

Reisi cümhurun siyaseti şiddet
le tenkit edilecek gibi görünüyor. 

Maamafih, kanşıkhklar esnasın 
da mevzuu bahsedilen kongrenin 
isyanı derpiş edilmektedir. 

Demokratlar memleketin M. 
Rusvelte teırinisanidekinden zi -
yade müzahir bulunduğu fikrinde· 
dirler. Gerçi bazı muhafazakar
lar, M. Ruzveltin içtimai ve iktısa
di sahalardaki siyasi cür' etkarhk -
ları kartısında nahoşnutluklarım 
gizlemiyor iselerde kongrenin de
mokrat azaları 1934 tetrinisnnisin 
de yeniden intihap olunmak için 
reisi cümhurun şahsi nüfuzuna 
güvenmektedirler. 

Cümhuriyetperverler çekingen 
davranıyorlar. Halkın indinde 
bunlar ayan meclisi tahkikat KO -
misyonunun ifşaatından beri her 
zamankinden ~is.ade itiJ?Arç\fn dü· 
ıen bangerlerin fırkasını temsil e~ 
diyorlar. 

Onun için cümhuriyetperverler, 
M. Ruzvelte taarruz etmenin ve o 
nun milli kalkınma siyasetini bal· 
talıyorlar gibi görünmenin hata 
olacağım anlıyorla ve efkarda bir 
deği§iklik husulünü bekliyorlar. 

Binaenaleyh, büyük m~kyasta 
bir cümhuriyetperver hareketi ih· 
timali bertaraf edilmit gibidir. 

Kongrece mevzuu mükazere edi
len sair meseleler arasında müte
kabilen tazminat meıeleıinin ye
niden tazeleneceği zannediliyor. 

Demokratlardan.Rankin, bunlar 
için 60 milyon dolarlık tahsisat is 
teyecektir • 

Hükumet bundan batka alelade 
ve fevkalade bütçeler için 7 mil -
yar talep edecektir . 

Japon tayyareleri 
Çinde bir şenrı bombar
dıman ettiler, ölenler var 

Paris, 26 {A.A.) - Hong Kon~ 
dan Şikago Tribün - Paris nüs
hası - gazetesine bildirildiğine 
göre, pazar günü öğleden sonra 
Nankin ordusu taayyarecileri ta • 
rafından F uçeyoyu bombardıman 
esnasında 26 kişi ölmüştür. 

Büyük Milıet Meclisi 
Ankara, 26 (Hususi) - B. M. 

Meclisi yarın toplanacaktır. Elde· 
ki i§ler bitmediği takdirde cumar
tesi günü toplanarak tatil kararı 

o gün verilecektir. 

Kazım Paşa Hz. 
Ankara, 26 (Hususi) - B. M. 

Meclisi Reisi Kazım Pa§a Hz. 
cumartesi veya pazar günü. latan.. 
bula hareket edecektir. 

ransa aki şimen
difer kazası 

Facia kurbanlarının sayısı 
199u buldu 

Paris, 26 (A.A.) - Lagny faci· 
sı yaralılarından ikiıi Lanyi haata· 
hanesinde, bir diğeri de Sen Lui 
hastahanesinde ölmüşlerdir. Bun· 
larla beraber ölülerin yekunu 199 
a baliğ olmaktadır. 

Paris, 26 (A.A.) - Bu sabah·, 
saat 3 te Lagny faciası yaralıları• 
mn vaziyetleri emniyet verici bir 
şekilde idi. Yalnız 30 kadarı 

hakkında henüz ötekiler kadar em 
niyetle söz söylenememektedir. 

P ARİS, 26 ( A. A.) - Lnnyi 
f ncinsı l:urbanlarının cenaze me • 
rasiminin çarşamba günü yapıla • 
cağı zannediliyor. 

M. Paganon hükumet namına 
merasimde söz söyliyecektir. 

M. Pol Bonkur, Yugoslavya 
hariciye nazırı M. Y evtiçten tazi· 
yet telgrafı almıştır. Bundan baş· 
ka İran, Kolombiya, İsviçre, Nor
veç, Bulgaristan, Peru, Uroguay, 
Mısır, Çin, Letonya, İtalya, İspan· 
ya, Belçika sefirleri, Amerika, 
Lüksemburg maslahatgüzarları 

da hükumetlerinin teessürlerini 
izhar etmişlerdir. 

Macaristan haı-iciye nezareti 
umumi katibi M. Hedervory f l'all 
sanın Peşte sefiri nezdinde M. 
Gomboes'in teessürlerini tckı~ar 

teyit etmiştir. 

M. Şotan İspanya ve Romanya 
başvekillerinin telgraflarına ce • 
vap vermiş, kendilerine teşekkür· 
lerini bildi rmiştr. 

Paris şark iıtasy"nu u .. ua;i ko 
miscrliğı 3 ceşedin henüz teşhis 
edilemedığmı bıldırmıştır. 

Başvekilimizle Hariciye 
vekilimizin taziyeleri 
Ankara, 26 (A. A.) - Başvekil 

ismet Pa~a Hazretleri, Franıada 

vukubulan demiryolu kazası dola· 

yısiyle Fransa baıvekili M. Chau· 
temp ve hariciye vekili Tevfik 

Rüştü Beyefendi de Fransa hari

ciye nazırı M. Pnul Boncoura bi • 

rer telgraf göndererek Türk millet 

ve hükumetinin teessür ve taziyet• 
lerini bildirmi lerdir. 

Gandi 
Sükut gününe 

başladı! 
Bombay, 26 (A.A.) - Bir ta• 

kım yeni hadiseler Gandinin prO" 
pagandasile kendi ihtiyarı hari • 
cinde dahi karışıklık mihrakı ol ' 
duğunu göstermektedir. 

Geçtiği yolun bir çok noktala' 
rmda müteaddit kimselerin ölü • 
müne ve yaralanmasına sebebiyet 
veren yeni arbedeler kaydedili • 
yor. Polis, halkın heyecanlı tezi" 
hürabna set çekmekten acizdir. 

Mndroıta, aralarında çocukld 
kadınlar da bulunan 200,000 k:ı~ 
lik bir halk kütlesi Gandiyi dit1 • 
lemek üzere bir meydanlıkta to;z 
lanmış ise de Gandi söz ıöylcn.1 
ten vaz geçmiş ve meydanhkt,,.1' 

G ıı• 
uzaklaımıştır. Çocuklarını a • 
diye temas ettirmeğe uğratan I<• 

1 d• dmların bazıları avaklar .a ~11181'1" 
çiğn.enmişlerdir. Zabıta ıntıZ 

iadeye muvaffak olmu,tur. 
. .. ,,. 

Gandi bugün "Sülrnt gunu,, 
başlamıştır. 



iŞARETLER 

C\1kaf neredesin ? 
1 

~ene aynı meseleye, aç çocuk· 
lr ı~ine dönmek iıtiyorum. Bu sü 
lıı.ııJarda aç çocuklardan çok hah .. 
lttttk. Fakat yara hala taptaze -
dir. Mesele hatladığı yerde duru
l'or. 

Denlerde açlıktan bayılan ç~ 
tukiar var. Mekteplerde renkleri 
'°hık, kursaklarına yirmi dört sa .. 
~lte bir dilim ekmek bile atmadan 
ttlektep yolunu tutan çocukları -
~binleri aşıyor. Bunların hali 
be olacak?. Bu ac cocuklardan 
h?nı ne iıtiyeceği;? .. ~ 

~ 1(. 1(. 

. Evkafın lstanbulda iki tane 
llllarcti var. Bu ima;etlerden biri 
•lanbulda, öteki Usküdardadır. 
Bu imaretlerin altı yüz kadar in • 
'lQ beıliyebilecek tahsisatı var • 
dır •• 

Bu tahıisat nereye sarf edilir? 
Şiiphesiz ki verilecek cevap ha -
'İttir. 

0
- Fakirlere, muhtaçlara!.. 

E:ier bu fakirler hakikaten a -
<:ezedcn iseler, eğer bunlar kat'i 
'Urette İf göremiyen insanlarsa 
bunların yerleri darülacezedir. O
ta.ya. sevketmek, orada himaye et 
lllek gerektir. Yok eğer bunlar iş 
~Öremiyecek yafta ve kabiliyetle 
11eler kendilerine iş bulmak için 
Yt.rdrım edilir, bir le kilat vücuda 
~irilir. 

Fakat henüz iş çağına cirmi -
)'en, henüz vazifesi okuyup yaz .. 
~aktan başka bir şey olmıyan fa-
ır Çocuklar bu cemiyetin himaye 

Ye borçlu olduğu acizlerin acizi, 
~uhtaçların muhtacıdır. Hakika .. 
ten acın.acak bir halde bulunan 
~~ük vatandaşlara yapılacak yar 
dnn evkafın yapacağı yardımla • 
rın en hayırlısı olacaktır. Bu hu· 

Y•rlr İt için esleniyorum : 
''- Evkaf neredesin? .. 

Sadri Etem 

Ege Ziraat kongresine 
hazırlık 

Bilumum ziraat mütehassısla • 
rlllın ittirakile lzmirde toplana • 
~le olan Ege ziraat kongresi ha
~rlıklarına haşlanmıttrr. Kongre 
bir §ubatta ziraat vekili Muhlis 
İ>eyin riyasetinde toplanacaktır. 

Kongrede bilhassa Mnnisadn 
b~ğcılık, Ayvalıkta zeytincilik, 
Aydında pamuk istasyonu tesisi 
llıeseleleri görüşülecektir. Kon -
irede verilecek kararların ziraat 
haya.tında mühim yenilikler doğu 
r•cafı muhnkkak addedilmekte • 
dir. 

Yeni ölçüler 
Belediye bir cetvel 
yaptı, dağıtıyor 

Dört gün sonra ~imdi kullanıl • 
makta olan ölçüler ortadan kal -
kacak, 1 kanunusaniden itibaren 
yeni ölçüler kullanılacaktır. Öl· 
çüler müfettif liğince müsaade al • 
mıı olan 15 kadar müeasese yeni 
ölçüleri yapmakta ve cşnaf a bak· 
kallara, tüccarlara satmaktadır • 
4900 zü bakkal, 1400 zü şekerci 
olmak üzere şehrimizde 20.000 es 
naf ve tüccarın ölçü tedarik etme· 
si icap etmektedir. 

Kanunusaninin birinden itiba • 
ren sonuna kadar ellerinde dam • 
galanmamı§ ölçü bulunan esnaf, 
tüccar belediye ayar memurluğu· 
ğuna müracaat ederek ellerine 
müracaat kağıdı alacaklardır. 

Bu ölçüler sırasiyle damgalana· 
caktır. Bu müddet zarfında eli· 
ne vesika almıyanlarda ölçüleri 
damgalanmamış gibi cezaya çar • 
pılacaklardır. 

Ceza 1 O liradan 30 liraya kadar 
dır. Belediye, eski ve yeni ölçüle • 
r in mukayeseli bir cetvelini bütün 
esnafa ve dükkanlara dağıtmıya 

başlamıştır. 

Haydarpaşada leyli 
mektep açılacak 

Lise ve orta mekteplere olan 
tehacüm ve bina meseleıini tet • 
kik eden komisyon vazifeıini bi • 
tirmiştir. Komisyon azaıından Sa 
lih Zeki bey ~unları söylemiştir: 

- Haydarpaıadaki eaki bp 

fakültesi binasının bir lise ittihazı 
her noktadan muvafık bulunmuş• 
tur. Burada iki bin talebelik bir 
leyli lise açılacaktır. Bin talebe 
nehari olacaktır. Ancak böyle ge
n!~ tefl<ilitlı bir lise açılma~ı için 
uzun hazırlıklara ihtiyaç olduğun 
dan mektep önümüzdeki ders se .. 
nesi başında faaliyete geçecektir. 
Bu lise açıldıktan sonra İstanbul • 
da talebe tehacümü, binasızlık me 
seleleri halledilmİ§ olacaktır. 

Belediyenin karşısında 
arsa satılıyor 

Belediye binasının karısındaki 

eski Türk - Alman doıtluk binn
smın arsası Emlak ve Eytam Ban· 
kası tarafından parça, parça· satıl· 
maktadır. İstatistik müdürlüğü 

Uludağda kısmının karJısına tesadüf eden 
Yarın sabah sekiz kişilik bir ka- bir parça kazılmıya başlanılmış -

file Uludağa çıkmak üzere şehri- tır. Buraya ev yapılacaktır. Yal· 
tbizden hareket edecektir. 25 ki· nrz arsanın altı tarihi mahzen ol-
!İlik ikinci kafilede pazar ~ünü duğundan yüksek binalar yapıl • 
aidecektir • . mıyacaktır. 
~~~--

\Dahiliye vekili Şük-1 Taksilerin vergisi 
rü Kaya Bey şeh

rimizde 
Vefat eden kayın pederi 
Arif Paşanın cenaze me· 

rasimi dün yapıldı 

ŞUkrü Kaya Bey d Un 
istasyonda 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Beyin evelki gün vefat eden kain 
pederi doktor Arif Paşanın cena
zesi dün merasimle kaldırılmış, 
ve toprağa tevdi edilmiştir. Cena
ze merasiminde dün sabah Anka
radan şehrimize gelen Şükrü Ka
ya Bey de bulunmuştur. Cenaze 
sabahleyin saat on buçukta Mo· 
dadaki evinden kaldırılmıf, Ab
bas ağa camiinde namazı kılınmış 
ve sonra otomobille Karacaahmet 
mezarlığına götürülerek gömül .. 

müştür. 

Merasimde vali ve belediye re· 
iai Muhittin Bey, chrimi:z:de bu-

lunan mebuslar, vilayet, fırka 

erkanı ve merhumun dostları bu .. 

lunmuşlardır. Şükrü Kaya Beye 

ve merhumun ailesine tekrar tees· 

sürlerimizi beyan ederiz. 

Ankara valisi 
Ankara valisi ve belediye re .. 

isi Nevzat Bey dün şehrimize gel· 
miıtir. 

Gardenbar ne vakıt 
açılacak? 

.Şehir tiyatrosu sanatkarlarının 
aralarında bir iaihsal kooperaifi 
te,kil ederek Gardenbar binasını 

işleteceklerini yazmıştık. Gar .. 
denbarın yıl başında açılmasının 
kabil olamıyacağı anlaşılmıştır. 

Eski müstecir bardaki elektrik te· 
sisatını söktüğü için binada yeni· 

den bu tesisatı yapmak ve diğeı· 
hazırlıkları tamamlamak ancak 
bir ay sonra kabil olabilecektir. 

Boyanma için verilen 
111ühJet bitiyor 

Taksi otomobillerinin boyan· 
ması için verilen iki senelik müd .. 
det dört gün ıonra bitmektedir. 

Otomobillerin yüzde doksan 
beşi talimatnamenin emrettiği şe.. 
kilde boyanmıJlardır. Pazar gü
nünden itibaren boyanmamış oto· 
mobiller işlemekten ' menedilecek• 
lerdir. 

Diğer taraftan bazı şoförler be 
lediyeye müracaat ederek eski o
tomobillerden senevi daha az, ye· 
niliklerden de şimdiki vergının 

iki misli alınmasını istemişlerdir. 
Buna da sebep olarak halkın yeni 
taksilere rağbet ettikleri, eski tak· 
silerin rağbet görmediğini, dola
yısiyle eski arabaların az vergi 
vermesi lazım geldiğini göstermiş 
!erdir. Belediye bu müracaati 
tetkik etmiş, verginin alınmasın· 
da eski ve yeni meselesinin mev• 
zuu bahsolamıyacağma karar ver 
miştir. 

Zahire nakliyatı için 
şimendifer tarifesi 

Devletdemiryollan ve limanla 
rı müdüriyeti umumiyesinden teb 
liğ olunmuştur: Limanlara gönde 
ı·ilen veya istasyonlar arasında ta 
şınan zahirelere mahsus A, B ba
remlerine göre alınmakta olan 
ücretler 25/ 1/ 1934 tarihinden iti 
haren kaldırılacak ve yerlerine 
bilumum zahire nakliyatına şa• 

mil olmak üzere A baremine yüz· 
de 50 zamlı yeni bir barem tat· 
bik edilecektir. 

Ecnebi memleketlere ihracat 
yapacaklara ve memleket dahilin 
de senede en aşağı 30 bin ton za .. 
hire nakledeceklere alınan ücret· 
lerin üçte biri prim olarak iade e
dilecektir. 

Alakadarlara yeni barem hak .. 
kında istaıyonlarda malumat ve 
izahat verilecektir. 

Şehir bandosu 
Daimi encümen önümüzdeki 

hafta zarfında ıehir bandosunun 
vaziyetini esaslı bir surette tetkik 
ve müzakere edecektir. Aldığı -
mız malumata göre, şehir bando • 
su için yeni hirtalimatname yapıla 
cak, talebelerin vaziyeti ıslah edi
lecektir. Bando şehir orkeıtraıi 
haline getirilecek ve konservatu -
vara bağlı olacaktır. Orkestraya 
alınacak talebelerle tahsil müdde· 
ti ve tahsilden sonra ki vaziyet te 
tesbit olunacaktır. Orkestra ıef • 
liğine Ekrem Besim Beyin getiril • 
mesi mevzuu bahistir. 

f~asıı Görüyor? 

- Ne dersin, Dehri Efendi, 
'•hvaline . .. . . 

••. Silahları bırakma konf e· ı .... MiJletler cemiyeti fikri su· 
ran1t dağıldıktan • • .. ya düştükten şonra • , • 

••• • Diplomatlar eskisi gibi giz-
liden gizliye konuşmağa ba~la • 
mıtlar! . 

VAK.il 1. oci kinun ~ 

SOHBE1LER .................................. 
Tramvaylar Kaç 

Kişi Alır? 
Dün gece, lodosla poyraz 

cenkleşirken, yağan kar, sulu &eı>
kenden yağmura döndü. Cıvık 

kaldırımda , hafiften bir iki zi· 
fos yiyip, kendimi bir tramvaya 
attım. Ağır ezgi, fıshkı makam 
köprüden geçiyoruz ... 

Elbette bazı geceler uykusuz 
kalmıtsınızdır. İnsan. öyle an
larda yapacak şey bulmaz da, ta· 
vandaki çivileri, oyma tahtaları, 
budak deliklerini sayar. 

Ben de, durduğum - yani 
durabildiğim - yerden, tramva• 
yın mevcudunu saymağa başla

dım. En ön taraftayım. Kapının 

önünde bir sıra üstünde 5 ki!iyiz. 
Bizim önümüzde, içiçe 3 kişi var. 
Bir göz atıfta 8 kişi saydım. Ayak 
ta duracak yolda, arka kapıya ka· 
dar 12 kişi var. Etti mi 20. Beş ki· 
§i de arka kapıya sıralanmı§. Ol· 
du 25. Oturanları saymağa ha· 
cet yok: 16. Yalnız oturulacak yer 

lerden birinin ucuna bir genç m,.. 
miş: 17. Yirmi be§ daha: 42 ön 
sahanlıkta 8, arka sahanlıkta 9 

kişi duruyor. Basamak dışrnda 

asılanları hesaplamazsak, top ye
kun 59 eder. Vatmanla biletçiyi 
saymıyorum, kontrol memuru da 
caba... Anhaminha, doğru hesap, 
63 mevcutla yol alıyoruz ... 

Bu hesaptan sonra. gözlerim 
karardı, kıvılcımlandı, bu kıvıl • 
cımlar birer harf oldu. Harfler 
hiribirine bitiıti ve Nafıa Vekilimi 
zin, tramvaylar hakkındaki Millet 
meclisinde söylediği şu sözler mey 
dana geldi: · 

"Tramvaylara 60 - 65 yolcu 
öoldurulmasına .maddeten jmkan 
yoktur.,, 

Hikaye malumdur: Ya dayak 
yemedin, ya hesap bilmiyorıun? 
demiş. Nafıa Vekili Fuat Beye-

fendinin hesap bilmediği söylene
mez, fakat tramvaylarımıza bin· 
mediği anlaşılıyor. 

Sel:lmi izzet 

Ecnebi mekteplerden 
~ıkarllan hocalar 

Resmi dairelerde daimi memu· 
riyetleri olan 20 muallim ecnebi 
mekteplerinden çıkarılmı!lardır. 

Bunların yerlerine muallim mek • 
tehi mezunu ve üniversite talebe • 
sinden gençler tayin edilecektir. 

Yanan ~ocuk öldü 
Kadıköyünde Y eldeğimıenin

de oturan Burhanettin Beyin 12 
gün eve} 14 aylık kızı Fatma oda· 
da oynarken mangalı devimıi~, 
muhtelif yerlerinden yanmııtı. O 
zaman hastaneye kaldırılan ço
cuk dün ölmüştür. 

illl 

Dehri Ef. - Huy cannı JODi• • 
aıdır,, derim! .• 



Kaza Adliyede dünkü faaliyet 
Doğru yolu bırakıp 

Hükiimete teklif edile 
yeni varidat menbalar Yangın hadisesinde suçlu olanların 

davasının başka yere nakli mi istenecek 
eve çarptı! 

(Bat tarafı 1 lncJ 1ay1fa4a) 

beyannameler üzerine tahakkuk 
ettirilecek ve o ıuretle tahsilat ya
pılacaktır. Fakat fabrikalar ta
rafından vergiye esas olmak üzere 
verilen beyannamelerdeki un ih -
racat miktarları mütemadiyen es
ki senelerdeki fabrika istihsalatı 
ile kartı1aıtırılacak, mukayeseler 
yaptırılacaktır. 

teklif edilmektedir. 
Av derilerinden yüzde y!rmi 

nisbetinde alınacak resim iyi 
usulü cibayet tatbik edilirse ae 

de yarım milyon l:ra kadar va 
dat temin olunacağı tahmin ecl 
yor. Bu gi:'l hariçten lüks kü 
ler gelmediği için yerli av deril 
dahilde kıymet peyda etmiştir. 
itibar ile av derilerinden bir 
sim alınması muvafık görülm 
tedir. 

Adliye ıarayının yanmuın· 

danberi tebligat itleri, hapisane
Cle ayrılan yerden idare ediliyor
C:lu. Dünden itibaren, teıkilit, 
kısmen Sultanahmette İstanbul 
muallimler birliğine ait binaya 

taıınmıtbr• 

rtetrlyat davası 
"Son Posta,, gazetesi tarafın

Clan "Hergün,, gazetesi aleyhine 
açılan yalotık almıyacak neıriyat 
'davasına ait muhakemeye, bugün 
Jstanbul ikinci ceza mahkemesin· 
de batlanacaktır. 

Yangın tahkikata 
Adliyenin yanma11 tahkikatı· 

na, dün devam olunmuıtur. Bu 
vakaya tedbirsizlik ve dikkUizlik
le ıebep oldukları noktaaından 
mevkuf bulunanların vekili tara• 

fmdan, davanın başka yere nakli 
istenilecefi fayıası vardır. Fakat, 
dün akşama kadar bu yolda bir 
müracaat yoktu. 

Yanan dosyalar 
Müddeiumumi muavinleri, dün 

merkezlerde yanan dosyaların ye 
niden ha:ı:ırlanması iıine devam 
ebnİ§lerdir. Bu itlerin hayli iler
lediği ve bu aahada çalııan mua
vinlerden bir kısmının, işlerini ya• 
kında bitirebilecekleri tahmin o
lunuyor. 

Eşya satın alınıyor 

Adliye tetkilltı için lüzumlu 
bazı e,ya aatm alınmaktadır. Ka
ğıt ve mümasili ıeyler, kifi derece 
de temin olunmutlur. Muhtelif 
kanunlara ait kitaplar ve talVınat• 
nameler yandıgından, bunlar da 
yeniden tedarik edilmektedir. 

Lalelide bir kaza olmuı, bir 
kamyonun ön tarafı parçalan-

Aynı zamanda teftiıler ve saire 
vasıtalariyle de tetkikat yaptırıla
caktır. 

Bu gibi kontrollar neticesinde 
her haniİ bir fabrika sahibinin hi
le yaphğr tesbit ediHrae derhal 
müesseaeye vaz'ıyet olunacaktır. 
Ekmek üzerinden fırınlarda kilo 
batına resim almak büyük müı -
külltı ve suiiatimali.tı mucip ola -
caiı hakkında umumt bir kanaat 
vardır. 

Avcılardan alınacak yeni res 
hakkındaki teklifin" esası şudu 
lstanbulda avcılardan senede 
defa -tezkere harcından m 
da- onar, diğer vilayetlerde 
şer, kazalarda iki§er lira alma 
Köylüler hu resimden müstes 
tutulacaktır. Bu resmin hasılatı 
aenede yarım milyon lirayı bul 
cağı tahmin edilmektedir. 

Millet Meclisinde 
mütecavizin tarifi 

mıttır. Saat 12 de Lileliden has
taneye gitmekte olan 3516 numa
ralı §oför Mehmedin idaresindeki 
bu otobüs bot bir anaya dönece
ği sırada freni tutmamı§, zinciri 
koparak belediye hukuk itleri mü 
şaviri Muhlis Beyin evinin alt ka
tına çarpmııtır. Kamyon bütün 
hıziyle ~arptığından evin alt katı 
ve kamyonun önü parçalanmıştır. 
Kazadan sonra şoför Mehmet ile 
muavını kaçmı,lardır. Zabıta 

her ikisini de aramaktadır. 

Onun için alınacak resmin de· 
ğirmenlerde ve fabrikalarda un 
ihracatı üzerinden alınması daha 
muvafık görülmektedir. 

Undan batka olan verii ve re -
sim mevzularına gelince, onlar da 
şunlardır: 
1- Köylüler müstesna olmak ü

zere §ehirlerde ve kasabalarda 
bulunan avcılardan tezkere har -
cmdan başka bir resim alınması . 

Umumiyetle muhteşem görül 
düğünlerden alınacak verıı ıç 
dü!!ün mesarifi yekununun yüz 
yirmi beşi muvafık bir nisbet go 
rülüyor. 

Projeye göre hususi otomobill 
üç kısma ayrılacaktır. Bir kısmı 
dan senede üç yüz, ikincilerde 
iki yüz, üçüncülerden yüz lira ve 
gi alınacaktır. Bunların seneli 
hasılatı da yarım milyon 
bulacağı hesap edilmektedir. 

Başmakaledtn IJeı·am 

[ondrada imza olunan. (Müteca -
vizin tarifi) mukavelesine başta 

Sovyet Ruıya ve Türkiye olduğu 
halde Romanya, Yugoslavya, Le -
hiıtan ıihi bir takım devletler im· 
za etti. 

Hatta Franaa dahi bu mukavele .. 
nin imzasına müzaheret eyledi. 
Fakat buna mukabil ltalya, Al .. 

: manya, İngiltere ve ıaire eibi çok 
l>üyük ve küçük devletler iştirak 
etmedi. Türkiyenin en yakın bir 
dostu olan Yunanistan bile bu 

mukaveleye imza koymadı. Aca • 
iba. niçin bu beynelmilel 'mukave
leye bu devletler iıtirak etme • 
di?. Devletlerden bir kısmı müte .. 
cavizin tarifi hakkında noktai na
zarlarını açıkça söyledikleri hal .. 
de diğer bazıları söylemedi?. 

Tevfik RüftÜ Bey bu suale ce
vap verirken iptida (Mütecavizin 
tarifi) mukavelesinin bir tarih .. 
çesini yaptı. Hemen her devletin 
diğer bazı devletlerle aktetmekte 

olduğu ademi tecavüz mukave -
lelerinde müphem bir nokta ola • 
Tak kalan (Mütecaviz devlet kim· 
dir?,, meselesinin halli için ilk 
teıel>büıün Sovyet murahhası Lit
vinof tarafından nasıl yapıldığını, 
Türk murahhaıı sıfatiyle ken· 

disinin bu teklifi naııl ıa -
mimi bir kabulle kartıladığı -
nı, hatta bu teklife Türkiye 
tarafından bir madde ilave 
edilmek suretile mütecaviz dev • 
Jet tarifinin naaıl ikmal olunduğu
nu, ondan sonra Londrada muka· 
velenin nasıl imza edildiğini an _ 
lattı. 

Fakat mukavelenin bazı dev• 
letler tarafından imza edilme _ 
mit olmasına gelince, bunun 0 

devletler için sulh aleyhtarlığı gi .. 

bi telakki edilemiyeceğini söyle • 
di. (Mütecavizin tarifi) mukave • 
lesine imza koymuş olan devlet • 
Jer bu tarifi tamamen katı, her ta 
rafı kapalı ve hiçbir şüpheye ma .. 
hal bırakmıyacak kadar manası 

açrk surette yaptıkları halde imza 
koyımıyan devletlerden her biri 
hususi vaziyetleri dolayısıyle bu 
tarifi o k~dar açık ve sarih bir şe
kilde yapmayı mahzurlu gördük .. 

lerini izah etti. Yunanlı dostları
mızın vaziyeti de gene mıntakavi 
bazı hassasiyetlere müstenit bu• 
lunduğunu ıöylemekle beraber 

(mütecavizin tarifi) mukavelesi -
nin eaası Cenevrede silahları hı· 
ralana konferanaınm emniyet ko
mitesinde kabul edilirken Yunan 
murahhaaı M Politisin komiteye 

riyaset etmit bulunduğunu ilave 
etti, bu itibarla Yunanlıların bu 
mukaTeleye adeta zımnen imza 
koymuş gibi telakki olunabilece
iini tebarüz ettirdi. 

Şüphesiz Tevfik Rüştü Bey 
hariciye vekili aıf atiyle bu tnese -
leyi başka türlü tefsir ve İzah e· 
demezdi .. Onun için verdiği izahat 
hem açrk, hem de biraz kapalı ol
du. 

Üniversite 
Haberleri 

Lagvedilen darülfünundan üni 
versiteye geçen hocalara, barem • 
de tahsis edilen maaşın ancak ya• 
rı11 verildiği tikayetlere yol aç -
mı§tır. Bu hocaların kıdemli ol • 
dukları halde yenilerden az maaş 
almaları üzerine maarif vekaleti
ne müracaat ederek aynı derece 
bareme ithal edilmelerini istemıt
lerdir. 

Vekalete verilen bütçede üni
versite umumi katipliği tarafın • 
dan yapılan tetkikat üzerine yüz 
de yirmi beş kadar tasarruf yapıl· 
mış ve üniversiteye mahsus l mil• 
yon 426,375 liralık taho!satla yedi 
aylık ihtiyacın temin edilmesi im
kanı hazırlanmııtır. 

Fakültelere asistanların alın • 
masma başlanmıştır. Aaistanlar 
hocaları tarafından teklif edil • 
mekte ve fakülte meclislerince bu 
teklifler tetkik edilerek rektörlük 
vasıtasıyle vekalete inha edilmek· 
tedir. Asistanlıklar için yüzlerce 

2 - lstanbulda Perapalas, T o -
katliyan, Ankarada Ankarapalas 
gibi yüksek sınıftan otellerde ve -
rilen hilyük düğünlerde masraf 
nisbetinde bir vergi alınması, 

3 - Bilaiatiana Avrupaya eide
ceklerden alacaklan döviz mikta
rı üzerinden yüzde on beı niıbe -
tinde •er1ri ahnma11, 

4 - Av d\;rileri üzerine bir re
sim korunası, 

5 - imparatorluk devrindeki 
Hicaz demiryolu ve mühacirin 
pulları gibi her nevi evraka yapı~
tırılmak üzere bet kuru§luk bir 
(muvazene pulu) ihdas olunması, 

6 - Taksiler müateına olmak 
üzere bütün hususi otomobiller· 
den bir vergi alınması , 

7 - Eski haremeyn vergisine 
müşabih bir usul ile yeni memu· 
riyete girenlerin ilk aylıklarının 

ve bütün memurlardan terfi zam
mı görenlerden gene ilk ayda bu 
zamların hazineye irat kaydolun-

Projede yukarıda isimlerini ,, 
mahiyetlerini kaydettiğimiz ve 
gilerden ve resimlerden maad 
hazine için bir de tasarruf yol 
gösterİJmiıtir. Bu da dairelerd 
çalışan daktiloların evlerine iacl 
edilmesi ve bunların yerine erke 
memurların ikame olunmasıdır 
Bu tedbirin tatbikinde ayrıca içti' 
mai faydalar da mülD haza olutı 
maktadır. 

Devlet için yen: varidat bulma~ 
makıadiyle hazırlanmış olan .;e 
hükumetçe tetkik edilmekte bulıJ' 
nan bu projede bilhassa bif 
nokta na..:arı dikkati celbediyor 1'İ 
bu da alınacak resimlerin ve vet' 
gilerin -undan maadası- unı\1' 
mi halk ihtiyaçlarına taalluk et' 
memesidir. 

Biz kendi şahsi görüşümüze gö 
re vaziyeti şu suretle teshil edebi
liriz: (Mütecavizin tarifi) muka .. 
velesi hudutları haricinde siyasi 

emeller beslemiyen, bugünkü var
lıkları içinde yaşamaktan mem• 
nun olan devletler ile bilakis hu
dutları haricinde siyasi emeller 
bealiyen, yahut bugünkü hudutla• 
n dahilinde yaşamaktan memnun 

olmıyan devletleri biribirlerinden 
ayırmııtır. Binaenaleyh mukave
leye imza koymamıı devletler için 

de hakikaten her türlü emellerini 
Ye maksatlarını silah vasıtasına 
müracaat etmeksizin istihsal et .. 

müracaat vardır. 
inkılap enstitüsü d 

• maıu, 

te rısatına 8 H .. 1.. 'k . l d 
U 

.. b ı - er tur u ı ramıye er en 

Buğdaydaki fint düşkünltiğUJ1e 
nisbetle undan alınacak resim ete 
pek ehemmiyetsiz bir miktar tef · 
kil etmektedir. Bu itibarla mef' 
zuubahsolan varic!at projes:nitl 
ekseri esasları hükumetçe knb1JI 
edi!m-;:si kuvvetli bir ihtimal cJş' 
hilinde görülmel:tedir. 

kanunusaninin birinci g nu aş • ·· d · 1 k 1 
f d 

yuz e onunun vergı o ara ayrı · 
lanması için vekalet tara ın an 

mek niyetinde olanlar varsa bu 
devletler bir gün bu beynelmilel 
vesikaya imza koyacaklardır. 

Mehmet Asım 

üniversiteye tebligat yapılmıştır. 

Bu tedrisat konf eran.s şeklinde o
lacaktır. 

Üniversite rektörlüğü itfaiye 
müdürlüğüne müracaat ederek 
yangın tehlikesine karşı binadaki 
tertibatın kafi gelip gelmediği -
nin tetkikini istemi§tır. 

ltfayeden bir heyet, tetkikatı• 
nı yaparak bir rapor hazırlamıf -
tır. Bu raporda vesaitin ki.fi oldu• 
ğu kaydedilmektedir. 

ması. 

Hük6mete yapılan teklifte bü-

Denizden bir çocuk tün bu yeni varidat membalarına 
mukabil sadece devlet memurla-
rından alınmakta olan buhran ve cesedi çıkarıldı 

• 

kazanç vergilerini kaldırmak gibi Evvelki sabah çocukler Akbıyı~ 
mühim bir nokta da vardır. Me· I sahilinde oynarlarken sahilde bil 
~u.rlardan yalnız muvazene ver -1 yavrucak cesedi görmüşler ve def 

gısı alınması ve bu vergi elli lira-, hal polise haber vermişlerdir. 
ya kadar maa9 alanlardan beşer, Alemdar polis komiserliği ccse' 
yüz liı·aya kadar onar, yüz elli li· di denizden çıkarmış ve müdde' 
raya kadar on beşer .. ilah gibi a- iumumiliğj de haberdar etmistit 
dili.ne bir nisbet dahilinde tevzii Çocuk altı, yedi aylıktır. . B ı akşam saat tam 9 da ~ 
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l:ışc lslcrlndcld sııil!ıtlmııldtın önUnU almak l n e m Q s l 
iki saat mütemadi kahkaha, j ıçin mühim bir kıırnr ıttıhaz etnıı~ur. nu C1ı · z BOY'ER' 
çok eğlenceli sabne:er, zevkli knmrılıı h:ıllot unl:ırın l<;lno talıış, lu~pl'k, ar es lJl. 

şarkılar. Oynıyanlar : pnspal, toprnk bfbl mcnddı ecnebiye t.ıırı, • 

M 
trrnrnl' cın~lnl t:ığ~lıt eden fırmcılar hakkm-

a uri ce Chevalier ve da mevcut ol:ın \'esaltl Adlyrl adliyl'dco 

1 Yaşında Harika Çocuk !llrtın:ı:ı:n.rl::ı bu glbilerln dlçanı hnrplere tcv· 
A dil talc:ı.rnır Ptmt,tır. 
yrıca: Paramount dünya ha · _Sulh metı:ılllr.ln hıırblyR nezaretlntı 

vadiıleri gazetesi. taıııınıc eden ınsımları, s:ıbık müst~ar hmı-t 
Panmourıt Fllmfdlr. Bl'yln rcfnl.atlııdc mlltcşekldl bir heyet ta· 

e er en lt aren 
ELHAMRA SlnemaHnda tndo lhz•r ve tfttld'• rdllm!'ktcdlr. 

Yann matla 1 d lb rnfınıfon l'rl,tını harbllel umumiye dalrcı • ı 

Francis de Crojaset'oin meşhur Piyesinden muktebes ve zevcesine 
o'an aşkı uğrunda hiylel<ar bir macuapercst rolünü temsil ettiğ'İ 

ATMACA 
Fılminde takdim edtcektir. Sahne arkadaşları : 

Sabık Rus Prensesi NA1 ALIE PALEY ve 
Sevimli PIERRE RJCHARD WILM Ç E L i K A D A l - S:ıbık ~·c(llncıl orılo kumnndanı fl'rlk 
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. - Bizim aıkımız, her aıka ben- - Kime yazıyorsun? VAKIT'ın yeni Tefrikası : 55 Yazan: A. MiL 
ıtYen bir aık değil Arman. Beni, - Prüdansa. Ne yazdığımı 0 • ,,,,,.,,, b J l lı b J •• · 
~~i _hiç kimae8~in .~ımbamı_şım dg~- kuyayım mı? .1. ra zonuan ne en Q erue lJUZÜ--

.... v.yorıun. ır gun, em sev ı· Kendimi §Üphe ediyormut gös· ~ 
line pişman olacaksın, beni ma· termekten çekiniyordum. Ne yaz - •• •• ••l' J •• k b • •• • J d 
~le ithaın edip, ben gene eski dığını öğrenmek istemediğimi söy muzu gu uurece zr muıue var l 
~Yatıma fırlatıp atacaksın diye ledim. Ama emindim, o mektup 
"Otkuyorum. Düşün, ki bu yeni ha bana Margöritin neden mahzun ol 
tltın zevkini tattım, eski hayatı- duğunu öğretecekti. 
~avdet edersem ölürüm. Söyle, Ertesi gün hava çok güzeldi. 

ilden ayrılmıyacaksın değil mi? Margörit kayıkla gezmek iıtedi. 
- Buna yemin ederim. Küçük bir adacığa kadar gidecek· 

\'ÜZÜme bakıyor, sözümün doğru tik. Margörit neşeli görünüyordu. 

Doktor Bahaettin Şakir Beyin 
Kanunuevvel bidayetinde (Art "' 
vin) de bulunması kendisine ilti· 
hak edecek olan Yakup Cemil Bey 
müfrezesini beklemekte olmasın • 
dan ileri geliyordu. O kuvvet gel • 
dikten sonra mevcut bütün çeteler 
bir, araya toplanarak (Ardahan)a 
doğru yürünecekti. Bu aralık (Sa· 
n Kamış) taarruzu da hazırlan· 
mı, olduğundan, üçüncü ordu ku · 
mandanlığından gerek doktor Ba
haettin Şakir ve gerek Rıza beyle 

gelmekte olduğu (Borçka) karar
gahını çok sevindirmekle beraber 
topların muhtelif derelerden, çay· 
lardan nasıl geçirileceği düşünül· 
düğü zaman herkesi bir endişe al· 
mıştı. Herşeyin yolunda olduğunu 
zanneden (Stange) bey yolda ge
lirken bir suyun kenarında sapla· 
nıp kalacaktc. Binaenaleyh gelen 
alayı böyle bir vaziyete bırakma· 
mak için derhal İcap eden yerlere 
köprüler kurulmasına karar veril
mişti. 

suda boğulmuş, siz kurtaracakmıı 
sınız. Çabuk olacaksınız!,, 

Köprücü Bey nöbetçinin bu söz
lerine: 

01up olmadığını gözlerimde oku· Eve beşte döndük. 
1'l.ıt istiyordu. Sonra kollarıma Nanin: 
'blıyor, baımı göğsüme dayıyor: - Madam Priidans geldi, dedi. 

- "Oğlan, hiç şifre suda boğu 
lur mu? Git sana söylenen sözü 
doğru anla da öyle gel!,, diye mu· 
kabele etmekle beraber herhalde 
kendisini alakadar edecek bir ha
dise zuhur etiğini anlıyarak alela
cele giyinip dışarıya fırlamıştı ve 
alayın karşı sahilde olduğunu bil· 
diği için köprücü bey doğru konak 
yerine koşmutşu. Nihayet orada 
kendisini karşılıyanlardan vaziye· 
ti anlıyabilmişti. 

- Seni ne kadar sevdiğimi ta- Margörit sordu: 
'-VVur edemezsin, diyordu. - Geldi gitti mi? 

Bu akşam, pencereye dayanmış - Evet, sizin arabanıza binip 
duruyorduk. Bulutların arkasın· g~tti, sizin haberiniz varını!. 
dan güçlükle çıkmağa uğraşan a- Maı-görit derhal: 
h. bakıyorduk. Dallarda, rüzgarın - Pek ala, dedi, yemek ver. 
•esini dinliyorduk. El ele vermiş . iki gün sonra Prüdanstan mek-
tik. Bir çeyrekten beri konuşmu . tup geldi. Onbeş gün, Margörit, eı 
l'oı-duk. Birden Margörit dedi ki: rarengiz yesine düşmedi ve ben-

re gelen emirlerde dü,man kuvvet 
ferini kendi taraflarına çekmeleri 
için derhal harekete geçmeleri em 
rolunuyordu. 

Bu iıte evvelce kendilerine köp
rücülük öğretilen gençler çok İ§e 
yaramışh. İstanbul katibi mes'ulle 
rinden birisi bu gençleri tophya -
rak köprüler kurmağa ve mevcut 
olan köprüleri de tahkim etmeğe 

baılamıştı. Bu iş on iki gün kadar 
devam ett1kten sonra ( Stange) B. 
alayının (Borçk) ya kadar arıza • 
sız gelebilmesi tahtı temine ahn -

Fakat yaverin naşile beraber 
§İfreyi sudan çıkarmak icin kendi 
sine öğretilen akıl kabili~eti tat • 
bikiyesi olmıyan bir §ey idi. Ona 
diyorlardı ki: 

- Kıt geldi, artık gidelim mi? den mütemadiyen af diledi. 
- Nereye gideceğiz?. Ama araba geri gelmiyordu. 
-1talyaya. Bir gün sordum: 
- Sıkılıyor musun? - Neden Prüdans arabayı geri 
- Kıştan, bilhassa Parise git y-0llamıyor? 

trıekt-en korkuyorum. - Hayvanlardan biri hasta, a· 
- Neden? raba da tamirde. Biz burada iken 
- Bir çok sebep var. bu tamir yapılsın. Burada arabaya 
Eııditesinin sebepler~ni söyleme ihtiycımız yok. 

don devam etti: Bir kaç gün ıonra Prüdanı gel-
• - Gidelim mi? Neyim var, ne· di, o da Margöritin söylediğini söy 
Yı~ yok satarım. Gidip orada yaşa ledi. 

ki i yalnız bahçeye çıktılar. 
-ı3en--yc:ıuiarına gelince, sözlerini EılCiye aıt hıÇ lJır şeyim kalmaz.. 

kim olduğumu k imse bi!mez. Js • 
~l isin? 

.. - Eğer istiyorsan gidelim Mar· 
gorit, bir seyahat yapalım. Yalnız, 
avdete bulup sevineceğin şeylerj 
&atnıakta ne mana var? Böyle biı 
fedakarlığı kabul edecek kadP. r 
lengin değilim. Ama, eğer eğlene 
cekaen, beş altı ay gezebilecek ka 
dar param var. 

Pencereden çekildi, kanapeye 
oturdu. 

f - Hayır, oraya gidip para ıar
~bnek lüzumsuz. Burada sana ka 

ft derece yük oluyorum. 

- Böyle söylemeni doğru bul . 
llluyorum Margörit: 

Elimi sıktı: 

- Affet, dedi, hava fırtınalı 
asabım bozuk. Bunu demek iste ~ 
itledim. 

. Ve beni öptükten sonra, 
hır dütünceye daldı. 

derin 

Aramızda, bir kaç defa böyle 
ıer2eni§ler geçti. Sebebini' bilmi· 
Yorum am M ·· · .. . a, argorıtın ıstikbalden 

endııe ettiğini anlıyordum. Aşkrım 
dan .. h d b· fup e e emezdi; onu her gür 
ıraz daha fazla seviyordum. Bu-

~: rağ~~n ~n~ mahzun görüyor . 
rn. Huznunun sebebini söylemi 

Y~rdu, sade rahatsız olduğunu id· 
dıa ediyordu. 

Çok yeknesak bir hayattan usa· 
nacağın d.. .. k 
... • 1 U§unere Parise gitme· 
eı teklif ett:m "" f . d de . . . 1·.er se er:n e red -

değiştirdiler. 

Akşam giderken Prüdans sojuk 
tan şikayet etti, Margöritten bir 
şal istedi. 

B~ı· ay daha geçti. Bu ay zarfın· 
da Margörit her zamandan daha 
neşeliydi, beni daha çok seviyor· 
du. 

Ama araba gelmedi. Prüdans şa 
lı yollamadı .. Ben kuşkulanmı§ -
hm. Bir gün Margörit bahçedey· 
ken, Prüdansın mektuplarfıru sak 
ladığı çekmeceye koştum, açmağa 
uğraştım. Kilitliydi. 

Bunun üzerine elmas ~ekmece -
lerine baktım. Kutular yerindey -
di, fakat içleri boştu. 

Kalbime müthiş bir şüphe gır
di. 

Margörite soracaktım, ama doğ 
ruyu söyle.miyeceğine de emin-
dim. 

- Margörit, dedim, müsaade e
dersen ben Parise gideceğim. Ba _ 
bam nerede olduğumu bilmiyor. 
~erhalde bir çok mektup gelmit -
tır, meraktadır, cevap yazayım. 

- Git, dedi, fakat erken gel. 
Gitt'm. 

Hemen Prüdansa koıtum. 
Hiç bir başlangıç yapmadan: 
- Açık konuşalım, dedim Mar .. . . , 

gontın atları ne oldu? 
- Satıldı. 
- Şalı? . 
- Satıldı. 
- Elmasları? 
-Rehinde. 

O esnada üçüncü ordu kuman · 
danlığına, infisal eden Haıan iz -
zet Pata yerine, Hafız lsmail Hak 
kı Pata tayin edilmİ§ti. Bütün ha· 
rekatı lsmail Hakkı Pa!a idare e· 
diyordu. Fakat yeni kumandan, 
ordunun batında ancak bir, bir bu 
çuk ay kadar kalabilmiş ve tifosa 
tutularak kısa bir hastalığı müte· 
akıp vefat eylemişti. Doktor Baha
ettin Şakir Bey ile Hafız lsmail 
Hakı Pa!a arasında çok samimi 
bir dostluk mevcut bulunduğun -
dan yeni kumandanın nagihani ve 
f atı onu fena halde sarsmıştı. Bu 
irtihal münasebetile Dahiliye Na • 
zuı Talat Beye !iCktiği bir telgraf 
nameainde doktor Bahaettin Şakir 
Bey diyor ki: 

"inkılap erkanı esasiyesinden 
İımail Hakkının, vatanı müdafaa 
ederken düıman karşııında terki 
hayat etmesi bizim ve tarih inkıla 
bımız İçin mucibi §ereftir. lntallah 
sana, bana, diğer arkadaılarımıza 
da bu yolda ölmek nasip olur. Yal 
nız ağlanacak cihet, merhumun va 
tana ibrölz edeceği hizmetlerin mu 
kaddemei hürriyette zevalidir. Va 
tan ve inkılap erkanını hem tazi • 
ye ve hem tebrik eyler. Bilhassa 
hayrülhalefinin bir an evvel hüsnü 
intihap olunmasını arz ve gözden 
uzak bu mınta.kayı lsmail Hakkı· 
nın ruhu ıize takrip etmesini te • 
menni eylerim.,, 

mııtı. 

Nihayet sekizinci alay namı ve
rilen (Stange) Bey alayı (Borçka) 
ya muvasalet etmişti. Geldiği za
man ortalık iyice kararmış olduğu 
İçin alay (Çoruh) suyunun kaıaba 
ya karşı olan sahilinde konakla -
mıttı. (Stange) Bey, Çoruh suyu 
o noktada atlıyarak geçilecek ka· 
dar dar olduğu halde köprü kur -
durmadan geçmeği muvafık bul • 
mamıı ve sabaha kadar kartı sa· 
hilde beklemeği tercih etmiıti. 

Yaver Çoruh nehrinde 
kayboldu 

Fakat alay kumandanının yave 
ri olan genç bir zat bir an evvel ka 
aabaya girmek istediğinden ıuyun 
kenarından karşı sahile atlıyalım 
derken dütmüş ve bafını kayalara 
çarparak kafasından yaralanmıt • 
tı. Zavallı yaver yaranın ac11ı ile 
kendinden geçtiğinden ve o dar 
mahalde sular çok seri bir surette 
aktığından onun düttüğünü gören 
ler imdadına kotmağa vakit bula
madan sular yaveri alıp süratle gö 
türmeğe başlamıştı. Ortalık karan 
Irk olduğundan cereyanı takip ede 
rek ileride bir noktada yaveri ya 
ölü veya diri olarak sudan çıkar -
mağa çahşmarun da imkanı yok -
tu. 

Malum olduğu veçhile lsmail 
Hakı paıanın vefatını müteakıp 
üçüncü ordu kumandanlığına ta • 
yin edilmiıti. Fakat bu hadiseler 
mevzuumuz haricinde kaldığın -
dan biz gene (Borçka) da cereyan 
etmekte olan va.k'alara dönüyo -
ruz. 

iki Alman taburu Bor~· 
kaya gelecekti 

(Stange) bey bir taraftan yave 
rinin bu feci akıbetine acınmak la 
beraber diğer taraftan telgraf tif
reainin de yaverin koynunda aynı 
akıbete düçar olmasından dolayı 
pek ıaıkın bir hale gelmiıti. Onun 
için her ne olursa olsun cesedin 
ıudan çıkarılmasına çalııılmasını 
emretmişti. 

"H b. "k - emen yanına ır ı i atlı a-
larak koş, (Çoruh) un münaıip 
bir mahallinde tel örgü çek. Naaı 
oraya gelip takılır, sabahleyin çı· 
karırız.,, 

Köprücü bey kendisine bu aklı 
öğretene sormuştu: 

-"Vak'a ne kadar zaman evvel 
oldu?,, 

- "Takriben yarım saat evvel. 
"Oh " - alde şu gördüğün suyun 

şiddetli cereyanına kapılan bir in· 
sanın şimdi kim bilir bizden ne ka 
d~r uzaklaşmış olacağını dütüne
mıyor muıun? Natın arkasından 

b~le koşsak ve onu geçtikten sonra 
hır noktada tel örgü germeğe de 
kalksak, aradan hiç olmazsa bir 
saat daha geçer. O vakte kadar da 
naaş (Çoruh) un mansabından çı
karak Karadeniz sulanna karıı • 
mı§ olur .. ,, 

"aaş bulunamadı 
Bu izahat üzerine o gece hiç bir 

şey yapılamıyacağı anlaşılmıı ve 
ertesi sabah (Çoruh) da taharri. 
yat yapmağa karar veriİmiıti. İ§te 
(Stange) bey alayırun (Borçka) 
ya muvasaleti böyle müesif bir bi. 
dise ile karşılatmıştı. Ertesi sabah 
zavallı yaverin naaıı aranmış ise 
de onu bulmak kabil olamamıftı. 
(Stange) Bey de çarnaçar şifresin 
den vaz geçerek ba•k b' "f • :r a ır şı re ve 
rılmesi İçin makamı aidine müra-
caata mecbur kalmıftı. 

Bu kaza üzerine sekizinci ala • 
yı.? konak mahalline §İtap eden. 
koprücü beyin orada bir §ey naza
rı dikkatini celbeylemiıti. O da 
(Stange) beyin hakikaten emni -
yet tertibatı almadan bulunduğu 
mahalle yerleşmit olmaıı idi. Bu 
hususta kendisine ihtaratta bulu -
nan köprücü beye sekizinci alay 
kumandanı tarafından verilen ce
vapta denilmişti ki: 

b· ttı. Sayfiyede '>lduğu kadar hiç 
.~r Yerde meı'ut olamıyaca ... 

aoyl d. gmı e ı. 
- Kim verdi? 
-Ben. 

Rıza Bey ile maiyeti Y akup Ce 
mil müfrezesinin (Borçka) da 
kalmamuından mütevellit yeis ve 
kederlerini henüz unutamamıtken 
Trabzondan gelen yeni bir haber
de karargahta Y akup Cemile ke -
derini unutturarak herkesin yüzü
nü güldürecek kadar mühim bir 
müjdeden bahaolunuyordu. Bu ha 
bere nazaran Alman zabitlerinden 
binba§ı (Stange) beyin idaresin • 
de iki muntazam taburdan müreJ 
kep bir alay Trabzonda karaya çık 
mıtb ve Rıza Bey kuvvetlerine il · 
t;hak etmek üzere o da karadan 
(Borçka) ya geliyordu. Bu alayın 
topları ve mitralyözleri de vardı. 

Bunu olaa olsa köprüleri kur
makla me!gul olan zat yapabilir • 
di. Bu zat ise vakit geç olduğun • 
dan odasında uyuyordu. Fakat §İf 
renin behemehal kurtarılmasına e 
hemmiyet verildiğinden köprücü 

- "lki katlı emniyet tertibatı a 
lınır mı? Ben •u anda . . 

:r sızın mınta· 

kanız dahilinde bulundug"'um . . ıcın 

sızın aldığınız tertibat hen· . ~. 
Prüdans artwk k k 1 • d ıı sı ge mıyor· 

u. Buna ınukab;J mektuplar yazı 
Yordu µ f · d r· · .er ıe erın e Margöriti dü 
tı~nceıe vardıı dığı halde, hiç bir'
~· okumadım. Ne mana vereceği· 

1 1'ilmiyordum. 

ı- Bir aGn ıdargörit odasından çık 
•o.tir G. d' y d.. · ır un. azıyordu. Sor _ 
oeın: 

- Bana neden haber vermedi· 
niz? 

- Çünkü Margörit menetti. 
- Neden benden para istemedi· 

niz? 

- Çünkü istemiyordu. 
- Bu paralar ne oldu? 
- Borç ödedik. 

(OeTamı .. ,, (Stange) beyin bir alay askerle 

k~t'b" , a 1 1 mes ul beyin kapısı gece ya 
nsına doğru tiddetle vurulmağa 
başlanmı~tı. Katibi m,.a'ul bu gü . 
rültü Üzerine derin uvkusundan 
UVC\n~rak uyku sersemliği ile: 
Şifre auda bo§ulur mu ? 

- "Kimdir o, ne istiyorsunuz?,, 
diye sorduğu zaman kapının önün 
deki nöbetçi §U cevabı vermiıti: 

- "Efendim, Alamanm §İfresi 

A • .... • ım ıçın 
de kafı degıl mıdir?.,, 

<Oennıı var) 

Halkevi balosu =-. 

Halkevi' önümüzdeki ay zarfın 
da Perapalas salonlarında senelik 
balosunu verecektir. İdare heye
ti cumartesi günü toplanarak ba
lo hazırlıklariyle meşgul olmıya 
baılıyacaktır. 
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Ankaradan Gelişigüzel Mektuplar ] Haberleri 

Aydında Paşa yaylasın
da sanatoryom yapdacak 

Sıvasta 
Gazi Hz.nin 

resimleri 

Ankarada kar 
ve Ranıazan ... 

Ankara, .22 Birinci kanun 93 

Gençlik faaliyetleri -Spor sahası
Bataklık kurutuluyor - Müfettişler 

Darende kazası, ocak kon· 
greleri, yağmurlar ve şenlik 

Geçen gün, lstanbulda ~ir dost .. , ğmı söy~i!e~ bu hanım~f~ndi, ~ 
tan aldığım bir mektup, burada man degıldı. Fakat bulun za 
kar yağıyor.,, diyordu. O gün ne tazeleri gibi, kendini şiş 
gelen lstanbul gazeteleri de, "Is- sanıyor ve orucu da "belki bu 
tanbula fazlaca yağan kar Beyoğ- yede şişmanlarım,, diye tutuy 
lunda iki evi çökertti.,, haberini clu. Y enişehirde - ki bura 
verdiler. Bu kara haberi aldık - Şiş!isi, Nişanlaşısı gibidir; da 
tan sonra, bembeyaz renkli karla- ziyade vakti, hali yerinde olan 
rına rağmen kışa neden "karakış,, orada otururlar - Bir takım a 
denildiğini, kar yağarken esen hanımlar da oruç tutuyorlarmı 
rüzgara niçin "karayel,, denildi - O hanımefendiye de söyled 
ğini anladım. Her halde ayazlı, ya: 

Aydın, (Hususi) - Türk:yede 
dördüncü olarak teşekkül eden vi
layetimiz verem mücade!e cemiye 
tifaaliyetini günden güne ilerlet -
mektedir. VaEmiz Fevzi Beyin 
himmetlerile te~ekkül eden bu ce· 
miyet güzide doktorlarımız tara · 
fmdan idare edlimektedir. Aydı -
na 25 - 30 kilometre mesafede 
bulunan ve bu sene yolu ikmal ed: 
lerek onuncu yıl bayramındr. res · 
mi küşadı yapılan pa~a yaylası ce
miyetin ıenatoryom için en müsa
it gördüğü yerdir. Yaylanın bedii 
güzelllklerine doyum olmaz. Ha • 
vası bol, suyu bol olan bu yaylada 
bu sene aileler için paviyon!ar ve 
aile bahçeleri yapılarak yazın hal 
kın oraya getirilmesi daha bir çok 
tefebbüsatta bulunulması takarrür 
etmiştir. Pa~a yaylası Aydının me· 
siresi olduğu kadar yapılan yeni 
yolda Tire - Ödemişi Aydına 
pek kısa mesafeden rapteden ve 
il;tiıadi kıymeti haiz bir yoldur. 

incir müstahsillerinin to;>
lanh ve faaliyeii 

rmdaki büyük bataklığın kurutul
masına da başlanmı,tır. 

Vali Bey bir kaç günde bir gi -
derek kurutma ameliyesini tetkik 
etmektedir. Nafia Vekaleti em· 
rin:Ie olan kurutma makinesinin 
vilayet ve fırkanın teşebbüsü ve 
Aydın vilayetine verilmesi için 
vekaletten emir gelmiştir. 

Bu suretle hafriyat işi daha sür
atle ilerliyeccktir. Halk davul zur
nalarla kurutma ve kanal açma 
merasimin: yapmı~lardır. O ci -
varı sıtma afetinden kurtaracak 
olan bu hayırlı işten halk çok se · 
vinmişt!r. 

Halkevi i~timai yardım 
şubesi 

Halkevi içtimai yardım şube -
since ilk mektep fakir talebeleri -
nin öğle sıcak yemeği ile orta mek 
tep fakir talebelerinin öğle ve ak 
şam yemekler:nin muntazaman 
verilmesine başlanmıştn-. Aynı za
manda fakir çocukların kitapları 
da temin edilmektedir. 

Maarif Vekaletinin bu hususta-
Umumi olarak Halkevinde top- ki talimatnamesi mucibince teşek · 

lanaıı incir müstahsilelri bu kere kül eden ilk mektepler veliler 
kö§k pınar başında toplanarak bir heyet'.nin seçilmesine başlanmış · 
lik tesisi yolunda görüşmelere de· tır. 

vam etmektedirler. Önümüzdeki Gazi Paşa mektebinin veliler 
sene mutavassıtların elinde oyun- heyetinin seç:Imesi dolayısiyle be· 

cak olmamak ve fiatların daha §İnci sınıf talebesi tarafından g ü -
yüksek olmasını temin rrayesile zel bir müsamere tertip edilmiş -
çok faydalı kararlar ittihaz edile- tir. Tasarruf haftasına düşen 
cektir. bu müsamerede yerli malları için 

Gentjlik faaliyetleri çok güzel reklamlar yapılmıştır. 
Yenipazar nahiyemiz gençliğin Veliler birliğine belediye reisi Na

de cüınhuriyetin istediği gençI:k f iz, kadastro fen baş memuru Sey
şıarma yakışan yüksek bir tesanüt fi, evkaf müdürü Ahmet, avukat 
göze çarpmaktadır. Osman, kadostro reisi Fuat ve fen 

Bu gençler hiç bir kimsenin yar memuru Ra§İt Sami ve terzi ve 
dımına hacet bırakmıyarak kendi ban:lo muallimi Mehmet Beyler 
gayretlerile bir birHk vücude getir seçilmişlerdir. Vel:Ier birliği, mek 
mişlerdir. Birliğin şimdHik 89 aza tepteki intizamdan dolayı mual -
ısı vardır. lim hanım ve beylerle mektep ha§ 

Diğer kaza ve nahiyelerim"z muallimi Tuğrul Beyi tebrik et -
gençlerinin de bu yolda faaliyetini m:ştir. 
bekleriz. Gelen ve giden müfettişler 

Spor faaliyeti Baş müfettiş bey dahil olduğu 
Belediyemiz spor sahasının iha· halde altı adliye müfettişi teftiş -

ta dıvarlarının natamam kısmının ten sonra gitmişler ve adliye mu -
ikmali için bir müteahhide ihale - amelatını çok iyi bulmuşlardır. 
&İni yapmı§tır. Pek yakında ikma- Kadostro ve tapu boş müfett:şi 
li ümit edilmektedir.Sahanın ikma Halit Z iya B.de kadastro muamela 
l"nv~e spor şuhesin~n faaliyete geçe tını teftiş eylemiş ve g_itmiş!erdir. 
cc~~ ve klübiin daha canlanacağı . 1 El_yevm Aydında ma~rıf müfettişi 
nı umit ederiz. Hıkmet Beyle sıhhıye müfettiti 

Vila l}et v f k Sadrettin Beyler vardır. Bir iki gü 
e ır amızın k . . 

ha1 ırh ve mUhim 1 bb"" .. ne adar onlar da gıdeceklerdır. 
eşe usu v·ı 4 ··ı . 

Hem h h ı ayet 93 bu çesı en emen şe rimiz:n orta • 
sına yakın yerinden geçmekte 

0 
_ Hususi muhasebe, vilayetimiz 

fan dabağhane deresi şehirden he 934 bütçes'.ni hazırlamıştır. Bütçe 

men yarım kilometre açılır açıl . bugünlerde daimi encümene veri

maz mecrası sabit olmadığından lecektir. 933 bütçesinin hemen 
etrafa yayılmaktadır. Yağmurla • hemen aynıdır. Bütçe: 677,699 
rın ve sellerin çok olduğu zaman- lira adi ve 160940 lira fevkalade 
da etrafı kamilen bataklığa çevir· 
mektedir. 

Hatta Aydına bir buçuk kilo • 
metre mesafede olan Tepecik kö
yü halkı fazla yağmurlarda Ay -
dına gelememekte olduğu gibi ba-

olarak 838639 liradır. 

o. s. 
Buzların geçışı bir 

saat sürdü 
taklık ya.ı:m da sıtma yapmakta - Uşak, 26 (A.A.) - Dün saat 
dır. 17 de dağlardan ltopan buz parça 

Vilayet bu derenin Mendirese ları şehrin ortasındaki dereden 
abtrlmur ameliyes:ne başladığı geçmİ!tir. Buzların geçiti bir ıa
gibi Karapınar nahiyesi ve civa -1 at kadar sürmüştür. 

Sıvas, {Hususi) - Gazi Haz
retlerinin onuncu yıl dönü.mü ha
tırası olmak üzere C. H. Fırkasına 
ve Halkevine hediye ettikleri im
zalı fotoğrafları pazartesi günü 
parlak merasimle yerlerine ko
nuldu. Bu merasime sanatlar evi 
bandosu da iştirak etti. 

Darende Malatyaya bağlandı 

Sıvasa merbut Darende kazası 
B. M. Meclisinin karariyle Malat .. 
yaya bağlanmıştır. 

Ocz:k kongreleri 

C. H. Fırkasının bu seneki o
cak kongrelerine başlanılmıştır. 

Bunun hitamında nahiye ve kaza 
kongreleri yapılacaktır. Diğerle

ri de tesbit edilmektedir. 

Yağmurlar 

Durmadan yağmur yağıyor .. 
Her gün yağmurla karşılafıyoruz. 

Cuma günkü şenlik 

Cuma günü belediye önünde 
yerli mallarımızı halka tanıttır• 

mak ve anlatmak gayesiyle bütün 
mekteplerin ve halkın iştrakiyle 

bir miting yapıldı. Kız orta mek 
tehi türkçe muallimlerinden Kad
ri Bey tarafından yerli malı hak
kında bir konferans verildi. 

Sanatlar evin:n bandosu ile bü 
yük mektepliler ellerinde yerli ma 
lı levhaları olduiu halde ıehri 

dolattılar. Kız orta mektebinde 
ve lise de müsamereler tertip edil 
di. 

Cumartesi, pazar günlerinde 
de İptidai mekteplerinin müıame 
releri seyredildi. Halkevinde a
çılan sanatlar evinin sergisi bü
yük rağbet görmektedir. 

"eşet "afiz 

Gazi Antepteki merasim 
Gaziantep, 26 (A.A.) - Gazi 

Hazretlerinin onuncu cümhuriyet 
bayramı münasebetiyle H. Fırka
siyle Halkevine armagan ettikleri 
imzalı fotoğrafileri Antep kurtu .. 
luşunun on ikinci yıl dönümü olan 
dün binlerce halkın sevinç teza
hürleri içinde fırka ve evin salon
larına asılmıttır. 

Gaziantepliler bu kurtuluş gÜ• 
nünde büyük kurtarıcının bu kıy
metli hediyesini halin ve istikba
lin bütün nesilleri için daimi bir 
kuvvet menbaı olarak taziz ve teb 
cil ettiler ve önünde eğildiler. 

Kurtuluş bayramı çok heyecan 
lı geçmiş, şehitler mezarında 
kahramanların hatırası tebcil c• 
lunmuştur. 

Akşam halkevinde Antep mu
harebesi menakibini destanlarını, 
şiirlerini ve temsil şubesinin piyes 
lerini ihtiva eden zengin bir müsa 
mere verildi. 

Uşakta soğuklar 

Uşak, 26 (A.A.) - iki gün 

evel yağan kar 35 santimetre yük

sekliğindedir. Kardan sonra don 
lar ba§lamış ve hararet derecesi 
dün gece sıfırın altında otuza düı 
mÜ!tür. Kömür fiatlan yüksel· 
mi§, Hilaliahmer yardım için 
muhtaç fakirleri tesbite batlamıt· 
tır. 

buzlu, karlı mevsimlere bu sim- - Kavaklıdere şarabile ift 
siyah rengi verdiren, bu mevsimler ettikten, teravih yerine Yeni sin 
de f iatım arttıran ve ve satıcıları- maya, yahut Klüp sinemasına g · 
nı sevindiren kömür değildir. tikten sonra öyle oruca cani 

Bu mektubu ve bu gazeteleri o- feda ... 
kurken Ankarada da kar yağıyor- Ankaraya gelen ramazand 
du. Şimdi şehir baştan başa be- bahsederken aklıma bir zamanl 
yazdır. Çamlıca tepesinin en yüksek ye 

Çevremizdeki dağların keskin rinde oturan Bektaşi Tahsin Ba 
uçları daha bir kaç gün önceden ha geldi. Büyük muharebe yıll 
ağartmı!h. Ankaranın göklere ve rından birinde, bir ramazan gün 
bulutlara benim oturduğum masa· beş on arkada§ tepeye çıkinı!tı 
dan daha yakın olan bu kısımları Uzun sakalı göğsünü tamamil 
bu itibarla, bize karın geleceğini kavramış bir halde Tahsin Bab 
bir iki gün evvel haber vermiş oturuyordu. Sorduk: 

oldular. Kar yağmağa devam e• _Tahsin Baba, oruç var mı? 
diyor. Ve biz, yüksekten gelen Baba güldü ve dedi ki: 
bu haberin rasathane raporl:ırm - _ Evlat, burası ne kadar yük• 
dan daha doğru çıktığına inanmış ıek bir yer, görüyorsunuz ya .. -
bulunuyoruz. Bin üç yüz bu kadar yıllık . ihtiyar 
Şehrin göbeğinden karşıki de - oruç buraya nasıl tırmansın?. 

miryoluna ve daha ilerideki dağ- Allah rahmet eylesin, baba 
lara kadar uzanan düz ova, .a • sa.ğ olsa ve Ankarada bulunsav ·> 
hahları ve c:lalla güne§ batmadan dı; 900 metre irtifada lcuruld~4 
buz tutmuş engin bir nehir, yahut ve Çamlıcadan yedi, sekiz defa 

gölü andırıyor. . daha yüksek olan bu şehirde ar,n~ 
Kar Ankaray~ yakıştı. Yalnız suale kim bilir, nasıl cevap ve • 

keşke dağ tepelerine yağına • rirdi?. 
saydı.... Bu canlı ve hareketli 
Türk şehirinin etrafım çeviren 
dağların keskin ve yalçın tepeleri 
birer süngü ucu gibidir. Buraya 
pek yaraşır. Kar onların keskin
liğini bir kaç gün için gizledi .. 

Ankaraya kar yağdı ve arada 
sırada, canı istedikçe, yağmağa 

da devam ediyor. Fakat böyle 
eli kalem tutanlardan kimsenin: 

Bir beyaz rişei cenahı melek 
karlar 

Ki semadan dü~er düşer ağlar. 
Geçen eyyamı nevbaharı anar. 

Diye mısralar söylemek, yahut 

ta: 
"Karı sever misiniz? Gençse • 

niz evet, ihtiyarsanız hayır!.,, yol
lu bayağıce tekerle.meler yapmak 
hatırından ge;miyor. 

;(.. ;(.. 1f 

Ramazan da karla beraber gel· 
di. Karın, gece ve gündüz far • 
kında oluyorsunuz; fakat rama • 
zan ancak ortalık karardıktan 

minarelerde bir iki dizi elektrik 
ampulü yandıktan sonra belli olu
yor. Bu böyle olmakla beraber, 
ramazanın geçen gün gündüzün 
de farkına vardım. Bir yerde mi· 
safirdim. Genç ve !ik"bir hanım 
da oraya misafir geldi. Ev sahi-
bi, ikram için sordu: · 

- Çaydan evvel bir kahve İçer 
misiniz? 

- Mersi efendim, ne çay, ne 
kahve! 

- Aman efendim, nasıl olur? 
- Oruçluyum efendim .... 

Bir aralık bir arkadaşına o ge· 
ce beraber sinemaya gitmek için 
telefon eden ve söz arasında o 
akşam evlerinde toplantı olduğu 
için Kavaklıdere ıarabı aldıraca..-

Toolu i~ne 

Karpuz yuzunden 
çıkan cinayet 

İzmir ağır ceza mahl~emesin· 
de, yakında şayanı dikkat bir da 
vanın rüyetine başlanacaktır. 

Geçenlerde Urlada bir cina• 
yet olmuş, Hüseyin isminde bir 
adam Mehmet isminde bir ada..-nı 
öldürmüştü. Hadise şöyle cere
yan etmiıti: 

Köyde tertip edilen bir içki a• 
lemine birçok kimseler davetli 
idi. Bunlar arasında Mehmet Ali 
ile zeybek Hüseyin de vardı. 

Kafalar iyice tütsülendikten, 
rakı titeleri biribirini takip ettik· 
ten sonra bu iki adam arasında 
br münakaıa baı göstermittir. Mü 
nakata bir karpuzun yenmesi ve
ya yenmemesine aitti. Bu iki a· 
dam bir aralık münakaıayı fazla· 
laştırmıılar; bundan hiddetle
nen Yelkenli muhtarı Zeybek Hü· 
seyin, Mehmet Aliyi bıçakla ba· 
şından yaralamıştı. 

Yaralı bir müddet sonra öl· 
müş; ondan sonra da katil tahtı 
tevkife alınmıştır. 

Bu cinayetin faili Urladan lz· 
mire getirilmiştir. -

DAVETLER 

İstanbul müd deiumumiliğin· 
den: 

Hukuk mezunlarından Baha 
Beyin avukatlık stajını görmek ü· 
zere memuriyetimize müracaa " 
tı. 

§ 30 lira maa~h Kocaeli icr• 
memurluğuna tayin kılınan Haliı!I 
Beyin memuriyetimize müracaatı• 



$ıhhat Ve GUzellik 
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Tedbir 
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Kadınlar, Kış 
Sporu Yaparken .• 

Her taraf karla örtülü... Tam 
laı ıporlan mevıimindeyiz. Kı§ 
IJ><>rlanyle uğra§mak, henüz biz -
do Avrupada olduğu gibi benim .. 
•enmiı değıl. Bu ıahada hararetli 
faaliyet gösterilmiyor. Bilhuıa 
ka.dmlar, kıt ıporlan ile pek mah 
dut niıpette meıgul oluyorlar. 

Fakat, ne de olaa, karlı havada 
eğlenti kabilinden ıpor hareketle
ri yapılıyor. Hiç değilıe kar topu 
oynanıyor, karlar arasında dolat"" 
İıyor, kafile kafile açık yerlere 
~dalıyor. Dolayısıyle, kıı ıporla -
rnıa kartı büsbütün lakayt davraı
nılıyor, denilemez! 

Kıt sporu yapan kadınlar, bu 
eanada, güzelliklerine zarar getir
llıemek için bazı tedbirlere riaye
ti gözetmelidirler. Kı§ ıporu ya -
Parken, güzelliğe zarar ne ıuretle 
gelebilir?. Baılıca derinin bozul .. 
llıaaı suretiyle. Mütemadi hareket 
ler ııraamda, soğuk havanın §İd
detle çarpıfı, deride çatlaklar hu
aule gelmesine ıebep olduktan 
batka, tenin kızarmasında, yü -
zün parlaklığmm ve taze görünü
tünün azalmasında da rol oynar. 

Buna kar§ı alınacak bqlıca 
tedbir, krem sürmektir. Krem, ıo
iul( havanın tiddetle çarpıfına 
h.rıı, sürüldüğü yeri muhafaza 
eder. Bu tarzda korunu§, mesela 
Yüzün tamamiyle örtülmesi sure• 
tiyle alınan tedbirden daha emin , 
daha kat'idir. Eaaaen yüzün ta
lnamiyle örtülmeıinin deriyi yu .. 
ınuıatıp, ıoğuk hava temaıından 

Çabuk ve ziyade müteessir olmak 
&'ibi menfi bir netice husule geti· 
receğini evvelce bu ıayıf alarda 
anlatmııtık. Yüzün tamamile ör .. 
tülmeıi, daima mümkün olmıyaca 
ğına göre, bu menfi neticenin hu· 
ıule gelmeıinden kaçınmak da ay 
lU niıpette güç ve hatta imkinıız
dır. 

Herhangi bir tekilde olursa ol· 
&un, kıt ıporu yapacak bir kadın , 
sabahleyin kalkar kalkmaz, yüzü .. 
ne krem sürmeyi ihmal etmemeli· 
dir. Bu kremi ıpordan sonra iyi 
cinsten kolonya ıuyu ile yüzünü 
1Ikıyaark gidermek, mesamelerin 
rahatça temiz hava almalarına im 
kin vermek, lazımdır. Kulakların 
da krem vasıtaıiyle korunmaıı, 
faydalıdır. Kremi, kulak memele
rinden batlryarak, yukarıya doğ· 
l'U ıürmelidir. EJlerde çatlaklar 
hi.d olmaaınm da krem sürmekle 
Önüne geçilir. Krem ıürdükten 
&onra, elleri biribirine ıürterek 
İyice uğuıturmahdır. 

Dudakların tiddetli ıoğuk Ç&J'lo 

Pıtına kartı korunmaıı için de, 
renkıiz yağlı karmenden istifade 
etn:ıelidir. İyi cinsten olarak ıeçi -
len böyle bir karmen, dudakların 
Çatlama11na mini olur. Kıt sporu 
Yaparken de, dudakların, kıpkır .. 
lnızı görünmeıinden ziyade so -.. , 
IUğun menfi tesirine uğramama • 
11--:h• d' .... "' ım ... 

kıt ıporları sahasında f aaliye
te aeçerken, bu sporlardan hangi-

- =-== -- t:wı -BugUnUn Bahsi 
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Senesinin Dansı Hediye 
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Yılbaşı Gecesi, Bütün Almanya Bu Dansa Ayak .Uyduracak •• işe Yarıyacak 
Şeylerden Seçilmeli 

1933 senesinden ayrılı§ ve 
1934 ıeneaile bulutu§ amnda ne• 
ler yapılacak?. Hayatımızdan bir 
senenin daha eksildiğini giden se
nenin son gece yarısında dütünıe
rek üzülen, umumiyetle yok gibi
c.Hr. Hemen herkes, umumi ve hu
ıuıi toplantılarda o anı tes'it e

der! 

Bul'ada uzun boylu bunun fe} .. 
sefeaini yapacak deiiliz. O anda 
neler yapılacak? ... Bunu da atağı 
yukarı herkes bilir. Uzun uzadıya 
izaha hacet yok. Tabii, danset-
·~ıa:ıtnMSımımm1mııııwtmmıımırıııııa11tıaınmıma:ıııııııı:11 

siyle meıgul olunacaksa, ona uy -
gun olarak giyinmeli, hem me§ • 
gul olunan spor esnasında vücu· 
dun soğuktan müteessir olmama• 
amı, hem hareket esnasında srkın
b çekilmemesini dütünmelidir. 

mek de bu tes'it merasiminin bir 
icabı! 

Almanyadan akseden haberle
re göre, bu vesileden ora.da or· 
taya çıkan Doyçlender dansının 
genit bir ıahada propagandası ya .. 
pılmak üzere de istifade edilecek
mif. Evvelce de bu aayıfada bah· 
settiğimiz gibi, Almanlar dört ka
dın, dört erkek sekiz kiıinin el 
ele vererek birlikte oynadıkları 

bu danıı, mahalli ve hatta milli 
bir dans olarak ortaya attılar. 

Topluluk ifade etmesi itibarile de 
cemiyet hayatının eğlence kısmın
tla samimiyet arttırıcı mahiyette 
görüyorlar. Ve yalnız Almanyada 
değil, bütün dün.yada benimsen
mesini, beynelmilelleten danalar 
arasına girmesini istiyor, bunun 
için çah§ıyorlar. 

Üstelik, meıgul olunan tarzdaki ------------------....... -- ---

Hediye vermek, hediye almak 
mevsimindeyiz. Bu hususta tama• 
mile hiristiyanlar için bir vesile 
te§kil eden Noeli bir tarafa bıraka 
lım. Y ılbatı ve arkasından da Şe· 
ker Bayramı geliyor. 

Hediye vermek, hediye alınaK. •• 
"birisine hediye vermek isterken, 
kendinize nasıl bir hediye verilme 
sinin daha çok hoıunuza gidece· 
ğini düşününüz. Ve hediye verir
ken, bunu seçmek huıuıunda ken• 
di temayülünüzü göz önünde tuta 
rak hareket ediniz., Hediye bahıi
ne tahsis ettiği bir yazıya bu ıatır 
larla baılıyan bir Avrupa gazetesi, 
bahse şöyle devam ediyor: 

"Gerçi buna itiraz edenler ve 

"Dogçlender" Dansı hediye verenin, kendisinin ne tür-
lü bir hediyeden hotlanacağmı dü 

Doyçlender dan.sı, 1934 ıeneıi· 
ninen moda dansı olacak mı? Bu, 
ıimdiden kat'iyetle kestirilemez. 
Fakat, yılba§ı gecesi Almanyada
ki toplantılarda kadrilden mül .. 
hem olan bu dansın tempolarına 

ayak uydurulmasının batka mem
leketlerde de akisler bırakacağı, 

Almanyada kuvvetle tahmin edi-.. nyor. 
Geçen aayıf ada, Almanların 

dünya moda merkezi saydan Pa
risin ehemmiyetini azaltarak Ber
lini dünya moda merkezi yapmak 
için nasıl uğrattıklarına i§aret 
etmittik. O sahada şimdi hayli 
muvaffakıyet elde etmiş bulun
malarına göre, bu sahada da mu• 

vaff ak olmaları: büsbütün ihti -
mal haricinde dğildir. Bakalım, ... 
1934 yakla§tı .. Göreceğiz.! 

tünecek yerde, hediyeyi vereceği 
kimsenin temayülünü gözetmeıi 
yakııık alacağını ileri sürenler bu• 
lunacaktır. Bu yoldaki itiraz, bir 
bakıma da doğrudur. Fakat, eski 
refah zamanlarındaki vaziyette 
mevzuu bahsolabilecek bir doğru
luk! .... 

Şimdi hediye bahsinde husuıi 

ve tahsi temayüller mevzuu hah • 
iı ôeğildir. Hatta, kadın - erkek 
farkı bile mevzuu bahis değil .... 
Şimdi hediye veren, bunu seçer • 
ken ne dütünüyoraa, hediye alan 
da, aldığı hediyeyi evirip çevirir .. 
ken, ayni ıeyi dütünüyor. Hediye 
edilen şeyin bir iıe yaramasını .... 
Tuvalet meraklısı kadınlar bile, a
tağı yukarı böyle~ .. Bir kadın, ken 
disine fevkalade pahalı bir şi§e la 
vanta verilecek yerde, alelade bir 

,_, ,...,zwwwı,_,zwwwı,.., - ..___.,_., •• .- cıgara iskemlesi verilmesini tercih 

&pora ait elibse ile bu sahada gö- ınııııııııııııttı Jlkb h M d llttıtıııııınııu 
rünmek, modaya uygun, tık giyin- ııııııuuıııııııı a arın o ası 111ııı1111111ııııı 

ediyor. Çünkü, cıgara iıkemlesi, 

süslü, püslü şiıe içindeki lavanta 
gibi uçup gitmiyor. Odanın bir kö 
§esine konulup üstüne tabla, kib • 
rit v. s, nin konulmaıma yanyor!,, 

meyi elbette tercih edecek olan ııııııııııııııtııı K t D •• •• •• ı •• aıtıııııııınıııı 
kadının, hoşuna gidecek birci- ııııııımuııtlll ış an uşunu uyorııııııııııuıııııı 
bettir. 

Kıt ıporlarınm geçici ateıine 

kapılarak, ihtiyati tedbirleri göz 
önünde tutmadan., alabildiğine ha 
reket etmek, hesapsız, gelitigüzel 

davranmak, sıhhati kolayca mü• 
him rahatsızlıkların tehdidi altın 
da bırakır. Tedbirli hareket edil· 
mezse, sonra mühim rahatsızlıkla• 
rm tehdidi aJtnu.la kıvranmak, 
birçok üzücü ve ezici külfete kat-

landırır. Ha!buki, yuakrda itaret 

edilen tedbirlerin alınması, kül • 
fetli bir it değil, ..• bilikiı, pek ko
laydır !. 

Viyanadaki tanmmı§ bir gü .. 
zellik enstitüsü mütehassısların -

dan Madam Helene Peılin tavsi • 
ye~erinden istifade ederek nıetret
ti ğimiz bu notlar, sade kıt sporu 

yapan kadınlar için değil, hatta 
kıtın sokağa çrkan bütün kadın
lar için istifade edilebilecek ihti
yati tedbir esasları mahiyetinde
dr. Şunu .da ilave edelim, ki Ma
dam Helene Peıl, tavsiyelerinin 
J:iizde yüz faydalı olduğu mülaha 
zaımdadrr. Bu husustaki kanaati
ni, açıkça ortaya koymuf tul' l 

Tam kı' ortasında bulunma• 
mıza rağmen, Avrupada, bilhassa 
Pariste önümüzdeki ilkbahar mev 
simi modasıyle me§gul olunuyor. 
Kürkü, kürklü mantolan bir tara
fa bırakarak, ilkbaharda giyile-

cek elbiselerin hangi kumaılar • 
dan, ne renkte, ne biçim yapılma• 
ıı muvafık olacağına dair fikirler 
ortaya atılıyor. 

Bunlan ıöyle bir gözden geçi
rince, geçen ilkbaharda olduğu 

gibi, önümüzdeki ilkbahar için d.e 
ipekli kumaılarm ileri sürüldüğü .. 

nü görüyoruz. T utma11 temenni 
ve tutacağı tahmin edilen renk, 

yeıildir. Koyu yeıil, açık yetil, .. 
hulasa muhtelif farklar gösteren 

yeıil ... Temenni ve tahmine göre, 

önümüzdeki ilkbaharda yalnız a
ğaçlar ve çayırlar değil, kadınlar 
da yeıillenecek ! ... 

fif tertip istihza ile mevzuu hah -
Bu temenni ve tahminleri, ha

seden bir Avrupa gazeteıindeki 

yazıda ;öyle deniliyor: 

''Y e§il renk, ta eski devirler
denberi ümidin rengidir. Acaba 

moda mütehassısları, ne ümit e .. 
Yazıda, bundan sonra mobilye te 

diyorlar?... lktısadi buhran dola-
ferruatından olan et yanın hediye 

yıaıyle, dünya kadınlannm eskisi bahsinde mühim bir mevki tuttu· 
larım görerek ,içleri ğu anlatılıyor. Bu arada bir çift 
gibi modaya ayak uyduramadık - pırlanta küpe yerine bir çift kol • 
larmı görerek, içleri Sizlıyan mo- tuk hediye etmenin, daha üstün 
da mütehaaaıılan, dünyanın yeni- sevinç uyandıracağı kaydediliyor. · 

den refaha kavuşması için yeıil Garpte vaziyet bu noktadan ve 
rengin gözönüne konulmasını, bir JU tarzda gözden geçiriliyor. Bu 
uğur, bir tılsım mı sayıyorlar?. hususta bizde ne dü§ünülüyor? 
Yeşil renk, onların kazançlarının Şimdiye kadarki vaziyeti göz ö • 
eskisi gibi artmasına mı yol açı· nünde tutarsak, biz, hediye bahsin 
cak?. kimhilir, ... belki evet, belki de henüz eski zamanlardaki gibi 
hayır!,, davranıyoruz. Eskiden düğünler .. 

Gelen haberlere göre, moda de getirilen hediyelerin batında ta 
olması temenni ve tahmin edilen kım takım altın yahut gümü§ zarf 
yetil renk, dümdüz kalmıyacak- h kahve fincanları gelirdi. Şimdi 
tır. Pembe, kırmızı, mavi, sarı, de bunların yerini, biçimleri itiba 
be ·· ·· .. fi . B rile daha modem olanlar tuttu. Fa 

yaz, gumuıu, e atun... ütün k t f d kt d . • 
b ki .

1 
. .. . a , ay a no aıın an aynı vazı· 

u ren er, ye§ı zeımın uzerınde f yet! 

yer tutacaktır! Bir bakıma, elbi· ı B l b b 1... k l l .. . . ununa era er, mese a Şe er 
ıe er, pa et uzerındekı boyaların B d k 'd b · ld v 

ayramın a, e sı en erı o ugu 
hemen hepsi,~e bulanmış gibi ola- f gibi §İmdi de fay dalı §ey hediye e
cak ..• Buna tam bahar manzara• diliyor. Hem de fazla masraflı ol-
11 ... bu manzaranın elbiseler üze- mak külfeti yok. ... Bayramın adı -
rinde aksi. Yaprak da var, çiçek na uygun olarak, kutu kutu teker! 
de!,, diyen moda mütehassısları, Hediye bahsini tllthya bağlamak 
çoktur. için, bu kadarı kafi! 



Mösyö Vara, Mösyö Barsi'ye sor 
du: 

- Saat kaç? Dedi. 
- Sekizi yirmi geçiyor. 
- Saatin biraz ileri değil mi? 
- Bet dakika ileri. 
- Beş dakikada neler olmaz. 
Mösyö Varı kapıya gitti, kilit· 

ledi. Sonra geldi, pencereyi açtı. 
Barsi sordu: 
- Pencereye neden parmaklık 

koydurdun? 
Vara cevap vermedi. Kapının a· 

nahlarını pencereden fırlatıp attı. 
Barsi bağırdı: 
- Ne o, hapis mi ediliyoruz. 
-Evet! 
-Ama neden? 
- Sinirlenme, şimdi anlarım. 
Varı küçük bir dolaba gitti. aç-

tı: 

- Likör mü içersin konyak mı? 
-Konyak. 
Ev sahibi misafirne J:conyağı ver 

di, sonra kendi kadehini doldur· 
du. 

- Sana sigar ikram etmiyece· 
ğim, çünkü bitirmeğe vaktin olmı 
yacak. 

Bir sigara yaktı ve haber verdi: 
- Uşaklara, hizmetçilere ızın 

verdim. Yalr .. ızız . • 
- Ne yapayım? 
- Hiç. O cihetten imdat bekle· 

me diye söylüyorum. 
- Ne diye imdat bekliyeceğim? 
-Anlarsın. 
- Canım ı.e demek istiyorsun? 
Barsi kalktı, kapıya doğru yürü 

c1ü. Vah antetli': 
- Stop!. .. 
- Bırak, gideceğim. 

- Hayır. 

-Dikkat el. 
-Neye? 
Bani kapıya fırladı. Dayandı 

Açmanın imkanı yoktu. 
- Barai, gel yerine otur. Bey -

hude uğraşma.Görüyorsun ya, rad 
yoyu öbür odaya getirdim. 
-? ... 
- Bu gece Gladiı radyoda kon 

ser verecek. 
-Evet. 
- Beraber dinliyelim diye ıeni 

davet ettim. 
Bani önüne baktı. Vars devam 

etti: 

- Gladiıi çok severim. Bet se· 
nedir bir gün bile kavga etmedik. 
Bizi herkes nümune karı koca ola 
rak birbirine gösterir. Gladis be· 
nim hatırım için sahneden çekildi. 
Arada ıırada §arkı söylüyor ... 

- Peki, bütün bunları neye söy 
lüyoraun?. · 

- Barai, sen benim en aziz ar· 
kadqıımm. 

.:a. Evet. . 
- Ve Gladis senin metresin. 
Barsi yerinden sıçradı: 
- Yalan! ..• 
...:.. Altı aydır sizi takip ediyo 

rum, gözlüyorum. Ses çıkarma
dım. Vakit saat bekledim. Vakit 
te geldi, saat te. 

-Ama ... 
- Sizin ikinizi de gebertebilir· 

diın ... Yapmadım. Daha ince bir 
intikam almak istedim. Senin ce-

İngilizce ders 
Geçen sene maarif vekaletinin 

erkek muallim mektebinde açtığı 
ecnebi lisan muallimleri kursunu 
idare eden profesör D. Fancette, 
,·ekaletle yeni bir mflkavele yap
mııtır. Buna göre kanunusani ba .. 
şından itibaren İstanbul Iiıelerin
den birinde haftada 63 saat İngi
lizce ders verecektir. Bütün lise 
ve orta mektep lisan muallimleri 
bu derslere münavebe ile devam 
edeceklerdir. 

Türkiyeye gelmeden evvel 
Oksford darülfünununda hoca o • 
lan Dr. Fancette burada kendi te
sis ettiği metot dahilinde ders ve
recektir. 

Katalonya hükumet 
reisinin ölümü 

BARSÖLON, (İspanya) 26 
(A. A.) - Miralay Maçyanın ölü 
mü derin bir teessür uyandırmı§ • 
tır. Filahkika, Katalonya, miralay 
Maciamn azimli iradesi sayesinde 
cümhuriyetin ilanından sonra 
muhtariyetını kazanmı§tı. 

Katalonya parlamentosu reisi 
M. J an Çezanovas, Katalonya teı 
kilatı esaıiyeıi mucibince Kata • 
lonya hükumeti riyasetini vekale
ten idare edeceldir. 

BARSÖLON, (İspanya) 26 
(A. A.) - Miralay Maçyanın ce
naze merasimi çarşamba günü ya 
pılacaktır. Sekiz gün sonra da par 
lamento toplanmıya davet edile • 
cek, Katalonya ekseriyetinin yeni 
reisi seçilecektır. 
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_.IMllll!llllllllllll Aptülhamidin Yaveri~ 
KEÇECİ ZADE • 

izzet Fuat Paşanın 
HA1IRALARI 
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Nih·ayet Aptülhamit mutat kısa 
cümlelerle söze başladı 

Halebe nefyolundum 
Ermeni vakaaı arifesinde bir 

cuma günüydü. Selamlık resmin 
den avdetten Abdülhamit Mütir 
Fuat ve tercüman Münir Paşalar
la birlikte beni refakatine alarak 
Yıldız sarayındaki harem dairesi· 
ne götürdü. 

Bu daireye girebilmek mağrip
lerden bile pek azına nasip olmut· 
tu. 

tetik bulundurmak zaruretini his• 
ıediyordum. Gafil avlanabilir .. 
dim. 

kendisinin söze baılamaıını bek· 
liyordum. Mü§ir Fuat, tercümanı 

divanı hümayun Münir paıalar ela 
önlerine bakıyorlardı. Be§ dakika 
kadar devam eden bir sükut vaki 
oldu. 

Nihayet Abdülhamit mutat kı
sa cümlelerle söze batladı. Evve • 
la bana teveccüh etmiıti: 

- Paşa .. paşa, dedi. Sen bi • 
zim şu gidişimizi beğeniyor mu • 
sun?. 

Nasıl beğenebilirdim ki.. Bu 
gidiş uçuruma doğru atılmaktan 

farkaız mecnunane bir gidiıti. 
Fakat bunu ulu orta söyleme,; 

ye imkan var mıydı?. Bittabi •Ü .. 

kUt ettim. Meğer Abdülhamit gün 
den güne tirazeden çıkan idarei 
devleti değil, Jön Türklerin kendi 
noktai nazarına göre hali.perva • 
zane gidiıinden bahsetmek için 
bir mukaddeme yapmıya hazırla~ 
nıyormuı. Birdenbire dedi ki: 

- Pek yakında Jön Türkler 
hakkında çok tiddetli tedbirler it
tihaz edeceğim. Ayni zamanda er 
men ileri tepeliyeceğim. Fesat un
surlarını birer birer imha edece • 
ğim. Buna kat'iyyen karar ver • 
dim. 1 

Jön Türkleri ermenilerden da~ 
ha tehlikeli bulduğunu onlardan 
bahsederken diılerinin gıcırda • · 
maaından gözlerinin dönmeain • 
den anlıyorduk. 

Abdülhamidin fikrince hüni • 
yet zihniyeti memlekette kökün • 
den temizlemek zamanı gelmitti. 
Şimdi bütün tafsilatı ile habrlıya
mıyorum. Fakat arada bir ayağa 

kalkarak: 

- Alçak köpekler .. diye ha • 
ğırdığı ve bununla da hiddetini 
teskin edemiyerek hiddetli hiddet 
li ayaklarını yere vurduğu gözü • 
mün önündedir. 

Abdülhamide nazaran ermeni 
feaatkarlığma nihayet vermek 
Jön Türkleri temizlemekten daha 
kolaydı. 

Onları tahrik eden bir takım 

amiller vardı ki bu amillerin hep
sini ayrı ayrı tanıyordu. 

Kuklacılara birer tokat atıp eJ. 
lerinde tuttukları ipi kestikten 
sonra kuklalar kendiliklerinden 
sahneden çekilmiş olacaklardı. 
Mülakat bu mevzu üzerinde ya • 
rım saat kadar devam etti. Ben 
hünkarın Jön Türklerden bu ka .. 
dar ağır bir lisanı hakaretle baJı.. 
setmesinden fena halde içerle • 
mitlim. Kendimi güçlükle zapte • 
diyordum. 

deyim... ııendtr Dnrt utm ateoeo tılolann ruııı Gümrükler 2.35 Anadolu ı 
-Cidemezsin, kapı kilitli, anah •tırtan t,.. kunıetan tı-p edilir Hm MU. A ı;,~o Anadolu 11 ' 6.4° Hünkarın yüzüne bakmak ada· 

l 
RddaL •>.- • ı\ MUmes• ll r;cı QO · I 

Abdülhamit eğer dediklerini 
muhakkak surette yapmıya karar 
vermişse memleket yeni bir badi .. 
reye doğru sürükleniyor demekti. 
Kimbilir, gene ne kadar masumun 
kanı emilecekti. Avdette Münir 
paşanın dairesine uğradığımız za• 
man biraz evvel i!ittiğimiz men • 
fur sözlerin tesiri altında biribırr 
mizin yüzüne bakamıyacak bir 
haldeydik. Zavallı Münir pa§•• 
heyecandan mi;lemadiyen inip Ç"' 

kan hastal.klı göğsü bir körük ıi• 
bi hı§ıldıyarak sordu: tan attmı. Seni mahkum ettim, Ö· •••••••••••••• •~-.--.. .... _. .... .._ __ __,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii·iiiii-.,· .-

1 
ba muhalif olduğundan yerdeki 

lecelrain. ipek kaliçeyc gözlerimi dikmı!, ( 0e\"8JDI .... , 
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Okumaktan zevk 
alanlara mahsus 

[o DÜNYA HABERLERİ 
Kara tahta • 

yerıne projektör! 
len bir kitabı elime aldığım za 

evveli kitabm ismini iyice ez 
erim ve kimin tarafından ya· 
f oldujunu hatırımda tuta· 

...... Kitabı okuyup bitirinciye ka-
11-. bunları unutmamak çok mü· 
ltia..dir. Kitabı okurken kimin ta· 
~an yazıldığını ve kitabın is· 
~olduğunu hatırlamak için o· 

rı bırakıp kabına bakmağa 

lbecl.ur olmak tatsız bir şeydir. 
Clltlenmemit olan kitapların ek 

'triJa aayf alarını kesmek lazım 
hlir. Bu bir mahzurdur. Fakat ha 
>'ll aan'atkirlan sayfaları kesmek 
lea de bir zevk almasını bilirler. 
s,1falan iğri büğrü keımemeğe 
dildrat etmek hakikaten bir zevk
r 'il'. 

son sayfasını da kapattıktan son· 
ra bir sigara tellendirerek balkona 
çıkmalı ve semadaki yıldızları sey 
retmelidir. Gazeteye el uzatılarak 
günün haberleri ile meşgul olma· 
malı, ev kirasının henüz verilme · · 
diği, elektrik ve havagazi fatura· 
larının o ay pek kabank olduğu, 
kış birden bire bastırdığı için kö· 
mürün kifayet etmiyeceği filin ha 
tıra gelmemelidir. insan bir kita· 
bm son sayfasını kapattıktan aon· 
ra bir müddet yalnız o kitabın 

münderecatile mefgul olursa, an • 
cak o zaman kitaptan zevk almış 
olur. 

Son söz: Hiç bir kimseye ödünç 
kitap verme, hiç bir kimseye Ö· 

dünç kitap verme, hiç bir kimseye 
ödünç kitap verme! .. 

Dedikoducu 

Talebeyi, muallimleri ve hatipleri sevindirecek bir icat 
Alman fabrikalarından birisi ı 

yeni bir ders ve konferans projek 
törü imal etmiştir. Bu projektör ' 
sayesinde ders veren muallim ve• 
ya konferans veren bir zat arkası 
nı talebeye ve hazuruna dönmeğe 
mecbur olmadan ders ve konf e -
rans verebilmektedir. Bu projek· 
törden en ziyade mekteplerde is 
tifade edilecektir. Ders veren mu 

allim önünde bulunan ve ( Cello
phon) dan mamul bulunan küçük 
levhaya istediği rakkamları ve 
eşkilleri yazdığı zaman yazılan 

şeyler yukarıdaki resimde görül· 
düğü gibi dıvardaki tahtaya akse 
decektir. Bu sayede şimdiye ka • 
dar kullanılan kara tahta üzerine 
tebeşir ile yazmak ve sonra yazı-

linde ileri ve geri götürülebildiğin 
den levhayi değiıtirmeden onu 
yuvarlıyarak yazıları kaybetmek 
kabil olmaktadır. Bütün alet bir 
kiti tarafından idare edildiğinden 
muallim hem ders verecek ve hem 
de projektör ile dersini divardaki 
levha üzerinde gösterebilecektir. 

Yeni projektörün ismi (Belıa
zar) dır. Bu nam altında piyasa • 
ya çıkarılmııtır. Resimli konfe • 
ranslar verildiği zaman (Cello • 
phon) levhası kaldırılarak onun 

lan şeyleri silmek külfeti ortadan yerine fotoğraflan koymak ki.fi 
kalkmıı olacaktır. (Cellophon) gelecektir. Demek ki, kara tahta 
levhasında yazılı bulunan yazıla ortadan kalkıyor, ama yerine mü 
rı silmek le lazım gelmiyecektir. kemmeli geliyor! Mektep talebesi 
Çünkü bu küçük levha bir maka.. bu haberi duyunca o kadar sevin 
raya sarılı olan uzun bir şerit ha- 1 mesin ! kitabm sayfalarını buruşturma· 

~~dır. iç sayfalarını bükmek ta
....._İzliiine delalet eder. Yeni bir ~======-=~=-:__====== 
lcitap ele alındığı zaman iyice açıl· 
"'-lıclrr. Hatti ikiye ayrılan kısım 
1troıı biribirinden koparırcasına 
'çtlnıabdır. Böyle yapılırsa önde· 
~i kap sayfasının yukarıya ve ar-
1c.daki kap aayf asının aıağıya doğ 
"'- larkmuı menedilmiı olur. 

Belçikadaki skandallar büyüyor! 

Bir kitabı okumağa ha§lamadan 
~sayfalarını karı§hrmak mu· 
~fıldır .. lnıan her §eyde olduğu 
lil>i hir kitabı okumadan evvel de 
llleraJc hi11ini tamamile tatmin et· 
"elidir. Bu suretle kitabın sonu na 
~1 bittifi enelinden öğrenilse bi
..., bu hal kitabın aizi memnun et
---- hiç bir nakısa vermez. 

Bir kitap okunurken okuyuştaki 
~ deiitildik verilmeai mUY&· 
fılrtır. Bazı yerleri yavaş ve bazı 
hrleri ıüratli okunmalıdır. Kitap 
olc.ınurken nerelerinin süratli, ne
teJerinin yava! okunması lazım 
~leceli anlatılır. Bu suretle kita· 
l9IJl en tatlı yerleri tamamile tadıl· 
"ıı olur. 

Birkitap okunurken kurşun ka -
lenıinin de elinizde bulunması 
lcat'iyyen unutulmamalıdır. Çün· 
Jcu İntan çok botuna giden bir ye· 
rj lıabnnda tutmak ister. "Aman 
lllranna iıaret edeyim!,, diye, fa
ltat İfaret etmeden geçer. Buna 
llleydan vermemek iç:n ho,a gi· 
den yerlere kurtun kalemile işaret 
•dilnıeli ve kitabın okunması bit· 
tikten sonra itaret edilen yerler 
aon aayfaya f ihriıt halinde kaydo
hııımalıdır ki onlar ileride aranıl· 
dıjı zaman kolaylıkla bulunabil· 
~~n. Bunu yapmak güç bir !ey de
lıldir. Ekaeriya en ziyade calibi 
dikkat olan bir kelimeyi kaydet· 
llıek bütün b!r sayfayı hatırlamak 
~İn lrlfi gelir . 

kitap okurken en ziyade iç sı· 
~ bir mesele de o kitapta birer 
rol OJmyan tahıı isimlerinin hatır 
ela kalmamasıdır. Bilhassa roman
larda, en ziyade tercüme edilen 
10lnanlarda, muhtelif kadın ve er· 
kek iaimleri biribirlerine karıstırı· 
lır, kim kimin neıi olduğu u~utu· 
Itır, bir kaç sayfa daima anlatılma 
dan ıeçer. Buna mini olmak için 
Jair çarevardır, o da kitapta geçen 
~r iami okumadan geçmeyip iki 
~ defa, hiç olmazıa1 bir defa söy 
ltllaektir. MeakUt geçilen her İs· 
llaiıı, ne kadar dikkat edilirae edil 
•b, ekaeriya unutulduğu, fak at sa 
- ile IÖylenen isimlerin hafızada 
lcatdılı tecrilhe ile sabittir. 

BiP ldtabı okuyup bitirdikten, 

Kilisede cinayet 
NEVYORK, 26 (A. A.) -

Evvelki gün dini iyin yaparken 
hançerlenerek öldürülen ıimali A 
merika ermeni kilisesi reisi baı • 
papas Türenin katilleri olarak 
dört kişi tevkif edilmiıtir. 

İspanyada bir hapisanede 
kavga 

Madrit1 26 (A.A.) - Hapiıa

neler umum müdürü, Oviedo ha• 

pisanesinde mahpusların bir kav· 
ga çıkardıklarını bildirmittir. Hü
cum kıtalarının celbini icap etti
ren bu karışıklık neticesinde dört 
mahpua hafifçe yarala~dır. 

Belçikadaki zabıta skandal - dürü aleyhine tehirdeki darülfü - Üstende İnşa edilen ve 80 milyon 
ları gittikçe büyümektedir. işin nun talebesi büyük bir nümayiş franga mal olan balıkçılık lima -
içinde yalnız Paurich'in benzin tertip etmişlerdir. Çünkü mev.. nının hiç bir işe yaramadığını ifta 
mağazası değil, daha büyük işler kuf polis müdürü çok sert bir a • etmiştir. Bu liman para çalmak 
de kaırşmaktadır. Bir çok Brük.. dam imiş. Talebe hapiaanenin ö- için uydurulmuş bir teY imif. Ay• 
sel polis komiserleri bazı şüpheli nünden geçerken "Kahrolsun Gil· nı şehirde inşa edilen pazar bili 
ve gizli fuhuş evlerinden rüşvet bert diye bağırmıştır. de hiç bir ite ya.ramıyormuf. Bel· 
almakla itham edilerek tevkif e • Bu aralık bir de mali skandal çika hükumeti bu inşaat için 20 
dilmiıle.rdir.. . .. J meydan_a çıkarılmııtrr. Brüks~l ~ j milyon frangı boşuna aarfetmiı 

Tevkıf·edılen Louven polıs mu- de parlamento azasmdan hırı oluyormuf. 

ISkoçya sahillerinde görülen canavar 
Castillon de la Plana hapisa· 

nesinde mahpuslar, diğer bir 
mahpusu linçetmek istemiılerdir. 
Polis silah kullanmış, bir mahpus 

yaralanmıştır. 

Mavi gö~lü, çocuk sesli, kocaman kafalı, sarı yüzlü 
bu canavarı dört yüz senedenberi görenler varmış 

l Matbaamıaa ... ~ F. o '· 
G e ı e • 1 

I:' p 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyanm 3 üncü aene 

30 unucu nüshası bir çok resim • 

lerle süslü olarak çıkmıthr. Balo, 

sinema, tiyatro ve spor resimleriy· 

le mücehhez ve günden güne 

terakki eyleyen bu mükemmel 

Son zamanlarda lskoçya sahil· 
lerinde görülen veya (Her sene 
görür gibi oldukları!) canavara 
dair, son gelen İngiliz gazetele· 1 

rinde mühim tafsilat verilmekte- ! 
dir. Bu tafsilitın vardığı netice- ı 

ye göre bu garip1 efsanevi mah
lôkun 410 yaıında fakat çocuk gi
bi bağıran bir ucube olamsı la· 
zım gelmektedir. 

Deyli Ekspres muharririne gÖ· 

re son hafta içinde görülen cana• 
var 'Filhakika,, mevcuttur: 1522 
senesinde Norveçe yakın bulunan 

salon mecmuasını karilerimize ltalya sefiri bunu görmü§ ve o za· 
tavsiye eyleriz. man pek küçük olduğu tahmin e· 

dilen bu garibeyi o şekilde tasvir .. 
etmiıtir. 

Her ay muntazaman intişar et· 1877 'nde c t kr 
senesı anavar, e ar 

mekte olan Mülkiye mecmuasının .... 
1 

.. f ·kat b d f d h .. .. .. . goru muf, a u e a a a 
33 uncu sayısı çıkmıstır. Mulkı • b"' "k b" t'ms h k d b l" . ~ · uyu ve ır ı a a ar es ı 
yenın 57 inci yıldönümüne ayrı· j b" h ld .. h d d'l . t' Canavaran uydurma resim-. . . ır a e mu§& e e e ı mış ır. 
lan bırıncı kısmında: Prof. Baban 903 . d ı .1. 1 dl lerinden biri .. . .. .. 1 senesın e ngı ız or a .. 
zade Huseyın Şukru, Prof. Me~- d b" . B ·1 . d b C 1904 t d b 0

' ük" Ok . . rın an ırı rezı ya cıvarın a u an.avar e e uy • 
menlı zade Et~m, Prof, M. Cemıl, mahluka rastgeliyor. Canavar, yanusta bir Farnsız gambotu tara 
M. Atıf, Hayrı Beylerin yazıları l d . 1 k l d v fından go'"ru··1mü•tür. Canavarın 
b l kt d 

or un yatıy e arşı an ıgı zaman 'S' 

u unma a ır. k b h'dd lA. • .. • b h t" d t k d" . 

Mülkiye mecmuası 

ve süratçe yava§ladığı görülmek· 
te imiş. 

1905 te gene aynı canavar, meı 
bur lngiliz §&İr ve hikiyeciıi 

Rudyord Kipling tarafından hat· 
tı üstüva yakınında görülmüştür. 

Rivayete göre canavar bu defa 
tam istirahat halinde idi ve uyu· 
yordu. 

Canavarı görenler bu kadar de 
ğildir. 1912 de gene bir İngiliz 
romancısının kızı, bu garip ca
navarı görmüı ve tam bir tarifini 
yapmıştır. Bu tarife göre cana· 
var: 

Mavi gözlüdür. 
Bir çocuk gibi sesi vardır. 
Kocaman kaf ahdrr. 
Sarı yüzlüdür! 

1917 de bir İngiliz zırhlısı, 
kendine alet açmıı, 1926 da bir 
Kanada gemisi tarafından öldü
rülmek tehlikesine uğramııtır. 

Canavar mütemadiyen seyahat 
etuıekte ve her yerde ayrı ayrı b~
rer poz vererek, korkmıyanlara 

tasvirinin yapılmaıma imkan ha• 
zırlamaktadır .,, 

1 

a arıp ı et a aımı gostermış· u uzun ıeya a ı, a e a en ını 
İçtimaiyat kısmında: Rusyada tir. yormuş olduğu hissini vermekte 

içtimai ilimle~ içtimai hastalık- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lardan firengi, hukuk kısmında: • 
beynelmilel avukatlar birliği ve Belçika sosyalıstlerinin 
beşinci kongresi Ürbaniz.m; iktı. kongresi 
sat ve maliye kısmında: Fransada BRÜKSEL, 26 (A. A.) - Sos· 
aksiyonlu tirketler, muhasebe mü· yalist kongresi mesaisini bitirmiş 
tehassısları, nasyonal ıoıyalizm 1 ve kapatmıştır. 
ve planla iktısat, politik kısmın- 1 Alınan bir kararda kanunu e .. 
da: İngiliz emperyalizmini tehdit sasiye uygun yollarla hükumetin 
eden tehlikeler ismini tafıyan ele geçirilmesi isin mücadeleye 

Bir yıl dönümü 
PARIS, 26 (A. A.) - Havas 

ajansından: Reisicümhur, garbi 
Afrika valisine bir telgraf çeke • 
rek ilk Fransızların Sudana gidi• 
şinin 50 inci ytldönümü münase • 
betiyle yapılan §enliklere bütün 
Fransanın iştirak ettiğini bildir .. 
mıştır. etütler bulunmaktadır. Memleke ba•lanması istenmektedir. Mak· 

3' a ımrnınnıutı11K1111nQUı•muutt•t11Mlıı1tHJ1lntWMllti\anM111unu""""""!!tmKlllUllAll 

timiz neşriyatının içtimai ilimler sat kütlelerin alım kabiliyetini in- ka, planı kabul eden grupların 
sahasındaki boşluğu dolduran bu kitaf ettirmek üzere dizginli ıktı • yardımını kabul edecek fakat ka• 
mecmuayı okuyucularımıza bil • sat tatbikı ile kredinin tahvili ıçın I bul etmiyen hükumetlere ittirak 
hassa tavsiye ederiz. bir plan vücuda getirmektir. Fır- etmiyecektir. 

Boşanma davası 
Pariste, gayet garip bir bo· 

ıanma davası açılmıttır. 
Davayı açan kadın 18 senelik 

evlidir. Kocasından aynlmak i ... 
temesinin aebebi tudur: 

Kocası fevkalade basismiı, e
ve sabun almıyomıut ve pazardan 
pazara ancak yüzünü yıkıyormuı-
18 ıenedenberi hamama aitmemit 
ve vücudunu yıkamamı!. 

Mahkemen.in vereceği karar 
merakla bekleniyor. 
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Fırka grupunun 
toplantısı 

t H<~ tar.ıh 1 lnı-1 ..ıt) ıı aııııLOa 1 

Daktilo H. ların evleri 
iadesi tasavvuru .. 

' • ~ ....... ~~:~~ 

~,!!I '~~ 1 ıı ll!I 

Tali Bey de İstanbul adliye yan· 
gım hakkında b ir takrir vermit· 
t i. Büyük MiJJet Meclisinde 

usa, lafl'll l inci !Ul)'tfada , 

lstanbulda büyük bir alaka ile 
karşılanmıştır. Bazı daktilo ha· 

çıkarılsınlar . Zira b izler yal 
dakti loluk değil memurluk ta 
pıyoruz. Çünkü b ir hanım b ir ~ ı~lınıı ıııı ı ı ı~u 

VAKiT tefrikası 

- Evet •.• Sonra bu mahallede 
aylardanberi esrarengiz bir ada .. 
mın bir sürü cinayet iılediğini 
biliyorsunuz değil mi? 

Holmes işitmi~ oldufunu ita· 
ret etti. Antuvanet: 

- Bu cinayetleri para için ya .. 
pılnntdığı anlaşılmıı. Fakat ne 
için ve kim yapıyor? Buraıı aylar
danberl meçhul... 

Holmes, sokak pencerelerine 
doğru yürüdü. Etrafı tetkik ~der 
gibi ~aparak penceernin önün.de, 
yüzünü Antuvanete ı-öatermekıi

zin: 
- Demek bir tesadüf bize kati

li g3stcrdi. Ali ... lliç aldığını da 
::ördüğünüze göre doktor Noy .. 
man a~da bir asabi bir buhran 
geçiriyor ve bu buhran içinde ken 
dini kaybediyor, belki aldığı ilaç
la büsbütün decişcrek ve bi!miye .. 
re!< bu cinayetleri i§liyor. 

- Değişerek ve bilmiycrekten 
maksa:! :..'lız r.edir? 

- Bir inrnmn bazı ahvalde ve 
bazı kimyevi maddelerle büsbü
tün baçka bir şekil:!c gfö·ünmesi 
kabi~ dir. Buna ait misaller yakın 
tarihlerde çok vardır. Sonra çok 
asabi ve dimağı çok meşgul adam 
ların uyku halinde bir çok hareket 
ler yaptıkları da görülmemiş 

§ey de~ildir. Sanırım, ki doktor 
Noyman bu nevi hastalardan biri 
dir. Fakat biz kendi itimize ba .. 
kalım: Anlaşılan ben bu aktam 
burada doktor Noymanı takip e

deceğim ve cinayetini tespit ettik .. 
ten sonra ertesi gün ona göstere
rek hakkı sükut istiyeceğiz. 

Antuvanet güldü: 
- Bilmiyorum, dedi. Lüpenin 

ne dütündilğünden haberim yok. 
Bizim vazifem iz onun itaret ettiği 
itleri yapmaktır. 

HoUııes kanburunu düzelterek 
ve yandaki odanın kapısını yavaş 
ça kurcalıyarak: 

- Bu odaya n.uıl girebiliriz? 
Dıtandaki kapıdan mı? 

- Oraya girmenize lüzum var 
mı? Buradan gözetlersiniz .. 

- Evet, doğru... Fakat daha 
yakından mümkün değil mi, diye 
dütünüyorum. Sonra bir de benim 
bura.dan ıitmit olmam lizrm .• Bu 
nun için siz hasta bakıcı kadını 
bir yere gönderebilirsiniz. Baıka 
kim vaz evde? .• 

- Bir uıak ve bir de muavin .•. 
Fakat muavin Ratis yukarıdadır. 
Uşak aıağıdaki katta olacak. Bi .. 
na haricinde bir yere onu gönde
rebilirim. 

- Ala, hasta bakıcıyı limona• 
ta yapmıya memur edersiniz. Bu
arada ben de çıkmıt olurum. Ya 
doktor kendisi? 

- O, fU sırada bir hastaya git
mi§ olacak. Evde yok .. 

Bu p~..in kolay tatbık edildi. 
Antuvanet ufağı bir gazete almı
ya gönderdi. Hasta bakıcıyı da §e 
kersiz bir limonata siparit etti. 
Kadın dıp.rda bulunduğu bir it• 

rada Holmes kapıyı açtı: 
- Belki, dedi. Buraya gelımiye 

lüzum görmem. Mühim bir ıey o
lursa size haber veririm. Gece 
muktedir olamazsanız uyuyu ... 

nuz. 
- Siz nerede bulunacaksınız? 

rtumara: 51 

- Belki ıokkata, belki daha 
yakın bir yerde! 

Antuvanet hayret içinde; bu, 
kim olduğunu asli. t~nıyamadığı 
cüretki.r adamın yüzüne bakaı · ı 

ken kapı kapandı ve HoLmes mer 1 
divenleri ayaklarının ucuna basa• 
açtı, tekrar kapadı. Bu defa mcr- ı 
divenleri ayaklarınnı ucuna bas=.· 
rak, fakst sür'atle çıktı. Doktorun 
yatak odaar önünde bir müddet 
durdu; kapıyı üç defa çok hafif 
darbelerle vurdu. Her ihtimale 
karşı hazırdı: Karşısına doktor çı 
karsa: 

- Affedersiniz Matmazel An-
tuvanetin odaaı sandım! 

Adliye vekaleti vek:li Zekai Be · 
yin v~rdiai izahattan sonra tenev 
vür elmelt i ııted~ği noktaları sor -
chı. Nis:ındcı h ükumet tarafın · 
dan tebliğ ed:len yangınlardan ko 
runma talimatının tatbik edilme
diif ni söyledi . icra kasasında· 
ki kırk b:n liranın niçin bankaya 
yatırı imamış olduğun~ sordu. Ze· 
kai Bey cev<ı.p vererek mes'ullerin 
takip ed'lr.1ekte olduğu cevabını 
ver di. Vekil · Beyin bu cevabı 
grup~a tasvip edildi. 

Orubu n tebliği 

ANKARA, 26 (A.A.) - C. 
H. Fırkası g rup u idare heyetin -

d en: 
C. H. Fırkası grupu öğleden 

' mmlar da matbaamıza gelerek da 
ha fazla malumat istem işlerdir. 

Dün ele yazdığımız gibi daktilo 
hanımların vazifelerine nihayet 
veri!lınesi ıimdilik bir tasavvur
dur. Fakat Ankaradz.n gelen ha~ 
berlerden bu mevzu üzerinde e
hemmiyetle meJgul olunducru an· 
laşılmaktadır. 

lstanbul dairelerinde çalı,an 

daktilo hanımlar bet yüz kadar• 
dır. En çpk daktilo çalııan daire 
adliyedir. Defterdarlıkta da elli 
kadar daktilo çalıımaktadır. Ta
savvurnn husuıi müeueselerde, 
bankalarda çalışan daktilolara 
alaka ve tümulü yoldur. 

Dün bazı daktilo hanımlarla 
görüterek bu tasavvuru naad kar-

ireye dakti lo olabilmek ıçın 

olmazsa orta tahsilini bitirın 

lazımdır. Şimdiye kadar bize 
hek memurların işi verilmedi 
kıskançlıhtan bizim çabuk ter 
k i etmemizden korktuklarınd 

dır . Dü!Ünün Türkiyede binle 

daktilo var. Bunları bir günde 
lunda n tutup atmak doğru ol 
mu, bunların aileleri ne olacak 

Aile aecindirmek yalnız erk 
lere vergi deiil ya •. Çoğumuz a 
lemize bakmak için çalı§ıyor 

keyfimiz için değil.. Yoksa h 
vakti yerinde hanımlar gibi biz 

evimizde iş:miz, güçümüzle uğr 
mağı çok ister iz.,, 

Adliye daktilolarmdan b ir h 
Diyecekti, hasta bakıcıya da 

sonra re:s vekili Ali Beyin reisli· 
f nde toplandı . 

1 - Bolu vilayetinde bazı ka -
zalarcla lmşhaş ziraati hakkında 
Bo!u meh'uısu İsmail Hakkı Bey ve 
arkadaşları tt'l.raf ından verilen tak 
r ir okunarak iktisat vekaletine 
hava lesine, 

şıladıklarını öğrenmek istedik. nım ise: 
aynı ıeyi söylemesine mani yoktu 
ve bir fey söylemeyi unuttuğu için 
geri döndüğünü ilave edecekti. 

Poıtane daktilolarından bir ha- - Gerçi böyle bir l<arar 
nım ıöyle dedi: manyada da verilmi ştir. Fak 

Fakat odadan h iç bir cevap a• 
lamaymca kapıyı açtı, içeriye gir
di. Burası büyük ve mükellef bir 
istirahat ve yatak odasıydı. Kö· 
~ede bir son1ya üstün.de küçük bir 
yatak, yerde kalın halılar, iki kö
ıede yazıhane ve ortada yuvarlak 
masanın üstünde kuru kafa, bir 
kasa, kadife, eski fakat ağır ka· 
nape koltuk vardı. 

2- Cebelibereket mebusu Ha· 
san Baıri Beyin askeri bedeli nak 
di efradının taEm ve terbiyeleri 
ve hizmet müddetleri ve iaşe usul
leri hakkında verdiği takrir oku -
naralt m illi müdafaa vekaletine 
havales:ne, 

- Bu haberi ben de sabahle- 1 orada H itle r İ§len çıkardığı kı 
yin (Yakıt) ta okudum. Doğrusu 1 lara cihaz vererek evlendirdi. 
hayret ettim. Niçin daktilolar çı· ğer bizde de cihaz verip evle 
karılıyor? Bütün memurlar imti· dirirlerse maalmemnuniye iş!er 

han edilsint ite yaramıyanlar mizden çıkarız.,, 

Doktorlukta inkılap 
<Uaş tarafı ı '""' Myıtamndaı ı doktorluk yapmış olmaları isten 

namesiyle birlikte verileceği için I lecektir. Tab:i usullere müraco. 
genç bir tabip asistanlığı devrinde atla ve ilaç!lız tedavi yapan dok . Holmes içeriye adrım atmaden 

evvel tarafını tetkik etti. Od:ımn 

kalın perdeleri saklanmak için 
mükemmel birer ilticagi.h idi. 

3 - Kütahya mebusu hacı Meh 
met Beyin 19 nevi yeni vergi mat
rahları hakkındaki takriri okuna • 
rak kendisi tarafından verilen· iza 
hattan sonra bir grup encümenin
de tetkik edilmesine ve neticesinin 
fırka grupuna bildirilmesine karar 
verildi. 

de maat alabilecektir. torların h ürriyetleri tnhdit edile 

Hemen içeriye girdi, kapıyı ka 
patb. Halılal' ayak sesine mani 
olduğu için Holme3 bu koca oda
nın her tarafını rahatça t etkik et• 

ti. iki masayı gözden geçirdi. 
Bir tanesi yalnız yazı yazmağa 

mahsustu. Üstünde hokka ve ka
lem vardı. Diğerinde her gün ça
lıthğrnı gösteren deliller eksik de 

ğildi. Bu masa Antuvanetin oda
sına çıkan ve iki tarafında iki ka· 
lın .eccade perde asılı bulunan 

Bütün doktorlara Almanya dev· cektir . Bunu bütün doktorla 

leti etibba odasına yazılacaklar · ~iddetle talep ettikleri halde tab 
dır. Şimdiye kadar Almanyada tednviye çok tarnfter bulundus 
mevcut olan bütün etibba cemiyet 
leri hu etibba odasına ilhak oluna· 
caktır. 

nazarı d ikkate alınarak şimdili 

bundan sarfınazar edilmif ve yal 
nız bundan böyle hu gibi dokto 

ların ta ba bet yapmaları için ruh 
salname ved lmesi takarrur eyle 

4 - Bursa mebusu Rüştü Beyin 
muam ele vergisi tahakkuk usulü -
nün yeniden te tk ikiyle ıslahına 

dair verdiği takrir okunarak ken· 
disi ve bazı hatipler tarafından 

dermeyan edilen miilalea dinlendi 
ve Mal"ye vekili tarafından bu 
mÜtillea varit göı·ülerck takririn 
sahibi hacı Mehmet beyin takri -
r ini tetkik edecek olan encümene 
havales'ne l<arar ver:ldi. 

Bundan baıka tabip ücretleri • 
nin de tasnifi düıünülecektir. Be· 
kir olan tabipler evli ve aile sahi· 

miştir. 
bi olan tabiplerden daha . az ücret 
alacaklardır. Maamafih Üniversite de ta bi 

Büyük ıehirlerde doktorluk ya· ı tedavi usulü için yeni k üraiile 
pa~ak olan tabiplerden daha ev - ih das edilerek hunlar da fenni u 
vel küçük şehirler de ve köylerde ı ımllerc b2\iHanacaktır. 

kapının da kartısındaydı. Dt"ımek 
doktor Noyman - Belki bir ba~

kaıı - akıa.m bu masanın başın
da garip hazırlığını görmüıtü ! .. 

Holmes, bu masaya en yakın 
pencere perdesini tetkik etti . Bu 
perdenin arkasında aaklanm:ık 

pek ala kabildi. Yalnız perde &.· 

5 - lst~nbul mebusus İbrahim 
Tali Bcy:n latanbul adliye binası 
yangını hahk:nda verdiği takrir o 
kunarak mumailerh:n ve diğer 
hatiplerin mütal eaları ı~ inlendi ve 
Adliye vekaleti vekili t:Jeyin tat -
m:nka r cevabı tasvip olunarak mü 
zakereve nihavet verildi. 

lngiliz parlamentosund 
neler konuşu ur ? 

ıağıya kadar uzanmadığı için a
yaklar görülebilirdi. Bunun çare 
sini, koltuk! ardan birini biraz per 
denin önüne doğru çekerek hu!· 
du. Şimdi kar§ıdan, hatta yakın· 
dan perdenin arkasında bir ac.iam 

olduğu anlaşılamazdı. 

Kat iller süngülenerek 
idam edildiler 

artık yorucu bir hal aldı. Bu yek
nasak bir vaziyettir. Memleket, 
bu timde değişiklikler görmek is 
ter. 

Halkın istediği bu desteyi iyi
ce bir kar:ı ştmnaktır. U mit ede-

Delhi ( Husud) - Kabilden 
• • • '. w • • • rim ki gerek başvekil, gerek l\l is 

b! l<lır.ld.gıne gore geçenlerde t B ld · 1 N 1 t t·ı· n er a vın m oe a ı ı csna~ı 
i<lam edilen Efgan kralı katilleri · rl · · 'kl · , 

Holmes bu kısa tetkikleri sır<:•· h .ı • h .. 1 •• • • •• da h:ızı kabıne eğı~ıkh en : ap 
akhın-:ıa verı len uKum sungu 1 w k • ki k k 

ımda sefada bir ayak seıi 1-illi . .d •w• el Abd il m:ı.gı mraca ar ve hu ye nasa · 
· '· ı le ı amı emrettıgm en u ıa· w 'h . . . 

hemen bir kanapenh arkaunda ~-· l'k M l . . d k' 'k' k t'l hga nı ayet vererek, sıyasetımı-

1 
1 ve a ımut ısmın e ı ı ı a ı . . · k 1 

gwildi Ayak sesi "andaki odaya' k d .. ..1 k zın bazı cı hetl erme daha ço mv 
• " , nıı er tnrafın an sungu e nme ıu ., · ea'c· 

girdi Hasta bakıcı kız olacaı;:lr \ . 1 'd d ' l . . ve. ve şevk aşılamayı temm · retı:; e ı ~.m e ı m.~t ır. . 
Seslerini dinledi; emin olunca tel · ,·- ceklerdır. ,, 
rar etrafı tetkike baş.adı. Yand:.· : kıp gelirse ... 
ki odayla bu oda arasındnki ka·. Holnıes, hazırlıklı bulunmak i- Haı-ic'fe P zırı Sir Con Sim on , 
pının yanında bir müddet anahtar. çin zece yarısına kada r Antuvnne- Almanya ile ıon fikir müdave'ele 
deliğino baktı. Ü:;tünde nr..~htar tin odasını telkil: etmeği fayda rinin ne g ibi bir maksadı gözetti
yoktu. Demek kilitliydi. Bu ka - d an hali bulmuyordu. Lüpen veya ğini parlamentoya iza.h etrnittir. 
pının iki tarafı:n.c:cıki percle hizmet Edrnon gelecek te olealar onun bu , Almn intibaa göre, gaye Al • 
ini gören seccadeler arkıuında· rada bulunduğu:ıu pek tahmin et· 

1 
man batvckili Hitlerin sulh yolun

da saklanmak imkanı vardı. Şu sr mezler, hatta Antuvanet evin iç:n c!aki iddialarına nederece ehem· 
rada gece yarısına kadar Holmes de olmadığını bile belki ilave etler m'yet ve itimat atfedilebileceği 
asıl buna lüzum görüyordu. Çün· di. Fi.\ka t her ihtimale karşı, Hol - öğrenmektir. 
kü Lüpenin, fu timdi Holmes t a- meı, a yak aesi işittikçe bu iki seo- Sir Osten Ç~.mberlayin, hükı1h 
rafından ifa edilen hizmeti hava-· cadeden b"r !nin arkasına çekile · metin Avrupa ıiyaaetinde tuttuğu 
le ettiği Edmon ya Lüpeni bulmut rek içeriki odaya girenleri dinli· yolu takip etmİftir . 
yahut mektuptaki asıl adresi ak .. · yordu.. Düıünceleri şedittir: 
lında tut.muıtu, ikisinden biri çı- (Devamı var) "Bu memleket, ne Fransız, ne 

Alman, ne İtalyan, taraftan ol· 
malrrlrr. Bu memleketin sadece 
İngiliz taraftarı olması lazımdır. 

Bu, inf:ı·at demek değildir. 

Bizim siyasetimizden başkalarını 
da dü~iinerek derhal hiç a1fıkadaJ' 
olm,1.dıK,'1mız ehli salibe girme~ 
mana~ı çıkmamalıdır. Bizim siya· 
setimiz, bu memlekete lazım o 
lan dostluklan diklrntle takdir ve 
idaıncden il·aret olmalıdır .. , 

Sir Çemberlayin . bilahare ha· 
r ic iye nnzırmın A lman başveldliJ1 

de n nr klen i~aret eHi{:i sulhper
ver müinlenlnra <lokunarnl: demi§ 
t ir k i: 

''Kendimce düşünüyorum: E 
ğc~· Alınanyanm siyaseti başvekil 

H itlerin siyaseti değilse, hütiirı 

propaganda ne oluyor'? 
.Ne teminat, ne de ınisaklat 

bir işe yarı;vacak gibi değildir· 
.. filli istikamet, milletin komşu}~· 
rma karşı aldığı fikri vazıyet, he)' 
nchnilel mi.inasebetlerin manc\ri 
tarafb.rıclı r ki, hize doğruca ,., 
biiyii.r. ümitlerle Fıılha 1m. yok!' 
1 Dl ı e mi yollandığmu~ı göstere
cektir.,, 



Sovyetler birliği akade
misinin hediyeleri 

Polla haberleri 

Komşunun komşusuna 
yaptığı •. 

• 

• •• Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

ccntelcr l\mkö\ - Kôprilba 

Ankara Etnoğrafya müzemize verilen bu hediyeler 
Altay Türklerinin medeniyetlerine ait eserlerdir 

Firuzağada Hayriye caddesin
de 8 numaralı evde oturan Nefise 
hanımın odaıına Ay~ hanım is-

Liman han, l'elefoo : 22925 

minde bir kom§UIU cirmit, bir al- Ayvahk Yolu 

tın haJka ile 300 lira kıymetinde SAADET vapuru 27 Birinci 

1 el. 42362 - 'Sırkecı Mlihürdarzade 
111 .. -• 1 bn Tel lorı 22740 

Bartın Yolu 
S Vapuru 28 

SovyeUer Dirliti J.ıeıılııgrçıd \ Davulları, kıyafetleri atefe yakıl 
İllınler !&-1\.aÔemisinin etnoğrafya mı§ kendileri zmdana atılmıılar
\'e eııtropoloji enstitüsi.inün Anka drr. Diğer taraftan Altayda bir 
l'adaki etnoğrafya müzemize Al- (Şaman peygamberi) zuhur edip 
tay Türklerinin medeniyetlerin bu dini ıslah için mücadeleye gi
den izler gösteren birçok kıy- rişmiıti. Bu harekete (Burha
llletli eserler hediye ettiğini yaz- nizm) haTeketi diyorlar. Bu 
lrlı§tık. Bu eserler hakkında izah 
lan dercediyonız: 

Sovıetler cümhuriyeti ittihadı 
ilimler akademisi taraf~dan et
llografiya müzemize armağan e
dilen eıyalar içinde şaman (kam) 
ltı,a-f eti ve ıamanm ayin esnasın
da kullandığı tüngÜT tabir olunan 
davul etnoğrafiya bakımından 
değerli eserlerdir • 

bir pırlanta yüzük çalmıştır. Ayşe Kanun Çarşamba günü saat 
hanmı yakalanmııtır. 17 de Sırkeci nbtımm· 

SöndUrUlen ateşler dan kalkarak gidişte Gelibo 
Pangaltıda Kaya sokağında 

fu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
17 numaralı bin batı Kemal Beyin 

Altmoluk, Edremit, Burhani-
evinin bacaıı tutuımuf, sirayet et-

1 ye, Ayvahğa. Dönüşle bun a· 
meden ıöndürülmüıtür. ra iliveteo Boıcaadaya uğra· 

§ Bayazıtta Sarnıçlı handa sey yacaktır. 
yar çorapçı Abdullahın odasın- •--------------• 
dan yangın çıkmıf, yatak ve yor-
gan yandığı halde söndürülmüş

tür. 
Damdan dU,en kiremit 
Edimekapıda bahçıvan soka• 

imda oturan muallim Şükrü Bey 
dün evine giderken bakkal lstira
tinin dükkanının damından baıı· 
na kiremit dli§müt ve kenditini 
yaralamıtbr. 

Prusya Güzel san'atlar 
nezaretinde 

Pruıya güzel MD'atlu nazm M. 

Mudanya Yolu 
TAYYAR vap\lru her per· 

şembe günii saat 9,30 ta To· 
pane rabtımından kalkarak 
Mudanyaya gidecek ve dö· 
necektir. 

Banderma Yolu 

KEMAL vapuru 28 Birinci 
Kanun Perşembe günü saat 
19 da Tophane rıhtımından 
kalkarak Bandırmaya gidecek 
ve dönecektir. 

...................................... __ ......... ..-.. : 
3. I<. C>. i 

eyyar Birinci Kanun 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rshhmından kalkacak. Gidişle 
Akçışehir, Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Amasra. Kurucaıile, 
Cide'ye Dönüşte Amasra, 
Kurucaşileye uğramıyacaktıı. 

(7109) 

Karadeniz 
Sür'at Yolu 

C h · vcfpuru 28 Bi· 
um urıyet rinci Kioun 

Perşembe 20 de Galata 
rıhhmmdan kalkacak. Gidişle 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, R ze, Hopa'ya. 
Dönüıtü bunlara ilaveten Pa· 
zar, Pulathaneye uğracakhr. 

(7111) 

Kamların hayatı, dini anane
leri ve ayin esnaıında kullandık
ları efyalar etnografya bilginleri 
\'e meTaklılan tarafından bir asrr 
danberi araıtınlmaktadrr. Bugün 
Altayda ve onun etrafında bulu
nan Türk kabilelerinde §amanlı

iuı kalıntıları hala yaşamaktadrr. 
Budda mani, hıriatiynnhk ve 

iali.m dinlerinin tazyiki altında 
kalan bu din Gök Türk devleti 
devrindeki inkişaf etmiş şeklini 
kaybederek tereddi etmiştir. Bu· 
nunla beraber göktanrıya, dağla 

ta, eulara ve yirıu tanrılarına hi
taben okunan ilahilerin büyük bir 
kumı iptidai ve sihri mahiyette 
efıunlar olmayıp mütekfuınil bir 
ruhun lapbjı mabuduna kaTfı son 
IU2 aev•ilerini terennüm eden ha· 
kiki §İİrlerdir. 

Altay Şaman (Kam) tUngUrU 

Ruat, Pruıya güzel aan'ntlar ida -
retinde mühim tebeddülat yapmıt 
100 kadar yükıek mevki itıal e
den memuru tekaüde scvkederek 
yerlerine batkalarmı almıttır. 

~atınalma Komisyonu iltnlan İ .................. ._. ..........• -........... ._.... 
Mersin Sür'at 

YOLU 

Bu tiirler Ruıyalr turkologlar 

dan Radolff, Katan.of, Maynaga~ 
otlu, Anohin gibi alimler tarafın· 
dan toplanmıtltr. Şamanlığın ka 
lmblarmı sakhyan Altay Türkle
rinde erkek ıamana (Kam), ka
dm tmnana da (utuğan) denilir. 
Şamanlık akidesine göre yer 

- ıu gibi inıanlara yakın bulu
ilan tanrılara fani insanlar bizzat 
kendileri de ibadet ve ayin icra 
edebilirler. Fakat semavi tanrıla 
ra, babaların ruhlarına bilhassa 
J'avuzluk tanrılarına ancak kam 
t.bir olunan bu ruhanilerin vası
taaiyle yalvarılabilir. 

Çünkü ancak kam tanrıların ar 
ıu ve isteklerini bilir. Kamlık 

İrıtdir. Öğrenmekle elde edile
llıez. Hami ruhun ilhamı ve kam 
olan babalardan birinin el verme· 
•i ıarttrr. 

Kam iyin c&naımda guya de .. 
llİzlel'İ geçer. O zaman davulu 
kini ve davulun tokmağı kürek 
"azifeaini görür... Kam nökl~re 
Çıktığı zaman davul onu kanatları 
il.tünde tatıyan kuş olur.. Hula
'8. !MDanhk iyini eınasında davu
ilQı rolü pek büyüktür. 

Semavi dinlerdeki evliya mer.
ltibeleri gibi Altay ıamanlarınm 
et. (Kam menkibeleri) çoktur. Bu 
lcanııardan bazılarının tıpkı hıris"' 
tiyan azizleri yahut iılam velileri 
Iİhi, fani inıanlara yardım ettik
lerine inanılIT. Bunlar şerefine 
(l'öı) denilen heykeller - put .. 
'-" yapılır. Re.imdeki davulda 
6rülen iman taaYiri de i§te böyle 

n (Aziz) )erinden birine 
İttir. 

Altay pmanlığı ıon otuz, kırk 
• • zarfında büyük iıtihaleler ge

llllıllW. ~·n.. Hıristiyıın papasları· 
t.pi)dyle (Kam) lar zabıta 
etleri: !e takip edilmitlerdir. 

"Peygamber1ı davulları ve tam.an 
kıyafetlerini f iddetle tenkit, "llilı 
ların kanlı kurbanlardan bıktık-

7 - Eıki haremeyn vergiıine 
teklif edilmektedir. 

larmıu ilan etmif ti. Bu peyıam
ber, zaten ıarsılmıf olan eıki 
kam ananelerine kuvvetli darbe 
indirdi. Nihayet bu (Peygamber) 
de düşmanları olan kamlar gibi 
Çar hükumetinin zindanında öl· 
dü. 

Altay Şaman davulu 

Altay Türklerinde Şaman da .. 
vulu wmumiyetle Ttiqür yahut 
Çalu tesmiye olunur. Fakat kam
ların ıstılahına göre (Tüngür) da· 
vulun heyeti umumiyesi olup 

(Çalu} ise Tüngürün sapı yerinde 
kullanılan ve Tüngürün sahibi o

lan kamın: Panzonu ıayılan mü• 
teveffa bir kam yahut (Utugan) 
ın ıuralma denilir. (Kam) ın ha
yatında müteveffa hami kamın ro
Jünün büyük olduğuna inanılır. 
Bunlara (Ozu kam) (Yilf kam) 
den'lir. Res:ımde görülen suret 
işte bu davul sahibi olan kamın 
hami ruhu (Ozu lrn.m) m sureti .. 
dir. 

(Tüngür) ü mnhsus bir (Us ki 
!İ) yapar. 

"Tüngür,, Un aksamı 

1 - "Tüngür,, ün eaaı kısmını 
çam fasilesinden olan bir ağaçtan 
yapılmıt kasnak tc§kil eder. (Bu
na "kaf,, denilir.) Bu kaınağm iki 
ucu birib:rfoe kayıtlarla bağJanır. 
Kasnak için ağaç insanların bu -
lunduğu yerlerden uzakta bulunan 
ormanlardan alınır. 

il - "Tüngür11 ün İç kı11mları: 
a) Tügürün ~çeriıini sapı iki 

müsavi kısma ayırır. Bu sap "ya! 
knyın,, dan yapılır ve yukarıda 
bahsettiğimiz Ozu Kamın ıureti -
dir, ki bu "Tüngürün, eczi = Da
vulun sahibi,, addolunur. Bunun 
tam göğsü üzerinden bir demir 
çubuk geçiriliyor ki buna kiri§ 
denilir. Bu kirit "Çalu,, (= "cez,, 
nin cllerni temsil eder. 

B) Kiri§ - demir çubuktur . 
iki tarafında demir to!calar asıl · 
mış olur ki mecmuu ekıeriya do -
kuzdur. Bu tokalar "Konura,. 
tesmiye olunur ve ervahı terireyi 
("yaman Körmösler,, korkutmak 
içindir.. Bu demir tokalara "ok,, -
denilir. Bu "ok,, lar Kamın hamiıi 
olan "Ak töı,. lerin (mukaddeı 

t Wi!WWWPf iti • 1111 .,._.,_.. ımınpglQ 

l LAN 
Şehircilik mütehuıııı Burhan 

Arif Beyin, Cerrahpqa hastane
sinde tedavide bulunan Cümhuri 
yet Halk Fırkaıı Zonguldak idare 
heyeti reiıi Mitat Akif Beyle gö
rüpneıi rica olunmaktadır. 

nm:::::n::rn:::::::r.n:r.::=mm:::n: ın::::::m 

l,~:~~.~~~!!!u~!.'!~ 1 
fi Dahili haslah1'1ar mütebassı11 H 

Ankaradaki muayeneh.anesini U 
Cağalo· ıu Orhan Bey aparh· ı 
manı 6 numarayı nalcletmiıtir. 

Tel. 20389 
••--11m:ıı:::::ı:ı::a:mnn:::::::::s:m111111 
ruhların) aded:ne ıöredir. (Ya -
ni "mukaddes ruh,, lardan iki a -
det himiıi olan Kamın davulun • 
daki kiritin "ok,, un adedi de iki, 
üç ise üç olur.) 

c) "Kiriı,, in büyük yerine ya -
rım metre uzunluğunda muhtelif 
renklerde kumat parçaları takılır. 
unların muayyen adedi yoktur. 

ç) Sahibinin yüzünün iki tara -
Emda hilale benzer dernir parçası 
Yardrr. Bunlara "ay kulak,, deni· 
lir. Hami ruhlar Ka1114 bu "kulak,, 
vasıtaıiyle malGmat verirler. 

111- A) Tüngür çemberi ("Te 
gerek,.) maral "ıığır,, yahut at 
derisi ile sarılır. 

13 - Çemberin yukarı kısmın· 
da egen:n batı üzerinde, beşten 
dokuza kadar kayin ağacından ço
maklar kıldan yapılan bir iple 
bağlanmııtır. 

iV - Davulda bulunan resim • 
ler: 

Davulun deriti üzer:nde bir çok 
ıembolik reıimler bulunur. Gü -
neş, ay, yıldız, ebekutağı gibi 
"Yukarı orun,, a ait şeyler olduğu 
gibi, "Ak ülgün,, ün "Mukaddeı 
tanrı,, run dokuz kızının, Kamın 
himiıi olan müteveffa Kamların 
ve sairenin reıimleri bulunur. 

Altay dajlarına sığınarak kalan 
Türk kabilelerinin ekincilik, avcı
lık, ey dirimine müteaallik e§ya -
nın da ilmi değeri çok büyüktür. 
Bu eserler etnografya müzemizin 
meraklı bir kö•eıini teıkil edecek· 
tir. 

M. M. V. Satın alma komiıyo -
nundan: 

Ordu ihtiyacı için 584 kalem 
muhtelif laboratuvar alitı tıbbı· 
yeıi kapalı zarfla münakasaya 

konmu,tur. İhalesi 8/1/934 pa
zartesi günü saat 14 tedir. Ta .. 

tiplerin prtnameyi görmek üzere 
her gün öileden ıonra ve münaka 

ıaya İftİrak edeceklerin de o gün 
ve vaktinde teklif ve teminat mek 
tuplariyle Ankarada M. M. V. aa 
tın alma komiıyonuna müracaat
ları. (3430) (6925) 

,,. ~,,. 

M. M. V. Satınalma komis
yonundan: 

Muhafaza alayı için yaptı

ONYA Vapuru 29 
K Birinci Kioun 

CUMA 10 da Sirkeci rah
tımıodan kalkacak. Gidişle 
bmir, Antalya, Mersin, Pa· 
yas'a. Döniifte bunlara ilivc· 
ten Alanya, KOllük, Çanak· 
kaleye uğrayacaktır. (7110) 

lmroz Yolu 
U G... U R Vapµ,ru A9 

Birinci tçlnun 

CUMA ıs de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Gidiıte 
Gelıbolu, Lipseki, Çanakka· 
ie. lmroı'a, Dönüşte bunlara 
iliveten Şarköy'e uğrayacak· 
br. (7112) 

nlacak üç adet pavyon ka - ••-----------• 
palı zarfla taJip çıkmadığın - idaremize ait o up halen, 
dan puarlığa konmuştur. l· Tersanede fabrika ve havuz 
halesi 3 -1- 934 çarşamba lar müdüriyeti mavna çekek 
günü saat 11 dedir. Taliple- yerinde bulunan Berk motörft 
rin şartnameyi görmek üze- heyeti haıırasile ve paıarlıkla 
re h~r giln ve pazarlığa işti- satılacakhr. Taliplerin 5 ki· 
rak için de o gtin ve vaktinde ounusani 934 tarihine kadar 
Ankarada M. M. V. Satınal- idaremiı L~vaıı:n Şefliğine 
ma komisyonuna müracaat- miiracaatları. (7024) 
lan, (3447), (7103) 

Hakimiyeti Milliye 
Y-ı•r ~ lık Ankaranm siyaset ve fikir 1. ,1. j ~ hareketlerini takip etmek iıti-

venler için latanbulda salı§ teı-

Q D A L A R kilatı yapmıtlır. 
Ankara caddesinde Hakimiyeti Milliye 
matbaamız ittisalinde nin tevzi merkezi: Ankara cad

deıi: Orhan Bey han Remzi 

C>rhan Bey hanında efendi. 
Batlıca satıldığı yerler: Bo

ki 1al1 k 0 da) ar ğaziçi, Kadıköy vapur iskele· 

d T ı leri (Köprüde) Sirkecide Mon-
Var 1 r • a İ p diyal kitaphaneıi. Galatasaray, 

olanlar v A K 1 T Şehzadebatı, Aksaray, Samat· 
ya, Çemberlitaf, Divanyolu, 

idaresine mÜra- Sultanahmet, Eminöünü, Kadı 
köy (vapur iıkeleıi) Karaköy, 

caat edebilir )er. Sirkeci, Takıim ve Şitlideki tü
tüncü ve bayiler. 

-··-------------~ 
Devlet Demiryolları ilanları 1 

828 mrıe makas traverıınıo kapılı urf!a mtinakasHı 
13/ı/ "34 cumartesi günü saat 1 S te Ankarad a idare binıaında 

• 
yapılacakbr. Fazla tafıilAt Ankara ve Hıydarpata vezo eferinde 

bqer lira,a sahlan ıartnamelerde yaıı!adır. \7025) 




