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Hariciye Vekili Tevfik Rtiştii dır. Buna dair telgrafJan ikin- ye nazırlanm, Beıgrada gelditleıi 
Bey ve Yunan hariciye nazın :M. ci sayfamızda bblacaksmız. Res- gün, istasyonda karş:d&JICl)ar ara
Maksimos dün Atiriaya ~lar- mimiz dört Balkan devleti harici- smda göstermektedir. , 

Gazi Hz. 
Kon yada JAPONYA 

Rusya ile de, Amerili 

.u.mn hayatıdır w, beiil __ iıı1ıeııı_...__. 

'banan üzerinde on kere nazır, üç 
kere b"tvekil ııfatile itledim.Vak 
tile bir kitabı okuyanlar: Mahar-

"Rusya ile Japm.ıp arwaM 
bir bap kopmıpcalma ...... ~ 
yetle bniim. Bise bbna ~ 
Çin Şark demirJOhmu, ~ 
devletine satmalıdır. Çerçi .._.. 
çuko devleti, eaki demüTolumı lü
zumauz bir bale ıetiren yeni de
miryollar yap11ona da ,Şark yola 
tabn alınmadıkça iki taraf arum
da fena bialer deıram edecektir. 

~ -··•iJm ld, ..,...~ elerler
di. F•t bundan 80Dl'a vbk bay. 
le denibni~ Çinldi laali,et• 
)eri ile ....... hayata k&l'lfllUf o
lan mr 1 ' sr İlter yuun, ister 
,......, tBPhe altındadır. Şu iti
barla ld, bu kİlllle iktidar mevki
inde İle JWinde amele istediii, 
delil• ora,. aelmele çalqtıiı 
zannolUlhll'. 

Haldcat hatcle parlimenta
rism rejiainia he,eti ~ 
saafa alnmıtbr. M. Kont dl Pa
ril ............. = ... ifsat etti· 
ii fikriacle idi. Biz diyelim ki, iti· 
bardan dütürdiL 1CallWık tıa• 
tabakamaca bir ad1111UD aisti din
lenmek için üserincle mebusluk 11· 

fatı bal11 
....... 1ı daha-~· 

•••• T ... dlffl 
<ne..m' oactl--.. 'anca llltaaalMI&> 

Niçin? ---- -
Yazımızda ihmal 

SOLEYMAN EMiN PAŞA MERHUM 

Ankara, 8 (A.A.) - Devlet 
ŞGraaı iusmdan merhum Süiey· 
maa Emin Papnm. ceaazeai bu· Tınm""f bir roınancımınn imnlaclı· 

lı bir gazete fıkraamdan abmmt bir 
Pn lllel'uimle kalclınbmt ve Ce- cilmle: .. Her yerde ve ber teyele öyle-

beci bbriatanm1 defneclilmiftir. dir bu.,, 

Ce..... meruimiacle J>alıiliye Bter bU. bir fırtına utaltueuau ve-
Velcill ~~ V' ·-· Ziraat ~-uı: nn cOmle bir roman veya bir biklyealn 
~ ... __,., ıınwı bir kQııqmayı zapt ve nakleden ibare-

JAPON HARİCiYE NAZiRi 
KOKl HlROTA 

Heroin 
(Dftaım 8 inci ~ 1 !Del ... ' ıla) 

kaçakçılığı 
ve Silallat ve içtimai mu&T.-t Ye- tinden ibaret olaaydı (Bu) IUDWl c&m-

kaleti .ekili MUJit, c. H. F. a- ıe ı.tmda kendi :verini •'mat-1111•· ,.. Hikmet Tahsin Lütfi izzet Beylerle baklacı oğlu 
_ _. ı..-!L.ı• D-- ..__._._ .._ 1lut (Bu) mm (B8yledir) dea 8ııce y • Ef t tk t hak •ıdi 
........ -- --.. ~---. -- plmerwıiaiııe bir .., denemes& Yalım orgı .nin mev ufen mu emelerine karar ven 
mum jancJ:ırma lc11mandanı, ha,. ll:onupmlarda ve yalım dUJ'IU ve linir Sna--.. bumda 3 numara• 
-'-~• D ... L.... &-..a-ıerinin oijrUam-:-: 1~=x:-:_ -ı-YC1QUet, - ... -, .......... ft t.-a:_ --,,~~ • - lfi'IOU&5&1UU ..1:.. LL ıL=-~-....'...._.... ~· 1 .,,_ ""'~ ~· Jerleftledfr ld fanat mnautJamun cQm. aa ırnr ......... ,._ aa&IDI o 2D 

mat maaTeDet vekaletleri milte- 1e IClll1IDa kalmui Jrai:leıere llJll1ll gti- Kalilirim llaatlan bet ay evvel Oı- ' 
tarlan, Millr madafaa Ye Dnlet rllaıtWllr. maalr•nlcauıMn kalumdmtlörl 
tGruı erklnı ve da1'& Mr 90k _. Em, biliyorus, konUfmll dili bq.i kilo heroin alırken sümı:ük maba· 
•at huır ~cllr. b, yan dili bqb delildir. Llldn bir f.- memvlan tarafından görü 

-~~~-~!!!'!İll!l!!!!!!!!!!m._1!!!!!!111 __ ~_.BI!!~~~~-~- dlUıı nahvi, ,_.1~ )'Umm bir itmek- len suç halinde ~annııJb. 
tabu, bir nota, bir ~ veya fizik Kalclirpn sorıaY3 çekilince 

'---
~ .... "t .......... - .......... ? - .._. __ ........ ·=·~· . -- ................. ..,. 

hlır, bir cuete malaıleai slbi dtltU- han)an izzet Be~ isminde trir 
ne d ..... ,....._.. ftipbı oJınınu • ...,_::ı_: • 
........., lalldhnleri daima IOD& bı· maCWl, miltadclütnaen lddltnıı 
ram bk --~rir ve bunuııla ~o- iiJiemit.1blılt BiJ • Sirkecide n..- c!Ufnden a-,nbr. hir terbetçi CIMWnmda yapılan 

~urken kelimeıer ekseriya ağzı- bir ciinllü Diij1ift *' teÇmifti. 
ıars&ıo &r lAın Szbut bulunıcUtır LI- f ahlrikata e ... u.ede devam e· 
-~ birhıi lillp at.kini~ ~Wnc:. H~ ..... y iaminde bir 
~ Yuıda.~~:~· ~ffiade b,ıroin fabrikası 
ad alıp yanp oturan bir el cei Jr - IJUriddüiU anlqılmıt, baalrıtıı ya

bit ,file l:olayCacık -~.: ~ pi~ bGYük bir heroin a&
~hilari ya~, ~· rikaaı meydana çıkanhmt " 
llS bmıu ancak lffiie1l6 .. ıwı. bu fabrika ile alakadar görillen 
minbıb veya Ab Gla.dfidn dplerinde Tahain, Litfi, Şaban Beylerle MEYDANA ÇIKARtLAN HtROl 
ot ~. Baklacı oila "1ıi; INıinker Saya, FABRIKALARINOAN BIRISt 

Bayle iien aciA amanlann yazılann- ~~ v • • 1.f kiti da· izzet beylerle Baklacı otlu Yorlt 

~.:.~ n: ha~!· :::;:~~ ~ ._"-... ~ ~ iJbaıtJ ~ ,... .-...3. ~ mamanlar 
..,_"~~~ f. ~~ö ~hitmiı nekadarverihqifveevralc ,.._ 
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SOJV HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
MEMLEKE1 DIŞINDAN: MEMLEKE1 iÇiNDEN: 

Tevfik Rüştü 8. Atinada'f ~~~e~;;w;a~sa'Bursa soyguncularından 
hararetle karşılandı ngı arasında üçü idama mahkUm oldu 

Atina, 6 (A.A.) - Anadolu a• 
janıının huıuıi muhabiri bildiri· 
yor: Hariciye vekili Tevfik Rüttü 
Beyle refakatindekiler, Yunan 
hariciye nazırı M. Makıimoı saat 

on iki yirmi bette Atin.aya geldi

ler . .Batvekil M. Çaldariı, harbiye 
nazın M. Kondiliı, hariciye erki· 
nı, Türkiye, Romanya ve Yugoı· 
lavya tefirleri, çok kalabalık bir 

halk kütlesi tarfından karıılan· 
dılar. Mızıkanın çaldığı milli 
martlar arasında bir askeri kıt'a 
tarafından ıelamlanddar. Vekil 
Bey misafir edildikleri Büyük Bri
hnya oteline indiler. Öğle yemeği, 

hariciye nazm M. Makaimoıun 
daveti üzerine mumaileyhin evin· 
de yendi. Bu huıusi ziyafette 
Tevfik Rüttü Beyefendi ve refa· 
katindekiler, Möıyö ve Madam 
Makıimoı vardı. 

Tevfik Rüıtü Beyefendi ıaat 
15,30 da otele avdet ettiler ve 
bu esnada lıtanbula gibnek üzere 
buradan geçen Sıhhiye Vekilimiz 
Refik Beyle görüttüler. Hariciye 
vekilimiz ıaat ı9 da ,öğleyin ken
ditini otel de ziyaret etmit olan 

baıvekil M. Çald:ıriıin ziyaretini 
batvekilet dairesine ıiderek iade 
etti. 

Bu akıam M. Çaldariı Büyük 
Britanya otelinde Tevfik Rütlü 
Beyefendi ıerefine bir ziyafet ve· 
rıyor. 

Yunan gazetelerinin 
dostça ne9rlyafl 

Atina, 6 (A.A.) - Anadolu a· 
j:ınıının huıuıi muhabiri bildiri· 
yor: Bütün gazeteler Balkan miıa· 
kını ve bu miıakın yapılmasına 
imkan hazırlayan Türk - Yunan 
misakını ve bu ıulh muvaffakıyet· 
lerinin en büyük n:ızımı olan Tev· 
fik Rüttü Beyefendiyi hararetle 
takdir ediyor ve alkıılıyorlar. E
ıaıen gazetelerin yüka.ek alakası 
Yunan hududuna girdiğimiz an.· 
danberi şahidi olduğumuz samimi 
tez:ıhürlerin if adeıi sayılmak la· 
zım gelir. 

Proiya gazetesi diyor ki: 

"Tevfik Rüştü Bey buraya bir 
ecnebi olarak gelmiyor. Bu mem
leket onun için olduğu gibi Türki· 
yenin bütün mümessilleri için 
lrendi evleridir.,, 

Inıiltere ile f ranaa aruında "En faz. 
la mazhan mü,..de millet,, esa11 üzerin
de mühim bir ihtilif çıktı. lhtilüm se
bebi, Fran .. nm ithaline müaude ettiii 
mallar üzerinde Amerikaya fazla müsa
ade ıösterdiii halde lngiltereye karıı 
ayni muameleyi tatbik etmemesidir. 
Fransa, yeni kontenjan listesini ilin et
tiii sırada derhal ithal edeceği malların 
hepisini yeniden tahdit etmiı, Amerika 
itiraz ettiği için, oraya ithal ettiği v· 
raplara kartı bir tedbir alınmasından en· 
diıe ederek Amerikalılan memnun et
miı, l nıilteer de Amerika aibi itiraz et
tili zaman Jqiliz ithalatından yirmi çe
ıidinin yüzde yinni bet nisbetinde indir
diii ıörülmüı, bu muamele Insiltereyi 
bir hayli hiddetlendirıniıti. 

Bursa, 6 (A.A.) - Bursa aiır 
ceza mahkemesi Bursa - Orha
neli yol soyguncularından piyade 
Mustafa, Şat oğlu Hüseyin, Muata
f a Hakkı, Bekir Osman ve kardeıi 
Mehmedin idamlanna, fakat bun
lardan O.man ile kardeti Mehme
din yatlarının küçüklüğüne bina· 
en on beşer yıl ağır hapislerine, 

ıoför Yuıufun da üç yıl aiır hap• 
ıine ve bu müddet kadar amme 
hidematmdan mahrumiyetine "t'e 
emniyet nezaretinde bulundurul· 
maarna karar vermiıtir. 

Mahkeme salonu ile adliye ta• 

rayı meydanı muhakemeyi takip 
etmek iıtiyen kesif bir halk kütle· 
ıile dolu idi. 

Ankara 
neler 

ticaret odasında aza 
temenni ediyorlar? 

iki taraf arasında baılıyan müzakere- Ankara, 6 (A.A) - Ticaret "f'e lektrik ıebeke ve ıantrahnm ya• 
ler haftalarca devam ettikten sonra bir a:ınayi odası kongre.in.in ıon top· pılmaıı, 
netice vermediği için İngiltere ticaret .lantıaında verilen ve tetkiki oda 

1 
6 _Devlet inJ&atı tartnamele

nezareti harekete ıeçmiı, on sün içinde meclisi ile kongre izaamdan ıeçi· . d .h l · ukarrer 
1
·n t 

lngilterenin hakları tanmmadığı ve ken- . . .. kk .. rın e ı a eıı m taa aya• 
f l .11 len ıkı azttn mure ep encumene d b" k . t bul disine en az a ınazhan müsaade mı et . . . rm 'l ır te ın.§aa yapmıt un• 

muamelesi yapdmadıiı takdirde ayni ~avAala edılen temennı takrırleri maaı kaydı konulmakta bu hal iıe 
muameleye mecbur oldu~ ... nu bildirmiı- ulaaaten !Unlardır: h h · h d b · 1 1 .. - em azme, em e u ış e me§gu 
tir. ı - Ankarad:ı bir kok, bir da· olanları izrar ebnekte olduğundan 

Fransa bu tehditten yılarak lngiltere- bağ fabrikaaiyle tiftiklerden ipek mali derecesini ve fenni ihtisasını 
nin ithalatından kestiği kısmı da iadeye 
razı olacalc mı olmıyac:ak mı? yapacak bir fabrikanın teıiıi, iıbat etmek tartiyle bu k'.ıydm kal· 

Bu nokta henüz anlaıılmamııtır. 2 - Ankaranın hal ve istikbal- dırılmaımm temini, 

Fakat Jngilizlerin en fazla mazharı de teraiti h'lyatiyeıini değiıtire· 7 - latanbul Mezbahasının la. 
müsaade millet esasının ayni esas daire- cek bir çok dilekleri eıaaından hal· tanbul cihetinde bulunması yü· 
ıinde muamele gören devletlerin biribir- ledecek olan Kızılmnaiın getiril· zünden bir çok masraf ve külfet
lerinden ayırt edilmemeleri icap ettiğini 
müdafaa etmesine mukabil, Fransa meaı, lerin Ana.doludan gibııekte olan 

B ı • d k •• } •• ·ı ı· d kontenjan uıulünün memlekete ithal o- 3 - Haymana ve Yabana bat koyun ıürülerine bir yük olduğun· u garıstan a oy u ı e po ıs arasın a ·lunacak eıyayı tahdit ettiiini, en fazla kaplıc:ılannın aart bir hale ıeti- dJ.n rekabet imkanlarını sekteye 

k 1 b
• ld mazharı müsaade millet esaıırun ithal o- rilmeıi ve yollarının ıalah edilme· uğratmakta ve müıtahıillerini 

an 1 Ir çarpışma 0 U lunan e,yadan alınacak sümrük resmine sı, memnun etmemektedir. Bunun 
ait olduğunu müdafaa ediyor. i.-in Haydarn.a-da bir mezbaha 4 - Ankrarun pirinç, pamuk, 3' .--,-

Sofya, 6 (Hususi) - Bugün ı darmaları tatlamakla mukabele Onun için Fransaıu~ lngiltere t~ra- sebze,. hubuliat ve meyva ihtiyaç· İn§ası. 
Fili beye yakın ve bu mıntakanın etmittir. Georıiyef'i tevkife lefeb· fından vuku bulıın tehdıde ehemmıyet larının temini için Kızdmnak gi.i- Rnnl:u Jan batka tehrin mahal· 

b .. ük' k.. 1 · d l G 1 L • • ed b l k vermiyeceği tahmin olunmaktadır. b • en uy · oy erın en o an o e- ouı en za ıta memur anna ar· zerıihında tetkikat yapılamıı, li ihtiyaçlarına göre ayrıca 1.zı 
mo Konare köyünde Bulgar ıtçı şı köylülerden bazıları ıilih kul- ö. R. 5 _ Kızılırm:ık üzerinde bire· teklifler vardır. 
fırlc:aıma mensup avukat Dimitri )andıklarından poliı te ıiaha ıa· 

Georgiyef tarafından bir amele rılmıf ve iki taraf arasında kanlı 

toplantısı tertip olunmuftu. Köylü- bir müsademe olmuftur. Dört jan· 
yü etrafına tophyan avukat Geor· darma ile bet köylü yaralanmıthr. 
giyef t iddetli bir nutuk ıöylemeğe Meseleden haberdar edilen Fi
baılamıf, dinleyiciler arasında he· libe poliı müdürü derh:ıl kafi mik
yecan hasıl olduğunu gören zabı· tarda zabıta memurları ile Golemo 
ta · §e karıttuak hatibi sözünü kes· Konare'ye gitmit ve aralarında a· 
meğe, köylüyü de dağılmağa davet vukat Georgiyef dahil olmak üze
etmiıtir. Köylü, bu davete jan- re ı9 kişiyi tevkif etmiştir. 

Delhide umumi valinin sarayı 
önünde bir nümayiş yapıldı 

Bombay, 6 (A.A.) - Şimdiki 
rejaden gayri memnun olan, po· 
litika mihraceıinin tebaası, yerli 
idarenin bazı noksanlarını itmam 
için müdahale etmek lüzumu üze
rine hükUmetin nazarı dikkatini 
celp makaadile Delhide Hindistan 
umumi valisinin sarayı civarında 

bir nümayif tertip et:miılerdir. 
Nümayitçilerden ı2o kiti tevkif 

olunmuf; diğerleri zabıta marife
tile daiıtılmıttır. 

Merkez parlimentoaunun ha-

Bir hapis karan 1 
Dançig, 6 (A. A.) - Pat aja.n

ıı muhabirinden: 
Dançiı ıotyaliıt reiıi meb'uı 

M. Britt, İfÇİ sendikalarına ait 
ı 5.000 Guldeni aoıyaliıt "Dançi
ıer Volkstimme,, e verdiği için 
bir sene hapıe mahküm edilmit· 
tir. 

len hükümran olan Hint ümeraaını 
gazetelerin hücumlarma kartı mü
dafaa için ihzar edilen kanun li.· 

yihumı müz~ere ettikleri bir ıı· 
rada bu nürnayi,in vukuu cayi 
dikkattir. 

Muhtelif Hint devletlerinin te· 

bauı da maruf ıazeteci M. Ma· 
tarajan'm riyaseti altında ve gene 
Delhi'de hükumetin bu kanun li-

yihaıını proteıto makaadile 
kongre aktetmitlerdir. 

Müthiş bir çiğ 

bir 

Ajaccio, (Korıika) 6 (A. A.) 

Bir çığ Baıtia kaz111nda bir köy· 

de birçok evleri yıkmıttır. Kırk 

kitinin öldüğü haber verilmekte
dir. 

Türkiye- Amerika ara
sında mücrimleri iade 

Uzak Şark hudu
dunda hadiseler 
Moıkova, 6 (A.A.) - Kabrovı· 

kiden bildirildiğine göre Poıradiç· 
nay:ı. iıtaıyonun.daki Japon ve 
Mançukov gümrük memurları 

Şarki iÇn demiryolları ile Uııuri 
timendiferleri arasındaki emtia 
nakliyatını her çareye baı vurarak 
itkil etmektedirler. 

Bir güntle bir h:ıttan diğer hatta 
elli vagondan fazla geçirilmesi 
menedildiği gibi bir arada üçten 
fazla vagon doldurulrnaıı da men· 
olunmuıtur. 

Diğer taraftan Uısuri tirnendi
ferlerinden gelen bir trenin 24 
memuru tevkif ve taharri olunmuı 
ve ancak üç ıaat •onra ıerbeıt bı· 
rakılmııtır. 

Moıkova, 6 (A.A.) - Sakal
yandan bildirildiğine göre mahalli 
garnizona mensup bir Poliı me· 
muru diier üç polisi tabanca ile 
yaraladıktan ıonra kaçmağa bat· 
ladığından firarinin arkasından a· 

tef açılmıt ve bu sırada oradan bir 
otomobme geçmekte olan Sovyet 
konaoloıluk memurlarından Uıaof 
omuzundan yaralanmıttır. Mahal
li Mançukov maka.matı Sovyet 
koaoloıluğuna teessürlerini bildir· 
mişler ve mezkur hadiseden dola· 
yı tarziye vennitlerdir. 

Çin de hadiseler 

Suriyedeki Türk mallarına konulan 
takyit edici tedbirler 

Ankar:ı, 6 (A.A.) - Suriyede 
Türk emlaki üzerine mevzu takyit 
edici tedbirlerin lıkenderoun ve 

Li.zkiye dahilinde kaldırıldığını 
evvelce bildinnittik. 

Bu ref tedbirleri henüz bütün 

Suriyeye tef111İl edilmemit ise de 

Suriyenin diğer mıntakalarındaki 

Türk emlaki üzerine muamele 
yapmak iıtiyen Türk Tatanda,la· 

nnrn Berut b:ıt konsolosumuz va• 
ııtasiyle vaki olacak müfrit müra· 
caatlarının imkan niıbetinde iı'af 
edilA -::: ği Suriye ali koımiıerliğince 
B- aş konıoloıumuza bildiril· 
m 

Alakadarlar bu k:ı.bil itler için 
doğrudan doiruya Berut Türkiye 
bat konaoloıluğuna müracaat e
derek itlerini takip edebilecekler• 
dir. 

lzmir ticaret odasının raporu 
lzmir, 6 (A.A.) -Ticaret oda-, lamut huliauaı, ı933 ıeneıinde 

ıı, muhtelif ma·hıullerimizin vazi· iıe ı5 milyon 959 bin 625 kilo pa· 
yetlerine dair. bir rapor tanzim et· lamut ile, 4 milyon 11 bin 333 ki· 
mittir Bu rapora nazaran 932 I pal•-- h lA 1932 · · . . o -uAUt u asası. ıeneım· 

ıeneıinde 5 mıl~on 763 hın 4SO de 66 bin 670 kilo, ve ı933 sene-
1933 .enesinde ıae ı2 milyon 911 . d . 
b

. 
292 

k"l ı932 ·n 11n e iıe ısı bin ı64 kilo afyon, 
ın ı o arpa ve ıeneıı • 

de 7 milyon 316 bin 107, 1933 se· ve 1932 ıeneıinde 375 bin 503 ki· 
neıinde iıe, 10 milyon 706 bin 97 lo, ve ı933 te bir milyon 905 bin 
kilo b:ıkla ve 1932 senesinde ı 7 355 kilo zeytinyaiı ve yalnız 
milyon 730 bin 515 kilo palamut 1933 te 98ı bin 808 kilo p::unuk 
ile, 2 milyon 940 bin 594 kilo pa· ihraç edilmittir. 

Adan ada bahar ! T ekirdağında Salahattin 
Adana, 6 (A.A.) - Adana hal- Beyin muhakemesi baıladı 

kı iki aündenheri tam bir bahar B k 
o Tekirdai, 6 (Huıuıi) - ir ı· 

havası y:ııamaktadır. Bir çok za tecavüz etmek ıuçiyle maznun 

kimseler bu ılık hava karfıaında ve bir buçuk aydanberi mevkuf 
palto ve mantolannı ıimdiden çı· bulunan Salibattin Beyin muha· 

Moıkova, 6 (A.A.) - Unmıçi- kannı•lardır. zinci ihtiıaı mahkemesine tevdi 
ehınmuıtur. 

:s kemeıine batlanmııtır. Muhake· 
V qington, 6 (A.A.) - Ayan den bildiriliyor: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 

me hafi olarak yapılmıttır. Sali-
Mevkufen muhakemelerine ka· 

rar yerflen1~rden serbest bulunan• 
lar teyJDf edileceklerdir. 

mediıi Türkiye ile aktolunan ia· 

dei mücrimin mukavelesini tasdik 
etmi9tir. 

Sinkiang hükiünetile Çin cene· 
rali Maçuin'in kuvvetleri arasında 
müıademeler devam etmektedir. 

Çin ceneralinin Unmıçi'yi itral et· 
mek için yaptığı bütün te!ebbüıler 
tardolunmuıtur. 

hattin Bey kefalete rapten tahliye 

?: ·1mnuıtur. 
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iŞARETLER -Teşkilat adamı 
T.pilit ...._ ..... aUma benze 

....._ Hele iNlllP DMmleketlerinde tet-

SOHBETLER . -
Kaçıran kaçakçı 

Ya 

Kaçak mal alan? lülit ............... inaanlarm vanf· lktısat vel•ili Halk 3 Aylıklar 
luı üaeriade ,S durmak, onhırı ada • d En ıiddetli •..11.:..1- hap=· Ye ... -
Wr~ tllıi tllllmk lizandır. D" h · d ----~ .. ..--T- ...... hareket ........ un ıe rimız e evın e Yoklama Mayısta caalanna rajmea, bçakçıJ.k, ......... 
I~. puif adam, rejimlerin..,_ tetkikata başladı yapılacak bilinde alıp yüriiclü. HudutJan, aiilmiiıo 
dilderlai -s.ce bir ım7" Pıi içtimai muavenet şubesi iü bilmiyorum, fakat latanhul sokak· 
c1n.:- ialD deiildir. ihraç mallare111...,. harice k . b - ti 1 tek Utl larmda, kaçakçd•• bir tebelre h•liw 

,-- kendi vapurl•nnızla gön· ongresı ugun Dullar, ye m • ve • er çalı arlar d ta tıcıhk 
._..;.~..;.,~ :=. = derllm ... teinin edilecek la~ H~ ~ t muaY~ maatlaranı Mart lptlda .. nda ~. '• e Mnar.. ,.... 

içia ..... tçı oaünü _.. •••ple'Mk EVTelki stiD Anadoluda yapauı ;n; .. ::W =:Yi ... ~ yoklama yaptlrmadan Ba icfcli...,rz, kav& mücerret clf.tlidir., 
-•llfi,.tindedir. Fakat o kmdi to- olduiu Wr tetkik seyahatinden ıyapdacaktır. içtimai mua.-et ifleriy- alacaklardtr Ba, ı..keain 8ördüiü, hildi'1. el De 
pojrafJulnı çizerk-. .._ ......... İma· aonra Baraadan tehrimize gelen le alibdar nnt toplanbya dam edil- Maliye Vekileti, mütekait, ey· tuttuiu bir hakikattir. Anapa ipeklile-
lllDlll MYiyeainde h=sW- ,_.,.... Biaat lktuat Vekili Celal Bey dün lı· tmektedir. HalbYleri nizamnamai mu- tam ve eramilin üç aylık maq yok ri, Anupa yünliileri, Anupa elWeelik 
!..a::.!m ;!~ dana .. ıe Wr tanbulcla iktı•di müe..-elerde lciWnce ~ yardım ıabesiain ..., laması zam&111111 deiittirmiye ka· " ımaatolaldan, A.rv,pa çonp " ....,. 

• • • tetkikat:ı bqlamıtbr. Vekil ıftzifai Halkeftain balancluiu mmta· rar vermiftir. Şimdiye kadar bu clilleri, hemen hemen yok pah .. -.,.._ 
• ı ada bakiki ıarette yardana muhtaç Martta E ı..aıc1e lere, apartman1an aizliden ptirilip ... 

Eier bir t•ı , •ilin içiade tefkil&t· bey Qleden ene) Denız yolları kimaesiz lcadmJ.r, çocuk•••, maluller, yoklamalar . ve Y .. u. ya• tdıyor. 
çı olarak airm ..... ~ arka- ifletme idareıine pderek bilhuaa dermandan .tipriiı ihtiyarlar ve huta- pdıyordu. Y enı karara ıore, yok· . 
dan itıwi7)8 ilerliyor-, •ier ODUa .,.. nakliye itleriyle metrul olmuttur. lar.. 111N za..ıldar hakkında içtimai lamalar gene senede iki defa yapı· . Eski ~ !"' ~.um!' 
huada llir ...., batta bir itk Y._ Seyahati em•ımda ihraç mal· heyetin tefkat " yarclım hislerini uyan- lacaktır. Y almz bu yoklamalar ltirii • ~nafL~-~ kiruımal --~-ı.· 

_....___ seadeli La_o C!--..L..C- ~---•- L:.ı • açın, ~UCUZ __..__ 
Yorpn - ,.ecesur. -.:ı- larmuzm harice kendi npurlan· ~ ve hu - en yavq 7•"! en Mart ve Eyl61de yapılmayıp mali .....__._ 
........ Ilı alda plea teY diipwklir, • • yiibek denıcetine çıkaracak fuliyet ve • EY n, konak konak dolaprJ.r, -
iittQI _. laıiMiaini ...w.- .... mızla ve daha ucuz tekilde naklı deWetlenle lııalanmalmr sene bMı olan Huıran aymdan para1armı çı1ranr1an1ı. 8qia, w.ça. 
'51aazlıtir. Bu ruha Wr tefkil'•.,. .-. temenni edilclijindea, vekil hey . . · enel yani Mayısta •e Teıriniaani· alık ı...na iflla etıaaaiım, .... .,.... 
_..... a I *•" "'_.. olaa 1...- o ar bilh:ıua bu nokta &zerinde tetki• Bunan açın: de yapılacakbr • Bu deiiftirmeie dır. 

L~t- • L!_ !.L.-! lahat lca L-.l l - Memlekette mevcut ltitiin bayır be b• · · old l" --:.:; :r~~ aar ~ ~ ta-. &mlfbr. cemiyetlerinden faaliJetleriain hakiki ae p le, ırmcı y amanm a a· Fakat ba 'bohçaahjm yamllat..-, 
Poli~di n hük:.w~ ": Vekil be1 atle;e kadar Deniz A1Ntte aemereli " muyaffak lnlacak 111• kası dola)'llile malt sene batma onaaJa adlqı beraber yiiriiJ9 lıir ele 
:"'~rV. yen tmak ......... :: o- yollan itletme idaresinde hulun.- rette çalıpr. getirilmesidir. Bunun için Martta aen- kaçakçılık türedi. H•eJ_., ..::....m.,... ta duldan aoara CSileyin Dolma&ah· 2 - Rami ve huauai haatane, da· üç aybklann yoklamuı yapılım· ler '" ~' bçM -1 ..., ..... , 

ı ...... ,... ..._ • üpik tetlDJ&tm çe sarayına siderek '88,uk Millet riilic:eze, düpaaaerler, ça1ak dolum yacak, Mayısta yapdacaktır. k.ıc mal ~-
..-1111a hila ppe ppacaia ._...,. bat- Mecliai reiai Kbnn P:ıtayı ziyaret Ye t.lmn "leri, ıüt dunJalan, kimee- Yoklamanın ıeri bırakılmaıı üç Bir ~ priWmiu Pfi7Wı S.pkp 

llir te.l 4eiildiı'· Yiriiycırmut riW etmittit• liz itçi kedmlana ~fbldan zaman ço- aylıkların veribuesine hiç bir tesir Kaçakçılık cüriimdir. A,._. Mm: 
dırils ·- priimiyenleri memnun et· ~-1&1 Be • bu .. r· et d caldanna bakacak mueaaeseler (Kref ), __ J_ la im üt fmdar. Kanan kaçakçı,a .......... ~ Jlll pn acar o a· yapmıya~, maaı r ya z m e-
_. llialcilııatte onlara ayak uydurmaktır. I k .h . I . le talebe yurtlan, Jufnı11hha kanununda k • .1• riyor. Peki, ya bçak malı ...... • a. ..n litflııil&~ W.. ettiii i ı.. ... •m& p ere ı racat tacar erıy 7Ullı tiıfr.etl• " miieueteler w.fanclaa ait eytam ye eramı m ıeçen sene- --.1-? 8 .. lmdar: re~ 

' ---· d ı· IÖ ı----•-a.-d• k. .. d nl ·1aa buld .. , ...... ,- uguae ' • 
11111 ...._.. "••eek inaanclır. - e ece ı y 11P1111C1RC ır. ricade ıetirilea itçi tedaYi yurtlan... si- ı cuz a an nı yet ugmı- biabir kaçak 1 •bl•aclıis, cırk'""nl· 

• • "' Vekil Be:rin ıeJuimizdeki tetki· I bi içtimai yardım müeaaeaeleriade çabı- dan Martta yeni cüzdanlar verile- dıjmr okud! :.. dak. Falmt Wr WP-
1..ıutap l'Qemlebtı..i tetkiliıt adr=h· katının bir hafta kadar devam e- malanaı aemeftli kıla~ -:• hu müeue- rek üç aylıklar tesviye ol11D1C•k· Din wıe, ~ !.ı. aldlim"- dola,. 

r._ IMmun için pir _..,. -i,.ı ••ir•. deceli tahmin ediliyor. ~e~er~ --~ ~~ ~ br. mahkemeye erildifini, caaı- prpd-
T.pilltm idareıN ... ..,._ ..,.ı dan· .. ıyı bir •urette teman ettireltileeek aWra • • •. ,. iane•,.,. ..,._. Gatünlildai- Saatlerın kontrolu ve ittipl.te balan•. Büyük bir kanser clıfau aı•tmedik- . 
.. ..,.... Şabatm ilk ıünündenberi .,.,.. Hapiaanelercle bahaaan muhtaçları t1a enstitüsü kurulacak Mal kaçırana ~ diJGnS "~ 

.,., .. = ,..ı.+ ilefi)ı.ı.-.. ı..r lerde, dükkanlarda, müesseselerde .-imek tiar olmalıdır. Kimsesiz mek· T Fakültes L-lf.I larak 18 •:7~ ~ ~ ...a ..._ Wr 
~- -..a rala mnti, ima atkın• bek· bulanan elektrik, haTapzı, terkoı tep ~ elbise, yemek, ikamet ıp 1

?e ua.a 
1 ~ • ~ 197 ema7ecek DY1Z -

~_,.i41r. ___ ... ,---!._!- L .....__ L--I ve baknnlariyle Whıua aMlrad.• ola- ri ve femıt veaaitle teçbız edılmit Eier lraplcpler, -m ... .w•de,• ..,......._, 
. 18'İİIİP ~ ~ Wr tanıfta oı... ~ •onlro11111C umt &DIDlf" mar. büyük bir kanser enstitülü tesis o- da, haaasi d.irelenle -u....m J.ö,ı. 

.ılW tefldllt itine de u~, • • •• 3 - TedaYi JJ1iieunelerinde yatarıla· lunmuma karar verilmiftir. Te- rahat rahat aallırlar, yani la.çak ..ı 
,. -rar, yorgun oluJar oportonızme Bu tırketler ve muesseıeler a• ak d . al ·~- 1 uh . d'I _1_ -•·t"d ta'-'b tat -'--•- hi,. ...a.·.,, r.._ -L1,,...;. -..1_ • • • . • • . • r le avıye mmaıı ~ ge en m • s11 e ı eceK. en ... ı u e ıe eye • _....., 7 ~

0

-
1

- - ·--s _.. 

liiıı"9İillll.tiiiliiı~· ta1117a- ~erlDID ıaHDlefiftl Ve..6drea19!'l• "\Wel a CT ,.. ...... ...... 'Jia.;. 'Wlsat aw.eriJmek, huta tedaTI e• lene, bçali\•tıi4 .... W' •••laf" 
111 flı_qler ve ayar"1 1i.ai mliFettq• '"81 -te W.Yllerine, Htka mahal• ..... d·ı ek "b. • 1 d l>atka bütün ellml laet 
lifine GD irmitlerdir. vi icap edenleri o mahalle nakle delilet ~. m il' 1 

lf er ~ • • 
Sadri Etem D-- "E tt• J!'- 1 L- -~-- E 1 . _._ tan •-!----!- L __ .. _,_ dunya kanser enatitülerınm yap-__________ U9.! mu e ıt ı& memur arı auu- ~. Y ennuı:ı ,.. ~ _.Ullll- .. • • • -----•-

BuxPcla:y ve yumurta nelerin saatlerini teddk ederelr ra .. ftleriacle cloiaran kPnnıi:a mah· btı 11bı ılmt ..-99 ... -r da ya· 
• d J .:_ __ Lı d ~ lra ....... mümkün olan yardanları pacaktır • 

........ ticaret :ye -ım. llor- .... IJ..-uar ır. yapmak'tedWrlerini difünir. 

•UBda ._.., fiati clün s bnq Renkli mermer ihraca- •:--~Y~~~Yi:r• muh· Yumurtacılar kongresi 
idi. bJD aMA k • • taç çiftçıler ye aiJelenmn tehir Ye kaaa• } } Şubatta Samaunda toplana• 

iZi .-.ırma ıçın balanla lauıacbnlmau ve udavileri ye • 
Bu fi&t ,..- teneki vaziyete BeL!L_ .:..--t h • 1_... __ L_1 fakir •• ..:ı- aiWai ı..klqncla • cak olan JU1Durtacllar konpesme 

...:- 1 cldeclil ...a-a.-d• "'!ıı'llUl ~.. eyeti aaDDU • •,,,._.- " .,.. yar- • ~-•- - 1- .. d" --L...:... • •-"" ..-sı a m.-1.e ır. da tedrilratta halmnuken bilha11a damda w-aJmuı vazife .. ,..ıır. ıfu.-11a etmca usere un tv™:-Uız: 
Dia baria4a 240 ton buiday mu- -...:_Lıi 1 • . le _.._d 5 - Jpblerin it ltalmaJanaa delilet den kırb yakın yumurta tacırlen 
==='=_.__Uf .. tü'r. n:maa IDel'mer enmıs 7 ..ua an -L-- So h ek---· . ._ •-- lilrad 1 1 d va..--. mauna ar cı• cuulftir. 

Y-··-6- fiatti ı· - L!_ L-- ıııriin. • ar 0 mut ar ı. K ı..a--bal a: __ __.. od 
--. - UU"~ •- nu_ h . 6 - Şalle ltitüa ı.u .-.ı-in yapıı- onıreye ....... ~- a• 

deabui diipn8'declir. Camarteai ~-:::&kadar bır labilmesi için ftridat __.. .... arar. ıı da im murabhula iftirak etmek 
aiDi 21,S lira1a 1ahlan iri hoJ san · • . Bu malnatla milluip wnaa " fll'lat· tedir. ihracat ofiai nunma da 

Büyük bir bahk 
bir kayığı devirdi 
Çenıelköy ~ Hi

teJin ile Sa1ib Haydarpap,..... 
nnda halık tutarlarken IUldallan 
birdenbire dnrilmit ikiai de -. 
nise diifllditlerclir. iki •1tlrçı ..... 
dalım ıa1et büJük bir Wıim de
Tirclitini ıörmütlerdir· Llılrplal' 
etraftan Yetİfen andaJcdar tar_. 
fından lantanbmtl&rcbr. 

)'1llllmla)ar diba 20 ~ liraya Renkli mermerler p111dıye ka· ._. 1Mhallin icaplarma unun mü... Halek Be ,..aıtaalar koas1 
muamele ..a-u .. ..::... Clar ATrapa,a pek az ihraç edil· ._. ..,. tew:aihler t.tip __. "" . d buL~ '~ re- __. 

•""-ur... melde idi. Belçikatılarm bununla ettirir. ıın e 1W1ac....-. Gazi Hz.nln Halkawıne " 
M.ılak faciumda yalandan alilradar oban berine u..IL-!-.1-- •• • • • Vapurculuk anonlDI Flfk•r• hedl,. ettlld_. 

ha itle -s-·--lar derhal r-L•j ._....... 91,...etlnde fotolt'atl• 
bir ban daha ~.::_-:__ k ~ Eevimiz içtimai yardım komite ınaıı.- "'T!!Lı. !-1. ümh . _. .. -... 

mermer ..... ~ artuma IÇln bı bu1Uıı Mat (17) de Halkevi merku Vapurculuk v.. anonim ı~e- c· unyetin ommcu ~.....--
Mulak ,.-daki kazada •i çaiqmafa '-tl•mqlar~br. Avrupa s .. lonunda yapılacağından bu ıubeye ka- ti yarm öileden aonra senelik u· mü münuebetiyle Gui iia-etJe. 

koltlDdan atuea yaralanan Rüs- da IOll aeMlenle renkli mermer )'ıth uanm vaktinde hanr bulunmaları muml topı.atmni yapac:akbr. rinin lstubal H.ıır.m-w -~ 
tem .... cwii baclemelerinclen aarfı:ratı artmııbr. BUnlarla tezfi· rica olunur. Bu toplantıınıda Yapur alma iti ya hediye buyurclaldan fatılıaf· 
Alf ef. teclaYi ~ ~ natyapıım.ldadır. r~v ziyafeti de ıirütülecektir. lan çerçne~nmiftir. ~ 
Gureba butan ... cle ilmüttiir. A· Anupa müeaeaeleri bu mer· ~r' • • • • ·:---~--·-~--.. •• 1 

- hediye olunan fotolnf, -1n ldn-
o'---· merf • ş•ı•d -a!...:.......-1 .... d• le "Küataf liMaİ mezeanJan lıirliii,, zı,..ı.ti nrec.klentiro S..t OD altmdan • ( d" :t--•• '-- 23 --&..~ 
. :-""" . •n ı ı en .ı-~e ır r. &irliiia karulaı ,ıı döniimüaü t..ıt et· yirmi bire kadar sürecek olaa lla toplan- cı YJ onumu ouua ,.._ 
1Yllete- Tam mennerlen lae Şili mermer- ...- ....., fllbatın on laeti-i ,....... bJ9r Mk6a mumıılar, aileleri " cloet- hazırlanan humt _.,.n. ....... 

l ıerm. faik bil teliildedir. isini "P....,..11,, ............. lliı' çay J1an .lant ediJanitlenlir. ıimle talik olanacahbl'· 

DEHRi Efendi Nasıl GörCıvor? 

oQ 

· • • Balaar ~1 Muf&DC>fl • • •Balkan itlerine Balk•ıalarJ ••• Daha doiruıu kendi bo-
Büfaıet ile Belpattil UadJiım bu- haric:lndelii memleketleriia ~ iuma taktıiı davulun tokmajmı 
1a:iiaaJm PetteJe ıitmıitte karar .-.. pbtaeak... batlralarmm eline verecftıgif. •• 

" ........ 
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Polis haberleri 

Feci kaza 
Pr. Malş 

Dil mektebinde dün 
ilk dersini verdi 

Fransada rejim buhranı 
-- <Bat taratt ı 1act •11faa> 

( MAHKEMELERôEj 

rficaret gazetesi 
Aleyhine yeni bir 

dava açıldı 
"Ünyon,, sigorta §İrketi direk· 

törü M. J.ntuvan Piyoı tarafından 
"lktısadi Haft:ı,, ve "Ticaret,, ga
zeteleri aleyhine açılan yakı§ık al· 
mıyan neşriyat davaları, lstanbul 
üçün~ü ceza m~hkemesinde, ne§· 
riyat müdürü irfan Bey hakkında 
hapse mahkumiyet kararı veril
mekle neticelen.mi§, bu karar, 
İrfon Bey tarafındın temyiz edil
mişti. 

Bir çocuK kamyon 
altında öldü 

Dün Samatyada gene feci bir 
kaza olmuıtur. 

Belediyeye ait 129 numaralı 
kamyon saat on bekte Samatyadan 
geçerken 13 yaşında bir çocuğa 
çarpmı§tır. Kamyonun altında ka 
lan çocuk hemen ölmüştür. Çocu
ğun hüviyeti anlaşılamamıştır. Şo· 
för Salih yakalanmıştır. 

Profesör Malt dil mektebi için 
seçilen hocalara vereceği dersle
rin ilkini dün Edebiyat Fakülte· 
ninde garp edebiyatı dershanesin
de vermi§tir. · 

Ben bu kitabı yazmakla politi
ka oyununun kaideler:ni ihmal et
miş oluyorum. Akalliyeti temsil 
eden bir aza bu kaidelere göre her
kesin ve her§eyin aleyhinde bu· 
lunmaıı, fakat hiç bir müıpet tek
lifte bulunmamaır, nihayet reyden 
istinkaf etmeıi lazımdır. Halbuki 
bu kitap, görülecektir ki, kimse a• 
leyhinde değildir. Sadece müs• 
pet teklifler yapmak için ~ılmıı· 
tır. Binaenaleyh hiç bir vakit rey· 

reklerinde hiHeden herkes böyl• 
bir faraziyeyi reddeder. 

Lakin o halde dikkat edelim~ 
Çünkü bizim medeniyetimiz aley· 
hinde gayet tiddetli bir taarru2 
hareketi ba!la.mqtır ve bu medeni· 
yeti müdafaa etmek için Fransa· 
nın iyi halde bulunması lazımdır. 
Fransa diğer bir çok memleketleı 
gibi uzun bir tarihe maliktir. U· 
zun devrelerin mahsulü olan ıuiiı· 
timaller prensipleri bozmuı, vt! 
ideali mevkiinden düıümıüıtür. 
Şahsi menfaatler umumi menfaat 
hissini öldürınüıtür. Oligarıi, Ko· 
alisyonu idare kuvvetini lmmıı· 
tır. Bu idare kuvveti ki, müf 
terek muvaffakıyetler ve tabı 
hürriyetler için en esaslı bir tart 
tır. Derin bir nlabata ihtiya~ var 
dır: Kanunların ıalahma, ahlakla. 
rm ıalahına .• 

M. Antuvan Piyos, "Ticaret,, 
gnzetesi aleyhine yeni bir dava 
aç.mı§hr. Dnvacı, aleyhindeki 
netriy--ta devam edildiği iddia· 
sın dadır. 

Karısını öldüren gardiyan 
hakkındaki tahk'kat 
Şüphe üzerine, karııı Hüsniye 

Hımrnu öldüren hapishane gardi· 
yanlarından Hasip hakkındaki 
tahkik~tı yapan müddeiumumi 
muavinlerinden Sadun Bey, tah· 
kikatmı bitirmif, dosyayı istintak 
hu kimi· ğine vermiştir. 

. 1s~intak hakimi, tahkikatı de
rinJeştirecek, §Üphenin hakiki bir 
esasa istinat edip etmediği ::ınla§ı• 
laca~tır. 

Ak-am gazetesi aleyhine 
c::çılan dava aşhyor 

Fransadaki mali rezaletten 
ba sederken, bu hadisede mühim 
rolü olan Staviıkinin kendisini öl· 
dür.!ükten sonra alının bir res· 
min.i neşrettiği için, "Akfam,, ga· 
2etesi aleyhine acılan matbuat ka· 
nununa mu'ıa1if hareket davuı, 
müddeiumumilikçe İıhnbul bi· 
rinci ceza mahkemesine verilmif. 
ti. 

Bu muhakemeye cmnartesi gü· 
nü ıaat onda bat!anacaktır. 
Be ınd hukuk mahkemes1 

Adliye sarayı yan:lıkt"n ıonra, 
A ay kö~künde yerle§erek çah,an 
İstanbul be§inci hukuk mahkeme
ıi, cumartesi günü poıtahaneye 
ta§:nacaktır. 

Sulh mahkemeler~ne ait 
kasa'ar 

Adliye s -r:ıyı enkazı arasında 
bulunan sulh mahkemelerine ait 
kasalar, bugünlerc?e bir heyet ha
zır bulun::lufiu halde açılacaktır. 
Bu kas:ılar, açılacak ~on kasalar
dır. 

Kalp durmasından ölUm 

Eyüpte lslambeyde Narlık eo
kağında 15 numaralı evde oturan 
polisl'kten mütekait 60 ya§mda 
Salih Ef. dün Hnl:1: kır=.athanesin
de otururken kalp durmasından 
ölmü§tür. 

Ka~ak köylU cıgaralara 

Eyüpte Çamur iskeleai sokağın· 
da oturan motörcü Trabzonlu Şev
kinin evinde kaçak e~ya bulundu
ğu polise ihbar ed:lmi!, yapılan a
ramada 40 kilo köylü sigarası bu· 
lunmuıtur. 

iki kilo esrar 

Dün Y alovadan lıtanbula ge· 
len Ali ef. iaminde bir yolcunun Ü· 

zerinde gümrük muhafaza memur
ları tarafından ara§tmna yapılmı§, 
iki kilo esrar hulunmuftur. Al: ef. 
yakalanarak müddeiumumiliğe ve
rilm;§tİr. 

YUk arabası f;arptı 

Arabacı Tahıin:n sürdüğü yük 
arabası Beyoğlunda Yakoya çarp· 
mı!, bqmdan yaralamıfbr. 

() ç kı,ı bfr olup dövdUler 

Yağkapanmda sak~n mavnncı 
HüseT.n ağayı, Ahmet, Kamil, Hü
seyin isminde üç ki!i dö\"mÜ"lcr 
ve ba§ından yaralamr~lardır. Her 
üçü de yakalannııf lardır. 

Alacak yUzUnden kav a 
Un!rapanın:la oturan marangoz 

Cama} ile Osman alacak yeziinden 
kavga etmi§ler, birbirlerini döv· 
müflerd:r. 

Yor an htrs zl' 

Vefada oturan Nazmiye H~nı· 
mın evine sabıkalılardan Ahmet 
girmif, yatük ve yorgan çalmı~ ise 
de keç.arken y~kafanmıştır. 

iskele y kıldı 

Bu derslerin mecmuu altr tane 
olacaktır. İkincisini bu aktam, Ü· 

çüncüsünü yarm aktam ve diğer 
üçü de gelecek hafta verilecektir. 

D;l mektebi hocaları 20 kadar
dır. Sınıflar talebenin ecnebi dil 
bilgisine göre ayrılacak ve her sı· 
nıfta 30 - 40 talebe bulunacak-
fil'. 

Hukuku düvel ordinaryusu 
Sof yada 

Hukuk Fa.kültesi, hukuku düvel 
ordinaryusu profes5rü Dr. Kari 
Strupp, Bulgaristandan vakı davet 
üzerine Sofyaya gitmiıtir. Profe
sör Sofya ünivera:tesi ile fen aka· 
demisinde ömestr tat:li esnasında 
bir kaç konferans verecektir. 

Şişirilen ciğer 
ve tavuklar! 

Tavukçuların kestikleri tavuk 
ve emsali hayvanları, ciğercilerin 

de ciğerleri §İ§irerek saattıkları be 
lediyeye yapılan tikayetlerden an• 
laşıhnı§br. 

Bunun üzer:ne bazı belediye 
memurları muhtelif mmtakalarda· 
ki bir kaç tavukçu ve ciğercinin 
dükkanına müt!eri sıf atile gitm:,. 
ler, zayıf tavuldarm gırtlakların• 
dan ve ciğerlerin de müteaddit su
reılerle ı'..§irildiğJıi, bundan bat· 
ka tavukların arka taraflarına a
n rel..-nte zağfiran boyası sürülerek 
ya.~lı göster!lmeaine ıava9ıldığını 
gönnüt!erdir. 

Buruar hakkında zabrt tutuldu
ğu g'bi böyle hilelere de meydan 
verilmem~i tubelere h:ldirilmit· 

Konservatuvarda imtihanlar 
Dünden itilıaren Konaervatu· 

varda Şubat devresi imt'ha.nlanna 
ba:lanmıftıT. imtihanlar on gün 
kadar sürecektir. 

Charles B O Y E R 
ve ANNABELLA 

tarafından temsil edilen 

den de istinkaf etmez. 
Bundan başka diğer bir tedbir-

sizliğ~m daha var: Ben hadiseler
den şikayet edecek yerde bunların 
sebeplerini anlamağa çalIJhm. Şu
nun için ki, bu ıebepler iyi ise bun· 
ları takviye etmek, fena ise bun
lan da izale eylemek istedim. Bu 
tedbirsizlik beni zahiri bir tena• 
kuza doğru götürdü. Beynelmilel 
meselelerde ben daima hukuk e
saslarından bahsetm!ıimdir. Hem 
o zamanlardaki bütün dünya ha-
diselerin tesiri altmda bat eğiyor· 
du. Dahili itlerde ise mevcut re
jimi gayet tiddetli bir surette ten
kit ettim. Çünkü maksadım ıade-
ce rejimi kuvvetlendirmek ve kur
tarmak idi. 

Biz· m zamanmuz ltalyan tarih
çisi (Tite • Live) nin iki bin sene 
evvel tasvir ettiği devreye benzi· 
yor: Bu zaman ne hasta.Irklara, 
ne de bu hastalıklar için kullanı
lan ilaçlara tahammül ede-b:liyor. 
Franaa da, bütün dünyada oduğu 
gibi, sabırlılar tedavi hususunda 
mü§kiilpesenttir. Bununla beraber 
biz gene it:mize devam edel'm ! 

Taklit kuvvetleri zamanımızda 
çok rağbettedir. Bununla bera· 

her ben bu takliıçilik kuvvetine 
kartı mukavemet gösterdim. Zan• 
netmem iti, Fransa düçar olduğu 

kan§rldrklardan kurtulmak için ne 
bol~evld'ce, ne de fa~'stl:ğe veya 
nazil"ğe g"tmeğe muhtaç olııun. 

Fransanm kendi ta?ihi anane'cri 
içinde kendi dertlerinin devası da 
vardır. 

"Ya bol~ev 'kl:.k, yahut mutlaka 
faşistlikten başka çare yoktur,, tar. 
zında flındi moda olan fikirler 
beni i{iren iriyor. Memleketi ye· 
n: 3mpitalizınin fenalrklan ile yeni 
komünizmin fenalıklanndan biri· 
ni intihap etmek mecburiyetinde 
bırakıma..~? Hayır. FOTdun zavallı 
makinesi ile (Gandi) nin meyuı 

Bana ıöy)e bir itiraz ileri sürül 
mesin: "Eğer Fransa daht adam 
ların idaresi altında ise bu tarzd 
ıslahat abestir. yok eğer zayıf v 
kabiliyetsiz bir takım adam 
elinde ise faydasızdır.,, bir ker 
dahi adamlar var mı? Son 
memleketin idaresinde en büyü 
§(>hret kazanmıı olan kimseler bir 
ta.kını hata1arm avdeti yüzünden 
hizmet1erinin silindiğini, kay~ 
lup gittiğini görmü§lerdİr. Bu hi· 
talann baılıca mesulyeti ise reji• 
min noksanlarına aittir. 

Fransada asgari bir icra otorl• 
tesi, asgari bir parlamento hürri· 
yeti, aagarf bir maliye nizamı, as• 
garı bir intihabat vekan, aıgart 
b!r medeni ahlak ile Franaanm 
yeniden kuvvetlenmesi lazmıdrr. 

Akıi takdirde demokrasi anonim, 
yah h t İr cU.ltt. •le dö• 
ner. Ş"mdi karar vermek zama· 
nmdayız. Çünkü kendi haline bı• 
rakı1dığı takdirde bugünkü rejim 
ozun zaman devam etmiyecektir. 

D:ğer bir ifade ile benim iıte

diğim ıslahat belki kafi deiUdir. 
Lük!n en zarur1 b•r ıslahat derece· 
aidir. Bu asgari bir programdrr~ 
Y anııki teflerin fik:rlerini ve ira• 
<lelerini ellerinden almıyalım. ili .. 
fakat tunu bilefün kı, dedikleri• 
ıniz yapılmadığı takdirde en çak 
f.jkirleri olan, en kuvvetli irade 
rahibi bulunan adamlar ıelefleri· 
nin akibetlerine uğrıyacaklardır. 

Hukuk ve ticaret dosyalar1 

Yapı ustalanndan Musa Ağa Be
yoğ 'unda bir evin te.miri iç'n foke
Je I{urarken, iskele kozaen yı!~ıl
mıı, Musa Ağa düterek kol ve ha· 
cağından yaralanmı§tır. H A R p ı hayali saatieti arasında? Hayır. 

Uzun hükUınet tecrübelerinden 
sonra artık eskiden yapdmrt olan 
ıeyleri tekrar etmeğe mahal yok• 
tur. Fikir için mücadele etmiyeıı 
adamlar ile uğra!ınağa da ma· 
hal yo!dur. Biz inandığımız teYİ 
söylüyoruz. Söylediğimiz ,eyi yap• 
mak İstiyoruz. Eğer bunda mu• 
vaff ak olursak büyük maksadımı· 

Adliye sarayında yanan hukuk 
ve ticııret dosyalarım yeni ,J en ha· 
zırlama işi dev~ ediyor. Birinci 
ve ikinci te~kik büroları, günde on, 
on be! ise bakıyorlar. 

Ka~ak şarap y3kalandı filmine Franst7. \·e J~pon sefa ı i har 
hıyesir in bü~ ilk b•r ktsını i~trrik 

inhisar ve muhafaza memurları --•etmış erd.r. -15049 
dün Büyükadada Petro Mavridi- ------------

Memurlar am rlerinden 
müsaade almadan oto
mobile binemiyecekler 

Tramvay, vapur, otobüs, tren 

nin evinde arattırma yapmı§lar, 

80 kilo kaçak §arap bulmu~lardır. 
Şaraplnr musadere edilmiı, Petro 
hakkmda 7.abrt tuh 1mur.tur. 

Mim Kemal Bey 
i~liyen yerlere ve burabra civar Gülhane hastanesi cerrahi hocaaı 
olan mahallere vazifeten giden operatör M"m Kemal Eey rontge
bcled:ye memurlnrınıİı otomobille nin tahribatı neticesi olarak sağ e
gibne!eri yasak edilmif olmasına linin küçük parmağından ameliyat 
rağmen bazı memurların amirleri- geç:rmeğe mecbur ka1mı§tı. 

ne sorup müsaade almadan otomo· Kemal Beye ge~mi! olsun deriz. 
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7 ŞUBAT 1919 
- HDaeyln ()ahit ~y, ıC!:enlenıe ~ P• 

zetesl taratm4:uı aleyblno VUku bulan nepi
yattıın dolayı polis mUclilrll tımnmısı HalD 
Beye tıwcIJ ettıtt bir nnı!ıtarada elyevm 
11nldn bolaadtığo hanede kendi bakin olmac1ı· 
ğmı ve bu cihetin Defterh:ık:uıldcn tahkiki 
kabil olcJuğona ve h:ı~ bunda nmvaı:ıa bu· 
lunduıtn ısp:ıt edildi~i taltdlrde evi D:ırDşp
fAJ.-aya hotllye edeeıctını beyan etnıı,ur. 
mıs~ytn Onlılt Bey ba hnstı9Un neşrini rica 
ctmı,tır. 

- Fransc:r.:ı - Stambouı - gazeteıln· 
b:le bindikleri anla~ılmı,tır. Bele- p· de olı:undui;"llnA göre, cJUvc.U rtnlftymıln 
diye reisliği tarafından dün §ube- ıyasada toptan satış !lrk ordulnn lise lmmandnnı cencral Franşe 
]ere bu hususta bir tam 'm yapı}• fİya flan Dcsperey yarın ~b:ıh'eytn saat onda tehrl· 

ml:r:e mnvns:ıJit cd~tir. Ceneral Pntrlo 
mı§, §Ure amirlerinden müıaadesiz İstanbul ticaret ve zahire boraasmda :r:ırhlısı De mtıvasıuat elllycttlt \"C Galnta 

otomo illere binen memurların o- ve h:ıriçtc satılan maddelerin topdan sa- rıhtnmn:ı C:kncnktır. eeoeraı De lıerabfo.r 
• • , • • • ~yeti ntlam raklben Beyoflana Frıuuuz 

tomobil masrafln."'ının kat'i surette tIJı fıatI diln fU §ckilde ıdı: • ıtdııretlıaneafnc gf4ecektlr. 

Vt:rilmiyece w; teLJ;~ edilm:§tİr Kahve, 70 - 72 kuru§, hmon 504 - Oemfyctt Akvam encüment t.arafnıcWı 
' adedi 560 lnmı1t maden kömürü 18 u teblltı resmt n"redIJmlttfr: "Cemiyeti 

Hasta bakı-;:ırı;c dersleri lira, nebat 1,6 - 2,6 kuruı, petrol 715 Almım enctımenı Salı nkşamı Parfste ıcttma 
T .... akü'Jt • f .. J kuru11 kilosu 21 kuruc pirinç 12 - 22 ctmı, ve tcfrnilıltm tetkikine ~lamıştlr. 
ıp .. ~ı pro ~sor er mec- ır, tur ne 

!• . . . kurup kadar, ınb.ın 22 _ 23 kuru§, ca- 1 m!Mlılelik totkfkatr hitam bolmuş vo 
ısı haıstabakıcıl:k dcrsının fakül- d .. x. 55 95 

ku d _,_ btı m!ld~eter kabul ""nmı~tır. EnAtımen dlll-er 
• ey"6 - raı arasın a, ıcaer 

tf'mn her 11nıfında drunmasına 36 76 ku Al U lru mlllr.tı"nlt'n nm mveııt mescıuı do tetkflı: 
1_ • • ' nıı, P11 11 ~ 1'Uf, zey. dml,.tJr. I<omlsyon ba akl'&m tekrar lı;tl· 

1 ıaarar vermıtlır. tin ız - 19 kuruı. ma f':vllyooekttr.,. ı 

Bizim, memlel:etimizin asırlar 
içinde baıka millet~re en mükeın" 
mel imtisal nümuneleri veren ahla
ki ananeleri bize yeniden hayat 
bulmak iç:n kafi bir menba tetkil 
eder. 

Bu vatanı kurtarmak için Fran· 
sa 1914 ten 1918 ser.esine kadar 
harp etti. S"mdi materyalizm eğe 

za varmı, olunız. 
Ben bu lcitabı yazmak ile bun

dan baıka bir emel gütmedim.,, 
Andre Tardly6 

makinesile Fransayı tehdit eden =~=~;:::;~~~~~~~F 
diktatörlük kütlelerinin toptan ve 1 KONGRELER 1 
mitralyözden elbette daha ehem• - . • 

"E k" li . lan ceım,.eti. miyeta:z olan hücumlan kar1111ında ren oy aeıı mezun 
k? F önümüzdeki cuma ıünü sabahı, ... t on 

zaafa ve acze mi dütcce · ran- bu kta bütün mezunların iıtiraki11• 
sızlığm mazisine ait gurunı, Fran- tıt!:bul Halkevinde senelik konrresini 
sızlıfim istikbaline ait ümitleri YÜ· yapacaktır. 

Bu ak9am A R T İ S T İ K Slnemuıncla 
Sevimli, neşeli ve L VELEZ 
cerbezeli artist upe 
EDMOND LOWE ve V1CTOR Mac LAGLEN 

ile beraber temsil ettiği Fran11zca s~ı.IQ 

KARA BiBER 
fılminin ilk irauidir. ilinteo : F O X J O U R n A L 

............................... ısosı 
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Pertev Refik lzrnirden uzun 

uzun, sı!; sık mektup ya:::ıyor, kc.r• 
tını gönderiyo~·ciu. 

Y ;-.vruya gönderdiği kartlara, 
mektuplara, ayrıca, kendi eJiyle 
re;;inıler de çiziyordu .. 

f'fariye de hemen her gün ko· 
caı.rd;.ıı mektup alıyordu. 

Y.1vru aordu: 
--- Pertev sana neler yazıyor? 

Neler anlatıyor?. 
Fikriye gülüyordu: 
-- Ualu akıllı ıeyler yazıyor ... 
~ertev Boncuk kadar uslu akıl· 

lı r. !c!u .• 
Filr..riye, Ankara kedisine Bon

cuk derdi •• 
Bonctık, 8.§ka doyamadan eve 

girmi,ti, etrafı miyavlamaları ile 
velveleye veriyordu .. 

Finonun fena halde canı aılah· 
yor, sinirleniyordu. Boncuğu üzen 
~lldla. aeiildı, kedinin ondan şi· 
kaycte hakkı yoktu ve ne ytıl.c;~k, 
ki Boncuğu teıelli edip ıustura· 
m:ızdr da .• 

Bunun için, miyavlamalardan 
...-nan fino da havlıyordu ... Ba· 
ZRn da g<Szlerini a.çrp havlannz, 
yattığı yerden, kımıldamadan 
hırlardr. 

Yavru sordu: 
- Biz de lznıire gidecek mi· 

• ? 
yız anne .•. 

- Tabii gideceğiz. Pertevin 
yazdığını görmedin mi? .• 

- Görmedim. 
-Al oku. 
Çocuk mektubu aldı, Fikriye 

- Or:ısı değil, dedi, o ıayıf ayı 
okuma .. Bat tarafmr oku .. Şura• 
tını .. 

Pertev diyordu ki: 
"Sıcak olması için ııcak, fakat 

ben çok beğeniyorum. İzmire ha~ 
yılıyorum .. Karııyakada dı mü· 
kemmel bir ev bulduın. Döşeli 
dayalı .. Bir senede tanıamiyle de· 
ği~iklik olsun, yazı lzmirde geçi• 
reliım .. Ben buraya geldim gele· 
li.., , 

Fikriye mektubu çekip aldı: 
-Ver .. 
- Neden okutmuyorsun?. 
- Oraları ıan:ı ait değil, bana 

yazıyor. 

Öğle oldu. 
Ağır ve dolgun bir gündü. 
Mutfak tarafın.dan Ankara ke· 

disi gene miyavlama konserine 
baf lıyordu. 

Fikriye Y :ıvruya dedi ki: 
- Berenle çantam odana hı· 

rak .. Ben de kalkıyorum. 
Yavru gitti. 
Biraz ıonra, kapısını uıul usul 

araladı. Parmakhrmm ucuna ha· 
sar"k ~rktı. Yürüdü. Ann.eıinin 
kapııma kulak verdi. 
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iZZET 

Talebe himaye 
heyetleri nasıl 

çalışıyor? 
Tekirdağ, (Hu· 

lliıımııııııınıııımıınıııınıııımıımııımıım ıııı ıııırıııııınııııımııımmmııııınıııııımıııınıııı, ııımrıınıııınıııınııooııınıııımmmıırırnıımıııınııııooııınımııooıııııım~ııııfıl 
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istida/ardan ve istir
lıamlardan çıkan netice .. 

fikriye tuvalet odasındaydı. 
Yavru yat::ık odasma girdi, ya· 

tağın üzerinde duran Pertevin 
me~c:tubunu aldr, cebine soktu. 

• susi) - Her se· 
ne olduğu gi • 
bi bu sene de 
ilk mektep. 
lerde himaye 

Çocuk, bir aydanberi, evde ko· 
1 

nuşukmların tek kelimesini kaçır· 
mıyor, kapılardan dinliyordu., 

heyetleri teşek • Doktor Bahaettin Şakir Bey teş· adetlU Bahadır Ş:ıkir hazretlerine 
kül ederek işe 

kilatı ma:hsusa kumand:.nı Halit arzuhalimizdir. 
ba§bmxşlardır • 

Beyin bu fikirlerini rck beğeni· d' h 1 · Mekteplerdeki ~ Saadetlu efen ım azret erı, 
Be~ günden beridir de (Pertev 

r;icleli beş gün olmu~tu) yolladığı 
her mel::tubu gizlice okuyordu. . 

Bu menkı onda anası uyandır· 
mış: 

".Mektupl.ırın her birini okuya· 
1 ] • • mazs:n .,, aE.mıştı. 

İşte bu sfü~den sonra, Yavru 
mektuplo.rm her birini okumak 
arzuın:na l!apılmiş ve okumuştu. 

Yavrunun merakı bu kadarb 
da kalmıyordu. 

Artık köşe bucak karıştırıyor, 
dolap cckmece arıyordu. Gizli bir 
şey!er bulmıya çalıfıyordu. 

Halb:!ki Y e.v. unun böyle fen:ı 
huyil yo:.:tu. Ha du bey .. Hiç bey 
den evvel, ölürdü de, kendine ait 
olmıyan bir şeye el sürnıez, el at• 
mazdr. Şimdi gönlünde müthit 
bir tecessüs kabarıyordu. 

Pertev "Güzeller güzeli,, nıe a· 
şıktı. Ona emniyeti vardı. Sanki 
yer yüzünde Hakin Bey ... Hiç 
bey( .. yok olmuş gibi içi rah~ttı. 

Şüphelenmiyordu. Fikriyeyi eski
ıi gibi seviyordu. 
Hakkı Bey .. Hiç bey? .• yok ol· 

muş muydu? .. 
. Yavru, işaret parmağını gözü· 

nü götürüp, alt kapağını a§ağı 

doğru !:ekiyordu: 
- rlşt! .. 

Daha dün gelmişti.. 
Yavru, mektebe gideceği esn:ı· 

da ,kalbini yerinden koparan 
~u sö:deri duymuştu: 

- Dul kaldım .. Ya öğle yeme· 
ğine... Ya öğle ye.meğine, yahut 
ğine ... Yahut da gece Mecnuna 
gelsenize .. Görüşürdi!k .. 

- Emredersiniz .. 
- Ne zaman gelirsiniz? .. 
- Ne zam"'n isterseniz .. 
- Öyleyse beşte buluşalım. 
-Hay hay .. 

Sersem !.. Sersem ! .. 
Ama sersem kimdi?. 

Bunu hızh aesle söyledi; son.re 
kapının önüf!de duran bastonu 
kaptı ,Boncuğa vurdu. Karşısına 

çık~n Peymanı, babasının tavsi· 
yesi veçhile, bacağından çimdir~ 
di .. 

ı 1 ,.,,.. .. mı •ıtr l 

Akay idaresinın Fenerbah~e 
klUbUne yardı~ı 

Gümrük ve ln'hisarlar Vekaleti 
ve diğer aliikadar vekaletler ıınü· 

fetti~lerinden mürekkep kcmis· 
yon, Dimitri ismin.deki bir ihra.c:ıt 
tacirin:n takas suretiyle yaptığı 
ihracatı tetkike beşlamıştır. Duy· 

duğumuza göre, tahkikatın tekem
mülü için bazı kimselerin de ma• 
lumatın~ müracaat edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre Akay ida· 
resi F enerbah;e klübüne 2000 li
ralık bir yardrı:nda bulunmağ21. ka· 
rar vermiştir. Paranın yarısı dün 
klüp idaresine teslim edilmiştir. 
Ak:ly idaresinin bu yardımiyle 
F enerbahç5 stadında yeniden 
tribünler yapılacak ve bu suretle 
maçlara çok daha kalabalık bir ıe· 
yirci kütJe:;İ toplam:ığa imkan ha· 
sıl olacaktır 

fakir ve kimse· yor ve onu takdir ediyordu. Fakat Memleketimiz:!e bulunan çete 
aiz t::lebeye her o.~du ile teşkilatı m~hsuaa büsbü· ı kumandanı Sabit bey, sayenizde 
gün muntaza • tun ayn feyler oldugundan ve kş· 1 sebebi hayatmıız olup Rusbrm 

SCLEYı\J \N E.F. man sıcak öğ- kilutı mahsusa her ne kadar or· karşısında kendi çetesiyle bera· 

le yemeği verilmekte ve bu yav· dunun emrir.,~ t~bi olsa da gene, her merdi İnerdane bulunup padi· 
rular senede bir, hazan iki defa yukarrda Baha Beyin Halit Beye şahımrzm nüfuzu berekatı ile o• 

da giydirilmektedirler. tavsiye ettiği veçhilc, her emrini tuz iki bin n•ifus Ruslardan vika· 
Bu maksatla bir kaç gün evvel dinlemeğe kendisini mecbur gör- ye ebnektedir. 

Hacı tlbey mektebinde velilere med~ğinden teşkilata mensup olan Ricamız bu yoldadır ki, Sabit 
m::-.hsus bir müsamere veriJ.~i! ve kumandanların bütün arzu1annı bey çetesiyle beraber b:ışka bir 
veliler arasından seçilen heyet işe Yerine getirmek kabil ohmıyordu. noktaya alınmak icap ederse 
başlamı§b:r. Cümhuriyet mektc • Mc:..cla ordu kumandanlığı za· memleketçe rica ediyoruz ki bu 
binde şubat başmdanheri 20 ço· bit ayrılarak tetkilatı mahsusa otuz iki bin nüfus, yani dört bin 
cuğa yemek verilmektedir. Di· emrine verilmesine razı olmıyor· haneyi beraber alıp selamete çı· 
ğer mekteplerin de bu hafta için· du. karmasını rica ediyoruz. Bunun 
de hazırlıklarını bitirerek faali· DJ.tor Bahacttin Şakir B~y H ).· için Sabit beye kuvvet verip bu o• 
yete geçecekleri :mlaşı!mıştır • lit Beye karşı o!an hissiyatını tuz iki bin nüfusu paditahı alem· 

Bu sene ilk defa işe ba§lıyan gösteren bir telgrafnamesinde di- penah hazretlerine ve sizlere du· 
Marifet mektebi himaye heyeti yordu ki: acı etnıeniz niyazı babında emir 
olmuştur. Heyet reisliğine se~i • "Bu muharebede sen.in ve sa- ve ferman efendimizindir.,~ 
len kereste tacirlerinden Süley• na merbut olanların gösterdiği Bu niyazlardan, iatidalardan, 
man Efendi ile arkadaşları mek· ham:yet ve fedakarlık büyük· ve istirhamlard::-.n çıkan netice 
tepteki fakir talebeyle çok ya· tür. Hüda alem sana olan ımuhab· Artvin cephesine yukarda yazıl· 
kı .:ı I"'kad ı kt b betim o kadar büyu .. ktür ki bunu 

Dı"..l::m a a ar oma. a ve u dığı veçhile bir miktar silahla cep 
te§ekkülün azami fayda temin et· anlamak için kalbime girmelisin hane gönderilmesinden ibaret ka· 

· l kt d J ş· d' ki göresin •• mesıne ça ışma a ır ar. mı ı · hyordu. H:llbuki bunlar kafi de· 
Iik 17 talebeye bir buçuk aydan· Ruelar1n tazyiki g ittikCje ğiMi. ya fazla z:ıbit göndererek 
beri yemek verilmektedir. arlarken •• te-~kil:tı mahsusa müfrezelerini 

Süleyman Efendi bizzat, bu 17 Er:zurum:la öğre:ıdim ki, bur.:.da çoğa1t,mak, ve yahut çok miktar• 
çocuğa :ıyrıca elbise, ayakkabı, kifi miktarda si!ih ve cephane ve da ni::amiye kuvvetleri gönder• 
kep ve bere almı§, hepsini baştan bilhaasa eski martinler çoktur. m<>k lazımdı ki, Artvin kurtanla· 

" · d. · t' Bu ı·yı' kalplı' Ben on!an sizlere gö:ıdeı·tme!t i- bı'lsı'n ayaga gıy ırmış ır. .. 
vn temh: vicdanlı vatandaşın fa. çin çııre bulacağım. Siz de Şav· 
kir yı:ı.vmhra karşı göşterdrği aa· şet ve Ar .. :anuçta yen.i~en te~l:'lat 
mimi alaka ve yaptıfjı kıymetli yapa~·ak efrat hazı..layınız. Bu 
yardım takdir ve te§ekküre değer. telgrafımı aldığınız zaman onla· 

Al pullu teker fabrikası da bu rı kafi!ebr halinde kendi sil: h ve 
talebe için bir miktar §eker gön· ceph?nelerini almi k üzere Yutu· 
dermek suretiyle yardımlarda bu· feline doğru gönder:n.iz. 

lunınu~tur. Ali efendiyi de silah ve cepha· 
ne almak üzere yüz hayvanla Er· 

Parlamentolar bıruğınde zuruma gönderiniz. Fakat yollar· 

Jki sen.edenberi parlamento) :ır 
birliğine hükumetimizin de işti· 
rak ettiği malumc!ur. Birliğin bu 
ıeneki konferansı eylul içinde ls· 
tanbulda olacaktır. 

da hastalık olduğu :ç.in Erzuruma 
gelirken· konak yeri olmıy·an ıs· 
11z l:öylerde kalarak gelsinler. 

Mademki tekmil kıtaatı bu 
mıntakaya almry1 muvaffak ol· 

Madritte yapılan ge:;en konfe- duk, Ahmet beyi de buraya mın.· 
ransta demcgrafi meseleleri mev· taka kumandam tayin ebnek mu· 
zuu bahsedilmiş ve bu :.:rada mü- vafıksa tayinini icra et ve her 
rahhasmıız Fazıl Ahmet Bey ta· h ~ide Sabit bey çetesini bir kere 
rafından. bazı itirazlarda bulunul· teft:ş ettir.,, 

muştu. Parlfımentolar birliği Bu esnada Artvin civarındaki 
demografi meselelerinin ınüte· is!am ahali çok büyük bir merak 
hassıslardan r..1ürekkep bir komis· ve endi;e içinde bulunuyordu. 

yonda tekrar müzakeresine ls:arar Çünkü Ruı5larm tazyikı gittikçe 
vennişlir. Konferans icra kcrı:ni· artıyordu. Onun için civar köy· 
lesi tar.:ıf mdan seçilen mütel.assıs lerdcn Artvinc feryat) ar, istida ve 

komisyonda mürahhasımız F :ızı) arzuh :Iler yağmıya b~~lamıştı. 
Ahmet Bey de bulur.maktadır. Bu arzuhaller~n hepsi birçok im· 

Komitece hususi surette davet zalan ihtiva ediyor ve içinde ken~ 
olunan Fazıl Ahmet Bey ekspres· dilerinin dil~.:nana terkolunma .. 
le hareket etmittir. Fazı) Ahmet mal arı rica ediliyordu. Sabit bey 
Bey buradaki işini bitirdilcten ıııon· çetes:nin muhaf.azı. ettiği cephe 
ra Peştede toplanac1k olan "içti- gerisinde bulunan köylerden Art· 
mai siyaset,, komisyonuna da iş- / vine gelen ve garip bir if adc ile 
tirak eclecelc:tir. yazdan, iat:dada doktor Bahattin 

iki köy birlel}tiriliyor 
Şakir beye diye hitap edileceği 
yerde doktor yerine· sa ~detlu 
B<ıhaettin yerine Bahadır ve bey 
yerine de p"aşa tabirleri kullanıl· 
dığı için. deniliyordu ki ı 

(~vaım var) 

Açıkta satılması 
yasak yiyecekler 
Yıkanmadan, pişirilmeden ve 

kabukları soyulmadan yenen şey
lerin a~ıkta satılması yaaa.k oldu-

ğu bir çok defa belediye reisliğin· 
ee şube!ere bildirilmişti. Bu emir• 
lere rağmen belediye zabıtası me

murlarının bu işle hiç alakadar ol· 
madıkları, bir çok seyyar esnafın 

işportalar içinde bu gibi yiyecekle
ri serbestçe satmaları ile aabit ol-

maktadır. Dün bütün ıubelere bir 
emir daha gönderilmiş, bu huıuı· 

taki emrtn son ve kat'i olduğu bil· 
dirilmiştir. 

Emvali metrükeye alt bina• 
larda tenviriye resimleri 

Emvali metrüke müdürlüğüne 
ait h:nalardan tanzifat vergiıi ve 

tenvir :ye resminin bu müdürlükten 
tahsili için belediye §ubelerince 

bina liste!eri hazrrlanmaıı tamim 
edildiği gibi emvali metriike mü

dürlüğüne de tezkere yazılarak 
vergilerin verilmesi iatenmitti. 

Emvali metrüke müdürlüğü be· 
lediyeye verdiği cevapta, bu gibi 

emlak hakkında müıtecirle akto· 
lunan icar ve isticar mukaveleleri

ne tanzifat ve tenvİTİye rüsümunun 
k:racılara ait bulunduğu yazıldığı 
dhetle bu vergilerin kiracılardan 
alınması lüzumunu bildirmittir. 

Belediyece dün hemen bütün ıu• 
be1ere bir tamim gönderilmif, hu 

Şile kazasının Alacalı nahiyesi· 
ne b;ığlı Avcıkoru köyünün bu na
hiyeden ayrılarak kaza ınerkezine 
bağlı Hiciz köyü ile birleşt:rilmeai 
Dahiliye Vekaletinden vilayete 
bildirilmiştir. 

32 bin nüfusu vikaye 
eden çete gibi binalar vergilerinin ıür'atle 

"Artvin ordusu kumandanı sa· toplanmasını bildirmittir. 



MEMLEKET Haberleri 

Bir çocuk 
l Polonya hariciye nazırı 

izahat veriyor · KöylÜ!lÜn yaşama şart
larını düzeltmeli Vahşi hayvanlar tarafın

dan alınıp götürülmüş 

Lehistanın harici siyaseti sulh 
istinat ediyor esaslarına 

Z..onguldakta alım 
lanmış, esnafın 

Zonguldak, (Hususi) -Tabi
atın çetin ve yorucu işleriyle mü· 
temadi didişmek suretiyle canla
rını kazanan Ereğli havzasındaki 
m ::.den amelesi ve bunlara bağlı 
olan diğer san'at erbabı, ancak 
bayram günlerinde muntazam ve 
top!u tatili faaliyet ederek yor· 
gu:-. vücutlarını dinlendirmiş o· 
lur!ar. 

Geçen bayram tatili münase· 
betiyle Zonguldak . havzasmdak: 
durgunluk nihayet üç beş gün· 
lük te olsa iş hay:.tına alışık in· 
sanlara can sıkıntısı vermekten 
geri kalmıyor. Bayram günlerin· 
de ne .maden ocakları kömür çı· 
karır, ne fabrikabrm dumanları 
tüter ve ne de kömür sevkiyatma 
ma 1sus trenler işler. 

Bayram tatili günlerinde köylü 
amelelerden maden ocaklarında 

k imse kalm ::.z. Bayram tatilinde 
köylerine dönerler. Bu, köylü 
maden ameleleri ölü.m ile hayat u· 
çurumluı arasında kazanabiJdik
leri beş on liracıklarmı da Zongul· 
dak ve h:ıvalisi esnaflarına terke
derek bunun mukabilinde köyle· 
rinde kendilerini bekliyen çoluk ço 
cuklarma, yavuklularına, Kezi
bar.larına bayramlık hediye götü· 
ı·ürler. 

Bu bir hediyeden ziyade ihti
yaçtan doğ :ır ve bu ihtiyaçları te
darik etmek için de araya giren 
bayramlar vesile olur. Köylü 
kardeşlerimizin ihtiyaçları şehirli 

kardeşlerimize nazaran basit ve 
mahdut olmakla beraber köylüle
rimizin pek çoğu bunları da karşı· 
layamayıp güçlük çekerler. 

Maden ocaklarınd:ı çalışan a· 
damı olan köylüler bu güçlükleri 
mümkün olduğu kadar karşılaya
biliyorlar. Fakat İ§İ gücü ziraat 
obn, yetiştireceği mahsulleri sata· 
rak geçinen köylülerin iktısadi va· 
ziyetleri düşkün ve durgundur. 

Çünkü bir metrelik adi beze o
tuz kuruş vennek mecburiyetinde 
olan ziraat erbabı, bu parayı, en 
aşağı on kilo buğday mahsulü sa· 
brak alıyor. İnkılap Türkiye· 
sinde her .şeyden evvel düşünülen 
köylümüzdür. Köylümüzün iktı· 
sadi kurtuluşu en başta gelir. 

Asırların ihmaline uğramış ve 
yalnız cümhuriyet devrimizin baş· 
!angıcı ile varlıkları hissedilmiş 0 • 

lan köylülerimize her ne pahasına 
olurn olsun yaşama kolaylık ve 
icabatım öğretmek, ya§ayışla

rında yenilik yaptnnıak onları ik
tısadi zorluktan kurtarmak lazım
dır. KöylüJerin evlerinde yatıp 
misafir ol:mlar, onların hayatla
rını, yaş?.yış tarzlarını görenler 
pek iyi bilirler ki bu aziz vatan 
çocuklarının yaşayışlarında eski
sine nazar~ bjr fark olmakla be
raber bu fark istenildiği kadar de
ğildir. 

İnkılap programımıza uygun 
yeni hayat ıartlan iktısadi kalkın
manın neticesi ol:;ırak değişecek· 
tir. Yumurtasını 40 paraya satan 
köylünün kilosu 45 kuru~a şeker 
yiyebileceğini zannetmiyoruz. 
Zonguldak havzasının bayram ta-

satım işleri can
yüzü gülmüştür 
tiliyle intib:::.larından bahsetmek 
isterken gayriihtiyari köylülerimi· 
zin iktısadi zorluklarına bira:ı: do· 
kunmuş olduk. 

Buna şunu da ilave edelim ki 
Zonguldak havzası yurdumuzun 
en zengin madenlerine malik en 
büyük servet diyarıdır. Burad:ı 
maden işleriyle, maden müessese 
leriyle alakadar olan ve şehirde 
yaşryan halk arasında. nisbeten ik· 
sadi buhr::m tesirini az gösteriyor. 
Zonguldaktaki hususi pahalılık 

biraz daha kaldırıldıktan ve iş güç 
sahibi olup ta hesabını, kitabını, 
idaresini bildiktensonr:ı yaşama 
zorlukları o kadar çok sayılamaz. 
Eski senelerdeki bayramlara bakı· 
hua bu seneki bayramd:ı burada· 
ki alrm satım hareketleri fazla 
idi. Bütün dükkan ve mağazalar· 
da bayramlık müşteriler k:ılaba• 
lığından girmek kabil olmuyordu. 
Bu bayramdaki alış verişte satıcı
lar da çok memnun oldular. He
pisinin yüzü gülmeğe başladı. Sa· 
tışlarının umduklarının üstünde 
olduğunu ve piyasanın canlandı· 
ğım söylüyorlar. 

Zonguldakta işsiz geçen günle· 
rin illıSana hemen azap verdiğini 

söyliyebiliriz. Mevsimin kış ve ıo• 
ğuk olm ~sı da bu azabı kuvvet• 
lendirmekte mühim bir sebep o

lur. istirahat ve eğlence yerlerinin 
başlıcası gazino ve kahvehaneler• 
dir. Bir tek de sinema vardır. Bu· 
rada istirahat gününü geçirmek 
yorgunluğu gidermek için ya 
kahvelerde cig:na dumanları ara• 
smda oturmak, yahut da sine• 
maya gitmek lazmıdrr. 

Bundan evelki bir yazımda si· 
nemada cigara dumanl ::ırının bu· 
lut gibi dolaştığını ve evvelce sine
ma içinde içilmesi yasak olan ci· 
gar anın son zamanlard :ı. gen.e içil
meğe başlandığını ve bu.nun umu
mi sıhhate muzir olduğunu işaret 
ederek bu güzel yasağın tekrar 
tatbik edilmesi için alakad:ı.rların 
dikkat nazarlarını celbetmiştik. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre Vakit gazetesinin bu husus· 
taki neşriyatı derhal n:ızarı dikka
te alınmış ve sinema dahilinde ge
ne cigara i~ilmesi belediyece me
nedilmiştir. 

il··as Rami 

Halk evinde portakal 
sergisi 

Mersin Halkevi, ora mhasu· 
lünün tanınm:ısına yardım etmek 
maksadiyle bir portakal sergisi 

Adanada Kürkçü civarında 
Abdülhadi köyünde üç yaşların
da bir çocuk perşembe günü :m· 

nesi çamaşır yıkarken köyden u• 
zaklaşarak rneçhul bir semte gi· 
dip kaybolmuştur. 

Çocuk bütün köylünün iştiraki
le yakın uzak yerlerde aranmış 
ise de bulun :ımamıştır. Köye on 
dakika mesafede Molla Öımer 
çiftliğinden bir çocuk sesi işidil· 
diği söylenmiş fakat oralarda 
ela bulunamaınıştır. 

Çocuğun bir vahşi hayv:.n ta· 
rafından götür]üdüğü zannedili· 
yor. 

Ballıkaya soyguncuları 
ikinci teşrinin on ikisin.de He· 

kiınban - Hasancc :..~bi arasında 
Ballıkay:ı. da soygun yapan Şotik
Ii Mehmet Seydi, Battal ve Hüse· 
yin adlı üç şerir hakkında Malat· 
ya müstantikliğince açılan t -:hki
kat bitirilmiştir. Bu üç şakinin 
duruşmaları yakında başlayacak· 
tır. 

Adapazarı belediye 
reisliği 

Adap:.zarı belediye reisi Rauf 
beyin istifası üzerine belediye ri· 
yasetine baytar mektebi ıabık 
muallimlerinden ve Adapazarı 
gençlerinden Ahmet Bey tayin o .. 
lunmuştur. 

Farenin marifeti 
lzmirde İkiçe~.melikte garip 

bir hadise o]muştur. Mesele şu· 
dur: 

lkiç·eşmelikte 650 numarada 
oturan manav Giritli İsm :ıil ağa, 
bir müddettir sebzelerini yemek· 
te olan bir fareyi cürmümethut 
halinde görmüt, kızmış, fare· 
yi öldürmek için ne yapacağını 

düşünmü~, etraftan bir şey alarak 
·vakit geçirmek istememiş, ellerini 
açar:ık farenin üzerine atılmıttır. 
Fakat kocaman fare İsmail ağa
nın kendisine doğru uzanan elini 
sivri dişleriyle yakabmıştır. İs
mail ağa ile fare arasındaki mü
cadele oldukça uzun sürmüş, lı
mail ağa p:ınnaklarına gesen fa. 
re dişlerine rağmen onu öldür
mek için bütün kuvvetiyle sıkmı· 
ya başlamış, fakat pek senıiz olan 
farenin canını çıkaram:ımış, bila· 
ki.a gittikçe kendi cam acımıya 

ba~lamıştır. Çünkü fare hem sivri 
dişleriyle, hem de tırnakları ile 
İsmail ağanın ellerini Parçala
mıştır. 

Neticede fare galip çıkımış, İs· 
mail ağa fareyi bırakarak parçala 
nan elir.i pansuman yaptırmak Ü· 

zere bitkin bir halde memleket 
hastah::nesine koşmuştur. 

açmağa karar vermiştir. Giresunda mızır hayvan-
J.Jzunköprüde orta mektep Jarla mücadele 

Uzun.köprü h~lkı Uzunköprü· 
de bir orta mektebin açılması 
için ciddi teşebbüslere girİ§miş· 
!erdir, önümüzdeki ders senesi 
başında bu arzularının yerine 
getirilmesi İçin alakadar makam· 
lara temenniy::ı.tta bulur.,muşlar • 
dır. 

Uzunköprüde bir orta mekte· 
bin açılması kararlaştığı halde 
Uzuköprülüler mektebe lazım o• 
lan binayı derhal hazırl:ı.yac:ık· 
lardır. 

Giresunda muzır hayvan· 
ları iınha etmek üzere vali beyin 
riyasetinde teşekkül eden müc:ı· 
dele heyeti faaliyete geçmit 
ve köylerde ve mülhakatta 
öldürülen hayvanlar 489 do· 
muz, 12 kurt, 3 ayı, 20 ça· 
kal, 30 porsuk, 50 karga olarak 
tesbit edilmiştir. Şubatın ikinci 
günü piy:ıde alayından iştirak e· 
den askerle bütün vilayet dahi· 
(in.de uınumi sürek avı y:ıpılmış• 

br. 

Varşova, 6 (A.A.) - Polonya / Silahsızlanma meselesinde, ye-
ajansı bildiriyor: L~histan harici- , ni iki mühir.:ı teşebbüs vardır: 
ye nazırı M. Beck dun mebusan İngiliz ve ltalyan muhtıraları. 
meclisi hariciye encümeninde hari-

A • t h kk d . l Bu muhtıralar Lehistan hüku· 
cı sıyase a ın a uzun ıza ıatta . 
b 1 t metıne doğrudan doğruya tevdi u unmuş ur. 

M B k · h t olunmuştur. Devletin emniyetini 
. ec , ıza a ına başlarken 

alakadar eden en esaslı mesele si· geçen sene encümendeki izahatm-
lahsızlanma meselesi olduğundan da Avrupanın siyasi vaziyeti hak· 
yeni projeler meselenin bilhassa 

kında yaptığı tahlili ve Lehi~tanın 
ameli tarafı nazarı itibare alınarak iiyaseti için bu vaziyetten çıkardı-
tetkik edilecektir. 

ğı neticeleri hatırlatarak demiştir 
ki: 

- O zaman varmış olduğu neti
celer şöyle hulasa edilebilir: 

Beynelmilel siyasi hayatın hadi· 
seleriyle iktısadi hadiseler beynel
milel teşriki mesaide müşkülat ol
duğunu ve devletleri zümreler ha· 
linde bireştiren bağların gevşemek 
te olduğunu göstermektedir. 

Maamafih bu vakıa bizi siyase· 
tin istikrarına ve sulhun tarsinine 
matuf teşebbüs ve mesaiden vaz
geçmeğe sevkedeme:ı:. Binaena
leyh devletler arasında doğrudan 
doğruya münasebatta bulunulması 
zaruridir. 

Lehistanm devletlerle doğru

dan doğruya olan münasebetlerine 
gelince: 

SoYyet Rusya ile mevcut ademi 
tecavüz misakı mütecavizin tarifi 
hakkında bir itilaf ile tamamlan• 

mıştır. Bu itilaf tecavüzde bu· 
lunınamak fikrinin müşahedesin
de azami bir sarahat elde edilmesi• 
ne imkan vermiştir. 

Müttefikimiz Romanyanın bu 
itilafa iştirak etmiş olması bilhas· 
sa memnuniyeti muciptir. Sovyet 
Rusya ile dostluk ve iyi komıuluk 
münasebetleri bir çok sahalarda 
noktai nazar ihtilaflarının ortadan 

kalkmasına ve diğer bir çok mese
lelerde de mutabekatı efkar hasıl 
olmasına yardım etmektedir. 

Bu prensipler bugün de aynen 
bakidir. Lehistan, miJletler cemi· 
yeti mesais:ne iştirak etmektedir .. 
Bunu en mühim komşularımızdan 
birinin bu müesseseden çek:lmiş Lehistan hükfuneti Sovyet Rua• 
olmasına rağmen yapıyoruz. Mil· ya hükumetile olan münasebet ve 
Jetler cemiyetinin istikbali ve ısla· temaslarının inkişafına büyük bir 
hı meselesi geniş bir tarzda müna· ~hemmiyet vermektedir. Almanya 
kaşa edilen bir mevzu olmuştur. da HitJer hükUmeti iktidar mevki· 
Maamafih ~enüz müspet ve kat'i ine geldiği vakit AvYU~da. uya. 
bir proje meydanda yoktur. Mil· nan ve hemen hemen umumt itı· 
letler cemiyet:nin ıslahı meselesi matsızbk hatırlardadır. Lehistan 
Lehistan tarafından daima bu mü- hükumeti hiçte bu hisse iştirak et• 
esseseye k"'rşı hayirhahane bir miyordu. iki hükfuriet arasında 
tarzda tetkik olunmaktadır. daha ilk temaslarda meselelerin 

Lehistan bu meselenin bu fikir· mütalea.sı için bir tarz bulundu 
lerle ortaya konulacağına ve tet- ' ve iki komşuluk münasebatmm en 
kik edileceğ:ne şüphe etmez. Le· devamlı şekillerde tesbitine bir e

histan ekalliyetler hakkındaki mu· sas oldu. Sarih olarak beyan olu· 
ahede!erin umumileştirilmesi pro- nan bir fikir, muhteviyatı itibari· 
jesine ötedenberi müzaheret etmiş le açık ve hukuki şekli itibarile de 
tir. Çünkü Lehistan bu baptaki dürüst bir siyasi vesikanın tanzi
taahhütlerin umumi oJması yahut mine imkan verdi. Bu vesika kuv· 
ta bugünkü usulün tadili lüzumu· vete müracaat olunmaması hak· 
na kaildir. kınrlaki beyannamedir.,, 

İzmiıde yeni bir park 
Büyük harp esnasında başlanıp 

bitirilemiyen Burnova belediye 
parkının bu yazı kadar ikmale· 
dilmesine kar:ı.r verilm:ştir. 

Mühendis Baha bey parkın pla
nını hazırlamıştır. Plana göre, 
parkın ortasında büyük bir havuz 
yapılac:ıktır. Bundan başka fut
bol sahasına en yakın bir yerde 
de bir gazino inşa edilecektir. 
Hazırlıklara şimdiden baılanmı§· 

tır. 

P:ı.rktaki çam ağaçlarına arız 

olan tırtılların imhası için bir fen 
memuru çalış.maktadır. 

Çal' da bağcılık 
Çal kazasında bağcılık günden 

güne ilerlemektedir. 
Bekilli köyünde bağ miktarı 

20,000 dönümü geçmiştir. Bu köy
lerde yeni bağcılık şekilleri henüz 
tatbik edilmemektedir. Bütün 
köylerin temennisi budur. Köy
lüler bir bağcılık birliği kurarak 
çalıtmak istiyorlar. Bu teşekkül 
vücude gelirse Çal bağcılığı az za
manda çok terakki edecektir. 

Muşta 
Altmış beş santim yük

sekliğinde kar var 
Muş, (Hususi) - Mu§ vilayeti 

merkezi, sırtını ve yanını ağaçsız 

dağlara vermiş, Muratsuyu karşı

ımda 1500 metre yüksekliğinde 

bir yerdir. Şimdi burada karın 

irtifaı altmış beş santimetredir. 

Hava gayet soğuktur. 

Burada herkes kışlık yiyecek İ· 

çeceğini yazdan tedarik eder. Halk 

en aşağı altı aylık erzakını sonba· 

har gelmeden evine istif eder. Ay

dan aya aldıkları maaş ile geçinen 

meniurlarm bu suretle yazdan kı· 
şı düşünüp ona göre hareket etme· 

leri tabii mümkün olmuyor. 

Kışın Muşun her tarafla irtiba

tı kesiliyor, yalnız postalar gidip 

geliyor. O da posta çantaları İn• 

san sırtında götürüp getirmek ıu· 

retile yapılıyor. 
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Holivud,Dünva Moda Merkezi Oluyor 
· J lar, Onlar da sirdülderi hotlanna I Giyinifte huauaiyet ıiillm• 

-·- J 1 ld11l1r 
Rat Ovenı Şık 

Bir Kadındır S O N 

aiden elbiaeyi, çok pahalıya da yıldızlardan birisi de, )'8llİ yılda
malolu., yaptırmak hneaine ka· fardan Cin Ho't'arddır. Gtisel •• 
pılıyorlar. Zensin olmıyanlar da, tirin bir yıldız olan Cin Hcwanl, 
lamıen hu h..n.lerini yerine ıe- tuvalet, ıiyiniı, ıüalenit huau.mda 
tirmeie uftat11orlar. Hele yıldız· çok zevk sahibidir. Bu ayfaya 
larm sokak kıyafetlerine uyaun gi koydufumuz resimleri, buna delil· 
yiniı, mesel& Wo layafetlerine ıö- dir. 
re aiyinltten daha u para aarfiyle Yukarıdaki resimde, Cin Ho
mUmkün olclufmıdan, bu, umumi- vard, beyaz tüy yakalı, kOJU renk 
yete 7&km bir elcseriyetle tatb;k te bir elbiae giymiftir. Bu elbiae, 
olunabiliJOI'. yıldızın öileden sonra 't'e ak 

Kedm ye politika! .... Kadmdan 
lefir ... Ba tecriibeye bir müddet 
enet SoyYetler ıiritmiılerdi. Bir 
Rua kadmı, Stokbolm sefirlifine 
laJin olmunuftu. Fakat, bu kadın 
lefir, aüte 't'e zevke kartı fazlaca 
teaaaJtil duydujundan, bu bir .af 
tılJılank, azledilmit, MotbnP 
~! .• 
Şimdi de Amerika c1Jılllharnnaı 

...... iki kadına _..,.tlerde 
,........._ 

90
_.. Wr bdmı da 

..,..._ta,;. 1 'zl'r. lbat Oven 
ilmindeki hu im 'o, .Amerikanın 
KoPenbq .elfi'i&. Sa.yet Ruıya-
DID Sto~ ıfiir aefirlifine tayin o
Lmaa ~mm o makamda tutuna· 

Harekette 
Miilıim 
ROL 

Oynuyor 

BllllT~BI 
Cin 
Hıvu~ 

flk Bir Aqam Elblaealle 

Bu bahiste, HoUvud yıldızlan· f&ID yemejinde siydili bir elbiae
nm bellemniı dört moda merkezi· dir. Elbiaenin yenleri de, 1akuı 
nin modellerine &öre ıi,inip giyin ıibi beyaz tüylerle .u.lüdGr. Yıl
meclikleri sorulabilir. Gerçi, bu dız, koyu renk elbiaeye yaka Ye 
yıldızlar ıiyinif hU1U1unda dlrt kollardaki beyazbim 't'erdili ıık
mOda merkezinin tesirlerinden büı lıiı, bu luumlara pırlantalar taka· 
bütün kurtulmuı deiillene de, rak artırmaktadır· 
bu yerlerden ıelen cereyana ka- Diier iki resimden biriaiade 
pılmadıkları da çok defa vakıdir. görülen pelerinli yaitnurluk, maYi 
Müstakil hareket edit temayülü, ve beyaz olmak üzere dört kap 
tatbik Mhaımda ıünden güne e- çizıilerle tefcillendirilmiıtir. Cin 
aaılanmak üzere yer tutmUflur. Hovard bu pelerinli yapnurlukta 

111adı .... ıöre, Amerika Birlefik Diin1a moda merkezi deyiace d:ıha vardır, ki daha ziyade film 
Clıahm iJetleri sefiri olan kaclm lteclenberi Paritin habra ıeldili· hareketlerinin idare edildiji yer 
lpn, ICopenlıag sefirlifinin tekin ni uzan boylu izaha hacet yok. olarak tanmdıiı için oba aeıek, 
olup olmayacağı, merak uyandın- Pariai dünya moda merkezi olmak moda cereyanlarmm idare edildi· 
lrilir. Ancak, Rut O...enin aüa " tan çık~ için Londrada, Vi· ii dirt merkez araamda en aonch 
awk temaJÜ)ü nalıtasmdan, ma· yanada, Berliade aud uiratddı· hatıra se)iyor. HallMııki hakiki Y&• 

h"llll-,,1ıJıltmlll, pek muhtemel imdan da enelce bu aayıfalarda ziyetini arqtmnalr, hiç de betin· 

Film Mhumcla aıtiatlilderile çok akiden moda olan "piti b· 
yüluelmek yolunda harekete ıe- re,, yi, yeniden tespit etmiftir. Yal
çen yıldızlardan çofu, ıüzel ıi- mz, maYi ve beyaz renkleri, ha 189 
rünmelde de teair hırakmaiı ıö- killeri tespit lll'&amda bir araya 
setmekle kalmı,.orlar, aynı zaman· ıetirmekle, eaJd modanm ıiyah " 
da siyinif hıuuaiyeti ıa.termek beyaz, kahYerenai ve beyaz birlet-
111aluadile dütünceye da)IJorlar.. meaine kartı, bir batkahk temin et
.Düfünütlerinin ifadesi de, yePJe- mittir. Sonra, biçim, halribtea 
ni ıekiller bulmak neticesine varı· ııktır. bahaetm:...:L BUL---.. n-•mm· • d detiWir .. ÇGıaldi, lcmcliai bu tayin• .,.... ........ ~ ci erececle cleiil •• HoliV11d, moda 

den ince de .a.e n .W. temayü- Pari•in kartumcla ne kadar tehH- merkezi ol~ da, hayli ileri ..... 
lü ile tannwnıf, kibar muhitlerde keli bir rakip 't'Uiyetinde buhm· ziyettedir. 
tık )>U=nen bir kadmmıı ! dutunu etraflı surette anlatmıı· Sinemaya kartı dünyanm he-

Kendiıi, felaefe doktorudur." tık. men her tarafında beslenen ıenit 
,_liıatta mebaret, itimli bir ki- Umumiyetle bir ıözden ıeçirit alika, umumiyetle film hareketle· 

r--~İlliıi ..... , ..... aıraunda, bu dört telair ııtimıdi in· rllü yakın~ ~ .. neticel~i-
mueili öğrenmiftir.. _..., .... ._ ••4 • ' ... inin yor. ı(a ;.far, eri filı.lw 
tiaat ilimleri tahail etmemiıtlr. Fa ~l*8lancfa.. Moda cereyanlan• ·de kadm yıldızlarm aiyiniıini dik· 
bt, ıiyul aabaaında hayli it ıö- ~ ı~are no~dan aralarmda katla ıiizden ıeçiriyorlar. Onla· 
ren babumm yanmda dünya ıi· ::•kçe deiıten derece farklan rm ıiJinitiai ıöz önünde tutup 
yuet itleri bakkmda eaulı surette d unmakla bearber.. Fakat, bu mümkün oclutu kadar Ciyle aiJin
fikir edimnittir. 

1
.: tehir haricinde kalan bir yer mele çalıııyorlar. Zenain bdm· 

Bü...::1. harpte, kocuile birltkte o a "''*'ıs · • <" 
M11ırda'bu1unmut. hutabaloc:dıls O Ev K- ~;. = 
etmiftir. Musiki bilgiıinden iatifa· a~nı 
de ederek, orada butalan ejlen- Rafta türlü türlü reçel dolu 
clinnek için 1»ir orkettra kurmuf • kbYaıaozlar.... Mutbajı ile aJi. 
tur ah, aofraaına ·..:_,_ d 

• __ ..ı• • bir ı.....u ananm 
Sefırliie tayini üzerine, keuu1

•
1
• • ey iradını, ninde daima 

le konupn ıuetecilere, fUlllan bır. kaç ~it reçel bulundurma· 
aöylemiftir: iı ihınal etmez. E't'de reçel 

- Kaclmdan aefir olur ma? ••• lnılund11nnakJa, •ofradan her 
itte pek lll oluyor. Erkek sefirle ::-.= •iız tatblanmıı olar:ık 
kaclm tefir arumclalri fark? ... 811 . ak, lllümkün olur. Her 
le bir fam menau balı.ol~; baaai bU: aün batka bir tatlı 
Uzun eöziin imam, devlet iılenn• yapmak iıllkl111mbjı karııımcla, 
iclaıe istidadını haiz olan kadnd•· reçel ihtiyat tatlı olarak hazır. 
na it batma ıelmelerinde hiç bit dır! 
mahsur yoktur! ~ akat, reçel durdukça teker· 

~ lenır. Sekerlenmif reçel, ba· 
••-z-•rıı1e-.w•**'" ... ız•:a-•111-=••1•••1111ıta.. zı ki---ı . L--- enn ...,,una aidene 

Dfi fiDÜll.\ de, huı ın...ı. de ....._ 
y dan hotl'UllftU. Reçellerin te-

kerlenmem•i İçin ne Japma· 
b?. Bunun inline aepnek, 
pek kolaydll'. Ka•anoınm al· 
zına k&J)fltilan lciiıclm iç tar::ıfa 
ıelecek lamu, ıliarinli olmalı ! .. 

Sıe•Ple bqlanpç ve aon ... Se•· 
si hatlaılmı, kadınlar, erkeklere 
ne anlamlar? Masal! En bot ma• 
..ı1arm tatlı tatlı an)ablııı.... y. 
MYti bitelbn? ... O zaman anlat • 
bldan PJ, mual delil, romandır. 
Aa Ki anlatı) gİbniyecelc 
fe)"ler ... 

Kaclmm zayıf olduiunu idd=a 
edenler, pam,.1ar. Kadm, bila
kis çok kuTVetlidir. Zifa düttiikle
ri an mı? ••. Ne ıibi?... Baygınlık 
seçirenık..... O,le mi? Siz bunu 
df mı aamyonunm? Kadmm en 
lmnetli Wunduiu anlar, sif aöı 
tenflr ... eadıinm anlardır. ............. 

~ 
Çaıaaflrdan leke çıkarmak 

içiD yapılacak ~ nettir?. 
Bu hususta t"!tbild llolay bir 

tertip yardır. SoJUbnat ... 

tane bayanda cl6rilemk, -
tane ha•anda dhiilerek un-
ufalıı tos haline ıelince, bu toz 
çunafD'ID üzerindeki lekelere 
sürülecek. Bundan aonn lekeli 
ça111AfU'Jar, kaynar •u ile iyice 

111samcalr. Lekelerden en ufak 
bir is bile bJma•. 

Sıran ıelmhken. ~atırl~ 

yıpranmadan iJice tenıizlemne
•İ için yapdabilec:ek bir feYi de 
not edelim. On bet litre mikta· 
nnda aabanhı ye küllü suya bir 
litre mikt3r1Dda ıaz kahlacak • 
Bu eabunlu, küllü ve ıazlı su ile 
J'kanan çamafl"• YIPl'aDmadan 
tertmaiz olur. ,,,, 

E't'İnizde köpek mi ı,..li,_. 
•unuz?. Bunlanll tüyleri &rum· 
daki pirelerden tikiyetçi beniz, 
çaresi yok dejil.... Tüylerine ~ 
raz ı:ız balqtnmak, kifidir •• Pi· 
reler, kaçar ••• 

Ancak tüylerine ıaz •ürdük
ten ıonra, köpejin bir müddet 
için •tefe yakın bulundurulma· 
maaı limndır. Sonra kat yapa· 
JBD derken ••• 

Bulaıık prh11ırken, ponelen bir 
kap düttü •• kırıldı mı?. ICmk 
kabı Mllam bir hale ptinnek 
için yapılacak py, IÖnmmnİt ki· 
reçle yumurta akını kanttırarak, 
elde edilecek mxunla, kırık par
plan, biribirine J&Pıttırmakbr • 

Aradan •man pçiac:e, altın 
4la bir dereceye bclar ctomlda· 
fll'· Meseli altın :r&zik veya bi
lezik domklattı. Yeni imit Jİ· 
iti ...-lak olaun iatiyonaauz. Bir 
parça kma ile temizle,aıU. Ye
teri. 

Pelerlnd Ya§murlukıa 

yor. Metfaar ye büyük yıldızlar· 
sa, kendi aiyinitlerini tamamile 
kendi fikir ve arzulannm ifadesi 
"' kta, .. derece titizlikle .. 
rar eclirorı.r. Greta Garbo, Joan 
KraYEord, Nol:ID& Şerer, Cin Har• 
lcw, bu tabada da müatakil hare
ket edit huauaiyetini, katiyetle be
llİmlemİf tnethur 't'e büyük yıl· 
dızlardaa clardü ..... 

Tabii, yıldızlama bu yoldaki te
mayülleri, Amerib aermayedarla
nnm fnkalide itine yanyaa bir 
tamaytddür. Film harebtlerinin 
• büJGk ınerbzi ayılan Holma· 
ela, •JDI Z&JDaada en büyük mo
da merkezi ea1chrmak. .... Bu, ka
•nçlı bir ittir. Dola,.U., Mr ta· 
raftan Pariale Berlin, cfflnyanm en 
1'iJlk moda meıfresi olmek •atfı· 
• paylaıemezlren, Loadra Ye Vi
pnadan .... bir rakip te kartı· 
lanna '6ııor. Reklam 't'&altuı o
Jaralr, filmden Te yıldızlardan bol 
•ı iatifacle eden ~ kanetli bir 
nıldpl 

.ikinci ,..mdeki yaimarlalc, pe
lerin tekJiain Mde yakada tatbiki· 
le bir hua111i1et Umfbr. Bu Jai
murluk, ipeklidir. Renıi koyu 
lacivert, düğmeleri sedef..... Ke
merde lic\tert renktedir. -rDü..;;:··~~ 
ler için olduiu ıibi \okada ela ae
deften istifada edilmiftir. 

Her üç model de Holmıdda pek 
beienilmiı, tık aiyinmeie meraklt 
olan kadmlar, hemen ömelderini 
yapbrmıılardır. Cin ffoyard, ha 
modellere göre pyinmit olarak na 
mini iatiyen yüzlerce kadmm ar
zusunu yerine ıetirenık, bu ..,,._ 
da ıörülen r•imleri Çlkaıtmıt " 
iatiyenlere 't'ernUttİr• Bahli lraplP 
tirken, Cin Honrdm film•••-
da meıhur olmadan moda•••-
da töhret edindijini, en pk PP. 
nen yıldızlar araunda -- PIP"! 
blmı Ye HoliYuda cliiDJa _.. 
merkezi haline ıetirmekte mihia 
rol oynadıimı, halcild ...,._ 
mamile uyıun bir aıtil&he• oleıa 
rak, not ediyoruz!. 

.. Ve B•tlul Tlrtlelle 





Dedilloda 

Gökten yağmurdan 
başka neler yağar? 

Sen yiyeceksin, ben yiyeceğim •• derken 
birdenbire gökten bir balık dü,müştül 

9 kanunuevvel 1923 tarihinde bir halde gökten nazil olmuıtu. 
bütün lıveçi kara bulutlar kapla- Balıkların kafaları d:ı bpmuıtu. 
l!lıttı. Yerler takır takır donmuı Bütün biber ve •oian tarlaları 
Ve karla örtülmüıtü. Öğleye doğ- mahvolmuıtu. Fakat felaketzede· 
l"U ortalık biraz ıımmıf tı, rüzgar ler harap olan brlalarınnı üzeri· 
Cenubu garbi jstikımetinden ge- ne yağan kızannıt balıkları he
-liyorclu. men toplamqlar, biberlemitler, 

Birdenbire hava büsbütün kara- tuzlamıılar, ıoje.nlamıılar, fıçı
t'ı.ermi!li. Kar bütün §iddetile ya· hr içine yerleıtirmiıler, üzerine 
iıyordu. Fakat birdenbire kar ye· de ıirke ilive ederek uzun müd· 
l'İıı'! solucan yağmıya başl:mı§b. det ıaklamıya ve zararlannı bu 
Semadan arza kalın bir tabaka suretle telafiye muvaffak olmuş· 
'-alinde ıolucan y:ığıyordu. Yer· lardı. 
ler, sokaklar cırcıvık olmuf, geçil· Bu kızarmıı balıklar nereden 
llıez bir hale gelmitti. Buz taba· ıeldi diye soracaksınız. Bunun c.e
lcalannın üstü kalın bir aoluc:an vahı o kadar güç değildir. Bunu 
hbakasiyle öltülmüttü. Alimler izah için baıka bir balık yağm\U'U 
bu maeleyi tetkik etmitler, fakat hadisesinden bahsedelim: 1698 
bir neticeye varamamıılardı. Fa- senesinde (Çimboruao)nun !İma· 
kat cahil halk .-eleyİ çarçabuk linde ( Carau:ıirazo) volkanmm 
'8.llederek: "Bu itin arkasında indifaı üzerine o ha valiye ve ya· 
feytan var!,, kmdaki (lbarra) tehrine de kı· 

Bu aibi ıamavi hadiseler dün· zannıt balıklar yajmıftı. Çabuk 
Ya yüzünde çok defa gelip geç• kolmııya batlıy:ın bu balıklardan 
ln~tlir. 1866 sen.esinde lngiltere- dolayı hava o kadar bozulmuıtu 
nin (Kent) §ehrine kül yağmııtı. ki, o hvalide yaııyan insanların 
Bu ıneyanda bir çok yerlere par- hemen cümlesi mülhit bir lıümma 
inak uzunluğunda b:ılıklar da ba.atahim3. tutularak ölmütlerdi. 
Yağmıttı. Balık yajmuruna tutu• Krzarmıt balıklar volkanın men· 
lan arazi denizden pek çok uzak· f~zinden çıkımttı. Çünkü civarda· 
ta bulunuyonlu. ki büyük gölün volkanla irtibatı 

1771 seaeeinde eylGlün ikinci vardı. Hakikaten birçok volkan· 
ıecesi Alımanyanın (Luckau) lnrm denizlere bdar giden yolla· 
~hrine de b~llrk yağnııftr. Balık· n vardır. Onun için volkanlardan 
l6rdan nüzul etmeden evvel müt• ekseriya müthit buharlar çıkar. 
ıaıi bir fırtına kopmUftu. Balık Amerika ilimlerinden (Gud· 
:Yağmurları en ziyade Yllkua selen ser) m naldettili p.rip bir vak'a 
&emavi hadiselerdendir. Hindu- vardi?'. Bir sün iki kiti bir b:ılık 
tanın prk uhilinde kiin (Pondi· yemeiinden dolayı kavga ediyor
teri) tehri civarında talim yapan larmıf. "Balıiı sen yiyeceksin, 
lllkerler birdenbire. balık yaimu· ben yiyecejim !,, derken birden· 
runa tutulmutlardı. Askerlerin bire gökten ko•koca bir balık ge• 
vücutlanna çarpan balıklardan Jerek halık tavasının içine düt· 
her tarafı bere içinde kJmıftı. muf. Bu hadise vukua geldiği an· 
Bu balıklar hemen toplatılarak da da CİTudaki volkan hali feve· 
bir iki gün bol hol balık yenınit ram. gelnıit. Almanyarun (Essen) 
ve artanlanyle de balık tuzlama· tehrinde 1896 senesinde vukua ge 
11 yapılmıttı. (Ponditeri) deki len atideki hadise de garaipten• 
Fr:ın.aız kumandanının hu hadise· dir: Vak'ayı o şehirde ik~ımet e
ye dair gönderdiği rapora bakıla· den (Kromberg) iımin.de bir zat 
cak olursa, balık yağmuru, batla- anhtıyor ve diyor ki: 

d "E . d maz an evvel sema siyah bulut· vıın e oturuyordum. Birden· 
hrla kap)anm14, §İmıek, gök gü· bire hava karardı, mülhit ceA• 

rültüleri hiç durmadan biribirini metlerde dolu yağmıya baıladı. 
takip etmif, canı acıyan kö~kle· Küçücük bahçem harap ve evi
rin çıkardığı feryatlata mü§abih ınin damı delik detik olmuştu. 
aedalar ititilmeye baJlamııtır. fırtına geçtikten ıonn olan hasa• 
Y ~ğan balıklar diri değil ,ölü bir rab anlamak için dama çıktım. 
haldeymif. Dolu tflneleri erimeye baılamı§lı. 

1826 senesinde Jngilterenin Fakat eriyen taneler icinde nekr 

f() DÜNYA l - HABERLERİ 
Erkekliğe delilet eden anahtarlar .. 
Alman muha.?Tirlerinden biri· 

si resimli bir mecmua hes:ıbına 
§İmali Afrikada bir seyahat yap· 
mı!lır. Muharririn gazetesine 
gönderdiği makaleler ve resimler 
uasrnd:-. en dikkate değer olanı 
gördüğünüz resimlerdir. Bu fo· 
toğrafta görülen bedevilerin o
muzlarında as•h olan kocaman 
anahtarlar evlerinin anahtarı 
imi!. Karısını eve kilitleyip a
nahtarı boynuna asmak simali 
Afrikanın ( Godames) §ehri ~erkek 
!erinin "erkekliğe mahsus iftihar 
madalyaları,, imi!. 

Kadınlar or:ıda hiç sokağa çık· 
mazlar ve bo! vakitlerini hep ev· 
lerinin damlannda geçirirlemıİ§ . 
ıehrin ıaaızhğı içinde incecik çı· 
kan sesleri on, on be,ı dam a§ırı 1 m:ıbsus olarak sokaklarda erkek- ı mahsus olan damlarda da kadın• 
itidilirmİ§.. Y alruz erkeklere ler dolaıırken yalnız kadınlara hrın cıvıltısı duyulurmuı. 

Fennin yeni bir harikası: Ağır su .• 
Dünyanın her taraf ın.daki kim

yagerler, fennin son harı.kası sa
yılan "Ağır su,, istihsaline çalı§· 
maktadırlar. Bu "ağır ıu,, nun 
bir kiloıu 15,000 sterline malol
maktadır. Kimy:ı, fizik ve tıp a. .. 
lemindi'! bir çok yeniliklere anah
tar olacak olan bu "ağır ~u" yun 
insanlara 500,000 çeıit yeni kim
yevi maddeler tomin edeceği, 
petrolu yeni §ekillere sokacağı, 
yeni boy3Jar, yeni ila~lar istihsa
line yarayacağı söylenmektedir. 

Onun için bugün bütün mede
ni 111illetler bu ağır ıuyu kafi de
recede iatibıal için çahııyorlar. 

Halihazırda bütün dünyada bu su· ı petrollar, boyalar istihsal edece
dan mevcut olan mikt:ır bir kilo- ğiz. Sonra doktorlar da bu yeni 
nun dörtte birinden ibarettir. Bu- keşiften fevkarnde mühim istifa-• '' ~ . ııun yarı ı, agır su,, yu ketfe· deler temın edecekler ve hasta-
den Amerikada bulunuyor. lıklarla daha müessir bir surette 

lngilterenin en tanınmıı alim- mücadeleye muvaffak olac.aklar

lerinden biri Londra. gaz;telerin· dır.,, 
den birine "ağır su,, hakkında ıu Ağır suyun nasıl imal olundu· 

ğu, son derece gizli tutlmaktadır. 
sözleri söylemiıtir: Bu hususta verilen malUınat ta 

"Hidrojen ile oksijen biı· araya §undan ibarettir: 
gelerek suyu teşkil ederler. Hid- Ağır su, kullandığımız suyun 
rojenin yerine ağır hidrojen kona- her damlasında otuz beş binde 
cak olw·~a, ağrr su istihsal edilir. bir nisbetinde mevcuttur. Bunları 
Bu yeni keşif sayesinde bedii şe- aj1ımak çok müşküldür ve çok 
kllde şekerler, alkoller, yağlar: pahalıya malolınakt.arln: 

Havanada 75 bin grevci! 
Havana, 6 (A.A.) - Havana 

belediye reisinin evinin önünde 
bir bomba patb.mııtır. HasaTat 
mühimdir. ltalya ve Haili ıefa
retleri binaları has:ıra uğramıt· 

tır. 

Maneti teker fabrikası müdürü, 
miralay Batistadan ecnebi emlaki· 
nin himayesini ve sahra tos>çula
riyle kıhat göndermesini telgraf
la iıteımittir. 

Bir çok vilayetlerde şeker f ab
rikaları müdürleri grev ilin etmit· 
lerdir. 

75,000 itçi grev halin.dedir. 
Tütün fabrikaları müdürleri 

f abrikahrın mahsulü ayın 25 ine 
kadar toplanmadığı takdirde iki 
milyon dolar zarar edeceklerini 
bildirmitlerdir. 

Elektrikle i§liyen ,bütün sanayi, 
İ§lerini dındurmağa hazırl:ınınak
tadırlar. 

Havananın bir çok mahallele· 
rinde ı§ık yoktur. 

Grev yapan rıhtım itçileri ve 
diğer deniz iıçileri yekUnu 4,000 
kiıiyi bulumuttur. 

HükUmet grevcileri, şehirlerde 
ve ada dahilinde tecrit etmek ni· 
yetindedir. Bu sebeple H1vana
dan dahile gönde:-ilen bütün hey· 

t!tleri tevkif etmekte, sendikalarla 
telefon ve telgraf muhaberatını 
yuak etmektedir. Havanad:m 
hareket eden 50 mürahhas tevkif 
edilmittir. 

Santiago de Cuba, 6 (A.A.) -
Vaziyet vahamet kesbetmektedir. 

Umumi grev 48 s:ıat temdit olun• 
muıtur. 

Greve i§tİrak etmiyenler rıhtıma 
ve antrepolarda asker himayesi al· 
bnda ç.alıtmaktadırlar. 

Gazeteler nefrİy:ıtlarını tatil 
etmiılerdir. Şehirde hastahane
ler müstesna, ıtık yoktur. 

Askeri kumandan polis ile kıta· 
atın umumi asayi§İ temin için ki.· 
fi olmadığını bildirmiştir. 

Bir tezahür esnasınd:ı. ate§ teati 
ı~dilmi§tİr. 7 yaralı vardır. Ca· 
ınaguey §ehri bir karargaha ben
ziyor sokaklarda grevcilerin yap

m:ıları muhtemel olan karıtıklık· 
lara mani olmak üzere müfrezeler 
dolatmaktadır. Bu vilayette bir 
çok yerlerde su ve elektrik yoktur. (Edinburıh) şehrine de Ringa çıktığını tasavvur eiemezdiniz. 

balıkları yağmııtı. Yağan balık- s~nki bir çöp tenekesi damımın 
lar o kadar çoktu ki, ahali evleri· üstüne botaltılmıı gibiydi: Boş ve 
ni terkederek dağlan kaç.mıya paslı konserve kutuları, çürük yu· 
mecbur olmu!tu. Her taraf ve her murtalar ve bir tane de bozuk a-

'ğ'' B teY balık yığınları altında gömülü ğıı amnonı ı. unlar mutlaka bir 

Yirmi yedi yıldan sonra gözleri açılan 
adam hasta bakıcile nişanlandı kalmı9tı. Evveli. balıklar azar a- kasırga tarafınd:uı Afrikada top• 

zar dü!erken, h'llk ıevinerek on· lanmış ve Almanyada buz taba-
ları toplamıya ve tuzlamıya bat· kMiyle kaplanarak (Essen) 'ehri Yirmi yedi yıl kör kaldıktan ı te okuyor ve her iti yapıyor. Muh· ı ter Wataonla haıta bakıcı hemıire 
J mı t Halbuki. bal k v u"':zerine :ıtılmıftı., , b k b --• b l ktad 1 a ! ı. ı yagmuru· sonra a, a İr kör erkek ile ka· telif memleketlere mensup doktor· nip.ıuannıı§ u unrn:ı ır ar vo 
nun tiddeti arttıkça, sokaklar do· Bu ifadede yanlıt bir teY oldu- dının gözlerinin karniyesinden is· hr, Mister Watson'un gözlerini yakında evleneceklerdir. 
lunc:ı, drmlar ağırlıktan çökmeye ğunu zannetmem. Çünkü 1818 se- tif::.de edilmek suretiyle cok ince d k 1. t netı' 
b ı b ı ki · · d d p ·ate zuh d b' . - muayene e ere ame ıya ın • at ayınca, a ı arı ıstıap e emi· nesin e arı ur e en ır bır ameliyat sayesinde gözleri açı- H · F d k d 
yen nehirler tatınca Alla· kasırea birçok evlerin damlarını I M' W 'd d" bah ceıini tetkike denm ediyorlar. anrı or Un ne a ar 

• an ıster atson an un • 1 ""' 
hm fazla r"hmetinden doğan kopararak nıeçhul bir ıemte alıp ıetmittik. Mister Wataon'un göz· Dünkü po~tanın getirdiği haberle· a acagı var? 
bir harabiyet her tarafı ıarıverin· götürmüttü. Paris civarındaki bir leri okadar iyi açılmıttır ki gaze· re göre Mister Watson gözleri a· Taymis gazetesinin verdiği bir 
ce herkes firardan batka care bu· köyün sok:ıkları ıu ve balıkla dol· .... - ..... __ ,..,.,_ ... a. ... ,,_, .. _.__ çıldıktan sonra herkesten evvel, habere göre, otomobil kralı Hanri 
le.mamıftı. muftu. Yapılan tetkikat netice- ıörünen bu hadiselerde kasırga ken.diıine bakao, hast~anede 

1830 aeneıi §ub::ı.tırun on doku- sinde yakındaki balık göllerinin ile Ik 1 b" .. k b' 1 Fordun, buhran dolayuiyle k:ıpa• 
b . l vo an ar uyu ır ro oyna.- yattıg~ ı müddet,.e kendisiyle son A aki 

ftDCU .iinü Hindiıtanm (Celal- kuruduğu ve mu tevıyatı o an su- makt d y k d 1 . ·:ç nan merikan bankalannd • a• •- a ır. u ar a yazı an guıp 1 h 
par) te1ırlne yağan balık yajmu· lann ve balıkların kasırga tara.· vak'ahrı bu kadarla iz.ah etmek derece alakadar o an asta bakıcı 
nt ite hfr tik~mperverin desti me· fmd::ın kaldırıldıiı anlaıılmıftı. j kafidir. hanımı görmü§ ve ilk İf olarak o-
hL·<tinden çılnnıt gibi kızarmıf . Her halde evveli mucize ıibi Dedikoducu n:ı gönül vermiıtir. Şimdi Mis· 

lacağının yekunu on milyon İnıl· 
liz lirasını (yani 75 milyon Türk 
liusını) bulmaktadır. 





Mcncez Kumandanlığı Satınalma 
Kr,misyonu ilanları 

Tıbbiye mektebi için 500 
dit dahili ve 503 çitt harici 
fotin aleni münakasa ile alı· 
nacakar. lha!esi 17 • 2 • 934 
Cumart"1 giinii saat 14 te 
yaı: .. iacaktır • Şartnamesini 
göreceklerin her gUn ve ta
lipJerin belli gün ve saatinde 
Mtrkez kumandanhğı satı
nalma komisyont.na gelmele
ri. (816) (354) 

••• 

Merkez kumandanlığı kı· 
taat ve müessesat ihtiyacı 
için 10.000 kilo yeşil merci
mek 11/2/934 Pazar günll sa
at 14 te pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. Taliplerin beHi glin 
ve saatinde Merker: kuman
danlığı satınalma komisyo
nunda hazır bulunmalan. 

(856) (587) 
••• 

Merkez kuıll&lldanlığına 
bağlı kıtaat ve m~essesat ih· 

Nakliye gedikli mektebi tiyacı için 20.000 kilo kurufa
lcln 7 kalem tedris malzeme· sulye 11/2/934 Pazar günü 
sinin pazarbğı 12/2/934 Pa· saat 15 te pazarlıkla satın a· 
zartesi günü saat 14 te icra e· bnacaktır. Taliplerin belli 
dilecektir. Taliplerin niimu· gUn ve saatinde Merkez ku· 
nelerini Topçu ve Nakliye mandanlığı satınalma komis· 
mektebinde görmeleri ve bel· yonuna müracaatları. 
H saatinde Tophanede Mer· (855) (588) 
kez kumandanlığı aatınaima • • • 
komisyonunda hazır bulun· Harbiye ve merbutu mek· 
malan. (859) (606) tepler ihtiyacı için 8000 kilo 

• • • makarna ile 900 kilo şehriye-
Gtllhane haltanesi için gar- ye verilen fiat pahalı göröl

Clorop, koıtak, komidin gibi düğünden pazarlığı 10-2-934 
8 bleın mefruşat 10/2/934 cumarteli glinli saat 15 te ie
eumartesl gUnü saat 15 te ra edilecektir. Taliplerin bel
pazarlıkla alınacaktır. Ev· li gün ve saatinde Tophane
safmı göreceklerin her gün de Merkez Kumandanbğı 
ve taliplerin belli gün ve saa· satın alma komisvonunda 

hazır hulunmalan. (853) 
tinde Tophanede Merkez ku· · ( 567) 
mandanlığı satmalma komis· • • • 
yonuna gelmeleri. (857) (604) Harbiye mektebi talebele· 

• • • ri ihtiyacı için 1500 çift terli-
Glllhane hastanesi için fin yapılan pazarhğmda fiat 

karyola, çöp arabası, oturak ı>ahab görüldüğünden 10 - 2-
mesnedl dJI yedi kalem tee- 934 camarteel gllnU saat 
hlzat 10/2/18' Cumartesi gtt. 14,30 da DaZarhğı icra edile
nU saat 15,30 da pazarlıkla a· cektir. Taliplerin belli saa
Jıııacakt& EvMfııuaijrecek· tinde To'lhanede Merkez Ku
Jerin her sin Ye taliplerin mandanhlı •in•·· "1&hna & 
belli gUn ve saatinde Topha· misyonunda hazır bulunma-
rıede Merkez kumandanlığı lan. (854) (568) 
satınalma komisyonunda ha· • ' " 
zır buhınmalan. (858) (605) Hastahaneler ihtiyacı için 

tı -VAKiT 7 ŞU"'AT 1934 

Tl:JOKiYE 

llRAAT 
BANK~51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
ı:2Al-IAT-1;0i;Q 

...... 

• • • 5000 adet alemiyijm su maş-
rabası ile 2500 adet su kabı --------------------------------

Nakliye mektebi ihtiyacı 
için 18 kalem nakliye malze· 
meslnin pazarhğı 11/2/934 
Pazar gllnU saat 15 te edile-

24 • 2 • 93' Cumartesi günü,________ Emniyet işleri Umum 
saat 14,ao da kapalı zarfla a· Va p u re u 1 u k Mu·· du·· rıu·· ğü. nden •• lmacaktır. Şartname ve nü· 
mune8fni göreceklerin her TUrk Anonim Şirketi 

cektir. Taliplerin belli saatin· 
de Tophanede Merkez ku· 
mandanlığı satınalma komis· 
yonunda hazır bulunmaları. 

glln ve taliplerin belli saatin· lstanbul Acentalığı 1 - Zabıta memurlara için yaphulmaıı mOnakaAya koa11laa 
den evvel teklif mektuplarile Liman hın. l elefon: 2292!) elbise ye kaputlar pazar ık auretile ibale edilecektir. 
M k 2 - Şartaamede bir d~ğitiklik yo~lur. 

er ez kumandanlığı Satın _______ Y ____ .. 3 _ lba'e 24 . Şubat • 1934 Cumartesi tonO aaat 15 de Aa· 
alma komisyonuna mtlraca· Karabiga olu karaca Emniyet it eri Umum MildürlDill mOnakua komi•yonaa-

atlan. (84İ) (486) Her Cumartesi ve da icra edilecektir. 
ı. 4 - la 'p er ber gün Ankara'da Emniyet lt'eri Umam MG-

(860) (607) 

3. K. o. tanbul 3 üncü icra Memurla- Çarşamba günlerı ıaat dnrlüöllnde m{jnakasa kom ıyor.uoa ve lstanbul Emni1et Mld&r· 
iundan: • ıo de Tophane rahtımından ıüğllne mliracaat ec!eb 1 r er. C596) 

Mahçuz paraya çevrilmeıi mu• l:.'I 
karrer muhtelif ayakkabı Betik· .:Jaadet v•P0 u kalkar. 

Ankara Merkez Kumandan taıta Haafrnn caddesinde 19/21 Gıdıı ve c.önüıte mutat iıke 

SaDnalma Komiıyona lllnlan. 

hğı aatm alma komisyonun· numaralı dükkanda 10 - 2 - 934 l•lere uğrar. 
dan: tarihinde aat 9,30 dan 10,30 ara- •------------·• 

1Jd yUz bin kilo un kapalı ımda birinci açık arttırma ile ... lmroz y o u 
zarf U8111ile ihalesi 17/Subat/ tdacaktır. Taliplerin mahallinde 
934 T. Cumartesi giinü saat memuruna ınüracaatlan ilin olu· Her Perşembe fÜDO 
on dörttedir. Şartnamesini nur. 00342) Galatk n hhmmdan saat 18 

Ug~ctlek KUzere Fındıklıalda -=Eyu-:.:-.p-:S:-u-::-lh-1:-cr-a-~-m-ur-lu_iun_· de Ut;ur vapuru kakar. 
!.'un olordu satın • dan: o 

k misy Gidıt Ye l!Önfşte mutat iı' e· 
ma o onuna müraca· Bir borcun temini irin A•.ı·'--y 
tlan •h ) •• U k ~ 119 le ere uğrar. 

a ve ı a e gun va • köyünde tuğla harmanında 30.000 , .. _~--------• 
tinde teminat ve teklif adet tujlanın bilmüzayede açık 
mektuplannı makbuz mu· artırma ıuret"le paraya çevriJece
kabilinde Ankara Merkez Ku ğinden itbu Şubatın 14 üncü çar-

manl.anhğı satın alma komis ,anıba ıünü saat 13 ten 16 ya lra- ahili haatahklar ... ·!t"ha11111 

Yonu riyasetine vermeleri. dar mahalli mezkarda satılacatm· 

DOKTOR 

afız Cema' 

(3469) (421) dan talip olanların yevm Ye aaati Cuma ve pazardan ba~ka aünlerde 
• • • öileclen IOlU'a aaat aı den 4) • kadar 

mezktrda Al"bey klyünde lnıhm· Jatanbulda Divanyolunda (118) na· 
M. M. V. SL AL Ko. dan: malan ilin olunur. (10341) maralı buauai kabinesinde hastalarau 

. yerli flbrikalar mamuıa- ........................ ! ... : ... -... ~..... kabul eder. 

tmdan 25.000 metre çantabk ve münakasaya . iştirak ıcln Muayenehane telefon numarası 22388 
bez kapah zarfla mUnak&oJ&· de o gün ve vaktinden evvel Krıhk ikametzaı. telefonu 42519 

ya konmuttur. 1haJesi 28 Su· teklif ve teminat mektu_ la· ----------
bat 93.f Carşamba gUnU saat rivle Ankara'da M. M. V. Sa. SahilNa MEHMET ASIM 

15 tedlr. Talinlerin s~:rtname- Al. komfcwo11un~ müracaat· Ne:J.-i:yat müdiirii: Refik Ahmet 

sini aiirmek Uzere her giln lan. (3475) (60~) VAKiT Matbaası - lataabal 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 7 er tip 4 Bncii Keılde 

11 ŞUBAT 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 25.000 Lira 

Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra
mil}e ve 20.000 Liralık Mükl.f at wrdır. · 

• 
1 

Kagir hane ve dükkan 
e~s' ktaı A~erall Va' f ye l ates nde n : Beş'khtta Akaretler

de .5, 26, 30, 4J, 91 r umara 'ı ha eJe rlc ı 9, 4 nu ar ah dilk in• 
lar birer • ne mllddetle k ra a veriır c ·.inden Şu at n Yed nci 
Çarşamba gOnOnt!c:n ı tibaren vır mi g ·n mfi..!cet!e m!lu·ıedeve 
çıkan mı9hr. Ta ip o! narın Şu' ::tın y11m se iz nci Çuıaınoa 
gcnü aıAat on üçe kadar maral i mf't Q da 5~ rumarada aılte
vellı da res·nde ve vevmi mez Q un s at on ç "nden on bet ne 
kadar rıtanl::ul Evkaf Müdüriyet nde ldue Encümenine mllu. cı· 
at etmeleri. (612) 



Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, El) marka· 
sını taşır. AğPıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünvad.
meşhur,,. &,e\ 

/1 

müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla tıilSPiR 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde ffi 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz! 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
Bu sene kayıt olunan talebeden gayrı FakGlteye mukayyet 

talebemizin 20 Şubat 934 tarıhine kadar kayıtJannı tecdit ettir· 
meleri ilin o~unur. (593) 

Harbiye Mektebi Talebe 
Kayıt ve Kabul 
Talimatnamesi 

Harbiye Mektebi Kumandanlığından; 

Kam il ara s ipleri 
Şubat sonuna kadar iş Bankasına yatırılmış, yani 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

500 atlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

1111 ! ı l ı 'J• !J1l'. 1 ı::
11 J j 

'1 •• 1 lı 

'I • ıllıı ı • ı ıı ı ı , f" , q, .ı • 1 111 11 ıt 1 ! , ! ' 
' " iı, i l ! 1 '1 ' ! d ıı 

1 - Bu ıene Harbiye Mektebine, Hkerl blkim Ye muallim 
11nıfıaa M. M. Veklletinia göstereceği niıbet içinde Ana Yata· 
nın iç •e dııındaa TOrk talebe kayıt Ye kabul olunacaktır. 

A - Tam devreli Liıe mezunları ıle Liseye muadil oldukları 
.J/19 ................ ~ 

inhisarlar U. Müdürlügünden:I fi ~·•f Veklletince muaaddık Türk veya Ecnebi mektep mezun· 
ları d..arbiye Mektebine girebilirler. Bunl.,dan bir ıene ıonra 
m ~at edenler imtibanıız iki Yeya daha ziyade seae sonra 
müracaat edenler Askeri Liıelerden birinde Baka orva imtihanı. 
na tlbi tutulurlar. Liıe meıunlarıodaa gayri sınıf Ye ihtisas mek. 
tepleri mezunları imtihansız Harbiye Mektebine kabul edıfemez
ler. 

B - Ana Yatın dııından Mektebe girmek iıtiyen Tnrk tale
be gene Aıkut Liaeluden birinde Bakalorya imtibanlD• Yerme 
len •• Türk diJine vilnf olmaları lbımdır. 

C - lıteldiJer 17 yaıını bitirmiı ve 22 yaıına henüz girme· 
mit olmak. 

D - Vilcudunan teıekkülitı Ye sıhhati (Tam teıekküllü be· 
yeti 11hhiyece yapılan muayenede) orduda Ye her ıklimde faal 
hizmete mU11it bulunmak. 

F - AblAk Ye seciyesi Ye ailesinin biç bir ıuibali ye fena 
töbretler ıabibi olmadığına dair vesaik J(Öıtermek. ( icabında 
Mektep Kumandanbğ1Dca mubtelif kanallarla yapılacak tahkikat 
neticeai mUıbet çıktığı takdirde Mektebe kayıt •e kabul olunur. 
Menfi zuhurunda ise kabul olunmaz. Müracaat edenler bu husus
ta biç bir hak talebinde bu:unamazlar. ) 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan Istanbulda 
bulunanlar her sene Mart batından Temmuz baıına kadar doğ
rudan doğruya Harbiye Mektebi Kumandanlığına ve lstanbul ha
ricinde buluoan!ar l:ulunr!ulcları yerlerin en büyük Askeri Ku· 
mandanma •eya Aıkerlık Şubeei Reiıliğine en geç Temmuz ni
hayetinde Harbiye Mektebinde bulunacak veçbile istida ile mü
racaat ederler. lıtidalanna aıığıda yazılı klğıt ve vesikalannı 
laeflarlar. 

A - Nüfuı tezkeresi veya musaddak sureti. 

B - MOtebassıı tam bir heyeti sıhhiye tarafından musaddak 
11Lıhat ve aıı Yetikaları (Atı •eaıkaları olmıyanlara askeri he
kimlerce aıı 7aptınhr. ) 

C - Mezun bulunduğu mektebin ıahadetnamesi. 
D - Mektebe kabul olundu~u takdirde Aıkeri kanunlar, ni· 

samlar Ye taJimatları tamamen veya aynen kabul ettiğini natık 
velisinin Ye kendiıinin birer taahhüt ıenedi, sar'alı, uyku halin· 
de gezer, ıidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptell 
elmadıklarına dair talip!erin Yetilerinin taabbiitnameleri. 

Ba fibi hastalıklardan birile mektebe girmezden evYel mahil 
•ldafu b!llbare anlııılın talebe Mektepten çıkarılır •e o talebe 
itill tufedil• bltlba aiıuafJr.r Yeli•ine tazmin ettirilir. (S21) 1 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karakôy Köprübaşı 
reı. 42362 - <;jirkecı Mühürdaı ıadt

Han Telefon 22740 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

v•puru 8 
Cumhuriyet Şubat 

Perşenbe 20 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Gidiıte 
lnebo'u, Samıuo, Ordu, Gire· 
ıun, Trabzon, R ze, Hopa'ya. 
Dönüıte bunlara illveten Pa· 
zar, Of, Pulataoeye uğraya
caktır. (583) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

ı •apuru 9 
Çanakka e ş u B A T 

C 
1 O da Sirkeci rıhtı. 

uma mından kalkacak. 
Giditle lzmir, Antalya, Mer· 
sın, Payas'a. Döoüıte bunla· 
ra ilAveten Alanya, KqJltik, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

f 611) --------
Ayvalık Yolu 
Bandırma vapuru 8 

ŞUBAT 

Perşembe 19 da Sirkeci 
Rıhtımından kalkacaktır. ,609) 

Bartın 
MERSiN 

Yolu 
vapuru 8 
ŞUBAT 

Perşembe 19 da Sir!ieci 
rıhtımından kal1<acaktır. 1610' 

Beberi beı bin litre hacminde iki adet Rakı inbiği aleni mü· 
nakaaa suretile yaptırılacaktır. Tahplerin resim Ye fartnameyi 
gördükten sonra mOnakaaaya ittirik etmek Ozere ~ 7,S temi
natlariyle beraber 12 .. 2 - 934 Pazarteıi gOnü saat 14 de Gala-
tada Alım, Satım Komisyonuna müracaat arı. (540) 

Malzeme Münakasası -. 
lstanbul Liman Şirketinden : 

Şirketimizin ihtiyacı olup aşağıda cinı •e mıktarları yazalı 

malzemeden boyalar 11 Şubat 1934 Pazar gilnil saat 1 ,30 da, 

keresteler 15 Şubat t934 Perıembe gUnü aynı saatte, diğer 
perakende malzeme iıe 18 Şubat 1934 Pazar günll saat 10,30 
da münakaaa uıulile satın ahnacaiından istekli olanların ıart· 
nameleri almak üzre ıirketin Sirkeci'de L,man Hanındaki tek· 

nik bOroıuna mDracaatları lilzumu illn olunur. 

Umumi MUdUrlUk 

Toz sülyen 2 ton Çaın kal:ıs 20 M mik'Abı 

ince üstübeç 1 5 ., Fabrika tahtası 1000 tane 
Kaba :;oo kilo Yollama 2000 .. ,. 
lngiliz beziri I ton Prıçol 500 " 
Türk bezıri 1 ., Meşe koğuşu 100 M·mik'ı\bt 
Neft 500 kilo Gürgen 50 ... 
Vernik 100 .. Eğri mc~c 4 ton 
Sikatif 150 ., Tente bezi 500 metre 
Galvaniz hoya 50 .. Salmastra 160 kilo 
Ağ:ıç zet-irli hoyası J ıon Kayıt metal 500 .. 
Fnça boyası ~50 kilo Karfiçe 4 ton 
ı\Juhtelif toz boya 500 . .. RaraÇİ\'İ 4 

" Filyos çamı ıoo M mlk:\'bı Çinı..o 5 
" Küknar 150 " Usturmaçalık halat 4 " 

Karaağaç 20 ., :ırgı'ık 2 .. 
Uma ve çubu'< demir 5 ton 

.. ----------~---·. Yeni Çıktl 
Göz Hekimi l k --· 

Dr. Süleyman Şükrü Farmason u 
IBabıAli Ankara caddcsı No. 06 

Telefon . 22566 

Haydar Rif at Beyin 
100 Kurut j-------11. _____ _.. 


