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Sinema ve tiyatro
laıın erken 
kapanması 

1)1\hiliye Vekaleti sinemaların 
"e r b' ıyatrclllrm nihayet ıaat on 1 
kirde kapatılması hakkında bir 
ltllr verdi. Bu kararı vilayetle· 

te tebliğ etti. Vakıa bu karar ka· 
1~ni bir mecburiyet ma • 
ıı:ye'lini haiz değildir. Bu· 
'"nlll beraber gerek ıine " 
~a Ve gerek tiyatro müeaseıeleri 
i'tafından derhal tatbik edilece · 

1 tiiphesizdir. Zira verilen ka · 
1 

~lt .bir taraftan halkın umumi ııh· 1 
atı Ve yevmi hayatın tanzimi 
:?~tasrn.dan faydalı olduğu gibi 
t'ıger taraftan bizzat sinema ve 
~Yatro idarelerinin menfaatleri 
.ı t bu kararın tatbik olunmasın 
"ldır. 

Faciadan 
sonra •• 

. . 
f 

Medeniyetçe ilerleriş olan her 
~eınlekette gece hayatı vardır. 
.akat bu memleketlerin ekseri· Beyoğlunda yıkılan evin 

: 1nde s~nemalar ve tiyatrolar hat· dUnkU manzarası 
a sa.at on bire varmadan kapan Beyoğlunda büyük Ziba so " 
~1§ olur. Çünkü sinemalara ve ;ağında 8 numaralı bir evin ev • 
~Yatı olara gidenler ne kadar er · velki gece ansızın çökt;,iğünü dün 
en çıkarlarsa sabahliyin o kadar kü nüshamızda tafsili.tile yazmıt -
~ken kalkarlar ve i~leı ine :.le va tık. Zabıta dün aktama kadar ka • 

t ve zamanında yetişirler. Unut- za hakkında tahkikata devam et -
~~ınak lazımdır ki lato.nbul gibi miıti. Enkaz altında kalan Mat 
'&nık olan büyük ıehirlerde si· mazel Melinanın babası Haçiğin 

lltrna ve tiyatrodan ~'kanlar için çeaedi dün sabah çıkarılmıttır. 
~lerine gidip yatmak bazan bir Hastahaneye kaldırılan Madam 
~ bl•çuk saatlik bir ~aman me - Komelya, Araksi, Matmazel Me· 
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Hukuki bir 
cinayet! 

4 komünist maznun 
masum mu? 

Londra, 21 (Havas ajansı) -
Rayiıtag" yangını beynelmilel 
tahkikat komisyonu, Fransız Meb' 
uslarından M. Bergery'nin iddia· 
namesini dinlemi,,kararını vemıiı 
tir. 

Kararda esbabı mucibe olarak 
ba,lıca ıu beş nokta gösterilmek· 

Takımlar, federasyon reisimiz Ahmet Bey tarafından 
takdim edilirken 

tedir. lkinciBalkan güreş şampiyona· mişlerdir. Sinemanın geniş ıalo· 

t - Vander Lubbe'nin yalnız sına dün gece Asri ıinema salo • nunu hıncahınç dolduran halk is
batına olarak Rayiıtag yangınım nunda başlandı. Çok samimi te· tiklal marşını muzika ile beraber 

~le i i. ra üyü ~&~-~·~~iilliiili~~i O i 'ni 
y ı~ om ı kabil değilidir. zahürata sahne olan geceye evvela söyliyordu. 

'aııuü~-"t ""-~,~...!:'-· ... • - H...-, ,ellii buidoau tarafından çalınan Bundan sonra Balkan martı ~a· ~._..Y gıbı nakil vasıta arın ~n erı yı ı e Yüz tu m ,rur. 
~~enıaya gidenlerin istifade ede· Dün Zeyrekte bir yıkılma 
ılnıeleri de gene bu müessesele· hadisesi olmu,, kanlı medresenin 
~mümkün olduğu kadar erken bazı duvarları çökmüştür. Nüfus-

Panmasma bağlıdır. ça zayiat olmamıştır. 

ya muharriklerin Nazilerle alakası milli marıımızla batlandı. Müsa· lındı. Alkışlarla karşılanan marş· 
olduğunu göstermektedir. bakalara iştirak eden Türk, Bul • lar bittikten sonra vali muavini 

3 - Dört komünist maznun yan gar, Yunan, Yugoslav takımları Ali Rıza Bey sahneye çıktı ve gü· · 
gına tamamen yabancıdırlar. sahneye serilen minderin kenarın· zel bir nutukla müsabakaları aç. 

4 - Kundakçılık yapan veya da ellerinde bayraklarile dizil - (flt'Vamı • ftnrrı "llydnda) 

hiyaneti vataniyede bulunan her· !-------------------------t' Şimdiye kadar sinemalar ve 
1
)1ltrolar hazan gece yarısından 
~ra saat birlere kadar devam e· 
h 1>'ordu. Bunun neticesinde hem 
~lk itinden, nem sıhlmtinden 
l Ybeyliyordu. Fazla olarak böy· 
~ geç vakitlere kadar sinemala· 

Ticari 
Anlaşma 

• keıin idam edileceğine dair geçen Kar ve fırtına devam edig_<}r 

t'ıtı • 1 d Ye tıyatro arın devam etmesi 
olayısile gece erken yatıp sabah 

~tlten kalkmak mecburiyetinde o· 
.'nlar bu nevi eğlence yerlerinden 
'•t'f d 1 

8.'-IP edE:miyorlardı. Bundan 
il bu müess~.ıelerin sahipleri za· .. ,.. . ... 

roruyorlardı. 

itte sinemaların ve tiyatroların 
~~t on birde kapanması bütün 
r\t ınahzurların önüne geçecek -
... s· . ı le ·. •nema ve tiyatro ara giden· 
l'ın miktarı belki bugünden çok 

Mehmet Asım 

f ürk-Bulgar tıcaret mu
ahedesı dün .mzalandı 
Ankara, 21 (A.A.) - Türkiye 

ve Bulgaristan arasındaki ticari 
anlatma mukavelesi bugün öğle -
den sonra Hariciye Vekaletinde 
Hariciye Vekaleti katibi umumisi 
Numan Rifat Beyle Bulgar orta 
elçisi M. An.tonof arasında imza· 
lanmı§tır. 

Bu anlatma ile tarafeyn güm • 
rük tarifelerinin bazı maddelerin· 
de mütekabilen tenzilat icrasına 

28 - 3 tarihli ceza kanununun ma 
kabline teşmil ettirilerek tatbiki, 
medeni dünya tarafından kabul e· 
dilmiş adalet prensiplerinden biri· 
sine çok çirkin bir taarruz teşkil 
edecektir. 

S - Mesaisi sadece hukuki sa· 
haya inhisar eden tahkikat komis· 
yonu bu nefreti raporunda izhar 
etmekten çekinir. Bununla bera • 
her vazifesi, bu şerait altında T o· 
ergler'in idama mahkUmiyetinin 
tamamen ve sadece hukuki bir ci· 
nayet olacağını ilan etmektir. 

BRÜKSEL, 21 (A. A.) - Po
lis, Alman sefareti önünde nüma
yiş teşebbüsünde bulunan ve To " 
rglerin serbest bırakılması için 

(()cvıunı 4 ftncD .•Yıfada) (Devamı 10 anco ııaytfada) b" • f d mek i f 100 k 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ldıruıav~~w s~~ a· lJ . !\r talebeyi aagrtmıştır. 

iln Halkevinde Yüksek tedrisat müdürü Hamit iki talebe tevkif edilmiştir. 
Bey şerefine bir çag ziyafeti verildi Sarrebrück, 21 (A.A.) - Hü· 

kiimet komiserlik binasına karşı 

Ziyafette bulunanlardan bir grup 
( Taf•UAb 4 lladl Ayıfada) 

ve Sar nehrinin öbür sahilinde 
bulunan bahçe divanın.da bu ıa -
hah ikiter metre boyunda harf • 
lerle yazılı §U ibare okunuyordu: 
"Eğer Törgler ölürse bin tane de 
nazi ölecektir.,, 

Yeni kazanç kanunu 
Ankara, 21 (Huıusi) - Adliye 

Encümeni yeni kazanç kanunu 
layihasının müzakeresine devam 
etmektedir. 

Layihada vergi tarh ve cibayeti 
usulleri değiştirilmiş, vergi nisbet 
leri ise ufak tadillerle ipka edil • 
mittir. Müıteınalar azaltılmııtır. 

Limanımızdan kalkan 
vapurlar boğazda kaldı 
lngiltere, misli görülmemiş bir 

dalgası içinde yüzmektedir 

.. 
SiS 

Köstence limanında karaya oturan Ağamemnun Yunan 
vapurunun vaziyeti 

Evvelki gün başlıyan ve gece 
devam eden kar dün sabah her ta· 
rafı bembeyaz yapmıştı. Poyraz 
dün sabah ta devam ettiği için ha 
va çok soğuk ve 3 dereceye kadar 
düşmüştü. Öğleden sonra biraz 
sakinleşmiş ve kar da durmu§tur .. 
Havanın bozukluğu yüzünden bir 
çok vapurlar yollarına devam e • 
dememişlerdir. Dün Karadeniz .. -
den limanımıza yalnız Bartın ve 
Yunan bandıralı Priyona vapur • 
lan aelebilmi•lerdir. 

Verilen haberlere göre Kara • 
d~nizde fırtına şiddetli surette 
devam etmektedir. Alakadarlar 
Karadenizin muhtelif limanların
dan hava vazıyeti hakkında mü
temadiyen malumat al~mktadır• 
lar. · 

Dün akşam havanın lıtanbul .. 
da biraz düzelmesi üzerine birçok 
vapurlar ~radenize hareket et -
mişlerse de boğaz methalindeki 
tahlisiye idaresi vapurlarının ita· 

(Devamı ıo llDCU .,._, 



"VAKiT" Hediye 
Kuponu 

Şeker bayramına kadar 
neşredilecek bu kupon
larımızı kesip saklayınız 

Mecliste 
.. Ekmekten l Yalnız jest yapmak kafi 

vergi mi ? değil, anlaşmak lazım! 

Gazi ve 
milleti 

. , 
Bir Isviçre gezetesi Gazı 
yi ne k adar sevdiğimizi 

anlatıyor 
Cenevrede çıkan "Le Moment.ı 

gazetesinin bir muharriri Büyü~ 
Gaziyi Türk milletinin nasıl se" : 
diğini isabetle göatererek gazete•1 

ne bir makale yt.zmıştır. Bu ysı1 

dan bazı fırkaları alıyoruz: 

MilJi sarayJardaki eşyanın Bir habeı e göre kilo ba-
~......_~~~-·----~~~-

vaziyeti gürüşüldü şına 1 kuruş alınacak 

.. .-. 
Ingiliz hariciye nazırı Avrupa devletleri merkezlerin· 

ANKARA, 21 (A.A.) - B. M. 
de yapılan müzakerelerden böyle bahsediyor 

Meclisi bugün reis vekili Hasan 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. 
Celsenin açılmasını müteakip mec 
lis hesaplannm tetkiki encümeni
nin milli saraylardaki eıyaya ait 
mubata11 okunmuştur. 

Encümen bu mazbatasında B. 
M. Mectiıine devredilen Dolma • 
bahçe, Beylerbeyi, Gökıu, Top _ 
hane, Aynahkavak, İhlamur kötk 
ve saraylarında mevcut ef yaların 
ellerdeki defterlerle kartılaıtırı -
larak birer birer gözden geçiril .. 
diği ve 1ayı11 220 bine yakın bu 
eşyanm hepıinin tamam ve yerli 
yerinde bulunduğunu kaydederek 
bu eıyanın ıarayların serilmesine 
'Ve döıenmeınie, süslerine ait ve 
Yerlerinde kalmaıı zaruri ve el -
zem olanlar, tarihi kıymeti haiz ol 
~asından dolayı saklan.maaı la -
zım gelenler, lazım oldukça ıa .. 
raydaki ektikliği tamamlamak i -
çin olanlar, durdurulmasına lü -
zum ve zaruret olmıyanlar ve 
meclis~ celbi faydalı olanlar su • 
retinde bet k11ma ayırmaktadır. 

Ankara, - Verilen bir habere 
göre; hükumet ekmeğin beher ki· 
}osundan bir kuruş vergi alınması 

' 
kararını vermiştir. Bu huıusla 

yapılan tetkikat ikmal edilmiştir. 
Millet Meclisine takdim olunmak 
üzeer bir kanun layihası hazırla • 
nacaktırA Hükumeti böyle bir ka· 
rara sevkeden amil yalnız devlet 
varidatını arttırmak gayesi değil · 
dir. Hükumet bilhassa buğdayı 

korumak için aldığı fay dalı ted • 
birlere devam imkanını temin ar· 
zuıundadır. 

Londra, 21 (A.A.) - Mister 
Lanburinin gıyabında avam ka · 
merasında muhaliflerin lideri sı · · 
fatile aöz söyliyen M. Atlo, harici 
siyasete temaı ederek, gerek Al · 
manya ve İngiltere için ailihlan · 
ma keyfiyetine dair hükumetin, 
daha vazih surette, hattı hareke~ 

tini ifade etmeıini iıtemit ve haa
ıaten havai ıilahlanma meaailine 
temas etmİ§tİr. 

aktetmeie istekli oldugu teeyyüt 
etmittir. Bu iıe çok lüzumlu bir 
sarahat idi.,, 

Bu münaaebetle, Sir Jon Simon 
İngiltere hükumetinin akvam ce· 
miyetine terettüp eden vazifeleri 
unutmadığını ve M. Hitlerin tek· 
lifinin "Kovenan,, da mükellefi • 
yetler dairesinde t~tkik edildiğini 
aöylemittir. 

İngiltere hükumeti, Fransız hnt· 
h hareketi ile aıkı münaıebat gö • 
zeterek teemmül ve hareket etmek 
tedir. 

"iste Mustafa Kemal bu har•' 
bele; ve küllerin üzerinde devleti 
kurmaya gİrİ!tİ. Anadolu hallı1 

onun karargahına tıpkı mukaddtf 
bir yere eider gibi koştu. Gazi d• 
onları zafere eri!lirdi.,. 

Gazi, milJetin timsalidir, rrıi!• 
leli, Gaziyi o kadar sever ki , onuO 
göstereceği yolda icap ederae ölii' 
de.. Halbuki hayattan daha kıY' 
metli ne vardır .. ., 

Bundan sonra evvelce maluli -
yetine binaen betinci dereceden 
terfi edilmi§ olan binbaşı Şevket 
Beyin ıon devre muayenesinde 
müptela olduğu hnstalığın kanu -
nun tarif ettiği §ekilde olmadığı 

görülerek terfiine kanuni imkan 
bulunamadığından derecesinin 
refi hakkında milli müdafaa ve -
kaleti sihhat işleri dairesince ve -
rilen k&:ı.rıı.ra karşı Ali Şevket Bey 
tarafından B. M. Meclisine vaki 
müracnatına ait arzühal encü .. 
meni mazbataıı müzakere edil -
miştir. Encümen bu mazbatasın 
da yapılan tetkikat neticeainde 
'.Ali Şevket Beyin ımevcut olan 
marazi hallerine göre evvelce teı 

pit edilen beşinci derecedeki ma -
~uliyetinin refine mahal görülme • 
diği hakkmda idi. Bu meaele ü • 

zer:nde cereyan eden uzun ~Ü • 

zakereden ıonra arzühal encü .. 
meni mazbatası reye konularak 
kabul edilmiıtir. 

. ~alina balığı avcılığının tan -
zımı hakkındaki mukavelename -
nin tasdikine ait kanun layihası .. 
nın birinci müukereai yapılmıt 
ve kabul olunmuıtur. 

. B.un~an ıonra ahaliye ait olup 
kıra ıJe Jandarma hizmetinde ve -
ya jandarmaya yardım için jan .. 
darma ile beraber bilumum ıivil _ 
lerce kullanılmakta iken müıa _ 
deme esnasında eşkiya tarafın .. 
dan kaçırılan veya öldürülen hay 
van!ar ile kaçırılan veya tahrip 
edilen ne.kil vasıtalarının bedel _ 
lerinin devlet tarafından ödene -

ceğine dair kanunun birinci mü • 
zakeresi yc-.pılarak tasvip edilmiş 

ve cümartesi 1rünü toplanmak ü -
zere içtimaa nihayet verilmiştir. 

Meclisin tatili 

Ankara, 21 (Hususi) - Büyük 
Mil!et M.clisinin önümüzdeki per· 
tembe rünü kt, tatiline baılaması 
kuvvetli Lir ihtimal dahilinde gö· 
riilmektedir. 

Köylünün elindeki buğdayı zi • 
raat bankasına satın aldırmağa 

devam için bu yeni karar pek ye· 
rinde görülmekte ve Ankara ma · 
hafilinde ehemmiyeti takdir olun· 
maktadır. 

Mebusun ifadesine göre, meıai 
fırka&ı her türlü silahlanma tekli· 
fini muhalefetle kartılamaktadır. 

M. Atle, eynı zamanda Sir Jon 
Simonun ltalya ıeyahatinin, ak • 
vam cemiyetinin ıslahatına müte· 
allik teklifat ile her hangi suretle 
alakadar olup olmadığını bilmek 
iıtemİ§tir. Onun mütaleaıına gö· 
re bu kabil teklifler çok tehlike • 
lidir. Zira akvam cemiyetinin a· 

Ekmek vergisile senede dört 
milyon liraya yakın bir varidat 
temin edileceği tahmin olunmak • 
tadır. Ziraat bankasının bugüne 
kadar satın aldıAı buğday stoku 
tahminen üç dört miıli bulundu -
ğundan buğdayı korumağa devam 
için behemehal acil tedbir ve kar· 
tılık bulmak zarureti hasıl olmuş· 
tur. 

Memurların vergileri 
hakkında bir teklif 

Diğer taraftan Kütahya mebusu 
Hacı Mehmet Bey bütün memur· 
larm lehine çok mühim bir teklif· 
te bulunmuştur. Hacı Mehmet 
Bey teklifinde ıimdiki halde me • 
murlardan alınmakta olan üç tür· 
lü vergiden ikisinin kaldırılmasını 
istemektedir. 

Teklifte bu vergilerin hasılatını 
elde etmek için başka varidat 
membaları gösterilmektedir. Bu 
varidat maırafaızca temin oluna • 
cağından Mehmet Beyin teklifinin 
kabul edileceği zannolunmakta • 
dır. Teklif hükumetçe tetkik edi· 
liyor. 

Vekiller heyeti 
Ankara, 21 (Huıusi) - Vekil· 

ler Heyeti, Büyük Erkanı Habriye 
reiıi Mütir Fevzi Pata Hazretleri· 
nin de hazır bulundukları, top -
Iantılarına devam etmektedir. 
Vekiller Heyeti bugiln de aaat on· 
da toplanmıt, toplantı saat on üçe 
kadar aürmü§tür. 

Fuzuli tahsil olunan 
paralar 

Ankara, 21 (Huauıi) - Vili • 
yet ve kazalarda mal ıandıklarile 
müesaesat muhasebecilerince em -
vali u.mumiyeden fuzuli tahsil o -
lunup ta ashabına ret ve iadesi 
lazım gelecek paraların ne suretle 
verileceği hakkında Maliye Veka· 
leti bir tamim ne!retmi9tir. 

Bir idam kararı 

sil özü, bu cemiyeti, büyük devlet 
}erin mukaddes veya gayri mu • 
kaddes bir vasıtai ittifakı değil, 

lakin demokratik bir müessese o
larak vücude getirilmİJtir. Bu 
teklifler, cemiyete büyük hi~met· 
leri sebkeden bitaraf devletler a· 
raımda vahim endi§eler uyandır· 
mıthr. 

Vazi~ti mühim enditeler doğu· 
ran Avusturyny gelince, M. 
Atle, lngiltere hükumetinin, bu 
memlekete karJı her hangi bir te· 
cavüz vukuuna delalet eden en 
küçük bir itaret belirdiği takc!irde 
Avusturyaya azimle müzaherete· 
deceği ümit ve zannındadır. 

Sir Con Simonun cevaplar1 

Londra, 21 (A.A.) - Avam 
Kamarasında, muhtelif hatiplere 
cevap veren Sir Jon Simon, bugün 
evvelce derin surette tetkikatta 
bulunmaksızın, her hangi bir eıaa· 
lı beyanatta bulunmanın nabema· 
hal olacağını teyit etmiştir. 

Almanyanın silahları bırakma 
konferanıından tee11üfe fayan ıu· 
rette çekilmeıindenberi bir çok 
hükumet merkezlerinde ıeri ve a· 
zimkirane gayretler ıarfedilmit • 
tir. 

Batvekil Hitler, muhteviyatı 

hakkında ne dütünülürse dü9ünül
sün bütün alakadar taraflar için 
pek büyük ehemmiyeti haiz aleni 
beyanatta bulunmuıtur. Bu be • 
yanalın ciddt olup olmadığını ıo· 
ran bir mebusa cevaben Sir Jo,, 
Simon, bunun pek mühim bir ıual 
olduğunu ıöyleİni, ve demittir ki: 

''- M. Hitlerin beyanatı, haa· 
saten Franaanın alikaıını uyan • 
dıracak mahiyette idi. Biz bu hu· 
ıustaki tahkikatımızı ifa ederken 
vaki olan bazı telkinatı taıvip et· 
mediğimiz ve vaziyeti tavzih ile 
bu beyannhn tahtında neler giz -
lendiğini anlamakla mükellef bu· 
lunduğumuzu açıkça ıöyledik. 

Fakat Türkler, sayılmağa layı~ 
olmıyan bir puta tapmıyacnk ka • 

Jeat kit I de§il ! dar akıllıdırlar. Kendilerinin §efi 
Londra, 21 (A.A.) - Avam olan büyük adamı pek iyi lanı • 

kamaraıında umumi siyasi vazi - mışlar ve ona rehber olarak inarı' 
yeti tetrih eden Sir Jon Simon, mı§lardu-. Ve O da 15 sene gibİ 
yalnız je5t yapmanın kafi gelmi • pek kısa bir zamanda harap bil' 
yeceğini ve hakiki bir teklif elde ı devletten bugünkü Türkiyeyi ıni.i• 
etmek lazım geldiğini ıöylemi~tir . ! reffeh ve ~ulhperver bir memle • 

M ht l'f h··k/';. ti d keti vücudc getirrneğe muvaffalc u e ı u ume er araıın a I 
ve muhtelif payitahtl~rda tetkikat 0 mu§tur.,, 

ve müzakerat cereyan etmekte - "Onu cumhuriyet bayramınll 
gelirken eördüm. Halk kendi va· 

dir. ı· tanperver ığinin timsalini göre • 
Sir Jon Simon, yarın M. Pol 

Bonkur ile görü9ebilmek fıraatını 
elde ettiiinden dolayi bahtiyıu·dır. 
Zira Alman teklif alının Alman -
yanın komşularının ıiyaset ve ih
tiyacatile kabili telif olup olmadı· 
iını anlamak husuıuni:la memle • 
Ketlerin müml<ün oldu-u kadar 
yekdigerine yftklatmaları çok mü· 
himdir. 
Yakında İtalya ya vaki olacak 

ıeyahatini tenkit edenlere ceva • 
ben Sir Jon Simon, bu kabil iki 
taraflı münakaşaların beynelmilel 
münakatat ıistemine muhalefet 
manası tazammun etmediğini söy· 
lemittir. 

M. Hitlerin tebliğinin ayni za • 
manda Fransaya ve ağlebi ihtimal 
aair devletlere de ilan edilmiş ol· 
duğuna inanmak için sebepler 
vardır. Bu itibarla bu tebliğe va· 
kıf olan bütün devletlerle ııkı te· 
maata bulunmaklığımız lazımdır. 

Sir Jon Simon, akvam cemiye • 
tinin ıılahı hakkında her hangi bir 
devlet tarafından müsbet teklifler 
vaki olduğuna ihtimal verdirecek 
ortada hiç bir sebep olmadığını 
beyan etmiştir. 

Sözünü kesen bir mebusa ceva· 
ben Sir Jon Simon, bu meselede 
her hangi bir kimseden müsbet 
bir teklif vukuuna müttali olma • 
dığını söylemittir. 

Sovyellerle cereyan etmekte o· 
lan müzakerat açıktan açığa cesa· 
ret verici bir tarzda devam ediyor. 
Henüz iktiham edilmemit bulu • 
nan mütkülat bir uzlatmanın ta -
hakkukuna mani olmamalıdır. 

Avuıturya bahıinde, Sir Jon 
Simon demittir ki: 

"- Hükumetin ıiyaıeti §u ol -
muttur. Ve halen de tudur: 

Baıko. bir memleketin dahili 

rek şevk ve heyecan iç=nde idİ· 
Erkekler bağırıyor, çocuklar };ii• 

çük cumhuriyet bayraklarını sal' 
hyor, kadınlar alkış yağdırıyor• 
Yanımızdak i bir kadın dört ya • 
~ındaki oğlunu omuzlarının Ü§lüıt1 

kaldırdı, gözleri ya~ararak ~ 
- a~ı~ 3f;\V'""""ı İ~t ... h: .,.: 1.-~t•' 

ran.. diye haykırdı ve hıçkırma.i' 
batladı. 

Bir çocuk gibi sade ve saf ol ' 
mak Türklerin mezivetidir. 

Türk - l:Se ıçıka tıcaret 
mukavelesi 

Ankara, 21 (Hususi) - Belçi~ 
ile aramızdaki ticaret mukavele•' 
tarafımızdan feshedilmiş, keyfiyeS 
gümrüklere bildirilmiştir. 

Türk kü1tür birliğinde 
Ankara, 21 (Hususi) -· Mu-' 

vi vatandaılarm 'Türk kültür bif 
liği,, inde birliğin lıtanbul fU~· 
sine namzet gösterilen Tekin J.I' 
Bey tarafından bir konferans tt 
rilmittir. 

Türk tarihi tetkik 
cemiyeti 

Ankara, 21 (Huıuıi) - 1atS 
tarihi tetkik cemiyeti heyeti bug~
toplanmııtır. 

feJsel1 Edirne lisesinde 
hocalığı 

Ankara, 21 (Hususi) - t•~'. 
darülfünun müderrialerinden ti', 
1il Nimetullah Bey Edirne lifi'. 
f elıef e hocalığına tayin edil111İf 
tir. ~ - - - ., 
l ~ l' ı ·ı· . . . b lı~ "' a ı, ngı ız ııyaaetının at 
hedefidir. 

Parlae hareket.. J 0 
S. o 

Londra, 21 (A.A.) - 1~ Ankara, 21 (Hususi) - Fah • 
rettin Efendi isminde birisini öl -
dürdükten sonra Erzurumda ya • 
kalanan ve Ankara ağır ceza mah· 
kemesince muhakeme edilen Dur· 
ıun hakkında verilen ölüm cezası· 
nın tasdiki Büyük Millet Meclisin· 
den istenilmittir. 

Tahkikatımız devam ediyor ve 
bugün bu hususta aleni beyanatta 
bulunmak gayri makul ve hatta 
dü§ünceıiz bir hareket olur. 

Alman batvekilinin, komşula • 
rının yalnız biri ile değil, lakin 
hepsi ile ademi tecavüz misakları 

İ§lerine karıımamak hususundaki 
noktai nazarımızdan inhiraf et • 
memekle beraber, Avusturyanm 
istiklal ve tamamiyetini temin hu· 
suıunda bütün nüfuzumuzu kul • 
lanmak.,, 

Simon Pariıe hareket etaıiıtır• ,.,. 
Berllndeki lnglllz •• ) ,.,,,. 
Berlin, 21 (Volf ajanıın~ voıı 

Alman hariciye nazırı . • . tı-' 
f ıtıl 

Neurath, dun İngiltere se ır öriİf -
bul ederek uzun .müddet S 
nıüttür, Maamafih Au11d1n·vanm istik· 



~RETLE~~ 
........ "'····-·-··· 

Bir kaç Mitat 
efendimiz olsa ! 

ald Dün, Beykozdan bir mektup 
h tın, bu mektubu gönderen mer 
t:ı Ahmet i\titat Efen dinin da-

Adliyede Dünkü Faaliyet 
dı doktoı· İrfan beydir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Müddeiumumilerle Hukuk ve Ticaret hakimleri ayrı ayrı 
toplandılar. Yangın hakkında vekalete rapor gönderildi ~ 1lfan Bey biiyük ustamız hak- 1 

h ?ırla Yazdığım ~'c.ızıdan clolayı, ı' 
ana b·· ··k b" ·ı ·r t lı ı ,. uvu . ır ı tı a ta n ıum - T k"fh d .. dd . ·ı·k k"ld ld v .. "l .. ı··. y B ~ı d tamah e -,ot. L: ; l . . .. .. rl l·· ev ı ane e mu eıumumı ı 'ı şe ı e o ugu goru muş uı. an· eyog un a parasına 

la ·Ya ~atımın pek ustun " .... t d · · d d ·· ·· dd · A k d d ·· d d derek Madam Antuvanettayı öl · 

t 
rı bu iltifatlarına te~ekkiir '!ttik- aıre~ın e. un mu . eıumuAmı 1 gm en azı arasın an un e u· 

en sanı· l . :ı: l _ ı.· muavınlerıle bazı adlıye erkanı 1 man çıkmıştır. dürmekten suçlu Sokratın dava 
hatıı-n a rfan bcyın an attıgı ~ıı· müddeiumumi Kenan Beyin reis · . k" 

1 
. dosyası. yanmıştı. Sokrat. ağır 

" .. ,~,. okuyucularıma nak)Pd1 -
1
. -· 

1 
d b' 1 k Hukuk ve Tıcaret ha ım erı 

ıoı~nı. Hat.ıra şudur. ıgı a tın a ır top anlı yapara · Hukuk ve ticaret hakimleri dün ~eza mahkemesine müracaatla 

" 191! senesinde Smikamışta dosyaların yeniden hazırlanması ticaret odası salonun<ln toplana _ serbest bırakılmasını istemiş, hak· 
~Q.ı· 0 d ve faaliyet tarzı üzerinde görüş · ı k d 1 · t k'f k · l 
f'etj r usu~~ e. ir düş.~ı~. ~~i~bru;t - rak ihzari komisyonun hazırladı- m a ' 1 ev 

1 a.:arı ~erı a ~~~ · 
Çi l bey Sibıryaya got:uruluyor. müş]erdir. Bu huausta. bi_r ta~i · 1 ğı esaslar etrafında müzakerede rak mevcuden muddeıumumılıge 
l' tape~inka ~ehrinde hapseclili - matname h~~trlanmaaı ıhtımahn · bulunmuştur. Müzakerede yalnız I gönderilmiştir. Müddeiumumilik 

best
or. 1917 de ı'htı·ı:-ıı ı··lzerine ser - den bahsedılıyor. b dd · · · k · l - "d h l k hk"k • es ma enın vaz1yet1 atıyet e yem en azır ı ta ı atı yaptı -

ı. hil"a.k11ıyor Ora.ela bir Tür ] Müddeiumumi Kenan Beyle ha· ~ . . . . l\Utı l • • ' . d" _ dl' tesbıt olunmuştur. Bır umumı top· ğından Sokrat sorguya cekılmis 
~ .· ~ elaletiylc Çin Türkj ·taııma zı muavınl.~r ve ıger a . ıye me • ' Jantı daha yapılacaktır. ve tevkif edilmiştir. ~ ~ 
l}~1~0l'. Dir Türk kabilesi refa;i - murlarr, dun yangın yerınde tet • 
tıın Ça<l111nda öteden lw.riden ko kikat yapmışlardır. Bu tetkikat - Dünkü mu hake meler Vekalete gönderilen rapor 
e~Ulttrken söz Nlcbipı+a intikal ta kasaların vaziyeti gözden geçi· Dün ağır ceza ve üçüncü ceza Adliye yangını tahkikatı hak · 

1Yoı-, k..1bile ıei~i: rilmi!tir. Tetkikat sırasında, bi - mahkemelerinde bazı da,·alara ha kında, dün Adliye Vekaletine mu-
~ - Ahmet Mitat Efendi, di naya ait demir parmaklık v.s. gibi ·\ bıkılmıştır. Üçüncü cezada bakı· ı fassal olarak izahat gönderildiği 
dor, bizim candan aziz hocamız - bazı şeylerin istifade edilebilecek lan davalar, on beş tanedir. söylenilmektedir. 
~ lt, Biz onun bütün eserle1·ini ka ---- ---------
%kapışa okuruz. Yunanlılar ticaret müze- Rontken Bulgaristana çekilen ta-
. b'inbru r Ferit bev ceYap ver - lerini kuvvetlendirecekler ziyet telgrafı 

lbı~ 1 • . . 
Yunan hükumeti Yunan tica.

ıı: - ;;en .. \hmct :'ı!itat Efendi - ret müzesini kuvvetlendirmeğe 
ırı daınaclmın kaı·cleşiyinı ! n karar vermiş ve bütün Yunan mah 

Son sistem bir 
makine getirtildi 

li u ı-öz üzerine kahile reisi Fe 
t he:ıe: sullerini bir araya toplamıştır. Belediyenin 933 senesi büt . 
'' 1) k ·· Bundan hatka Yunanlılar Yu - · k t h t - emek siz bizin: büyü · us- çesıne onan a 

l~d~n :..t:~.<:..basıynn .smız, diye fev nan mallarının hariçte tanınma ~ siıatla Beyoğlu 
h.a.lade iltifatta bulunmuş, kütüp- smı tekit için Yunanistanın en çok erkek hastanesi· 
~~nei'~n le bulunan Mi tat Efendi ticari muamelede bulunduğu Is - ne son sis tein bir 
4U1Jiy~~mı birer hi:cr çıkarıp gös kend.eriye, ls~an~ul, Sof!ada bi • ı rontken makine-

t'lni", rer tıcaret muzesı açmaga karar si getirilmiştir. 
"' ~~.iltifat bu lmcladu kalma - vermi,tir. Bu karar üzerine gös - Makine gümrük· 
'll~ F'•>ı·ı"t lJe", ımıa lıulmuslar, terilecek Yunan mallan da hazır. ten k 1 l'. h ,,.. .• , l M il Y k çı arı mıf, 
~ ~;,· Yern1işler, ta Bakflya ka - anmıştır. a ar unan onso • hastanede yeqi· 

c C\.:r-u., ~'r'.l~ul F)O••J-~:'-sJ.n. l IOS~ilnele~İnd~ aaİmİ olarale IJÖa - den yapılan pav• 

~ F~rit bey geçtiği yerde heı· o ten lecektır. yondaki hususi 

;:ıı· yazarın :Mitat gfendiyi bir daireye konmuş· 
,~\tjr Yelinimeti sa~·dığmı anla Kanalizasyon Mütehassıs 
~ ~~ T k B r:ıt. j K 1" . b" .. d arı ,, 

~ '' ,. · . ana ızasyon ınıaatı ır mu - Rontkenin en büyük hususiyeti 
Q. l1 evvela eclebıyatımız hesabı deltenberi durmu•tu. Yeniden Ak .. Çok k :r iılerken her hangi bir yerinin tu· 
t.b.. ıym. ell·i· bir. hadis·e· dir .. Is- sarayda merkez önünden itibaren ""!l .. 1 tulabilmesi ve dolayisile cereyanın 
~- un b~r _koıesınden otek~ u. - inşaata batlanmıftır. Beyoğlu ci • insanı çarpmamasıdır. Tesisat on 
t: •eılerını ulaştıramıyan dılsız hetindeki inşaata ancak yaza 
~tle h · l · · beş güne kadar bitirilerek makine 

lerc, r rnukarrır erı·nıın ?na ıene - doğru başlanılacaktır. işlemeğe başlıyacaktır. Hastane· 
,
1 
.. 
1 

.. Ylptı ları tarız erın mana -
.. r b - -- nin rontken mütehassıshğına T rab 

al &ı ir kere daha ortnya çıkmış ovalara inmek1 ovaları görmek 
L.ll. )or, Mı"tat Efendı' "'e yapılan zon memleket hastanesi rontken 
11 J içinde dağların zirvelerine kadar 
'-Cll 1 mütehassısı Tarık Temel Bey ta. 

~ t ın arın küçüklüğünü şimdi çıkmak lazımdır. Milat Efendiyi 'q' · · ı b"l. yin edilmiştir. 
ıyı an ıya ı ıyorum. anlamak için onun zamanından, 

8i p · l ~ki gün evvel lstanbula gelen b· t ayağını amır yay asına, h iç olmazsa dağın tepesinden o • 
~~ı'Y· a.· ğını Balkanlara basan, ş:- vaya inecek kadar bir zaman hı- Tank Bey tesİ!ata nezaret etmek· 
~ t hd~ 'tii uzgarıylc konuşan, cenup rakmak lazımdı. Şimdi biz o 
l\ı ~R-tları ile seslenen bir koca .. mesafeyi bulmu! gibiyiz. • 
),:.dev heykelini yıkmak ic;in Onu oldukça geni§ olan Osman· llkmekteplerde yoklama 
(l'-. 1Yle neler yapmamı~lardt. lı hudutları değil, Çin seddine ya· tık mekteplerde ilk üç aylık 
._ ·'llıaJi cehalet) diye onu koca- kın Türk evleri ve çadırları bile yoklama ve imtihanlara başlanma~ 
td\fı &alyalı ağız halinde tasavvur anlıyor. tır. Bir haftaya kadar bütün ta -
S~~~re de hakvermek istiyoru.m, Temenni: Ah birkaç tane daha le belere karneleri verilecektir .. 
t~ı U hüyük dağlar yakından gö Mi tat Efendi yetiştirebilsek! Yılbaşında mektepler üç gün müd 

'lılezler, dağları tammak içi·n Sadri Etem detle tatil yapacaklardır. 
~,,,._ 

lstan bul da toplanmış olan tü
tün konferanslarına Bulgar mu
rahhası olarak iştirak etmiş olan 
M. Ankles Nikolof'un vefat ettiği 
haber alınmıJlır. 

İstanbul ticaret odası bu zatın 
ailesine ve mensup olduğu mües
seseye taziyet telgrafı çekmiştir. 

Ticaret odasının 934 
bütçesi 

Ticaret odası idare heyeti dün 
fevkalade olarak öğleden evvel 
ve öğleden aonra toplanmıştır. Bu 
toplantıda 1933 senesi bütçesi gö

rüşülmüş ve varidat fasılları tes -
pit edilmiştir. 

Cumartesi günü idare heyeti 
tekrar fevkalade olarak toplana • 
cak ve bütçenin masraf krsımla -

rını tespit edecektir. Gelecek çar
şamda günü de idarei umumi mec 

lisi toplanarak 1934 bütçesini tet· 
kik edecektir. 

Af yon rekoltesi 
Afyon rekoltesinin geçen se • 

neye göre bir misli fazla olduğu 

tespit edilmiştir. 
Geçen sene yalnız Eğe mmta

kasında 83 bin kilo afyon istihsal 
edilmişken bu sene bu miktarın 
177 bin kilo olduğu anlaşılmış -
lır. 

Af yon dün 936 kuruşa yüksel
miş ve bu fiat üzerinden muame
le görmüştür. 

DEHR1 Efendi Nasıl Görüyor? 

o 
' beıart .. 1 dl b •ü d ~ı•· 1 1 t .... Pari te bir llclçlkalı bir (öğüt n i) 

'--- "• en , u l• nyn a .• tir ca 
. '"lllttt • 11ı;-nu , Ru ,." 1 11çnı:ıl,t:.ın rual>ı;at knrı.lanna 

eı<ııik değil. J'nkat ilk hıh iıl, kıı· 
t.J · l na ti bir lıedly11 wrilecej;inl bllcmJ:. f'n e r -

' Ota Uk -vaUaki.)d aduwnı ııbuı- kcı.Icrle 1'ocalıırıııa nasıl bir hrdlyc alınal• 
....,_ IAzmı geldiğini bilemi,l eu kadınlara öı;ut 

( ''ermek imi;, .•• 

•••• ~lc:il,ulıııın hıı t~chbu .. u daha ilk 

glmlcrllc bu~ ıil, bir lllU\nUnl.lyct kıızıın· 

mı,. Ka,a'lı uı 7.llnıaıı lçindt•para ile dolup 

O ltdıır ki bu hUyfü, kıt7.anç mımıf· 

fal,lyt-ti kcıl'f:ııımda hUtlirı Fransıı.larm p:ır-

maki an nğ'ıdanııda l;;ı\huı~ ? •• 

Hukuk talebesi 
cemiyeti kongresi 

İstanbul Üniversitesi hukuk taı
lebesi cemiyetinin senelik kongre
sinin toplandığını ve idare heyeti 
ile teftiş heyeti ve haysiyet divanı 
azalarını seçtiğini yazmıştık. Dün 
de talebe cemiyeti reisliğinden 
kongrenin verdiği kararlar hakkın 
da bir mektup aldık hu1asatan 
sütunlarımıza geçiriyoruz: 

İstanbul Üniversitesi hukuk ta· 
lebesi cemiyeti 20 - 12 - 933 
çarfamba günü senelik toplantısı· 
nı yaparak: 

1 - Darülfünunun ilgası müna· 
sebetile (İstanbul Darülfünunu 
hukuk talebesi cemiyeti) ünvanı· 
nm (İstanbul Üniversitesi hukuk 
talebesi cemiyeti) şeklinde dü • 
zeltilmesi ve mührün bu ünvana 
göre tebdili ittifakla kabul edil -
miştir. 

2 - 8 - 12 - 93~ tarihinde 
yapılan toplantı)·ı nizamnameye 
ve bu baptaki umumi ahkama 
muagyir esaslı usul noksanlıkları 
yüzünden ittifakla keenlemyekun 
addetmiş ve bu münasebetle eski 
kongre riyaset divanı yerine de 
yeni bir riyaset divanı seçmiştir. 

3 - Aynı zamanda evvelce ya• 
pılan nizamsız ve usulsüz intihap
ları da, başkaca esbabı mucibe 
zikrine lüzum görmeksizin itti -
fakla feshetmiştir. 

4 - Geçen seneki idare heye • 
tinin faaliyet raporunu dinlemiş 
ve ittifakla tasvip etmiştir. 

5 - Talebenin menfaatlerini 
daha yalundn.n koruma, takip ve 
lemin için yeni seçilen idare he • 
yetine resmi makamlar ve maha -
kim nezdinde temsil ve bu husus • 
ta ahari tevkil selahiyetlerini it .. 
tif akla vermiştir. 

6 - lntihaplar neticesi şöyle • 
dir: 

Riyaset divanı, bil"inci reis: 
Kenan B.1 ikinci reis: E. Saf ter B,. 
katipler: Fehmi, Osman, Nezihi 
Beyler. 

idare heyeti, 3 üncü sınıftan: 
Sırrı Enver, Celal, E. Safter Bey
ler, 2 inci sınıftan: Sungar H., 
Kerim, l\1emduh Beyler, 1 inci 
ı.ımftan: Hüsam, Hakkı, Hasan 
Beyler. 

Teftiş heyeti, sınıf sır asile: 
Fehmi, M. Enver, Tayfur ve Ni
yazi, Abdülkadir ve Dündar Bey .. 

ler. 

Yerli n1allanna ecnebi 
damga vuranlar 

Yerli mallarına ecnebi malı 

damgası vuranlar hakkındaki tet
kikat bitirilmi§tir. Komisyon bu 
tacirlerin yaptıkları işlere göre 
vaziyetlerini tespit edecek ve bun 
dan sonra hukuki cihetten tetki .. 
kata başlıyacaktır. 

D•hrl Efendl - Gü7t'l. l"alnn: ttıhaf 

değil nıl ki bütün fikri ll'at abiplcri kaza-

mlmı, p.:ırnlnrı sıırfetmck lçln yol ~6 teri· 

yor. rnl•ut ıınm lrnz.nnamı~ ıııılam kııuuıo 

l'olıı gll teren bir ldm5C \'ıkınıyor?, 



a ısını 

(Bas tarafı ı lncl eayıramır.aa ı rübeli, Hüseyin cessur ve ataktı. 
Filhakika Hüseyin mahsüs dere · 
cede sayı kazanarak galibiyeti hak 
etmişti. 

tıu:>nıaJ..ntı·d,·n llt:c;anı 

fazla artacaktır. Aynı zamanda 
memurlar dairelerine, iş adamları 
yazıhane ve mağazalarına, talebe· 
ler mekteplerine sabahliyin mu • 

tı. Balkanlı güreşçilerini selam • 
lıyan Ali Rıza Bey hararetle al · 
kışlanan nutkunun son cümlesini 
şöyle bitirdi: 

_ Yaşasın Balkan dostluğu! 
ikinci mafi . ayyen saat~e ye. ' '.' c~k1Lrdir. 

En hafifte Salis (Yunan) ıle j Büyük ~ehirlar.!e gece- hay:Atı · 
Bundan sonra İstanbul spor mm 

takası reisi İbrahim Kemal Bey 
şöz alarak bir hitabe söyledi. lb · 
rahim Kemal Beyi güre, f eder as 
yonu reisi Ahmet Tetgeri Bey ta· 
kip etti. Asil Türk milletinin spo· 
ra verdiği ehemmiyete ve yardıma 

Yaşar (Türk) kar~ılaştılar. Ma • nm lüzumunJaı' fuz!."l t•7un olma· 
zereti yüzünden bu seferki müsa sı, eğlence yerlermın t:ütl;n ~:-re 
bakalara giremiyen Abasın yeri· açık bulunması bir nevi içtimai is· 
ne güreten Yaşar çok atak güreş- raf mahiyetindedir. Sinema ve ti· 
meğe başladı. Birinci devre Yu · yatro gibi eğlencemüeaaeselerinin 
nanlının müdafaa oyunu ile bitti. bir iki saat erken kapanması umu· 
lkinci devrede kura ile Yaşar al· mi hayatan az çok tasarruf temin 

etmektir. Sonra milli tasarruf ve 
iktısat vazifesi sadece mal ve pa

ra sahasına munhasır değildir. 

insanların sıhhatlerinden ve za • 
manlarından yapacakların tasar · 

1 
rufun hu hususta mühim bir mev· 
kii vardır. Sinemaların ve tiyat • 
roların erken kapanması ise bu 
nevi milli tasarruf ve iktısat va • 
sıtalarından biridir. 

Vali muavini Ali Rıza Bey açılaş nutkunu söylerken 

te~ekkür etti. Bu müsabakaların I ta düştü. Yunanlı bir şey yapa • 
tertibi içih çekilen. müşkülatı işa• madı. Sonra Yunan altta, Yaşar 
ret ederek Türk milletinin bu müş üstte güreşmeğe batladılar. Yu • 
külleri yarın ortadan büsbütün kal nanlı oyun itibarile daha iyi gö • 
drracağma emin olduğunu, Romen rünüyor ve sık sık Yaşarın altın 
takımının müsabakaların tarihi • dan sıyrılıyordu. Devre bitti. 
nin değişmesi yüzünden geleme· Yaşarın kazandığı sayılar, raki· 
diğini, bu itibarla kendilerin se • binin kazandıklarından yukarı ol 
tamlamak şerefinden mahrum ka duğu için Yaşar hükmen galip ilan 
lındığını anlattı, alkışlandı. edildi. 

Bundan sonra Bulgar kafilesi 
reisi halka takdim edildi. Bulgar 
milli mar§ı çalındı. Takdim edi· 
len takımın bayrağı ortaya geliyor 
ve Türk bayrağı kendisile karşı • 
laııyordu. ikinci defa Yunan ta· 
kımı takdim edildi. Halk, yan 
yo,nc-. gelen Türk - Yunan bay · 
raklarmı coşkunca alkışliyordu. 

En sonra Yugo~lav takımı aynı 
merasimle takdim edildi. Türk 
federasyonu misafirlere bir tarafı 
federasyonun sözlerini, bir tarafı 
kendi bayraklarının rengini taşı -
ynn bnyraklar hediye etti. Yugos. 
lavlar da bilmukabele bir şild 
verdiler. 

Üçüncü maç 
66 kiloda Papadoplo (Yunan) 

ile Yusuf Arslan (Türk) karşıla,
tılar. En heyecanlı güreş bu ol • 
du. Çünkü Yusuf daha ilk ham· 
lede rakibinin minder kenarında 
sırtım yere getirdi. Fakat hakem 
favul görmüş ve düdük çalmış • 
tı. Yusuf iki saniye geçmeden ra 
kibinin ikinci, arkasından bir kaç 
saniye geçmeden üçünçü defa 
sırtım yere getirdi, maç ta bitti. 

Yusuf Tam 26 saniyede maçı 
kazanmıştı. Bundan evvelki hük· 
men galibiyetlerden pek tatmin 
edilmiş görünmiyen halk hu f ev • 
kaladeliği coşkun alkışlarla uzun 

Takdim merasimi bittikten ~on· uzun alkışladı. 
ra milli marşımız ile Balkan mar • Dördüncü ma Cj 

§1 te!::rar çalındı. Art k sıra güreş· 
- 72 kiloda Balkanski (Bulgar) lcre gelmişti. 

ile Zaharyadis (Yunan) karşılaş-
Bir inci müsabaka tılar. ikisi de oyun itibarile bir· 

Biı·inci müsabaka; filiz siklettc 
p· birine denk görünmekle beraber ıris (Yunan) ile Hüseyin (Türk) 
karşıla§tırdı. Yugoslav daha tecrübeli ve fenni 

K.. k M güreşiyordu. Nitekim sekiz daki-
uçli ustafanm yerne serilen 

H" · :r ka dokuz saniyede rakibini yendi. useyın atılgan ve hakim güreşi 
yordu. Fakat bir kafa kolla yere se,inci ma~ 
düştü ve bir müddet sonra ayağa 72 kiloda bu sefer Saim (Türk) 

Mehmet Asım 
lllllİIHIHUIRIU UIUlııllU 1turuıun11nmnranttını11flmımnımmnmnımıııı11nıınııı1• 

Marenakis (Yunan) kartılaıtılar. 
Yugoslav hafif bir farkla faik gö
rünüyordu. Rakibini 8 dakika 23 
saniyede yendi. 

Yedinci maç 
87 kiloda Yuhas (Yugoslav) 

ile Ahmet (Türk) karıılaşblar. 

Yugoslav çok mukavim görünü -
yordu. Ahmet ise çok iyiletmişti. 
Birinci devre sonuna doğru raki· 
bini minder kenarında güzel bir 
kafakolla yere vurdu. ikinci dev
reye ayakta baılandı. Ahmet bir 
oyunla rakibini altına aldı ve yer· 
den kalkmasına meydan verme -
dan salto üstüne salto yaptı, dev· 
re bitti. Üç hakemin de ittifakı 
ile Ahmet hakkettiği galibiyeti 
kazandı. 

Geçen güreşlerine nazaran çok 
mahsüs bir terakki gösteren Ah • 
medi tebrik ederiz. 

Sekizinci maç 
Çoban Mehmet (Türk) ile Mar· 

koviç (Yugoslav) kartılaştılar Bu 
Yugoslav geçen sene yarım ağır· 

da güreşen gençti. Mehmet daha 
iki dakika geçmeden kendisini al· 
tına aldı ve iki dakika 12 saniyede 
sırtını yere getirdi. Halk kendi • 
sini uzun uzun alkıtladı. 

rteticeler 
Birinci gecenin müsabakalrı 

bitmi§ ve takımımız altı müsabaka 
yapmış, bunların üçünü tutla, Ü • 

çünü de hükmen kazanmıştı. Yu
nan takımı he~ miitabaka yapmıt 
iki!inde tu~la, üçünde de sayı he· 
sabile yenilmişti. 

Yugoslav takımı üç müsabaka. 
yapmış, ikisini tuşla kazanmı~, bi
rini tuşla kaybetmişti. 

Bulgar takımı ise bir maç yap • 
mış ve tuşla kaybetmişti. 

kalkır.u(!a muvaffak old s· . . ile aZharyadis (Yunan) karşılaş · u. ırmcı 

devre som~nda Yunanlı 1• tılar. Halk daha maç başlama • .. . . . . ga ıp sa· 
yıldıgı ıçın ıkınci devreye dan evvel Yusuf Aslan gibi Saimi 

Güreşlere bugün saat dörtte ve 
bu ak§am dokuz buçukta devam 
edilecektir. Dünkü güreşler bir 
taraftan da filme alınmıştır. 

arzusu 
iizerinc Hüseyin yere yatarak baş· de alkışlıyordu. Bu güreş seyir • 

Kıymetli güre,çilerimizi tebrik 
ediyoruz. 

KadıkUyUndekl futbol 
nta4ilar1 tehir edildi 

İstanbul Futbol Heyetinden: 

Yüksek tedrisat müdürü Hamit 
şeref ine bir çay ziyafeti verildi 

İstanbul Halkevi reisliğini iki 
yıl dirayet ve muvaffakiyetle yap· 
mı§ olan Ahmet Hamit Beyin Ma· 
arif Vekaleti Yüksek Tedrisat Mü
dürlüğüne tayin edilmesi üzerine 
Ankaraya gitmek ve İstanbul Hal· 
kevi reisliğinden ayrılmak mecbu· 
riyetinde kaldığını yazmııtık. Ha· 
mit Bey, bir kaç gün evvel, bura· 
daki işlerini bitirmek üzere latan· 
bula gelmişti. Bugün Ankaraya 
dönecektir. 

ğı değerH hizmetleri ve Hi.nı 
yin meziyetlerini saymıt, ke 
ne teşekkür etmiıtir. Cevde 
rim Bey, yüksek tedrisat me 
terinin çoğu lstanbulda ol 
için Hamit Beyin zaman ~ 
şehrimizde çalışmak vaziye 
olacağını ve hu suı-etle Haıni 
yi görmek ve yardımından i 
de etmek mümkün olacağını 
etmiştir. 

Cevdet Kerim Beyden • 
Hamit Bey de kl&a bir nutuk 
liyerek Cevdet Kerim Beyde 
bütün Fırka ve Halkevi arka 

Hamit Beyin şehrimizde hu .. 
lunmasından istifade edilerek dün 
Halkevinde şerefine bir çay ziya· 
feti verilmiştir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası latan 
bul Vilayet idare Heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey, vali muavini 
Ali Rıza, Maarif Müdürü Ali Hay· 
dar Beyler, fırka idare heyeti a · 
zalarr, Halkevi komiteleri reis 
ve azaları, üniversite ve yüksek 
mektepler hocalarından bazıları 

ve gazeteciler bu toplantıda bulun 
muşlardır. 

l lanndan gördüğü yardıma te 
kür etmi~tir. 

Halkevinin yeni reisi C. H. F. 
idare heyeti ve Şehir meclisi aza· 
sından Ali Rıza Bey, davetlileri 
karşılarnııtır. 

Sofrada C. H. F. Vilayet idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim Bey bir 
nutuk söyliyerek Hamit Beyin Is· 
tanhul Halkevi reisliğinde yaptı • 

Bundan sonra Cevdet 1' 
Bey, Hnlkevinin yeni reisi Al' 
za Beyi tanıtmış, HaJlcevinirı 
maileyhin hizmet ve gayretle 
den istifade edeceğini söyle 
tir. 

Çaydan sonra vali Muhittin 
de Halkevine gelerek Hiınit 
Ali Rıza Beylere yeni vazifele 
de muvaffakiyet temenni etıl' 

tir. 
Hamit ve Ali Rıza Beyler, 

diye kadar bulundukları vaıi 
lerde daima faydalı olmuf .,e 
dilerini sevdirmiş iki arkad•t 
Yeni vazifelerindt- 1 

- ~,ıvaff 
yet dileriz. 

Fuhuş mıntakası etrafın- 1 Çeklerin be)'ne:nıilel kJ 
da tetkikler met ve vaziyetleri 

Yeni fuhu, talimatnamesinin Bu sene Cenevrede Çe~'ı 
lalbacaluu kolaylaıtnımak üzere beynelmilel vaziyetine d;ft 
alakadar zevattan tet~kkiil eden fasıllık bir liste hazrrlanıas"1e 
komisyon dün sabah sihhiye mü ~ Bu hükümler bütün memleket 
dürlüğünde sihhat müdürü Ali rin bu husustaki noktai naı•' 
Rıza Beyin riyasetinde ilk toplan• ilave edilerek tespit edilmiıti'Ji 
t11ın1 yapmııtır. Memleketimizde çek ile P"~ 

Komisyonda, talimatname 0 _ çe birlikte gösterilmektedir. ~ 
kunmuf, bazı kararlar verilmiştir. yüzden de bir çok ihtilaflar '!J 
Bu arada emniyet müdürlüğü a -

lakadar şubeleri tarafından umum 
hane, randevü evlerinin nerelerde 

açılabilmesi hakkında tahkikat ya 
prlarak neticenin sür'atle kcmisyo 

na bildirilmesi de kararlatmııtır. 
Emniyet müdürlüğünden gelec~k 

rapor üzerine komisyon umumha 
ne ve rendevü. evlerinin hangi mm 
takalsrda ve hangi mahallelerde 

açılacağını kat'i surette tespit e -
deecktir. Emniyet müdürlüğü -

nün bir hafta zarfında tetkikatını 

bitirmesi de istenmiştir. Komis· 

yon ge!eeck perşembe ikinci top · 
lanhsım yapacaktır. 

Aldığımı:ı: malumata nazaran 
fuhuş mıntakaları Galata, Bay • 
ram, Abanoz sokaklarile Üsküdar 
dar bir mmtaka da bulunacaktır. 

Yumurta fiatleri 

maktadır. lıtanbul ticaret oO' 
çeklerin memleketimizdeki 1 
yeti hakkında tetkikat yapıtı/ 
tetkikat ıubesi müdürü ti 
Nezihi Beyi memur etmiştir. I 

Hakkı Nezihi Bey çelıl ~ 
memleketimizdeki vaziyetile tr 
nelmilel kıymeti hakkında te 

b
., 

kat yapacak ve bu hususta 1 

rapor hazırlıyacaktır. 

Polis haberleri 

Söndürülen ateş J. 
Kumkapıda Çadırcı J. ~ 

Çelebi mahallesinde Asmalı 
ve sokağında Fatma hanıll1~ 
numaralı evinden mangal d f 
mesi yüzünden yangın çıkıo•İ' 
zı minderler yandığı halde 
dürülmüştür. ~ 

Çahp ka4iarken tutul' f 
Sabıkalılardan Tahir ~f~ 

Fındıklıda müla2im Saim çf 
Yumurta fiatleri dün iri boyda evine girmi~, bir hayli e9ya ıt • 

32 liraya ve ufak boyda 23 liraya mışsa da kacarken yakalaııP' 
yükselmittir. hr. ~ 
~~·~-'-~~~~~~~---, eugün M E L E K sinemasında 

Sevtnltrin, stvilen erin ve aşkı tanıyanların filmi 

landı. Bilahare yatmak sırası cilere ikinci heyecanı da. tattırdı. 
Yunanlıya geldi. Hüseyin kendi· Saim ikinci dakikada şimşek gibi 
~i~i iki kere sal.toya aldı. Fakat 

1 

bir hareketle rak
4

ibn yere attı. Ar 
ıstıfade edemedı. Son ~ört daki· kasından fevkalade br kafa kolla 
kaya ayakta başlandı. Son sani· Yunanlıyı yendi. Fakat minder 
yede Hüseyin rakibini minder ke· haricine düşmüşlerdi. Tekrar 
narında yere attı. başladılar. Saim üçüncü hamle • 

Devre bitmiş ve orta hakemi M. sinde rakibini bu sefer istediği 
Pola Hüseyini galip olarak i~aret yer~e yere yatırmıfh. Dördüncü 
etmİ§tİ. Bu esnada hakemler a · dakıka, on birinci saniyede de a· 
ralarında nıüzakereye ve müna • dam akıllı sırtını yere getirdi ve 
hpya itoyuTdufar. Neticede Hü· uzun uzun alkıtlandı. 

ı _ 22/ 12 1933 Cuma günü ı 
Fener bahçe stadın da yapılacak c• 
lan resmi maçlar, sahanın müsa
desiz]iği dolayısile tehir olunmuş· 
tur. 

Aşk fırtınası 
Ovoıyanlar: 

QARY COOPER - HELErt HAY ES 
Fıaosızca söıli.i Paran:ount filmı 9 30 d• 

seyin sayr !ıesabile galip ilan edil Alhncı ma~ 
di. Yunı..nlı çok mukavim ve tec· 79 kiloda Yaneı (Ygoslav) i1e 

2 - Taksim ve Beşiktaş saha· 
larmdaki maçlar tehir edilmit de
ğildir. 

Ayrıca: Paramount dünya baberlerı. ~ece su~are sad\r. •'. ..J 
başlar. Bug'in saat l l de tenzı!atlı ınatıne ·ti3Z9)~ 





Siz böyle bir vapurun 
ka.ptanı olamazsınız ! 

- 13 - / varı o kadar sakin bir deniz daha 
Onun için kaptaiı, altın kasaları görmemişti. 

nın ber!ıava edilmesini (Court -
ney) e teklif etti. Şayet kasaları Onun için mümkün olduğu ka -
berhava edecek olursak, altınlara dar süratle hazırlandık. Mürette • 
yaklaşmak ihtimali pek kuvvetli bat keyfinden gülüyor, omuzları -
değildi. Belki kasalar tesbit edil _ mıza vurarak bize selamet temen
miş oldukları dıvardan kopararak ni ediyordu. Sonra, üçümüz de de-

h f
. nizin dibine indik. Ben son ola -

atan se menin en derin köşeleri-
k d k "d b'l rak merdivenleri indim. Önümde ne a ar ayıp gı e ı ir ve orada 

çamurlar içinde kaybolabilirdi. O giden arkadaşlarımın giydikleri 
zaman boelki altınları bir daha ara dalgıç teçhizatının güneş ziyası 
yıp bulmak imkan haricinde kalır karşısında parlamakta olduğunu 
dı. Böyle bir akılsızlık yapacak 0 • görmek ne hoş bir manzara idi! 

lursak btitün emeklerimizin boşa Son defa denize indiğimiz gü -
gitmesi ihtimali pek. kuvvetli idi. nün tarihi 24 Nisan 1933 idi. Su -

(Courtney) kasaların berhava lar tamamile sakin olduğu ıçın 
edilmesine itiraz ettikçe ihtiyar tam umumi bir istikamette indik. 
kaptan hayret ediyordu. Arkada - Sevinçten içim içime sığmıyordu. 
şım ona diyordu ki: Vapurdan ayrılırken mümkün ol-
-" Altınları çamurların içine duğu kadar kısa fasılalarla kendi

gömmekte ne sizin, ne de bizim sini vaziyetten telefonla haberdar 
bir menfaatimiz vardır.. Bizim bu etmemizi rica etmişti. Ben ona va
işteki hissemiz meydana çıkaraca- ziyetin fevkalade olduğunu söyle

ğımız altınların miktarına bağlı - dim. 
dır. Bu belalı (Orkney) adaları ö- Nihayet kasalara yaklaşbk. Ka
nünde dert hafta fazla beklerim saların çamurdan filan ari olduğu 
de gene defineyi mahvetmem!,, nu telefonla yukarıya bildirdim. 

Kaptan bu sözler kartısında f e Ondan sonra ( Courtney) in daha 
na halde köpürüyor ve artık bu i -
§• bir nihayet verilmesi lazım gel
diğini anlatıyordu. O hakikaten 
artık kendisine hakim olamıyacak 
bir hale gelmişti. Altınların man -
zarası onu deli etmi§ti. Bunun üze 
rine ( Courtney) de fena halde kız 
dı ve kaptı:.na açıktan açığa dedi 

19~ 
-" Sizi bu vaziyette gördükçe 

lbir bebek olduğunuzu zannediyo -
rum. Siz böyle bir vapurun kapta
nı olamazsınız, çünkü buraya ak -
lı batında bir erkek lazımdır. Si -
zin y~riniz bir çocuk odası olmak 
1,. l" ' azım ge ır . ,, 

Bu münakaşa üzerine kaptanla 
(Coµrtney) in boğaz boğaza gele 
~eklerini zannettim, fakat tahmi -
nimiJı aksi çıktı. Kaptan evvela 
gözlerini açarak sağa sola çevirdi, 
sonr• kendisini topladı, kalktı, 

(Courtney) e doğru gitti ve elini 
ona uzatarak dedi ki: 

-" Hakkıruz var, Mister (Cour 
tney), bana darılmayınız, bütün 
kabahat bu ( Orkney) adaların -
da!,, 

Bunun üzerine hepimiz sevin -
idik, birinci zabit gelerek bu esna
da b~metrenin de yükselmekte 
olduğunu h b . k f. . a er verınce ey ımız 
büsbütün arttL 

Cünlc - u mesele aşikardı: Şayet 
b"t" L• u un vır gün deniz durgun olur -
sa (Hampshire) ile batan altınla-
n denizin dibinden t 1 k op ayıp yu a-
rıya çıkarmağa ka· f' .d. y l . .. ı ı ı. anız 

hır gun hava fena gits b"'t·· . l • . . b' . e u un ış e 
rımızı ıtırmiş olacaktık. Bunu 
kaptana da söyledikten s . 
d

. onra gı -
ıp yattık. 

Ertesi saba.~ erkenden uyandığı 
mız zaman guneş bütün simaaile 
tebestüm ediyordu. 

(Orkney) adalarını çeviren de
niz o gün o kadar sakin idi ki san 
ki (Napoli) de idik te denizin sa
kin olduğu bir günde (Vesuv) ya
nar dağı dumanlarının bir baca gi 
bi dümdüz semaya yükseldiğini 

seyrediyorduk. 
Acaba taliimiz bize yardım et -

-ılleğe m! başladıydı? ihtimal ki 
defa (Hampslıire) kruvazörü 

Uün gövdesine indieimiz gün ol -
dı.ğu kaaar (Orkney) adalan ci -

iyi çalışabilmesi için projektörle -
ri işlettim. Etrafımızdaki sular hiç 
kımıldamıyordu. Vaziyet hiç bir 
zaman bu kadar iyi gitmemişti. 

Derhal işe baıladık. (Courtney) 
bize kasaların kilit yerlerini göı -
terdi. Bu kilitleri kesip çıkaracak
tık. Açtığımız delikler büyüdük -
ten ıonra ( Courtney) gelip onları 
elinde duran hususi aletlerle tevsi 
edecekti. Biz işimizi kolaylıkla i -
lerletiyorduk. 

Bu suretle yarım saat kadar ça
lışmıştık ki beni bir korku almağa 
başladı. Çünkü etrafımızdaki su -
lar harekete gelmişti. Bunun ne -
den ileri gelebileceğini bir türlü 

kestiremiyordum. Arkadaşlarıma 
baktığım zaman onların hiç bir 
şeyin farkında olmadıklarını anla 
dım. Onun telefonla yukarı bağı
rarak: 

- "Ne oluyoruz?,, 
dum. 

diye sor -

FaFkat sesimin telefonda deği
şik çıkışından vapur ile aramızda· 
ki telefon rabıtasının bozulmu§ o
lacağını tahmin ettim. 

Birdenbire başlığımın içindeki 
saatin de o ana kadar olduğun

dan daha tiddetli işlemeğe başla
dığını hissettim. O anda bir dal· 
gıcın hissedebileceği en müthiş bir 
şeyi de duymağa başladım: Hava 
hortumu da işlemiyordu. Ki.fi 
miktarda hava gelemiyordu! 

(Devamı var) 

Garip bir vak'a 
Balyada garip bir vaka olmuş -

tur. Koca cami mahallesinden 
Kadir oğlu Şeref, Tahir oğlu Mus
tafa ve Mehmet Ali oğlu Hüseyin 
isminde üç kişi, aynı mahallede 
oturan Halil oğlu Cemalettin Efen 
dinin evine, ev sahibinin haberi 
olmadan Harvanh Gülsüm ismin· 
tle bir kadın kapatıyorlar ve rakı 
sofrasını kurarak keyif yapmağa 
başlıyorlar. Cemalettin Efendi 
gece evine geldiği vakit bu man -
zara ile karşılaşmış ve hiddetlene 
rek hepsini evinden sürüp çıkar _ 
mak istemiştir. 

Fakat üç ahbaplar, kadını ve 
rakıyı bırakıp gitmek istemedik -

MEMLEKET Haber:-leri 

Adana da-
Gazinin resmi fırka sa
lonuna merasimle asıldı 

Tasarruf hattası h;in 
Yapılan geçit resmi 
Ve konferanslar 

Adana, (Hususi) - Tasarruf 
ve iktisat haf tası münasebetile 
Gazi ilk mektebinde bir yerli mal
lar sergisi açıldı. Burada Adana 
fabrikalarının çıkardıkları mad -
deler teşhir edildi. Bilhassa zira• 
at mensucat ve milli mensucat fab 
rikalarının işleri pek ziyade be -
ğenildi, bir metre genişliğinde o -
lan ince, kalın ve çizgili bezler, 
dimi, örtülük, çadırlık, tentelik, 
yaza mahsus renkli kumlu kurıu• 
ni, kahve rengi elbiselik bezler, 
yerli patiskalar, renkli bezler tak
dir edildi. 

Sergide giyilecek, yenilecek ve 
hayatta· kullanılması lüzumlu gö
rülecek çok eıya vardır. Her gün 
binlerce vatandaş tarafından zi • 
yaret olunmaktadır. 

Gazinin resmi merasimle 
aslldı 

Pertembe günü saat 16 da Bü
yük Gazinin C. H. Fırkası ve halk 
evine kendi imzalarile lutuf bu -
yurdukları resim saygı ve sevgile 
salona asıldı. Bunun için güzel 
merasim yapıldı. Vali vekili, 
frrka reisi, belediye reisi, maarif 
müdürü, vilayet ve belediye mee> 
lisi azaları, fırka azası, nahiye 
ve ocak heyeti reisi ve azaları, 
halkevi komitelerinin reisi ve a -
zalan, ruıni ve h~u•İ teıekkül

ler, matbuat erlianı öu merasimde 
hazır bulundular. Daha bir 
çok vatandatlar da gelmişti. Bu 

' münasebetle Seyhan vilayeti cüm 
huriyet halk fırkası reisi ve Ak • 
saray mebusu Ahmet Süreyya B. 
çok güzel ve kuvvetli bir nutuk 
söyledi, alkışlandı. Gelenlere ve 
yerli malı şeekrlemeler ikram e -
dildi. 

GeCjit resmi 
Cuma günü bütün ilk ve orta 

tedrisat mekteplerinin ittirakile 
büyük bir geçit resmi yapıldı. Ta
sarruf haftasının ne demek oldu • 
ğu hakkında talebe tarafından 

hitabeler irat olundu. 
Havanın yağmurlu ve yerlerin 

çamurlu olmasına rağmen pek 
çok halk ve bu geçide karıştılar .. 
Bir vakitler zenginliğin nimeti 
içinde yüzen Adanalılar, tasarruf 
ve iktisadın ne demek olduğunu 
bugün her zamandan ziyade tak
dir edecek vaziyettedirler. 

Konferanslar 

Halkevimizin kurslar ve kon • 
feranslar komitesi halkımız için 
faydalı konf eran.slar tertip etti.. 

Ve büyük kahve ve kıraathane -
lerde bu konf eı-ansların ilki cuma 
gecesi verildi. 

Vatandaşlar halkevinin kendi 
ayaklarına kadar gönderdiği ha -
tiplerden sevindiler. Memnun kal 
dılar. 

Konferanslar ilme, sıhhate, 

hukuka, tarihe ve iktisada ait .. 

tir •• 
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lerinden aralarında bir kavga çık 
mış, bilahare vakaya zabıta va -
ziyet etmiştir. 

Bu vaka hakkında zabıtaca tah 
kikat yapılmaktadır. 

ZONGULDAK TA 

Tasarruf Haftası 
ve milli istıkraz 

Zonguldak filminin 
bitti, yazıları 

yapılması 
yazılıyor 

Zonguldakta tasarruf haftası intibalar1 

Zonguldak, (Hususi) - Dör
düncü tasarruf ve yerli malı haf
tası, Zonguldakta, çok canlı te
zahurlara vesile olmuştur. 

Haftanın birinci günü, Cüm -
huriyet meydanında hükii.met er -
kan ile fırka, halkevi teıkilatm .. 
dan, esnaf, halk ve işçi kitlelerin
den mürekkep büyük bir toplantı 
yapılmıştır. 

C. H. Fırkası vilayet idare he
yeti reiı vekili Bekir Sıtkı Bey, 
tasarruf ve yerli malı haftasının 

büyük ülkülerini aydınlatan ve bu 
hafta zarfında yapılacak itleri ve 
halkın vazifelerini anlatan bir nu
ıı.ık al>ylcml tir. Bundan aonra 

ticaret oC:lasma gidilmiş ve· Zön"'! 
guldak ikinci yerli mah sergisinin 
açılma resmi icra edilmiıtir. 

Vali Halit Bey, kurdelayı kes
mitler ve bütün halk içeri girmiş· 
lerdir. Sergi, geçen yıla nisbetle 
daha muntazam ve mükemmel bir 

surette hazırlanmıştır. Sergide 
memleketin başlıca yerli malları, 
milli mamulat ve masnuatı, cazip 
vitrinler ve köşelerde teşhir edil

miştir. 

Zonguldak halkevi tarafından 
Amaarada tesis edilen sepetçilik, 

• 
şapkacılık, mobi~yecilik müesse -
selerinin ilk mamulatı olan muh .. 
telif nevi ve şekilde sepetler, E -
reğlide Müfti oğlu lsmail Beyin 

azim konserve fab;·ikasının muh
telif konserveleri ve bilhassa ha .. 
lıkları, diğer memlekete ait hu -

susiyetler taşıyan yerli malları tak 
dirlerle karşılanmıştır . Sergi, 
gece gündüz binlerce kişile dolup 
boşalmıştır. Sergide muvaffak o
lanlar tesbit edilip madalyalar ve 
rilecektir. Bunun için bir komite 

ayrılmıştır. 

Tasarruf haftası içinde, bütün 
ilk mekteplerde, milli iktisat ve 
tasarruf ve yerli malı ülküleri ü .. 
zerinde, zengin proğramlarla 

muvaffakiyetli müsamereler ter
tip edilmiştir. Her gece memle -
ket sinemasında, muhtelif hatip .. 
ler tarafından nutuklar verilmiş, 
hitabeler ve şiirler söylenmiştir. 

Tasarruf haftası, gerek Zon -
gul:'akta ve gerek bütün vilayet 
mülhakatında, çok derin ve ma -
nalı tezahürlerle yaşatılmıştır. 

Zonquldak ve milft ;shkraz 
Dah'.li istikraz tahvilatınm (B) 

serisine de Zonguldaklılar, geçen 
defa olduğu gibi, bu defa da bü • 

yük mikyasta iştirak etmek üze -
re şimdiden hararetli hazırlıklar• 
başlamışlardır. llk parti olara1' 
amele birliği namına yüz bin li " 
ralık tahvilat alınmasına karar 
verilmittir. 

Yakında Filyos - Zonguldak 
ve Ereğli demiryolunun da yapıl• 
ması saadetine erecek olan Zon" 
guldaklılar, bizi Ergani madenine 
ulaştıracak olan demiryoluna ait 
olan bu milli istikraz hareketine, 
daha şuurlu bir varlık ve özlü bit 
iman ile sarılmıılardır. 

Zonguldak filmi 

Zonguldak maden kömür ha1" 
za:ıaını bütün memlekete Te ha.t ~ 
ce tanıtmak ve burada gömülil 
servetin seslerini ve akislerini bet 
tarafa yaymak için, onuncu cü!fl' 

huri yet bayramı fırsatından istİ' 
fade edilerek lpekfilm müesse • 
sesine büyük bir film çektirilmiş " 
tir. Bu filmde, Zonguldağın o " 
nuncu cümhuriyet bayramı teza • 
hürlerile Başvekil ismet Paşa Hı· 
nin maden havzasını tetkikleri 
tesbit edilmiş ve bütün madeJı 
havzası müesseseleri ve memleket 
manzaraları gösterilmiştir. 

lpekfilm sahibi Cemil Bey, 
operatör Remzi Beyle berabet 
Zonguldağa gelip filmi getirmit ' 
tir. Bir hafta sonra filmin ta " 
mamlanıp geldikten sonra Zon • 
guldakta ve bütün vilayet muhi ' 
tinde gösterilecek ve bundan sotl 
ra diğer m~mleketlere gönderile' 

cektir. 

Cenupta yakalanan 
kaçakçılar 

ANKARA, 21 (A.A.) - Bi· 
rinci kanunun üçüncü haftasınd; 
cenup hududunda 7 ç.Tpışuıalı 4 
kaçakçı vakası olmu§tur. 

Bu vakalarda biri ölü, biri y•~ 
ralı 15 kaçakçı ile dördü ölü Z 

•. ı:J'' 
kaçakçı hayvanı, 1200 kilo gu • 
rük kaçağı, 1700 kilo inhisar 1'• 
çağı, 5800 kutu kibrit, 1000 defter 
sigara kağıdı, iki tüfek, bir tab•P' 

ca tutulmuştur. { 

T Ür ki yenin en k1sa bot• 
lu adamı 

şlt• 

Bodrumdan iz.mire otuz t.-e 
·rııe' 

yaşında ve seksen altı saııtı . tit• . ·ıroıt 
boyunda ti.- adam getırı 1~ 
Bu adamcağız saatte .ancak 1' ı 

· ·· teıııe 
metre yürüyebildiğim ı~Y dit• 
tedir. Ba§ı tabii büyüklukte 
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Yazan : Mediha Münir 
Gbo doğuşu 7,23 ~.V.J 
Glın ııtışı o,4S ıtı,45 
:::ab:ılı ııama1 .. {J~V ti, ';,ı 

izzet Faat Paşanın 
HA11RALARI 

Ahmet Cemil o gün öğle yeme - j - Hay AH~ h belanı versin! .. 
ğine Memduh Paşalara davetliy - ı AJlah kahretsin seni!. .. Bu rezale· 

Üğlc oıııııazı 12,13 12,13 
hlndı nıınıı~ı 1-1,3,1 ılffiHlllllllUHHUMllllllllDllllınııııımıı: ıır:nıırnınıııınıımrıımıırımüıll!illfüıllll ımlıılllllülHIIliD lııölı illllllillü J!llllilıHl!IUlBllllıllHll 

ı ~.3J 
i\lı:şım namaı:ı ıo,45 16,H 

di. ti nasıl tamir edeceğim ~imdi!., 
O ıabah gazetede, çok sevdiği Ahmet Cemil Cüzdanım çıkar -

bir arkadaşının öldüğünü o!;udu. dr, bet lira verdi: 

r:ıısı ııamuı l'1.i3 18, ~3 
lın~aL ~.3~ :ı,Jj 

Yılın geçen ı:Unlcr 3~6 :ı~~ 

Yanlışlıkla uşakların yemek odasın 
girdiğimi zannettim 

Doğ•usu, aı-ka~aşının cenazesini Al 
b k M • h P - şu parayı. 
ıra ıp, em 'f: a~alara eğlen - N 

1 1 1 
w • d d. - e o aca c . 

\"ılın ~alan .. 10 9 

L 
66 -

mege gı emc.:ı: ı.. . . . 
Hemen ot..adu, Memduh Pnfaya - ~ıçekçıye gıt~ bir büyük de • 

bir itizar mektubu yazd y met çıçek yaptır, al, Memduh Pa -

RADYo_"l) Edirnede yerle~tiğirnizin ilk 
günü Grandükiin emriyle sefaret 
heyeti.mize refakat eden prens Or 
Iofla, birkaç İngiliz gazele mu -
harririnin ve Osmanlı zabitlerinin 
pllfaların ziyafetine davetli oldu
ğumuzu öğrendik. Zahiren lüzum 

lerini, hiç olmazsa Çatalcaya 
melerini istiyorlardı. 

Şu müe:ssif hal tam 3 hafta 
vam etti. latanbulun imza edil• 
cek mütarekenamenin süratle 
derilmeıini bildiren şiddetli ' 
mirleri üzerine bir akıam grall 
dük huzurunda toplanan bir 
Ji:ıten dönmüt olan Server 

ı, u~agını k 
çağırdı: şanın ansına götür ver. 

Bugün 
1 ti l A :.; H U L -ı • 

- Al fu mektubu paşaya götür, Uşak gitti. 
dedi, mnra yemeğimi getirirsin. Bir müddet sonra geldi. Ahmet 
Uıak gitti. Cemil sordu: 

12,30 - tS,30 TUrk~e gramofon ntı)rl· 

yatı. 17,80 - 18,80 ıramofoıı. ııı,ao -
19,30 orkt'8trn, ıliirt kıymf'tll belite, bu ara.• 

da Offt"nbahın "llofmanm hlk•yelcrl.,. 19,IO 

21 hanımlıı r lıcyttl. 21 - 21,30 rmmofon. 

21,SO - 2S liedayll musiki heyeti. 

Ahmet Cemil bekledi, bekledi, - Çiçeği yaptn·dın mı? suz görünen fU nokta bazı nokta· 
ları ehemmiyet.li idi. bekledi.... - Yaptırdım beyim. 

Utik meydanlarda yok. - Patanın haremine verdin mi! 
Nihayet kapı çalındı. - Verdim efendim. 

Yemek hazırlıklarını, ziyafe -
tin tertibatını yakından görmek 
için yemekten biraz evvel elçi pa 
faların apartımnlarrnda ıöyle bir 
gezintiye çıkımı9tım. 

beni çağırdı. 

- Müzakerat henüz niha 
buldu. Ancak bir noktai na 
hakkında Babıaliden istizah li 
zımgeliyor. 

U~!.k, elinde iki sepetle girdi. 
Ahmet Cemil hay. ~ etti. f.' :_..is-

- Memnun oldu mu? 
- Çok memnun oldu efendim. 

ANl\Al<A : -

tako:.::, y nm ~avuk, bir tabak lih· 
na dolmaaı, armut, elma, portakal 

- Nerden anladın, bir §ey söy -
ledi mi? 

12,80 - lS,30 Gramofon. 18 - 18,40 

Jl;krcm './.elı l Bey tarafından keman konaert. 

11,-tO - 19,JIS Fraıısıı.ca derı. 19,l:S - ::o 
ı g ramofon. 20 ajan•. 

Bunun aldırmadan ileraine 
çilebilirae de, hükümelten izin 
mak her halde daha mün.aıiptİt• 

Jar •.• 
- Bir fey söylemedi efendim. \'IYı\~A ı IUll.1 m. 

- Bunlar .ne yahu?... Ne diye 
para ıarfettin. 

- Etmedim efendim. 

- Peki, çok memnun olduğunu 
nerden anladın? 

l'7 acall flJmlerdt"n parçalar - 18,IŞ 

'.f&rkı 11aati - 21 l'uçlnlnln 715 ln('I dofat 

yıldönUmU \'csllcılle fevkaJAde kon9er. 

Yemek salonuna benziyecek 
bit oda ara9tırırken tesadüfen bir 
kapı açtım. Kartımda bir maaa 
vardı. Maaanın üzerinde muhace
ret eden evin sahipleri tarafından 
terkedilmit olduğu anlatılan tah
ta katıklarla, sarı bakırdan yapıl· 
ma eski biçim büyük bir tepsi 
vardı. 

Binaenaleyh muahedenametİ 
yarın imzalamıya mecbur oldu ' 
ğumuzdan dolayı ıi.mdi hayvanı' t 
mza bininiz. Mümkün olduğu ki' 

- Ya bunlar nedir? - Çıkardı, bana bir lira verdi. 

- P&§alardan aldım. - Almıyaydın. 
-Ne dedin? 
- Paşalardan aldım efendim, 

:mektubu götür, sonra yemeğimi 

- Almadım efendim, hiç alır 
mıyım. 

getir demediniz mi? •. 
- Aferin. 

- Hanımefendi, dedim, bir li . -E! 
. yı ne yapayım, ben bu çiçekleri 

. - Paşaya: Beyefendı yemeğini be§ liraya yaptırdım r c· rt 
1stiyo1· dedim. ı h . ···· ome 

anımefendı, çıkardı verdi. 

Bir rüşvet hadisesi Izmirde tütün mahsulü 
Gelen haberlere göre bu ıene 

Beykozdaki bir müessese İzmir ve mülhakatında 35 milyon 
3500 Hra rüşvet vermiş kilo tütün mahsulü alınmıttır. Bu 

mahsul geçen senelere nazaran 
Son günlerde B,eykozdaki bir misli fazladır. Fiatlerde ise ge 

(Neft sanayi tirketi) müesseaesi-
çen seneye nazaran büyük bir de • 

nde bir rü~vet hadisesi olmuı ve ğİfme yoktur. 

cünnümeıhut yapıtmııtır. r~~~~~~~~~~~~-
Bu müessesenin müdürü lsak 

efendi dahili istihlak vergisini 
aaklamak maksadıyle bu işle ala
kadar olan maliye memuruna, bu 

vergiyi ört bas etmek veya kendi 
istediği şekilde vermek için, 3500 
lira rüfvet teklif etmittir. Memur 

evvela hiç sesini çıkarma.mı§, bu .. 
teklifi kabul etmit görünmüş, fa.-

kat vazifetinas memur bu hadi -
seyi doğru gidip amirine haber 

venniıtir. Derhal bir cürmü meı• 
but hazırlanmıı ve fabrika müdü-

rü memura düıvet olarak verile -
cek paranın 500 lirasını nakit, ve 

diğ~r 3000 lirasını da senet olarak 
verirken yakaJanmııtır. 

lıak efendi hakkında rütvet 
vemnek cürmü ile derhal takiba .. 
ta baılanmıttır. 

Evrak Üsküdar adliyesine inti
kal etmı!tır. 

Yun anistanda postacıların 
grevi durdu 

ATJNA, 21 (A. A.) _ Atina 
njamından : 

Salı günü akşamı bir kısım 
posta memurları tarafından bir .. 
denbire ilin edilen grev hükUrne
tin azimli tedbirle ri sayesinde ta -
mamen bertaraf edilmİ§tİr. 

Dün sabahtan beri hemen bü .. 
tün ıubL'Ier Atir:.: ve vilayetlerde 
tabii bir tekilde çalışmıya batla- ! 
ınr~tır. 

BORSA 
[Hiıalarıııda pldız lşııreu olanlar ü~eı 
!erinde 21 1 ci kamın muamele olanlar 
dır. l R:ıknml:ır kapanış fiy:ıtlarını ~österır 

rtukut (Satu;) 
* toudrı 6\11, -· • \'h llll :ıs, -ı • l\'cvyort IJ4, - • l\J3•Jrlı 18, -* Parıs 167. Otı * Hrrlln 51. -• MllAno ~2 1 , - • \'aışova 2.ı. - . * RrDıcıcl ıııı. - • nudapcşı .. :ıo, -• Atını ~4.50 • Bükrcş !r, ~o • Cenevre ~1!4, - • Bclgraı Mi, -* Soha 9•i, -· • YoLohama 43, -* Amsıcrdam 84, *Altın 9!!6, -• l'raı: 12-J, • Mc,ldiyc !lb • Srotnoım -34, - • füoknot 228, -

· • r.ondra Sıokholm ~.soı:; j 
ı • NeV)Ork ('.746596 Vlvını: 4,"6 o * P.:ııls 12.06 • ,\lııdriı s;:-u 1 

• J\li14no S.!J!> • nerlln 1,981 i 
• Prul:scl 3.3:ıs:- \ · arşo ı·a 4,2•> • 

,\tlnı. 82.39 o fJudıpeşıc :ı.:ı.u~ 

I * C:cncı•rc 9.4420 flii~rcs ;'),GS~'l 

* Sofya (i' ,Ç4~0 • ncıı:raı 34 48'0 
Amsttrdıırıı l.1721i Yokohama '>'.3!.175 
Prııı: IS,90- l\1oskovı 1088 S•J 

1 iş Bankası 9.0S l"crkns :6 7~ 
Anadolu 27.fi(I • Çimento as 11.80 

• Re)I 3,00 Onyon llcy 20,Qo 
Slr Hayrlrr l'i, 'ark l>c?. ı.so 
Trımnv 48,50 Halyıı 2,20 
U. Slııo;t:ı ı ı.~o ~ırk m. cczı Z,35 

1 Pornonıı l'elcron il :'S 

L_ ıstlkrazlar tahviller 
193J c.la lsL 9!1,liO ~:lclctrlk 1 . lstlkr:ıtld 1 53,~l Tramvay ~1.30 ~ Şıırk O.yol Y.4~ • r-:rganı «;8,50 0. !\lU\'lh ~3 ()(ı llıhtım IR,-
Cilmrulı:lcı 2.3i • Aondolu ı 
1978 1\10, A !i,20 • Anadolu il 46.40 Aktam üzeri her taraf ta posta 

işleri tamamen tabii bir şekle gir
mi~ir. 

... Raıdıt. 9.-

46401 
A Mllmcssıı 52,90 1 ... 

Ef.karı u~umiye fırka farkı gö 
zetmeten hükumetin azimli vazi- ı 
yetini tasvip etmektedir. 

BUDAPE,,Tf;: MO.O m. -

18,SO ıarkr - 19,40 kon.er - 21 &ar· 

kı - %2,SlS orke1'tra - 28,GO ~rıan. 

BCKRE.,. nu nı. -

14,115 plAkla hıtnt muıılkl - 18 orkeetra 

%1 ııenflnlk konııer - %1,110 kon C'rln d~ 

\"anıl •• 

VAR$0VA: 1'1! nı. -

18,40 orktstra - 18,IO kt"hlan l"e piya-

no ile aonaUar - 21 muılktye dair aobbet 

~l,llJ Mnfonlk konser, 

Bl:LORADı tll m. -
l'7 prkılıır - 17,80 çocuk Sllntl - ~O 

plak - 23 orkeatra. 

BOMAı Ul,t rn. -

ıs,so Kuvıntet - J.l orkeatra - !0,SO 

plak - 21,40 opera. 

PARl!l : S!8.! m. 
%1 plak - :u.ao od& mualklsl - H.33 

senfonik konser - :?.ı,ao son haberler. 
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Büyük Operet 
Yazan : Ekrem ve Cemal Re· 

şit Bey'er. 
UMUMA 

Y anlıtlıkla uıakların yemek o
dasına girdiğime zahip olarak küf 
kokan bu odadan ayrıldım. Fakat 
kapı etiğinde Parisin eski Binyon 
lokantac11ının namdar sof racısı .. 
na benziyen Bebekli Mehmet e -
fendi namında bir Yıldız sofracı 
batıtı ile göfüs göğüse gel~ik. 

Ben!m garip duru§umu anh .. 
yan zeki adam: 

- Nasıl saadetlU paşaların 
.•ofrası tık değil mi? .. 

Dedi. Elçi paıalardan birisinin 
mükemmel bir sofra tertibi için 
İatanbuldan ıönderlen evani san
dıklarını açtırmak istemediğini i
zah eyledi. Bu acaip haberi der -
hal Necip pafaya götürdüm. 

Mütarünileyh birdenbire küp .. 
lere bindi. Battan ba§a hiddet ke
silerek bana pafalarla yemek ye .. 
memekliğimi tenbih etti. 

İtte 18 gün devam eden esirli -
ğimiz ( ?) esnasında bütün elçiler 
ve zabitler böylece yaıadılar. 

clnr s~iratle bir telgrafhaneye ·~' ~· 
clip Babıiliye keyfiyeti izah edı ' 
niz. Yarın erken cevabı bekledi • ) 
ğimizi ilave ediniz.,, 

Server paıanın bu emri üzerY 
ne: 

- Zatıaliniz bendenizi büyiil' 
bir ferefe nail ediyorsunuz. AtJ ' 
cak Rusların Çorluda ve yahut dl 
ha ilerde bulunup bulunmadık1'' 
rınr bilemiyoruz. 

ar n r yo teminatiı • 
"mt'ti almak iktrza eder. Bund,ıa 
ıonra da Osmanlı telırafhaoeti 
bulabilmek için Çorludan dah• d 

zak bir mahalle gitmek iktıza '• 
derse, 12 saatı gece altısı gündiil 
olmak üzere 18 saat zarfında ıi • 
dip gelme 300 - 400 kilometrelj) 
bir meaa.f e katetmek lazımıele' 
cek. Bunun için ekspres lizıındıt• 
Bu halde zatı saadetinizin fU .,,
clelerine kartı layık görmeye t•' 
nezzül buyurdukları büyük ıer• ' 
fe ve o harikulade sürate kartı ti 
~ckküratımı arzla beraber ikiıiJ 
de redde cür'et ediyorum. 

Server pafa benim bu aözlerf' 
i.; Zt·rine hiddetlendi: 

- Lakin ... A ... Bunun pek si 
ruri olduğunu size söylüyo,, 
Her halde itaate mecbursunuz. 

v A K 1 T ' 

Tarafeyn Edirne hükf-.met kc .. 
nağında müzakereye başladı. Mü
zakerat ağır ağır devam etmekte 
olup uzun saatler gayesiz ve gün .. 
ler anlatmadan sürüklenip gidi -
yordu. 

Ben - F evkalbeıer bir kudıİ 
te malik olduğumu f arzede,.., 
kuvvetimin fevkinde olan höt' 
bir teklifi bittabi kabul eder.J 
büyük bir kabahat itlemit old

1 

rum. 

UUndellk, SlyU1 Gazete 
1•taı:ı bul Ankara r.addeli, VA Krı yurdu 

Telefon Hum•r•ları: 
Yazı lflert teıetoou : 2fll7t 
idare teıetoau : 2f 379 

reııraı adre11. iıtanbl!I - 'IAKn 
Poıta kutu.u No. 48 

Abone Dedelleriı 

Seoell': 
l'Urklye l!;cnebf 

uoo Kr. ı700 Kı. 
d aylık 13() . HllO . 
ıı aylık tOO • H()() . 
ı aylık 130 .. 300 . 

!lln Ucrellerı 
l'l<'.art lllnların lll~lfelertade uııtJ. 

mi :SO ımıu,tau hqlat Uk ultll~f' ı~o 
ııuruıa kadar çıkıu. 

HllyUk, fazla. dl·Hrnlı 11.lo •erl!alerr '" 
ıtyrı U-nzlllll vardır. 

fl~mı llAnların bir utın 10 lnınıttur 

KU nk lllftfar: 
Bir detuı 80 iki~ 00 Uı; Getaaı r.tı 

dllrt c.ef&11 7~ n on detuw ıoo ırunı,tur 
nı; aylık uan •erenlerin bfı detuı meeca 
'll"ndlr r>l\rt Mtın ıtecen llAalarm rıuı• 

utırlan tıee kuruetaıı tıeaap edilir 

Bu yavaşlığın güzel bir sebebi 
vardı: 

Rus kumandanlığı Edirne ha. 
valisinden Çatalcaya kadar de -
vam eden mıntakanın hiçbir mü~ 

dafaaya malik olmmaaını gani -
met sayıyor, sulhün batlangıcı c .. 
lan mütarekeyi pek ağır olarak 

kabul ettirmek i:;in ordusundan 
hiç olmazsa bir kısmının Çatalca 
hattı müdafaasına kadn.ı- ilerle -
meıini arzu ediyordu. 

Ruı erkinrharbiyeainin bu ar .. 
zusunu bizim murahhaslarımız 
hala anlamamıtlardı. 

Rusların müzakeratı azami de 
recede sürüncemede bırakmak ar
zuları kartısrnda bizim elçileri -

miz pek uslu, kamil, terbiyeli mek 
tep talebeıi gibi, ıabah gidip ak .. 
f&m konağa dönüyorlardı. 

Ruılar da hi.li. kendi iatila or
dularının İstanbula kadar gitme -

Bu sözden sonra pa9ayı bıt" 
kıp çıktım. Orada mevcut ark'' 
datlarımızdan ben zabitin ikiıiıt' 
daha yapılmıt olan bu teklif bit' 
tabi retle mukabele gördü. 

(Dmulll -
-.ıııııın--..... Ulllllllll-uuu __ ._.. __ ,,, 

, 
Bursada inkılap müıel1 

ı..o, 
Buraa Halkevinde mevcut ,. 

miteleı·den ayrı olarak bir inkıl~P 
müzesi heyeti tcıekkül etıoİf~ 
Bu heyetin faal azalıjına t-" 
muallimi Memduh Turıut, 0

'; 

mektep rcıim muallimi E,.t .
1 1. 

tahnit hocası Faruk Beyler ,.ç 
mitlerdir. oıtJ 

Heye~. oir çok yardımcı ::-· 
da ittirakile aktam ilk topl t"""• 

"' oı -nı yapmış Ye nasıl çahfacag• 
bit etmittir. 





Buqünkü Araplık Alemi Limanımızdan kalkaıı 
Araıp birliğ._i_n_i _t_a_h-ak_k_u_k- ettirmek vapurlar boğazda kal 

ümidi, uzak bir itiye kalmıştır , ... , .... o ... ., •• ,. •••• , , ANKARA. 21 <A.A.> ~ . 
Umumi harbin ikinci yılında 1 takım kabileleri onun kabilelerile 

1 

na, muhacir musevilerle didi~me- retleri üzerine yollarına devam e- raat vekaleti meteoroloji entll 
Osmanlı devletine kartı isyan e • J çattırması ikisi arasrnda bir harp sine saik olmaktadır. dememiılerdir. sünün verd:ği malümata gör<

1 den Mekke emiri (Hüseyin) in ı sebebi olacağı belliydi. j ~akat son gü~lerde vuku bu - Gelen haberlere göre Yunan gündcnberi devam etmekte 0 

kaldırdığı bayrak, Arap milliye - Nihayet bu harp vuku buldu lan ısyan, musevılere karşı ol - bar.dıralı Ağamemnun ve Nevlus yağış vaziyeti henüz değitnıe 
t;nin istiklalini kazanmak, Arap - \'e "Kral, Halifci müslimin, Araı:- maktan fazla muscvileri Filistine vapurları Köstence limanında ka- tir. Son yirmi dört saat zarfı 
lığı, Arap birliğini yeniden ya .. lar kurtarıcısı, devleti Hi'.şimiye yerleşti ren İngiltereye karşı mü • raya oturmutlardır. Bilhassa A- Türkiyede her taraf tamamen 
şatmak, için açılmış bir halas san - müessisi,, şerif Hüseyinin salta - tcveccihti. ğamemnun vapuru kereste yüklü ğışlı geçmiştir. Trakya, MarJ11 
cağı z•:mnedilmİ!ti ! natı bir göz açıp yuır..~ı:ı süratile İngiltere ile Arapların arasını olduğu halde kam ilet batmış ve havzası ve Eğe mıntakasımP t 

O zMuan lngiltere gibi, Fran - yıkıldı. bozan ve bütün Araplık aleminde vapurun alabora olması neticesi mali garbi kıtmile orta Anad , 
sa gibi harp müttefiki olan devlet Vehabi kas1rgası derin endi~eler uyandıran bu 4 tayfa da boğulmuştur. da Bolu ve Kastamonu havali 
leı·in müphem vaitlerinden kuv .. Necit çöllerinin ta içlerinden "Muaevi yurdu,, meselesi yüzün - Limanımızda da şiddetli deniz de ve şarki Anadoluda hava sii 
vet '\'e istikbal için ümit alan bu kCJpan Vehabiler kasırgası, şerif C:en ileride daha mühim hadiseler yüzünden Amerika bandıralı Ek- neti sıfırın altında nakıslarda 
iayandan beklenen neticeler pek Hüaeyinin ordusunu, kuvvetini, vukuu beklenir. silona vapuru şe.ma.ndıraya bağlı lunduğundan buralarda yağıf 
parlaktı. saltanatını, taraftarlarını Cide sa- Hali hazırda İngilizler muha - olan Konya vapuruna bindirmiş- mamen kar şeklinde olmutlll' 

Şerlf Hüseyin yeni bir saltanat hilinden Şap denizine döktü ve cir musevileri himaye etmekte ve tir. Yağan kar toprak sathında E 
kuracak, Osmanlı devletinden ay- bütün Hicazı, Necide ilhak ede .. musevilere verdikleri sözü tut .. Maamafih bindirme yavaş ol- nede 4 milimetre, Malkarede 
rılacak olan bütün Arap ülkeleri rek Suudiye devletini tesis etti. makta devam ediyorlar. duğu için hasar yoktur. lstanbulda 2 , Sarıkamı,ta 
onun tahtı etrafında toplanacak; Suudiye devletinin ba,ınd~ Bu yüzden İngiltere ile Arap - Bunlardan başka ufak tefek ka Erzurumda 12, Karsta 10 sal1 

Irak, Suriye, Filistin ve Hicazdan bulunan Melik lbnissuut Vehabı- larm arası açıldıkça açılacak ve zalar da olmu! iıe de mühim hiç metre yüksekliğindedir. 
teşekkül odecek yeni ve kuvvetli lik mezhebinin reisidir. lslami - İngil i z düşmanlığı bütün Araplar bir gayip yoktur. Balkanlardan gelen soğuk 
Arap devleti bütün Araplık ale - yeti asıl ıafvetile ve sadeliğile arasında yayılacaktır. Londra, (Hususi) - Son bir va Trakya mmtakaıilc Marnı• 
minin birleşmesı· için çalı!-aCGk , ya~amak ve yaşatmak gibi .büyük. Suriyenin vaziyeti kaç aün içerisinde lnailtereyi, h E k 

- • • • avzası ve ğe mınta &sının ~ elhasıl Arap!ık yeni ve kudretli dava ile ortaya bu mezhebın tan- Suriyenin vazıyeti büıbütün aı"mdiye kadar aörülmemiş bir siı b k d · · · 
'S' • mal gar i ısmın a teaırını bir vr.rhk olaralt yeaiden dcğa • hinde çok bınlı hadiselere t~sa - müşküldür. Fransa tarafından kaplamıştır. Bir çok yerlerde sey· termektedir. 

caktr! düf olunur. Çünkü Vehabıler, parçalanan ve eli ayağı tutmıya - ru··sefer durmu• ve bazı gemiler d fı 
d 'S' Gece sühüncti Edirne e ıı Şer;f Hüseyin bu ümit ile, bu mezheplerini, neşriçin her şey en cak hale gelen Suriyede hakim de sahile çarpmıtlardır. rın altındal1, Lüleburgazda 

rüya ile giriştiği maceradan pek evvel kılıçtan istifade ederler. Kı- olan en mühim cereyan, Suriye Kazalardan merakı en çok çe - İstanbulda 2, Bahkeıirde 'e 
acı hüsranlara ugv rıyarak çıktı. lıca ram olan olur, olmıyanın ka- parçalarını birleştirmek ve müs • kenı· Horwich aehrinde arka arka .. 

h .,. sa da, Çanakkalede 4 tür. Umumi harp bittiği vakit nı dökülür. Vehabilerin hu attı takil bir Suriye vücuda getirmek- ya 50 otomobilin çarpmasıdır. Orta Anadoluda, Boluda '!~ 
Umumi harp müttefik devlet- hareketi tayin etmekte ne derece tir. Suriye münevverlerinin bat· Kazaya hangi otomobilin se • rın altında l, Kütahyada 4, v 

lerin kazanmasile bittiği ve şerif haklı olduklan ap ayrı bir mese - lıca emeli bndur. Fakat bu eme- bebiyet verdiği bilinememekte - kişehirde 3, Afyonda 2, Ankatf 
Hüseyin kendisine "Arapların ledir. . le kavuımak son derece mütkül- dir. da 1 derecedir. ,j 

k 1· v· h l Fakat Vehabiler muhitlerinı dür. Her •ofo"'ru··n kendı"sı"nden an - llı ıı urtarıcısı ,, ünvanını veraı~ı a • .,. Hava soğumaktadır .. Ve yaıt 1, de Ortada kurtulan b ir Arap kit .. o derece hurafata dalmış, 0 dere- Suriyelilerin bu emele varmak 1 ,. .. k bir iki admı ileriıini görebi .. b blo 
b ıd l ._. vaziyeti de henüz kati ir te 1 • k ce putperestliğe dönmüş u u ar için vuku bulan kıy?.mları kanla, lecek vazıyette oldugv u kaydolun -esı yo tu. düle dönmemittir. 

S H · · k ~· · ki, muhiti tathir için kılıca müra- ate"le baıtırılmış, bu yüzden Suri-~erif üseymın .en~ısı, gene b h 1 d l 'l' uyor. Sinopta fırhna 
eskisi gibi H icaz em iri idi. Yalnız caattan başka ir şey u ma 1 ar. yenin bir çok mamur yerleri ha- Bu itibarla hiç bir otomobil ( A ) lk' giill 

Vehabilerin karc.ıla"tıkları muhit, rap edı'lmı·ıı: bulunuyor. Buna ragy - 1 k ·1 ·· ·· d k" Sinop, 21 A. · - 1 • ünvanı cleği~miş ve emir, melik "i: "J 71 korne çama ıuretı e onun e ı ki l l b clr 
tevhit akidesini bir tarafa bıraka- S · · k · · · l evvel süre i yağmur ar a '' clmu~tu. men urıyenın anayan 1çı gene otomobilin ilerlemeıinı, yo aça - f d ,oıt • 

Filistin lngiliz mandasına geç- rak ağaca, mezara, taşa, toprağa isyan ile kaynamakta ve perişan bilmeaini temin edemiyecek vazı.. yan ırtma gece yarısın an ı,,-t 
t .. pan, ahlak kayıtlarının hep- h lk f ·· ı~-d· ra şiddetini artırmış, yükse1' #4 miş ve museviler için milli bir ... a ırsat gozetme~t-e= ır. yete düımü lerdi. _ }j I t V ft\\' 
sini ayaklar altında çiğneyen bir Bugünkü J\rap memleketleri h b k k b' kar yağmaga aş amış ır. tr , yurt ilan olunmuştu. Ni ayet u armaşı ve ır - 'd . k 1 .ısışl\ muhitti. · • d ·· t k"I b' h t ·· b"l y d lar yollarına gı emıycre ı Suriye Fransız mandasına ve- ıçın e yarı mus a ı ır aya su· biri içine giren otomo ı agı a -

rilmişti. 

I rak İngilterenin vesayeti al .. 
tında y<:.şıyacaktı. 

Osmanlı devletinin idaresi al -
tında bile derli toplu yaşıyan, A -
raplık alemi, parçalanmış, her 
parçaeı ayrı bir devletin pençesi " 
ne düşmüştü. 

Osmanlı devletinin idaresinde 
hakim bil millet halinde yaşıyan 
Araplar, en kuvvetli devletlerin 
esaretine boyun eğmi~ti. 

Şerif Hüseyinin açtığı bayrak, 
bir halas devri değil, yepyeni ve 
korkunç bir esaret devri açmıflı .. 
Bizzat ıerif Hüseyinin kendisi 
bile, Hicaz ülkesinde tam bir is -
tiklale sahip sayılmıyordu. Bila • 
kiı o da, İngiliz mandası altında 
bulunan Maverayı Şeria ile hem 
dut olduğu için, gayri mahsus bir 
mandaya boyun eğmişti. 

Araplık alemi, bu yeni esaret 
devrini naaıl geçirdi, ve nasıl ge • 
çırıyor. 

Bugünkü Araplık aleminin en 
kuvvetli ve müstakil devleti, hiç 
~ '.iı>he yok ki, Hicaz ve Necit'in 
bir araya gelmesile vücut bulan 
"Suudiye,, devletidir. 

J erif düseyin harpten sonra 
H icazda sd~anat sürdüğü sı&ada 

müthiş b ir düşman ve rakip kazan 
mıştı. 

Ntt:.it sultam İbnissuut l Cen -
gıiver kabileler ba~ında bulun:ın 
ve bunların silnhl~mağa muvaf -
fak olan Sultan lbnisıuut, şerif 
Hüseyinin balapervaz sözlerini, 
Lütün Araplara ve Arap diyarına 
kar§ı tasladığı lafzı murat padi .. 
şahlığı çekemiyordu. Şerif Hüse -
vinin lbnissuuda karşı tefevvuk 
temin için ikide birde onun ara • 
ziainc akınlar yapması, yt.~ıut bi .. 

Vehabl· ıer bu .. tün bu hurafelere ·k 1 k iltica. ediyorlar. ı·en ve yavaş yavaş yiı ıe me yo- ğılma imkanı buldukları zaman, 
karşı kılıç salladıktan ve döğüşe lunu t~t~n biricik memleket lra.k 1 bu defa Ja diğer ı~ğlam otomo.. ltalyada so§uk dalga•' dl 
döğüşc, Necit çöllerinde hakimi • devletıdır. On seneden fazla hır billerin zedelenmesıne sebep ol - Roma, 21 (A.A.) - ltalY' tO 
yellerini tesis ettikten sonra Hi - zamanı İngiliz mandası altında mutlardır. bir soğuk dalgası vardır. Safi~ 
cazı da ele geçirdiler. Orada aynı geçiren Irak, bu müddet zarfında Yüzlerce oteller, garajlar, yol- Stepnno del Cadore'da nakıs ( 
şekilde hareket ederek ll}ezhep - bir hayli İngiliz sermayesi yemiş, !arma devam edememek zarure .. derece, San Candido Nella l'ıJ, 
lerini tesis ettiler. bu sermaye ile vücut b'ulan lesi • tinden, otomobil ve yolcu ile dol- teria'da nakıs 34 derece kayde 

Bugün bütün bu ha valide hü .. saltan istifade etmiıt, ve nihayet dilmi•tir. 
:r muftur. 'S' 

kümran olan mezhep Y chabilik - bir çok kayıt ve şartlarla bağlı o- -----------------------
tir. Bütün görünüşleı· bu mezlıe· lan bir istiklale sahip olmuf ve 
bin orada muammer olacağını, milletler cemiyeti azası olmuf .. Ticari anlaşma ~ Vehahi hakimiyetinin hu havali .. - tur. 

de yerleşeceğini gösteriyor. lrak'ın dahili en mühim meıe- <Bat tarafı ı tncı ıa~,r:sdıt ı lanmıştır. Bu anlatmaya n~ı~ 

Son zamanlarda Vehabilcrin lesi akalliyetler meselesidir. Bu 
Meliki lbnissuul, asri ihtiralar - meselenin en mühim tarafı Kürt 
dan istifade etmek, Hicazın tabii meselesile Asuriler meselesidir. 
menbalarını i1letmek için de te - Irakta ikamet eden Kürtler bir 
~ebbüslerde bulundu. Bu teşeb .. aralık muhtariyet talebinde bu • 
büsler Vehabilik üzerinde ne de - lunr.ıu§lar ve bunun için çalışmış
rece tesir edecek, Vehabiliği ne lardı. 

muvafakat etmiş!erdir. Bu tenzi- Finlandiya hükUmeti Türkıy ~ 
lal evvelce imza edilmiş olan ti - vuku bulacak ithalata karır gl 
caret muahedesi müddetince mer- bir takyidat koymtyacaktır. lı' 
idir. mukabele hükUmetimizce k• ~ 

Bulgaristanla alctedilcn bayta.ri edilen bazı listeler dairesindeJ 
mukavele yarın imzalanacaktır. takas usulüne tevfikan meml ·/ 

Ticari anlaşma Büyük Millet timize Finlandiya eıyası ithah 
Meclisinin tasdikine arzolunncak· müsaade edilmektedir. derece değiıtirecek ! Bu cihetle -

ri şimdiden tahmine imkan yok • 
tur. Çünkü tecrübe henüz haşla -
mak üzerediı·. 

Bugün Araplık alemi içinde 
istiklaline sah ip e lan ve istikla lin 
den fedakarlık etmiyecek e ihi 
görünen b:ricik A ra";' devleti, bu 

devlettir. 

Filistin ve Mavrayişer'iye 
Suucliye saltanatn:.ı bnakara?; 

biraz yukarı çıklıf;!.:nız ta!;dirC.:e 
Filistin ve Maverayı Şeria ile kar
!ı:aşırız. Filistin geçen ay :çir.
de kanlı hadiselere sahne oldu. 
Filislin :n mandater devleti obn 
İngiitere, Filistini b:r yahudi yur
du olarak kabul etti ği için Siyo
nistler, Fil:stine mütemadiyen hic 
ret etmekte, Filistin arazisini s<.• 
tın alarak, orada yerleşmelttedit. 
Fil:st:n:n yerli halkı olan Arap -
larm varlığını ve hayatını lehli -
keye koyan bu hareket, ikide bir
de yerli kuvvetlerile çarpışması--

Araplarla Kürtlerin anlaşama- e/ 
ması lrak'ın parçalanmasına saik tır. Altı ay zarfında iki taraf h ~ 

Ankara, 21 (A.A.) - Hüku - ha oturacak, karda bir fark ''J oiacak mahiyeti almıştı. Fakat 
ı metimizle Finlandiya arasında bir lecek olursa bunu bertaraf ed Kürtlerin Irak meclisinde sayı a -

rib mütenasip bir suretle ttmsil tic;ıri anlaşma mukavelesi imaz · şekilde tedbir alın:ıcaktır. , 

olunmaları, kabine azalarından 1 ve Asuriler Suriyeye iltica etmi§- ı· Bugünkü Arap aleminin utfl1, 

mül~~ kısmının Kü~tlerden olma.. lerdi. lraka tekrar döndükleri ~a mi vazıyeti bu merkezdedir. ~ 
sı:. Kuı t.lerle . meskun . yeri.erde m~n Irak askerlerine kar,ı pusu raplık alemi dağılmıf ~~ pa~ç' ,J 
kuılçenın: talı1:1 ve terhıye .. hsanı kuran bu Asurilerin tenkili, Irak mış~ ır. Fakat Arap m•lhyetı Y ıı' 
kabul ed ılmesı, gene Kurtlerle 'lk d r b d _ .1 yor ve günden 1;üne kuvvet b 

k • 1 d h" 'k" t ordusunun ı eıa aş:ır ıgı mı -mes un yer er e u ume mua - . . h Iu"or .J 
1 , • • • • • , li bir vazife idi. Onun 1çm bu a- J • • ı·~ir 

me.e. erının hurtçe ıle yapı ."llasr, .. .. BPnun beraber Arap bır 1• ~ 
Kürtleri az ço'' tatmin ctmi& bu • reket butun lr~klılarr heyecan -- l k' , . 1 .. "d' uj' 

... .,. . . • t3 1.: ı<u .< ett rn1c.t umı ı, 
Iunuycr. Onun icin bu oünlerde Jandırr.ııt ve onlara 11tıklalın ze\·· b" . _ : J· l 

~ "' k" . I kl l >.. . . ı at ye .anı ıştır. ) 
Kiir:Ie•<n hak hi!kuır.etine karşı ını tatırmıfh. ra 1 arın un- (\' G k "u aı~c••"" 
ı:kiiyette bulunduklarınr görmüyo 1 !er y~zün.den, kend! iştikli.llerin- ömer::;:.. 
ruz.. den hır guna fedakarlık kabul et- ıuuııııııttııııuıııırttltlıtııtııH!UIHi"ltttııt_.lfl 

Asurilerin vaziyeti bambaşka- melerine imkan tasavvur olunmu- İt. 
dır. Bun!a rm bir kısmı Irak da - yor, bilak:a İrakm başına, tam ızar p.rt/-fl 

1 ·ı "Scrlok H olmcsc kar~ı 1,,.ıJ' h:I:nde yaşamak istedikleri halde 1 istiklali iıtihd.af eden h. akiki mı. - .. J11 " 
l Liiılcn ,, tefrikamız ,·azıln11 eoi· bir kısmı milli bir yurt ve muhtar liyetperverlerın gelmeı!, onun mt ~ .

1 
b .ı •• dere _:ff' 

bir idare sahibi olme.k emelini gü- li savatın• 'erefli bir neticeye gö- çokluğu el ' ··iyrnı e ugun 6Zi''" 
düyorlo.r. türmek huıuıunda kuvvetli b ir leıncmi~tir. Kari lcriınizdef1 

Irak hi'kOmeti bu fikre muha• az'm ve irade ile hareket etli ğini dileriz . ~J 
ıuıııı:11111ını11 1ıh1111111ııtfftll1JU11111ıtttt'ıı""""'~ lef et clt:ğ i için iki taraf çarpıfmıf göstermektedir. 
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urmet azım . ~,~;.~ Ukmektep tarihleri c;;;:.;;~;;;;;; Denizyolları 
~. Avenül Milletler ce- :: :: . Dördüncü ~I ~~ı i ş L E T M E s ı 
tniyeti için böyle söylüyor :ı =~ Maarıf VıBeekşaı:nıceı~i Sr.ınaırfalafrınınddaan ollkkmutetkurteuplmlearkin Uzere V t. i! n \ccnlt'l ri l\anıkO\ • 1\öprü 1 

Ü ' •• ·· 1 •I. 42362 - \)irke:ı MühürdarıadC' 
PARIS, 21 (A. A.) - Havas .. i iİ fi 1•-11•• ıım Telefnı %2740 •-111 a: :: :: :: :: 

'..~:~::n meclisi hariciye en -H T. T. T. c. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii il Il ı 
t\Uneni dün M. Avenclü dinledi. (11! "VA K 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen n !: ı 
l.1. A\'enol bugün milletler cem) • ;i i~ T A R 1 H k } k ) iİ fi l 
Yhe~~n~ kar§l yapılan ve bilha11a ii n itap arı satışa çı arı mıştır. I~ H 
•u~\UC müsavatına, muabedele - ii i! ı: :: 

1'11\ Yeniden tetkikine ve misakın n :i Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil he1 kesin istifade edeceği bir il ii 
Vereay muahedeıiyle bağlarına i~ j~ surette yazılmış biı· çok haritaları ıı e ı es in:!e1 i ihtiva einı t:kiedir. li n 
matuf olan tenkitleri bildirdi. ! .. ~. =ı·~. n 1.!. 

M. Avenol, milletler cemiyeti- ·.=.=: ·ı=ı· Bir kartonla kaplanmış olan bu TA R İ HL ER 1 N fiat?a rı nefasetine i ... i _i;,· 

n:., hürmet edilmeaı lazım gelen f l ki " " l 5 k t •• 
1 

:; :: ve sayı a arının ço uguna ragmen şer uruş ur. ii ii 
-~ ar.na dokunmadan bu ten .. :: n :i :: 
kitlerden bazılarının tatmin edi - ~i u ii n 
1 b' ~= :: Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbui Ankara Caddesi ·= :: e ıleceg"' ini söylüyor. Esasen m il- :: 1·: ;: :: 
J .: == 
etler cemiyeti mesaisının daha j.. :: .: v A K 1 T y u R D u :q: 

Yi bir şekılde tanzimi bu itirazla - ~! !! ~~ n 
r b :! h /)·: ·: ı 
c:nktı'rir. çoğuna cevap teşki l ede -~ ............................................................................................... ................................................. :: ::a::c:c::: ı 1 ................................................................................................................................................. ~ 

:: :::::: ı:: :: : :: : ::: :: : ::::: ::: ::::: :-::::::::: ::: : ::::: ::: :::::: :::::::: :: :::::::::::::::::::::::: ::::: :: ::: : : ::::::::::::: :: :: :: : : :: : :: : : : : : : : : :: :::: :::: :: : ::::::~ M. Avenol, milletler cemiyeti- 1 
nin bir ihtiyaca cevap teıkil et - 1 L A N 
llıeai ve kalması lüzumunu bildi - OSMTNLI BANKASI run Ga · l 
:terek sözlerine n ihayet vermı~ • lata, Yenicami ve Beyoğlu deva
lir. ~(i, miladı İsa yortusu ve yılbaşı 

Avam kamarasında 
LONDRA, 21 (A. A.) - .A • 

Varn kamaraımda sorulan bir sua 
le cevap olarak M. Elyot hükume 
tin - bakon - domuz yağı pas -
tırınaaı piyasaamı tetkik etmekte 

olduğunu söylemiştir. Son aylar .. 
da (hakon) sarfiyatı çok fazla art 
lnıttır. Bu nazarı itibara alınarak 
hançten lngiltereye (bakon) ih • 
racatmın azaltılması dü, üunül -
Jnektedir. 

Amerikada işçi meselesi 

Y iN O • 21 CA 
Ruavelt aene sonuna kadar 

İtçi kullananların yüzde yetmiti • 

nin ınensup oldukları sanayi it 
kanunlarına bağlanacaklarını tah 
ltıin etmektedir. Geri kalan yüz -
de 30 nisana kadar tehir etmİ§tİr. 

Bu muvakkat kanun mucibin .. 
(e iıçi kullananlar memurlarının 
it saatlerini gündeliklerını indir -
!neden azaltacaklardır. 

münaseb~tile 25 l:f.nunuevvel 
1933 ve 1 kanunusani 1934 larih· 
!erinde kapalı bulunacaktır. 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: 
Nezahat Hanım vekili Kenan 

Ömer Bey taraf mdan Erenköyün
de Kazasker camii kar~ısında Be
reket tavuk çiftliği sahiplerinden 
Nurettin Bey aleyhine açılan bo -
fanına davası üzerine müddei ve· 
kilinin talebi dairesinde muma -
ileyh Nurettin Beye ikametgahı 

meçhuliyeti hasebiyle tebliğat ifa 
edilemediğinden gerek ihtar ka -
rarının ve gerekıe davetiyenin ila

nen tebli" ine' k:arat.verilmiş ol • 
' 'inaltla Jdii\unu in deniniıi 132 in-

ci maddesi mucibince evliliğin 
uhteıine tahmil ettiği vezaifi ifa 
eylemek üzere bir ay zarfında ha· 
nei zevciyete avdetine dair yazı· 
lan ihtar kaı-ariylc 10 - 2 - 934 
tarihine müsadif cumartesi günü 
ıaat onda mahkemeye gelmesi hak 
kmdaki davetiye mahkeme divan
hanesine talik kılındığı gibi key -
fiyet ayrıca gazete ile de ilan olu· 
nur. 

(9788) 
• • ••• 1 ..... ·i.~ •. ' . . . ' . 

" • • .... I' ..... • 

Almanyada yangın 
LUDV1GSHAFEN, SOR (Al

llı&.nya) 21 (A. A.) - Bir itçi ile 
lt~ıınun oturdukları bir tavan 
ltuında kendileri yokken yangın 
~ıkınııtır. 

Kirahk~-in-hı-·s-ar-ıa_r_u ___ M_ü_d~-·r-lü_Q_ü_I_ 

Q D A L A D _._I __ A_ı_ım_,_s_at_ım_K_o_m_i_sy_o_n_u_iıa_ ... n_ıa_r_ı _ _.I~ Ailenin üç çocuğu dumanlar a
t&aında boğularak ölmüştür. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
< B:.bttlt ) ,\ nkara caddesi :\o. 60 

Telefon : ~2565 

ZA YI - 939 aeneıinde aldığım 
296 - 2080 numaralı tekaütlük 
ıenedi resmimi kaybettim. Yeni

~.~i çıkaracağımdan eskisinin 
ukrnü olmadığımı lan ederim. 

Fırka 6, alay 18, tabur 1, bö · 
lük 3 Ragıp oğlu Kamil 

Ankara caddesinde 

matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
ki r a 1 ı k oda 1 ar 
var d ı r . Ta 1 i p 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : -ı 
il . . 3~ ikinci te~rin 3~0. ı:ıı ıhli. k:ınuıı hük~mlcrine gö'.e Türki) ede is ):>.pınn
~ J~P. lı bulun n e~nebi ş•ı keılrnndcıı A nımka ı:ıbiiyeılı (! ıand:ır t Oıl 1'o.nı nnı 

1 Nevyork lnk - Stand:ırJ Oil Compan~ of Ncv - York Jnc) şııkcrırıin uınuıni 
"ckllle · d M'' ö C D ı · n n en osy • . \cnıpcl • Cllntoıı Dudlcy Campcll bu kf'ıc mür.ı.a 
ll tla gerek kendisinin Türkiyedc bulunduAıı \"C trc:ksc Tüıkiyedeıı ~-:ıybu~ti C>· 

~1~tnda başkalarını te\•k~le selahİ\'eti olmamak ş:ırt le kendi ine ,·ek:ilcı ctınek w 
d et namına vııpııcağı ışlerdcn doğacak d:l\·al:ırdJ hiiıUıı mat-kenıclrn.lı: da,·.t e· 
Acrı, e~ilen ve 3 ııcü ~ı hı sıf:ırl:ırile h:ııır bulun r:ık lizrc ~Wsyii Hıınri\· lfoger:-

rnotd u vekil ta\•in eıti~ini bildirmiş ve Jdıımgelerı 1-:\ı.'! ıt ' ':: \'esikalıv ı vl'rmi~ılr. 
l\eyfiyct tet ı.:i k edilerek k:ınuni hükümlere uygun gi.irtil ınü ~ olnukla il d ıı olu· 
tıur. [ I 13 IOj 

Paşabahçe fabrikası rıhtımı pazarlıkla tamir edilecektir. Ta· 
liplerin keşifnames:n i gördültten sonra paıarhğa iştirak etmek 

iizere 24 - ı '2 · 933 pazar günü saat 14 de Galatada A' ı m , satım 
komis, onun a müracaatrarı. {6880) 

Nev 'i 
Elek ve aksamı 
Prtsa 
Prcsa sandığı 
Delikl i masa ilavrsile beraber 
Urnn mas ;ı " 12 M.,, 
Tahta sandalya 
Eölme 

Mık tarı 

4 
2 

25 
6 

30 
500 

b 

N~v'ı ve miktarları yukanda vaııl ı Man"pii'asion a 1e tlerile 
saire l> apalı zarfla münakasaya 1 onu muştur. T alip '.e r ııst e ve 
1, ro!< ile:i gördük ten ~onra zarllarını nihayet 6/119 4 cumartes 

günü saat 14 de Galata da Alım Ve! satım komisyo nuna \"erme i· 

dirle r. (6861) 

Ticaret Umum Müdürlüğiinden : 

.iU ikıı cı ıt~ı ııı .~.30 ıarıhlı Kanun huküınlcııııc göre Tt!tkh cJc h "ıp•m 
~:ı ı.ı:•ııli bulun:ın c.:ı ı.:bi _.irkdleıiı den \mcrikan tabiı~eıli ~okoı ıi \'ııı..uın l\crr 
p ırqın · '-own\' \ ·.ıcum Corporaııon) ~iıkeııniıı Turkı~ c unıumı 'c ı lkrındcıı 
.\lö. 'ü (' 1 > l\ıırnDel • Cıı to 1 )uJk;, ( 'anıpch hu kere mi.ı. c:ıat a gerek ~en 
Jısioiıı Türkiycd~ bulunduğu 'ı.: ~erl·k'c 1 üı kı~ eden ~:t\ bub~ti csn:ısında ba~ka· 
Ilı ını le\ kile ı.c:lı.\hi\'eli olıııaını'.: şarıile kendi •n.: \'ekdlt't et ııc ve şırkct ıı:ırn ı n ı 

'ap:t<.'ajtı işltrdeıı doğacak <la,·.ı!:ırJ.ı bu•üıı ınnhkcnıcleıdc diı,·:ı edı·n, 1;<lıl~n 'e 
til,iıncli ş:ıhıs ı;;ıf:ııb.nle h:ızır bulunmak üzre ~1ôsyü 11 it Arnl>lctu ,·ddl tayin 
ctt ıı'; llİ bilJİrmi~ \'C ld?.ımge\en vesika \'t• kdÇ(ıtl.uı VC'rlllİŞt lr J'cyft)Cl ICthik C'dı· 

lcrck kanurıl hU\;iımlcrc tt)gun göıiilınü~ olnıakl:ı ilin olunur. [l 1309, 

lmroz yolu 
U.., vapuru 22 birjnci ka· 

gur ıı un 

Cuoıa 15 de Galata rıhh· 
mından kalkacak. Gidiş te G e
libo 'u , Lapseki, Çanakkale, lm
ro'z . Dönüşte bunlar ilave· 
ten Şarköy'e uğrıyacaklır. 

(7021) 

Ayvalık sür'at 
yolu 

B d vapuru 23 birin· 
an ırma ci kanun 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidi te 
Gelibolu, Çanakkale, Bozcaa· 
da , Edremit, Ay\tahk, Dikili, 
lzmire Dönüşte Gelibo!u'ya 
uğramayacaldır. (7020) 

Mersin yolu 
1 b l vapuru 24 birin· 
ne o u ci kinun 

Pazar onda Sirkeci rıh · 
tımmdan kalkacak gidişte 

Çanakkale, lzmir, KüllliLt, Bod· 
ıum , Rodos, Marmaris, Dal· 
yan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer· 
in'e. Dönü te bunlara ili•e· 

ten Taşucu , A namur, Kuşada-

sı , G~hbolu'ya uğrayacaktır. 1 
(7019) 

......................................................... : . . 
: 3 K O = ~ . . . ~ 
! l!atın31m:ı Komis: onu i!Anları : 
: ........... ·-····-································-··= 

M. M . V . Satın alma komisyo -

nunda.n : 

Ordu ihtiyacı için 584 kalem 
muhtelif laboratuvar alatı tıbbı· 

yesi kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. ihalesi 8 / 1/ 934 pa

zartesi günü saat 14 tedir. Ta • 

liplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve münaka 

aaya iştirak edeceklerin de o gün 
ve vaktinde teklif ve teminat mek 
tuplariyle Ankarada M. M. V. :sa 

tın alma komisyonuna müracaat
ları. (3430) (6925) 

1 Askeri Fabrikalar illnlars ( 

Muhtelif Kimya 
Malzemesinin alınmasın·. 

dan vaz geçilmiştir 
Evvelce münakasasınm kapalı 

zarf suretiyle 20-1- 934 tarihin· 
de yapılacağı ilan edilen kimya 
malzemesi tefrik edile rek yeniden 
münakasaya konulmak üzere ~im 
dilik mübayaasından vaz geçilmiş 
olduğu alakadaranın malumu ol • 
mak üzere ilan olunur. (6948) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkla r mütehassı sı 

Cuma pazardan başka günlerde 

sabahları (9 - 11) Beyoğlu -

1 Taksim - Altın bakkal numara 2 

Telefon: 42519 öğ'eden sonra saat 
(6 2,5 ) lstanbul Divanyolu nu
mara 118 Telefon : 22398 perşem
be günleri sabahleyin Beyoğlunda 

ki kışlık 1kametgahmdn fukar• 
meccanen. 



::x::::::.:: Yeni çıkan ::::::::::::Ik • ı ·. oı 5 f . l' 
BE y o G L u N DA: :: =-=-=-=---- = ~ l!Bürhan CahitBeyırl ramıye 1 o aız 1 

K A R L M A N ıı ihtiyat ~ E . . .k 
ESKİ MA{;AZAS•N• 1 KANUNUSANİDE il Zabiti ~ rganı ıstı razının 
• K A P J Y O R !i Fi. 50 kuruş ~,,B t t•b• •t •ıA 

Bu münasebetle mevcut eşyayı harikullde bir ~ Ce~h~o ~~risi ~ " er 1 ın e aı 1 an 
T E N Z 1

11 L AA T U Kanaat Kütüphanesinde~! M ı• v A • 
l m::::m::ı:::m:x::satıhr. :::::::::::::::::::::::: a ıye ekaletınden :. 

ile elden çıkar.:nıya başlamıştır. C ı 1300) 

Bunlar arasında son moda bir c;ok eşya vardır 

KADIN ve ÇOCUK elbiseleri 
L E 

KADIN şapkalarının ENVA 1 
Mağaza kısmen veya tamamen kirahkbr. 

Mobilyası dahi satılıktır. 

Hamiş: Yenı Mağ ı z asıoda Yanı 

Karıman Geçidinde 
(PASAJ KARLMAn) 

Y l L B A Ş I Münasebeiile Lüzumlu 

Hediyelik ve OYUNCAKLAR 
Sergisi AÇILMJŞTIR 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentalığı 
Liman ban, l'elefon : 229 ~!> 

BARTIN YOLU 

Bartın vapuru 23 birinci ka 
nun cumartes ı saat 19 da S•r· 
keci rıhhmından kalkarak gi· 
diş ve dönüşte Ere2-li, Zongu 
dak, t:3artan, Amasraya uğra 
yacaktır. 

f o·;:·"Ek;;=;==ş;;itll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* hp fakrute~ ~ lncl dabliye doçenuE 

g Dahili hastahHar mütehassısı i~ 
il Ankaradaki muayenehanesini ~ 

Devlet Demir yolları ilanları 

idaremiz için pazarlık la satın almacak olan Madeni katran; 
elektrik, Demir, hırdavat, cam kırtasiye ve saire gibi (43) kalem 
malıtelif eıyamn 27. l:t. 33 çarşanba günü saat 11 de pazarhğı 
yapılacaktır. isteyenlerin mezkur saatte mağazaya müracaatla 
tahriren teklifte bulunma ları v.ı- rt,i.6 .1li dahilinde asıh listede 
(X) işaretli malzeme için nü""4Xt>e getirdmesi oüruuoeıiz teklifle• 
rin kabul edilmeyeceği ilin olu nur (70l6) 

" -i Cağalo ~lu Orhan Bey aparh· si 

1 
.. manı 6 numaraya nakletmiıtir. H 

Tel. 20389 i -.. 
:::::::::::::::::::: ::: :::: :: : : ::::: :::::::::::: 1111111111 :: 

~bl: aıı:&u,"1 ASIM 

Nee.rlyaı MUdtl.rO: Relik Ahmet 

V A K 1 T Mathaaııı - lııtanbol 

Tt:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.... 

14/ l / 1933 tarih ve 2094 numarala kanun mucibince hasıh 
F evzipaşa Dıyanbekir demiryoiunun Şefkatli istasyonundan sonra 
olan kıırnınm ioşaama tahsis edilmek üzere yapılacak 1l.000000 
liralık ıstikraıının 4.000 000 liralık ikinci kısmım teşkil eden 8. 
tertibinin kayıt muamelesine 9/Kinunuevvel/l 933 de başlanılacak 
ve 11 · 1 - 934 ak,amı bitecektir. 

1 - Bu 'stikrazın B. tertibi de beheri yirmişer lirahk iti· 
nari kıymette hamiline ınuharrer tahvillerle yapılacakhr. 

2 - B. tertibinin tabvılleri birden "00.000 ne kadar olan 
ıumaraları taşıyacakhr. 

3 - Bu itıbar l a tam tahvil "60,, lira itibari kıymetinde 

olduğundan her tertibe c.it yırmı lırahk tahvil tam tahvilin üçte 
> İrini temsil eder ve ikramıyelere de o nısbette iştirak hak· 
<ım v .!rır. 

4 - Bu istikrazm A tertibi hamillerinin sahibi huluodulclan 
ıhvillerioin 8. tertibme iştiraklarını temin edebılmek üzere 

J • kanunuevvel · 1933 den 13 ·kanunuevvel · 1933 tarihine kadar 
:i ilk beş günlük müddet bu kabil ıştırak taleplerine tahsis 
olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. t~rtibi hamilleri tahvıl' erim evvelce 
abvil aldıkları bankalara ibraz ile ayni numarah tahvilin B. ter· 

tibi tahvilini talep edebilecek lerdir. 

14 ·kanunuevvel · 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma 
serbestçe yapılacakhr. 

5 - Bu defa kayıt muameles;ne başlamlan B. tertibine ait 

tahvillerin ihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 

19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi lirahk bir tahYil 

bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiı kuruşa sablacaktır. 

6 - lstikrazın faizi % S dir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taııyacaktır. 

7 - F•t.dea ~· ....de il&i clefe 16 Ni-a · • 16 t~ 
rinİeVYel tarihlerinde yapı•acak ketidelerde kazanan numaralua 
aıığıda yazalı ikram ıyeler teni olunur. 

Türk Lirası Ye~ ün 
. , 

Artet Beheri Türk L rası. 

1 30.000 30000 
1 15.000 15000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94.ı34 

Y' ukarda yauı. mılctarlar tam tahvil üzerinden hesap •e 
tesbit' edilmiş olup numarasına ikramıye isabet edecek tertipler
den her birine üçte biri tevzı edile dir. 

Al tı ayda bir yapılacak keşi deler neticesinde tevziedilecek 
itbu ıkramiye mıldarlarmm ne suretle hesap ve tesbit edilm't 

o 'du; u aynca Sroşür halinde yapılan neşriyatla izah edilmittir. 
Bu Broşürlerın kayıt muamelesini yapan bankalardan talep edil· 
mesı. 

8 - Faiı ve ikramiyeler bu ittikrazm tamamen itfasana 
kadar ilet türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 Bu istıkraz tdhvilleri resmi devair ve müesseselerce 
hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa .,e 
ınukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden bat• 

ha,a ka ryul edilir. Bundan başka hazinece satılmıı ve satılacak 

olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de başabaş alınır 

Kayıt muamelatı 
10 - Kayıt muamelesı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank ... 

Ziraatlei, iş. Osmanlı Emlak ve Sümer Bankalarının merkez ve ıube

leri taraf ıo Jan her tarafta ıcra edilecektir. Bu bankalardan bat· 
ka lıtanbul•da Amerikan Ekspres, Doyçe Bank, Doyçe Oryaat 
bank, Bankodi Roma, Felemenk Bahri sefit, Seıinik bank..., 

Banka Ko'llerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. Ticareti Hariciye bar 
kası, Banko F'ranko Aziyatik bankalarile tzmir Samsun •e Met'" 
sindeki di ·~er bankalar tarafından da icra edilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt mua111eldİ 
ıçin on dokuz lira vetmiş kuruıun tediyesi mukabilinde yuk•l'I: 
vazıh banka'ar tarafmdan tahvillerin asıllar1 yerine ıeçlll 

üzere yine hamiline muharrer yirmi lirahk maftlıls.t -"""" 
99iieeektir. 

. ·ı·· 12 - Muvakkat ma1chn'P111nn asıllarile ne zaman dejiı(t!~d) 
ceji afl"ICa ilin .-d:•~rektir 001'9"· 


