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1 ~ı ~zler tayyare kuvvet-
erını bir uçurtma kümesi 

gibi görüyorlar! 
- ikinci saylfada-

Avrupanın mukadderatı, 
hudutların yeniden çizil

mesine bağlı imiş! 
- ikinci sayatada-
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g~:~~:s~~ti~!;~·--H-a_r_p-.. -.. Bulgarlar endişe ediyorlar! 
ı •• ::i:~k~ı~.~~~= defa hariç- Sovyetlerle Bu endişeleri Türk-Yugoslav mua-
fc,Öt L· lrnış olan ordinaryüs pro Japonlar h d • d } •ı d• h Ih k• 
lat hakrnan lstanbuldaki hamal- ı e esı o ayısı e ır, a u ı .. 
haılarn ında tetkikat yapmağa Muhakkak çarpışa-
llıalJaralf~ ProfP.sÖr Türkiyede ha- 1 cakJarmış.. Yugoslavya harı·cı·ye nazırı ·• " Hı·ç kı·mseyi korkutmak" 
lı&ınd a~ıttırılan yüklerin ağır- .

1 iııı hı~n :iıkayet ediyor, bu ağırlı- Londra, 28 (Hususi) - lngil- degv 1·1, bı·ıa~kl•S herkese emnı·yet Vermek • t• d• 
1 Zıssıhh 11 • • tere amele f ırkasınm Lortlar ıs ıyoruz,, ıyor 
\ttıarn1 a usu erıyle telıf o-

Yacp tın ·· 1•• kamarasındaki lideri Lord Belgrat, 28 (A.A.) - Dün ak-G b ı soy uyormuş. 
&i ok~zetelcre akseden bu havadi Marlez Uzak arkta yaptığı bir şam, Türk - Yugoslav misakı -
kah, k a.n birçol< kimseler bir kah- seyahatten geri dönmüş ve bu nm imzasından sonra aşağıdaki 
lcbe,, .. 0Parrnamış ise bile az çok münasebetle beyanatta bulun - tebliğ neşrolunmuştur: 
D un1 erna · ·· · l muştur· Türkiye cümhuriyeti hariciye 
~Ctekt' resı gostermış o sa • 
l'Uk taır. Bunun sebebi bu ağır ''Uzak Şarktaki harp tehlike - vekili tevfik Rüştü Beyle Yugos • 
~t&aıhh!ırnak rneselesinin bir hıf .. si, J aponyanm iktısadi vaziye - lavya krallığı hariciye nazırı M. 
tıı Soka ll\Utcha!lsısma Türkiyede tinden doğmaktadır. Japonya , Yevtiç, evelce Londra ve Cenevre 
bit had· nazarı dikkati celbeden ancak harp sayesinde iktısadi de verilen kararlara tevfikan bu
het fe ~se §eklinde görünmesi ve müşküllcrincicn kurtulab ilir. U- gün Türkiye ile Yuguslavya ara -
~İkirı Y .en eve! bu hadisenin tel _ zak Şarkta hfıkim olun knaatn sında bir dostluk, ademi tecavüz 

ö:triırniş olmasıdır. göre Japonya, Sovyet Rusya ile adli sureti tesviye, uzlaşma ve ha-
liPıtıa e anlaıılıyor ki profesör muhakkak harp edecek ve Man- kem muahedesi imzalamıflardır. 
hır>.tıı~~e·trıleketimize girerken çukoyu Snvyet Rusyaya taarruz lki hariciye nazırı, Yugoslav
bir ha• k a kaidelerine en aykırı için Ussi.ilha rekc ittihaz edecek- ya ile Türkiye arasında muallakta 
d re et l k k · t'r bulunan meseleleri de aynı za .. il !ı o ara gümrü cıvarın ı .,, 
dıkıa:~~lık eden adamların taşr· ~-------------• .. • manda tetkik etmişler ve her iki 
ltteı d agıtlıkların tahammül edil- Ih hükumeti de memnun edecek mun 
l\lt. ~:ece~e. olmasını görmü~.. raca tı m l z si fa ne bir tarzı hal bul.muşlardır. 

Sofyadan bir manzara 

umumiyetle beynelmilel ve hassa- Mumaileyhim her iki hüklımet ıi • 
ten Balkanlardaki vaziyeti dosta - yasetinin aynı nizam ve beynel• 
ne bir ıurette tetkik eylemişlerdir. (l>c,-ıımı 10 nn<'u .a;>·ırada) ttlcılc"· un ıçın kendi sanatı ve lki memleket hariciye nazırları 

~~:~~~in~arınd~Tü~iye ------------~---------------~--
llıcıaj~ a Yapmak istediği tetkik ithalattan fazladır Kış havaları Almanya dinde ıslahat yapıyor 
o.L!ltı!t&ıne de bu hadiseyi mevzu k b 
~~lll~l•tr. Kimbilir hu profesör istatistik ı·.mum müdürlüğü artı aşladı Tevrat kaldırılacak ~ · ar lltı aö •n Yaşayış tarzlarını yakın ikinci teşrin 933 ayının ilk 15 gün-

1,,,,ı, ..... ~iirse daha neler, neler lük ithalat ve ihracatını toplamı§.. -
~ ı ... J 

Almanlar mazlum bir Isaya değil, kah
raman bir Mesihe inanmak istiyorlar 

'llellı:e~Je kaydetmek lazımdır ki tır. 
dir oı' etirni~de kıymeti en az tak Yapılan muvakkat istatistik hü 
&\ hiJ llnan şey insan srhh ti olma lasasına göre 15 günde ithalatı -
'ı ehe ameli hayat sahasında en mızın (2,8141574) liralık bir kıy-
a~ ernrn· ·ı h .. . k 'h t '< llıalu ıyet verı en, ya ut en met gostermesıne arşı ı raca ı • 
lıa\tlle . in olan seyin hıfzıssıhha mız bunun (2,947,703) lira fazla-
hi rı 'Ve k 'd l · ld ~ S .. aı e erı o uguna siyle (5, 762,277) lira olmuştur. 
~ §Uphe okt B · 'b 1 clllleı . Y ur. u ılı ar a Bu senenin on ayına ait rakamlar 
ltLı tetıın · · • · 'ttik ızm umumı vazıyet1 k l 1 b" 1 · ·ı· )"k edil' h bu son ra am ar a ır eştırı ın.ce 
ll t ırse amalların çok ağır 

lıkı '!ıtnaları b h t k' f on buçuk aylık ithalatın (64, mil-a.r u usus a ı ena .. 
1 lltı Yanında b Ik' d b . . yon 180,588) lira ve ihracatın da 

lltıc e ı e eşıncı ve 
llu u derecede kalır. (76,0371256) lira olduğu görülür 

cıld\t" fenalıkların ne gibi 'eyler ki bu on buçuk ayda ihracatımız 
l iunu ·· 
'~tıb I gormek için de mutlaka ithalatımızdan (11,856,668) lira 
~' ~hudutlarından dışarı çık- fazladır. 
• 
0tıtllld nadoluya geçmek, mesela 932 senesinin on buçuk aylık 

1Stl'it .. r· ak maden ocaklarının d "' ın k ithalatı ise (74,321, 912) ve ihraca 
. -~i a. e adar girmek, oralar-
ısirıd lllelelerin ne ağır şartlar tı (83,143,977) lirayı bulmuş ve 

e Ya.tacİıklarını ve çalıştıkla- buna göre ihracatımız, ithalatı.mı
Mehmet Asım 1 zı (8,822,065) lira kadar geçmiş -

''••,,, (1) \"nnu 4 Uııcü ııay1fad:ı) tir. 
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Ciar" 
' .. ".,~ donh- Efendim, dört saattir burada oturuyor

' a a b" ~ t.wUşte 
1 

ır şey ısmarlamadınız .. 
~"~sı b r - Burada oturdu~um i~in mutlaka bir kahve 

or~ıanrnamı mı istiyorsun be adam? •• 

Bir müddettir Almanyada mü - ı yabancı nüfuzların tesirinden te -
him dini hareketler vuku bulmak- mizlemek ve bütün Alman kiliıe
ta belki de Martin Lutherin dev • lerini b ir tek bayrak altında top • 
rindenberi eşi görülmiyen yeni bir lamak istiyor. 
ıslah hareketi başlamaktadır. Alman hıristiyanlar, son proteı-

Bu gibi dini hareketin adı (Al - tan kilise intihabatında · sülüsan 
man hıristiyanlığı) dır Alman hı· ekseriyeti kazanmış bulunmakta -
ristiyanlığı mazlum ve maslup bir dırlar. 

lsaya değil, fakat kahraman bir Bir kaç gün ev el Alman hıriıti-
mesihe inanmak, Alman kilisesini ll>enm• ı lnd aaydacla) 

Düaktı yatmarla havadan bir manzara -----------------------:-----~ 
Birkaç gün soğuk geçtikten ıon 

ra lodosa çeviren havalar dün tek
rar bozulmu§, aktama kadar muh 
telif fasılalarla çok şiddetli yağ -
murlar yağmıttır. Sağnak halin
de ve "Bardaktan boşanucasına,, 
tabiriyle ifade edilmek istenildiği 
dereceden fazla yağan yağmurlar
dan seller hasıl olmuş, yağmur 
bu yüzden şehrin bazı yerlerinde 
ufak tefek zararlar yapmıştır. 

Kandilli rasathanesi müdürü 
Fatin Beyin verdiği malumata gö
re bu yağmurlar teşrinievel baş • 
langıçlarmda yağması mutat olan 
fakat btı sene geçiken yağmurlar
dır. Yeşilköy rasat merkezinin 
verdiği malumata göre ise dün ya
ğan yağmur 24 milimetredir. Bu• 
gün rüzgar şimalden esecek, ha -
va sakin olacak, yağmur yağmı-

Zonguldaktaki hadise 
Haksızlığın tamiri için emir verildi 

Zonguldak madenlerinden bir görUnUt 

•
y•a•ca•k•t•ır•.•••llll .. ••••• Son Posta arkadaşımızın Zon- ı· lere doğru cevap vennİf olmaımı 

guldak muhabiri bir mektubunda göstermiştir • 
ismet Paşa Hazretlerinin Zongul • Bizim tahkikatımıza göre bu ha 
dak seyahatları hakkında mallı. - her yalan değil, fakat yanlıştll', '''' 1 6 mat verirken Ereğli Fransız şir - Filhakika Ereğli şirketi tarafın .. 

gggg -_f_f_r_~ ketinin bir ameleyi işinden çıkar - dan bir amele çıkarılmıştır. Fakat 
~~~~ ==== dığını ve hatta kendisine dayak bu ameleye başvekil paşa tarafın-
Sayıfa Olarak Çıkacakhr atıldığını yazmıştır. Buna sebep dan bir sual sorulmu' olması tara· 

11111•-UH UIHllllWlllHlllUNHlllllllUllllOllllUlllOlllllUllHlllllllllOllllUft l olarakt tafbud amelleninbbaşveklil fı yanlıştır. Suali soran batveki1 !•••••••••••••• paşa ara ın an soru an azı sua . (Lfltfen Hyıfııyı , c, ·irlnlz) 
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8=0N;HABER~E~B 
ingilterenin hava M L• . f' R d M M ı· • ·ı ı~uvvetleri uçurtma • ıtvıno un oma a . uso illi 1 e 

kü?.1esi_ ka~~r ~itej görüşmesi ne neticeler verecek? 
muessır degılmış •• ~ 

Londra, 28 (A.A.) - "Bizim 
daha çok tayyareye ihtiyacımız 

vardır. Bunlnr bize hem kıyıları -
mızı müdafaa, hem de beynelmi
le! meclislerde sözümüzü geçır· 

mek için lazımdır.,, 

Bir ltalyan gazetesine göre; Avrupanın mukadderatı 
bütün hudutların yeniden çizilmesine bağlı !.. 

• 
Londra, 28 (A.A.) - M. Litvi- \ Roma, 28 (A.A.) - Gazeteler f temasları hakkında tefsiratta bu• 

nofun yakında Romaya vaki ola
"E venink News,, gazetesinde cak seyahatiyle bu ,eyahat esna -

intişar eden bu iddia, yarın parla- smda vuku bulacak görüşmelerin 
mentonun müzaaf müdahalesiy - Sovyetlerle İtalya arasında hasıl 
le teyit edilecek olan, ve hava edeceği tahmin olunan yakmla~.ma 
kuvvetlerini arthrmnğa matuf hu· ı hakkında "Mançester Guardiyan,, 
lunan müfrit muhafazakarlık cere aşağıdaki mütaleatı neşrediyor: 

M. Hitlerle M. Ponne, mareşal Hin 
denburgla M. Fon Hasse} M. 
Grandi ile Sir Con Simon arasın· 

daki siyasi görü~melere müteallik 
göze çarpaçak tarzda ve M. Mus-
soliniyle M. Litvinof arasında 

yakında vaki olacak görüşmeler 

lunmaktan çekiniyorlar. Halbuki 
bu temaslara ait haberlere verilen 
mevkiden bunlara çok büyük ehem 
miyet verildiği anlaşılmaktadır. 

Yalnız (Tevere) gazetesi Fran 
sa ile Almanya arasında doğrudan 
doğruya görii~mesine açıkça muha 
lif bulunan fikrini beyan etmekle· 
dir. 

yanma zamimedir. 

Tayyare adedinin 10.000 e ib
lağını istiyen aynı gazete diyor ki: 

"Hava ordumuz, şehirlerimi · 
zin müdafaası hususunda, ancak 
bir uçurtma kümesi kadar müessir 
olabilir.,, 

"Evelink Standart,, gazetesi de 
beynelmilel fakat müstebat bir an 
laş.ma olmadığı takdirde, büyük 
merkezlerin müdafaası, tayyare 
adedinin fevkalede arttırılmasına 

"iki memleket arasındaki iktı· 
sadi bağların takviyesiyle M. Muıı
solininin güttüğü batlıca gaye, hiç 
şüphesiz, İtalyanın garpta Sov -

yellerin en sağlam istinatgahr ve 
en tabii mütevassıtı bulunduğu hu· 
susuna M. Litvinofu ikna etmektir. 

M. Mussolini Almanya ile A-
vusturya arasında kendi tavassu· 
tunu kabul ettirmek hususunda 
Fransa ile İngiltereyi zaten ikna 

hakkında yabancı matbuatın ne~ -
riyatı ile aynı başlık altında der • 
cetmcktedirler. 

Bu neşir tarzı hepsi de silahları 
bırakmağa taalluk eden bu muhte
lif görüşmeleri Roma hükumetinin 
aynı seviyede tuttuğu zannını do
ğurmaktadır. 

Bu gazete iki tnraflı miizake 
re prensipine aleyhtar olmadığını 
ve fakat "Bili.vasıta,, formülüne 
muarız bulunduğunu, zira bu for 
mülde eski zamanın diplomasi 
metotlarına rücu hareketi sezdiği· 
ni kaydediyor. 

Neticede gazete bugün artık 

etmiş bulunuyor. Berlin makama 
vabeste kalacağını yazıyor. tı nezdinde hizmetlerini M. Litvi· 

Maamaf ih, M. Litvinofun zi .. 
yareti maksadına dair burada ne 
İtalyan ne de Sovyet mahafilinde 
salahiyettar ağızlardan haber alı
namamaktadır. 

yalnız Fransız, Alman mesailini 
tetkik ile iktifa olunamıyacağını 

temin ve bütün hudutların yeni 
baştan çizilmesini tavsiye ederek 
"Avrupanın mukadderatı bu gün 
buna bağlıdır,, diyor. 

Muhalif sol cenah matbuatı, nofa kabul ettirmeğe acaba mu -
müte:ıayit askeri teçhizatın lüzu .. vaffak olabilecek mi?,, 
munu rettedeı·ek, yalnız beynel -

Gazeteler aynı zamanda başve· 
kil M. Hitler ile Fransa 'sefirinin 

milel mukavelelere karşı beslediği 
sarsılmaz imam tekit etmektedir. 

paşa değil, paşa ile madenlerde 
tetkikat yapmakta olan gazeteci -
]erdi. Amele yevmiye olarak al
dığı paranın ayda nihayet eline ge 
çen miktarı on beş liradan 
ibaret olduğunu söylemişti. Ga -
zeteciler amelenin sözünü Ereğli 
şirketinde çalışan bir Türk mü -
hendise nakletmişlerdi, bu mü -
hendis bu sözü doğru bulmamış , 
ameleye "burada yetmiş kuruştan 
aşağı gündelik yok.,, deyince a -
mele tarafından "Efendi, sen kimi 
kandırıyorsun?.,, tarzında bir mü
kabeleye maruz kalmıştı. 

İşte bizim tahkikatımıza göre 
Ereğli şirketinden çıkarılan amele 
bu ameledir ve çıkarılmasına se -
bep olan da o Türk mühendisidir. 
Zira amelenin "efendi, sen kimi 
kandırıyorsun?.,, demesini kendi -
sine hakaret telakki etmiştir. A -
meleyi cezalandırmak için işine 
nihayet verilmiş ve bir rivayete 
göre zavallıya dayak atılmıştır. 

Görülüyor ki hadise haddi zatin
de fenadır. Ve adilane bir hare -
ket değildir. Zira işinden çıkarı -
lan amele, ne ismet Paşaya, ne 
de gazetecilere veya diğer bir kim 
seye halinden şikayet etmemişti . 
Sadece tesadüfi olarak kendisine 
s~rulmuş olan bir suale bildiği gi
bı cevap vermişti. Amele yevmi _ 
yelerinden vergi ve saire şeklinde 
kesilen paraları hesaba ~atmıya • 
rak yalnız kendi cebine giren para 
üzerine söz söylemi,tir. "Efendi 
sen kimi kandırıyorsun?,, deme ~ 
sinde de hiç bir hakaret fikir ve 
maksadı yoktu. 

Onun için amele hakkında tat
bik olunan mıamel..; çok haksız ol
muştur. Bahusus böyle bir mua -
:melenin hir Türk mühendisi tara. 
f mdan tatbik edilmesi teesürü art
tıran bir şeydir. Yalnız ilave e -
c.1 .!lim ki bu işteki fenalık başvekil 
p8Ş:ı Zoncuk'aktan hareket et -
mezdeı. e~ve! Imber alınmış ve 
hr.ksız' ğn. &.amir olunması için i
ca1, edenle.·e em;r verilmiştir. 

Avusturya-Al~anya hudut hadisesi 
öldürülen Alman askerinin cenaze merasiminde bizzat 

M.Hitler de bulun,du ve heyecanlı bir nutuk süyledi 
Berlin, 28 (Volf ajansı) 

Hariciye nazırı, Viyanadaki Al .. 
man orta elçisi, geçenlerde A-

vusturya - Alman hududunda 
vuku bulan hadise hakkında ne 

Schumachere reınıi cenaze mera • 
miai yapılmıJtır. Merasimde ha§· 
vekil M. Hitler ve milli müdafaa 
nazırı jeneral Blomberg bizzat 
hazır bulunmutlardır. Ba~vekil 

Ba~vekil de nl\lkunda .şöylf! de
miftir: 

"Bu a k rin, u"' ı·ll.nda canını 

verdiği ülkü Lütiin Alınan mille -

d bütün Alman milleti milli müda " gibi bir vazıyet almağı düşün ü · Avusturya hudutlarının öte tarn 
tinde derin bir iman halindedil'. 

faa nazırı da reiıicümhur ve ordu 
ğünü ve bu hale ne vakıt bir çare fında mil.vonlarc:ı ırktaşl:uıımz 

namına Schumacherin mezarına • 
bulacağını Avusturya hükumetin
den sormağa memur etmiştir. 

rtürenberg'teki cenaze 
merasimi 

Nürenberg, 28 (A.A.) - Ge -

çende Avusturya hududunda A -
vusturya hudut muhafızları tara .. 
fından öldürülen Alman askeri 

birer çelenk koymutlardır. :-;e::;lcrini yüksPltım'k imkanmı hul-
Jeneral Blomberg, söylediği muş olsalardı hu askerin kalilleri-

nutukta demi§tİr ki: ni ve hu katle :-:ebel.ıiyet VC!'Cll 

"Bu ölü yeni Almanyanın istik prensipleri telin e<leceklenlir. Bu 
hali uğrunda verdiğimiz bir kur- nun içindir ki bu ölii bizim ic;in yc

bandır. Almanya için askerce ö - ni bir ~cı ka~1nağı değil, fakat ye
len bu vatandaş boşuna ölmemi; .. ! ni Al~1ıan hirl}ği yol~mcla yapıl 
tir.,, ı mı~ hır fedakarlık olnmlıdır.,. 

Tevrat Kaldırılacak! Kabinede deği
şiklik olmıyacak • 

( lhş taralı ı inci aayıfııdn) 

yanlarının Berlindeki tetkilatl 
mühim kararları vermişlerdir: 

1 
Hitler tarafından öğretilen milli • 

şu yetçi şoayalist fikirlerini neşret -

meyi teahhüt ediyorlar. Hareket 

iki gün evel Ankara muhabiri

mizin kabinede bazı değişiklikler 

olacağı yolunda çıkan şayialardan 
ı - Ahdi kadimi ilga etmek. 

(Ahdi kadim, incillerden başka 
kitabı muakadd~in iki kısımlan. 
dır). 

2 - Alınanyada dini kıymeti 
haiz yerleri mukaddes sayarak 
bunları Filistindeki mukaddes yer 
lere tercih etmek, 

3 - Ahdi cedidi ( yani incilleri) 
tasfiye ederek onları Nazilerin ide 
aline uygun hir hale getirmek. 

Bu dini hareketin, Almanyada 
bir çok sınıflar taraf ınclan olma -

makla beraber, yeni hareketin ta-

raftarları siyasetlerini tatbik mev
kiine koymağa ve kararlarını icra
yn azmetmiş bulunuyorlar. 

Alman hıristiyanların proğram 
hedefi şu şekilde hulasa olunuyor: 

''Y eııi hareket, milliyetçi sos -
yalistler fırkası programına istinat 
ediyor. 

Onun bütün taraftarları Adolf 

hıristiyanlar tarafından tesis olu- bahseden bir telgrafını dercetmiş· 
nuyor ve incil1ere istinat ediyor . t'k O . d b' · ki' 

ı . zaman a ır şayıa şe m~ 

Hareketin lideri piskapos Hossen 1 d k d tt' - · · b h b · k t" e ay e ıgımız u a enn a ı-

F elderclir. 

Belediyeler nasıl istimlak 
yapabilecekler ? 

Ankara, 28 (Hususi) - Bele

diyeler namına istimlak olu· 

nacak mahallerin istimlak sure~ 

ti hakkındaki layihayı maliye en· 

c:ümeni tetkik etmiştir. Encümen; 

iıtimlak edilen yer sahiplerinin 

yen aslı olmadığı ve birkaç şahsın 

dedikodusundan ibaret bulundu · 

ğu anlaşılmıştır. 

Anadolu ajansı da bu haberin 

tamamen asılsız olduğunu tamime 

mezun bulunduğunu bildirmekte
dir. 

Yeni Fransız kabinesi 
Paris, 28 (A.A.) - Kabine 2 

itirazları üzerine mahkeme tara • Birinci kanun cumal'tesi günü par 

fından te§kil olunacak hakem he - lamentonun huzurunda açılacakh 

yetinin, üc; ki§iden mürekkep ol· tır. 

duğu takdirde, ikisinin mımar, Başvekil M. Chautemps ile mn

mühendis gibi ihtisas sahiplerin • liye ve bütçe nazırları dün ak~am 

den tefrik edil.mel eri kaydını layi- bir buçuk saat kadar görüşmüş • 

haya ilave ve hükumetin teklifini ler ve bütçe kalkınma proJesının 

kabu 

,,,, 
Devlet ş;:5ı~dıı 

8' 
Bir çok mühim niza11ln r 
meler tetkik olun°Y0 11ıı - J<anll 

Ankara, 28 (A.A.) liYeteı 
madeninin vesayet ve. ~\ukiiP' 
miras hukukuna müteallık ·ı-111 • JJI ,,. •. 
terinin sureti tatbikine daır a ıet 

... asınc 
name layihası devlet şur ttl~· 
kiki edilmiş ve başvekalete 
dim kılınmıştır. kotlc' 

. men ,, 
Bundan başka gayrı f 11dı" 

re vaki tecavüzün define ~e ıeJ1İl1 
ihracı hakkındaki nizaınnaP1 e jb· 
bazı maddelerinin tadiline d ~r o' 

tiyar heyetlerinin lağvına .ka olıJll' 
lan nizamnameler de tetkı 
maktadır. 

Dört aylık m;,af 
ne kadar? e 

Mali>' 
Ankarn, 28 (Hususi) - ylı~ 

vekaleti 933 bütçesinin dört a 

masraf mı da tesbit etmiştir. teııı· 
Haziran ayında 9.408.552, ,tı 

~ 1.lsl" muzda 13, 121.661, a.g 2 ı:. 
1 L622.383, eylulde 11.418.22~11~ 
radır. Dört aylık masraf ye 
45.575.818 liradır. 

Istan buldaki f akit 
çocuklar için .. lıl'I 

Ankara, 28 (A.A.) - 1ttJ11~,~ 
Hilfıliahmcr merkezi tarllfll1 fi' 
İstanbul mekteplerindeki 4191 f'~ 
kir çocuğa haftanın muayyeJ1 ,r 
!erinde verilmekte olan gıdCL f11 _, 

raflarına sarfedilmek üzere 'ı~·ct 
b

. 1 
yet umumi merkezince üç ıJ1 
~önderilmiştir. ...,... 

it ı~jf Voroşilof Y ofdaşın , 
belediyesine hediyeS' r 
İzmir, 28 (A..A.) - İzmit{;~ 

ri hcm,ehriliğine intihap e~ ~o· 
olan Sovyet harbiye komiser• t•~ 
ı:o,ilnf canaplarınm bu intifılP1__, 
mütehassis olarak belediye.-ı .. ~, 
hediye ettikleri saksonya matı' l' 
tından iki yüz sendik bir yaıı \it' 
kımı bir vitrin jçinde ~ehir me' 
!alonunn kcnulmu,tur. 

Cümhuriyet Merkeı, 
bankası nizamnaıneS~e
Ankara - Cümhuriyet ıne~,,i-

. rrıe•' ·• banka:ımm esas nızamna: . tiı1' 
13, 32, 72 inci maddeleri dei'' 

rniştir. ff.9"" 

Bu tadilata göre, ancak ~~tflif 
heyeti umumiyesi tediye e~ı eti• 
sermayenin yüzde on be§ ru•: ~ 
ni yüzde 25 e iblağ edebile'e·Je, 

d' d• bankalar tarafından tev ı e .,,e~ 

cek ticari senetleri iskonto et )e • 

ve banka devlet, vilayet ve b:~bil 
diyelerin tahvilatlarına ınu ·tıtİ' 
avans vermek için lüzum ,,e ~ile• 
yaç nispetinde emisyon ya.P" b'-"~ 
cektir. Bu suretle çıkarılacak ,-, 

1 d .. l.. b ri ola.' not arın tc avu u mec u 

tır. .,.ffı' 
Y apılacalc emisyon nizaI1lJ1 tı•' 

dd · 'birıce '"' nin 11 ıncı ma esı mucı 111e" 
zinc borcuna mahsup edılın•~ de ' 
lağm yüzde ellisini tecavüz e 
miyecektir. 

F abrika!ar kanun~ i,. 
· · Jer•" Ankara, 28 - Sanayı J! 'r ıc• 

. k bı . 
saslı surette tanzım edece . ~iııt 

nun layıhası hazırlanıyor· Şı~)'i1" 
halde tetkik edilmekte olıı.rı lıJ. 
on beş güne kadc.fr bitcceJdir· fetl' 

Lô.yihaya göre devletin ~c. bit' 
lerin yapacakları sanayi itler

1
,.1Jt' 

birinden ayrılacaktır. Haber 1tcı" 
ğıma göre f:.hrikalar kanund çtıtıf• 
cıyn l<adar fabrika açılmıY"c~ıı"' 

Sumer Bank sanayiimizde J1 



!.~AR ~TL 
--....... G ER ······ G ············ en · e ış sevgisi 
liABf.R 

&t~tiai arkadaı benim " i ş 
,, atlı 

>'or ki: Yazırna takılmış di -
ı_t'o 

llasi •::ıa rlı·i Et hat nd' . eın genclere sade 
2 " lYOl'. J 

§e - Sactri,·e .. Y bekı · " gure gençlik iie 
~ IYecek. 1 J . nç sah· · htiyarların ka -
1Yelileri~~ bulmasını ,açıkta ta,. 

at ~Yda alınaınasııu, işleri vi.is
etınesinı· 8 . .,, 

rı erıırn 

1
1ıtlerı 10 Yazırnı böyle hula&a et~ 
' nra ke d' Ce ileri .. .. n ı arzularını §ÖY -

Q •uruyor • 
h ençlik h • 
akkukun Unla11n hepsmm tn 

llıtıdur'> ~ hekliyecek kadar shur 
tnk ··\ eb e hak U sa hn ondan iste -

B ıııı d rr ?. 
u nasu 

Yarıa)>yn 1atler verilecegrmc ihti 
d'ı 'l tek· ·· .. 1 nıesi ,. t aut koşelerine iade e -
tafa b e a\·siyenamelcrin bir ta 
~·· ırakıı· 0re gene arak tahsil derecesine 
ltıı~·anı .lere iş Yerilse ehlb·eti ol 
~ ara ·· , ·' 
~!Ilı~ YUzlerce lira para su -

bıı,.,_ a ''e h " 
"'ıa dikka er. açılan mües....:e.~eae 

llıa~ ~ı ? t edılse daha doğıu ol .. 
Şimdi h 

Ct\r~p Unlara madde madde 
Vere · 1 Yırn: 

~tdi: !~n &ençlere nasihat et -
t11k, ~ .. ~hnYada nasihat kadar so· 
ıtı ·· "'11 t lltküı a kadar d inlenmesi 
~il hir !ey olduğunu bilmiyorum. 

~' -., meselenin tahlilini yap -
itr fik~~~ı halinde neşirelt im. 

~t\rkid ır erımı tatbik edecek 
ılı, Ct\' t olsaydım, söz yerine fi • 

llp v ll erırdım. 
ıi) URÜnk" 
ı hud u vazife ve salahiyetim 
2 Udunu aşamıyor. 

1 ......... 8 
~~l,u11 tn evvela ihtiyarlar iş 
~ '-... l .. • ondan sonra tavsiyeliler 
rıa "'•• c1'!,,.. ' 11Hıayet gençler iş 
ra • •(ın • 1 . " 
. lf b genı§ emesınden son 

ltıf Yap ulsurı d iye bir tas-

~' ~t ltıla.dım . Bir hadiseyi, i bul 
IOı.ı •e e . . 

ı 'dirra sının takıp ettığı sırayı 

t Sottr • 
d,r, bır ~menfi te dbirleri bir ta -

1 trı haha •rak müspet te dbirler .. 
~I'· •ettırn B .. db' · · u muspet le ır-

.\) l f hac · · w 1 &) 
1 

rnının çoga ması; 

lıun' •evgiaidir. 

Şik· ll temin edelim, ded im . 
~r a.Yet ·· 
,~. 11>lir. F e:uzel §eyd ir. Şikayet 
lir 1'1er b Yat ve figan etrafta 
il isirı ~•kır. Bilırı.m, bir muhar 

t k,d . Yle akısler uyandırmak 
r,kll' tatafatlı §eydir. 

~ •t ı 'ti1 b muharrirliği sade etraf. 
alld ırakrn k f . . 
'llij '"rta•k a , ıkırlerı dalga -

'Pet h' manasında anlaamk 
,... ıçbir · h 

t ~er,.· netıce asıl etmez. 
~., ~1 tnuh · 

,, lldl arrır muztaripler a .. 
, ,~ •ernp r 
' t •c:ılığ 1 b ' a. 1 kazanır. Fakat 

trıl>tt 1 t 
1

1
z rnutlaka muharririn 

Op lttı 
ıya mecbur olduğu 

Sadri Etem 
( Oe\"amı ~ ln<'I fil\ ) ıfadıt ) 

Küçük 
san' atlar 

Bazı bar artistlerinin 
kıymeti arttı 

Küçük sanatların yalnız Türk 
tebaası tarafından yapılacağına 

dair k anunun bazı maddeleri he
nüz tatbik edilmemekte idi. 

Öğrendiğimize göre bilhassa 
çalgıcı, dansöz, aktör, garson 
gibi işlerde çalışan ecnebilerin ay 
başından itibaren kati surette çalı 
~amıyacakları kendilerine bildi -
r ilm iştir. 

Ekseriyeti Romanyalı, Macar, 
Avusturyalı ve Alman ile Fransız· 

Üniversite' de 
asistanlık 

lar teşkil e den bu gibi sanatkarlar menin tashihini istemiştir. Bu ta

işler i nin başından ayrılmağa baş.. leplere henüz bir cevap gelmiş ol· 

lamı!larchr. mamakla beraber bütün tahminler 
Kanuna göre bu gibi sanatlar- talimatnamenin tadili yoluna gidi 

da kanunun neşrinde çalışanlara 
müsaade verilmektedir. Maama· 
fih o tarihte lstanbulda ve Türki
yede çalışan kadın ve erkek küçük 
sanat erbabı çok az olduğu ıçın 

leceği etrafında toplanıyor. Bun -
dan başka son günlerde genç dok
torlarımızı telaşlandıran başka bir 
hadise vukua gelmiştir. Tıp fakül 

Türk tebaalarını bu vazıyet çok tesine getirilen ecnebi profesörle
rin Almanyadaki asistanları bazı 

sevi ndirmiştir. 

Bar, lokanta, birahane gibi 
yerlerde bulunan ve muhtelif var
yete numaralan yapan kadın, •e 
erkeklerin yerlerini doldurabilmek 
için bar sahipleri bu kabil küçük 
sanat erbabı aramaktadırlar. 

Dün işittiğimize göre Beyoğlun 
daki bar sahipleri kanunun neşri 
tarihinde lstanbulda bulunan var
yete numarası yapan kadınlara ge 
cede 15 lira vererek barlarına an· 
gaje etmişlerdir. lkinci ve üçüncü 
derecedeki kadınlar da gecede 8 

liradan olarak mukavele yapmış -
larclır. 

Ma ama fih birinci sınıf sanatkar 
lar kanunun bu maddesinden ha • 
r iç olduğu için izin almak suretiy· 
le yüksek sanatkarlar memleketi
mize gelebileceklerdir. 

makamlara müracaat etmişler ve 
memleketimize gelmek ve eskisi 
gibi hocalarıyle beraber çalışmak 

arzusunda bulunduklarını bildir • 
mişlerdir. Bu müracaatin isafına 
imkan görülmemiştir. Çünkü a -
sistanlık talimatnamesinin bu hu· 

sustaki sarih maddeleri vardır. 

Ve asistanlık için Türk olmak en 
birinci şarttır. Fahri asistanlık 

için talimatnameye böyle bir kayt 
konulmamı§ olmakla beraber böy· 
le mahdut fahri asistanlıklar& da 
Türklerin çalıştırılması tabiidir. 
Zaten ecnebi profesörlerin hepsi 
buradaki çalışmalarını yalnız 
Türk gençler ine hasretmek istedik 
lerini birçok defalar söylemişler

dir. 

Üç ayhk maaşlar 

birer büro daha açacaktır. 

Bürolardan maada Ayvalıkta, 
Samsunda, Giresonda; Trabzon -
da da muhabirlikler tesis edile· 
cektir . 

lzmirdeki büro yalnız üzüm ve 
incir, lstanbuldaki büro tütün, Ay· 
valıktaki muhabir zeytinyağı, Sam 
sundaki muhabir de tütün ve Gi
reson ile Trabzondaki muhabir
ler de fındık işleriyle meşgul ola• 
caklardır. Aynı zamanda bu mu
habirler bu mmtakaların mühim 
ihraç maddeleri ile de yakından 
alakadar olacaklardır. 

Vekaletin proje halinde tesbit 
ettiği yeni şekil üzerindeki &On 
tetkikat da kanuevel içinde mu . 
hakkak surette bitirilmiş olacağı 

söylenilmektedir. Gene söylenil· 
diğine göre vekalet 1931 senesi ha 

.§ından itibaren yeni §ekli tatbıka 
karar verdiği için ihracat ofisinin 

aylık havalelerini ve tahsisatını 

iki aylık olarak göndermiştir. Bu 

da teşrinisani ve kanunuevel ayla

rına a ittir. 

ihracat ofisinde konuştuğumuz 
salahiyettar bir zat bu hususta hiç 
bir şey bilmediğini .söylemiştir. 

Adliye vekili 
Şehrimizde bulunmakla olan 

adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
yarın akşamki ekspresle Viyanaya 
gidecektir. 

Malmüdürleri evelki gün mu-
hasebeci Vahit Beyin riyasetinde Bazı mezarhklar geri 
toplanmışlar, tekaütler ve yetimler çekiliyor 
maaşlarının verileceği günleri tes- Sür haricinde Y edikuleden E -
bit etmişlerdir. dirnekapıya kadar olan mezarlık-

Ramazan hazırlıkları 
Verilen kararlara göre Kanunu- lar arasında asfalt yol geçeceği i

evelin birinden altısına kadar cüz 
Ramazanın yaklatmaaı münase- danlar doldurulacak ve maaşları -

betiyle evkaf müdürlüğü bütün ca nı emlak bankasından alanların 
milerin noksanlarını tesbit etmiş • alacakları maaş bankaya yatırı -
tir. Bunlar on gün zarfında ta - lacaktır. Diğerlerinin maaşları 
mamlanacaktır. Beyazıt camii İ· altısından itibaren şubelerde tecli-
~inde bu Ramazanda ~eı,.e sergi ye edilecektir. 
açılacaktır. Belediye camiin içi - Bu mukarrerat sırasında harp 
ni' toptan müzayedeye çıkarmıştır. malullerinin hangilerinden buhran 
Şehzadeba~ı semtindeki dükkan- vergisini kesmek icap edeceği 
larda da Ramazan hazırlıklarına hakmda bir tereddüt hasıl olmuş 
başlanmıştır. ve neticede 551 numaralı kanun -

çin mezarların geri çekilmesine 
başlanmıştır. Tarihi mezarlar bir 

yere toplanacaktır. Sahipli me -
zarlar sahipleri tarafından taşın • 
maktadır. Bundan başka Aksaray
da Kemalpaşa camiinin yola rast 
gelen mezarlık kısmının da geri çe 
kilmesine karar verilmiştir. 
iltlirtılltnnmnftMJllJWllUlnlNllHNfU'"llttıUlllflllıw1Jlltftl .... tuıttttNAllım:llUtlU111'4illtiltli 

da yazılan, maluliye\ derecesinden 
birisine dahil olanlardan kat'iyat 
yapılmıyacağı kararlaştırılmıştır. 

Görüyor? 

VAKll 29 2.r.d teşrin 1 933~ 

S'Of/BE1 LER .................................. 
Söz bir! 

İsmet Paşa Hazretlerinin Had -
ciye Vekili sıfatiyle 23 Ağustos 

19~3 tarihinde Büyük ~iillet Mec
lbinde beyanatlarından: 

ka fi olan arazimiz iç inde m evcu -
diyetim izi , terakkiyatımızı temin 
etmekten başka b ir şey düşünmi -
yoruz ve a tiyen Balkanlarda Tür
kiye daima b ir unsurı muvazenet 
ve a mili sulh ve sükunet olarak 

11- "' :(. 

lsmet Pasa Hazretlerinin 29 
;> 

Teşıinievevl l H23 tarihinde Büyük 
) ! illet Meclisinde başvekil sıfatiy -
le ~öyledikleri nutuktan : 

Cümhuriyet hükumetinin müna
sebatı hariciyede üssülesası Tür -
kiye cümhuriyelinin mevcudiyeti -
n i ve tamamiyetini sağlam tuta -
rak menafii hayatiyesini gözünden 
ayırmamak esa s ı dahilinde müsa • 
lemeti , huzuru , hüsnü münaseba • 
tı mümkün olduğu kadar tevsi ve 
teyit etmekten ibarettir. 

İsmet Pa.~a Hazretlerinin 1925 
tarihinde l>iıinci milli tıp kongre
sini açarken söyledikleri nutuk -
tan: 

Biz ilk günden itibaren 
olduğu gibi bundan sonra da umu
mi sıhhat mücadelesinde vatan -
daşlarm ahvali aıhhiyelerini layık 

ve müstait oldukları en yüksek 
dereceye çıkarmak için yeddi ih -
tiyarımızda olan vesaiti tahsis e t • 
mek kararındayız. 

İsmet Paşa Hazretlerinin 5 teş
ri nisani 1927 tarihinde Büyük 
l\Iillct meclisinde, hükumet proğ -
ramı hakkındaki beyanatların -
dnn: 
Kaçakçılık ve her nevi suiistima

lata kartı mücadeleyi son hadde 
kadar arttırmak kararında olan 
hükumet, müzaheretinize mazhar 
olursa, hem mücadeleyi başaraca
ğına, hem de elde edeceğ i seme -
relerin hazineye yeni kudret ve 
vüsat vereceğine kanidir. 

~ ~ ~ 

ismet Pa~a Hazretlerinin t 
ınart l!l~8 te Ali lktısat Meclisinin 
açılmasında ~iyledikleri nutuk 
tan: 

Türkiye cümhuriyeti iktııadi 
Setimi izzet 

(l.Otlen say1fayı tc,·lrlnlı ) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 

~~ 
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1 Polis haberleri 
Bir hıfzıssıha ~limil( G u· - N u·. N H A B E I:> L E C> i 'ı ot .~ 

~ ~ Kocası eve bakrt1IY ,~ 
gözü ile Türkiyeye --. --------------------lllİll------ şama kadar e~' 

b k Maar1fte yeni vergi ihdas Belediyede ~ekiyorrnuŞ· •·•S' a ış .. . wlu •0~ 
Aşı ka" ~ıtlarının hükmü edilmiyecek Belediye zabıtas1nın Ortaköyde Pişmış 08 . ~,dı 

llaşmakalcden Deva,,, 
rmı görmek içap etmez. Doğru• 

o d .. k .. . inde bır e 
b Ankaradan gelen bir telgraf ha vazifeleri a oturan şu ru ısrn ""r!Jca•t 
eş sene Ortaköy karakoluna J11U r·~ 

cbn doğruya İstanbul ve civarında j Senebaşlarında ilk mekteplere 
amele çalıştıran ve işçi küçük ve yazılan çocuklarla mektebin eski 
büyük müesseseler gezildiği talebelerinden kayt yenilenirken 
taK:dirde bir hıfzıssıhha prof esö - aşı kağıtları isteniyordu. Maarif 
rünün hatır ve hayalinden bile Vekaleti gönderdiği bir tamimde 
geçmiyecek uygunsuzluklara tesa• aşı kağıtları müddetinin bir sene 
dtif olunur. değil, beş sene hükmü olduğunu ve 

Yiyecek ve içecek yapan ve satan mekteplerde buna göre hareket e
ecnaflarm çoğu mıfzıssıhha usul- dilmesini bildirmiştir . 
lerini işlerinde tatbik etmek §Öyle ilk mekteplerde daktilo 
dursun, hayatlarında bir defa bi- makineleri 
J ~ böyle bir mefhum bulunabilece- Maarif Vekaleti gelecek sene 
ğini düşünmemişlerdir. Tabii bu bütün ilk mekteplere birer daktilo 
sahalarda da hıfzıssıha noktai na makinesi dağıtacaktır. Bunun için 
zarından tetkik olunacak birçok 934 bütçesine tahsisat konacaktır. 

cihetler vardır. Mekteplerin tatil günleri 
Muhtelif limanlarımız arasın-

da işliyen vapurlarda bir güverte 
yolcusu sınıfı bulunduğu malum .. 
dur. Bu sınıf yolculara yapılan 
muamele hıfzıssıhha kaideleriyle 
nasıl telif olunabilir? Y okular gü
vertelere doldurulan koyun sürü .. 
leri arasında oturmak ve o suretle 
gidip gelmek mecburiyetinde hı -
rakılırlarsa bu vazıyeti hatta in .. 
sanlık usulleri dairesinde görmek 
mümkün müdiir? 

9emek istiyoruz ki profesör 
Lip111anm memleketimizi hıfzıssıh 
ha mütehassısı safatiyle tetkik et 
mesini memnuniyetle telakki ede
riz. Hamalların tabi oldukları 
srhhi şartların ıslahı çarelerini a .. 
rarken bunlardan daha mühim o
lan diğer sahaların da ihmal edil .. 
miyeceğini tahmin eylerim. 

Yalnız sadece fenalıkları gör -
mek, şu veya hu tarzdaki haUe
rin hıfzıssıhhaya mugayir oldu
cunu söylemek kafi değildir. Bu 
fenalıkların tevlit edebileceği her 
türlü neticeleri de nlah etmelidir. 
Nihayet memleketin umumi vazı .. 
yetini nazarı dikkate alarak fena
lıkların en kolay yollardan berta .. 
raf edilmeleri imkanları da aran -
malıdır. 

Mehmet Asım 

Tapu meselesi 
Tapuda suiistimalden üç me .. 

mur hakkında Tilayete gelen evra 
kın idare heyetince tetkik edilme
sine başlanmıştır. Bu günlerde ka
rar verilecektir. 

istiklali gaye bilen bir nizam tesis 
etmiştir. Cümhuriyetin §İarı, yük -
sek gayemizi teşkil eyleyen iktı -
sadi devlet idaealini süratle ta -
hakkuk etirınek için çareler ve va
sıtalar taharri etmektir • 

Hangi sözü olmamıştır? Hangi 
dediğini yapmamıştı?. 

~ :rr..,.. 

Hangi ıözü olmamıştır? 
Hangi dediğini yapmamıştır? .. 

Maarif vekaleti mekteplerin ta
til günleri için şu günleri tesbit ve 
alakadarlara tebliğ etmiştir: 

29, 30, ~1 teşrinievel: cümhuri• 
yet bayramı tatilil, 2, 3 ka. sani kış 
sümestr tatili 23, 24 nisan: Millet 
Meclisi ve çocuk bayramı tatili. 
5, 6 mayıs: Mektepler bayramı. 

Ramazan bayramı birinci günü 
sabahından üçüncü günü akşamı
ne kadar, Kurban bayramı birin 
ci günü sabahından dördüncü gü
nü akşamına kadar ve hakimiyeti 
milliyet bayramı için bir gün her ye 
rin kurtuluş bayramı günü de bir 
gün mektepler tatil yapacaklardır. 

Liselerde münhal 
muallimlikler var 

Bu sene liseler çok kalabalık 

olduğundan bazı liselerin ikinci 
devre muallimliklerinde münhal .. 
ler vardır. Bu münhallere ekseri -
ya muallim kadrosu müsait olan 
birinci devre muallimlerinin veka 
let etmesi lazım geldiği halde ha .. 
zı mekteplerde bu yapılmamakta
dır. 

İstanbul kız lisesi ikmcı devre 
riyaziye muallimlığı de seneba .. 
şından beri mualliminin mezuni -
yet almasından dolayı münhal bu .. 
lunmaktadır. Bu yüzden bu devre 
talebesi bazı şubeler taraf mdan 
müstesna olmak üzere riyaziye 
dersi alamamışlardır. Cumartesi 
günü başlıyacak olan birinci husu
si imtihanlarda bu talebenin vazi .. 
yeti fena bir mevkie düşecektir. 

Çocuk velileri yüzlerce imzalı bir 
istida ile bu hususta maarif veka -
letine müracaatta bulunmuşlardı.r 

Orta tedrisat umum 
müdürlüğü 

Haber verildiğine göre orta ted 
risat umum müdürlüğüne Hasan 
Ali Beyin tayini emri ali tastika 
arzedilmiştir. 

Yüksek tedrisat umum müdür
lüğüne aki müıtcıar Salih Zeki 
Bey getirilecektir. Halkevi reisi 
Hamit Beyin de hu makama tayi. 
ni kuvvetle muhtemeldir. 

Maarif müsteşarlığını kabul et 
tiği takdirde Rıdvan Nafiz Bey 
tayin edilecek, eğer Rıdvan Na 
fiz Bey kabul etmezse Almanyada 

berine göre gümrük ve inhisarlar Belediye zabıtasının vazıfeleri ye. .. 
varidatında beş milyon liralık bir hakkında yeni bir talimatname ha miş, kocasının eve bakllllrıar çt~ 
azlık vardır. lnhisar idaresi ken• zırlanmaktadır. İstanbul beledi - bahtan akşama ka~ar. es 13'1 ti. 

ğinden şikayet etmıştır. ef' di kısmındaki noksanı gidermek · b · t l" atnamenin esas d .. ın yesı U yenı a t.m ·· · r l ka lı• 
için pahalı cigara fiatlarını ucuz - metnini bir proje halinde hazırla· yet uzerınc po ıs er ra"tJ!'1" 

d giderek kocası Hasan :T et Iatacaktır. Gümrük idaresi e mış ve bunu alakadarlara gönde-
1 6 

d"rherll " 
zerını aramıs ar ı .,,.,, başka tedbirler alınacaktır. 934 k l l t ~ ' tJŞ 1 rere müta ea arını sormut ur. bulmuşlardır. Hasan ça" 

bütçesinde müvazene temini için 
memur maa~larının indirilmesi ve Şehir tiyatrosu san'cıtkar- lanmıştır. k ıırt''' 

b. bb"" Ekmek küfesine ta ~ ·,ıı ya yeni bir vergi ihdası gibi şeyler lan ve ır teşe us o· "trıJ'l 
Balatta fırıncı JATll l ıııoıı 

düşünülmemektedir Şehir bandosu san'atkirları ara- mek küfesine Baiath Sa' re 
larında bir kooperatif kurmaya ayağı takılmış, Sala111011 y"'e ~ 
karar vermişlerdir. Bütün şehir ti- şerek b~şmdan yaraland~:ıJJO 
yatrosu mensuplarının daihl ola - sol ayagı da kırılmıştır. 

Beyoğlunda maliye memur· 
ları geCj vakte kadar 

Cjahşıyorlar 
Beyoğlu maliye teşkilatının işi 

çoktur. Bu yüzden memurlar ak
şam saat 17 de tatil yapmıyarak 

on dokuza kadar çalışmaktadırlar. 
İşlerin sonu alınıncıya kadar bu 
şekilde çalı§ılacaktır . 

cakları kooperatif bir istihsal ko- hastaneye kaldırılmıştır. dl 
operatifi olacaktır. Bir imalathane Y':,ııd 

Arnavutluk konsolosluğunda 
Arnavutlğun istiklal yıldönü 

mü münasebetiyle dün Arnavut -
luk konsolosluğunda bir kabul res 
mi yapılmıştır. 
iHmmuınmnnnnmıunıı ıt11tmm11tuımımuıı1BUUJ1twıHWU111HttUMMHmniMilıH! 
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29 ikinci teşrin 1918 
Sırbistan ve Makedonyada Bul 

gar işgali altına düşen yerlerde 
Bulgar olmıyanlara karşı vasi bir 
imha siyeseti takip olunduğu gibi 
Gümülcüne müslümanları da yurt
larından kaldırılarak ve erkekler 
ailelerinden tefrik edilerek şimal 

cihetlerine sevkolunuyor. Ve müs 
lüman köylerine Bulgarlar yerleş
tiriliyordu. Biz buna karşı bittabi 
iddiai hak edecektik. itte Bulga. 
ristan bunun önüne geçmek için 
ev sahibini bastıran yavuz hırsızın 
tarzı hareketini takip etmiı ve or
taya hiç sıkılmaksızın bir (Edirne 
Trakya) sı me&eleai atmıftır. 

T etekkül eden yeni bir komite 
360.000 Bulgar namına Amerika
nın Sofya maslahatgüzarı Miıter 
Morfiye bir muhtıra vermiştir. is
tedikleri teY Edirne ve civarında 
360 bin Bulgar yerleıtirildikten 
ıonra bu havalinin mukadderatı 

Vilaon nazariyeıi mucibince tan .. 
zim olunmasından ibarettir. 

Bulgarların bu talebinde o ka 
dar büyük bir arsızlık vardır ki 
huna mukabele için kalem yürüt -
mek zaittir. 

Tasan uf haftası 
12 kinunuevvelde ba~lıyacak 

tasarruf ve yerli mallar hafta prog 

ran11 komiteler tarafından hazır

lanacaktır. Önümüzdeki hafta 

içinde bütün komitelerin iştirakiy
le umumi bir toplantı yapılacak, 

program tamamen tesbit edilecek· 
tir. 

Vergi kaçakcıları 
İstanbul tahsil müdürü Ali Rıza 

Bey yeni bir vergi kaçakçılığı me
selesiyle metıul olmuştur. Bu şe
kilde vergi kaçakçılığı ekseriya 
clükan sahipleri tarafından yapıl -
maktaymış .. Yeni dükkan açanlar
dan bazıları vergi dairelerine yan
lış isimle beyanname vermekte ve 
tahsildar vergi tahsiline geldiği za 
man kendisine aradığı adamın 
dükkanla hiç bir alakası olmadı -
ğmı söyliyerek sahtekarlık yap -
makta imiıler. Bu vaziyet karşı -
sında memurlara yeni t .. ı~ ..... t. ..... 

rilmiş ve vergi tesbiti e:masmda 
dükana sahiplerinin nüfus kağıt -
lariyle de meşgul olunması tenbih 
edilmiştir 

Polonez köyünde abide 
Polonya koliniaine mensup bir 

grup önümüzdeki pazar günü Po
lonez köyüne giderek Leh şaırı 
Adam Mikiyeviç için dikilen abi
denin açılma mer~siminde bulu • 
nacaklardır. Merasime Leh sefa-

f eti maslahatgüzarı ve Leh konso
losu da iıtirak edeceklerdir. 

Bu Akşam Büyük Bir Muvaffakiyete Şahit Olacaksınız 

I P E K F I L M Stüdyosunda 
TürkCJe Sözlü ve Şarkıh, Zengin 

CiCi BE.RBER 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSiN 

Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkıh Olarak 

i PEK ve EL HAMRA 
Sinemalarında başlıyor. Yerlerini rahatça ve evvelden temin 
etn.:ek istiyenler Telefon edebilirler. ipek: 44289, Ethamra 40868 

~l-------------------------10420-.--... r-

Eminönünde Vezir ha ~' 
Agobun imalathanesinde 1,ı 
Armanak su ısıtmak üzere .,~ 

ı b. ·· dde1 
cağını ya cmıf, ır mu ıtl~ 

ocak patlıyarak yangın ~'~;tlı' 
itfaiye gelinciye kadar ıııı" 
nenin bir kısmı yanmıştır· il 
iskeleden düşerek ya''t"# 

Halıcı oğlunda Erenl~t _,J._ 

sinde oturan sıvacı Serk151 ~ 
bahada çalışırken ıekiz 111~~ t 
seklikteki iskeleden düş111tJfı f' 
lanarak hastaneye kaldırıbll' 

ibrahimin 60 lit'~/ 
Beyoğlunda Defterdar "f Jf 

k cı'' , da Kınalı apartmanı apı ·I 
himin 60 lirasını Muzaffer~ 'I 
de bir arkadaşı dolandırat 

mıştır. ~·-
Etekleri tutuşan k'ı ~l 
Madam Horap, mangıa ~ 

de otururken, sıçrıyan bir >' 
kl · · tıır· cım ete erını tutuşturmu~ ~ 

teş, eteklerini lamamiyle tiJ~, 
duktan sonra farkına var111 

1 
b' 

Madam, ateş etini yakl1'11 ett•~ 
}ayınca basirnuya başla1111f1/ 
tan yeti~enler tarafından lı1' 
mıştır. ../ 

.;Je 
Ayasofya kubbesı ~ 

ehemmiyetli bir şe'J !;' 
Evvelki gün öğle namtlıs i~ 

smda Ayasofya camiinin ~/, 
kısmındaki kubbelerinden ~" Y 
den bir sıva dü~tüğü ve cııot ;f 
lunanları heyecanlandırdıjJı>' 
mıştık. ,J f 

Evkaf fen heyeti ile cvk ,f 
dürü Niyazi Beyin bizza.t i ç)I 
tetkikattan bu dökülmenııı ~ 
miyetli şey olmadığı anJaşı 

11
if 

Binayı tehdit eden hic bir 1 • f 
~ ~ ıJr ı 

mevcut değildiı·. Anla§ılchg\jıİ-
re sıva kücük kubbelerin b• 
den düşmUştür . dl 

Buna uzun zaman eve~,od 
kubbelere kurşun kapları 

10 
*', 

devirlerde yağan yağmur!#' f· f~ 
1 hep olduğu tecbit olunrrıllft~pfi~1~ 
heyeti rürük sıvaların f1 r e 

;J" ti . . 
kaldır.ılmasma başlat.fllıf J,;, 
iş bittikten sonra bu kubbe·te'e~ 
~en sıvanacak ve tam: ed• /, 
tır . ~~ 

1920 den heri söylediklerini ke
lime kelime okuyunuz. "Olacak -
br0 "yapılacaktiır,, -dediği her teY 

"olmuştur,, "yapılmıştır,,. Milletin 
b.Tasında, göğsünü gererek, terte -
miz alnını açarak, derin, mes'ut 
nefes alarak dolaşan muhterem 
başve'kılimizin muvaffakıyet sırrı .. 
nı gene 'kendi ağzından dinleyi -
nız: 

bulunan talebe müfetti,i Cevat B. , Kederlerini unutmak, vakitlerini ho; geçirmek----. .... 
bu vazıfeye tayin edilecektir. ve sevimli, şarkıh ve muıikalı bir film seyretmek isliyenler ~uroy Tf s~Tfitor~~! 

"GAZl Türkiyesindc on &ene -
den beri tahalckulc • ttirilen reforrn
b.rrn bind• birini yapmak için 
bu ı-.cmleJ.:ette ordular kullanıl -
m:ş, oJuJ<lard:ın kan akmış, fak;at 
1W1ncffak olunamaınıı•ır. ::;Azl 
;1<: HI..,.'"tun!u gö ... ülen ıink1lip~vın 

hepsini yapmı,trr.,, 

Macar sefiri Stokholme 
gidiyor 

Macar it.tanın Stakholm sef irli· 
ğine tayin olunan sabık Macar el
çisi M. Tahi dün sabah Ankara
dan şehrimize gelmi~ir. M. Tahi 
bugün vapurla Marsilyaya gide
cek, oradan Stokholme geçecek -
tir. Madam Tahi ise doğruca 
Peıteye gidecek, hir.kaç gün kal
dıktan sonra zevcine iltihak ed~ 
cektir .. 

Bütün dünyada tanınmıt ve balkın nıahbup artistleri olan 

Szoke Szakal • Ernat Verebes - Trude Berliner • 
Victor de Kowa tarafından temsil edilmlt olan 

AŞK TANGOSU 
Fılminin iJk iraesi münasebetile 

(Es war einmal 
ein Muzikus .• ) 

Bu ak9am A r t i s t i k' in BüyükGalasın• '• 

iştirak etmelidirler. Yerlerin evciden temin edilmesi rica olunur. 

Telefon: 42851 

d .. 1 .. ..,..,.rc91 

Y =ü·R ·o·r o' 
. b .. ··k tetıJ~ 

seneoın en uyu ocr 
Miimessili : CUVE e~~t~ 
Müthiş mizansen· 40 . 5~ 
15000 asker - 2oooos~fl~ ~~ 
rnuzikacı - 1000 beygJt r•'~ 
kostüm - 3 zeplin • 2 -t ı~ 

lanti1< vapuru 
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'4~~~eıv~lıı Ka~!ll!D ı T eşkilitı Mahsusa , 
~~tırıdre Dumas fils-- 1

--
1
• Selfımi izzet ·~~----illllmlRll1 llılimWl"ullll'I fililll 00 -!l ıw 

d l\U hatırlad B d b k A k d b . b "l"nç va VAKiT ın yenı Tefrikası : 27 Yazan: A. MıL 
ın İ~j .. ım. en e u a r a aımı, enı u gu u 

~bu~ ı:.~~nıek istiyor.~u-~; beni ziyette bırakmak istemedi. z..ramı· Jl·l}e krovazo··ru·· ,·ıe lstanbul' Jan 
lcirı~arla 1 eder ve buyuk feda.. . - Margörit ,dedi, Mösyö Duva .z-J. 4 U ı U ~ 
dtbilhlek i'st:z;~ za~anda elde e- lin konu,mamasını mazur gör, o - b • • J _t b b •• J •ı • t • 
~ naiı oıu ıgn~ bır atka, der· nu öyle heyecanlandırıyorsun, ki lT mlK QT Om Q llOlluerl mlŞ l 

llrft~ rurn dıye korkuyor - söyliyecek söz bulamıyor. 4' 
Ncy,.e ğ - Hayır, galiba sen yalnız gel· 

ıe.,_İn ol ' e er bu gece hu kadın mek istemedığı için seninle bera
lerdı' •tak, Yarın öleceksin, dese 

rll2 her geldi. 
ki· .:0 

1 olacaktım. Deselerdi 
L • n. lir - Eğer böyle olsaydı, Erneste 11;p nl a. -.er ve o kadına sa .. 

, redd d rica edip size beni tanıtması içın, tÖrdiif" e ecek ve riiyasında 
J\l~ u tatonun uyanınca yok ol

l'lllu ı" 
1acaL oren bir çocuk gibi ağlı • 

lltlbı, 

4-a h 
lttıaı&Jt : .er ne oluru olsun onu 
~ lltıyordum. Onun nasıl bir 

ın old .. . . 
dllı b. U&unu anlamam ıçın bun 

Ar ıka Çare yoktu. 

dilıııet•.d~ıınıa, kendine takdim e 
IÖ)'led' ıçın nıüıaade istemeıını 
~1-d •nı Ye koridorda dolaımıya 
ile )' lhl. Onun kartııına çıkınca, 
1"ı d~·~iırru, naııl davranacağı 

Sa Ufliniiyordum. 

'{liYeceğim sözleri evvelden 
IJordunı. 

tUr ~, ne yüksek bir çocukluk -

a· 
~~ sonra arkada,ım geldi. 
S. ueldiyor, dedi. 

•dllaı: 
: lalnız mı?. 

....._ t&..tka bir kadın daha var. 
......, rkek yok mu?. 

liayır. 
~Gidelim. 

~'l. lcadaıım kapıya dojru yürü· 

,Ş!•reye aidiyorıun?. 
O er !ıtedı. 

tıtdılera pasajın.da bir ekerciye 

fcl~n kabil olıaydı, bütün Clük -
~ .. ,;-tın alırdım, teker kesesini 
d"- e dolduracağımı düt ünüyor-

. .\rkadaımı: 
'"Y" '-'"i d uz dirhem üzüm ıekerle -
, edi. . 

::. .\c.l>a ıever mı?. 
il.tice. ~,ka teker yemez, bunu 

oıhr. 

~~dan çrliınca Cledi ki: 
~n.ı enı nasıl bir kadına tanıta• 
\it d~aıanur edemezsin.. Onu 
ite._ d 1 sanma, f ahitenin hırı; 
~,e ne f•bite-. Hiç sıkılma, 

........_ :•!eni aöyle. 
ff la, dedim. · 

)'ıc._ et ~•ide ona kartı olan iıti
l löaıeceırti. 

tit lc~a ıırdığım zaman Maraö 
ile hayla gülüyordu. 

il" İat.J flıe 0 nun hüzünlü olduğu • .. ,.,,Ord11-
~ . ...... 

tit baı~llfnn takdim etti. Margö 
....... ş!ker batını iidi ve ıordu: 
........ 8 lenm nerede?. 
~ urada. 

.-i-· clı •e Yiiz·· . 
"1111 İııclird" ume J;aktı. Gözle -
~ •ın, kızardım.. 

le. f11tJ.ı_ llfllıln kulağına bir şey • 
qdı "I d a_. '1U me en katıldılar. 

' ~e alay ettikleri muhak -
~ dcılranJıiım arttı, o 
lait LI lc:eııdi halinde hanaı ) ~.,,.. , 
•tr •e "-.IJordunı. Onun hissi • 

d Y&zdıj ktu 
~•di111. O 1 

ille plarla alay e 
~11aıi lllnd rıa. ne kadar fenalık etti 
.-... _ 1 ben· · 
ı;..., t8tii ' ıın1e alay ettikle -

, Oftu hn~ ~nladını ve beı daki-
oL. ' •Çuır k d 
lllll)a'll Lt a ına müye11er 
~ r aılrla ıevdim. 

fi._ ''t8rit be · ~ Uzu 
1 

nımle metgul olma 
Dl erını yiyordu. 

izninizi almasını rica etmezdım. 

Margörit cinsinden kadınlar, 
ilk gördükleri erkeklere takılmak· 
tan, onlarla soğuk nükteler yapa
rak alay etmekten zevk duyarlar. 
Daima görüıtükleri erkeklerın tah 
kirlerine maruz kaldıkları için, bu 
nun acısını böyle çıkarırlar. 

Onlara cevap vermek için, mu
hitlerine ahıık olmak lazımdır. 

Ben değildim. Hem Margöriti baş 
ka türlü tasavvur ettiğımden, ıa -
kaları f enama gitti. 

( DeTallll ftJ') 

TORK ANONiM ELEKTRiK 
ŞiRKETi : 

Mühim İlan 
Elektrik ıirketi, memurlarının 

1933 senesine ait (açık kül) ren -
ıinde ,(müstatil) ıeklindeki hüvi -
yet kartlarmın 1 kinunusani 1934 
ten itibaren iptal edilerek 1934 

ıenesi için muteber olmak üzere 
(açık mavi) renkte (ıekiz dıl'h) 

kartl~la değittirildiiini muhte • 
rem müıterilerine arze;yler. 

Bu ~artların bat tarafında §İr -
ketin unvanı, yani "Türk Anonim 
Elektrik Şirketi,, ve kutren büyük 
harflerle 1934 senesi yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uy -
gun olm~an kartlar ıahte adde -
dilmeli ve hamilleri polise haber 
verilmelidir. 

Şirket, müıterilerinin bu ilana 
riayet etmemelerinden çıkabileceJC 

neticelerin meı'uliyetini kaliul et· 
miY.eceğini şimdiden be:y:an eyler. 

lstanbulda: Havagazı ve Eleli -
trik ve Teıebbüsatı ıınaiye Türli 
Anonim Şirketi: .., --Mühim ilin 

lstanbulda Havaıazı ve Eleli -
trik ve tqebbüaatı Smaiye Türk 
Anonim Şirketi, memurlarının 

.1933 ıenesine ait Jaçık Y.eıil). ren· 
ginde (beyzi). ıeklindeki hüviyet 
kartlannın 1 lcinunuaani 1934 ten 
itibaren iptal edilerek 1934 senesi 
için muteber olmak üzere :Cpem -
be) renginde :<J:Uvarlak) kartlarla 
'Cleiittirildiğini muhterem müt -
terilerine arzeyler. 

Bu !iartlarL"t bat taraf nida tir • 
lietin unvanı, yani "latanbulda 
Havagazı ve ElektriJC ve Tetebbü

ıatı ıınaiye Tür}( Anonim Şir1'eti" 
ve kutren büyük harflerle 1934 se
nesi yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uy· 
gun olmıyan kartlar sahte addedil
meli ve hamilleri poliıe haber ve
rilmelidir. 

Şirket, mütterilerinin bu ilana 
riayet etmemelerinden çıkabile • 
celc neticelerin meı'uliyetini kabul 
etmiyeceiini timdiden beyan ey_ -
ler. 

Doktor Bahattin Şakir bey bu il den onlardan fazla bir istifade bek ' nının yn!daştığını hissederek ka • 
telgrafnameye verdiğı cevabında lenemiyeceği aıikardı. rargahı daha ileride tesise karar 
kendisinin teşkilatı mahsusa itleri "Hamid iye,, kruvazörünün mu· vermişti. Yeni karargah mahalli, 
ile meşgul olmayı tercıh ettiğini vaaaletinden bir kaç gün sonra İs- Trabzonun şimalinde, keza Kara -
Talat beye bildirerek idare itle • tanbulun Trabzondaki arkadatları deniz kenarında bulunan "Arha • 
rinde büyük meziyetlere malik o -
lan Tahsin bey gıbı tecrübeli bir 
zatın~ Erzurumdaki vaziyetinden 
dolayı, hemen oraya vali tayin e -
dilmesini rica etmıf tı. Bunun üze
rine Tahsin Bey Erzurum valisi 
olmu,sa da Yandan ayrılarak Er
zuruma gitmesi daha epeyce 
zaman gecikmıfh. 

Erzurumda bu hadiseler vu• 
kua geldığı esnada T ırabzon cep
hesi uzunca müddet bir atalet dev 
resi geçirmi,ti. Çünkü Kara Ke
mal bey lstanbulda teşkilatı mah· 
susa merkeziyle müzakere ettik -
ten sonra Trabzon için lazım olan 
silah, cephane ve parayı tedarik 
etmek üzere oradan müfarekat ey• 
lediğindenberi iki hafta geçtığı 
halde lstanbuldan hen.üz bir ce -
vap alınamamrıtı. Nihayet yirmi 
gün sonra dahiliyeden Tırabzon 
valisine ve kumandan Rıza beye 
gelen telgrafnamelerde, çete teş .. 
kilatı için lazım olan mevkufların 
serbest bırakılacağı ve bunların 
kimlerden ibaret olduğuna dair 
bir liıte tanıim ~dilerek gönderil
mesi bildırılmı9tı. 

Yilayet Rıza beyle birlikte bu 
liıteyi tanzimle meşgulken lstan • 
buldan Trabzona hareket ettirilen 
Hamidiye kruvazöru ile bir mik • 
tar bomba gönderilmıştı. Bu suret• 
le Nail bey "Düımanın ta beynin
de patlatmak,, istedığı sevgili bom 
balanna kavuımuf oluyordu. Bom 
balar nazarı 'dikkati c.elbetmesin 
Cliye portakal sandıklarına istif 
eClilerek öylece ıevkolunmuşlardı. 
Sandıklar gümrüie çıkarıldıktan 
aonra teıkilatı mahıusaya memur 
olan zevat tarafından gizlice mua 
melesi yaptırılarak gümrükten alın 
mııtı. Eylul portakal mevsimi ol -
mamak dolayıııyle bombaların 
portakal sandıklarına gizlenerek 
gönderilmesinin ki.fi bir tedbiri 
ihtiY,ati olup olmadığı cayi sualdi • 

"Hamidiye,, kruvazöründen çı· 
bn etya meyanında: bir de 38 a .. 
det küçük çapta mavzer tüfeği var 
dı. Sökülüp takılması gayet kolaY. 
olan bu küçük mavzerlerin küçük 
bir tarihçesi de vardı. Bu silahlar 
:>Jbdülhamit hal' edildikten sonra 
Yıldız sarayında taharriY.at yapılır 
lien bulunmuftu. Ondan sonra bir 
tarafa saklanmıt kalm19, nihayet 
timdi meydana çıkarılmıştı. 

''Kırmızı Hakan,, ın otuz ıene • 
lik tahanungihında korunma vası
talanndan birisini tetkil etmiş ve 
belki de "mavzer,, fabrikası tara -

f mdan sureti mahsusada imal veya 
"zatı ıaliane,, ye liediye edilmiı o
lan bu tüfekçikler bir müddet te 
askeri silah deposunda hizmete in· 
tizar eyledikten sonra şimdi, umu 
mi harp bidayetinde, çete amirleri 
nin itlerine yaramak üzere Trabzo 
na gönderilmitti. Maamanb, cep -
tianelerl az olduğundan ve tekrar 
tedarikine imkan görülmedijin -

unutmadığım ispat eden bazı şey -
ler daha gelmi,ti. T eıkilatı mahsu· 
saya mensup zevata tevzi edilmek 
üzere gönderilen bu e,ya dürbün, 
kundura, mu,amba, tozluk, kışlık 

fanila ve saire gibi levazımdan i -
baretti. Silah ve cephane yerine 
gönderilen yukarıdaki techizahn 
mi.nasını anlamak i~:n o teçhizata 
terfik edilen kısa bir mektubun 
mündericatını gözden geçirmek la 
zımdı. Bu mektupta arkadaşlara 

biraz daha sabretmeleri tavıiye e -
dilerek samimiyetle gözlerinden 
öpüldüğü yazılı bulunuyordu. Bina 
enaleyh, sabretmek için lazım o -
lan şeyler silah ve cephane değil, 

güzelce giyinip kutanmak ve iç sı· 
kılırsa dürbün ile Trabzon ufukla-
rını seyir ve temaşa eylemek idi! 

Bununla beraber, Riza Bey bi -
raz daha faaliyete geçmek zama -

vi,, kasabası idi. 
Niçin ve ne maksatla olduğunu 

bilmiyerek uzun ve meşakkatli bir 
seferden sonra bir kaç haftadan be 
ri Trabzonda beklemekte olan Is· 
tanbul katibi mes'ulleri de, kendi· 
siJe beraber, "Arhavi,, ye hareket 
edeceklerine dair Riza Beyden e -
mir almışlardı. Riza Beyden gelen 
bu emirde katibi mes'ullerin ken • 
di emrine geçtilrJeri, bunun için ls
tanbuldan ayrıca emir beklemeğe 
lüzum kalmadığı ve derhal hare'ket 
edileceği bildiriliyordu. 

Katibi mes'ullükler pek kat'i bir 
şekilde sadır olan bu emri tebellüğ 
ettikleri :zaman oldukça şaşırmış -
lardı ve bir müddet düşünüp taşın
dıktan sonra bu şaşkınlığı izale i -
çin bir toplantı yapmağa karar 
vermişlerdi. 

(Devamı var) 

.................................. ee••••••• .. •••••••••• .. •••••••••• .. •••••• ...... ••• .. •• ... 

Gene iş 
(Ba, tarafı S üncü ııayıfada) 

bir saha saymıyoruz. Sempatiden 
daiha kuvvetli, ve bütün sempati
lerin sempatı11 olan hakikate hiz· 
meti yazıcıhğm en esaslı vasfı sa
yıyoruz. Eflatunun ideal cümhu .. 
riyetlerine benzer cennet gi 
bi bir alemden işi bol 
gençleri müreffeh edecek 
projelerden bahsedebılırdım. Fa -
kat gençleri hulya arkasında koş • 
turarak onların seraptan mağlup 

bir ordunun ricale benzer hüzün -
lü bri ruh yorgunluğuyla dönmele 
rini seyretmeye asla tahammülüm 
yok. Her 1eyi açık konu,acağız, 

her 'eyin 1hakiki sebeplerını arıya 
cağız. 

Her ıeyi görünüşe göre değil, 
hakikate göre muhakeme ve mu -
kayese edeceğız. 

. . ~ . 
itin çıkar yolu söyledığım iki 

noktadadır. Evveli. iş hacmi genif 
lesin! Çünkü it daraldıkça, yahut 
buıünkü teklinde kaldıkça ihti .. 
yardan alıp gence vereceğiniz iş 
büyük bir ıey ifade etmiyecektir . 
Çünkü bu defa genç bir adamı tu
feyli olmaktan kurtarmıt fakat o .. 
na mukabil bir baıka adamı tufey 
li haline koymuı olacaksınız. U • 
mumi hesap itibariyle bir kazanç 
temin etmit olmıyacaksmız. Genç
lere iş bulmaktan maksadımız 
memlekette tufeyli miktarını azalt 
mak ve kazancı çoğaltmak demek· 
tir. Bunun için yegane çare iş 
hacmının genişlemesidir. 

it hacmı genişlerse, iş büyük 
mikyasta temerküze giderse işin 

idaresi de o zaman tavsiyelerden, 
iltimaslardan kurtulur. Tavsiye ve 
iltimasın önüne geçecek yegane 
çare i,in ihtisaslatmasıdır. 

Size kabaca da olsa hakikati 
i(ade eden bir misalle bunu anla
tayım: 

"Meseli siz nakliyecılık ediyor• 

• • 
sevgısı 

sunuz. Bir beygiriniz var, yahut 
iki tane merkebiniz.. Bunların 

ba9ına koyacağınız adam yol yü -
rüyebilen herkes olur. Fakat timdi 
siz ayni ankliye ıJını bir büyük ti• 
mendifer kumpanyası, yahut bir 
transatlantik idaresi haline koyun 
o zaman treni idare edecek, yahut 
Okyanusları aşacak gemiye kap -
tanlık edecek adamı bir tavsiye 
ve bir iltimasla tayin edemezsiniz. 
Arıyacağınız vasıf i, sevgisi ve 
ihtisastır. Ben de bunları istedim. 
Çünkü Türkiyenin günden güne it 
hayatı merkep kafilesinden şimen 
difer itletmesine gitmektedir. 
Realite budur. Ben de bunu söyle
dim. Acı hakikati her şeye tercih 
ettim. 

Sadri Etem 
-

Tesisatı Elektrikiye Türk Ano • 
nim Şirketi: 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrikiye Türk Ano

nim Şirketi, memurlarının 933 
senesine ait (krem} renginde 
(mustatil) şeklindeki hüviyet kart 
larmın 1 kanunusani 1934 ten iti
baren iptal edilerek 934 senesi için 
muteber olmak üzere (portakal) 
renginde (mustatil) kartlarla de· 
ğiştirdiğini muteber müıterilerine 
arzeyler. 

Bu kartların bat taraf mda §İr • 
ketin unvanı, yani "Tesisatı Elek
trikiye Türk Anonim Şirketi,, ve 
kutren büyük harflerle 1934 sene
si yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uy -
gun ohmyan kıırtlar fahte addedil
meli ve hamilleri polise haber ve
rilmelidir. 

Şirket, müşterilerinin bu ilana 
riayet etmemelerinden çıkabile -
cek neticelerin mes'uliyetini kabul 
et-tniyeceğini 9imdiden beyan eJ. • 
ler. 
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Kürk, Gene Rağbetle -1 ürlü 1 ürlü 
Manşonlar - Deriden Mantolar 

Son Moda Şapka, Manşon, Esvap Modellerl 
Kürkle alakadar olmanın zama- istifade edilmesi, ıon zamanlara 

ru geldi. Bazı yerlerde ıoğuklar, kadar yalnız spor ve ıeyahat hu -
bu husustaki alakanın daha evvel suslarında gözetilirken, şimdi bu 
hat göstermesine zemin hazırladı. vaziyet hayli değişmiş bu1unu)'or. 

Meslek hayatına atılan kadın, 
kürkten ve 'kumaştan yapılan man 
to yerine deriden yapılan manto 
giyiyor. Bunun hariçte iş görmeğe 
giden bir kadın için daha dayanık 
1ı olduğunu düşünüyor. 

Burada havalar henüz tam mana- '"""""'""'""""'~"'"""""uu'"ııı11uıııuıı11nıııı111111ıınıııııı'uıaıııu1111111•ıııııı111111a. 

sile ıoğumuş olmamakla beraber, 
bu vaziyete artık pek te güvenile -
mez. Bu itibarla Avrupada kürke 
kartı şimdi gösterilen alakanın de
recesini şöyle bir gözden geçire -
lim. 

Avrupada, kürk, geçen kış mev

simindeki gibi modadır. Muhtelif 
cinste ve renkte kürklü mantolar, 
moda mağazalrınm vitrinlerinde 
yer tutuyor ve alıcı buluyor. Si -
yah - Beyaz renklerin bir arada 
bulunmasının hoşa gidiş vaziyeti, 
bu sahada da devam ediyor. Si -
yah - Beyaz kürk parçaları, biri • 
birlerine uygun olarak eklenmiş 

mantolar, tercih ediliyor. 

<C>ô 

Avrupada havaların soğumasile 
beraber, kürkle olduğu kadar man 
fonlarla da bariz bir alakadar oluş 
göze çarptı. Modacılar, çeşit çeşit 
manşon örnekleri ortaya koydular. 
Bu örneklerin kelebek ve fiyonga 
şeklinde olanları, fıçı şeklinden 

mülhem olanları var. Biçimleri a -
cayip olanları da, zarif olanları da 

En çok kürkten yapılan son mo
da. manşonların, kürk mantolarla, 
ceketlerle, kaplarla aynı cinsten 
kürklerle, örneklik gözetil~rek ya
pıldığı oluyor. Fakat, ortada tam 
bir takyit vaziyeti yok! 

Deriden manto giyimek te ih -
mal edilmiyor. Deriden bu hususta 

memnuniyetinden ağzı kulakları -
na vardı. Müessese, iflas tehlikesin 
den kurtulmuş oluyordu! 

Bence, en muvafık örnek, İngi'l
tere Kraliçesinin başındaki şapka 
örneğidir. Kraliçe Hazretleri, ta 
1904senesindenberi hotoz şeklinde 
şapka giymekten vaz geçmediler. 
Bu örneği kadınların çoğuna kabul 
ettirmek te, herhalde daha müna -
kaşalı ve daha kolay olur. Çünkü, 
hiç değilse örnek olacak şapka, o -
tuz sen.::denberi yüksek bir başta 

taşınan şapkadır!,, 

1 Ziyafet Bahsi 1 
SOFRA 

ııır11111rnııı1111111" 

Uzun Masalar Et
rafında Toplanış 
Adeti Kalkıyor! 
Avrupada, ziyafetlerde sofra • 

ların hazırlanış vaziyetinde büyük 
bir değişiklik göze çarpıyor. Bu 

değişiklik, gerek masalara, gerek 
masaların üstüne konulan şeylere 

aittir. 

Çay ziyafetlerinde olduğu gibi 
yemekli ziyafetlerde de, uzun bir 
masa etrafına toplanmak adeti, git 

tikçe kalkıyor. Uzun masa adeti -
nin yerini, misafirleri yuvarlak ya-

hut dört köşe küçük masalar etra
fına oturtmak usulü benimsenili -
yor. 

Bu yeni şeklin ortaya konulma 
sından maksat, misafirlerin ma · 

sa başına, üç, dört, nihayet beş 
kişi birbirlerinden, grup grup 
ayrı olarak oturabilmelri imkanı -

Diğer taraftan ;yalnız süslü giyin 
meği düşünen kadın da, elbise do
labında deriden yapılmış olan ce • 

ket, yelek ve manto bulundurmak -
tadır. Yalnız süslü giyinmeği düşü 
nen kadın da, muhtelif renkte vü -
cude getirilen şık biçimde deriden 
ceket, yelek ve manto için, alaka 
beııliyor. 

ôô 

Kadife ve ipek..... Bu ikisine 
rağbet devam ediyor. Bilhassa ka
dife, elbisenin yapıldığı kumaşa 

parça halinde süs olarak da, ilave 
olunuyor. 

Kadifede fazlaca J>eğenilen 

renkler, her zaman olduğu gibi da
ha ziyade siyah, sonra da mor ve 
koyu yeşildir. Açık renk kadife
den bu suretle istifade edilmesi yo
lundaki tecrübe, o kadar kuvvetli 
bir benimsenişle karşılanmadı. 

tam manasile rahat edilemiyordu. 
Bununla beraber, uzun masala

rın bu tarzda parçalanıp dağınık 

hale getirilmesi ve ev sahıbmın mi 
safirlerin yerlerini tayın etmemesi 
usulü, eski tarza alışmış olan ba
zı kimselerin hoşnutsuzluklarını 
mucip olmamış değildir. Bunla-

rın teşrifat kaidelerının bozulma -
sından canları sıkılmıştır. Bu, 
hoşnutsuzluk sebeplerinden biri .... 
Bir diğeri de, zıyafet vesılesıle 
toplulukta gözetilen herkesin bir
birine yaklaştırılması gayesinden 
uzaklaşılmış olduğu kanaati.. ..... 

Onların bu kanaatıne karşı, ye
lar. Herkesin istediği masa ha- ni tarzın taraftarları, upuzun bir 
~ında, istedığı kimselerle birlikte masa etrafındaki takyid edici top 
oturmakta tamamiyle serbest hı- luluktan ziyade, asıl şimdiki dağı
rakılması, çok memnuniy'!tle kar 1 nık oturuş tarzında topluluk 
şılanmıştır. 1 gayesine varıldığı fikrmı ortaya 

Halbuki, uzun masa etrafında 
1 

atıyorlar. Kadınların çoğunun bu 
oturuşta, yukarıda işaret ettığı - yeni tarzın taraftarı oldukları, bu 
mız mahzur bulunduğu gibi, ayrı - bahse dair bir Avrupa gazetesinde 
ca misafirlerin yerını cvelden ev çıkan yazının sonuna bilhassa. ila-

nı temin etmektir. Bu suretle mi
safirler arasında birbirlerile ya -
kından tanışanlar, yahut davetli 

bulundukları yerde tanışıp da bir· 
birlerile anlaşan, birbirlerile ko -
nuşmaktan haz edenler, uzun bir 

masanın yalnız sağında ve solun -
da oturanla sıkı fıkı konuşmaya 

müsait olan takyit edici vazıye -
tine bağlı olmaktan kurtuluyor -

sahibi tayin etmış olduğundan, ve olunur! 

1 Sıhhat ve Ciüzellik 1 
TEN 

ıı ı111 11ı ı ııı ıı11 111 ı ı • • 

Güzel Kalmak için 
Serin Hava ile 

Temasa Alışmalı! 
Ten güzelliğinin kadın güzelli • 

ğinde ne kadar ehemmiyeti haiz 
bulunduğunu uzun uzadıya anlat-

mıya hacet yok. Bunu herkes, bil -
hassa kadınlar, pek iyi bilir ve ten 

lerini güzelleştirmek, tenlerinin gü 
zelliğini muhafaza etmek için tür
lü türlü çarelere baş vururlar . . 

Güzel ten, -ana hatlarile bir ta
rife tabi tutulursa- temiz, gergin 
ve pürüzsüz tendir. Güzel görün -

mek istiyen her kadın, teninin te -
miz, gergin ve pürüzsüz olması i -
çin, muhtelif vasıtalardan istifade 

eder. En iptidai olduğu kad~ 
başlıca vasıta, sabundur. Sonra, ·sı
ra kreme gelir. Bu vasıtalardan . iyi 

ce istifade etmenin nasıl mümkün 
olduğu bahsine, bu sahifelerde ev
velce dokunmuş, bu işlerde ihtısası 

olanların, bu arada büyük film yıl 
dızlarının tavsiyelerini etraflı .su -
rette anlatmıştık. 

. Bugünkü yazıda, sun'i vasıtalar 
dan istifade bahsini bir tarafa hı • 
rakarak1 ten güzelliğinde teni ha • 
va temasına alıştırmanın oynadığı 
güzelleştirmeye esas hazırlayıcı 

rolü izah edeceğiz. Bu husus; hiç 
te ihmal olunacak bir husus sayı -
lamaz: Halbuki, en ziyade ihmal 
olunan hususlardan biridir. Kadın 
ların çoğu, tenlerini ha va temasın
dan sakınmağı gözeterek, sun'i va 
sıtalardan istifade yolunu arama • 
ğı düşünürler. Tabii, burada işaret 
ettiğimiz hava teması, sıcak yaz ha 
vasının teması değil , serin hava -
nın temasıdır. 

Sonbahar geldi mi, teni hava te
masından korumak, bir itiyat hali
ni almıştır. Fakat, bu itiyada ria -
yet ederken, tenin hemen daima 
hava temasından uzak bulundurul 
masmın, havaya mukavemetini a
zaltacağı unutuluyor. Sonra, bu i . 
tiyada bir an için, herhangi bir se

beple riayetsizlik, aksi tesir husule 
getirir. Yani, alışık olmadığı serin 
hava ile birdenbire temas haline 
gelmesi, teni bozar. Sun'i vasıtala
rın güzelle~tirici vasıfları, bu vazi
yet üzerine faydalı tesirlerini büs
bütün kaybetmeseler bile, teni gü

zelleştirmek hususunda tam mana 
sile müessir olamazlar. 

Yapılacak şey, teni, serin hava 
temasından daima korumak değil, 
hu teması, bir nisbet dahilinde mu 

hafazaya çalışmaktır. Tenin serin 
hava temasına alışık olması, şart -
tır. Böyle yapılırsa , bu temastan 
uzak bulunup ta günün birinde te
mas haline gelivennenin teni boz -
ması gibi, ten güzelliğine sahip ol
mak istiyen hiç bir kadının hoşlan 
mıyacağı bir hale maruz kalın • 
maz . 

Ten güzelliğinde çok ehemmiye
ti haiz olan bu hususta tedriç ka • 
idesinin nasıl tatbik edilebileceği
ni, temas vaziyetinin sıhhate zarar 
getirmeden na•ıl temin olunabile -
ceğini anlatmağı, gelecek sayfaya 
bırakıyoruz. 
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Yerli mallarına ecnebi ~ 0 D U~°Y A 
ınarka vuranlar Şimal kutbu yolunda ilk insanlar! 

y ttli rnaıı 
~rrtı&k arına ecnebi markası 
tı:neb' •uretiyle hunları piyasaya 
kınd,~~alr olarak sürenler hak -
d' 1 tahkik d ır. l<o • at evam etmekte· 
bitirırıe ~''Yon Va:zıf esini henüz 
t ,_ lnıttir s· d' 
tıı; tiirnr·· · ~ 1m ıye kadar ge-

Rtt k ukrnuhafa ··d··1··- ·· e ıe t' . za mu ur ugu 
ltabit ed'~caret odası tarafından 
dı.ıkç, .1• en tacirlerin yekunu ol-
... tnuhirn b' 
'"'llttur, Ko . ır rakama hali~ ol-
'0n k. rnısyon bu husuataki 
k tarını b' .. 
lttda. h Vere ılmek ıçın An-

lttiidiirij ;lunan ıtanbul sanayi 
dir. efik Beyi beklemekte -

· ~efik a 1ktııat v k·ey bu mesele hakkında 
•t hu gi~· aleti~c malumat vermiş 
''Pılac ~ kfabrıkatörler hakkında 
d, Vtk~l anuni muamele hakkın 

" a etten . . . . 
uiğ eınır ııtemıştır. 

a:.: er laraft .. - d' .... . '"l't ikt an ogren ıgımıze 
~lll•·k ••at vekaleti de İstanbul 

.. aıı r 
•trdiği _ıcaret müdürlüğüne 
ltabitj .. ·eh~ırde hu gibi acirlerin 
ı. .. ı •ld' 
.. t'llhul . ırrnit, bir taraftan da 

l\tl\ f,b . tnılli sanayi birliği bü-
b rıkar· ı 
L il tneıele or eri alakadar eden 
~t, ba 

1 
hakkında ayrıca tahki .. 

...., .. ! llrtıı&tır 
uun 'S' • 

k\lör b temas ettiğimiz bir fahri -
~'1ck111du ecnebi malları meselesi 

....__ B a !unları söylemiştir: 
leli har~ lllalların iptidai madde -
~e~·h b ıçten gelmektedir. Binaen 
. "ttıbu~nun özü ecnebi malıdır. 
~ol'. B a Yalnız şekli değişi -

'.tıllku Yeı·li malı değildir. 
~dekıeı\ h~r o~?mobil fabıikası da 

llıellıl nı, chger takrmlannr baş 
htııda eketten getirterek !stan-
~akta%eniden bir otomobil kur -
ll' ~~r. Fakat bu fabıika hiç 
'allı an Yerli malı diye damga 
~lllla,~ktadır. Gene firmasını y drr. ,, 

ı 111tlurta ambalftj-
~tı nasıl olmalı? 

f ktı,,t 
• 1~İ~iıı .. vekaleti ihraç maddele-
('tı letk~~rümünün arttırılması 

1 tiC\r 
1 

at Yaprnağa Avrupada -
t~. et tnürn ·ıı . . . 

ıtti eası erımızı memur 
() .. ' 

"1·· trend.... . 
l li~._.. 1 . Rırnı:ze göre her ticaret 
ı.~~ik,t 1; bulunduğu mmtakada 
"\J~le .~Prnıt ve raporlarını ve-
tıll • &onde . . B 1 •sind rntı§tır. u rapora 
~tı İrı~ e her madde hakkında 
ltıl \l ~e . 1leferruatına kadar malu
''I rı rn k J ll" h e te ve bilhassa amba .. 
~~kted~kkında fikirler ilave edil-

C·· ır. 
~i .... 1 °11deril · ·•ı eri d en raporların en mü • 
ll'qir, ~ en hiri de yumurtaya da-
~d ~l..ırt .. crlinden gelen bu raporda 
t"· ""nın l I tıl, b·· Yanız Almanyadaki 
~ı ihr, Utün dünyadai beynelmi
~t~te ç Usullerinden bahsedil-
~t. Ve l" k 
~ 1(fİn ledb~r tacirlerinin de ika-
ı_:ktedir. •rler alınması istenil
d'J ltıeıel .Raporda evvela amba-
ll', ş· eııne temas edilmekte-

~· 1tnd' 
1• 

1~dek·1 b·~Ye kadar memleketi-,. ut .. 
~ l ''ndıkl un Yumurtaların amba 
tl'}in r arı 1440 adetlik idi. 

~'" ıca.ret .. . ~ '•ri rnumeuıli Avrupa. 
'lılderı memleketlerinin artık bu 

'•l\d ı çoktan 'ki . . 
~~ •ttla.rd k' vazgeçtı erım 
..,. O ola. k• 1 Yumurta adedinin 
.,.tkt ta teab'ıt d'ld·v• . b'ld. ed' e ı ıgını ı ır 
~ ır. Bu 
1 ~dıy, • l nun <ld sebebi uzun 
\I' • ... n atıl k 
t ı~in ma ta ve uzun yol-
~,, L Yurnurt d · ~l{~lc a san ıklarımn mu 
ı,t surette 720 

tllilrnckt d' ye indirilmesi 
'i c ır. 

"murta 
•andıklarının içine 

konan talaşların da ıslak veya ru
tubetli olmaması tavsiye edilmek
tedir. 

Ambalaj itibariyle bütün dün .. 
yadaki memleketlerin başında Ro 
manya gelmektedir. Romanya 
ambalajları Holanda, Danimarka, 
hatta Finlandiyaya bile tercih o-
lunuyor. 

Bunlardan maada yumurtalara 
menşe damgası vurulması da iste 
nilmektedir. Bu hususta en ziyade 
şiddetli hareket eden Almanyadır. 

Almanya gelecek bütün yumur 
taların üzerindeki damgaların ren 
gi çıkmıyacak boyadan yapılması 
için şiddetli emirler vermi~tir. Bu 
boyalar tazeler için kırmı:zı ve di
ğer yumurtalar için siyahtır. 

Almanya hükumeti bundan baş 
ka Almanyaya gelecek yumurta• 
lar için de şiddetli emirler vermiş
tir. Bu emre göre kontenjan vesi 
kası olan, rengi çıkmaz boya ile 
damgalanan ve vasati yekun 45 
gramdan aşağı dü~.miyen yumurta 
lar Almanyada satılabilecektir . 

Holanda hükumeti Almanyada 
ki kontrole karşı yumurta sandık

larının içine hükumet tarafından 

mühürlü birer kontrol kağıdı koy 

maktadır. Bu kağıtlarla o sandık 

içindeki yumurtalar hükumet tara 
fından garanti edilmektedir. 

Yumurtacılar birliAi 
Yumurta tacirlerinm kendi a

ralarında bir birlik yaptıklarım 

yazmıştık. Öğrendiğimize göre 
bunun için çalıJanlar birliğin ni
za.mnamesini yaparak İstanbul 

vilayetine vermişlerdir. 

ihraç maddelerimiz nic;in 
azalıyor? 

Ali iktısat meclisi birçok ihraç 
maddelerimizin azalma sebepleri 
ni alakadar tacirlerden sormuştur. 
Tacirler bunun sebeplerini kendi 
noktai nazarlarına 
izah edeceklerdir. 

Hayvan borsası 

göre açıkça 

ic;in bina 
Hayvan borsaaı için Karaağaç

ta bir bina inşasına karar verilmiş 

tir. Yeni bina 1934 senesi içinde 
yapılacaktır. 

Komisyoncular birliği kam· 
yon ücretlerini fazla buluyor 

Komisyoncular birliği gümrük
ler idaresiyle rıhtım şirketine mü -
racaat ederek Kuruçeşme antrepo 
sundaki mallıırı taşıyan kamyon · 
cularm fazla para istediklerinden 
şikayet et.mişlerdir. 

Takas işleri 

(Kristof Kolomb) un Amerika· 
yı keşfetmesinden yüz sene sonra 

Holandalı (Barents) ilk defa ola

rak kutuplara doğru, keşif seya -
batma çıkmıştı. Bu deniz kurdu 

bundan üç buçuk asır evvel (No
vaya Semlya) adasının garp sahi
line kadar gidebılmış ve bugün 

(Barents) denizinin ve (Barents) 
adasının hala kendi ismiyle yade
dilmesine sebep olan keşiflerini 

yapabılmıştır. Onun şimali garbi 
istikametinde sekseninci arz dere-

cesine kadar ilerlemiş olduğu tah· 

rnin edilmektedır. (Barents} bu 
seyahatlerinde henüz kırk yedi ya 

şında iken 1597 senesinde vefat 
etmıştı. Onun izi bir daha bulu .. 
namamıştı. Şimdi Rusyadan gelen 

haberlere na:zaran (Barents) in 
(Novaya Semlya) adasında bun -

dan üç asır evvel kurmuş olduğu 

karargahının enkazı bulunmuştur. 
(Barents) in ve karargaha yakın 

bir yerde medfun olduğu tahm~n dur. Bu tablonun bir kopyasınt 

edilmektedir. neşrediyoruz. 

(Barenb) in keşif seyahatleri
ne çıktığı devirde onun buzlar ve 
karlar arasında nasıl yaşadığım 

gösteren bir tablo elyevm Holan
da müzelerinden birinde mahfuz-

(Barenb) eski Osmanlı devle
tinin donanmalarına karşı harbe " 

den ve tarıhımızle alakadar olan 
meşhur kaptan (Don Juand d'Au 
strii\) nm muasırlarındandı. 

Moskova ile Hazer denizi V olga 
ırmağı ile birbirlerine bağlanacaklar 

Sovyet Rusy!', Moskovayı Ha· ı bin tonluk gemiler bu kanaldan ge 
zer deniziyle bağlıyacak yeni ve çebilecektir. 
130 kilometre uzunluğunda yeni Kanalın hafriyatı 156 milyon 
bir kanal yapmıya başlamıştır. mikap metre toprak çıkarılmasını 

Bu kanalın hafriyatına bilfiil iktıza etmektedir. lnşaat için 3,5 
başlanmış ve faaliyet birçok nok- milyon metre mikabı beton kulla
ta.lardan ilerlemiş bulunuyor. 1935 'nılacaktır. 

istifade edilecek ve bu su Mosko -
vada kullanılacaktır . 

Yeni kanalın en büyük ehemmi 
yeti, iktısadi mahiyettedir. Bu sa• 

yede Moskova ile Gorki arasında
ki mesafe 1035 kilometreden 824 

senesinin sonlarına doğru bütün 
progrun tckmillenmit olacak ve 
bu sayede Moskova bir tarafından 
Volga ve Hazer denizi ile birleşe
ccğı gibi diğer kanallar vasıtasıy
le Baltık denizine bağlanmış ola· 

kilometreye inecektir. Hali hazır· 
Kanalın hafriyatı birçok setler, da Leningrat Moskovadan 2543 

köprüler in9asını, kanalın bir sürü 

caktır. 

Kanal Moskovaya vardığı za
man iki kola ayrılarak Moskova 
etrafında bir daire çizecek ve 18 

nehirlerle bağlanmasını icap ede · 
cektir. 

Kanalın V olgadaki ağımdan 

V olganın yalağını on yedi metre 
yükseltmek için faaliyet başlamış
tır. Bu suretle 900 milyon metre 
mikap ihtiyat su bulunacaktır. 

Kurak mevsimlerde bu sudan 

Küba hadiseleri 1 Bağlar 
bitmiş gibidir A k 

Havana, 28 (A.A.) - Kübada· 
ki siyasi fırkalar arasında müte

vassıtlık eden Uruguay sefiri, Kü 

hada siyasi vazıyetin, ihtilalcı 

fırkaların uzlas.ması üzerine, he -
men halledilmiş gibi olduğunu söy 
lemiştir. 

A. B. C. teşkilatiylc cereyan 
eden müzakerattan sonra 24 saat 

zarfında vazıyet tevez:zuh edecek· 
tir. 

rtı dondan mü
teessir olmıyacak 

İzmir mmtakasmda bağcıları· 
mızın en ziyade korktukları şey 

üzüm kütükleri filiz verirken gece 
don hasıl olmasıdır. Çünkü sabah 
leyin günetin ilk şuaatı filizlerin 
üzerindeki donu erıttığı zaman ha 

sıl olan su katreleri peı·tevsiz tesi
rini yapmakta ve güneşin şuaları
nı toplıyarak filizleri yakmakta .. 
dır. 

kilometre uzaklığındadır. Yeni ka 
nal bu mesafeyi 1560 kile.metreye 
indirecektir. Ve Moskovayı Baltık 
denizine l 000 kilometre yaklaşh
racaktır. 

Velhasıl iki sene geçmeden 
dünyanın en büyük kanallarından 
h · ... r:ılmış olacaktır . 

Piyango talihlisinin 
başına gelenler 
Paris, 28 (A.A.) - Avinyon. 

dan "Pöti Parisiyen,. gazetesine 

bildirildiğine göre Fransız milli 

piyangosunun ikinci tertip çekili -

şinde 5 milyon franlık ikramiyeyi 

kazanmış olan Ribiyer bazı şüphe

li ve ikametten memnu kimseler • 

den tehditkar tarzda para talebini 

havi mektuplar almıştır. 

Bir sene zarfında takas ihracat Uzlaşmayı kabul etmiyen M. Buna karşı çare olmak üzere 
tetkik heyeti tarafından 8 milyon Menckalin bu hareketi ehemmiyet güneş çıkmadan evvel saman ve 

Yeni milyonerin evinin etrafı 

polisin nezareti altında bulundu • 

rulmaktadır. 

liralık ihraç muamelesi yapılmış
tır. Son zamanlarda yalnız takas 

suretile yapılacak ithalatla meşgul 
olmıya başlıyan takas komisyonun 

ca bir buçuk ay zarfında 3,5 mil· 
yon liralık ihracat vesikası veril
mi~tir. Takas primleri yüzde 30-

40 arasında mütemevviçtir. Japon 
emtiasının ithalatına karşı primler 
de yüzde elli altıya kadar tereffü 
kaydedılmıştır. 

Ayak kabıcılar cemiyetinde 

Ayakkabıcılar cemiyeti idare 
heyeti intihabatı dün yapılmıştır. 
Yeni idare heyeti azası bugün bel
li olacaktır. 

siz telakki ediliyor. 

Uzlaşma formülü bir temerküz 

kabinesi teşkilini ve muhtelif 

siyasi fırkalara mensup altmış 

murahhastan mürekkep bir devlet 

surasının tesisini derpiş etmekte • 
• • 
dir. 

Talebeler nafia nazırına müra -
caat ederek nezaret binası önünde 

saire yakılarak sun'i sis yapılır ve 

bu sis güneş şualarının filizlere te 
sir etmesine mani olur. 

Kaliforniyada bir elektrik ku
lesi inşa edilmiştir Tepesinde elek 

trik enerjisi veren tesisat vardır. 
Bu tesisattan çıkan elektrik ener-

jisi bağların, bahçelerin dondan 
müteessir olmalarına mani oluyor
muş. 

bulunan reis Zayas'ın heykelinin mu~tur. 

Üç kişiye karşı bir 

tabur asker! 

Baltimore, 28 (A.A.) - Geçen 

1.8 ilk teşrinde bir zencinin linç 

edilmesine iştirak etmekle mütte· 

hem üç kişiyi tevkiften mahalli 

makan1atın imtina etmeleri ü:zerİ• 

ne Marilant ayaleti valisi M. Ri • 

tchie, Salisburg şehrine bir tabur 
yıktırılmasım istemişlerdir. Tale - Komünist ve anar,ist sendikaları 

~ asker sevkederek tevkifatrn icra .. 
beler Zayası hükumet deva irine mahalli kapitalizme ve "Ameri-

aını emretmiştir. 
rüşvet usulünü sokmakia ittiiıam , kan imperyafizmi'ne,, karşı e;)ey -
ediyorlar. Postahanede bir koli ı' nelmilel işçiler,, ismi altında bir j Üç maznun derhal tevkif ve 
içinde büyük bir bomba bulun - tek cephe yapmışlardır. hapıelonmutlardır. 
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il B ı ı d. Adliye Haberleri: 
:~ OK HOLM.ES'e ugar.ar en ışe 
~-ı ŞERL edıyorlar Baro levhasında isJJ1 
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v ~-.. -~imi!'." ""!'. ~:; ji~1 1~! j[ı Ilı lı d 
1 1~ 1

11

1 l'!lı 1 1 1

llli lll~~lil !ili ljı lll'' mü;ll:;:~mleket arasmda aktolu~ Dün bir gazetede baro inzıhat ceyi teshil eden bir karar f 

VAKiT tefrikası nan muahede, iki memleket ara meclisince bazı avukatlar hakkın- mişlir. efil 
Holmes bu maliirr.l~tı alınca hay 

li p§i'!adı. Simon Gerden Arsen 
l.üpen olamazdı. Fransız sefareti 
1<atibi diye kendisini nasıl ilan ede 
bilir ki sefarethane çok yakında i
di, foyası hemen meydana çıkar -
dı. Hakikaten böyle bir adam var
sa kızı Suadiyede mürebbiyelik e -
den genç kız mı? Yoksa o kız bu · 
rada da mürebbiyelik mi ediyor -
du? 

Bunları apartımandan öğren • 
mek kolay olmadı. Vakitte müsait 
değildi. Hemen sefarethaneye fır
ladı. Fransızlara M. Simon Gerde· 
ni sordu. Kapıcı böyle bir katip ol
madığını söyleyince durdu: 

- H im, dedi... lı çatallaşmıya 

başladı. 
Yukarı çıktı. Sefarethanenin bü 

yük memurlarından birine yanaş -
tı. Bu memur Mösyö Simon Gerde 
ni tanıyordu. 

- Fakat ş imdi mütekaittir. Al -
lı sene evvel bu sefarethaneden 
tekatide sevkedildi. Fransaya av -
det 95.mişti. Sonra kızını alarak tek 
rar l.ötanbula gelmiş, burada yer -
leşmiş .. 

- Garip şey! Acaba burada hiç 
.tostu yok mudur? Adresini mu -
hakkak öğrenmek istiyorum. 

- Hayır, dostu olduğunu zan -
:netmiyorum. Çünkü M. Gerden 
cok bırcın bir ihtiyardı. Maamafi 
bir ker; tercüman Mösyö Dubois' -
ya sorunuz. 

Mösyö Dubois sabık katip Mösyö 

Gerdeni tanıdığım, fakat uzun se -

le geçirdi. Bu köşede dört, beş sıva 
cı, dıvarcı, demirci gibi işçiler iş 
bekliyorlardı. Bunların arasında 

temizce kıyafetini mümkün oldu -
ğu kadar değiştirerek Holmes tıp

kı bir i!Çİ gibi beklerken, arada 
bir müşteri geliyor, sıvacı \'eya de 
mirci istiyerek bim alrp götürüyor 
du. 
Ak~ama doğru Ferah apartıma -

nrnm kapıcısı geld. l~çilerden genç 
bir Rum la pazarlığa başladı: 

- 2 numara ile 3 numaranın si
fonlarır banyo tertibatı bozuk. Ya 
par r:ıısın? 

Genç Rum görmek üzere ltapıcı 
yı takip ederken Holmes eline ıü
zel biı:ı fırsatın geçmek üzere oldu
ğunu clü~ünerek seviniyordu. 
Y r.rım saatlik bir letkikten sonra 

Rum genci geı·iye döndü, hala ış 

bekli yen arkadaşlarına: 
- Neyse, dedi. iki, üç günlük 

bir iş çıktı. Yarın ba~lıyacağız. 
Sonra T ak~ime doğru yürüdü. 

Holmes onu takip etti. Taksimde 
omuzuna vurdu: 

- Arkada!, dedi. Galiba kazan 
cı yolunda bir iş buldun, Allah ver 
sin. Ama acaba iki apartımandan 
birini bana bırakır mısın? 

Bana günde iki papel ver, yeter. 
Rum genci bu garip teklifi bir 

lahza düşündü: 
- Sen işçi misin? 
- Evet, Prusyalıyım. Her işe g~ 

lirim. 

- Banyo tertibatı bilir misin? 
- Elbet. Termosifon mu? Hava 

neleıdenberi kendisini görmediği- gazı mı? Şofaj santral mı? Hangi
ni, yalnız ıon zamanlarda Ayaspa- sini istersen ...• 
şada oturduğunu işitmiş olduğunu - Ala ... Günde iki lira ha ... Ba· 
söyledi. Holmes sefarethaneden na da 3 lira kala.cak. Sen şunu bir 
fazla tafsilat alamıyordu. Çarna - buçuğa razı ol , da uyuş alım. 
çar Ayaspaşaya avdet etti. Uyu!tular, ertesi gün biri boru -

sında esnsen mevcut olan dostane 
münasebetlerin mütezayit bir tarz 
da iyileşmesini temin edecek ve 
daha srkı bağlara bir esas te1kil ey 
liyecckt:Y. 

Yugoslav hariciye nazıranın 
sözleri 

Bclg.rat, 28 (A.A.) - Türk -
Yugoslav muahedesinin imzasın

dan ve resmi tebliğin tevdiinden 
sonra hariciye nazırı M. Y evtiç 
imza merasiminde bulunan gazete 
cilere hitap ederek demiştir ki: 

"Ehemmiyeti tebliğde tebarüz 
ettirilen muahedeyi Türk meslek" 
ta~ımla imzaladığrmdan dolayı 

bilhassa bahtiyarım. Çok hayırlı 
olan konuşmalarımıza devam et -
tik. Hiç kimseyi korkutmak iste · 
miyoruz. Bilakis herkese emniyet 
vermek emelindeyiz. Gayemiz 
Balkanlarda sulhu tesis için haya• 
ti bir ehe mmiyeti haiz olan bugiin 
kü nizamı Balkanlarda idame et
mektir. Bugünkü konuşmalarımı
zın esası işte budur.,, 

Türkiye '1ariciye vekili Tevfik 
Ruştü Bey de şu sözleri ilave et .. 

da ihraç kararı 
bir haber vardı. 

verildiğine dair 

Öirendiğimize ı:öre, bu haber, 
baroca hazırlanan yeni levhada, 
re!.mİni göndermiyen, şimdi avu 
katlık sahasında çahşmıyan avu • 
katların zikredilmemesi yolunda 

evelce verilmiş olan karardan çık· 
mıştır. Bu karar, yanlış olarak 
aksetmiştir. 

Eski baro levhasında zikredilip 
te yeni baro levhasmda, yukarıda 
işaret ettiğimiz sebeplerle, zikri 
geçmiyecek olan avukatlar, yet-
miş bir kişidir. 

Baronun senelik toplantısı, ye
di kanunuevel saat on dört bu
çukta yapılacaktır. Bu top -
Iantrda senelik faaliyet rapo · 
ru okunacak, bütçe tetkik olu
nacaktır. Bundan başka, memle 
ketteki barolar arasmda bir fede
rasyon teşlC:ilini görüşmek üzere 
kongre halinde toplanılması için 
İzmir barosunca yaprlan teklif et
raf mda da konuşulacak ve bir ka
rar verilecektiY. 

Sabıka bürosu 
miştir: Adliye vekaletinde, katileş .. 

''Dostum Y erliçi kendi memle- mi! ceza ilamlarına müsteniden 
ketinde ziyaret ettiğimden dolayı bir sabıka bürosu tesisi takarrür 
hususi bir bahtiyarlık duyuyorum. ettiğine dair, dün bir refikımızda 
Sulhun bütün dostları mesaimiz- • bir haber çıkmıfhr. Bu arada ha
den memnun olmalrdırlar. Mukad zırlık faaliyetine ba,lanıldığından 
des sulh eserine, ne kadar az olsa ve katileşmiş bütün ilamların veka 
<la, yardım ediyoruz..,, letc gönderildiiinden bahaedili -

Fransızlar müsait yordu. 

karşıladılar Dün adliyede yaptığımız ta~ 
Paris, 28 (Havas ajansı) kikata göre, burada bu hususta 

Salahiyettar Fransız mahafili Türk malumat yoktur. 

- Yugoslavya misakının imzası.. Karşıhkh tazminat davası 
nı çok müsait bir tarzda karşıla - Eski müstantik Hikmet Beyle 
mışlardır. Mezkur mahafil bu mi Kadriye hanımın kardeşi Nasir B. 
sakın ikinci maddesiyle 7,10 da ara•mdaki kar,rlıklı tazminat da
imzalanan Türk - Romanya mi · vaama 1ıtanbul üçüncü hukuk mah 

Remzi Ef. serb 
değil mevkuf . 

Dün, b ir sabah gaıeteflt 
1 daJI çende bazı randevucu ar 

vet aldığı noktasından h 
'f tahkikat yapılan ve tevkı 

h . R . f.f. ta arrı memuru emzı 

best bırakıld ı ğını yazıyordtı• 
Adliyede yaptığımız f 

neticesinde, bu haberin as: 
dığmı öğrendik. Remzi f: " 
kuftur. 

Serserilik su.,ile muh• 
edilenler 

İstanbul üçüncü ceza 
mesinde, dün .serserilik 
kaydiyle yakalanan ve J1l 

gönderilen altı kişi muha 
dilmiştir. 

Ahmet Şadan, Yahya, 
Mehmet, Cemal isimleritı 
altı kişi , serser i olmadıld 
güç. ev bark sahibi bul\J 
m söylemişlerdir. 

Mahkeme, kendilerini 
et mi§ ve müdafaalarının 
ğunu ispat yollu gösterdi 
hitleri çağırmağa karar 11 

Sürp Agop mezatf 
davası 

Sürp Agop mezarlığı Y. 
belediye ile ermeni patrı 

arasındaki da va, temyiz 
mesince patrikhanenin da~ 
meıine salahiyeti buluna 
noktasından nakzediLmİ!r 

üçüncü hukuk mahkemesin• 
rilmişti. Üçüncü hukuk ısı 
sinde bu davaya yenidCJ1 
mak üzere celse aç.ılmı'' 
patrikhane vekill erinden 
hasta olması ve diğer vel,;lfl' 
kemeye yeni bazı vesaik ib~ 
ccği yolundaki iddiaıı üze 
hakeme 6 kanunuevele bır 

Burada Ferah apartımanmm ka lar ve sifonlar la uğraşırken öteki 
pıcı smdan, yakındaki bakkal dük- banyo dairesine bakacaktı. 
kanından ve nihayet Ferah aparlı- Ertesi sabah erkenden Taksim • 
manımn 5 numarasında oturan bir de tramvay tevakkuf yerinde bulu 
İngiliz kiracıdan topladığı malu • şarak Ferah apartımanına gittiler. 
matla anladı, ki Mösyö Simon Ger Holmes sarı bezden amele ceketi -
den bir kızı, iki hizmetçisi ile otu- le, eski yağlı kaıketile ve koltuğun 
ran, pek nadir görülen, son derece daki bez levazım çantasile tam bir 
sinirli, hastalıklı 65 yaşlarında bir demirci idi. Tabii 3 numaranın ta
ihtiyardır. Tabii Şerlok Holmes'in mirile meşgul olacaktı. 

sakının mütekabil maddesi arasın 
kemesinde bakılıyor. Henüz neti- tır. 

daki müşabcheti ehemmiyetle kay •••••••••••••••••••••••••••n••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••"'''''•• 

aklına ilk gelen Arsen Lüpen ol - Bu mükellef apartıroanda ken -
clu: · disine güze} bir hizmetçi kız kapı· 

- Acaba o mu? yı açtı. 

Bu sualin cevabını hemen ala - Mükemır.cl Fransızca biliyor -
bilirdi. Kapıyı çalar, ihtiyar müte- du. Banyo tamiri için bir adam 
kait sefaret katibini görmeğe çalı - beklediklerinden kız Holmesi he -
şır<lı. Fakat bu ihtiyata muvafaık men içeri aldı ve banyo dairesine 
değildi . Onun için bir iki gün feda götürdü: 
etmeğe karar verdi. Maamafih bu Duş bozulmuş, radyatörün boru 
bir iki gün apartımanın civarında ları tıkanmış olacaktı. 
geçireceği zaman zarfında tabii Holmes ehil bir adam lavrile: 
Arsen Lüpenin mahremi olan genç - Anlarız, dedi. Yalnız belki 
kız da çıkacak, tabii Lüpenle bu • horunun geçtiği yerleri araştırmak 
luşmıya gidecek, yahut

1

Lüpen bu - lazım. Acaba kimseyi rahatsız et-
raya g elecekti. miyecek miyim? 
Eğer Simon Gerden ve Lüpen - Hayır, yalnız Mösyö uyku -

ayni adam değilse... . 
1 
dadır. Şimdi uyan~·, Matmazel o -

Kapıcının ve komşularının onun 1 dasını dıo-ği~tirebilir. Bir de ahç ı ile 
nadirer.. sokağa çıktığını söyleme- ' ben varım. Evde başka kimse yok. 
leri hiç ehemmiyeti haiz değildi. 1 - Pek ala .. Bir kere tetkik ede 
Çünkü Lüpen bu apartımanda bir 

1 
yim. 

iki adaru kıyafetinde görünmenin Kız Holmesi bıraktı. Gitti. Ban· 
yoJlumı pek iyi bulur ve istediği yo daireainin aynalı bir kapısı 
k·yafete girerek savuşur, tekrar gi- k?ca bir salona açılıyor, diğer bir 

rt>l'di. kapısı da koridora çıkıyordu. iki 
Holmes. o günü akşama kadar kapıyı da aralık bırakarak banyo -

T --.k ::ime sapan köşede, apartıma - nun bir çok borularını, radyatörü_ 
nm pen ; ereierinden görünmiye - nü söktü. Bir iş yapıyormuş gibi gö 
cek bir yerde, kapıyı gözetlemek- rünmek lazımdı. (Ueurw '"•r> 

det.mektedir ve bunu birkaç aydan 
beri Balkan devletleri tarafından 
teşebbüı olunan gerginliğin izale
si siyasetine devam edilmekte ol -
duğuna bir delil addetmektedir. 
Herkesçe malum olduğu üzere 
Fransa hükumeti bu siyaseti tama
men tasvip etmektedir. Fransa hü .. 
kumeti telakkisine göre Avrupa -
mn herhangi bir noktasında hey -
nelmilel münasebatın iyilcımui 

sulhu tarsin edecek mahiyettedir. 

Bulgarların endişesi 

Atina, 28 (Hususi) - Sof ya .. 
dan gazetelere çekilen telgrafna -
.melere göre Bulgar efkarı umumi

__ J _z_f Y_A_R_ET_L_ER_f 
Üniversite profesörlerinden 

Hir' dün ticaret odası ile İstanbul 
ticaret mıntakası müdüriyetini zi-
yaret etmişir. 

Esnaf cemiyetleri büt~eleri 

Cumartesi günü İstanbul esnaf 
lar birliğine bağlı bütün cemiyet
lerin idare heyetleri toplanarak 
934 senesi bütçelerini tanzim ede· 
ceklerdir. 

İstanbul ikinci ıcra mcmurJu · 

yesiyle siyasi mahafili Tevfik Rüş ğundan: 

tü Beyin Atina ve Belgrada vuku Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
bulan seyahatlerinden endişe edi- mukarrer manifatura eşyasının, 
yorlar. Bu endişeler sevkiyledir 

30- 11- 933 tarihine müsadif ki Bulgar matbuatının mühim bir 
kısmı, muahedelerin tadili lüzu- per,embe günü saat 16 dan itiba· 

ren lstanbulda Sultanhamamda munu miidafaa ediyorlar ve Bul-
garların ecnebi topraklar üzerin.. 36 numaralı mağazada birinci a -

deki emellerini gizlemiyorlar. 

, Bulgarların asıl korktukları ci 
bet, Türkiye, Yunanistan, Yugos 

çık arttırma suretile 5atılacağm -

dan taliplerin yevmi mezkurda 
mahallinde hazır bulunacak me · 

lavya ve Romanya arasında dört muruna müracaatları ilan olunur. 
taraflı bir misak akledilmesi ve (372) 
Bulgaristanın siyaseten tecrit edil-

mesidir. lanması daha muhtemel olduğunu 
Bulgarların bu korkulan hila - yazıyorlar. 

fına olarak Londra matbuatı dört 

1 

Maamafih salahiyettar Yunan 
taraflı bir misaktan zıyacİe Türld· mahafili, Türkiye, Yunanistan 
ye, Yunanistan ve Yugoslavya a I ve Yugoslavya arasında üç taraflı 
rasmda üç taraflı bir miaak imza • ı bir misak ak ti arefesinde bulunul-

..... 
{ 
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Marmara üssübahri Kumandanlığı 
satınalma komisyonundan : 

10000 Kilo Kuru üzüm 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda mıktan ve nev'i yazılı 

erzakın aleni müaakasası 4 I birinci kanun/ 933 pazartesi günü 

s~at 14 te lzmitte kumandanlık Satınalma komisyonunda icra 
edilecektir. 

Şartname sureti musaddakası komisyonundan ve lstanbulda 

Deniz Levazımı Satınalma komisyonu reisliğinden alınabilir. Ta• liplerin % 7,S nisbetiode teminatı muvakkate akçelerile komis· 

vo na müracaatları ilin olunur. (6220) 

1 Askcrf Fabrikalar ilanları 1 

Eczacı aranıyor 
Askeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüğünden: Kırık kalede is -
tihdam edilmek üzere 108 lira üc. 
reti maktua ile bir eczacıya ihti -
yaç vardır. Talip olanların istida, 
diploma ve sair vesaiki ile Anka • 
rada Umum müdürlüğüne müra -
caatlarr. {6406) 

Sahibi: MEIDIET A~~I 

Nrıırlyat l'llüdürU: Refik Ahmet 

VAK 1 T l!tlatbaaıı - btanbul 

TELEFUNKEN'IN Yf\RF\TTIGI -
EN SON ESER 

• 
Yeni Telefunken 125 mode• 

ti olup 19- 2000 m~treY8 

kadar Kısa, Orta, Uzun dal• 

ğalı istasyonları alır. Tele• 

funk.en markasının dünyac• 

tanınmış fenni hususiyetle· 

rini cami olmakla beraber 

fiyatce de gayet ucuzdur. 

GÖRMEK VE DiNLEMEK iÇiN sfzl ZiYARET EDiNiZ. 

T E LE F N K EN ·, 
B O U R L A B 1 R A O E R f:- E R ve ş•• 

10380 
,ınooıı~ı~mınıınııı~ıınmınıınıııMııııınmınıınııı~nıııı~ıı~ıı~ıınını ıraııı;~ııınıııınııııooı@mooıı ııooınıını•ıııınıl 

Tayyare Y !başı 
PiYANGOSU 

Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır. 

Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 
ihtimali geçen seneden çok fazladır. 

Yeni plioı Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. 

'-ınıı~ııııımınıınııınıııllillıımm~nıı1!111lllınımnııınııııınıımııınııoomi mını11 'ıımım ııımm mııınıı:ıııııııı Jill!ll ıı ı ı ııı 
Mütercim aranıyor 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
F k 'f . . t b' . . 'k' . cill" ransız gümrü tarı esınc aıt repu uarın ırıncı ve ı ıncı 

1 eri Türkçeye tercüme ettirilecektir. Her cilt için bir mütercirO' 

ihtiyaç vardır. Her gün tercüme edilen kısım'.ar lstanbul Gilll'" 
rükleri Başmüdürlüğüne tevdi edilmek üzere üç ay zarfında tel"' 

cüıne işinin bitirilmesi şarttır. Repertuar eşya isimlerinden.~: 
evsafın dan ibarettir, Seçilecek iki mütercime beher cilt ıç• S 
''tevkif edilecek vergiler de dahil olduğu halde,, maktuan 47 

lira verilecektir. Türkçe ve Fransızça;iı kuvvetli olanların ilin t• .. 

rihinden itibaren on gün zarfında Ankara'da Gümrük ve Iohi5•~ 
lar Veka'etine istida ile ve kitapları görmek istiyenlerin lstanbU 
Gümrükleri Başmüdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan o!unur. 

(6~ 
~~~~~~~~~~~~-_,,I 

ıstanbut Belediyesi ilanları ~ 

d 37 40 rtıetr' Çarşı kapıda Mimar Hayrettin mahallesin e , 

murabbaı arsa teminat 22,5 lira. .
11
,t 

Cihangir yangın yerinde l ,68 metre murabbaı arsa tedl' 

2,5 lira. kD. 
Yukarıda yazılı arsalar satılmak ü1ere açık müzayedeye ıO 

1 Ş · · ı k .. h .. Le\'aı• nulmuştur. Talip olan ar erattı an ama uzere er gun 1 
Müdürlüğü, müzayedeye girmek için de teminat makbuz ~~~t 

· 5 2 °33 P t . .. ·· t b l<a"' mektubu ile '2 - 1 - 7 azar esı gunu saa on e~e 
991 

Daimi encümene müracaat etmelidir!er. ~ 

Kiralık Kağir Hane ve Dükkall 
1 '; 

Beşikta~ Al<arah Vakfiye idaresinden: Beşiktaşta al:aret•e t 
< ,,, •• 

de 25,26,30,41,91 namaralı hanc.lerlev:•19,24 numaral.1~ük~. 9,, 
birer sene müddetle kiraya verılecegınden 29 · Teşrınısaoı ııt• 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılıı>•f od 
Talip olan!arın Kanunuevvelfo yirminci Çarşamba günü saat -, 

üçe kadar mahalli mezkfırda 54 numarada rniitevelli kayrnalı• 1,. 
lığına ve yevmi mezkürun saat on üçünden on beşine kadar I' 

tanbul Evkaf müdüriyetinde idare Encümenine müracaat eı;;,) 
teri. ' (6 


