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~ugoslavyada bir yük 

katf!.rı g'!_ferken bir 

bomba daha patladı şehrimize gelecekler 

1a.::= v=,1 ~ * Sayı : 5661 Yazı işleri T elefonu : 24379 Çarşamba , 11 Birinci teşrin cıo uaca ny> 1933 ld:ı ı e Teleloııu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Silahsızlanma 
Ve Balkanda Sulh Pariste ve Istanbulda 

Cenevre 
Muharriri : Musollnl 

JQ.ı7• batveklll Muaolinl, kendi 
~~teaı olan Popolo d' İtalla ile 

.--· • t ""·:J ;I; .,_,,- •• _ • . . [görünen yıldız 
Romanya harıcıye nazırı 

..., 

yagmuru 

S n Amerikanın Önlversal 
9 l'Ylce tlze s•zetelerlnde basılmak 

ltaı rta blr ıoakale )'azmışhrı Btltftsı 
Jllll gazetelerlnlo de ayal sa• 

::ı:-:-da baımakale olarak bas• 
c:tl n bu 7au71 olduğu ırlbl ter• 

gelmek üzere 
ille edı yoraz. 

le l932 ıubatında ıilahıızlanma 
onferansının ilk celselerini aar • 

11111 olan tatlı hava hemen hemen 

Yunanistan 
serbest 

ismet Paşanın delaletile 
Bulgarlara Selanikte 

mıntaka mı veriyor 
tat1ı • , 

antıyle zail olmuıtur. O za • 
l'llan ilk hatipler gökten vahiy al
ını, Peygamberleri gibi konuıu • 
Yorlardı. Ve milletler ümitle bir 
ieyler bekliyorlardı. Bütün bun -
dar, boıuna geçen yirmi ay zarfın-
a gev§ediler li . 

b alipler artık konu§mıyorlar . 
ou .. 1 

run erde Cenevrede göze çar • 
l>an ce . . b ı · w • • 

Belgrat, 10 (Husu
si) - Politika gazete· 
si; Eğe denizinde Bul· 
gariıtana bir mahreç 
temini meselesinin, 
Türkiye batvekili Is -
met Paşanın sayesin -
de halledilmek üzere 
olduğunu yazmakta -

d rnıyetçı e agatın grevın -

~~- daha manalı bir ıey olamaz . Gazetenin yazdı -
l ltrıent Elektrol'da toplanmıJ ğına göre; Yunan hü;i '~ eHi iki delegasyodan hiç bi· kumeti Bulgaristana 

rı tıın bir söyliyeceği yoktu. Bir Selanikte serbest bir 
let;i süper parlemento olan Mil - mıntaka ayırmağa ra -
d t tr cemiyetinin yıllık içtimaın - zı olmuftur. Bu suret
ıt' bite parlemantarizm ıönük ha· le iki hükumet arasın-

dır. 

tıdedir. 

? • 

~ da muallakta bulunan 
~1c illetler artık hiç bir mucize ihtilaflı meselelerin ~ 
~ 1etniyorlar,· egw er bir uzla•ma· k d h'l" 
"' :r halli im in a ı ıne Cama veya Cumartesi lataobula gelecek olan 
tı "trılırsa kendilerini dilekleri - girmiı olacaktır. Ro.maaya hariciye nuırı M. TiUllesko 

~ ollni, sayacaklar. Roman a hariciye nazırı~ ünde, k~Iıraa 14 ünd·e· t~tanbula 
.ı .... ~idi alevlendiren manzum. Y • gelecektir. Bükret sefırımız Ham-
"- . "k;.l' .... ı .... in gayrotil• politi - n Balka at sey.ahatı dullah uplri Bey kendisine refa
~- ld•rnları tarafından hazırlan· ....,, 1 Romanya hariciye nazırı Möa • kat edecektir. 
}" 

0 ln nesre artık geçmit bu· 
'4tı\ı>'oruz. yö Titüleıko ayın 12 ıinde BükrJe- Mösyö Titülesko lstanbula gel-
Su y • • • • .b ten hareket edecek ve ayni gün diği günün ak~amı Ankaraya ha-

ll11ı enı vazıyetı nazarı ılı ara Sofyada bulunacaktır. M. Titü • reket edecektir. Ankradan av • 
terrı~~"·lazımdır. Silahsızlanma leıkonun o günü Sofyada kalıp detinde de İstanbulda kalmıya • 
hn· cıgı, limandan uzaktır, ve, kalmıyacağı malum değildir. Her cak, Atinaya gidecek, orada Yu-
..... •nınez, ne kadar sürecek bir ye- yıtadaJ 
""1 •efe d . . . . l halde Sofyada kalmazsa ayın 13 (Devamı 10 nnco aa 

d~ r ~re~ ıçın engm~e l------------------------------
i 
0~ru ıürüklenebilir. Bizi hangi 

) ~ıller bu tahminlere sev kedi -
Ot? b ... '11 • b" • . • 

"ıi • 0 u amı erın ırıncısı, umu -
~ ~ahiyettedir ve meselenin a.· 
ı::• Zorluğu ile karıııklığında 
•- la.nnıaktadır. Meıhur Vaıing 
'l>Jı d • 
ltk enız uzlaşması bet devleti a -
., a.da.r ediyordu; gene de ona 
'l'ınak kolay olmadı. 

,
1 
~leride Yapılması umulan ıilah
~ ~nma uzlaımaaı ise, milletler 
tu l'rııntinde temsil edilen bü -
~ devletlerin, hatta -Birleıik 
~i Crika devletleri ve Ruıya gi· 
l\lt-.. Ce.nevre ınüeaseaesine itti • 
lUıı·· etnuyenlerin tasvip ve kabu
he u lemine mecburdur. ikinci se
te P~_,her devletin ayrı bir askeri 
~IQ(··ı 
b. u e malik olmasıdır. 
Q(t} 'k tib' eıı devletler ve İngiltere 

leıı 1 
tercihan denizci olan dev -

t-'<: er "ar; Ruıya gibi tercihan ka· 
1 

<>la.nlar da var; diğer bazı 

Mussolinj 

Atletler 
Atinadan dün 
hareket ettiler 

Atina, 10 (Hususi) - Türk at· 
!etleri lstanbula avdet etmek üze
re bugün hareket edecekle~dir. 
Atletlerin reisi Yunan misafirper· 
verliğini kayit ve burada gördük· 
leri iltifattan dolayı harareti teşek 
kürlerini beyan eyledi. Bilhaaaa 
Yunan ahalisinin müsabakalar ve
silesiyle Türk milletine kartı izhar 
eylediği · samimi tezahürat Türk 
atletlerini çok mütehaaaiı etmİ§ • 
tir. 

Atletlerimiz bugün ıaat ıekizde 
§ehrimize gelecekler ve klüp men
supları ile federasyon mıntaka he 
yeti, Halkevi ıpor tetkilatı tara -

rr'"'nıııııı 
(Devamı ti ıııcı Myıfada) fından kar§ılanacaklardır. 

r ı'"'ll 1111111 :Ul'"ııııı11ııııttııı11ıııııııııı111111ıııııı111 1 ıııııtııııu 1 ıııttııııı 1ııı""""ll"'""'11lll'""''"lll''"""'lll''""'"ll"''~ .. 1 .· '"""'" 11 ıı11111ıııııı111111ıııııı111111ıı ııı111111ııı '"""''' ııı1111ııı ııı1111ııı •ıııııııı ıtıııııll ''""'" "''""\\ fi kınci .Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade :: 

6 lzz t Fu a ı :: 
~ HATIRALA I ~ 

8 ~g 
\ • 1'efrikayı Cu':1artesi Gününden itibaren Q 
~ .. , VA K / T te Okuyacaksınız/ ,ı== 

ıııltnı1111 ıı11ı,, ... ııı1 ~ 
hıııııııı hı ''"l""'"''lll"'"''"lll"'"''llı1111ııı•ıı11111ıllllltıı"ııııııı11111ıııııııı111·""'"''llll"ıııı11111"'"11ıı1111•"' 11111111 ııııııııı ııııııııı ııı111ıııııııı111uııı ıııııuıııı •tıııııııı ııııııııı ıııııııııı •ııııııı ııııııııı ııı 

Avusturya 
Az kaldı dehşet 
içinde kalacaktı 

VİYANA, 9 
(Hususi) - A· 
vusturya başve -
kill Doktor Dol-
fusu öldürmek 

(Om·amı G mCI sayıfada) 

Bu yağmur parçalanan bir kuyruklu 
yıldızın bakayası olsa gerek, deniyor 
Paris, 10 (A.A.) - Framıanm 

ve Belçikanın bir çok şehirlerin -
den dün gece müthiş bir yıldız 
yağmuru görülmüttür. Bu yıldız 
yağmurunun her halde parçala -
nan bir kuyruklu yıldızdan ileri 
geldiği zannedilmektedir. 

Evvelki gece İatanbulda da ha
va açıktı ve saat ona doğru gök 
yüzünün kalabalık yıldızlarından 

bir çoğunun aktığı görüldü. Bu 
akış, zaman zaman devam etti .. 
Bir çok kimseler de bu akıtı me
rakla seyrediyorlardı. 

Bu ıemavi hadise hakkında ra· 
sathaneden malumat istedik. Kan 
dilli rasathanesinden bize şunları 
söylediler: 

- Şahaplar sulp halinde cisim· 
lerdir. Havayı nesimi içerisine 
girdikleri zaman zıya neşrederler. 
gece semada uçanlar ağlebi ihti -
mal kuyruklu yıldızların bakaya -
sıdır. Senenin bazı günlerinde 
külliyetli olarak görünürler. Diğer 

Kuyruklu yıldız yaj'muı unu Ar:ı.daa 

böyle seyrettik 1 . 
zamanlarda ise azdırlar. 

Şahapların en meşhurları 16--
22 nisan arasındaki gecelerde gÖ• 
rünen Firit kümesi ile 9 - 29 teş
rinievvel arasındaki gecelerde gö· 
rünen Oryenü kümesidir. Yıldız· 

ların düşmesi fevkalade bir ha
dise d~ğ:Idir. 

Bale mektebi . açılıyor 
Vekalet programı beğendi, talebe 

içinde büyük makamdakilerin 
kızları da var 

Bayrak, ampul 
ve/ ener ihtikarı 
var, buna karşı 
müteyakkız ol-
mak lazımdır 

Ticaret odası-
nın ve müdüri
yetinintetkikai ı 
acaba iş işten 

geçtikten son-
ra mı netice

lenecek? 

bir kıam~ bedii bir dasısta .. 

Beyoğlunda bir "Musiki sanat• 
karları cemiyeti,, vardır. işte bu 
cemiyet, tarihi pek eski olmıyan 
kuruluşundanberi beili batlı bir 
tek gaye üzeril\de yürüyor: 

1stanbulda bale mektebi açmak 
bedii ji.mnastiğe, bedii dansa hal

<Dc,ıımı 8 inci sayırndu) 

avcı 

azizim, muhakkak bir yerd
tanı91yoru:ı.. 

- Tabii ya~u, batırlaınadını~ mı ? . Hımayel 
hayvanat cemıyeUnden deillmlyh: ya l 
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!~a~~~o r!~~~ac~:ak- Tevfik Rüştü Bey Peştede 
kaledeki şehitlerimiz için büyük 
bir abide yapılması kararla§tırıl • 
mıştır. 

Abide inşası için her vilayet ida 
rei hususiyesinden yüzde bir nis -
betinde tahsisat alınacak, ayrıca 

Milli Müdafaa Vekaleti tarafın -

Macar başvekili ile hariciye nazı .. 
rını da yakında bekliyoruz 

dan da yüz bin liraya yakın para Peşte, 10 (A.A.) - Türkiye ha- Yİnç!e bekliyorum. llu ziyaret Tevfik RüşLü Bey bugün oldu -

Yugoslaugada ................................ . 
Demiryolunda bır 
bomba daha patladı 

Atina, 11 (Hususi) - Belgral· 
tan gelen telgrafa göre, Zagı'tP 

şimendifer hattı ve Zintani köP -
rüsü üzerinde yeni bir bomba pal· 
lamıştır. Bu hadise, gece yarı•' 
yük katarı geçerkenvuku hulmu~· 
tur. Maddi zarar pek azdır. l{ıı.· 
tar yo.una devam edebilmiştir. 

Bc.mba geçenlerde Zarad•" 
Yugosla vyaya ithal edilenin ayf11 

kalıptadır. 

sarfedilecektir. riciyc vekili Te·: fi k Rüşt \.i B. Ma- ı j}.;i millet arasındaki derin \ 'C ana ğu gibi ileride de iki memleketin 
mes'ul devlet adamları tarafından r unanistanda Toplanan paraların idaresi, a - car ajansı muhabirine beyanatın - nevi do:;thığun yeni hir hlirhanı O· 

bide projelerinin tanzim ve habu- da demiştir ki: lacaktır. her sene mütekabil ziyaretler yap lngiiii'"t~·Y···Y· .. ·~·;elerİ 
]ü, inşaatın mürakabesi, abidenin maaı fikrini ileri sürmüş ve hu zi· 

.. !\'r acaı· 13es.vekili .M. Gömbö~ i- 'l'ürk - l\lacar dostlug'u Tiirk- tl . ·ı . ' 11 t d k' nu·· mayı· ş ap o Iar yerinin tayini gibi mesail ile mc~· - J. yare erın 1 tı mı e arasın a 1 . y 1 y r 
1 l l ·· b' ··k k k · le harici.\•c nazırı l\L De Kam.•:mın Jeı in tfı yüreklerinde yaşamakta - dostluk münasebetlerini derinlec -gu oma : uzere ır yu se om ıs- ·' 'ı' Atina, 11 (Hususi) - Dün vak· 

yon teşkil edilecektir. Ankarayı yakında ziyaretlerini ::;e dır .. , tireceğini söylemiştir. ti zevalde İngiliz tayyareleri Ta· 

Şimdiden elde 300 bin liraya toyi tayyare meydanında bir ni.i • 

yakın bir para olduğu tahmin edil- Tevfik Rüştü Bey u d ı d mayiş ynpmışlardır. Başvekil ,,e· 
mektedir. İnşaata önümüzdeki ç e V et ar as) fl a ki i ve harbiye nazırı M. Kondilit 
ilk baharda başlanması ve ağutso- f h · bahriye nazırı M. Hacikiryakoı 
sa kadar abidenin ikmal edilmesi ransız aricıye nazırı ıle --- tayyare seyrüsefer nazırı M. Ralli 
ümit edilmektedir. bir ınüıakat Almanyanın silahlanmasına karşı erkanları ite, bir çok resmi zevat. 
Talebe birliğinin teşebbüsü CENEVRE, 10 (A. A.) - M. İngiliz sefaret ve konsoloıhaneıİ 

Şehrimizde de Milli Türk Tale· Pol Bonkur dün öğleden sonra gelmek İÇİD lngilterenİn hareketleri erkanı, amiral Fisser ve bir çok 
be Birliği Çanakkale şehitlerine Yugoslavya ve Ti.irk hariciye na - kalabalık hazır bulunarak lngiliı 
abide ir~ası için çalışmaktadır. \ zırhın M .. Yevtiç ve Tevfik Rüş- Cenevre, 10 (A.A. ) - Silahları l Bu sabah, M. Narman Davis ile hava donanmasının en muktedir 
B irPJ:: 50 hin liralık bir iane derci tü beyle görü~müştür. azaltma meselesi Cenevrede fikir· M. Eden arasında bir konuşma ol- pilotleri tarafından idare edileJ1 
i':~n .resmen viluyctc m üracaat e t · \ Tevfik Rüşlii Bey, Tuna dev - leri meşgul eden işlerin hala ön muştur. nümayişleri hararet'c alkışlamı~ · 
mıştır. Bu muamele ikmal edilir !etlerinin kalkınmalarına a it mü -1 safında bulunmaktadır. Bu görü~melerden maksat ilk lardır. 
cdilr.:ı..:z fadiyetc b<:!'"io.na::nk lır. "'" k 0 relerin ink=~:ıf ı hahkmda 1 ı· .1. h" · k~ t " · · · İngiliz projesinde bazı değişikler 1 Bu tayyareler Büyük Britanya -

~ · ... · · ngı ız u ume ının vazıyetı ve C '-J G d her türlü ma'umattan Türkiyenin h~rekct tarzı hakkında Londra _ yapılması suretiyle silahları azalt· nm en seri ve en mükemmel taY· 
• . . rupun a h~b~ıdar olmak istediğini bildir - 1, dan gelen haberler uzun uzadıya ma mukavelesine esas olabilecek yareleridir. 

mışlır . ve umumiyetle müsait surette bir metin hazırlamaktır. Atina, 11 (Hususi) - Faler li· 
ismet Paşa Hz.nin harici M. Pol Bonlcur, yarın gelmesi tefsir edilmektedir. 

1 
Alman murahhas heyeti çok ih mamnda bulur..makta olan lngili:ı 

siyasetimize dair beya- bek lenilen Sir Con Simonla görü~ tiyatlı hareket. etmektedir. Bu - i filosu amiralı Vilyam Fis!er Reisi· 
İngiliz hükumetinin bu vaziyeti nah dinlendi tülden sonra perşembe günkü ka- nunla beraber umumiyetle zanne- cümhur M. Zaimis tarafından ka· 

Almanyanın yeniden silahlanma • 
A r.ı KARA bine içtimamda bulunmak üzere dildiğine göre geçen haftaki •i - bul olunmuştur . 1" , 10 (Hususi ) - .. ·· k · · 1' d - Y 

C. H. F. milli grubu bugün r eis Parise gidecek ve cumart~i güna sının onune geçme ıçın em en fahi nolasmın bıraktığı fena tesi- Akşam üstü amiral Fisser Küill 
vekili Ali Beyı'n rı·y .. selı'ndc top _ Cenevreye dönerek silahları hı - gelen her şeyi yapmak istediğine ri hafifletmeğe çahtınaktadır. Elisabet gemisinde Yunan bahriye 

" delil addedilmektedir. 
ı · rakma konferansı büro içtimama Alm~nyaı;ım }l~ıington ,.. s~firi nazırı M. Hacikiryako şerefine bir anaı. h ri , 

işt.: ra.k edecektir. Ayni zamanda eilahları azalt - M. Luther ilt: M. Hull~r.asında bu %tynrct: vcnm~uı-. mcz&ur zıya • 
Başvekil İsmet Paşa Hazretleri· f l 1 

t ma konferansının yeni müzakere:. mesele hakkında dün yapılan ko- ette er ianr 1ükiimetten bir çok .. 
n in narici siyasetimizle son gün - Af 

kanunu lerine hazırlanmak üzere diplo - nuşma Almanyanın Anglo- Sak lan ve Atina ile Pire ~ehirlerinirı ler içindeki temas ve münasebetle 
matlar ara&ında konuımalar de • son efkarı umumiyesini kendi yüksek tabakalarından bir çok ze· 

re dair verdikleri malumat ve iza ANKARA, 10 (Hususi ) 
:hat üç saat devam etti. Netice iti- Adliye vekaleti af ka,ıunu layiha· 

vam etmektedir. aleyhine çevirmek istemediğini vat davet crlilerek hazır bulun • 

h M. Benes bugün M. Pol Bonkur gösteren bir ir:aret mahiyetinde gö muslardır. 
ariyle paşa hazretlerinin izahatı smı hazırlamıyn haşlamıştır. - -----------

fırkaca takdir ve dcıkikalarca de- ile görüşecektir.. rülmcktedir. Gazi Hz. 
vam eden alkışlarla tasvip oluna- Japon-Rus münasebatında 
rak toplantıyn nihayet verildi. f 

yeni bir sa ha _Cümhuriyet 
Bayramında Ü ni ver site kadrosu 

ANKARA, 10 (Hususi) 
Üniversitenin yeni kadrosu M. 
Maltin avdetinden sonra belJi o -
lacaktır. 

Tıp kongresi 
ANKARA, 10 (Hususi) 

Tıp kongresi 21 birinci teşrine te
hir edildi. Kongre, meclis salo -
nunda toplanacaktır. 

Tal ebe kasketleri 
ANKARA, 10 (Hususi) 

Maarfi Vekaleti mektep talebesi 
iÇin yeknesak bir kasket nümune
ıi 1 hazırlatmaktadır. Mektep 1 şa -
retleri talebenin yakalarına ko • 
nacaktrr. , 

Milletler cemiyeti 
kapanıyor mu? 

. Cenevre, 10 (A.A.) - Milletler 
cemiyetinin on dördüncü içtima 
devresinin yarın akşam kapatılma 
sr derpi§ edilmektedir. 

Asolan - Lef evr 
Roma, 10 (A.A.) - Tayyareci 

Asolan ile Le F evr Canari 11 adlı 
tayyarelerine binerek Marinyan'a 
gitmek üzere saat dokuzu çeyrek 
kala Ro.madan ayrılmı,lardır. 

Cannes, 10 . (A.A.) - Canari 
tl tr.Jyareaj ıaal 11 de Canneı ü
~erinden uçup geçmiş, Burje'ye 
g;tmekte o1dllğunu ve saat 15 te 
" erıya varacağrnc bildinniıtir. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Hariciye 
nezaretinin resmi mahafilinde be
yan olunduğuna göre, Çin §ark de
miryollarmı ele geçirmek fikrin
de olduğunu ifta eden gizli vesi • 
kalarm Sovyet Rusyada netri hak
kındakarar verilmek için Japon -
yanın Moskova sefiri tarafından 

gönderilecek rapor beklenmekte -
dir. Mezkur mahafilde Rus - Ja
pon siyasi münaaebatının idamesi 
Sovyet Rusyanın Japon metaliha
tınn kar§ı vereceği cevaba bağlı 
olduğu ilave edilmektedir. Hadi· 
se Japonyada umu;:ni bir infial u
yandırmıştır. 

İngiltere - Uzak şark 
hava postası 

Londra, 10 (A.A.) - MaciGtcr 
ticaret odası miidiirler komitesi 
a!cika<lar makamdan kahil oldu -
ğu takdirde tamamen İngiliz ol -
mak üzere, İngiltere ile uzak şark 
nrasmda bir hava postası tesisini 
istemeğe ittifakla karar vermiştir. 

10 vali ve 40 kaymakam 
ANKARA, 10 (Hususi) -

Ankaradaki şenlikler her j 
taraftan dinlenebilecek 
Ankara, 10 (Hususi) - Posta 

ve telgraf idaresi cümhuriyetin o
nuncu yıl dönümü bayramında An 

karada yapılacak şenli~leri, mem
leket dahilinde vaktinde dinlet -
mek üzere hazırlık yapmaktadır. 

İstanbul radyosuna bağlanacak 
telefon hattiy)e Ankaradaki şen -
likler memlekete yayılacaktır. 

İngiltere borçları için 
500 milyon dolar veriyor 

Nevyork Herald yazıyor: Mev
suk membalardan aldığımız ha -
berlere göre, bir daha harp borç· 
)arı mevzuu bahsedilmemek üze
re, İngiltere, Va§İngtonda hu me 
seleyi müzakere etmekte olan mu· 
rahhasına, Amerikaya 500 mi'yon 
dolar verileceğini teklif cl.mesini 
bildirmiştir. 

Almanyanın teklifi 
Şarkta üç senelik mecburi hizme· Cenevre, 10 (Hususi) - f ran
tini bitirenlerle diğer vilayetleri ~ sızlarm silahları kontrol projesine 
hizde henüz şarka gitmemiş olan· mukabil Almanlar yeni bir proje 
lardan 10 kadar vali ve 40 a ya - teklif ettiler. 
kın kaymakamın nakilleri dahi:i - Almanya, kontrolü prensip iti • 
ye vekaletince takarrür etmiştir . bariyle kabul ediyor, fakat topçu
Tokat vali vekili Recai beyin mez siyle, ağır topçusiyle, tayyaresiy -
klır valiliklerden birine tayini de 1 le tam ve mükemmel bir müdafaa 
kararlaımıJtır. ordusu istiyor. 

Fransa 
Kabinesinde 
Silah bı~akımı ve mali 

meseleler 
Paris, 10 (A.A.)- Bu sabahki 

kabine loplantmnda M. Daladier 
arkadatlarına silah bıı·akma me • 
selesine dair cereyan etmekte o • 
la n müzakereleri anlatmıştı. Ka -
bine, Fransız heyeti murahhasa&t 
na verilen talimatı ittifakla tasvip 
eylemişlerdir. 

Kabine ayni zamanda muhtelif 
iktısadi projeleri de kabul etmi~ -
tir. Bu projeler hükü:net tarafın
dan mali kalkınma layihası ile 
birlikte meclise tevdi olunacaktır. 

Milletler meclisinde gayri 
daimi azalık ve Türkiye 

Cenevre, 10 (A.A.) - Konse
ye ilave edilen gayri daimi bir a -
zalık için dün yaprlan intihapta 
mezkur azalığa Portekiz hükume· 
ti seçilmişitr. Portekiz hükumeti 
üç senedenberi bir azalık elde et
mek için te§ebbüsatta bulunmakta 
idi. 

Resmen n<!mzetliğini koyarak 
otuz rey aldı. Türkiye namzet'i
ğini ilan etmediği halde kendisi
ne yirmi rey verildiği görüldü. 

Rus misafirlerimiz 
ANKARA, 10 (Hususi) 

Ruı misafirlerimiz 26 binci tet -
rinde geleceklerdir. 

Ankarada büyük bir 
iştiyakla karşılandı 

Ankara, 10 (A.A.) - Reisicürrı 

hur Hazretleri bugün saat on iki 
buçukta htanbuldan şehrimize tef 
rif buyurmutlardır. Reisicüm • 
hur Hazretlerini istasyonda baıve 
kil ismet Paşa, meclis reisi Kiızrrrı 
Paşa Hazretlerile, Heyeti vekile 
azaları, erkanı askeriye, mebuslar 
ve vekaletler erkanı ve müdüra .. 
nı tarafından Çiftlik ve Ankara 
istasyonlarında kar§ılanmı,lar • 
dır. İstasyon içinde ve dışında hi· 
riken halk büyük reisi candan al• 
kı~lamı~lardır. 

Ajans mümessilleri 
ANKARA, 10 (Hususi) -

Ajans mümessilleri bu sabah ıeh· 
rimize geldiler. Anadolu ajansı bıı 
akşam şereflerine bir akşam ziya· 
feti vermiştir. 

Bir Reisicümhur evi endi 
Varşova, 10 (A.A.) - Lehis .. 

tan reisicümhuru M. Moscikli ile 
Madam Mari Dohrzansko'nun iz
divaç merasimi bugün yapılmı,tır· 
Merasimde Başvekil ile riyaseti 
cümhur erkanı ve aile azası hazır 
bulunmuş tur. 

Amerika parası 
Va§İngton, 10 (A.A.) - HarP 

borçları müzakerelerinde Ameri • 
kan parasının istikrarı meselesi 
birinci saftr. :;elmektedir. 

Söylendiğine göre dolar eski al 
tın kıymetinin üçte ikisinde istik
rar ettirilecektir. 



" ıı· - Ateşten gömleg~ i seyreltiıı llıi? .. 
" 
:: NUf.· babayı gördünüz mü? 

d, leaa~~.blebi_ci. Horhora bir yer· 
1 

Bayrak, fener ve ampul ihtikarına 
t . uf ettınız mi?. 

t ltınizse · .. . . Qakk ı Yenı Turk fılrnlerı 
•• ında hüküm vermeden 

karşı açalım •• •• •• •• gozumuzu 
-B ' aıın unlar İyi olmuş veya fena 

f Uf de d •nııd _me en bir kere daha ka-
Oda ve Ticaret müdüriyeti bu iş için tahkikata başladı 

bir k akı Yel"li filmlerin filmini 
ere dah .. 

10 a çevmn .. 
İlk •ene evvel Türk stüdyosu 

Cümhuriyet bayramı dolayısile I' J b J k •• J •• ' Oda buna mani olmak için teşeb-
halkın büyük şenlikler yaparak stan u un oy u büsata ba~lamı~tır. 

eıer' . 
d1~~ ını verdiği zaman ilk eser evlerini, dükan'arını bayraklarla 
d1 •eyredilmi~ti. Teknik noksan fenerlerle ve elektriklerle donat -
' ·~rın 

tİıj llok a.ye noksandı, san' at bil • ı mak istemesi üzerine bayrak, fe -
Bu s~ndr. ner, elektrik ı-.mpulu satan tacir 

b.._ no sanlık bir tekamülün ı f 'ht"k" gu"nden güne ·' o)d ~ . . . I ve esna ın ı 1 arı 
llok Ugu ıcın sevımli ıdı. Bu t 

•atı) k • , ar ıyor .. 
li11 h 1 ta ne büyük bir cesare· ı 
nıı arnlesi vardı. Büyük Okya _ Ticaret odası, bilhassa bayrak -

'l'tı .. h k ld ~ ~ib· 0 tesinde büyük Okyanus ların satışında j ti ar yapı ıgı 
til~e ~alga!anan ,co~an, günden hakkındaki iddia üzerine derhal 
da ılk a~~ran film s?-n'atı yanın - tahkikata başlamıştır. 
4~ıa rnutevazı Türk filmı Okya- Öğrendiğimize göre, bir çok ta-

r. nazaran bir damla idi. . . • 
\Jft\itl'l b"" 1 d'" .. .. d cırlerın ve eanafların bayrak•arı 
D ı er oy e usunuyor u. 

1000 misafiri Bundan maada fener ve elek -
trik ampulu satanlar da ihtikara 

29 teşrinievvc~ !!Ünü İstanbul vi ba~lamıslardır. On bes gün evvel . . . 
layeti dahilindeki 300 köyden biri 

çocuk, biri erkek, biri kadın ol· 
mak üzere üçer kişilik köylü grup· 
lan lstanbula davet edilecekler-

dir. 1000 ki~iye baliğ olacak bu 
misafirler otellerde yatmlmıyacak 

30 kuruşa ampul satan ticaretha -

neler bir l<aç gündenberi 

ücretlerini yükseltmişlerdir. 

2'.":llpul 

Oda 

ve ticaret müdüriyeti de bu husus· 

ta tahkikata başlamıştır. 

!ar, aileler nezdinde misafir edile- Halkın büyük aevinç günlerin -

ceklerdir. deki heyecanından istifade ve bu 

Köylü misafirler lslanbulda uç suretle ihtikar yapmak iatiyenler 
gün kalarak şehri gezecekler ve 

derhal ve şiddetle tecziye edile -
.. ~İtsizle ı· · l t sekilaiz, nizamsız ve çok adi bez- merasimi seyredeceklerdir . . , h re ge ınce on arın av 1 · w • • • • ceklerdir. 
~ tt\andı Yüzlerini buru~turu • !erden yapıldıgı tesbıt edılmıştır .. ._ _____________ ... 
~~: • s 

•ı 

)orı - Delilik efendim delilik di
hili i\tdı. Hiç biz onlar gibi yapa

r tt\i . ? b Ytz .. ,, 
tde 11 sözde her hamleyi inkar 
'"'-il, her yeni şeyden korkan in
""1111 .. k tika ur ekliği vardı. Onlar fab -
ler) dendiği zaman ayni şeyi söy-

er: ,, 

V apurcular şirketi kuruldu 
Muhalif olanlar komisyonun ve mah

kemenin kararına itiraz ediyorlar le - Geç efendim, geç. Biz böy

de~~ .. :a.pamayız.11 Devlet idaresi 1 
'• gı zaman: ı Türk vapurcuları anonim §ir - yen kanuni formaliteyi de ikmal 1 rü ve vapurcularm umumi toplan-

he ,':' Onu da idare edemeyiz. O keti te ekkül etmiş, fakat hali d~- ederek İstanbul ticaret mahkeme· 1 tısında lktıaat Vekaleti murahha-
t. del' . d 1 d. 1 (} e vergı.,, er er ı. di kod usu bitmem ittir. sine müracaat edecekler ve tescil- sı o 'arak bulunan Muhsin Naim 

·~ nlara göre modern is bizıe· l · · · · kl d. B · · d k '·~ . • Pazar günü umumi heyet halin- ermı ıstıyece er ır. eyı zıyaret e ere vaziyetin ne 
19" ~ obuy~cıık ~cylcı dir. de toplanmış olan vapurculardan Halbuki bu i~e muhalif olan olduğunu aormuşlar ve itirazların-

tn. 
33 de Türk stüdyosu en ol - y Ik · d l N · C l d dd uırı d bir kısmı 'irket tesisine karar ve- e encı za e er, aım, ema a i ia ettiklerini bildirmis.ler -

e" eğil, fakat az sermaye, cok -r ·•erj' b ~ rerek muamelelerini tescil ettir • Be.yler ise hala takdiri kıymet ko- ı dir. Maamafih lstanbul ticaret 
ıı,1 ı, ol istidatlı eserlerini üst k hk e ve I mi~ler ve idare mecliai azalarını mısyonunun ararma ve ma e · müdürü Muhsin B. Vekaletin em· 
(S·· tmeye başladı. pek filmin k · k d' 1 ı o~ b· da seçerek faaliyete başlamışlar- me . ara.rına İtıraz etme te ır er. ri ile., v_a, p .. urcula.rın umum.i heyetin 
q. ır allah bir) i ne mevzu, ne "ed b dır. · Şı.mdı de vapurcularrn kurmu~ dekı bulun vazıyeti tesbıt ederek 
1.. e iyatı alakalandıran taraf-
"ftnc] Dün yaptıgw muz tahkikata göre oldukları şirkete bütün vapurcula- Vekalete göndermİ§tir. Ayrıca 
ııjı an değil, fakat modern tek· ıt v vapurculardan sirket kurmag~ a ka- rın dahil olması lazım geldiğini vapurcu!ar da içtimadaki zabıtla-
ö11.. e nıodern örneklere göre göz • 1 d b lıtıe getirin. rar verenler bütün muamelelerini ve bu şirkette kendileri 0 ma ığı rı tes it ederek İktısat Vekaletine 

R ikmal ettirmekle meıguldurlar,. ı için va~urcular şirketinin kur~la- gönclermi~lerdir. 
!"ı-.. esim, aktör, reJ"isör biribirini E h k - bun k V k 1 .... , sasen Ü umelçe icabeden res - mıyacagım, a anunen musa- e a etten gelecek cevap neti· 

O.tnlıyor, d l w .. ' k mi muamele ikmal edilmiş ve He- a e 0 unamıyacagını soy.eme te - cesinde bütün bu dedi kodulara 
'% F'i!ıni seyrettikten sonra diyor- yeti Vekileden müsaade de alın - diri er. nihayet verileceği zannolunmak • 

~ı; ki: mış olduğu için vapurcular muay- Bu zevat dün de ticaret müdü- tadır. 
F- Biz bunu da yaparız. 

tıi akat bu, en güzelini, en iyisi- •• iT h · ıd t• H } t• t• 
~tl~·aptıl{ demek değildir. En gü· ı Ü}çÜ ayar kanunuı a Si arın gayre 1 a 1 ICare 1 
ee e, en iyiye giden yol buradan ' • .. • • • 

Çer. Bütün tüccar ve esnaf Bır senede 19 bin lira ~ Turkıye cıhan pıyasasında 
Sadri Etem kontrola tabi tahsil etmiş başta geliyor 

l\~r .. l Belediye müfellişleri ve müra- Tutulan istatistiğe göre cihan 
ha'ı ticaretinde en ziyade mühim 
mevkii işgal eden Türkiyedir. 

ngoz var nu, '-'Oksa ktraat Vekaleti tarafından ge -
J kipleri tarafından yapılan sıkı tef -

hayalı. mı"dı"r ? len emirde 1934 aenesi başından . 1 . h .1 k d f tış erın ta Si at no tasın an ay -
1\ itibaren ölçüler ve ayarlar kanu • da verdiğini yazmı~tık. 

~~l' a~agöz:ün mezarını yaptırmak 1 nu tatbik edileceği için alakadar- Memleketimizden 1932 - 1933 
'\>l!~~tnden bir tür : ü vaz geçmiyen ların ölçülerini kontrol etmeğe Aldığımız malumata göre ge - senesinde 1944 balya halı ihraç e-
titj ~t Rami Bey dün bir muhar- 1 mecbur olduklarını yazmıştık. çen ay zarfında 28 tahsil şubesin-1 dilmiıtir. 

!l'ııze elemiştir ki: de toplanan varidat, bir kac ay ev ı y . d . 75 1 
...._ 1" istanbul ticaret odası ve İstan- · .. • unanıatan an ıae , randan 

~\ ıcaret odası n;islerinden velıne nazaran yuzde 50 - 55 39 H' d" t d 290 c· 
tı R bul mıntakası ayarlar ve ölçüler · b · j 7, ın ıs an an . ınden t\,.· eccp Bey Bursadn Orhan nıs etıncle bir fazlalık göstermi~ - 290 K fk d 48 - b 

• •1 k••t .. h baş müfetti~lig~ i bütün tacirlerin · B · . . • ve a asya an 6 alya 
lqa u up anesinde Karagözün :ı tır. azı vergı ve resırnlerde ıse 1 1 "h d'l . . 

lll ~d")d ve esnafın ölc. ülerini kontrol etti- b b h la ı ı raç c ı mıshr. lltıı ı iğine dair bir eser bul- u nis et ela a fazladır. Tahsi - • 
~\f ;lut. Bu eserin yakında fotoğ- rerek müsaade almalarını kendi - lat işinde gayl'eti görülen 61 me
tiiıttı.ı getirterek muarızları.mıza lerine bildirmİ!tir. mura 20 lira ile 50 lira arasında 
llıy,.ereceğiz. Karagözün mezarı- Her tacir ve esnaf, şimdiden öl- para mükafatı verihniştir. 

"l>hrın l t · k a c an vaz geçmedım. çülerini tedari ederek 29 teşrini-, Beyoğlu mıntakasmda bulunan 
{) evvel 933 tarihinden itibaren öl : bir memur, bir senede 19,000 lira 

l enizdeki altınlar çi.iler ve ayarlar baı müfettiş 'iği ne gibi büyük bir varidatı tahsil et -
l)\ır~22 senesnde batan "Ejipt,, va gider<'k ayarlarını kontrol edecek tiğinden kenclisnc hem takdirna -

d\ b:~n deniz dibindeki enkazın- tir.. , me ve hem de 100 lira para müka 
"\ta tınan serveti çıkarmağa uğ- Kontrol edilerek mÜ!aade almı· I fatı verilmiştir. 
hava~ Artiğlio tahlisiye gemisi, yan hiç bir tacire ve esnafa 934 Cezalandırılanların yekunu ise 
I'' arın bo .. · h · b d "t'b l O b l ıht zması uzerıne ta ar. seneaı a§ın an ı ı aren muame e 7 şi u muştur. 

'tıı llug;" geri bırakmıştır. yaptırılmıyacaktır. Tente, tab'a, levha, pul para-
kar1Jra llne kadar bir çok para çı- Oda alakadarların bu hususta- sı, tenviriye ve tanz' fiye resimlcri-
~'tıd, ~!.,.olduğ~ halde gemi enka- ki muamleelerini kolaylaıtırmak nin zamanında tahsil edilmesi için 
t,htlli ah'l 20 milyon altın olduğu için bazı tedbir!er aLmnğa başla· yeniden bazı tedbirler alınacak -

t\ edilmektedir. , mıfhr. . tır. 

Avrupaya satış yapmak 
j stiyen tacirler 

Londra ticaret mümessilliğin • 
den lstanbul ticaret odasına gelen 

bir tezkerede mallarım A vrupada 
satmak istiyen tacirlere kolaylık 

olmak üzere her tacirin sat.mak is
tedi~i malr!an nümune gönderme
sini rica etmiştir. 

Öğrendiğimize göre Londra ti
caret mümessi"i aynı zamanda bü

tün Anadolu ticaret odalarından 
da bu makaatla nümune iatemiı -
tir. 

V A!~l l 1 I H .• eşrin 1933 --

SOflBE1LER ................................... 
Bir düzeltıne 

Geçen sohbetlerimizden birin • 
de, ccnçlif n Çanakkaleyi ziyare
ti mi.inascbetiyle, bu ziyaret üze -
rinde lüzumsuz yere gürültü edil· 
diğini yazmış ve demiştik ki: 

"Gençliğin şehitlerimze abide 
dikmesini takdir eder, şük -
ran\a kan; ıla§ırız. Abide di • 
kilsin, fakat şehitlerin kemikleri 
üstünde gürültü edilmesin.,, 

Dün, Milli Türk Talebe Bir1 iği 

reisi Hilmi Beyin hakkımızdaki 

sözlerinden, fikirlerimizin yan
lış anlaşıldığım gördük. Hilmi 
Bey diyor ki: 

"- Selami İzzet Beyin, fazla 
gürültü ile abideye para toplama
ğı zait görmesi hiç doğru değildir. 
Fazla ses candan alakayı göate -
rır.,, 

Biz gençliğin vakur sesine ve 

şuurlu arzusuna her zaman hür -
metkar olduğumuzu yazılarımızla 
ortaya koymuşuzdur. Bunu her 
vesile ile isbat ettik ve yazdıkla
wnızın da henüz mürekkebi ku -
rumadı. Kastettiğimiz gürültü1 

abideye para toplamak meselesi 
değildi. 

Yan 1 ış anlaşılan fikrimizi izah 
ederek düzelteceğiz. 

18 eylülde gazetelerden birinde 
"Milli Türk Ta.lehe Birliği kongre
si ikinci reisi Fahri imzasiyle bir 
makale çıktı. 

Bu yazıda, gençliğin, Çanakka· 
leyi ziyarete giden heyete niçin il
tihak etmediği anlatılırken, Ça
nakkaleyi ziyaret eden heyetten is 
tihfafkar bir lisanla bahsediliyor: 
"imam ezan okudu, cemaat neşe 
içinde vakit geçiröi... Perşembe 

gittiler, cumartesi sabahı geldiler .• 
Onlar erdi muradına ... ,, gibi tez
yif edici cümleler sarfediliyor<lu. 

Bu ziyaret, gençliği tatmin 
edemezdi. Nasıl, ki gençlik şe • 

hitleri öy'e bir tavaf etti, ki öteki 
ziyaretin durgunluğu bütün bütiin 

meydana çıktı. Güzel bir hareket 
ile durgunluğu meydana çıkarmak 

kabil iken her ne olursa olsun, 
mukaddes bir gaye ile !Ühedayı zi 
ya ret edenleri tezyife ne )üz um 
vardı? .. 

Bu mesele bu kadarla da kal -
madı. Gürültü, kastettiğimiz, be
ğer..~ediğimiz gürü"tü bir gün 
sonra başladı. Milli Türk Talebe 

Birliği kongresi ikinci reisi: "Bu 
gençliğin Anadoluya hasreti inkı· 

lapçı makamlar tarafından yerine 
getirilmiyor. Bu gençlikle şimdi

ye kadar r.e Halk F ırk:ısı alaka • 
dar olmu~tur ne başka bir teşki
İat.,, serlevhalı ikinci bir yazr da
ha yazdr. 

Milli Türk Talebe Birliğinin fi. 
Selami izzet 

(DC\nmı 4 unc-ü sa,>ıfadHt 

gnm 1111 ınn 11 ınuı u 

i 15 Yıl Evelki VAKiT 
E tttUt ı n ouuu ıu ı tat ıuımttt m u u 

11 1 inci Teşrin 1918 
- ( nı~ınal,alı·ıkn ) biltilıı ı·ih:ınııı h\: ı:-ıın

d• nh.,rl dı•rin bir ııwraJ, i<;iıı<I•• hcl.lrıliğ i ha • 

hPr niha~ ı•t diln mu' nfık hlr ":' l' ldld~· gt!ldl. 

l\Ji,tı•r \'11, u ıı , .. ııth \I' ıııütılr\'kı• fı'l.lifiııılzl 

fllh.ıl;Jl;u hcnwıı m c' 11111 mlual.ı·rc Ptnırı. hı· 

t .. mı~ or. FaJ,ııt , bilıll•:ı~ ıt 

ı:nl ılıırnıu~ or .. 

rrdJrtnıekl•·ıı ıl 

Harp ı;ıııılı•ri :ırtıı.. pcl, :sa~ılıdır. :::ııılh ı:-U· 

n~I ,\iıl•sclınt'~I' '" h:ırp :ıoıılmı t ini yarına~a 

hll}hıııı')tır. 

- ( t:ı.o dö l'arl ) gu1.rtl'!<i .\merilcıı ııırha

mı n!i.l\rriyf'<illlin, !IUlh h\IPbinlu nl('~ hinde kıt 

rl4r \l'riı• 111111.ntrer olıınrıya kıııl:ır h:ır!H> dP.

nmı nnm f'ftllilrrlnl' dair \'u':'ln;;tondnn !:" • 

len mfl•ı••.' .' 1\: h:ıhl'rlPr nr>-rl't•ıırktrd l r. 

- no,ton nı ::\'ev:ı orl.;ta ~ulh lehinde bü~-Uk 
ıılınıa.' t~lrr \'tıkıı b!ılmıı1'tıır. 
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1 TAKViM 
Devlet ve Meclis Çarşamba 

11 T.evel 
20 Cema.ahir 

Pertembe 
12 T.cvel 

21 Cema ahir 

~ 

insanlar bir hükumet tehdidi 
altında değil de, serbest mukave -
lelerle içtimai hayatı tanzim et -
melidirler. Bu mukaveleler daima 
feahedilebilmeli. Yani hükumet 
ve devlet hakimiyetinin yerine gö 
nül hoşluğu ile muvakkat sözleş -
meler ~eçecek. Say ve ame', mesai 
erbabından başkasının hükmüne 
tabi olmıyacak. İnsanlar kendi a
ralarında teşkilat yapacaklar, büs-

. bütün hür yaşıyacaklar, kudretle· 
ri nlıbetinde istihsalatta buluna -
caklar, ihtiyaçları derecesinde is
tihlak edecekler. Siy azalacak, 
mahıul çoğalacak, ilmi, bedii iş· 
lerle uğraşmıya çok vakit kalacak. 

H. Spencer buna, Laissez f ai
re, yani tam serbesti mesleki di -
yor. Lakin kendi iddialarmca a -
narıistler Laissez faire'i düzelt -
mi~ler, genişletmişler, arttırmış -
lar. Bu suretle nazariye mazinin 

t hakl'ı7Jıklarına düşmeden istikba· ı· 1 , ın o.anca ihtiyaçlarına tekabül e-
decek. 

Lakin, acaba ,böyle mi?. in
.sanlar hükumetten vareste olacak 
derecede fazıl mıdırlar? Fert ken· 
di kabiliyetinin hakimi olabiliyor 
.mu? Bazı behimi ihtıraslara nası1 
kartı gelinir? Kendi başlarına bı
rakılan insanlar ekseriyet1e ve tak 
riben kendi itlerini iyi görebıh -
yorlar mı?. 

Zuumlerince cemiyet, hükü -
mebiz idare olunur. Acaba bir ce
miyette ahenk ve inzıbat nasıl te
essüs eder?. Kendilerini dinleye -
lim: "Cemiyet dahilinde ahenk 
• ı 

1nzıbat, tevazün bir sultaya bo -
yun eğmek suretile değil, muhte -
lif zümre ve makuleler arasında 
serbest uzlaıınalarla ancak lcabil 
olabilir. Mülki, mesleki gruplar 
itilaf eder. Bu :itilaflardan gaye 
iıtihaalin, iıtihli.kin, hesaba gel -
mez birçok ihtiyaçların, medeni 
lema:f'ı.illerin vücut bulmasıdır.,, 

Şu çizgiler iç.inde müenes ce
miyet, ki rıza ile .aktedilmit tir, hü 
tün beşeri faaliyetleri ihata eder. 
Bu cemiyet, devlet teşkilatmdan 
her halde daha geniı olacaktır. A
z~m bir şebeke 1 Öyle bir ~ebeke 
ki, btftün faaliyetler bunun icinde 
b1ribirine te abuk etmi~tir. Türlü, 
türlü lfl'uplar ,federasyonlar, ber 
boyda, her çeşit, her derecede ma. 
hallt, fnıntakavi, milli, beynelmi -
Jel, daimi, ırnuvakkal teş'kilit ... 

Her iş bu 1ebekeye da'hildir: 
lıtihıal, istihla'k, mübadele, sıh -

hat, muhabere, terbiye, müdafaa .. 
ve saire; ve kezalik bedii, ilmi, e
debi bütün mesalih. 

A'.tıarşiıt1er diyorlar iki: 'A. • 
henk, muvazene, !her dakika değis 
meğe muhtaçtrr. Kanunlar ise a; 
çok m~stakardır. Binaenaleyh ka
nun vazolunamaz. Her .ne zaman 
ahenk ve muvazeneyi bozuk görür 
sek tesviye ,tekrar tesviye t'.meli -
yeler.in~ müracaat ederiz.,, ldBia -
larr •u· "E" · ~ · ger cemıyet bu prensip 
üzerine yeni baştan kurulacak ,0 -

lur~ fert, kendisinin müstahsillik 
itlerin de, devletin himayesi a 'tm _ 
da bulun;:.n kapitalistler:in inhisa _ 
rından kurtulacalctır r.~r...ı ··.., ·· · · . · uo uugu ışı 

bn:_ ~za tehdidi altrnda görmiye _ 
cegınden samimiyet ve kemmiyc • 
ten, keyfiyeten istihsal artacaktrr. 
Sulta sahibi fertlere ruh • .. 

1 
, anı mu . 

enese.ere riayete mecbur bul.un -
lltrYtl.Cftk. HMdhnet de, din de te-
febhUı kuvvetin· ·· ··t·· 
k~ . ı çuru uyOT; :ze 
ayı esır haline &-~· 

ıı.~ınyor.,, 

Muharriri : Celal Nuri 

Ferdin, bundan böyle rehberi 
kendi iz'anı olacak diyor:ar. Zc -
ka, muhitin o zekaya tesiri, bunun 
aksülameli ... 

İfadelerince şimdiki halde in -
sanların bütün hassaları, kabili -
yelleri münkeşif değildir. lnhisar
cılar kabiliyetleri, istidatları bal -
taıyorlar. Bu, tam fertçili,ktir. ln
dividualisme. Bilmi~ olalım ki bu 
meslek sosyalizmin taban tabana 
zıddıdır. 

Sosyalizm: Birçok işlerin, fert 
ferin elinden alınıp devlete veril -
mesi; anarfism ise, bilakis hüku -
metin ortadan kaldırılması elemek 
tir. 

Anarşist müellifler diyorlar 
ki: Bu meslek bir Utopie, yani ol· 
mıyacak bir medine değildir; bir 
roman, bir hayal zannolunmama -
lıdır. İfadelerince kendileri beşe
rin temayüllerini tah 'il etmişler 

ve ancak ondan mülhem olarak 
nazariyelerini kurmuşlardır. Yani 
tekniğin terakkisi hayatın ihtiyaç
larını hayrete değer bir derecede 
basitleştirdi. Artan istiklal zihni -
yetini, teşebbüs kuvvetinin seri ya 
yıLması bütün faaliyet şubelerinin 
serbest uzlaşmalarını ve anlaşma
larını istilzam ediyor. 

Vaktile - o ifadeye nazaran
zihniyet, ihtiralar böyle değildi. 
Birçok işleri din ve devlt görü
yordu. Bahsettikleri amiller, kavi 
ve metin bir surette hükumetsiz -
lik temayülünü kuvvetlen.diriyor. 

~ ~ ~ 

Felsefi anarıi meslekine edilen 
itirazlann hemen hepsi .§U nokta -
da toplanabilir: Bu mütefekkir -
ler insanı pek mütekamil, çok us
lu, g~yet haluk, kendi hakkını ta
nır, başkalarının hakkını da tas -
dik eder, içtimaa son derece ka -
biliyetli, hasılı melek addediyor • 
lar, ve, siyasi ve içtimai sarayları 
m bu :zan üzerine kuruyorlar. A
caba hakikatte böy1e mi?. Cebir 
olmadan nizam ve intizamı, 1nzı -
ba't ve muvazeneyi tutmak kabil 
midir?. Evet, insanlar melekler -
den ibaret o'lsaydı hapishanelere, 
mahkemelere, ordulara, donanma 

lara ihtiyaç kalmazdı. Polis ve 
jandarma m~bul olurdu. Fakat, 
acaba, insan .cinsi hayvanlıktan, 
behimiyetten sıynlmış, bir fevkal
beşer tabakası te.5kil etmiş midir? 
Muharebelerde, hazan iğtişaşlar -
da hasıl olan bir dakikalık hüku
metsizlik tecrübe°'crinde deh -

şetli haydutluk manzaralarına şa
hit oluyoruz. Bir ordu ıbir şehri 
boşaltıyor; diğer ordu henüz ye -
tişememiş, şehri tesellüm edeme -
miş. Bu fasılada derhal !üreyen 
eşkiya ne facialar irtikap ediyor
lad 

Hükumetsizlik söyle dursun 
~ 1 

hüku.~etler varken bi'e bu §aka -
vet avamilinin yüzünden aaayiş 

tamamiyle muhafaza olunamıyor. 

Anarşi~t~er diyorlar ki: İnzı -

c:ıın do~uşu CıO? 6,09 
Gün ı ntışı 17,. (ı 17.:ıJ 
!-ııb:ıh ııamaz.ı 4 :ıo •.511 
Üj.'!le nanı.ııı ı ,uı 12.0 1 
l. ln<lı ııaın:ııı ı;;.ıo 15.17 
• \kşam nıınıaıı ı:-.::ırı ı~.a:ı 

Yat ı nııma1.ı 19,07 ıcı,tH 

imsak 4.2'1 4,.il 
\ılın ~cçcn cuıılerı ~sı 2ö5 
\'ılın ~alan .. S<l ~:ı 

L _J 

Bugün 

ı :s .. ·' :-.; u u ı.. -: 
J 8 - Jl) <irıınwfon. 19 - rn. l,) ('C'nnct lla· 

nmı - Hl,l!i - 20,30 H111.1m R •;ı turıılmdırn 

liuragiu. - %0,.110 - 2 1,SO l"di Sallhattln B. 

rdakııtUı• Hnıııi~l'l lln:um. - %1,W--2~ Gra

mofon. 2:! elen itiban·n Anadolu .\J;ıuııı, Bor· 

sn, saııt. 

.\.N KARA: -

12.SO - 13,311 <irıımoroıı. 18 - 18,U or -

kc;.,tr:ı. - ıs,.ı.; - :?O D;ııı nıu~ikhıi - :o,\
J:ııı ... lrnbPrlc•ri, 

\ l\',\ .'l.A: 6111.t m. -

13,30 l'll\kla '"""hu r bfo'ltf'lf' r - 13 ICon -

ııcr - 1 U0--15 Kon!\rrln dC'vamı - lfj ~'):) 

irll\klıı \ lynııa oprrrtlc•ri. - 1 i,30 Grnı:llk a 

ntı - 18,2.i mtı.ı!>ır .Anıstıırya ~!lft'l.:Ji.rları -

nııı esı·rlı•rl - l?S l>nn<; hn\'nbrı. 

nrıoıt rr.:şnı.:: 15~0.ı~ m. -

lJ,0.'> 1 oııııer - 1',M Plük - IR,SO l'lya • 

no - l !1,80 Koıı,.rr - 2 l E~lrıır.rll konu, -

ma - 22, 15 Jiono;t•r. 

BOlutEŞ- 88U m. -

J8 Konser - .lD. lü De~·nmı - 20,24 SNlfıt

nlk ıııuı;ild - 21 l'l~nno - 21,l,) l;'rırkı -

22, 1,) l\.t~ın:.ı.n. 

\'AUŞO\'A: rn~ m. -

17,755 ı:oruk rnfonlsl - 18,!?j -Şarkı, ka -

dm sesi - W,20 Jfonsf'.r - 21 E6kl owJodUcr. 

IZ l'liik - 17 l'lyııno kon eri - 17,3(1 I'ltd•. 

20 koııSt'r - 22,80 Dan musiki!!. 

BEl.<iHAI>: 4111 m. -

14 n :ulyo orl<ı•Htra t - 18,111 Kon.er :z,go 

Xlkodı•nılnln "Şnlr., i"llmli Jrnnırdlsl. - 23 

Ronsı·r. 

P \RtS: 828.2 m. -

21 ı·ı~k - 21,ll'i Habfo.rler, ~·eni p!Aklttr -

21,10 D:ın!I nrl•eııtra!lı - 1 on habr.rll'r. 

TEŞEKKÜR 
Aziz v:alidemiı:in vef4tı aebebi1e 

taziyet 1ütfunda bu!unan zevatı 

kirama samimi minnettarlıkları
mızı arzeyleriz. 

Ahmet Muhtar, Hüseyin, Naile, 
Tevfik Salim. 

(8458) 

, ( PAPRiKA) --...... 
fılmiı de • C) ircilcr i ıt-.. hir cd~n 

FRANZJSKA GAAL 

Veronika 
}Cnı fılm"ndc dahi arni mu}afüki· 

~eri ~:ııarımı~ olduj:;undıın 

Artistik Sineması 
miıduı ıwt~: 'akı olan taldıı unııımi 
mcrı'lc lıu ııııılmşcın film n hir kaı; 

gun cl:ıh ı iracsinc karar 'cnnt:k nıec· 
lıurhctinclt: knlmı~ıır. 

flu a şoıııd:ın itıhan'Tl ) eııi 

'--mm• Fox Journal _f4S5 

ta1u.-n caz~p vaitler n.eşrehni!lerdi. 
Mesela heı&es kudreti dnire&inde 
çal:r§acak, ıihtiyacı ınis:hetinae yi -

yecek, içecek, giyecek ,gezecek, 
eğlenecek, bedii zevklere ı:ail ola-batsızlığı, ahliksızlağ:ı: doğuran 

sultadır; ıult.ayı kaJdn-mız: asa _ cak. Aı·trk ne zengin var ,ne fa -
yİş takarrür eder. Bu güzel ha _ kir! Ne iımir var, ne memur. Ne 

yallere kapı'ıp hükiime'tsi.zlik tec- I k~mandnn. ne em~rher. ıBundan 
rübesine kalkışmal< gerçekten b.ir boyle zavallı ve 'iblçare yok.. Ça . 
delilik olur. Anarşi mesleki çok ta lışmı.ık mi.işterektir ve asgarmne 

raflara malik değildir. Eyndica - indir.ilmiştir; çünkü dalkavukluk, 
liste'ler biraz buna mütemayildir- indirilmiştir; çünkü dalkavuk

ler. Lakin hakikati halde, dü!lya vasıtalcr, tufeyliler, sefa· et, hah . 
anarşiye doğı·u değil, bi1akis fazla ranlaT, cinayetler ilga etlilmiştir. 

devle.tçıili~e doğn.1 gi~iyor. ı Ze"kayı ve vücudu hesleyci tatiller 
Bır mısal aT~edelım: ihdas kılınmı§tır. 
llanı sıralarında Sovyetler bir ( l>c\·l\rııı \ar) 

Bir düzeltme Üniversitede 
Bir dersten ikmal imtiha-

( llıt~ tarafı 3 iıııcıl ısa~ ıfolla) d• 
kirlerine tercüman olan bu yıf.1 

nına kalanların müracaatı 
şöyle şikayetler vardı: . ·oi 

" . G l'k 1 f 1 d•51 
..... enç ı maa ese <eJl •pi( 

Geçen sene bir dersten sınıfta 
kalan muhtelif fakülte talebele -
rine müteakip sınıfa devam ede -
bilmek müsaadesi verilmişti. Bu 
talebeler kaldıkları dersin imli -
hanını diğer sene dersleriyle be • 
raber veriyor ve hu suretle sınıf 
kaybetmemiş oluyorlardı. 

Halbuki bu ıene tanzim edilen 
Üniveraite eylül imtihanları tali -
matnamesinde bu usul kaldırıl -
mıştır. Bu talimatnamede yalnız 
bir dersten İmtihan veren tale -
benin sınıfta bırakılacağı ve gele
cek sene bütün derslerden imtiha-
na girmeğe mecbur tutulacağı ya
zılıdır. 

Bu aeneki mazeret imtihanla 
rında bilhaua hukuk f akülteai ta 
lebeıinden bir çokları bu vaziyete 
düşmüşlerdir. 

Bir çok efendiler bir dersin im
tihanında. muvaffak olamadıkla -
rından bir senelerini kaybetmek 
tehlikesine maruz kalmışlardır. 

Bu efendilerden bir kısmı toplu 
bir halde bir knmı da şahsen Ma
arif Vekaletine müracaat etmiş 
ve geçen sene olduğu gibi bu se
ne de undilcrine sınıf geçme mü 
saadesi verilmesini i.stemişlerd ir. 

Vekalet bu müracaatlara henüz 

serbest bir hayat içinde inkıls 
111 

olarak yetistiı-mek icin kurultıl .. 
~ ~ e• 

olan rejimden hakiki bir evlat 5 

gisi görmemiştir. r 
"Bizde genç"ik yerinde sayıY0 • 

Darülfünunda iken Anadoludıı ıe .. ,,. 
yahate karar veriyor, fakat 1'' 
rif Vekaleti ancak yol gösteriY~; 
Milli Türk Talebe Birliği eıtlrı 

• e' 
teınıll üçüncü mevki bir vagon 

demiyor .... ,, 
R . ~~· 
eJİme atılan bu iftira, şu t· 

d3yı ziyaret günlerine tesadüf ~1 miş ve gençliğin yerinde saydı~~ 
gezemediği, gençliğe vagon teı11' 
edilmediği bugünlerde haykırı! 1 

mıştı. 

Gürü'tüden şikayet ettig"'iıniı 1.' 
t' 

.ı.mızın sonunda, gençliğin bil ~ 
1 ~ ı o t d v• • • ,of Kayet erme emas e ecegımızı . 
liyerek, gürültüden ne kastettiği' 
m:zi de ima etmistik. 

Evvela, Milli Tiirk Talebe Sil" 
lig~ emrine üç.üncü mevki bir ~ş· 
gon temin edilmiyor şikayetirı' 
dokunalım. 

Devletin, gençliği Anadolııd' 
gezdirme.si en büyük emelidir. fs· 
kat bu her şeyden. evvel para ıt1 

e· 

bir ceTa,p vermemiştir. Bunun -
la beraber yeni tanzim edilen ta
limatnamenin tadil edilerek bu e-

selesidir. Gençliğin Anadolı.Jfl 
gezmesi masrafı köylünün uınııı~: 
na yüklenir. Köylünün bugi.ill);~ 
halde böyle bir masrafa girişeı11~· 
yeceğini bizim kadar Türk geJlçJ~· 
ği de bilir. Hal böyle iken, 011:· 

vers!te talebesinin "Maarif yet;ıı: 
leti ancak yol gösteriyor,, di1e 
hafı olduğu et yüksek mak~ 
tarizi haklı mıdır?. 

fendilerin sınıf geçmelerine mü -
saede edilmesi ihtimali uzak gö -
rülmektedir. 

Bir arsa ve hissedarları 
Zincirlikuyudaki müıellca arsa

nın belediyeye satılması kararlaş· 
mı~, Maliye V.ekA'ctlyle pazarlfla 

Bu rejim on senelik bir rejjındi~· 
Bu kısa zamanda yep yeni bir cı· 
~an y~r~ta_n reji~, aynı zamaııd;. 
Şeyh :Saıt ısyanı ıJe~ Ağrı v~Y I 
ile, Menemen hadisesi ile ıueşgıl 
olmuştur. Fakat bütün bu nğıf 
meşgaleler arasında gençliği İ~· 
mal etmemiştir. 

girişilmiıti. Fakat bu arada bazı 
kimıeler ortaya çıkmışlar., arsa.da 
hiuelcri bulunduiunu iddia etmiş 
lerdi. Y a.pılan tetkikatta bu id -
diaların varit olduğu görülmüt -
tür. Belediye hisse .sahiplerinden 
yerlerini istimlak edecektir. 

Eğer bugünkü ,gençlik inkılu!'Y1 

olarak yetiştirilmemiş olsaydı, e • 
ğer rejimden hakiki bir evlat sc~~ 

, gisi görmemiş olsalardı bugÜJl]{\J r 
BORSA sesler duyulur muydu?. BuGüıı1'~ 

Çanakkale ziyareti ynpı'ır mıydı· 
"Abide İfJteriz !,, deyebilirlet• 

İane için kanım dai;:csinde neşri• 
yat yapılabilir. Fakat genÇ' 

[r li 7.alarında ) ıldız ı~aretı ıılaıılaı ıizcı· 
!erinde 10 1 ci teşrin mıı;ımclc olanlar 
dır.l llıı.knmlar l.."1!panış fivntlnrını go tcrir 

Nukut (Sat.ş) 
likie meşgu1 olunmuyor, ink1' 

:.ıs, - lapçı olarak y-OtiştirH.miyor, ı'ejiıı1' ·-Stt. - den :hakiki bir evlat -sevgisi göt' 
''· · · , müyoruz !. diye feryat yersi:ı: ~ 
ııcı. - 1 ı .. "] .. 
y3 ·- 1 uzumsuz güru tüdur. 
·tı - ı 'Sözümii:::ü b"'··Jece düzeltiri1!• 
~ · - 'C;elami izzet 

Q'.!4, -

* 1.ondr:ı ı:ı· 1ı - • \ hıtna 
• i\c,·yorı: ~!U'i. - • J\1.adrlı 
* rarl lt>9. - * Brrltıı 
• :'llilfoo 2!?d. -- • \'.ııışm a 
* Rruı:•el ıı~. - • Aııdape~l• 
• ;\tlnıı N 50 • Hııl:reş 

• Cene\re 1':!;\,- • Hel~raı 

* ~oha 2.i, 5t. + \'ıı~ohanııı 
* :\m<itcrdPm s. • Jo\lttn 

5ürp Agop mezarlığı 
Sürp Agop mezarlığı yii ~ 

zünden belediye ile Enllerı' 

• l'raı: ı.o. • .\le. !diye 
• ~ıo~ho m .;rı, - • I\; nknııı 

Çekler (icap. sa. 16) 

patrikha:ııesi arasında çık'" 
• dav.aya Temyiz mahketı'e"' 

• l ,onı.ı .ı tı;.4 :'• .. .ll.tı>i:hpl " ..!. 1 ıofı7 1 

• ~cı) nr• 0.71;9 \'ha "a <iM:'" 

* l'aııs 12116 ' ~!adrh .'i.Cı -
* tllil4no 8.l)O.'iO • !:erlin l,IJ8.1L 
... rrı..1..scl 3 3~·' - \" a rşcll' .ı ıı ~?ılı~ 

• \ tln;. 8:?.84.!?!i lludap-csıı: :Jı':".)50 

I * c:-encı re 2.4S70 - Bıı~rcş 7•1,fı~f\I 

sinde bakılmı! \'e Temyiz p:J.t' 

da .ç..ıkan dn vaya 'f emyiz mnhke · 
me,indc balulmJş ve Tıemyiz p•~' 
rikhanenin dava ikamesine .aali}ıt' 1 

sıır)ıı lıh 3J- Bc'ı:nı .l.J J•ı.!' 

• i\nr~t ıniıın 

l 'r;ı.c 

I~ Uanlıısı 
,\nadol ıı 

H~jı 

E 

~lr llUHl\'l' 

rıamı·wv 

t •. Sl,.ıın .. 
Bomonıı 

Yol.:cıhaınıı • 11:-- s -
ı•.•n- İ\lo~ı.:m·a 10!!8 :s 

s H A "' o.sn l"t rkn~ 
~: tıs ,.. ı;ımcnııı .ı~ 

:ı,•ırı l' nyon Dt\' 

ı ~. ·~rı. ile ! 1.~5 

4!<.'ill flııl)a t.'.!O 

ı ı. 40 'ar.ı.: rn ecza ~'35 

ıı.- rclclnıı 13.-

tahviller 

~ettnr olmndrflın.:l karacr veret~ 
1 evrakı · ade etmişti. Bi15.hare fi' 
meni · ıpnh·ikhnnesi 'f.emyizin 9"' 
kararma da itiraz etmisti. 

Haber ..a.ldığTmıza sBre Tıeıııti' 
mahkemesi evvelce verdiği karL't"' 

d 1' da ısrar eder.ek cvr.ak1 lstan ıı 

göndcrnıiştir. Yakında üçüncii lı"' 
b'' kuk :ı1ahkcmesinde bu davaya 

kılacaktır. 

1sı ·ı• · rıı7.I" '· ·1~.- ~:ıc:ı..ırıı. 1 Ham petr-ol J•' 
.. u 5JI, .ı l'r:ınıı :ıv 1 bt 1 · c1 h -O r ıı.~. _ I stan ı tıcaret o :ısı, am , • ~. ıı. l>.vol •ı,-ırı ı:r::.ıni .. f(I 
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Casus Livrens · Arap 
memleketlerinde ... Memleketin her tarafında büyük 

bayrama hazırlık 
Yozgat, 10 (A.A.) - Büyük ! lanması yolunda vilayet ve yar -

bayramın emsalsiz bir surette kut dımcı komitelerle vatandaşlar el 
lulaııması için hazırlıklara hara - ve fikir birliği yapmışlardır. Top
retle devam ediliyor. lantılar sık sık yapılmakta ve te -

Lavrens yakayı ele verince Iraklı kı
yafetinde tayyareciler onu kaçırmışlat 

Y ~niden dökrt büyük tak ya - zahüratı zenginleştirecek , esaslı 

pılması kararlaştırılmıştır. Halk- tedbirler almma;.:tadır. 
evi binicilik klübü mensupları Hükumet önündeki cümhuriyet 
bayram günü 300 atlı ile geçit res meydanı çerçevesi elektrikle tez -
mi yapacaklar, ikinci günü de ci- yin edilecek ve meydana 14 metre 
rit oynıyacaklardır. yüksekliğinde büyük bir kule ya -

Halkevi ve mektepler ayni gün pılacaktır. Hatipler kürsüsü ve 
lerde temsiller vereceklerdir. bando b'-! takı üzerinde. bulunacak 

Bayramda 375 nutuk ve konf e- ve bando bir ağızdan söylenecek 
rans köylerde de geceli gündüzlü cümhuriyet ve istiklal marşını 
şenlikler yapılacaktır. Merkezde buradan idare edecektir. 
toplanan köy mümessilleri kutlu • Bunlardan başka şehirde otuz 
lama şenlikleri için programlar kadar zafer takı kurulacaktır. Tak 
bastırmışlar merkezce yapılacak }ardan bir ku;mı şehrimiz tüccar • 
geçide yakın köylerden üç bin ları aralarında yaptıkları bir top. 
köylü girecektir. Kutlulama ko- lantı ile kendileri yapmayı üzer -
miteleri her gün toplanarak bay _ lerine almışlardır. 

ramın mükemmeliyeti ıçın yeni Devlet daireleri, bankalar, mü -
yeni kararlar almaktadır. esseseler, ve evlerin cephelerinde 

Mersin hazırlanıyor 
Mersin, 10 (A.A.) - Cümhuri -

yet bayramı kutlulama komitesi 
her gün toplanarak bayram hazır
lıkları için çalışmaktadır. Üç gün
lük proğram esasları hazırlanmış
tır. Cümhuriyet marşının öğre -
tilmesi için Halkevinde her gün 
devam eden kurs açılmıştır. 

Kursa bütün devair ve milli mü 
esseselerde çalışanlar ve kalaba. -
~k bir halk i~tirak etmektedir. 

Halkta bayramı kutlulamak i
çin çok büyük bir alaka uyanmış-
tır. 

Şehirde bayrak yapmak için al 
bez kalmadığı için tüccarlar yeni
den J:Sez ısmarlamışlardır. Bayra -
ğm nasıl yapılacağını gösteren ta
lim~t bastırılarak halka ve köyle
re dağıtılmıştır. Bayramda yapı -
lacak gece ~enlikleri için 1500 li
ralık fişek ısmarlanmıştır. 

Edirne hazırlanıyor 

mütemadiyen tenvirat ve tezyinat 
yapılmaktadır. 

İstiklal ve cümhuriyet marşının 
öğrenilmesine devam olunacaktır. 
Duvar notalarının yazılmasına 

başlanmıştır. Bunların asılacak 

yerleri tayin olunmuştur. Mahalli 
matbuat geniş hacimde çıkacak 

bu arada onuncu yıl hatırası ola -
rak (Bursa) atlı gazete neşriyat 

ve konferanslar komitesi tarafın -
dna 20 ve 25 sayfa olarak çıkarı
lacaktır. Askeri mektepler, spor 
teşekkülleı:i, müessesat, cemiyet -
ler, atlı köylüler ve halkın iştira -
kiyle emsalsiz bir geçit resmi ya
pılacaktır. 

Kutlulama tezahüratının bütün 
köylerde ayni mana ve canlılıkla 
yapılması için esaslı tedbirler 
alınmıştır. Programları tevzi 
edilmiştir. Saat kulesi ve bazı mi
nareler elektrikle donanacaktır . 

Afyon hazırlanıyor 
Afyon, 10 (A.A.) - Cümhuri-

Fı.:lirne, 10 (A.A.) - Cümhuri- yetin onuncu yıldönümünü kutlu
yetin onuncu yıl dönümü için yur- lama hazırlıkları için çah~malarn 
dun bu şirin köşesinde günlerden- devam edilmektedir. Vilayet ka -
beri yapılmakta olan büyük ha - za nahiye ve köylerdeki bütün 
zırlıklar gönülden ve içten taşan halk bu gece bayramına karşı bü
bir istekle her gün biraz daha fa_ yük bir alaka göstermekte ve ha -
aliyet çerçevesini geni~leten~k ha- zırlanmaktadır. 
raretlenmektedir. b Sehir ve köylerin baştan aşa 

Bir taraftan vali Beyin reisliği donanması için binlerce bayrak , 
altnnlaki komisyon muntazaman ampul, fener tedarik edilmekte ve 
toplanarak çalışmasına devam e - taklar yapılmaktadır. Taklarla 
der~k diğer taraftan Halk Fırkası beraber umumi meydanlara ve gö 
ve ltalkevi heyetleri de hemen ze batan belli başlı yerlere büyük 
her gece toplanarak hümmalı bir vecize levhaları asılacaktır. Bay
faaliyet göstermekte ve bu çalış - ramm devamınca b'"lolar, temsil-

dır. 

Söz söyliyecek hatipler seçilmiş 
tir. Yapılacak fener alayları için 
bilumum mektep, sporcular ve es-

naf cemiyetlerı meşaleler hazırla
maktadır. Bant ve fişenk inhisar 
idaresine eğlence fişekleri ısmar -
lanmıştır. 

Bayramın ilk günü hükumet 
meydanlığında büyük bir toplantı 
yapılacak ve re!.mi geçide yekna
sak elbise giyinmiş sporcular, bil
umum avcı klüpleri azaları, bütün 
esnaf cemiyetleri iştirak edecek • 
tir. Devair ve müesseseler ile ka
sabadaki büyük küçük bütün fab
rikalar büyük mikyasta hazırlık 

yapmaktadırlar. 

Şeker fabrikası fevkalade tezyi 
nat tesisatı yapmaktadır. Kutlu -
lamanın birinci günü bütün ~eker 
fabrikası amele:;i tatil edecek ve 

merasime iştirak edecektir. 

İkinci günü kazalardan fabrika 
ya beş tren i~·iyecek ve şehir hal
kı fabrikaya giderek muhtelif eğ
lenceler yapacaktır. 

Kütahyada bayram 
hazırlı klan 

Kütahya, 10 (A.A.) - Burada 

!rakın Bakube nahiyesinde bir 
iki gündenberi sırtında yırtıt bir 
atkı, ayakları çıplak, göğsü açık, 

saçı sakalı uzamış bir Bedevi do
laşmaktadır. Bu adamın hareka-

Avusturya 
Az kaldı dehşet 
içinde kalacaktı 

(Haıı lamlı l inci hl ifada) 

casusu Lavrensti. 1' 
Polisler çok sıkı tertibat alara 

Lavrensin ifadesini tesbitle uğr•· 
şırken karakol civarına ansı:tl~ 
b. . . . . d il<' 1r tayyare ınmış ve 1çm en 
Irak zabiti çıkarak doğru karal<O" 
la gelmişler ve Abdullah Lavreıı· 
si Bağdada götürmek üzere ta)' • 
yareye almışlardır. 

Sonradan yapılan tahkikat 11e • 
ticesinde anlaşılmıştır ki gelen .,,,.. 
bitler Irak zabiti değil Lavrenıil1 
adamlarıdır ve Lavrensi a1 aralı 
meçhul istikamete ve belki de 
Bagdada götürmüşlerdir. 

lngiliz lirası ve 
Dolar 

Paris, 10 (A.A.) - Nevyoı·kta 

çıkan "milJi ve iktısadi ajans, ga· 
zetesi muharriri bir telgrafta diyor 
ki: 

babası ile anası, nezaret eltında "Vaşingtondaki resmi yüksel< 
Viyanaya getirilmi~lerdir. Bun .1 kaynaklardan sızan bazı haberle· 
ların ikisi de nazilerin hararetli re göre İngiliz hükumeti hatP 
taraftarlarındandır. Zabıta bun - borçları meselesiyle alakadar oln

larm Dertili teşvik edip etmedik - rak İngiliz lirası ve dolar fiatla .. 
lerin.i tahkik ediyor. hakk da rının istikrar ettirilmesi ın 

Gazetelerden birinin verdiği 

malumata göre, sukastm hedefi, 
başvekil ile beraber sekiz lider de 
öldürülecek, daha sonra bütün A· 
vusturyada tedhişler yapılacaktı. 

Sosyalist gazetelerinden biri
nin mesul müdürü, 1000 lira nakti 
ceza ile üç hafta hapse mahkum 
olmuştur. Sebep; gazetenin Al -
manya hariciye nazırı tarafından 

Doktor Dolfusa gönderilen telgra
fa şu ser levhayı koymasıdır: 

"Cani ile hemfikir olan zatin 
tebriki ! ,, 

Almanyaclan ge' en dört gazete, 
Doktor Dolfusc vuku bulan teca -

bir teklifte bulunmak isterse Arrıe 

rika hükumeti bu yolda ilerisüri.İ· 
lecek her hangi bir teklifi na.zara 
almağa hazır bulunrnakatdır. 

Şayet İngilizler İngiliz lirasmırı 
piyasa fiatmı bugünkü altın kar • 
~ıhk temeli üzerinde tutmağa ka• 
rar verirse Amerika hükumeti do
lan eski kıymetinin yüzde altmış 
nisbetinde bir fiatla istikrar ettir· 
meğe çalışacaktır. 

Almanya ne istiyor? 
Prag, 10 (A.A.) - Havaı ajan-

sı bildiriyor: Çekoslovak gazete .. malara belediyenin bilhassa hal - 1 f 1 ler, müsamereler, rnn erans ar onuncu Cü.mhuriyet bayramı ha -
kın ve mekteplerin de kendi saha- spor eğlenceleri hazırlanmıştır. zırlıklarına hararetle devam edil · 
la~ hahilinde içten gelen bir arzu Şehirde halk hatipleri için kür- mektedir. Kutlulama komitesi ile 

vüz hakkında yalan yanlış neşri - leri M. Deladierin Vichide söyle -
yatta bulunduğu için toplanmı~tır. diği nutku hararetle mevzuu bahi• 

llllHHfllflfllHfflllRillfllıtlllıllRıtlttftn•ıAAll•f1'11tmıııımıımııırı11ıııtttıı 111nnı11mıt111lfııur 

ile kıymetli emeklerinin katıldığı .. 1 k 1 ~ b l t B" C H F H lk 'd h gün toplanan halka lstiklil, Cüm-.... 1 k . su er uru maga aş anmış ır. u- . . • ve a evi 1 are eyet-
goru me tedır. 1 t" k .. 1 d .. .. 1. k h t' l . k k t l k k ti l a huriyet marşları öğretilmektedir .. . un oy er e soz soy ıyece a ıp- erı 11 sı op anara u u am 

Komısyon yardımcı olmak üze· l . d.d ld C" h · . . . h kk d k l l kta Bir taraftan da temsil şubesi tem-. er sım ı en ayrı ı. um urıye - ış en a · m a arar ar a ma · 
re temınl, donanma, nesriyat ve . -f . 1 l k" d . l d 1 sil provalarına devam etmektedir. - tın eyız i var ığmı es ı evır e ır. 
merasim yerlerini hazırlama namı C" h . t d I ~ k ~ Marşı öğrenenlerin miktarı şimdi. mukayese eden binlerce büroşür t·.:n urıye mey an ıgı ya ı· ı 
altıtıda dört komite teşekkül et - sergi ve meydanlarda teşhir edil - mnda yapılacak büyük taktan baş : den mühimmiktarda çoğalmıştır. 
mi~ ve dünden itibaren çalışmağa mek üzere renkli grafikler yapıl- ka büyük caddelerde ona yakın 

1
1 Kütahya gazetesi renkli on iki 

başlaıtıışlardır. Resmi ve hususi 

etmektedirler. 

Çeko Slov ve Narodny Oıvodo
zeni gazeteleri bilhassa M. Dal•-

dierin "Almanya ne istiyor?,, fık· 
rasmda ısrar etmektedirler. Çes· 
ke Slov gazetesi diyor ki: 

"Diplomasi haricinde sorulası 
dı. tak yapılacaktı.r.. . .. .. 1 sayıfa olarak çıkac. ak, bundan ıma-. müesseselerle dükkanlardan ma -

Cümhuriyet marşını gençler Bayramın bınncı gunu Halkc - 1 ada Ha1kevi ve tıcaret ve aanayı da bizimle beraber böyle bir ce .. ada bayramın devam edeceği üç h ' 
mekteplerde ve alk ta evlerinde vinde balo verilecektir. Her ev j odası birer bro•or çıkaracaklar- vap istemektedı'r. Diplomasini11 

bu suale gene diplomasi AvrupaJ 

gün zarfında bütün evler de elek - :ı 
öğrenmektedir. Bayramda vilayet iki bayrak, iki ampul asacak, Hal- 1 dır. 

trik Vf' bayraklarla donatılacak - 1 verdiği tahammül edilmez karat· 
dahilinde yirmi altı mektebin a - kevinde lisede ve mekteplerde D ·t · f l 

hr . onanma, geçı resmı, ener a- sızlıktan kurtulmak istiyoruz. Mi 
çılma ve 5 mektebin de temel at - konferans evrilecektir. Cümhuri- . w • • 

Bursa hazırlanıyor ma resimleri vilayet yolları ve yet meydanında bir konferans kür layı ve dıger merasımın canlı, ma· yonlarca inaamn hayatı tehlikede 
Bursa, 10 (A.A.) - Cümhuri - köprülerinden ikmal edilenlerin süsü yapılıyor. nalı, ışıklı, renkli bir şekilde olma- bulunurken diplomasi bir takıı11 

yetimizin yıl dönümüne layık ol • · ve şehir gazinosu gibi binaların Bayramın üçüncü günü at yarış- ıı için icabeden her şey yapılmak- nezaket meseleleriyle uğraşmak .. 
'- duğu ihtişam ve mana ile kutlu -1 açılma merasimi yapılacaktır. j lan yapılacaktır. Ha'kevinde her tadır. tadır. 
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Müthiş Beyannamesi 
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SADE 
ŞAPKA 

Karikatürler Yaparak 
Şöhret Edinen Kız! 

,, C::•====--=a:=:c=•=•== ====< ====::: 
Büyük, milli idealler,, den dem vuruyor, Süslü şapkalar ara-

- --
Çizgi ile zaafını tespit ettiği Norman
diyalı zengin, kıza u Evlenelim ,, dedi, 

evlendiler ... 
Yiiksekten atıp tutuyorlar. Kadınları sında büsbütün 

hiddetlendiriyor/ar / ihmal edilmiyor I 
!) İıpanyada ıon zamanlarda 
''Ye · k iİtJtı~ı adrnlann hiç de hotuna 
)' 1Yecek bir klüp kurulduğunu 
ı:ıın.ı,, "Evlenme aleyhinde o • 
b ~ ıençler klübü,, adını tafıyan 
l~ klübün faaliyetini etraflıca an· 
b tnıı, buraya aza olabilmek için 
llıafhca şartın kadına karşı düş -
Ria.·nlık ,kadına karşı mücadeleye 
·l'!~tnek olduğunu kaydet.miştik. 

anlaşamamazlık bat göıterdi ve 
delikanlı, müstakbel karısının hal 
ve tavrı kartısında inkiıara uğra • 
dı, farzedelim. Bu takdirde, klübe 
girmeden önce niıanı bozmuf ol • 
ması icap eder. Bir kadınla bera -
her yafıyan ve günün birinde in -
kisara uğrıyan gençler de, klübe 
girmek iıterlene, böyle hareket 
edeceklerdir. 

:) ı )' ıusustaki yazı, föy!c biti • Klübc mensup her aza, diğer 
b~ı, A: ı'Acaba İspanyol gençleri, bütün azanın hareketlerini kont· 
~ 0Yle bir klüp tesisine neden lü - rol etmek salahiyetini haizdir. 

ct~ eördüler?. Asıl merak edile -
• fey ! İzahı da, İspanyada aile 
aa.der · · 'k ı it" ının gıttı ·çe sarsıntı ara 

k ı~1Yarak evlilik hayatının can11 -

.~~1 bir hayat şeklini alması .. itte 
ep buymuş! 

l F 'kat, acaba niçin batka yer • 
b~~de vaziyet fark;ı da İspanyada 
t ()l)le? Çünkü, Donnalar, Sinyori~ 
l tr f 1 ~ . 'k 1 ' ve asız rgı gıttı ~ arttırıyor 
l~lln~ı ... Onun için orada evlilik 
~ eyhtarlrğı, kadın dütmanlığı ! 
JC ~ hlreket, ispanyada, bilhassa 
}' tdnııar arasında fevkalade he -
! e~" uyandırmıf, bu klüp kurulu 
cl~'flu \'e mücadele balıangıcını hid 
etı, kartılıyan İspanyol kadınla • 

l'r da :mukabil harekete geçmek ü
~ere aralarında, timdilik hususi 
ltıahiyette toplantılar yap,mıya ko
n.tlınu,Jar ! ,, 

klüp mensupları, gayelerinin 
t~0Pagandasmı yapmak, üzere 
Ş~r &azete neırine batlamıtlardır. 

1.•trıdilik biri yaılı olmak üzere el
t •ltı azası olan klüp namına, ga-
~eta-• . Ik d . • . .._ın ı numarasın a re11ın ım-
~ile bir beyanname çıkmıttır. Bu 
tı' Yanname, "İspanyol gençleri • 
b~~ evlenme aleyhindeki klübü, 
~l'ük milli idealler petindedir,, 

:•bi yüksekten atıp tutan bir ifa • 
~ ile baflıyor. Ancak "büyük, 

t'ttllli idealler,, den birisinin olıun 
ltıahiyeti hakkında en küçük bir i
~~h. hile yok! Acaba Donnaların, 

•111Yoritaların heyecana gelmele -
tı h·d l ' \ dete kapılmaları, delikanlı-
ltı korkuttu da galeyanın artma
~laı için akıllarınca böyle bir for 
ttı ··ı u nıü buldular? Yoksa, galeya· 
~t :Ya.tııtırmaktan ziyade, klüple -:ne kartı alakayı uyandırmak 
l akaadiyle böyle yüksekten atıp 
:tu,ıa bir propaganda manevraaı 
/ Çevirdiler? Ortada her iki tef· 
it de var! 

) Yüksekten atıp tututla batlı • 
) ltı beyanname, §Öyle devam edi
le Ot: "Klübümüze ayak basan her
'tt~ı, bir taahhütname imzalıyarak, 
d lfanlraı veya muhibbeıi bulunma-
tfuu nam .. . . l ~· usu uzerıne yemın ete-

d t~ edecektir. Ayni zamanda ka
d 1'lt ~a -..e kızla:-a kartı soğuk 
•\tt d 

l'Mc aıı ıfrna kanaat getirici su • 
-·\~ t • 
~~uıatta bulunması da la -

. 
"l"he "' . . . . ttiı- 'U gumek ıstıyen gencın 
l\Jtıı var da onunla aralarında 

Klüp mensuplarından birisi, ver -
diği sözü tutmayıp da bir kadın 

veya kızla alakadar olduğu, ya -

but kilisede, noterlikte gizli veya 
aleni evlendi mi, bunu haber a • 
lan her klüp mensubu, hemen 
klüp idare heyetine haber vermek 
le mükelleftir. Klüp idare heyeti 
de derhal icabını dütünür, kararı· 

nı verir. Diğer taraftan klüp men
suplarından biri ,klüp mensupla -
rından bir diğerinin herhangi bir 
tehlikeye maruz kaldığını öğrenir 
öğrenmez ,yardım huıusunda klü

bün harekete g~mesi için, idare 
heyetine keyfiyeti en kısa zaman
da bildirecektir. 

Sözünü tutmıyan klüp mensu • 
bu, ismi klüp mensuplarına mah -
sus listeden silinmek, klüp muhi
tine bir daha adım attırılmaımak, 

selam, sabah kesilmek, hulasa ka· 
yılsız ,fartuz boykot edilmek su • 
retiyle cezalandırılır. Bundan baş

ka, klübümüzden çıkarılan aza • 
~an sözünü tutmadığı için 150 pe-

seta miktarında bir para alma -
caktır. Bu aza, taahhütname hük· 
münce parayı ~lüp reisine itiraz • 

sız tealim etmek suretile ödiyecek
tir. Bu para cezaları, kasada sak· 
lanacak, klüp işlerine sarfoluna • 
caktır. 

Fakat, verdiği söz hilafına, i -
dare heyetine danı§ıp izin almıya 
teıebbüs bile etmeden evlendiğin
den dolayı ismi listeden silinen 

azayı, Diz gene büsbütün unumu -
yacağız. Ahtini bozarak evlenen 
ve klüpten çıkarılan kimse, evli -

lik hayatında inkisara uğrar, bet . 
baht olduğunu hisseder, tekrar be 
karlık hayştına dönmek isterse, 
bu özlentisini bize bildirdiği, biz • 
den yardım isteğinde bulunduğu 

ande, bız, ondan yardımımızı e -
sirgemeyiz. Boşanma davası açma 

sı yolunda kendisine yol gösteri • 
riz. Avukatımız, hiç para almadan 
bu itleri hal yolunu arar ,boşan -
ma muamelelerini yapar. Eğer ne 

ticede botanma kararı elde edile
bilirse, nedamet etmiş ofanası gö
zetilerek, hakkındaki boykot ce • 
zası kaldırılır, affa mazhar olan 
azayı, klüp tekrar koynuna alır!,, 

Merkezi Madridde olan bu 
klüp, yalnız ispanyanın muhtelif 
!ehirlerinde §ubeler açmak yolun-

Siyah kadifeden sade 
bir şapka. 

Bu sayıf al arda sonbahar şap • 
kalarına ait muhtelif örneklerin 
resimlerini koyduk. Bu arada tür
lü türlü biçimlerde, süslü olanları 
vardı. Fakat, süslü şapkalar ho -
şa gitmekle beraber, sade şapka
lar da büsbütün ihmal edilmiyor • 
Sade, süsü yalnız bir kurdeleden 
ibaret şapkalar da moda sahasın· 
da yer tutuyor. 

Resimdeki şapka, bu sade şap • 
kalardan bir örnektir. Siyah ka -
difedendir. Süsü, bir kurdele • 
den ibarettir. Bu örnek, bilhassa 
lngilterede çok rağbet görmüştür. 
Esasen sadelik, orada çok defa 
benimsenir. 

Resimdeki şapkanın, sade ol • 
masma rağmen, yakıştığı da gö • 
rülüyor. Demek oluyor, ki güzel 
görünmek için mutlaka fazla süs
lenmeğe lüzum yok! 
tıı11ııımıınftıumı11111mwn11mıılltlımnntımınnffımtttcısııımııu11111nııııı1111ınmııtnmnu1 

Parisin bütün belli başlı park - ı Nihayet son günlerde Parise ge· 
larında hemen herkesin tanıdığı len kafi derecede zengin ve biraz 
bir kız: Matmazel Margerit Nölo- yaşlıca Normandiyalı bir çiftlik 
nay. Karikatürist! sahibinin karikatürünü yapıyor, o-

Bu san'atkarm yalnız parklar - nun da zaafını tesbit ediyor ve bu 
da tanındığını söyl~mek, onun ta. zaafının tesbiti, çiftlik sahibinin o 

mnrş sahasını daraltmak oldu. O, kadar hoşuna gidiyor, ki "bir tane 
yalnız parklarda değil, gazinolar- daha yapınız, lutfen !,, diyor. Kızı 
da, lokantalarda, barlarda, birçok çaya, supeye davet ediyor, bir kaç 
kitinin toplandığı her yerde tanı • tane daha karikatürünü yaptın • 
nır. Onu bütün Patis, bilirdi. yor. Bir aralık kendisine gönül 

Şimdi ise, yalnız Paris değil bü- verdiğini anlatarak, evlenme mu· 
tün dünya biliyor, ... tanıyor! amelesini yaptırmak üzere kızdan 

Bu genç, zarif kız, çok hususi • müsaade rica ediyor. 
yetli bir hayat geçirirdi. Bir erkek 

Bu işte en büyük rolü oynıyan 
gibi çalışabilirdi. Fakat, ... Her er-

karikatür mü, yoksa kızın kendisi 
kek gbi değil. Hatta ne her kadın 

mi? Bu, düşünülebilir. Fakat, ha· 
gibi, ne de her erkek gibi.... O, d' B h ıse, o em hayatıncfon ayrılan 
san'atile geçinirdi. San'atı? Kari· 

kızın, şimdi Normandiyadaki çift
katüristlik ! Bunun hususiyetli ha-

. . . • ., likte hüküm sürdüğüdür. Hayran 
yat geçmşıne testrı' .... olan zenginin karısı olarak .... 

Matmazel Margerit Nölonay, 
dolaştığı yerlerde oturanların ö • Bu hadise, Parisin hususiyetli 
nünde durur, kendilerine sorardı: karikatüristinin şöhretini bütün 

- Karikatürünüzü yapmama dünyaya ak::e'..tirmiş, ayni zaman. 

müsaade eder misiniz? da şöyle mülahaza ve araşhrm'ala 
- Hay hay, matmazel! ra da yol açmıştır: "Hususiyetli 
Genç ve zarif kızın bu soruşunu bir yaşayışla hayatta tek başına 

red cevabile karşılıyanlar, pek az· muv:ıffak olan bir kız! Hem ne 
dı. Onun kadın, erkek, umumiyet- . muvaffakıyet ..... Hayatta tek başı 
le insanlar üzerinde garip bir tesi- na kendisine saadete eriştiren yo
ri vardı. Onun yapmak istediği şe- lu açmak ta kadın erkekten aşağı 
yi yapamsına müsait davranılırdı. kalmıyor. Bilakis ... Acaba san'at· 

- Karikatürünüzü yapmama kar, eski hayatını özliyecek mi? 
müsaade eder misiniz? Belki! Eski hayatına dönecek mi? 

- Hay hay, matmazel! Şüphesiz! Paris, onun yokluğu _ 
İşte karikatüristliğinden böyle nu hissediyor mu? Şüphesiz! Yeri 

istifade eden, dolayısile hususiyet ni dolduracak başka birisi yok 
li bir hayat geçiren kız, bu suretle mu? Namzetler var. Ancak onlar 
hayli para da kazanırdı. Karika - da onun yerini tuttukları gibi, çok 
türlerinde herkesin zafını bir kaç geçmeden ayni yoldan yürüyece!c
çizgide belli etmeği bilen, muvaf· ler ! işte, kadınla erkek san'atknr 
fak bir karik:ıtürist ! . arasındaki fork. Bu kadarcık!,, 

Düello 
-- .... --

Macar adliyesi 
dava açtı! 

Yalan! 
... -~ 

Sevdiğini isbat 
edeyim, derken .. 

Budapeştede iki Macar kadını • 
tacak "Eş klüpler,, açılmasını te • 
min için uğraşıyormuş! Bu teşmil nın, briç oynarken aralarında çı -

da çalışmakla ka!mıyor, pek ya · 
kında İngilterede, Fransada, Ho • 

landada, Çekoslovakyada, Polon -
yada, Macaristanda ,Romanyada, 
Avusturyada, hulasa dünyanın 

dört bir tarafında kendi izinde yü 
rüyecek, kendi gölgesinde yer tu • Kadın, erkeğe hemen cevap 

ver.metli. Kaşlarını kaldırdı, bir 
an düşündü. Sonra şöyle söyledi: 

- Evvelce suallerime birer bi
rer cevap ver, ondan sonra ben· 
den cevap iste!. 

faaliyetine bakılırsa, İspanyada _ kan k:ıvga üzerine, düello etme!c 
ki "Evlenme a'eyhinde olan genç· istediklerini, bir eskrim salonunda 

!erin klübü,, "milli,, değil, "bey . · karşılaştıklarını, fakat ara bulucu 

nelmilel idealler peşinde,, koşu _ bir teşebbüs üzerine kılıç şakırdat 
yor! Sonra, ispanyadaki elli altı ınadan, gözleri yaşararak, biribir. 

kadın düşmanının istedikleri meın ]erinin boynuna sarıldıklarını ge -
lekette mantar yetiştirir gibi ka · çen sayfada yazmıştık. 

- Peki .. 
- Beni seviyorsun, öyle mi?, 
- Çıldırasıya!. 

- Ya'nız beni mi seviyorsun?. 
- Yalnız seni!. 

dm düşmanları ve kadın düşman
laır barındıran klüpler ortaya çı
karabilecekleri tabii pek şüpheli .. 

Kaldı, ki mukabil harekete geç · 
mek üzere aralarında, şimdilik hu 

susi mahiyette toplantılar yapan 
ateşli İspanyol kadınlarının, 

memleketlerinde., olduğu gibi yer 

yüzünde de ilk defa olarak yer tu· 
tan bu klübün elli yedinci aza gir
meden camını, çerçevesini indir • 
meleri, pek o kadar ihtimal hari· 
cinde değilmi! ! 

- Şimdiye kadar benden ba§ • 
ka birisini sevmedin mi?. 

- Asla!. 

Macar gazetelerinin yazdıkları· 
na göre, düello etmek istiyen Ba -
rones Anna T anoczay ve bir çift
lik sahibinin kızı olan Matmazel - Benden sonra da başka biri
Magda Füllöp aleyhlerine Macar sini sevmiyecek misin?. 
adliyesince kanuni takibat açılmış - Hiç bir zaman sevgilim. 
tır. Macaristanda düello etmek ya B ·· · k d unun uzc-:-ıne, a ın, gülümse· 
sak olduğundan, buna rağmen ya;, di, dudak büktü: 

pılan düello hazırlığı, yasağa mu· ı - O halde seninle evlene.mem ! 
halif hareket mahiyetinde görül • - AmaJ: !. Neden?. 
müştür. Düello hazırlığını idare j - Neden olacalc?. Senin gibi 
edenle iki tarafın şahitleri hakkın- ı bir yalancı ile evlenmek niyetinde 
da tahkikat yapılmaktadır. değilim! .• 

' 
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Bale mektebi açılıyor 
(Bır,ı Ucılfı 1 inci 81l.) ıfunıızd.11 decek kızların bu yaştan küçük o

lanlarını jimnastiğe, rakıslara ve 
danslara hazırlıyabilmek için ih -
zari bir sınıf yapmağı düşünüyo -
ruz. Müsaade istedik. Zannede· 

Eroinciler 
Karar Salı günü 

bildirilecek 
E.ron meselesinden İstanbul a-

kın rağbetini çekmek, şimdi yük· 
aek sos.; eteye memıup ai1e evlatla
rında gördüğümüz dnnsa ve raksa 
kar§ı olan bijyük alakayı, fokstrot 
ve s.,.iredm baıka bir dans bilmi
yen orta tabakaya teşmil etmek. 

riz bu müsaadeyi de alabileceğiz. ğırceza mahkemesine verilen ve 

- Mektebi bitirecek talebeye bir müddettenberi muhakeme cdi-

Cemiyet, bütün hazırlıklarını 

tamamladıktan, mektep programı
nı y~tıktan sonra bundan epeyce 
evvel, Maarif Vekaletine müraca
atta bulundu. Vekalet bu işi bü
yük bir ehemmiyet ve alaka ile 
tetkik etti. Muallimlerin ehliyeti, 
mektep binasının şekli ve sair hu
susat üzerinde icabeden malumatı 
istedi. Maarif Vekaletine isteni
len malumat verildi. Netice itba
ryle Vekalet mektebin açılmasını 
tasviJ> etti. 

Açılacak bale mektebi hakkm· 
da musiki sanatkarları cemiyeti
nin reisi Recep Bey bize bir fikir 
verıyor .. 

Mektep, tam Galatasarayda, 
Bursa sokağının içinde, 42 numa
rada, geniş salonlu büyük, mun . 
tazam binada bulunacaktır. 

Recep Bey diyor ki: 
- Vücudun gerek uzvi, gerek 

bedii inkişafında bedii damların 
çok tesiri görülüyor. Bütün gü -
zellik ve jimnastik mütehassısları
nın birleştikleri noktn budur: Bir 
kadın, bu gibi danslar üzerinde 
çalışmakla incelik ve zarafet ikti
sap ediyor. Bir genç kız, ince ve 
zarif olmak, vücudunun ahengini 
temin etmek için mektebe mutlak 
devam etmelidir. 

- Mektep kaç sene olacak?. 
~ Üç sene .... Tesbit ettiğimiz 

pro.srtama göre; birinci sene icin-
v ' l 1 J 

de Dalkros siste.minde "jimnastik 
• .j>l ı t>I ;> 

rıtmık,, 1e uğraşılır. Dalsarto sis -

diploma verilecek mi?. 
- Hiç şüphesiz .. 
- O halde bu dip~oma neye ya-

rayacak?. 
- Bu, danslara ve rakıslara ka

biliyetli olduğuna dair bir ~eaika
dır. Şehrin sanat ve temaşa ha -
yatı genişledikçe, sinemalarda, ti· 
yatrolarda, balelerde, bu gibi" er, 
hayat' arını kazanabileceklerdir. 

- Böyle bir mektep açılacağı 

kulaktan kulağa duyulmuş olmalı
dır her halde. Şimdiye kadar mek 
tebe girmek ıçın müracaat oldu 
mu?. 

- Evet... Hem de az değil ... 
Yirmi kız geldi.... Hem de bu yir
mi kızın arasında kimler var, bili
yor musunuz? 

- Bilmek istiyoruz .. 
- Banka direktorlarmın, bü -

yük makam işgal eden bazı zeva
tın kızları.... Fakat biz sadece 
Matmazel Sonya, Matmazel Kla -
ra, Matmazel Margrit, Suzan Ha
nım, Ayten Hanımla iktifa etmi
yecegız..... Karagümrüklü Ane 
Hanı.~ı, Aksaraylı Fatma Hanı
mı, Edirnekapılı Mahmure Hanı · 
mı da. ba!e mektebinde görmek 
en büyük arzumuzdur .. 

Ren 

Polis Haberleri ...... ························•·•····• 
Ka çakcılar kaçarken 

9 Evvelki gece Erenköyünde inhi 
sar takip memurları Kozyatagm

da Mümindereıinde kaçak eşya gö 
türen iki ki!i yakalamııtır. Bunlar 
dan lçerenköylü Ali yakalanmış, 
6,5 kilo kaçak tütün taşıdığı görül 
müştür. Arkadaşı ayni köyden A
ziz silah atarak kaçmıştır. Bilaha
re Aziz de yakalanmıştır. 

§ Beyoğlu Meşrutiyet caddesin
den geçmekte olan şoför Hakkı -
nın idaresindeki 1715 numaralı o· 

teminde plastik etütler yapılır. 
ikinci senein programında "jim -
nastik plastik,, "klasik etütler,, 
"ritmik etütler,, "plastik ve karak
ter dansları,, vardır. Üçüncü, ya
ni son sene de "ritmik kompozis· 
yon,, ''etüt plastik,, "mimik,, "e -
jest,, yapılır. ''sistem gürciyef ., 
takip olunur. Gene bu sınıfta 
dansf~rın pedagojisi hakkında ta. tomobil Nesim isminde birine çar· 

Koıtü.m parak yaralamıştır. Şoför yakalan )ebeye malumat verilir. 
ve danı tarihi öğretilir. 

- Profesör olarak kimleri seç
tiniz?. 

- Şimdilik mektebin bir tek ho 
caaı <i'hı.cak. Bu profesör; Rus ya
da tahsil görmüş, Fransada etüt -
lerini ikmal etmiş Madam Dorat 
isminde bir kadındır. Bu kadın 
1909 da meıhur Jzidor Bun.kan 
dan ders a1mı!tır. Uzun müddet 
plersburgta Arti.mis Kolona ismin 
deki büyük artistik derlerine de -
vam etmi!tir. Bakü tiyatrosunun 
bale §efliğini yapmıştır. Sehir ti
yatrosunda da bale heyetini ilk 
hazırlıyan bu madamdır. 

- Mektebe girebilmek şartları 
nedir?. 

- llk planda ilk tahsili bitirmi! 
olmak geliyor, §Üphesiz.. Sonra, 
mutlaka •ücudunun danslarla, ra
kıslarla zarar görmiyeceğine dair 
doktor raporu lazımdır. 

- Vücudun kabiliyeti araştırıl
mıyacak mı?. 

- 'Bale mektebi, sadece dansöz 
yetiştirmiyecek, vücutlerinin teşki 
lalı ıslaha muhtaç kızları zarifleş
tirecelt, biçimleştirecek, güzelle~
tirecektir. Maamafiyh pek eğri 
hüğrüleri almıyacağız elbet.. 

- Ya mektebe girecek ta1ebc
nin yaşi?. 

~ - Maarif Vekaleti 14 ten aşa-
•~ ~ı olmaz, diyor. Biz, müracaat e· 

mıştır. 

§ Kadıköyünde Kurbalıda yeni 
yapılmakta olan bir binaya taş gö 
türmekte olan arabaların atları 

ürkmüş, araba sürücüsü la!ların a
rasına düşerek batından yaralan -
mıştu·. Yaralı Zeynep Kamil has -
tanesine kaldırılmıştır. 

§ Evvelki gece saat 24,5 ta Sü -
leymaniyede Tiryaki çarşısında 31 
No. lı evde oturan sebzeci llyas 
polise müracaat ederek Hüseyin 
ve Hasan isminde iki kişiyi şika -
yet etmiştir. tlyas bu iki kişinin u
yurken 40 lirasını aldıklarını id -
dia etmiştir. Hasan ve Hüseyin ya 
kal anmışlardır. 

Üniversite kadrosu 
ANKARA, 10 (Hususi) 

lstanbula geleceği ve beraberinde 
Üniversite kadrosunu getireceği 
yazılan maarif vekaleti vekili Re
fik bey bu kararından vazgeçmiş
tir. 

Islahat işleri bitmiş gibidir. Ü
niversite kadrosu birkaç güne ka
dar posta ile gönderilecektir. 

Üniversite heyeti ilmiye aza -
::mı teşrinievel maaşlarına ait kad 
rolar da iki güne kadar gönderi • 
lecektir. 

Oniversite idare heyeti mües • 
sesenin dahili te§kilatına dair e -
sasları tesbit etmi~tir4 

len fabrikatör Bernard Blumen -

tal, Y orgi ve Niko Camadan is , 
elektrikçi Mirican, Dimitri Dimit -

riyadis, Harilaos, Yani lstelyo E -
fendilerle mühendis Kadri Bey ve 

Matmazel Eleni aleyhlerindeki 
dava, dün son safhasına gelmiş, 

müdafaalar yapılmıştır. 

Münafaa1ar sabah celsesinde 
başlamış, öğleden sonraki celsede 
devam etmiş, akşam üzeri bitmiş · 
tir. 

Müdafaalarda, dava edilenlerin 
tamamiyle masum oldukları ileri 

sürülmüş, müddeiumumi Ahmet 
Muhlis Bey, teza isteğinde ısrar 

etmiştir. 

Neticede, reis Aziz Bey, dava 
edilenlere başka bir diyecekleri 

olup olmadığını sormuş, hepsi de 
"avukatlarımızın sözlerine iştirak 
ederiz. Başka bir deyeceğimiz yok 
lur.,, demişlerdir. 

Bunun üzerine, muhakemenin 
bittiği, kararın önümüzdeki salı 
günü saat on dörtte tebliğ oluna -
cağı bildirilmiştir. 

Dava edilenlerden bir kısmı, 
mahkeme salonundan çıktıktan 

sonra avukatlarını heyecanla ku -

caklamı§lar, öpmütler, kendileri • 
ne bu suretle teşekkür etmi§lerdir. 

Bir şirket aleyhinde dava 

Tescil ettirtldl mi ? 
, " d 

Bir Amerikan gaz şirketinin İz-
mir şubesinin tesisi tescil ettiril • 
mediği kaydiyle dava olunan şir -

ket mümessili Amerika tebaasın· 
dan Miater Vilyam Keçenin dün 
İstanbul birinci ceza mahkemesin-

de istinabe suretiyle ifadesi alın -
mıştır. 

Tercüman delaletiyle ifade ve
ren Mister Vilyam Keçen, şirketin 
yirmi üç senedenberi lstanbulda 

faaliyette bulunduğunu, tescil işi

nin yaptırıldığını, Ticaret gazete. 
sile ilan ettirildiğini söylemi~tir. 

Mahkeme, istinabe kağıdının lz 
mir mahkemesine gönderilmesini 
kararlaştırmıştır. 

Dosya aranırken 

Tapu idaresinde bir kayıp: 
Müzekkereler ne oldu ? 
İstanbul tapu idaresinde bir gay 

ri menkulün tefviz muamelesine a
it dosya tetkik edilirken bu işe e -
sas olan iskan müdürlüğü müzek· 
keresinin dosyada bulunmadığı 

meydana çıkmıştır. 
Şehrimizde tetkikatla meşgul o· 

lan tapu umumi müdürü Cemal B. 
derhal meseleye vaz'ıyet etmif, bu 
yolsuzluğun tahkikine iki müfetti
şi memur eylemiştir. 

Cemal Bey dosyada hulun -
mıyan müzekkerenin ne ol · 
duğunun henüz anlaşılmadığını, 

tahkikata devam edildiğini söyle· 
miştir. 

Alakadar memurlar isticvap al
tına alınmışlardır. 

Balıkpazarmdaki kada11tro suiis 
timali tahkikatına ait fezleke dün 
vilayete ve müddei umumili -
ğe gönderilecektir. 

Fezlekeye nazaran üç memurun 

~: 't ı ~ 

~;ı~~l-
Mıntaka kongresi •• •• gunu 

fevkalade bir içtima yapıyor 
İstanbul, 10 (A.A.) Bazı olduğnu ishal eden mahiyette gö -

klüp murahhaslarının mıntaka fut rülmekle bernber, bugünkü Jl'llllta 

bol heyetleri reisi aleyhine ver • ka teşkilatında vazife alan ve kel1 
dikleri takriri üzerine mıntaka di spor şubelerinde gayret ve e -
kongresinin fevkalade bir toplan- mek sarfiyle faaliyet gösterel1 
ma yapması tekarrür etmişti. Bu sprocularm her nevi suizannıll 
kongre önümüzdeki cuma günü fevkinde olduklarını bir defa d• • 
Halkevi salonunda yapılacaktır. ha tesbit için kongreyi toplarnal< 

Kongrenin içtimaa davetini kararında ısrar edilmiştir. 
icap ettiren takrirdeki imzalardan 1 Esasen, hep birden istifa ede0 

bazılarının salahiyettar olmıyan ve hu istifada ısrar eden atleti~J11 
zevat tarafında imza edildikleri heyetinin yeniden intihabı keyfı " 
ve malik olmadıkları bir salahi - yeti de bu kararın alınmasında fv 
yeti kullanan bu zevatın mensup mil olmuştur. 
oldukları klüpler tarafından muh Salahiyettar 'Zevatın kanaatirıe 

telif suretlerle tecziye edildikleri göre atletizm heyetinin yenideıt 
anlatılmaktadır. intihabından başka mevcut heyet· 

Bu hal, mezkur takririn bir a - lerde tadilat yapılması ihtirnali 
kalliyet tarafından hazırlanmış çok zayiftir. 

Konyada spor: idman ittifakları kon
gresi açıldı, mesai raporu okundu 

Konya, 9 (A.A.) - Konya mın 
takası idman ittifakları kongresi 
vilayet Halk fırkası ve belediye 
reisi Şevki Beyin reisliği altında 

mmtakamn Selçuk spor ve gençler 
birliği idman yurdu ve Karaman 
idman yurdu ve sair spor klüple
rinden gelen mümessiller ile mın
taka heyeti idaresi hazır olduğu 

halde küşat edilmittir. 

Evvela divanı riyaıet intihabı 

ve kongre katiplikleri intihabı ya· 
pılmış ve neticede Şevki Bey ri -

I • 1 1 • 
yaaete intihap cdılmittir. Mınta-

k h•t; .c:'"" .. , . ·t·rlr ''d ',." '""' .. a eyelı ıaaresı tara ın an oır se 
nelik faaliyete a:it mesai raporu o

kundu. Ekseriyetle kahul edildi. 
Mmtaka heyetinin bu faaliyetin -
den bahisle klüp namına teşekkür 

edilmesini teklif eden Selçukspor 
klübü mümessilinin teklifi mütte
fikan kabul edilmiş ve kongre na
mına teşekkür olunmuştur. 

Mıntaka idaresinin bir senelik 
varidat ve sarfiyat raporu okun -
muş ve tetkiki için bet kişilik bir 
heyet te seçilmiştr. 

Kongre müzakeratı pek sammi 
olmuş ve klüplerin faaliyet saha -
!arının değişmesi için tahsisatları· 
nın kafi olmamasından ıikayet e
dilmiş ve yeni sene için tahsisatın 
arttırı·ması temenni edilmiıtir. 

Klüplerin sair temennileri mü -
zakere edilmiş ve mali encümen 
bugün tetkik ve raporunu bu ak· 
şam vermesi ve yeniden mıntaka 

idaresinin teşkili ve futbol heyeti
nin de teşkilinden ibaret olan ikin 
ci kısım müzakerelerin ikmali için 
birinci toplantıya nihayet veril -
miştir. 

Mali encümen, varidatın 2990 
lira 20 kıtru§, masrafın da aynı 
mikdarda olduğunu tesbit ve tas-

dik ederek hazırladığı raporu kon 
grenin ikinci toplantısında riyase
te vermiştir. Kongrede güre§ ve 
futbolun bir senelik faaliyet ra -
porları da okunmuştur. 

Bursada spor 
Bursa, 9 (A.A.) - Yaklaıan 

grup birincilikleri için spor mınta
kasınca hazırlıklara devam edil -
mektedir. Nizami müddetini bi -

muhakeme altına alınmasına lü -
zum gösterilmektedir. Suiistima -
!in kaç liralık olduiu halıi anlatı -
lamamı tır. 

tiren Bursa mıntakası kongresi bit 
kaç güne kadar yapılacaktır. 

Otomobil yarışı ve 
bir kaza 

Napoli, 10 (A.A.) - Principet· 
sa Piemonte kupası için 780 Krıı· 

luk bir sahada yapılan otomobil 
yarışı Kanotti Barlieri tarafından 
kazanı:mı§tır. Alfa Romeo mar • 
kalı bir ole.mobille hareket eden 
Kanotlo muayyen mesafeyi 8 sa· 
at, 40 dakika, 50 saniyede katede· 
rek birinci gelmiıtir. 
' Bu yarışa iştirak edenlerden 
Alman Grech yarışı görmiye ge • 
len seyircilerden mürekkep bir ka 
filenin içine arabasiyle dalmı§tır. 
Sebebi henüz anlaşılamıyan bu ka 
za neticesinde dört kişi ölmüs iki _, 
kişi de ağır surette yaralanmıştır. 
tt11unu11mr11m11mn111mımımmııumııını111ıwııttmnımıu11ım11ıur11mıuıuıı11Plll""" 

Silahları bırakma 

Bu mesele karşısında 
Fransa ve Almanya 

Berlin, 10 (A.A.) - Gazeteler 
M. Daladierin nutkunu yazmakta 
ve mütalealarmı bildirmektedir • 
ler. Gazeteler bilhassa sili\hlarJ 
bırakma kısımları üzerinde dur• 
maktadırlar. 

Nutkun tarzı efkarı urnumiyeyİ 
memnun ve endişeleri beı-taraf et
miştir. F<'.kat matbuata göre esaı 
ta Fransız tezi c!eğişmi~ değildir. 

Matbuat, alelumum bir tecrübe 
devresini reddetmekte bunun "sa• 
dece vakit k:-.ybettirmekle netice• 
leneceğini.. bildirmektedir. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Silahla· 
rı bırakma konferansı büros\l, 
dün öğleden J~nra M. Henderso • 
nun riyaseti altında toplanmıştır • 
M. Henderson vaziyeti anlatnııf 

silahları bırakma komisyonunutı 

umumi toplanma,ının tarihi ol3J1 
16 te~rinievveli deği~tirmekle be· 
raber cumartesi sabahI bir celse 
daha yapılmasına karar verilmi~ ,. 
tir. 

M. Hendersonun ta!ebei üzeri -
ne İngiltere mümessili M. Edeıtr 

büronun gelecek toplantısında hı· 

giliz projesinin son haftalarda ya

pılan siyasi ;5rü~meleri neticele • 
ri hesaba katarak yeniden tetki1' 
edilmiş şeklini bildreceğiini söy " 
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ıçın neler yapılıyor? DÜNYA HABERLERİ 
1"' Jb · t Avrupada fırtına! A d •eşrinievel her sene Almanyanın nıssuu vrupa a 
her yerinde köylü bayramı olacak y h l Bu'utlar ve müthiş bir imam a ya i e harp borası dolaşıyor! 
8EJtL ~il) lN, (Uta Press) - Al • bilinde olmıyan yağmur, kar, ku - harp etmiyor AT1NA, 10 (Hususi) - Silah-

~, ıı_' lon günlerde neşrettiği ha- raklık ve aaire gibi birçok teaa - l:ınma meselesine dair Yunanistan 
•il'i~!"1nlarla çiftçiliği çarşının te- düflere bağlıdır. Bu itibarla eki - • askeri ve siya~i mahafilinde cere-
~fın k imamın bir mektubu ve k ı ·· k d 1 ~b, Urlararak müstakil bir lecek arazi miktarının tayin ve yan etme te o an muza ere o a-

r, t~ ı<oyrnak istiyor. Bu kanunla- tahdidi makaada kafi gelemez. İs· ibnissuudun hayatı yrsiyle "Elliniki,, gazetesi bir yeni 

b~i ~t lİrai istihsalat fiatının le$ tihıalat miktarı istihlaki.t nisbetİ· Son zamanlarda yem enle Su • cihan harbi tehlikeleri günden gü-
'-ı>'\c tkülasyoncu ellere bırakıl ; ni geçtiği takdirde çare kolaydır. udi hükumeti arasında hudut mü- ne çoğalmakta olduğuna dair yük 
f111d, lk Ve bizzat hükl-met tara • Her köy:ünün istihaaltından (adi- nazaalan yüzünden kaniı bir har- sek bir siyasi şahsiyetin bir maka-
~ )lll.azarni bir intizam tahtın - lar.e hesap edilmi~ bir ıekilde) be başlandığı yazılmı~tr. lesini ne,retmektedir. 
llh.L J>,lacaktır. Hükumet bu ka- yalnız bir kısmı satın alınmakla Bu makalede ezcümle deniyor 
"'ili~ Mısır prenslerinden Ömer T o -

Almanya ve 
komşuları 

Polonya ıte görüşmeler, 
Sovyetlerle ternas 

Var,ova, 10 (A.A. ) - Polonya 
ve Almanya mümessilleri arasında 
ticari görü~mclere başlanmıştır. 

l 930 senesinden heri bu iki dev
let arasında bir gümrük muhare ~ 
besi yapılmalc~aydı. 

Berlin, 10 (A.A.) - Bazı Al • lj~14~ \•asıtasiyle istihsal at ile is · mesele hallolunabilir. Yeni kanun sun. imam y ah yaya bir mektup ki: 
-., ~t arasında bir tevazün ve lar Alman köylüsünden bu nokta· yazarak meselenin bir hakikat 0 • 

L~lel'~at temini için muhte"if led- da az çok fedakarlık bek"emekte- lup olmadığını sormuştur. Aldığı 
"Şu anda Avrupayı bir fırtına man mehafili , Almanya Sovyct 

lii~ ~~l:nı, bulunuyor. Bugün bü- dir. Çünkü köylü iıtihaalat mikta
~--) ltıanyayı avucunda tutan rını l•.mumi istihlikata uydurmağa 'i ~.naı sosyalist fırkasının hu- mecbur kalıyor. Yeni kanunlarda, 
lt~ıf ır ehemmiyet verdiğ i köylü Almanya dahilinde buğday ve un 
)Oıı 'tın sıkılmamilsı ve :;pekül~s- fiatlarının tesbiti de şayanı dikkat 
~ •. c~ı,tın. elinde oyuncak ol.".lla - bir tekilde hallcdilmitlir. Gıda i•· 

cevap, harp şayia' arının aslı asla
rı ol:::nadığını .meydana koymu~ -

havası ihata etmektedir. Beynel · münasebatımn iyileşmesi için u • 
milel ufuklarda bulutlar toplan · zak ~arktaki gerginlikten istifade 
makta ve müthiş bir harp bort\sı yi düşünüyorlar. 

tur .. 
patlamak üzeredir. Bu cümleden olarak Berliner 

~ı, . . 
~,.Çın ıcap eden her şeyi ya -
t~ ~illet füphe yoktur. Almanya 
>iik b•.tleri vekili (D"rre} nin bü -
~il~ •t İsabet'e söylediği gibi "hır 

İmam Y ahyanm gönderdiği ce
vabın bazı parçalarını alıyoruz: 

"Bizimle Melik Abdülaziz - ki 
leri vekiline; un değirmen' erinın 

Allah kendi!lini korusun - arala.
ne nispette ve hangi fiata yerli 

nmızda işaret buyurduğunuz şe -

Bütün devletler silahlanmak Boerson Zeitung gazetesi Rus -
hususunda hümmalr bir faa'iyel Japon ihtilafını ~ayri kabili içti
göstermektedirler,. Almanya, A- nap telnkki ediyor. Uzak sarkta 
vusturya, Bulgaristan yani mua • ufkun gittikçe karardığını ilave e· 
hedeler dolayısiyle silahlanmak - diyor ve diyor ki: 

buğday ve çavdar istimal edebile- k'ld h" b " l ı k l . . .... ı e ıç tr an a~amamaz ı o • 
lan mahrum kalan devletler de Rusya Alınanya ile bir ihtilaf 

~tlu~~r~usu için olduğu kadar 
~ Unun hayatını hurtarmak 
1'Jct de her fedakarlığı göze al -
)\q ln çekinmemelidir .. , Alman -
,;.köylüye yardım maksadile 

fe~~~e kadar yapılan bilumum 

cekle;-ını, ve gerek bugday ve çav- d - "b" l d"I · l d • k 
d k b d 

ma ıgı gı ı <en ı erıy e ost.u 
bu yolda yürüyorlar. kapısı açma!< üzere chemmiyet1iz 

Son kaynaşmalar çok mani - bir hadiseyi ileri sürdü. Fakat ar ununun ve gere ae u un an ı .. 
1 · ki · f" t t . ve sadakat munnsebatından baş -mamu yıyece erın ıa ını, ayın . . . 

t k h kk ·1 · t" A . ka hır !leyımız de yoktur. Bu hu-
dardır. Son seyahat'er, mülakat · i Ruslar biraz düşünürlerse, bu 

e me a ı verı mış ır. ynı ve · · . 
k• 1 t l · . l · · d - .1 susta gözünüz aydın ve kalbinız 

lar ve görüşmeler şüpheaiz sulhcu · gerginlik ortadan kalkabilir. 

a e ya ruz zıraat ıs erını cgı , .. .h 
1 1 

b h ·ı·k b l k , k. . "h musterı o sun. . Münasebatımız 
a çecıı , aı çıı orman ıslı· . "ld• w• d .1 h · "d" 
l ~ k"" · . . • . "h ıstenı ıgın en ua a ıyı ır . ., 

yane emellerle yapılıyor. Fakat Rusya, garp cihetinden emin 
bunlara rağmen beynelmilel ahva· olduğu takdirde sark tarafında 
lin pek endi,eli olduğunda ~üphe çıkacak her hangi . bir vaziyete sa atı, oy tıcaretı, ve zıraı ıstı · -

)~· ltlıklar hakiki maksadı 
l •ııe. t" . . B 

salatı ialiyen sanayii de kontrol Mısırda (Elcihat) mec.muasının 
etmek hakkına maliktir. Halbuki İngiliz gazetelerinden naklen lb -

yoktur. karşı durabileceğini mecburen 

'it~ • ge ırmemıştır. una se -
nissuut hakkında yazdığı bir ma-
kalede deniyor ki: 

"Hali hazırda Arap hükümdar
ları arasında en kuvvetlisi ve en 
müdebbiri hiç şüphe yok ki lbnis-

~l •ıe Yardım sistemlerinin ha • ziraatte müata.-:nel efyayı imal e -
~it

1 

oirnasıdır. Yeni Almanyanm den sanayi bu vekalete tabi de -
~e,~.~ •istemi yepyeni çarelere te- ğildir. Fakat bu aanayiin mamula
~t ~.ediyor ve esaslı tedbirler a- tı olan gübre asri sapan ve saire 
'lll~ Jatihaalat ile istihlakat ara • gibi feylerin paha1ıla,maaına hü -
fh. l bir muvazene kurmağa <::ah - kfımet diğer vekaletler vasıtasiyle suuttur. 
·ıor, ~ 

her an mani olabilir. Ziraata mah- Daha yirmi yaşmdn iken kudre-

)e,~~ Yeni siyasetin en büyük ga- auı olarak kurulmuş olan iıbu ka- tini gösteren bu hükümdar, ces -
tİlı.' lıtai istihsalat fiatının tesbi • nunlarm bilumum aanayi iatihıala sur ve uzun boyludur. 

Kral Aleksandrın Yuna
nistandaki temasları 
ATİNA, 10 (Hususi) - Heye· 

ti vükela meclisinin bugünkü içti

maında başvekil vekili M. Kondi • 
lis ve M. Makıimoaun Korfuda Y u 
goslav kralı Alekaandr ile cereyan 
eden mükalemelerine dair izahat 
vermiştir. 

ATtNA, 10 (Huauai) - Hari • 
İti 1 ~rşıya bırakmamaktır. Gıda tına teşmil edileceğine dair fayi - Her gün payitahtta kendi kese
~i~"i \'ekiline bu maksat icin ken· alar çıkarı'mıt ise de, resmi hüku· sinden 300 fakiri doyurmakta ve 
~ tdlresi altında bulunan~ daire _ met mahafili bu haberleri kat'i - giydirmektedir. Mütevazi bir hü- ciye nazırı M. Makaimos bugün 
~~.1ct 1ahiyet vermek hakkı ve • yetle tekzip etmektedir. Bir teşri· kümdar olan lbni!suut; tebaası - reisicümhur M. Zaimisi ziyaret 
tj~1 ,'t~ir. Bu daireler ist ihsal~t İs · nievvel tarihi hasat bayramı ola · mn kendisiy"e resmi te~rifata bak- ederek Korfudaki Yugoalavya 
te ._kat ve fiat derecesini tayın bir letrinievelde hükumetin ver- madan temas etmesini ister. Kralı Alekıandr hazretlerile vaki 

t.ııb"t ı · ki d _]ı"gw ı• ehem · t · Al ı b mükıilemelerı" etrafında ı"zahat I! ı e ça ışaca ar ır. n mı ye yenı manyanın Gece de ya nız eş saat uyur. 
)et.'r ~ni kanunlar köylüye, malını amele ve köylüye verdiği kıyıne · Hali hazırda yirmi çocuğu var • vermiştir. 

1•tir- k · · f tt" w. k tin hakiki ölçüye olacak ve bu iki d M. Maksimos kral Alck:andr-'e • •ue ıçın sar e ıgı eme ır. • 
llı~'Yeyi ödeyecek iyi bir fiat le- sınıfın kıymetini bütün millete ha- ------------ ın Yunanistana kartı gayet dosta· 
likı '~e çalı,makla beraber,müsteh tırlatacaktır. Atlas denizini aşmak ne hia'erini kayt ve Yugoslavya • 

i~ trın zararına olarak fahi! fi at Başvekil (Hitler) köylünün; için zeplin şirketi 1 nın . Yu~~n~atana kartı bugünkü 
led·ltte1erine meydan vermemek- yeni milli Almanyanın en büyük B 1. O (A A ) D vazıyetını ıdame etmek niyetin~e 

1" ._, l l d b" · · ld er 101 1 · · - oktor ld - t b" 1 • · M Z •• cıer "k· t f h ki · teme taş arın an ırısı o uğu o ugunu es ıt ey emıJlır. . a-
') 

1 1 ara ın a arına rı- Eckner, bir "Beynelmilel zeppelitı · · M 
j, 1.t~ eıderek adalet dahilinde bu nu da:.ma aöylemittir. Şimdi yapı- ımıs, . Maksimosa memnuniye -
"l rı atlas a~ırı,, ,irketi hakkında A - tı"nı· ı"zhar etmı" atı"r. 
L .. lllletmenin fevkalade mu·· "'ku·· l lan yeni kanunlar bunu bilfiil is • ~ 
vı. :ı- merikada bahriye nezareti ile le· 
t.... Vazife olduğuna ıt.üphe yok _ pat ediyor. Bu aenenin 1 tetrinie -
"• ,.. :ı- masa geçmiştir. Maksat, Avrupa B } b k•J• 

. ':rÜnk"" b . d f k l ve1inde köylü ile şehirli el ele kar- u gar aşve 1 ı t,~ . u ır e a öy ünün top- ile Amerika arasında d irijable ile 
11.. 1 1•tihsalatına paha hı.çerken detçe şenlikler yaparak bayram b" h 
'<\ ır at yapmaktır. 
~ olına (maliyet) fiahnı heaap ettiler, ve bugün yeni Almanyanm 

Bu hususta alınmış kat'i bir ka-
l tk çok ü t·· ç·· k"" b f" köylüye karşı bealediği hürmetin 
~"1 g ç ur. un u u ıata h"" .. . rar yoktur. Yalnız bir kaç tec • 
,,. ••rfolunan tohum gübre teza urune vesıle oldu,. ..b l k 

ite .b · ve · ru e uçuşu yapı aca tır. 

)eı • gı i muhtelif kliçük serma - T.ft"k · h 1 ·· Doktor Eckner, Akron ve Mia-
" tt-ı; hem kö 1.. .. k f" ı ı ma su u . . . . . 
·ıı, h Y unun eme ıatı- C"h "f "k h 1.. mı şehırlerınde 14-10 tanhınde r ~ to " k . . f . ı an tı h ma su u geçen se . 
illi 'te he~ragın_ı.~ ~~y~etının aı- nelere nazaran yüzde on nisbetin- ' Friedrichshafenden haşlıyacak o· 

ıqll, t 1 ~ de koylunun borçları· d 1 ı lanlan ucus icin son tedarikleri de 1· ll(aitin' d h"l k l. e ar .-:nıştır. . . • 
it, lialbuk"ı a ı etme. azımse- 1933 - 1934 malının mikdarı almı~tır. Uçuş şu müselles i teşkil 
~t 1 rer.çberlerın borcu ı edecektir · 
"'' •eJesi bug·· h ·· l il d"I geçen ser.eye nazaran yüzde 8.5 · "it h un enuz la e ı .:ne- . R" p b M" · t İr b k 1 . fazlası ıle 8 350 000 kentaldır. ıo ernam oı.:c - ıamı 
~-k an a mese esı olarak dur ı . . ı. ' Cl "k Ak S · ıı 
L, ta " k h "" k. . Cıhnn tıftık piyasaaında en mü 11 .ago - ron - evı e -
Qıt e gere u umetı gerek F · d · h h f 
L Çok • d ' him mevki alan Türkiye cenubi rıe rıc s a en. · 
~d ermaye ar bankaları ala - . . ' B ·· ll · · d k el ·ı ı lr ~hnekt d" .. ,.. . Amerıka ve dığer memleketler. u muse es u:;ın c ille ı ece { 
~ e ır. Koyıulerın bor- . f h · 'l8 000 k"l t I llıeael . . dır. · I mesa e la mınen ... . ı ome -
ttt'"· - eaıo·n ne suretle halledi- . . . . d" 
d'k Rı kat'i -01 k t .. Turkıyenın 1931 senesındeki ih re ı ·. 

ı ara aayyun etme - -,-ı: . 
,. Çe fiat le b. · d b rac<ıtı 33,.,;,., , 1932 aenesınde 
lltirı, s ıtın e orç mesele- 4474 1933 · d 6429 Bir Yunan yük vapuru battı 
ı oynıy ~ 1.. d . , ve senesın e 
l{tır acagı ro un erecesı de 

•rileıne:t. balyadır. 1 Norfolk, (Virjina'da 10 (A.A.) 
Sına· . . Cenubi Amerikada ise 1931 de Norfollm gelen bir telsizde bildi-

l,rı iıt"hı ıs~ıhsalatta pek kolay o - 41 ,451 , 1932 de 28,000, 1933 te rildiğ:nc göre Annula ismindeki 
~ 1 •alata • b" h d · · 35 9 b ' ~ ~ l . azamı ır a tayı- ıse 6 1 a yadır. Yunan yük vapuru Lookout bur -
d, ~~e eıı de toprak istihsa1atrn- Diğer memleketlerin umumi ih 1 nu açığında batmıştır. Kaptan 
bir ta 1iOçtür. Çünkü herhangi racatı iac 1931 de 82.513, 1932 ile tayfadan dört kişi lcurları"mış· 
t t an.rn v • h l "k d 5 -.-1 k·· .. verecegı ıma su mı - e 3 ,696, ve 1933 te 99,705 bal- tıT. 21 kişinin kaybolduğu haber 

0
Ylunün İrade ve ihtiyarı da- yadır. 1 Yeri 1 "Tliştir. 

Pariste hamillerle görüş
mekte devam ediyor 
PARİS, 10 (A. A.) - Bulgar 

başvekili M. Muıanof ,Fransız ha
milleri"e görüşmelerine devam et
mektedir. 

M. Mu!anof, dün sabah M. Da· 
laJyc tarafından kabul edilmiştir . 

M. Mu~anofun bugün Sofyaya 
gitmek ihtimali vardır. Orada M. 
Titülcsko ile buluşacaktır. 

İki meşhur sinema 
artistinin boşanması 
ELP ASO - TEKSAS (Ameri -

ka) 10 (A. A.) - Avukatının bil
dirdiğine göre Meri Pikford, 15 gü 
ne kadar Meksikada Juarez şehri 
mahkemesinde Duglas F erbank -
sa kartı talak davaaına başlıya -
caktır. 

Meri Pikford talika sebep ola
rak geçimsiz " iği ileri aürmekte -
dir. 

aöyliyecektir. 

Halbuki bu ancak Almanlarla 
Sovyetler arasında bir teşriki me· 
sai ile kabil olabilir. 

Biz aldığımızdan çok fazla ve. 
riyoruz. Ve şayet Bolşevizme kar
şı ~u meşhur ehlisalip henüz ya -
pılmadıysa, Rus devlet adamları 

bunun Fransa ve Polonyanın iste
memelerinden değil, Almanyanm 
istememeain:len olduğunu pek iyi 
bilirler. 

Bu mütalealar son g i!nlerde çı· 
kan şayiaları teyit eder mahiyet -
tedir. Bu pyialara göre, Alman -
ya ile Sovyetler arasında yakında 
tediyeler ve teslihat hakkında ye
ni bir mukavele yapılacaktır. 

Bundan ba~ka gazetecilik mü • 
nasebati da iade edilecektir. 

Bu yeni mukavele neticesinde. 
Sovyetlerin Berlin sefirinin yerine 
bafka bir şahsiyetin getirileceği 
söyleniyor. 

Italya ile Arnavutluk 
ROMA, 10 (A. A.) - ltalya

nın Tiran sefiri M. Kon'un Re.ma
ya gelişi, İtalya ile Arnavutluk a -
raıındaki ihtilafları tamamen hal
Ietmite benzememektedir. 

İtalya Arnavut'uk düyunu u -

mumiyesinden, 1925 senesinde Ar 
na vutluğa yaptığı 50 milyon altın 

liralık iatikrazın taksitlerini ala • 
madığı için başka sahada iatifa • 
deler teminine teşebbüs etmişti. 

Hemen her sahada İtalyanın 
arzuları tahakkuk etmi~ gibidir. 
Yalnız Üsküdarda bir İtalyan ciz
vit mektebi açılması meselesi kal· 
mıştır. İtalya şimdilik 1931 de Ar
navutluğa verdiği istikrazın sene
lik taksiti olan on milyon altın 

frangın tediyesini tehir etmittir. 

Romanya hariciye nazırı 
Lehistanda 

Var!ova, 10 (A.A.) - M. Titü· 
lesko, dün başvekil ve sonra ma • 
reşal Pilsudzkiyi ziyaret etmiş 
kendiaiyle uzun uzun görüşmüt : 
tür. 
Öğleden sonra M. Titülesko 

Sovyet sefaretine gitmİ!tir. 
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Türkiy~eninA vrupa mem"' 
leketlerinden farkı 'OK 

Silah bırakımı 

K.onferans bürosuna 
hücumlar 

Balkanda 
( Bıı') t.ımfı ı tn"ı u~ ıf:uıa ı . '. doğru yürüyor. Fransız dıploıt1 ... 

• Jllı' 
nan hariciye nazırı M. Maksimos- sisi uzun ve sabırlı gayretlett 
la görüs.ecektir. . . t r d '}ebifir· 

Pıır!s, 10 (A.A.) _Havas ajan semeresını op uyor enı 
Oradan da silahları bırakma ı ,...-

sı b'Hiriyor: Fran:n:ı. gazeteleri, si Bulgar1ar,Yugoslav-~,.. 
konferansının müz.akere~erinc iş - ı. 

Iih uıral~ımı, konferansı bürosu - Sofya, Hl (Hususi) - H_ ii~"t· 

1 • T •• ki f • • k ı b d tirak etmek üzere Cenevreye gide-S VeÇIIl Ur ye se Irl İn 1 a lffi!Z an nun dünkü topbni.ısından bahse - cektir. mete muhalif veya müstakıl ııı'I 

1 

derek büronun iki hücuma karşı buat Bulgar ve Yu!!oslavya kt• .· 

ı k ti
• • • • t• d Avrupada bulunan M. Muşanof -Ve mem e e ffiJZlil Vazıye 10 en, SOil h:oymak mccburi.xetinde kaldığı- 12 sinden evvel Sofyaya d" brmm yaptıktan mülakat etra 

k
'-. . d h d oı k~.~·cl.etıncktc~irler. .. b 1 k M" .. r ·~n - , fında mütalealar ileri sürerlerlce; tera t\ISIO en, arici siyasetin en 1 fl:.ı hi.!cumlarm birisi s.ıbahleyin 1 mk UŞD u unaca ~ır. osyod ıtu es· ı bir "Bulgar - Yugoslav itili 

n. , ı · 1 f d ·k" ı o ra...:;:oman atasyonun a nazır ,, ~·· 

takdirlerle bahsedı·yor n1. .cnocı-son tara · ın ao ve ı ·1..0 1 f d f k ı· d projesmm aleyhinde bulunl111' Jı t . . d b .. . . d aı-: tara. ın an ev a a e mera -cua c uronun ıçtımaın an sonra dırlar. 

. ve M. r\iottanm riya:ıetinde M. t 1 a simle karJılanacaktır. Klüb - Zname ~azetı:!si hiiku111uet~ 
"Svt!r:,1l:s Dagbl~~et,, gazetesi ı' rn:• .: :r. Türkiycde kcr.liinizm yek- cloıny t ;ı.~afın:lan yapılmıştır. Üniyonda gece tere{ine bir ziya - bugünlerde çok ihtiyati::: hare1'v 

Ankaradan bveçe donen İsveç se tur. Göründüğü her yerele en sür- M. Natlo'ny silah bırakımı fet verilecektir. Ertesi günü kxal etmesi ı~zım ge ~1ğini ve Yugo!. 
firi M. E. Bohman ile bir mülakat atie ve en müessir surette bastı. h:-k ~ın·'a'{i Mnkc!ona.ld projesini Boris tarafından kabul edilecek · le.vbrın Bulcn~·istana )·arşı o!~ 
yapmıştır. Sefir Hazretleri Ş".! ri':naktz.dır. t ı. ı ı ı ·· "t •· tir. hh"" 1 · · l · ttı"' er.rar c e a mıya ço.~ musaı go - tea ut e'!"ınr h1 me arı ıcnp c ı1 

sözleri söylemtştir: 1 '"Türkiyenin düriist \'e makul ziikr: üştü. Bulgar matbuatına göre. Mösyö ni yazrr~ ı..~.,, dır. 
"- Asri hayatın ihtiyaçlarına harici siyaseti, o!1un belli ba~ tı fo. Fal~at M. Pol Bonkur hattı ha- Titüle&konun krala. Bulgarislanın . 

ta.~abu~ .eden yeni ve temiz hir rikalarmdan biridir. Komşu. mem 1 reketiııde ısrar ey!emiştir. Fransa küçük itilafa iltihakını teklif ede· Ecnebı /-\ l 30S müdürleri 
Turk dılı yaratılmaktadır. Büyük leketler bil'er birer dostluk daire- m;makasa edemez. Fran~a için ya cektir. Bulgar efkarı umumjyesi , 
n:'ü.ce~dit olduğu kadar mc.m "ehc- sine girm" §erdir. Hali hazırda pılacak ;.e~~e sey Paris ve Cenev Akdenize mahreç meselesiyle meş Ankaraa~, ., urk azim ve 
t h d ı b' - ·ı ı iradesini her sahada g(;I'" mm 1 yasın a can ı ır amı o an Türkiye ile Yunnn'stan arasındaki rede yapJlan ve İngiltere ile Ame- guldür. 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri mükemmel münasebetler bunun 1 ı ika tar:- c,'1-lL".11 tt\mamiyle tasvip Bulgarlaı·ın Zara gazetesi: Ad?luer;~\~~1;üsor~~ .. rel 
bu inkılap ile meşgul olarak faa en güzel nümune:.idir. On sene ,. nl ··n;ın tc'-c:.liHer;n. AJnıanyaca ka- "Hakkı sarihimizi versinler ve I /1

1:~;:ı,t . . · Ank- 1

G;ıcıı 
liyetinin büyük bir kısmını ona evvel bu iki rr.emleket arz.::ı:r.doıhi '-· ıl '~n;i b ... ' -'" <".ktcn l-barettir. b · ·k d" · A b ı ve e cı.{a ıçm raya d''t 
h t k d" 1 ueun_ ı tısa ı ve tıcar. ı se .. ep er - 1 e~ne!Ji t:lgnıf ajan~!ıırının mü ı.ı. 

asre me le ır. mÜ!1~s::bct:erin ne mahiyette el. 1 1 h b "B e verı en ma reç ır gun vatan ı leri şerefine dün gece Anadolu 3 
ugtı···n g. örü.nü~ no. ktai nazarm duğu göz öni.:r.e getirilirse, ~ki ta- Raljişlag .11angını d · · ı d" l&. d T k ~ enızıne açı sın,, ıyor. janst tarafından Ankaı-a.palı.ı5 

an ur ·ıy.e ıle dığer Avrupa raf arasındaki bütün husumetin muhakemesi 
me,...,} k ti d k · A b"J d""' · b" lh bir ziyafet verilmiştir . .... e e erı arasın a pe cüzı tamamiyle orta<lan kalkmasının vrupa ı me ıgı ır su a t 
fark Vard M ı· T'" k k d Bcrlin, 10 (A.A.) - Volf ajan Hariciye Vekaleti ve matbı.ııt 

ır. eseıa ur a m- ne demek olduğu anlaşılır. dogr"' U yuruyor 
] d 

- - :nnda: Ra;«-lag meclisini yak:-nak- k~ b ' d ~ b · fetıe arı iğer memleketlerdeki kadın- -:ı- er anınm uıun ugu u zıya . 
ların seviyesindedir. lstanbul O. "Türkiye; Sovyet Rusya, Bulga la :r.~nnaltına ahnan'ıuın muha- Jurnal gazetesi ya:ııyor: Anadolu ajansı umum ınüdiirV 

· 't . ristan, Asyadaki komşu.arı ile de ke:-e!l>ne hı giin Berlinde Rayiş - Geren hafta,'" <;:.arki Avrupadaki Muvaffak Bey kı•a bı'r nutukl• 
nıversı esı, son zamanlarda Avru- j ;y ':i ı "' 
pa öniversiteteri gibi ıslah edil - aynı §ekilde geçiniyor. Türkiye - ı t:ıığ binasında hazırlanan salonda gerginliklerin izalesi emarelerin - m~.safiı:lere. hoş geldin!.z .~ern~Ş :~ 
mi§tİr. Müderrislerin bir kısmı ec- nin bu siyaseti, her türlü gerginli· cl~vam olunmuştur. den bahsederken Türk - Yunan mutlt fık a1<ınsların mudurlerı Jl .. 

nebı'dı'r. Halı" h'"zırda A'm, .. nyada ği İzale etmiş bulunmaktadır. Tür- Buzi•nkii celsede dinlenilen ilk · k · · l 1..;: .. ._ • ·ı 4 f H ·· ı · · .. M M Jlot .... •• mııa ının unzasıy e .... ~u.··aıı:. ıtı.a. I mın. a av,.as. mut u.r.u . ey .... 
"k kiye, işgal ettiği dünya köşesinde "ahit Plo~ter, yan~ın akı..amı saat k k d ı,. ı amet edemiyecek vaziyette bu . - -ı- blokunun ku,,vetlenmesını ıkı J ce' ap ve. eı e en ısıne ve ar 

fevkalmutat hir huzur ve mu··sa1e- ..ı - b. kac d"'kı'k neçe mec d l · T k" · '·O' lunan tanınmış müderrisler de bun 1 {~o ::u 11 ır ~ •• a " - grup arasında rekabet bapıyaca - aş arma yenı ür ıyemn merıı.. 
ların arasında bulunuyor. met yuvasıdır.,, lis b~lkonunda ayakta duran bir ğı suretinde tefsir etmek lazım ziui ve Türk azim ve iradesiı:ı.1'1 

,.,. k h 1 f' · d h T·· k' :-damın pencere camlarını kırmak ıd· · · b L k ı· her sahada l?. h l·'- k tt" d' w • ço~ ı ür alkının ekseryeti ziraate sveç se ırı a a sonra uı· ·ıye ge ığını, u ia.i uvvet ı grupun • a LKU e ır ıgı 

d l 
·ı t ·· b ı · d b h ı:.~ nr-ast•:Yını M .. c1; .. binası öntin - b k t· · ) · ·· '- f uoJ ayandığı için Türkiye de umumi ı e sveç mun~se et erın en a. S· iribirlerine hücum etmeleri değil ıymc 1 eser erı gorınen ırsa .• 

b h d d k t l l t f d tlen ~er.erken gördügv ünü söyle - l veren bu zı· ya ctt L 1 z ıO u ran an müteessirdir. Bunun - e ere sveç ı er ara m an ınşa - beraber çalıfma an icap ettiğini r en unu u ma .. 
la b:eraber Türkiye hükumetinin olunan de.miryolu hntlarmm iki mi~tir. yazmıttık. ti balar göreceklerini SÖ} lemiş, göt 
makul siyaseti yüzünden Türkiye, mem'eket arasındaki münasebet - y._~ • ~ 'ii dükleri misdirperverliklen dolN'

1 

ko~ularına muhtaç bir halde de· leri sağlamlaştırdığını, lsveçlile - Japonganın protestos ll ve Romanya hariciye nazırının teşekkürlerini ifade etmiştir. 
ğildir. Devletin .maliyesi hali ha- rin İ!lerini dikkat ve itina ile yap· Tokyo, 10 (A.A.) - Japon başlıyacağı seyahat bu beraber ça Misafir ajans müdürleri dün 'fe 

zırda en mükemmel şerait içinde· tıkbrını, Türkiye ile lsveç ticareti hariciye nezareti, Japonyanın gü- lı~mamn muhik semeresi telakki bugün eski ve yeni Ankarayı, h · 
dir. Bütçe mütevazindir. Türki- nin öuhrana rağmen, iyi bir vazi- ya Çin - Şark demiryollarını ele olunabilir. met Paşa kız enstitüsü ile Ankaı"' 
yenin harici borçları ehemmiyet_ yette olduğunu, bunun lsveç tara- geçirmek teşebüsünde olduğuna Kral .Aleksandr, kral Borisle kı- Halkevini ve Gazi orman çifll'ğİ• 
sizdir. Onun için harpter.beri dev· fından bir şark hattının tesisin- dair haberler ne~redilmesini Sov- sa fakat mi.nalı bir gÖrÜ!meden ni gezmi~lerdir. 
let, hiç bir istikraz aktetmemİ§tir. den ileri geldiğini söylemiş ve be- yet hükumeti nezdinde protestoya sonra Türkiyeye gitti. Orada Tür- Bugün Dahilyci Vekili Şiikı"ii 

''Türkiye, tabii vaziyet avdet e- yanatına şu şekilde nihayet ver - karar vermiştir. kiye Reiıicümhuru ile başvekille, Kaya Bey tarnfın<lan Anadol&J 
der etmez en fazla süratle kendi- miştir: Gazteler, Moskovanm iddiaları- Maliye vekiliyle ehemmiyetli mü- klübünde §ereflerine verilen öğlO 
ne gelecek ve buhrandan kurtula- "- Buhran hafifledikten son - nı neşrettiğinden dolayı Tokyoda- likatlar yaptı. Kral Aleksandr İs· ziyafetinde bulunmuşlaı·dır . 
cak devletler arasındadır. Mem- ra İsveç ihracatı Türkiyede hüsnü ki Tas ajansı bürosunun kapatıl - tanhuldan Korfuya gitti. Mös - Ziyafette Haı·iciye Vekaleti ke.· 
lekct mahsullerinin fiatı yüksel - kabul görecektir. Bu da hveç masını ve Sovyet hükumeti tarzi - yö Kondiliıle, M. Makıimoıla gö- tibi umumisi Numan Rifot Beyle 
mekle memleketin istifadesi arta· mahsulatının, demiryol malzeme- ye vermediği ve bu iddialarını ee- rÜftü. Bir kaç gün sonra M. Titü -

1 
Hakimiyeti Milliye, Milliyet lı~Ş • 

caktır. Türkiyenin bugünkü mü- sinin, makine ve motörlerinin Is _ ri almadığı takdirde Japonya ile lesko Sof yadan geçerek Ankara • muharrrlcri, Hariciye Vekaleti ~· 
kemmel te,ekkülü, bu müsait va_ veçlilerc te.min ettiği yüksek şöh- Sovyet Rusya arasındaki demir - ya gidecek.. mum müdürlerinden bazıları, dı • 
ziyeti ihdas etmekte en mühim 8,. retten ileri geliyor.,. yollan müzakeresinin durdurulma Bu aeyahatların gayesi Türki- ğer matbuat erkanı hazır idiler· 

sını istemektedir. ye, Yunanistan, Yugoslavya, Ro- Ajans müdürleri memleketleri·. 

Kralların, başvekillerin 
kabul ettiği bir serseri 

Yunanistanda 7000 Drahmi 
çaldıktan sonra yakalandı 

Atina eazeteleri, on sene evvel ı ve diğer Avrupa payitahtlarmı 
Avrupayı velveleye veren sahte - "Afganistan emirlerinden Ali 
ki.rhk vakaları yaparak ortadan Bahri Han,. ismiyle dolaşan ve 
kay~lan maruf do1andırıcı Spi • maiyetinde bir hususi katip ve 8 
ropulosun yakayı ele verdiğini yaver ve hademe gezdiren beynel· 
yazmaktadırlar. milel meşhur serserilerden birinin 

Spiropulos, iki ıenedenberi A _ parmak izlerinin aynı o~duğunu 
tinada bir kahvehanede garsonluk hayretle müşahede etmişlerdir. 
et~kte imi!. Yapılan isticvap ve tahkikat 

Geçenlerde patronunun 7 000 
' ' drahmisini çalarak kaçmış, fakat 

zabıta tarafından yakalanmıştır. 

Polis memurin, kendisini müc
rimlerin hüviyetierini tetkik eden 
daireye götürünce orada parmak 
izTerl tubesiİıde, rnütehas11s me -
rnurlar Spiropulosun parmak izi -

Spiropulosla Bahri Hanın f ilhaki
ka aynı adc.-.m olduğunu isbat et
miştir. 
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ve şerefine ziyafetler verilmi,tir. 

Atinada Pöti Palede hükumetin 
resmi mi saf iri olarak ikamet eder· 
ken hizmetine verilen garsonlar -
dan biri tarafından tanır:.mış ve 
bunun üzerine sıvışmıt ve bugüne 
kadar izini kaybetmeğe muvaffak 
olmuştur. 

Üç sene evvel bir hırsızlık vak
asından yakalanarak altı ay hapse 
mahkum edilen ve cezasını çeken 
Sava ismindeki bir sabıkalının da 
aynı adam olduğu zannedilmekte 
ve tahkikata devam olunmakta-

manya ve Bulgaristanı, Blok hali- ne dönmek üzere bu akşarn"1 

ne koyacak bir Balkan Lokarno • trenle Ankaradan ayrılmışlardır· 
sunun imkinla,tırmak çarelerini 
aramaktır. 

Ne Türk - Yunan ne de Ro -
manya - Yugoslavya tarafından 
ciddi hiç bir mütkülat ortaya çık
mıyor. Yakında bir Türkiye -
Yugoslavya ve bir Türkiye - Ro 
manya muahedesinin imzalana -
caiından bahsedilmiyor mu ? . 
Yalnız Bulgariıtanın hala devam 
eden tereddüdü iti geçiktirir. 

Bulearistan, cüssesi dairesine 
Almanyanın vaziyetindedir. Bul -
garistanı hudut meseleleri böyle 
yalnız bırakmı§hr. Kral Boris son 
zamanlarda memleketine alaka 
gösterildi~ini görmüştür. 

Mösyö Pol Bonkur, Yugoslavya 
kralı ve M. Titülesko i~i kolaylaş
hrmağa elbirliğiyle çalışıyorlar • 

Mahut Makedonya komitesi ne 
kadar mü,külit çıkarırsa çıkarsın 
her halde Bulgar akalliyetine ta -
vizat vermek çareleri bulunacağı 

ümidi kesilmemiştir. 
Her halde Bulgariıtanla veya 

Alman mültecileri 
Cenevre, 10 (A.A.) _ MiJlelf 

Cemiyeti büyük meclisinin ikirı'İ 
komisyonu Almanya müstesna ol• 
mak üzere bütün a?:asmın ittifalı1 

ile bir karar sureti kabul etmiştir· 
Bu karar suretinde bütün ıneJ11• 

leketlerde bir çok Alman müll" • 
cileri bulunmasından mütevellit 
vaziyetin ancak beynelmilel bit 
mesai iştirakiyle bir hal surotiıt., 
bağlanması mümkün olduğu bildi• 
rilmiştir. Bundan dolayı komi• • 
yon bu mesai istiraki hakkında tJ 

1 .. ~ k ı . ~" zım ge en muza. ere erı ynp.111 
için bir fevkalade ali komiserli" 
vücude getirilmesini bildirmitttr ' 

Bu idare meclisine bir çok de.,. 
Jetlerin mümessilleri ve icabılld' 
mültecilere yardım edebilecek }1&J' 

susi heyetlerin murahhasları d' 
iştirak edecektir. 

' nin, bundan 

Atina refiklerimizin verdiği ma 
lfımata göre bu mahir sahtekar on 
sene evvel Afgan cm iri sü~ü takı· 
narak İngiliz kral ve kraliçesi, 
İtalyan kra'ı, Fransız başvekili ve 
Yun.an hariciye nazırı M. Mihala

on ıene evvel atinyı kupolos tarafından kabul edilmiş dır. 

Bulıaristanıız, Şarki Avrupa, fİm 
diye kadar bilmediği bir sulha 

İkinci komisyon Uruce mur~fı· 
hası M. Gi!-::;ıi'yi bu mesele h•" · 
kında büyük meclise bi; raP0r 
vcrmeğe memur etttiktcn ıorır' 
müzakerelerini bitirmittir. 

\"' \ 
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Devlet Demir yolları ilanları -------

Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 
Dtvlet Demiryollarında 23 gün 

müddetle mühim nisbetlerde tenzilat 
19 Tt'şrin i evvel • 10 Teşrinisani zarfınca umumi yolcu tarifele. 

ri üzerinden asgari ~o 50 o'mak üzere mühim nisbetlerde; 

Haydarpaşa ve Ankara hanliyö hatlarile Mudanya· Eursa 
hattında yalnız bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu tarife· 

leri iizerinden ~o 50 n=sbetinde tenzilat yapılacaktır. 

Ankara · Haydarpaşa sür'at ve Toros sür'at katarlarına bu 

müddet 7arfında üçüncü mevki yo'cu kabul edilmez. 

lif e !~rmalar tarafından tek 
b .. edıhp müzakere ve pazar
~ girmesi kendilerine av
._ .. bildirilmiş olanlar ile ~
fen&ldaki maddelerde zikredi
tin 'tesaiki haiz müessesele
~ aşağıdaki maddelerde ya-
~Vesaik ile birlikte 1- 11- Elektrik Ampulleri 
~ ~arşamba günü saat 10,5 gelmiştir. Deposu: ls:anbu'.da 
'h tek!~f edecekl~ri eı~ son fi- Tahta kalede Prevoayars han 

F.:zla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (5494) 

llıj t\ )'Uzde 7 ,5. nısbetınde te- mm--.-- No. l 5 MM s459fi 

~ ~t mektupları ile birlikte ~- Dr 111 ·A~ SA~tı 

Haydarpaşa gara dahilindeki büfe ve içinde kameryesi bulunan 

bahçe bir sene müddetle ve aleni müzayede ile kiralanacaktır. 

Müzayede :ll Teşrinievvel 933 tarihine müsadif Cumartesi giinü 

saat 15 te yapılacaktır. Eu hususta fazla malumat almak iste· 

yenler Haych:ırpaşa gar müdürlüğüne müracaatla buna ait şart
namel~rden alabilirler. Müzayedeye iştirak etmek istiyenlerin 

t~ • · V. Satın alma komis - Tı"fo ve Paratı'fo Aşısı 
llUna müracaatları. 
l Tiro \C P:ır:ıtilo h.ı~talıld:ınn:ı il.tul. 

!ta:ı - Temsil ettikleri fahri- maın:ık için tesiıi çok k:ıt"i mu:ıtıvcti 
t'• arın kudreti maliyelerini pek cıııiıı lıir a~ıdır. Ecz:ı Jcpo!arıııd.ı 200 lira teminat akçesile rui.lzayede gününde Haydarpaşa işlet-
ı~0~terir vesaik ile mümessil- bulunur. ( l<lô'.>) 

~n temsil ettikleri firmala
!\i hk~nuni vekaletnameleri-

me makamında haıır bu :unmaları lazımdır. (5537) 

aız bulunmaları. 

) 2 - Vermek istedikleri tay 
~ateJerin ait oldukları mem
L.. teun ordusunda kullanılıp 
~llllanılmadığının tevsiki "di 
:~ ınemleketlerde ku11anılı-
Otsa keza tevsiki,,. 
) a _Tayyareler ile birlikte 
edek malzeme ve rnotör ah
~cağından fiatlı tayyare ve 

Otör malzeme katalogları -
::n da birlikte getirilmesi ve 
~alzeme fiatları komple mo
~ t tayyare fiatlarnu geç· 
ftleınesi esas olup ona göre 
ll taJoglardaki fiatların tan 
illi. 

l 4 - Yüzde 30 avans veri
~hilir. Mütebakisi tesellümü 
at'iden sonra tesviye edilir. .. . 

~ \l - Teklıfler 661 No. lu 

1 anunun "Z,, fıkrasına göre 
cta edilir. 
6 - Muayyen zamanda mü 

~.~caatta bulunmıyanların şi
~aYetleri ve noksan vesaik 
~etirenlerin teklifleri nazarı 
•tibara alınmaz. 

(3337) (5327) 

• • • 
AnlCara Merkez Kumandanlığı 

''lın alma komisyonundan: 

Sekiz yüz ton kok kömürü ka

J)llı :tarf usuliyle ihalesi 22 teşrini 
t\'el 933 pazar günü ıaat on dört-
ltdı' ş t . . .. k .. r. ar nameıınt gorme uze-

l't lıtanbulda Fındıklıda Üçüncü 

~<>lordu ıatın alma komisyonuna 

~e iha.le günü de vaktinde teminat 

~e teklif mektuplarını makbuz mu-

l'bilinde Ankara Merkez Kuman

dtnlığı satın alma komisyonu ri -
>tıetine vermeleri. (3329) (5254) .. ,,. 
lt M. M. V. Satın Alma Komisyo-
\U\dan: 

l Ordu ihtiyacı için 12.000: 

l 5·000 kilo balık yağı kapalı zarft lllünakasaya konmuflur. lha • 

eıi 23 birinci teırin 933 pazartesi 

tUrı.u saat 11 dedir. İsteklilerin 
flttnaın . . .. k .. h 

eıınt gorme uzere er 1 

t~n Ve münakasaya girmek için o 

a1.1n Ye vaktinden evci teklif ve te- 1 
llı. 

~ ınat ınektuplariyle birlilcte An 1 

'r"da. M. M. V. Satın Alma Ko· 1 llı. 
11

Yonuna müracaatları. (3325) 1 

(5217) 

' . ' 

kara'nın en büyük 
' . 

Kitap, · gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

M. M. V. Harita Umum 
Müdürlüğünden ; 

Harita Umum Müdürlüğii harita matbaası için bir adet taş 

silği makinesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı ve ihalesi 

19 ·Teşrinievvel· 933 Perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. 

Evsaf eb'adını ve şeraitini görmek üzere her gün harita Umum 
müdürlüğü levazımına gitmeleri ve pazarlığı için de M. M. V. 

·· AK.BA 
Kıtap evı ve . kırtas ı yecilik 

Ana(artalar caddc:ıi 
T c:lc:tun' : 3377 

·Her lisanda gazete : 
mecmua ve kitap 

Merkez Satın alma komisyonuna müracaatları. (5527) 

·Her n~vi kırtasiye ~şyaaı 
ve mektep levazımı 

Etibba Odası Riyasetinden : 
Beşinci Milli Türk. Tıp Kongresinin 21 Teşrinievvel Cumar· 

lesi gününe talik kılınmış olduğu Sıhhat Vekaleti Celilesinden 

bildirilmiş olduğundan bu münasebetle evvelce 22 Teşrinievvel 

Pazar günü yapılacağı ilin olunan odamız idare Heyeti ve Hay· 

siyet Divanı aza intihabatının 26 T. Evvel 1933 perşembe gü· 

nüne tehir edilmiş olduğu ilan ve azayı kiramın yevmi me1.kfır

Cla saa\ 13 den 16 ya kadar Düyunu umumiye karşısındaki ye
ni binaya teşrifleri rica olunur. (5522) 

. ···.·-'. ... 

Her. türlü.;:Folôğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtriyatı ·. ' ... ,.. , . 

Kütahya çinileri 

Ucazlak •• temizlik •• Slr'at .................................................... 

VAKITYURDU 
KİTAP KISMI 

Ç A L iŞ M 1 Y A B A Ş L A D 1 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

• • 

VA .,.,.. 
n. iT YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

l "1 '§1 tN 

1 Deniz Yolları işletmesi 

1 
ACENTALARI · 

ı l\:ır:ı köv . 1\öpnit'a~ı r~ı. 42362 

"İrkccı Mülttirdar zade hanı 

1 Tele on ; 22740 

ı--~~~------------· 
Karadeniz sür'at postası 

KARADENiZ vapuru 12 
i eşrinievvel Perşembe 18 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
lnel::o:u, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trahıon, Rize, Hopa'ya 
C:önüşte bunlara ilaveten Pazar 
ve Po1athaneye u~rıyacaktır. 

KARADENiZ HATTINA 
hareket eden vapurlara hare
ket günü zevalden sonra ge· 
len yükler alınmıyacağı gibi 
hareket günü de 200 tondan 
fazla yük kabul edilmiyecek
tir. Muhterem Tüccarların 
yüklerinin mühim kısımlarını 

hareket gününden evvel va
purlara tahmil eylemeleri rica 
olunur. (5511) 

Mersin Sür' at Postası 
KONYA vapuru 13 Teşri· 

nievvel Cuma 1 O da Sirkeci 
den kalkarak Çanakkale, iz
mir, Antalya, Alanya, Mersin 
Payasa dönüşte bunlara ila
veten Taşucu, Anamur'a uğ· 
rıyacaktır. (5513) 

Ayvalık aralık postası 
ANTALYA vapuru 12 Te,

rinievvel Perşembe 17 de ida
re rıhtımından kalkar. (5512) 

idaremizin Trabzon, Bartın, 
lzmit, Bandırma, Mudanya, Ka· 
rabiğa, Ayvalık, lımir, Mersin 
hatları kahve ocakları 15 l'eş· 
rinievvel Y33 tarihinden 31 
kanunuevvel 934 tarihine ka
dar on dört buçuk ay müddet
le ve pazarlıkla kiraya verile· 
cektir. Pazarlık 15 Teşriniev· 

vel 933 pazar günü saat on 
beşte levazım Şefliğinde yapı· 

lacaktır. Talip olanların şart
nameyi görmek üzere 10, 11, 
12, 13, 14 Teşrinievvel 933 
günleri saat dokuzdan on ye· 
di buçuğa kadar levazlm ~ef· 
liğine müracaatları. (5409) 

İstanbul Altıncı Noterliğinden: 

Emlak ve Eytam bankası tara
fından lstanbulda Abut efendi 

hanında Güneli zade Yahya Efen
d iye tebliği istenilen ve (500) beş 

yüz Türk lirasının ademi tediyesi 

ve terettüp edecek zarar ve ziyan 
ve güzeşte ve vaki masrafları ile 
tazminat talebine mütedair bulu-

nan üç nüshadan ibaret protesro 
namelerden bir nüshası muhata -

• hına gönderilmiş İse de mezkur 

1 
adreste bulunmadığı ve yeni ika • 
metgahı yapılan tahkikata rağ • 

men öğrenilmediği tebliğ memu • 
rumuzun tahkikatından anla,ıl • 
mış olmasına ve Bankanın talebi-

1 

ne binaen 28 eylül 933 tarih ve 
14042 - 1143 numaralı proteto-

1 nun tebliği makamına kaim olmak 
üzere işbu ilan tanzim ve berayi 
neşr Yakıt gazetesine gönderildi, 

(8443) 

Üsküdar icra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

1 

muk~r~er doru renk b~r araba 

beygın 15 - 10 - 933 T. ne mü

I sadif pazar Günü Üsküdar at pa· 

zarında açık arttırma suretiyle 
1 saat 11 den 12 ye kadar satılaca-

"" :(. ,,. 
~· l\f. V. Sa. Al. KOM. dan: 

ett~~irde Reşadiycdc inşa 
•rılecck olan bir büyük 

hangar kapah zarfla müna • 
kasaya konmuştur. İhalesi 
6-11- 933 pazartesi günü sa 
at 10 dadrr. Şartnamesini gör 

mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve taliplerin 
mezkfı.r günd teminat ve tek 
lif mektupları ve vesaiki ile 

1 ~ d ı· birlikte ihale saatinden cvel ı grn an ta '=" olanların mahalli 
Ankarada 1\1. 1\1. V. SA. .AL. mezkurda hazrr bulunacak memu 

KO.l\I. nuna müracaatları • j rumuza müracaatları ilan olunur. 
(3349), 5501) (8776) 



• 
T~R.KiVE ' ilk mektep Tarihleri '\ 
llRAAT. 1 Maarif Vekileti tarafmdan ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sımflarmda okutturulmak üzere 

BANKASI 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA'-IAT--~D~Q 

· Şerlok Holmesle beraber~ 
En müthiş ve esrarıenğiz cinayetle ... 
lerin arkasından adım adım yürü .. 
yüp caniyi yakalamkmıistiyorsunz? 

Dünyanın en büyük ve meşhur 
polis haf iye sinin hususi haqatınımı 

merak ediyorsunuz? 
Bütün dünyada yüz milyonlarca halkın tekrar tekrar 
okuduğu bu ölmez eseri renkli bir kapak içinde 

forma forma takip edinz! .. 
Şer/ok Holmes ,kan, ve zehir içinde neş'esini kaybetmi

yerek rakipleriyle nasıl alay ediyor? 

Bütün Bunlar Pek Yakında .. 
VA li ı T !latbanıı - lstanbul N~rlyat müdürü: L Safa Sahibi; !IDDIET ASlM 

1. 1. 1. C. tarafından gazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır . 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

suretle yaıılmış bir ço'.< haritaları ve res :mferi ihtiva etmektedir 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerin fi
atları nefasetine ve sayıfaların.ın çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

&.. Sabş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
, .. ____ VAKiT YURDU 

r~ ~mıı~ırnı 111~ 1~111 ını~ııınııı ı ıı~Jıı~ıımıııımıımıı~ıı~~ııınııımı~ıııııı~~ııı ıw~111ı~~~ı~ı~~~ 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

idare merkezı : JSJ AN BUL 
Tilrklyedeki Şubeleri : 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun • Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

SelAoik. Kavttla. Atlna. Pire 

Ankara lnıaat Usta mektebi talebeleri için cins!eri aşağıda 
yazılı eşya kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Talip o!anlar yüz· 
de 7,5 teminatlarile ve ehliyetlerini göıtcrir vesikalarile birlikte 
ihale günü olım 7 ikinci teşrin 933 Salı günü saat 15 le Mek· 
tepler alam satım İ\omisyonunda hazır bu unmalan ve şartname 
ile nümuneleri görmek isti yenler de mczk fır mektep MCdürlüğü· 
ne müracaatları ilan o'unur. t5364> 

Ankara İnşaat Usta Mektebi Talebesine 
Verilecek MelbusCit Listesi 

C insi 

Palto 
Harici E bise 

,, K asket 
tş elbises. 

iş Kas'<eti 

iskarpin 
Terlik 

Eoyunbağı 
Yün Çorap 

ı ince ., 
Mendil 
Çorap askısı 

Posta 

Mıı. tarı 

50 
115 
115 
115 
110 

115 
115 

235 
235 
235 
460 
115 

115 

Adet 
Takım 

Adet 
Ta\um 
Adet 

Çıf t 

" 
Adet 
ç ft 

ti 

Adet 

.. 

ı 

} 

ı 
. 1 

} 

0 No. l" 

''No. 2" 

"No. 3" 

"No 4., 

ıstenbul Belediyesi ilanları 

Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümünü tes'ıden 29 Teşrinievvel 
de Şehrimizde yapılacak tenvirat geçen S?l>clere nisbetle da~• 

· d F. ' • t ·k Şır büyük bir mikyasta olacağından tağdıye husu~ u:ı n · e < rı 
" l . u 'e'-·h ketince icabeden tedbirler alınmak lazımge m .ştır. uınaena ı 

Şirkete haber vermeden yapılacak ve fenni talimata tavafok et· 
k d w · ı b ke• miyecek o 'an rabıtalaun yalnız cereyansız kalma cgı fC e 

·· ·· ı bı '-•c t lerin bir kısmı veya heyeti mecmuasının teşevvuşune scoe ' . 

v~rmek gıbi tehlikeyi mucip olacağı cihetle bu gibi naho~ netı
celere mani o lmak için tenvirat mahalleri ve bunlara liıım 0'

3 n 

kudret hakkında 14 Teşrini evvele kadar doğrudan dojruva E· 
Jektrik Şirketine haber Yerilmesi ehemmiyetle ilin olunur. (55301 


