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'Yunan ihtil&li karşısında ltalya, Fransa, lnglltere 
\re Balkan andlaşması devletleri ne vaziyetteler? 

Bulgar başbakanı Zlatev, Bulgar 
ordusuna dair beyanatta bulundu 

Bizim hakkımızda Romada dolaşan rivayet 
Vaziyet 

ciddileşti 
Yunan itlerine dair aon ıelen I 

...,_ler epeyce kanııktır. Vazi
)et aittikçe çok vahim bi tekil al
ll!•ktadır. Havanın fenabiı Stna
ll!a vadisindeki askeri hareki.ta 
ll!ani olmakta asi donanmumm 
Yanan deniziyle Şarki Akdeniz· 
deki blkimiyeti Atin& hükGmeti· 
IHn vuifeaini süçlettirmektedir. 

iki tarafm da ciddi bir müca· 

Atloa, isyanın niçin henDz bastın
lamadığını izah ediyor 

"Yunan hükumeti, Bulgar
ların asilere müzaheretinden 
korkuyor. ltalyanların ipleri 
çekmekte olduğunda umu
mi bir kanaat vardır!,, 

cleleye airittili, iayamn ilk sün- 7. •ı • F I 
lenle ~nur edildili ıibi ehem: .ı n11ı ız ve ransızıar 
llÜyebız olmadıiı ve çoktanberi ~ 1 

huırlandıtı muhakkaktır. J ~ • J J hi t J 
Son1irmidört1aatliken mü·tV enızeıOS Qıeg rne eu-

\im yaJc'alu 8Kt7hamıla -..ı ~ b l • I • " ::::..:n;:1:!"e:=:'d:. -- ir a nıağı ııerı süruqor 
Asi donanmanın Şarki Akde- . 

"zdeki harekatı bahri mÜnakali.· Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar aıan- bulunan bu askerlerden bir kımu· 
tr ela it1al etmeie bqlamııbr. Ba sı bildiriyor: nı huduttaki zayıf mevzileri tak· 
'ı ecnebi pmilerin bir donanma Bulgarlar silah altına viye için sevkedilmit olan efrat 
'-nfmdan yakalanması Avrupa· asker almamış yerine vazife batma çaiırdık. 
c9- heyecan uyandlllDlt Ye bilhu· Bulgariıtamn iki ıınıf ihtiyat Bunda mevzilerimizin dört, bet, 
~~~~~~~~Wer~ d~~se~~~~~~iu~~bn~~~~u~~~-----------------------
-.Je ıetirmittir. dair olarak ecnebi memleketlerde dut boyunda bulunan dört ili bet D b k B 1 

(Taymiı) ıazeteıi yazdıiı ma· ortaya çıkan pyia dolayıaile bat· neferden mürekkep daimık Jnı.. lŞ Q anımızın Utf QT• 
lraıede Venizeloaa ıiddetle hücum vekil general Zlatef, aıaiıdaki be- vetlerdir. Karlar eridikten aonra l J • b t 
~kte, vaziyetin vehametini ynatta bulunmuttur: bu zayıf kuvvetler vazifelerini ara uaır egana l 

:rdetmektedir. Bu ıayialar hiç bir veçhile ha- çok mütkülitla yapabileceklerdir. 

Diler bir lqilez pzeteai ite kikate mutabık deiildir. Biz, yal- YUGOSLAVLAR BULGARLARI 
C..iyeti Abamm müdahalesini DiZ seferberlik yapmamakla kal- Yunanistana ' 
'-lep etmektedir. . madık, ıeferberlik yapmıya niye- TEHDiD EDiYORLAR 

Balıariatanın Yunan iayanm- timiz dahi yoktur. Zira bizde kura giden ecnebi 
"- iatifade ederek hudutlarına efradı yoktur. Bir de, ahkimma d 
"1ceı-taıhtit etmesi, Bulıariıtanm, harfiyen riayet etmekte olduiu- onanma 
~· Türkiyeye bir takım emel· mu aulh muahedeainin teılibab· 
ı.:_ • atfeduek Cemiyeti Abama Hangi parıa.a lardan ..iai tikiyette bulunman ela taY•· mm tlbi tutmuı olduğu tahdidat ,..-
._ ditcbt prülmektedir. bizim aulh ve bütün komıulanmız- mflrek keb 

Pan. ıazeteleri, Bulıaristanm la samimi ve ihliakir doıtluk ve 
~~en iıtifade ederek, ... anlaıma halinde yaıamak tarafta. 
....,._i çoialtmak iatediiini ale- n olduiumuz ve her hanıi bir 
~ Jazmakta Türkiyenin ıiyue- memleketin araziainde her ne vu-
1., 1 tamamen tuvip etmektedir- ima ıeline ıelain aulhü ihli.1 etmi· 

• yeceiiz auretindeki reami ve aleni 

Londra, 8 - Pireye lnailtere
nin ıanderdili harp remiıinin a· 
dı Royal Soverin dir. 29,000 ton

dur. içinde binden fazla mürette
bab nrdır. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Havas a: Bulgar notaaiyle Türk cevabı 
jami bildiriyor: bili.hare Uluılararuı kurumunun 

Bay Avenol, Bay Antanoftan 1 konseyi azalarına tevzi edilecek· 
öğleden ıonra kendiıile temaı et· tir. 
meaini rica et.mittir. Bu mülakat 
eınuında B. Avenolun Bulgar Uluslararası mahafili, Bulgar 
murahhuına dünkü müracaatının hey'eti murahhuuJDJn nereye va· 
biraz garip bulunduğunu ve ken· racağmı ölçmeden bu müdahaleyi 
diıinin bu müracaatı Türkiye mu-1 yaptığı kanaatindedir. Öğleden 
rahhuma teblii mecburiyetinde 10nra Yunan murahhası Bay Ra· 
olduiunu bildirdiği söylenmekte- fael Ba>: Avenolu ziyaret ederek 
dir. (De1Jt1mı ! ndde) 

bir Ne oluna olaun vuiyet ciddi befanatımız hillfma hareket et- Bu harp ıemiıi Akdenizin Şu-
tekil almakta, dnletlerin ve- meyi etmeyi dütünmemize bile kmda bir yolculuia çılrmaktayken ı A • ı S J A • k • • 1 • d 

~Cemiyeti A:bamm müdahale- miilaid delildir. Bu, yalnız Bulgar buraya ıelmittir. 1 Si er, e anı on erın e ve 
' Sok varit prillmektedir. F 1 ·· h · • V • f ' v 1 

I\.._ Muhterem T:ı-•- a .... L-•--- ı"le hilkGmetinin delil biliiıtiına bü- ~·o:~ uç arp ıemııı gön· 1 en ıze os un o g unun 
~ ura ....,.u-.u tün Bulıu milletinin kat'i azmi ve dermıılerdır. ı 
1-ci Bakanının beyanatlannda söy arzuaudur. Onun, ıtatülerini ula k Um 8 n da Sin da d 1 r 
ltlt ilderi •echile Türkiye, her va· ihlll etmiwecefiz, ona tamamile PIAstlras gene yolcu I 
._~lchıtu ıibi. taahhiidatma Te ~ 
~ aadık kalacaktır. bel baihyacaiız. Paria, 9 (A.A.)- Reuter ajan- , 

1._ 'l'Grkiyenin Balranlarda müa· Her ıene aonbahuda ve kqda •mm Pariı muhabirinden: 
~l~rle kabul edilmiı yaziyetİD muahedelerin bbe bulundurmak Milanoftan ıelen bir telırafna· 
~azası için azimlrlr daYU&• müaaadeaini Termit olduğu uke- meye söre, Plittiraa, Y uaotlavya· 
~~:. t'ir.en ıüphe etme- rin mühim bir kısmını - taaarruf dan ıeçerek Bulpriatana ıitmek 
~ makaadiyle- mezuniyetle sevke- üzere Yuıoılavya hükametinden 

'y 'R. N. M. deriz. Şimdi menniyet halinde Tize iatemittir. 

Unan lhtnau etrafındaki yazılar-4 anca sayfamızdadır . . . 

Bugün ıaat ikide radyo Ko-1 Batlarmda Venizeloıun oilu 
lonyalın verdiği nim resmi bir I Sofokli vardır. Seliniiin düıtü
habere göre Yunan asileri umu· ğü pyialan asılsızdır. Bu ancak 
mi bir taarruza geçmitler ve Se- 1 yarın belli olacaktır. 
liniie doğru ilerlemeğe batla· Gene Radyo K.olanyalm ı... 
mıtlardır. Asiler bu dakikada berine göre 14 lıi tayyareai Se
Seliniie ~ kilometre yakın- li.niii bombardıman etmitler-
latınıılarchr. dir. ı 



HABER - Aktaın Poılan --- 9 MART - 19!l5 -
---- · -[j,Şb_akanımızın Bulgar .. 

Hava 
Vaziyeti 

ülkede ekseriyetle 
yağışlı geçiyor 

Ankara, 8 (A~~) - Ziraat 
Vekaleti meteoroloji enstitüsün -
den alman malumata göre, son 
24 saat içinde Gelibolu, Yalova 

Çanakkale, Nazilli, Muğla, Bolu, 
ve doğu AnadolU1Unda; Erzurum 
ve Karadeniz kıydan tamamen 
yağışlı ve diğer yerler yağıfsız geç 
miştir. Y ağıt doğu Anadolusu ile 
Orta Anadoluda kar ve diğer yer
lerde karııık yağmur fdclindedir. 
Ölçülen en çok yağış mikdan Ri
zede 12, diğer yerlerde 2 ila 3 mi
limetre arasındadır. Karın toprak 
üstündeki kalınlığı Erzunımda 50, 
Karsta 26 san~imetredir. 

Hava ıühunetinde bir gün ev-
vele nazaran cenubu p.rki ile do -
ğu Anadolu ve Karadeniz kıyıla
rında dört ili 10 derece ara.1ında 
dü_şüklük ve diier yerlerde üç ili. 
4 :derece etraf mda yü)oeklik kay .. 
dedilmittir. Yurtta dütük sühunet 
sıfırm altında Kara'da 16, Erzu. 
ruında 15, Kastamonıı'aa Sivaıta 
8, Ankarada 3 derecedir. 

En yük.ek sühunet .Adanada 
18, Antalya ıve Dörtyolda 17, de

rece olarak kaydedilmiftir. 
Bugün Ankara.da aaat 14 de 

hava sühuneti ıaıfırın üatünde 7 de 
rece kaydedilmiftir. Rüzgar ~arki 

ve Şimali ,farkiden111ütehav>Vil ı0 -
larak saniyede ~ört metre .Uratle 
emıiştir. 

Amerikada Gediz 
endişe taşd ı 

Sovyetlerle Japonya \ Sular :Menemen ara· 
bir ittifak mı ztslnl tehdfd ediyor 
yapacaklar? lzmir, s (A.A.) - Son yajaa 

.Va,ington, 8 (A.A.) -Ayan ıiddetli yağmurlardan Gediz 
askeri tahsisatının ve ordu mevcu- nehri ~mqbr. Bütün tarlalar su 
dunun çoğaltıhnası hakkındaki altında kalm~tır. Eski Gediz 
kanun layihasının müza:kereaine köprüsünün bir kamım sular aö
başlanmııtır. türdüğü için Fo,? • Beriama 

Demokrat Lewis - lllinoiı - ve Menemen arasındaki münaka
ile demokrat Meadoc - Kalifor • lat durmuıtur. 
niyo - Amerikanın Uı:ak Şarkta- Nehrin bu taıkınlığı Meı:ıe • 
ki muhtemel bir buhrana karı11 ba- men civarındaki araziyi tehdit 
zırlanması lüzumunu aöy~ler- ettiii için köylüler öolnıe ted • 
dir. birleri almaktadır. Nehrin Mene-

Lewi.s, Japonyanın vaziyetini 
müdafaa ed~mi ı.e Amerikaya 
karıı yalanda Son-etler birliğine 

ittifak teklif edeceğini söyliyerek: 

"Sovyet orduıu ile Japon bah
riyesine karıı ne yapabiliriz,, ae • 
m:ttir. 

Demokrat Glas.t - Virjinya -, 
ordu mevcudıınun tezyidi aleyhin-

de bulunarak Amerikanın h~bir 
tehlikeye maruz olmadığını bil • 
dinniştir. 

Klark - Miıuri - Japon teh
didinin teslihatını tezyit için bir 
propaganda vuıtuı o1dujunu 

halbuki Amerikanın ~t için 
her gün diğer her baıııi biraail1et
te, daha Ç<>k ıaarfettiğini IÖ:riiye • 

rek ordunun ~İffıft diı. mem
leketlere tezyit jçjn wotile t.efkil 

men civarındaki eski yatağına 
dönmesi için alınan bu tedbirler 
aaye1inde tehlikenin önüne geçil. 
mittir. 

ltalyada 
Ordu btlytlk talimlere 

b~Iadı 
Roma, 8 (A.A.) - Stfenai A-

jansı bildiriyor: 
Bütün kara kumandanlıkları 

nezdinde en yüksek ordu zabiı..
ııımn iştirakile talimler başlanııı
ıtır. 

Gaye, erkanı harbiyeoin lel
bit ettiği farazi vaziyetlere göre 
memleketin müdafaasına ait me

seleleri ıetkik etınektedir. 
Ayııi zaınapı:la Mdu i~ tayya-

edeceğini blldinaiftir. r9 arasındaki it beraberliği me • 
Borah: "Onlu r:alımz 41 Wn m,. W.i..S. tetkik edl~.\ŞO ... 

-----o-- san ilavesi için zifmnzı ('Öf.tere.. neralin ittirak edeceği bu teıa • 
Parlamentolar blrllği cektir.,, Jıür~t l>ü>1Uc erkim harbiye ~isi 

V artova, 8 (A.A.) - Uluslara- Demi! •e müzakereden ..ara ;.. v- l>iitün ordu kuvvetleri~in yijk-
QLS'I parlamentolar birliğinin tem· yq medi.i o.au ımn~u ıek makamatının huzuru ile Jto-

sili rejim daimi tali komi.ayonuVar 118750 den ltfiOOP e ~Jfbr· mada kapanacaktır. 
şovada toplanarak ittifalda bir Bu karar 26 reye kartı 66 reyle ----o.-
karar aureti kabul etmittir. :Bunun k.:buLedilmiftİr • Macar dış siyasasında 
mühim kısımlan fUlllardır: ~ J iT 

Tefkilitı eaaıiye kuunlarınm değişiklik O mıyacap. 
tadili tarzı, parlamentoyu idari Bir par.aşftt r..ekor- Bud,peJte, 8 (A.A.) - Maca.r 
itlere müteallik meslelerden kur- CUSU öldil telıraf ajansından: Müstakil Pea-
tarınak maluadiyle vazifesinin Kopenbaı, ;8 (A.A.) - Bir - ter Loyd gazetesile BudapeJti Hir .. 
bafifletilmeıi, ulusun hususi faali- çok düny,a rekorlarma aahip pa- lap hük<imet gazetesi, dahilt siya· 
)'etlerinin tanzimi profeayönel ~ rqütcü Tranum, 8,000 uaetreden ıadaki deği!ikiik tle e.16kadar ola
sına müstenitlwsuıt bir meclise yere inmek üzere bir tayyareye rak Macar harict ıi~mda da 
l}avale edilmesi ve bu teıekldilün :binmiıt.i. Bir aralık Tl'p.nwn, ra- detiıUtlik vtikuunu zanneden bazı 
faaliy:eti huıust menfaatlerden üı- ~~ .oldujupy, p.yy:arenin jJı • ecnebi gazetelerin neıriyatını ıtid
tün olması liz~elen wnumi men mesini ipret eıP.;aif, f•kat tayya- detle protestD e~ekt~İrl«· 
faatten mülhem bulunmalıdır. Ta- re yere indiği zaman, Tranumun Dı14n ~iY,aayı tayin ~en~, .. 
li komiay.on FraatJz, lngiliz, hal- öldüğü ıörühDi,i....Wr. Zaan~ildi- bakan ile Hariciye Bakanınınıraev 

yan ve Lehistan m~rahhularmdan ğine göre oksijen metindeki ba- kilerini 111\lbe.fua ~ bu •ı
müreJmeptir. Romq.nyayı bir mü- va y~ bu vbepten ölmüt • yasada hiçbir değişiklik olmıya -
şahit temsil ebniıtir. tür. cağının en iyi delitidir. 

f Sabah gazeteleri ne. di~~~ia~?' ] 
; 1 3 

BulgarJarJn bizi şikayet etmetlerinin sebebi ne dir? 
KURUN - Aaı.11 Uı...,.,. bafma· ı sö11lil11or. J':• ..,,_.,.,.,_ 6W ,,,,.,., 1 u il•9'ı.rt ~ ~ ... 

kal(!sirıde B(lllT'fl'liır&n cu~rt tahfidat ettikleri esnada lı~t lnönllniln '4 · ZAMAN- Zaman 1:,~~ 
yaptz.ğımuı bahane eür" bizi Ulua ·ı ha fliUı Bulolll'lar ldtİlllÜ ~ .;;g. isyanı henüz b49tıramadıgı~ı)la+arak 
lar Kurumuna şikayet ettiğini mev • lediğini ilcive ettikten sonra bu siya - bundan Vcnizclosu~ çok dıkkatli ve 
ZUJl bahşederek bu fJ kjn IÖg[e mi.İta· set ÖZÜ s})zi;ne UlllJUn U~dir tÜJJ'>f. hazırlcklı da.v~a~dlg~'Hn an~<ı§ıldlğıJU 
lea yüriUüyor: MILUYEf' - Ahmet Şükril Eı - yazarak bu ışın ıl~haye bö~~ ~'}· 

Bulgarların böyle ~rlliz ~e 411ılsız mer b'HIPP:liü uazuuıa meınu olarak mna imkan olma<ff gını, ne bızım, ne 
neşriyat yapmalarınuı ıebebi ya bu lınutl lnönü.ne :ıne.cu.te verilen itimat de diğealr büyük :;1vletle~ ~~ işe ıe • balıanc ile Nöyyi mu<ıhed~sinin hiltl- reµini al111or. fJu mü9asebetle onuncu yirci k amıyac arını s Y uyor. 
tına hareket etmek için .emrivakl 11ap- uuı 'kuUylanan IBIMt lnönünün yük • AKŞAM- Akıomcı bJlgji{ı k~· 
ınak istemesi, giıhut ta sqn ;omanJar· sek d!!i_crindelJ bahıediyor, ve yazısı- de kadın saylavlardan birinin Ueri 
da dahill blr harple uğraJllll Yunaııis- nı şu fekllde bitiri11or: şiirtlüğü çocuk ha.ataneBl fikrU,den 
tan ilzerinde ban emeller beslemeai - "Acun büyük bir ökonomik ııkınjı balııetmektedir. Bunun mımılti_ket için 
dlr. ve siyasal kararsızlık içindedir. Böyle büyjlk toyda/ar ı•ereceğinl ilave ede-

CÜJIBURIYET - Bugli.n'ldl 00,. nazik zamanda devlet. dümeninin <Je- rek yazısını bitiriyor. 
makaleyi Abidin OtJ«r ua:TTJlftır. Ya- nerpl lnönü Qibi~IWlmİf v• bafarı· ;Ş<JN POSTA - '.l:a yıldız inıuıl.ı 
:ııda aaa ~zu Bulgarların bm U - cılığı lan'fl11JH blr devlet adanunua ~ • 115!n /!akl Osmanlı fıükilmetinin ,&ok 
luslar Kurµmuna ıikdgot etmesidir~ linde bulunmaaı bi: f'ürkler kip mat- ihmald davr,aıujığını ve bugünü dün~ 
.Abidin Daver Trakyatlaki kuvpeUeri- lu blr inanç vesUnidlr. Sa1Jl.l.} !Jelka· den düşünmediğini ıöyletjilien ıonra 
mlzln bir tariltçulnl yaptıktan ıonra m ve kabine arkadaşlarını Kamuta11· yeni Türkiyenin bugünü diinden diJ.. 
statistlklerle Bulgarların Nöyyi nwa- da kazandıkları inan reyinden dolayı ~ğü gibi 11p._rv:µ da bugünden dil • 
W... -/l.IJl/flll ,Mnıi:ılıt ._erli•lcrlıd laıtlalar1 iilk11Je ~ ~ filnmekte olduğunu llÖylllgor. 

fara dair beyanatı 
(Baı taralı 1 incicle) 

hu mesele haWrmda mulumat ta -
&ep etmiftir. 

Dttbakanımızın beyanatı 

Ankam, 8 .(A. A.) - Bulga -
ristarun Milletler cemiyetine Tür
kiye hakkında müracaat ettiğine 
d~ir gerek ajans haberleri üzerine 
Ulus başmuharriri, Dış Bakan B. 
Tevfik Rüştü Aras'ın bu mesele 
üzerine mütalealannı rica etmiş -
tir. Dış Bakannnız demiştir ki: 

"- Ajanaların Bulgariıtanın 

Akvam ceaıyetine hakkınızda mü
racaat ettiiine dair verdiği ha • 
h..ler doirudur. Biz bunu ancak 
d6n a\qam geç vakit öğrendik ve 
ne kadar derin bir hayretle karıı
ladığımızı tahmin edersiniz. 

De.ha ıeçen güp yeni Bulga -
ri-tan Bat•ekili Türkiye - Bul -
garistan münasebetlerinin dosta
ne mahiyeti üzerinde beyanatta 
bulundu, dün Baıvekilim1~ ismet 
İnönü Kamutayda hükfunetin 
programını ifade ederken Bulga.· 
riatan ko~ kartı oJan va
ziyetimizi açıkça izah etti. 

Gerek iki ~ iilkaııin tbaı
vekilleri arasında, gerek hariciyp 
ıt•fleri aruıM& Prttbklı duygu • 
ları göstermesi Lizmı gelen dos -
tane telıraflar henüz birs.ok oku· 
yuculann ellerinde durnıakü. o • 
lan pzettlfriıı Myfalanıaqadır. 
M. Bataloffun Trakyada tahti • 
dat yapıldıfına dair kendiıine 

ya.pılM ıorauya AJ'fl v,:rdiği 
ve aizi daha" vakit bl.)'l'•le uğ • 
ratan mülikab üzerine Anadolu 
Ajansı tloil'K ~.iP ~qea .. 
rak memleketimizin her yanın • 
da olduju gibi Tr~ada da nor-

.mal •ulh ıaıııanı laavv•tleri bf.ri· 
cinde bir nefer ilave edilmediği 

ve hiç 'bir smıf ailih altına çağı .. 
rılmamıt olduğunu yazinııb. 

Dün Bulgaristan hariciye nazırı 
ile görüflDİİf olan Sofya elçimi -
ziıı Baılgariatuın AkVAm C.M!iye
~ hakkUDUda \JöyJe bir ~W'.a • 
caabndan biz kimdi.ine f§yle • 
rince7e kat:lf.r ~ri Joktu. 

TP.rkiyeDin raçık, aamjmi ve ~a
rih politikuı ~i hu~»u 
nasıl bir ciddiyet we tauwpla 
mydafaaya g_r4r verıniı · 'e hM· 
kalar».l!n Jı~na da ay:11i ıu -
reıl_e rjay:~t eder oldujlf nu ve ıul
he !>ailıbjrmızın ve sulbü mü -
dafaa azmimizin ne kadar köklü 
ve ~qvvetli olduğunu ve imıa e
dilen muahedelere riayet etmek 
ve riayet istemek kararında oldu
iumuzu dünya l>ilir. 

Binaenaleyh, Bulgaristanın bo 
müracaatını herhalde bize mat"f 
olarak izlıar edilen veıile hariciıı· 
de baıka maksat ve sebeplerde •" 
ramak isabetsizlik olmasa gerek" 
tir. Yunan dostumuzun büt\İO 
dostlarını elem içinde bırakan da· 
bili ittirapları henüz bitmeıııiıtir• 
Dost memlekette kan dökülınesİ" 
nin bitmesini ve nizam ve intiza• 
mın da bir an evvel avdet et• 
meıini temenni etmekteyiz. }liç 
bir devletin dahili iıine karıtınak 
asla hatırımızdan geçmediği içİ1' 
bu herkesin bildiği hadiseyi bu •1• 

rada mevcut vak'a olarak ıikret· 
tiın. Ümit etmek isterim ki, Bul· 
gariıtanın da vaziyeti böyle ol•· 
caktır. 

v ı&kalardan bahsederken s..u~ 
saristanın Akvam cemiyeti -mü • 
messili M. Antıonofun - ki ~· 
rada aramızda hulunmuıtur -
hakkımızdaki muhtırayı umumi ki 
tipliğe verir vermez bu makam•" 
ala.kadar d~vlete ~ha fıAber ver· 
mesine imkan ve zaman bırakın•· 
dan derhal gazetecilere -tevzi et " 
mit olduğu bir .ıvak'adu ki, müra· 
caatın sebeplerini belki de .tenvir.e 
yarayAbilir u.nnile iıaret J.Cdiyo • 
rum. 

Bir de bu sabahki ajanı ha.,_.. 
leri uaaında Bulgari.tanın .bitr 
1ıki aıruf ukeri ıiıa:h altına çağır 
dığı haberini daha hüyük bayr.eÖ' 
okudum. BöyJe bir p!Ye ~.-ere
cek his-bir .ebep ypJrtlll'. 

Bu nib~~ rbu uker toplad 
~crioin doijrµ RJJD4Pığmı ~ • 
min ~ İtler :ve hem ~ buQd 
1'meımi edeıjıp. Tiimye CW:nh11· 
riyeti hükfuneti d~ştlµjqarma t• 

iuhbütlerine ~lılığını "çık ,. • 
imla her mün,~le ve her yer· 
de ilıbat ~er. ~ndan ~rkes mut· 
~in ol1;J1.J.bdrr. 
Yugos11ıvlar Bulgar11 

ları tehdld ediyor 
Jklg~t, 9 - Z~rwte ~ 

Jurnal de Z"rfPp gazetesi (Butl!' 
ri~n ne ~~ırlıyor?.) bMJılf.h }1i1 
makale neıretıniıtir Makale d' 
D\ıl&trittanın aon zamanlarda .ı· 
dığı ~keri tedbirleri ıayd~ 
IOJ1.1~ ~aley.i fU cümlel~ bİ " 
tiriyor: 

"Balkan antanb Balkan de"' 
~erinin hudutlar~ kartılıkh tf" 
keffül etmiıtir. Binaenaleyh lri' 
bu~ünkü vaziyet ka.rtıı~a Yu' 
nan to,Prağına girerse, kartııın.~ 
Yugo.şla:vya, Romanya, Tür~iyd' 
bu1ıcaktır .,, 

BulgDr kabloesJ 
stlfa etmedi "". 

Y ~ryijzünde bu.ndan fÜpuhe e- Sof ya, 9 (A.A) - iBu.lgar kabi 
decek bir hüktlmet bulunacaaına nin i,ttifa Ş{Lyj,aları osıleızdır. 

• t" ftn ak~ kadar inanmıyorduk. VeolzeUstlerl bulgıt fi 
a.aı.ar ~ın d..tum M. Bat.o!0 f lar himaye m i ed.ly~r . 
aranuzUld doetluk md9hedeam- )taris 8 (Franeıaca latanbul ·~ 
den balteetmiftir. Yalnız ona de- zetesinden) - Eko de Pari•'11il' 
"'·ı ik" tar f ,. 1 b'. .. L dr' gı , ı a m mer ı o an ütun Londra muhabiri ;yazıyor: Qf' • 
m.twçut .müi!hedelere ne b.clar ..f'İ- siyasal P.lehafili y unanistarıd•k' 
ayet etmekte bulunduğUAu ve iki vaziyeti gayet ciddi telaldo. et " 
taraftan ~wmn miHi tei'bife mektedir. Yunan hükWtıeti a•ile" 
tedafj,ij weyA herbt.ııai tbir komtu· rjn Bulg~r hükUmetinden ~ııı•>'0 

•ıtleyhine t°"v:üzi m•hiy.ette ol- gördpğünden end~e etme)fteair~ 
duğwlu, ~k için cemiyeti Saatte 522 ıkilonıetr." 
akv m ve çihan efkirı ıJmumiyai D ........ L • 8 ( 'A A ' _ ~.ı' 

k _t, ···-1( le l.-L: •.ı~JJ.J#IÇ, ~. •'/ L~ 
ne anaat verec~ ~ er !!A~- k lm K beli · d · Inıe vr 
katin ~eyd•~ .c.ı~mı kabul ~l em.ı>.f • 'ttgı ıp ıeti o7s,sı6 w• 1:9..1 meta eyı, aa.a e N&IA ~ i 
.-tmeje Jıaurız. B~im 1ı~ l>ir ~- mil sür'atle ıkatetın.ek aur.etile y.O 
re\ı:etimiz imza ~oydujumuz m~· bir ır~or yapnuftır. "ıŞimaiden C# " 

hedelerin hiç )>irine mqqir de- D\tba dnö .... iu . . ft'lili 13:20 .-ifr 
-- ~-·~ ~~ , ff ~ iUdir. Her~i bir kog,ıfumuz de ve saatte vasati 272,'127 01 • 

• . "ki~ ~de onun t&ma~y;et ve ~ yapmıt, «nuptan ,imale olan ı: 
~;yetini teb_4it ~c;len J>ir breketj- çi Jnilİ, J2;Şl -.~iyede 'le ~ 
miz 1oktur. vasati 281,030 mil ile ~~· 
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P Galatasarayla 
ener boyuna bera-

Bayram bere kalırsa?.. Telefon 
t lıittjj~e ıöre eaıawarayı~ şirketi 
ı· 'tl~r nıl!-çının dünkü ıeliri 2800 K b 1 k t 
t~~ ·~iş~ Bunq~ ~i~n 800 li- Dört sene sonra alın-f ur an_ 1 sa ışı 
,, hüJıUmete gıd1yor, öte tarafı başJad 
~&ft.,, yani klüblere kalıyor- ması fikri ileri 1 
~. sürülüyor 
~ Eb, ın~aUah ... Allah arthrsın !. Telefon Şirketinin heıapları, 
~tçi, biı;de Jporculuk amatörlük· Ankara otomatik telefon tirketi 
a· ~' bu .da fena kar değil... müdürü Niyazinin reisliii altın -
ıl~, böyle tesadüf en herahe· da kurulan bir hey.et tarafından 
~\lmca, felek iki tarafa da fev- tetkik edil mi§,, rapor Baymdırbk 
di de Yardım et.mit oluyor. Şim- Bakanhlına verUmitti. 
a~~~ ınaç daha 7apılac.ırtır... Öğrendiğimize göre, üç kitilik 
l , ~onda da beraber~ kalınır... bir maliye teftit heyeti telefon 
~h ll)aa~ın yüzüne gü.lerse - ba· şirktinde on gündnberi teftifler ~ 
~ tt oyununda arka ar1'aya pas. de bulunmaktadır. 

\6.r ıibi - üç bet kartıl&§ışta, Telefon Şirketi müdürü An • 
~lta.saraylıların Fenerle hep dersonun Ankara ya gitmffi bir 
a there kalmaları ihtimal harici müddet gec.ikmittir. Anderaon 
lıie}ildir. Zira, bu son günlerde, Ankara.dan yapıı.c.ak davrti bek 
~e uınu\madık hadiselerle kartı· lemektedir. Şirketin Mtın •lmf. • 

Yoruz ! cağı geçen sene teblii edilıni.fti. 
\· Demek ki her MferimLe iki~r Bu müddet Haziranda bitecektir. 
·~ ---1" ' f ....,.~ ega•,, •··· Valnız tirketin alınınuı etra m • 

_l'\_"' · , L-"·1·-::rler, futbolcü-
~ ~ IJV.&MP da ,-.eni bazı mütalealar a~ri ıü • 

1 'J)f..ıarllp. ~ da.ha insaflı!... riilmektedir. Şirkete faiz ~~ril • 
~1':i çen~si budur diyerek, bir- m~İ için zaten dört a.ene son • 
1
tlerine yumrul\J. basıyorlar aın- ra imtiyaz müddeti bitecek olan 

~,, •baU1.e 1Qa9ı daha ~fbtli tirketi dört .senenin hitanıında al-
'~nıyorlar. makta makul görülmektedir. 

önümüıdeki çuma aünü Kur· 
ban bayramı olduiundan ıehrimi
ze her taraftan kurbft.nhk koyun
lar gelmeğe baılamııtır. Tek tük 
olmakla beraberı Fatihte, Eyiipte, 
Beyazıtta satıtlara baılanmııtn-. 

Bu yıl kurban· fiatları ıeçen 
yıla nazaran pek de farklı değil
dir. Kurban.lıklar 6 lira ile 15 li
ra arasında ıat-ılmaktadır. Maa
mdih bu fiatlarm biraı daha yiik· 
1elmeıi beklenmektedir. HuMJJi 
•ckilde beılenmiı koyunlar 20 li
raya kadar sablıyor. 

Kurban bayramının ,:aklaıma
ıı üzerine et fiatlarmda hafif bir 
,;ikaeJdik gör.ünmeğe bqlamıp. 
Bu ~kselme her ıene mütat olan 
bir yükaelittir. Bu yükıelqi taki· 
ben Kurban bayramından sonra 
on bet gün kadar fiatlarda bir al
çalıt görülür • 

Eczacılar 
Zira, evv•lemirde, :-•anı üt f · k t' • b" 

• '1": - :r Diğer tara tan~,·~ e ın y~nı. ır Me~cud iki ietııekkfll 
-lt - dünkü ıpeviden - ıoluk· kurnazlığından ıikayet edılmıt • b ~ 'l 
~ dondurmuyorlar. Birkaç daki· tir. Karaağaç mezbahası ve dva· De zaman irleşecek 
~~&-çat! Htf - me1eleyi hal· rı telefon tirketinin imtiyazı hu • Bundan bir müddet evvel ec· 

•:torlar... dudu içinde olmaama rağmen bu- zacılar biri Farmakoloğlar Birli
SPılV,., aııl e~i1etli•i, "bu rıJara yapılan telefon tesisatı İ · ği, diğeri de Eczacılar Klübü is-

~r .ııetiçc.alınamadı. , crelecek ıe- bo l d f ı al 
r l'!1' • çin a n.e er en az a para ın • miyle ikiye ayrdmııtı. Sonradan 
'1- .rene buwurun!,, demiyorlar. ı B "b. 

"~ mıt ,tesisat yapı mııtır. u gı 1 a- yapılan bir tOplantıda birletmele-
''Savw beaaıbiyle,, neticeye varı· 1 1 k d -''- 'k"' 

) ~,,. bone er a a a ar man;ama fi a • rine karar verilen bu iki teıekkü-
~tlar ... Futbolcülerde ise: Favul, yette bulunarak kendilerinden 
~ltı, taç ve komeyi ~ok yapan fazla alınan paralan iatemiıler _ lün ıbir araya gelmeşi için bütün 
~,ı 1n~l6p adcl.tmeyj hiç Jlil- dir. hazırlıklar tamamlanmıttır. 
t~ler.cfiı'. :Bari, J,9..y,le ~ti- -<>--=-- Farmakoloğlar Birliği ve Ec-
~~lanmMlarda, bpıdan,ıÇı- lstanbulda ibiiyük ıacıla.r J(lühü idare heyetleri bir 

ken birer fit veneler de ınerak araya gelerek F annakoloğlar Bir-
:~b~hr, gelecek ıefere içeriye be- taksi hemen biç liği talimatnamesini istenilen !e· 
"ı- _ı kalmadı 'a.aınaa... kilde tadil etmiılerdir. Yeni ıe-

_. • ._ ı . ..ı• d L·zdeki Son za_,anlarda --1..·imizde lı» ~i J.ıl·~ır e, pi •porcu· ,.... ~ kilde, ötedenberi itiraz uyanduan 
J~ ~örl~ündeıı ,µphe edi- tabi otomobillerinin çok azaldı • encümenler ve idare heyetindeki 
!?, ğım ve adetlerinin altı yüze ka • ni&bet JJJ.eseleleri ortadan kaldml

dar dji!tüğünü yazmqtık. Taksi 
~ ıva-run 

~eledtye ve seyyah 
celbi 

t .~İJ'e, lawıbula, ,.yyab 
~ ~ttrilıneai ~ JM>tıiı propaıan 
• '1,tın tesirini gi5rdüğünden bu 
~b.• Balkan mesııleketlerinde 
~~"ıyıda._ya daha fazlı.,,ehem • 
) 'l'et verecektir. Mısırdan da bu 
~:j fazla seyyah getirilmesine ı 
~ ~a.ktadır. 'f uriımı murafı 
il~~b •ene bin lira idi. Bu para 
tı~;ç lisanda broıür netredilmit· 
fi t ll tSen~ki piltçeye broıür ve a· 
t P&•h-1- - - • • 

)~ ~~• .. uıuun ıçm, ~eçen &ene • 

\.~"%aran, iki bin lira f.azlaaile 
~lir.abam~. 

~ 0-"r os ı a q-anın yeni 
'i. ataşemlllterl 

~h· ~9alanil prclıısunup ae~ 
~~itlerinden kaymakam Novritza 
)~e\'iç -:Y:ugoslavyanın Türki-
lr 'te,.. ·ı· ı· "· t' ·1 • • ·~~ ... nu ıter ıgıne ge ırı mı§Ur. 
~~~kam Rakoçeviç uzun müd· 
~"""'1:"'tatta harbiye mektebi mu

·~ ~nmu~r. 
~ \tt 1~i olıuak 'A vrupada buluıı.a1,1 
~~tol~''-" .konaoloau Bay Vla.dimir 
~-da §eGrimize d.ö~r. 
~ 

l>rens Bibesko 
~~~~~MIP Mo.drid ~i 
tul\ k Antuvan Bibeako birkaç 
'ııitlir "'1tnak üzere tehrimize gel-. 

otomobillerinin adedi bu tekilde 

azalırken bir taraftan zamana 
uygun iktisadi bir hadise de ken
di kendine cereyan etmiıtir. Be • 
ldiyenin müıteri taııyan otomo • 
biller için taksi ~ulünü ilk koy • 
duğu zaman pek rağbet bulan ve 

mevcut taksi otomobillerinin ya -
rısından f azlaaını tutan büyük 
tak•iler de bu arada kendi ken -
dine .qrtadan kalkmıttır. Seneler· 
denberi hiç ıbi.r otomobil aahibi 
büyük takti almak için müracaat 
ebnemektedir. Eskiler de birer bi 
rer deiitmektedir. Aldığmıız ma-
14mata göre lıtanbulda altı tane 
kırmızı boyalı büyük tabi var • 
dır. Bunlar da Tepebqı, Takıim 
~· Eminöıriincle çalqmaktacln: • 
lar. 

-~ 

Moskova el~imlz 
geldi 

MQskova elçimiz V aşıf Çınar 
dün izjpli olarak §~rimize gelmiı· 
tir. Bugün Ankaraya .gidecek
tir. 

---,..-0-

A da çamlarının 
korunması 

Ada ~~ml~ruun m.uhaf azası v.e 
~ara~a mücagele içip belediye 
bütçe.siııe bu sene de üç hin lira 
tah.itat konmvJtıır. Mayıata ;gene 

Ada çamlarına musallat ~lan bö
ceklerin öldürülmeıine baılana • 
caktır. 

JDiftp-. Yeni nizamname projesi 
yakmd$ yapılacak, heyeti umumi
yede görü§üleı:;ektir. 

Öğrendiğimize göre halkevin
de ytapılacak olan bu toplantıda 
e.vvela Eczacılar Klübü heyeti u
mumiye.si toplanacaktır. Bu he-
y~i umumiye kendi kendini f eıhe
d~ktir. Bundan sonra her iki 
te§ekkülün heyeti umwniyeleri 
~ij,Jtereken toplanarak yeni laıru· 

nııın ilk toplantısını yapacaklar· 
dır. 

Eczacılar bu birletmeden f ev
kalade memnun bulunmaktadır· 
lar .• 

lii!•Li.l'TI) 
Zavallı DJkran ! 

P~altıda oturan albnı§ ya. 
tında Dikran dün Sürp Agop ~ -
tahanesi önünde birden.bire dü! -
müş, bip seıkte.inden ö4nUttür. 

Otomobil kazası 
Şehrepıininde oturan bayan Sa· 

niyeye Aksaray.da Mustafa Kemal 
cadesinde şoför Süleymanm idare
sindeki 2042 numaralı otomobil 
çarpmı§, muhtelif yerlerind~n ya • 
ralamqtır. 

Atacak yüzünden 
Erenköyünde Merdivenköyün • 

deoturan Tahsin, Etem, Rıza, Ke· 
rim alacak yüzünden kavga ebniş
'ler, biribirlerini dövmüılerdir. 

a 

. 'ile ucu, 'ile g,oA 

Difteri 
aşısı 

ilk mektepierde ay 
sonuna kadar 

sllr.ecek 
latanbul Sıhhat müdürlüjiinün 

bundan on gün evvel baıladığı dif. 
teri atısına devam edilmektedir. 

llk okullarda qı daha aün.tle 
yapılmaktadlJ'. Bu ıuretle bu ay 
nihayetine kadar bütün ilk okul
larda atı ikmal edilmif .olacaktır. 
Yalnız 2 yatından 7 yaıır.ıa kaclar 
olan çocuklann aıılamQuı için a· 
çılan ~ı iatf.tyRnl~nda ayı iti 
kafi aüratle ilerleyrmıemektedir • 
Bu ati iıtuyonlamda qiyi yapan
lar ayni zamanda bole.diye 4olr.W
nı ol~uklarından qı yap~ an
c.k öjle.den JOma b1.JlmıJ>ili1or-

lar. ' ·· 
Maamafih lier ıün •ddiat mi· 

dürlüği!ne geLm rakam.far difteri
nin çok azıt.bmt olduPmu aöater • 
mektedir. ~ 

Diier taraftan bir mlldd.t M'• 

vel ıehrimizde Algın bali.nda O! 

lan grlp nıkuatı da yok denilecek 
kadar azalmıttır. Villy•t, ııhbat 
bakanlığına on gönderdiii ra • 

.. ._,_ ~ --~--

Kadın polisler,e 
koca çok! 

Kadınlan çok yakında Paris
te de polis teıkilitma alınacağı 

malGmdur. Londra polisinde ka
dınlar uzun zamandanberi hizmet 
etmektedirler. T 11haf deiil mi? 
Lorufra polui k•droMJııda l(> !lr.a· 

dına yer oldu~ halde bu kadro
nun doldurulduiu nadirdir. Çiin· 
kü lnailtere polis meJlcğine şire
bilmek i,in kadının bekar olmJlıı 
cı rltır. Polis olbiıeıinin kadmla
r.a çok yakı~ bunların ıekaa-
pelini' f Qlal,..ımldıimdan ~dır; 
7okıa 1>91İ1 UJe.leğinin çofı 11~r-

lu olduğundan mıdır; Londra k"'· 
dm polisleri kolaylıkla koca bul-

JUkta v• Ç4!)lycacık •vl~•kte
Jir .• 

Evli kadm, kocaamm otoriteai 
altma ıirdifinden artık devlet o· 
toriteıjni temaile liyik görülmü
yor •• evlenen pollt derhal iltifa 
.Ur.ar. 
\ Son üç llafta zaıfıiida ~ndra· 
Jı kadın polislerden tam on iki ta. 
nesi arka arkaya bal ayı J&P.mıt-
lardır. .... 

lngi!iz mlarmı pollı mealeiine 
koıturan $8%İbe acaba koca bu} .. 

~ktaki kola1hk d*l Roidir? 
SOrgu.unu inıan kendi kedine ao-
nı1or. 

pord~ bu noktayı bllt!irmgtir • ln.J!lterede pc>U.e ıbm• ıe 1or 

--o--:- bir ittir!. Uzun boylu, pçlü kuv-
K urban kesecek -vetıi, adeleıi ~, 24 il3s ya-
vatandaşl,ra Jfllda oiıQk ıerektir. 

Memleketimizin hava mi.iclafa- llk ~ haftada 3 lnıiliz lira· 
aam• çab~ Tayyare Cemiyeti· aı, 16 ,tiliğtir. (Bizim ~amızla 

ne; düıkünlerin J!rdmıma her an haftada 21lira50 ~) •• Buma• 
koı!\n Hililiahmer ~iyetino; q zamanla hflftada azami S lnııi· 
kimseaiz çocuklara1efkatle haka.n liz S tiliii bulabilir. '(43 lira). 
Himayetietfal Cemiyetine; çok • 

hayırlı biı yardımda-hulwm"-f ol· Spor kalp haatahklart 
mak için: 

Kurbanınızı veya parasmı Tay- Buda~te civarında kayak apo-
yare Cemiyetine tebenü ediniz. ru ~parken birdenbire ölenlerin 

ölümüne ekaeri~ kalp 1ekteıinin 
Kurban kestiğiniz takdirde: ıebep olduğunu ıören Budapqte 

Derisini, her halde 1Barıağıyle belediyesi kayak ıporu yapmak 
birlikte Tayyare Cemiyetine veri- istiyenleri doktor muayeneaine ta· 
niz. bi tutmalı kararl~tmnııtır. 

Bu milli ve vatani vazifenin li.· Avrupamn büyük bip hasta. 
yikiyle ifası için azami yardımda bklan mütehusqlarmdan profe • 
bulunacağınızdan eminiz. JÖr Hazenfeld \;u kararın çok ye .. 

-o- rinde oldujunu ıöyledikten ıonra 
Ortadan yok olan kalbe en çok zararlı olıuı ..,orlwm 

şirketler ııra ile b.yak, bisiklet, vaterpolo, 
Ötedenberi memleketimizde te- kürek çelanek, yüzmek, mukave • 

esaüs etmit birçok ıirketleı vardır met kotulan, ~, atletizm ve 
ki bunların büyük bir kısmının taı- eskrim olduğunu ilave etmittir. 
fiye muamelesi ikmal edil.ememit- ------------
tir. Bu ıirketlere paralanm yatı· 
ranlar da bunların vaziyetlerinin 
ne olduğundan bir ha)>er bile ala-
mamaktadırlar. İsimlerinin batı 
(MiUi) kelimesiyle ba!hyan ve 

Kara Kemal tarafından teıkil edi
len bir ıürü tirl<etler de bu ara • 
da.dır. Gene • bu arada timdı 
memleket hudutları haricinde ka· 

lan şehirlerde )<:urulmuı şirketler 
de bulunmaktadır. 

Bütün ıirketler,e ait dosyalar 
timdi Türkofise devredilmittir. 
Türkofis htanbul şubesi bu i§le 
meıgul olacak ve neticeyı bu şir· 
ketlerin hissedarlarının haberdar 
olması için ilin edecektir. 

--=O-

Başına lsttm demiri 
dttşmttş 

Vaniköyünde sikolata .fabrika· 
suıda amele Ali ojlu 'fU5Ufun ba
,ma istim demiri dütmü~, yarala -
mıştır. Ali Zeynep Kamil hastaha
nesine yatınlmxıtır • 

Eski musJkt eserleri 
musiki mllzeslude 

toplanacak 
İstanbul l<onservatuvarmda bir 

heyet öte.den~i er-ki musiki 
eserJ~rinin t sn!f!Yle mefgul ol-
maktadır. Raııf Yclrta merhu -

mun ba§kaı1tığr Jl: t~nda çah§an bu 
heyet ıeimdi ewki muıikiıinasları

mızdan Nuri Halfün ba+kanhğı 

altmda çalı~maktadır. 

Öğrendiğimize gÖl'e heyetin 

yapacağı tasnif n~ticesind~ tespit 
ed~lecek değerli eskj musiki eser· 
leri p!.iklara alınarak bunlar kon· 
servatuvarda. !aklanacaktnı. Bu 
plaklar sonra kurUlacak olan mu· 
siki müzesine koı.ulacaktır. 

Eski e5erleri tasnif eden hey,t.
geçen yd T epeba1ı tiyatroşunda 
iki konser vennişti. 

Heyet bu yıl da bir iki konser. 
vererek eski musiki eserlerini hal· 
ka dinletecektir 
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Vunanistanda isyan hareket 
Fransız gazeteleri Birinci tabımız- Çaldaris, kan dUk
hududlarımızdaki daki h~berıerin mek istemiyormuş 

t h •d t d• '> hula~ası V . 1 "D ı·ı . d ı· . dir · a şı a a ne ıyor e Aıiler kuvvetinin 100,00§ ki- enıze 05 e 1 erın e 151 u 
§iyi geç~iğin~, ~elanigi ~ombardı· Atina, 9 (A.A.) - Başbakan madı ve akılaızcaaına yapıtııılf; 

Pariı, 9 (A.A.) - Anadolu ajan•/ yolunda bir teıebbüs diye tahmin man ettıklerını, Dedeagacı zap- B. Çaldaris, dün akşam gazeteci· lan isyan hareketinin umuıııeıı .1 

ımın hususi muhabiri bildiriyor: olunmaktadır. V -" tettiklerini, Bulgaristana artık e lere vaki ıbeyanatmda §Öyle demit bih edilmesidir. Bu isyan bar 
Framız matbuatı Bulgaristanm Paris midi gazetesi, bulgarlarm · ı· ti · d ~·ı h~!1-~- t k · d~ nıze ıs erın egı , . UAUlllle as er· tır: baılannda diğerelerinden 

hükiimetimiz hakkında uluslar evvelsi gu"n ve dün Türk hudutla- ı · · k tıkl hr ı · A · _w ennın aç arını, ma eç en • Makedonya fena havalar niha- beter bir deli bulunan bir taY 
"demegı·"ne verdigı"· notaıile uluslar rına mu"hı'm asker kuvvetle .. ı' go"n t' · im t 1 fi · ~ • • ına &Janıı o ıyan e gra ara ıs· yet bulur bulmaz, asiler kendi - b · · 1 · 'd' H"' ~ 'd .. · d k. ahh B d d . eyınsız erın esen ır. 
emegın e ı mur asnnız ay er iğini ve Bulgar hükUmetinin tınaden yazmıştık. liklerinden dağılmadık.lan takdir- y · h f dan _, 

C 1 H .. .. .. b tı h' b" • . ld h' d'lmi 1 V d' 'l" . 'k unanıstanın er tara m .• !k' ema uınunun eyana ıç ır teırını evve eter ıs e ı f o an e funu a ı ave etmıttr : de_ ki ben dağdacaklarma pek d' · f jfP" 
tal f • d b ı ı d H b' N h .. 1_~ • h tema ıyen ısyanı, ne ret ve ... 

mü ea ve te sır e u unu ma ·an askerlerini tekrar sili.h altına ar ıye azırı, UKumetın e- kuvvetle ihtimal veriyorum _ iı- il ·ıı iv 
sadece bu hususa aid maliimatr çağırdığını haber veriyor. nüz muzaffer olmamasını hava yan hareketinin tenkiline hemen rah i]le takbih .eden ve u'de~ı-'' 
k d d. 1 · · 1 · h d' y · ret o acak Jekılde cezalan .... ay e ıyor ar. Marsilya sui kastini ve onun vazıyetıy e ıza e ıyor; unanıs· batlanaca.ktır. Millete soğuklkanlı- . . . · ~Jf 

Paris gazetelerinin Cenevre mu. bütün dünyada uyandırdığı endi- tanın Paris Sefiri, La.saa'nm aıi· hğmı muhafaza etme~ini tavsiye larmı ıstıyen hır takını telsr
habirlerine göre, uluslar derneği ıe ve heyecanları kaydeden Nev· lerce alındığını tekzip ve fena ha- eden Bay Çaldaria bu sözlerine ili· almaktadır. . Jı 
mahaf~l~nde, Türkiye hükUmeti· york Herald gazetesi, ltalya ile berlere inanılmamasım tavsiye e- veten demi§tir ki: Beynelmilel efkin uınuınt~~ 
nin hududa uker göndermesi Tür Bulgariıtanın ve B. Venizelosun diyor. HükUmet mümkün olduğu ka· ayni veçhile iıyan hareketiıs~~ 
kiyenin Balkan misakile giri•mis. B Ik ' kı k l · Bundan başka, bir deniz lharbi· dar az telefat olmasına dikkat et- bih etmektedir. Ve ecnebi 

:s ati a~ ~ısaH ~a .~1 ~ ~n va~- nin başlamak üzere olduğunu ve sü.kfuıu metler bu fınattan istifade edt~ 
olduğu teahhüdlerini yerine getir- ye en1nı velt 

1
a eşıs nf ıçbın yı·~~ : Venizelosun Girit bombardmıanm- mek ıuretile intizam ve rek hükUınetin milli ka}kııtJl"r 

:mek maksadile yapılmı! bir hare- . ıru, o an a yan se er er ıgım tamamen ve 1bu defa ka.t'i olarak 4'. 
~ da yaralandığına dair bir ajanı d h'ld !~1-"'-- Balkan r ket telakki edilmektedir. BuJga· hatırla.tarak diyor ki: tesiı edecektir. O suretle ki, istik- ve a 1 e ıwwııu ve ~ 

. telgrafı geldi ve bu radyolarda da :ı..-lde mı'lletı'n 5!,,.J!._ ve huzuru.._ nmadasmda teessüs etmi• ol.SS :ristanm uluslar derneğine verdiği "Cenevre mahafili telaşsız gö- ·l.14 UAwı .._. :s ~ 
.. nota iae, Yunaniıtandaki kanfık· rünüyor amma devlet ve ordu a- aöylendise de, en ıon gelen bir mamen temin edilmiş olacaktır. zamı temine matuf olan icr_.tı, 

telgrafın bunu tekzip ettiğini ila· Hüktim' etı'n ı'ftihar •ttı'gı"'' bı·r kar•ı ~-- bı'r tev-,.u··h g~te~ 
lılı veıile ittihaz ederek mahdud damlarının fazla cesaretinden kor · iık ~ :s u:uu ·"'- ,,., 

ve etmıtt · §ey vansa o dat bütün mill~tin iti- lerdir. 
Glan askeri kuvvetlerini artırmak kuluyor.,, Venizeloı, timdiden kendini 

hir ihükUmet reisi addetmekte ve 

Bı• ze daı· r Romada Avrupaya sefir tayin etmektedir. 
Asilerin işgal ettikleri arazide, 

Yunan lıükUmetinin 
en son tebli~i . tütün ameleıi Bolıeviklik ilan et· 

dolaşan rı• vayetler mitler ve Sovyet teşkilatı yaP.ma· 
• ğa kaJkıtmıtlardır. Atina, 9 (A.A.) - Dün alqam Asi kuvvetler pek feci J;ir fi• 

Pariı, 9 (A.A.) - Havas ajan· bahsolunma:ktadır. Bu haberler llllllrMttl•ııt~m:iN as 11111 F aşağıdaki tebliğ nqredilmiştir: ziyette bulunmaktadırlar. s~ 
1ımn Roma muhabirinden: Bulgariıtana kartı bir ihtar mahi-

Bura ıiyui mahafili Y unanis- yetinde telakki ve böyle tefsir e· 
tan vaziyetini biraz endife ile ta- dilmekte ise de ihtarın sebepleri 
kip etmekte ve bu vakayiin hakiki vazıh surette malôm değildir. Bul
bir vehamet keıbebnit olduğu mü- gar hududundaki Türk mevzileri
•aleasında bulunmaktadır. nin takviye edilmesinin 'münhası-

Ankaradan gelen ve Balkan ran bir ihtiyat tedbiri olduğu ka
devletleri anlatmasının Balkanlar naati mevcuttur. 

al:atüskoıunu değiştirmek için yapı· Anadolu ajansının notu: 
laca' , her türlü tetebbüse mani ol- Ankaradan bu gibi haberler git. 

maya karar vermiı olduğunu 'bildi- tiğine dair hiç bir malUm.at mev
·en bazı haberlerden endişe ile cud değildir. 

Fransız ve lngilizler 
VeniZelos'u kaba-
. hatli bulvyorlar 

-........_ 

l~yifia müdahale niyetindeler 
.Rj\ris, (Ji..A. . .)'-Gazeteıe;, Yu· Tim~, M. Venizelos hakkında 
~andaki dahili :vaziyet lböy- diyor ki: "Bu eski demokratın, ni· 
.. mayıp gidecek olurşa, Bal - hayet, bütün diktatörlerin ·hüku .. 
bolarda uluslararası miifkülatı meti ele geçirmek için ileri aür • 
baiı oluP. olmıyacağım aoruşturu- dükleri halaskarlık illetine tutul -
yorlar: mu§ olduğuna hükmetmek el-

Eko dö P&Ti'nin Londra mu· den gelmiyor,, ve bu Venizelist 
~iri di~r ki: isyanın daha ciddi akisler yapın~ 

ıl.ondra mahafili, vaziyette m'Ü$- sından kol"kan Times, ilave edi • 
teına bir vebamet görüyor, Yu- yor: "En çok istenilen ~Y Yunan 

nan hUkiimeti Bulgarların asilere hükfunetinin seri hir muvaffakı -
müzaheretinden korki.ıyor. Diğeı· yetidir. Zira Yunanistanda dahili 
t.araftant ltalyamn ipleri çekmek· bir harbin patlak vermesi, bir ta -
te olduğu hakkında umumi bir ka· kım fena politikacıların kaç defa 
naat vardır. avlanmak teşebbüsünde bulun • 

Pöti Jurnal'm da fikrine göre, <fokları Balkan sularını bulandır
tedri<:en sükUna kavuşmakta olan mıştıı-.,, 

bir mrntakada, Venizelosun çd - Ncws Cronicle de bugünkü va· 
gınca ·hare'lceti yüzünden evvela, ziyete kartı şu çareyi teklif edi .. 
ıiyaaal, aonra da, vahim aksüli· ·yor. "Uluslar Kurumunun, sulhun 

meller husule gelmek ihtimali va.... istikrarını temin için serian mü -
1.rr. dahale ve tavasautu gerektit".,, 

Londra, 9 (A.A.) - Yunania - Paris, - Londra siyasi ma· 
tanda.ki fesat hareketi ile Balkan· hafilinde \1 enizeloıun 'hareketi sulh 

italyanlar ne 
diyorlar? 

Roma, 9 (A.A.) - Buradaki 
telakkilere göre, Yunanistandaki 
dahili harbin feci mahiyeti, Yu -
nanhlarm umumiyetle müfrit va 
tanperver olmalarından ve bu 
mücadelede ayni milletin iki ya
rısı karşılaşmakta bulunmasın • 
dan ileri geliyor. 

ltalya, tamamen bitara·f kal • 
maktadır ve iki taraf tan birini ter 
cih etmesine sebep yoktur. Şimdi 
Jik Habeşistanla hali müzakerede 
bulunan İtalyanın yegane rlileği, 
Yunanistanda bir an evvel ni • 
-ıam 11e intizamın iade olunduğu • 

Havalar fena gitmektedir. (o- ma üzerinde köprü kurarak I 
dos yüzünden sürekli bir yağmur nehri geçmemize mani olan I 
batlamıtbr. Tayyareler kahra • havalar deiil, kar ve feyeı:JI. 
mancasına hareketlerine devam dır. Ordumuz gayet iyi bir İ 
ederek Serezde asilerin bir tahaı dir._ Ordunun kendisini d!nl~ 
şüt merkezini bombardıman et • recek bir mola vermesi için j 

mitlerdir. Diğer taraftan 20 tay- eden tedbirler almmıttır. Pi~~ 
yare Serezin şimendifer istasyo- kıtaatı takdire ıayan bir va$

1 

nuna bombalar atmııtır. Tayyare- tedir. 

ler ayni zamanda büyük bir kıs- h • ı Jtl"' Struma ne rinı ve su ar • ~ 
mı sular altında kalmıf olan Serez 

ovasında istiktaflar yapmışlar -
dır. 

Yağmurların devamı takdirin
de suların yükseleceği ve ovada -
ki f ey ezanların genişliyeceği tah 

da bulunan ovayı ne suretld; 

mek lazım geleceği ara§tırıl ,e 
tadır. Biz, tabiat unıurların• . e 
halleri acıklı olan rakipleriı91$ 
kartı mücadele ediyoruz. 

_n_u_g_ö_rm_ e_k_te_d_ir_._______ -.::~.:~~~~~~~~-~~:·_ .......... - ...................... _:~ •• :.~ .. ~:~~:mdil~ 
Bulgar muhtırasının ma- ii -·-·--·••nD ...... o·····k·····t· .. o ...... r ... A ...... h ..... m_ ....... e ... t ...... A ... s .. 1 m-

hiyeti meğer neymiş? ~~ 
Paris, 9 (A.A.) - Havas ajan- ii Ortako·· y şı·ıa Yurd~-. sının Sof ya muhabirinden: Siya- ~i P' 

si mahafilde Bulgaristanm uluslar EE 
ku · ld .. htı :: Tramvay yolu, JJluallinı Naci cad. No 115: _... 

rumuna vermış 0 u:u mu . ra· iİ lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her tilrlti 'ji 
nın tamamen bazı malumat ıtasr :$ konforu haiz çok temizt fiyattan çok ehven ve kadın erkek her tiit 
kabilinden verilmiş bir muhtıra !j hastaJara açık hastahane. 
mahiyetinde olup katiyen bir tika- e; Yatak fiyatları iki liradan itibaren 
yetname olmadığı ehemmiyetle ~ Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandisit. fıtTkt basur ve b1lıı' 
kaydedilmektedir. Ü Lenzer ameliyeler için hususi. fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ~ 

. .. § broşür gönderilir. Telefon: (42221) rl 
Uluslar lcurumundakı Turk mu- ·:-..... - ............................. r.······-----· .. ·-·--·:· .. ·-··-··· .. ···-- www-~~ .. ........................................................................................... _ • ..__________ 91""'1 

rahhasmm beyanatı müsaid bir su llfül~OOllIDlllll 
rette karşılanmıştrr. Bulgaristan ~ıınıınıımım~ııı~11Mmıııııımııımıııımıııııııı11mıın11111amııııııııı~nıooııımıııın,· ES y enı çıtC1~ 
tarafından Yunan hududunda a-

1
!! iti ..... ~ım·rr........,.-

lmnuş olan tedbirlerin alelade bir il Alafranga ve alaturka. • 1 
takım ihtiyat tedbirleri olduğu = YEM EK ve TATLI KıT AS 
beyan edilmektedir. & 1 tatıD' ~ . . Hergün pişecek ycmeklerio ve mlılann listesinı ve yapıl~ 

Atina bombardım ~ Çıhlı 125 bu kitabda bulacaksınız B Jltm : 100 Sauş yeri ; lstıınbul Ankan caddesi No. J57 

edllmemfr, ~ırn ~~mnıllı~ımııııııııımııııımııııın~~ııınmmımmmııııımııırııııı.. ınkı•Ab Kitabevi 4 
Atina, 9 (A.A.)- Reuter mu· ~ 

habirinden: 
Atinanm asiler tarafından bom

bardıman edildiğine dair ıayialar 
saçmadır. 

Günün Fotogralla~. 
MubteJif gazetelerde ~ıkao günüu hadiselerine aıt f:. 

fa ... d"'-11_! kayn•tllfta ln~ı.:- __ ..ı........ _ : ... :- •t..:.., ... ,.ı.ı·ı~'e a 'd.ad'' ' • - =.r:.~~ .. :-:-.=-:,:=::,=~.=--~.~ .. = .. = .. ~,_=_ .:=:~d~. = 
• AAI -:r-- , o• ... &MI-~ ·~uc• uu ~ .. u .,. Ci "" hfiic:Kte ı.-c 1 oır muaaaaıeoı uuşuııulllicıldc li'. 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor b~ıf 

1 
ketlerine ait fotograflar valnıı lıta balda VA~ 
kDtüphanesinde satılmaktadır. atı tarafından endiıeJi bir aurette Yunan hükUmeti lehine devletle- Fransız mahafilinde af.Dİ dü· 

tefsir edilmektedir. rin yahut Milletler Cemiyetinin tünce mevcuttur. • 


