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Kanlı Boğuşma Basladı . 
~!ruma cepfıe~fıid: 600 Ölü, 200 
· ' Yaralı Var. 700 Esir Alındı· 

Çaldaris Kabiiıesi.nin 
llblat1en telefonla) - .. llnlkten 

... .,.. to (Huauat Muh•ltlrl· ı · 
.., ... d•klk•.. gelen haberler, 
.:.-n .. rkt Makedonra ve Garbi 
n. kwaaantla bUkOmet askerleri ..... n.._ .. ... 
..... dl 1..1 .............. ... 
• ı 1111 • ldlrme1ttet11r. latruma 
llehrl yanında yapllan bir mey· 
._n muharebe•lnde her iki 
tı' mUthlf zayiata uıra11utbr. 

kiti llmUş 2000 kiti ya• 
~mı,tır. bdtUn gUn devam 
ite kanh ltlr llolutmatla hU· 
-~•t askerleri lhtllllcllere 
.... hı, z•ylat verdlrıınlt lae de 
~"'• nehrini 9eçıınlye mu· 
'il k olamamıtlar•hr. lhtllll· 
~•elen 150 si zaltlt olan 700 
~ •hnıınışbr. Muharebeye, 
"-a iki t.raftan hafif ve aı1r 
-.~r .. , t.yyareler iştirak et• -..1r. 

f .... ( 
' •na, 9 A. A. Ha•aı ) -
' ilde nefl'edilea bir teblii• 
~· topçu kıtaatı Ye tayyareler 
1ı....::·~ bomhardıman etmete ltat· 
~rtlır. Makedoayada umumi 
·~z pek yakındır .• 
'8.ırrad, 9 (A.A.) - Gazete-
'- Yunaniıtıındaki muhabirleri· 
~•ıarao, lıtruma nehrini geç- · 
~ •uvaffak olan Yuaan hn
~t mllfreıelerlle aıller ara• 
' lllllıaclemeler olmuştur. Aal
...._.-n •lU kadar 610 ve yaralı 

~· 
~~~uıı• Toplırorlar, 

Hk llAn ettller 
ı.a.~•~, 9 (A. A.) - Pravda 
~~.~··il• bildirilditinı rare, 
~ •nya asileri 27 bin gönllllll 
~r Ye Atina Ilı Sellnlk 
~)ı I.~ -iri muhaltere Ye mu•aaa• 
~i:'-ek içi11 Sallnik'ı hllcuma ;"la._ "•aktamrler. A.ı General 
~ •ttı°!:"• umumi teferberllk 
t' ""• •• lallcllrllmektıdir. 

" HUkOmetl De Aeker 
lı.. ~ti Topl•ror 
~-=~ D (Hu1U1J) - Yuna• 
~--,._ Kozan, Siatiatla mm' .. s.tlan ~ •• terbiye 16rmil1 

n •im 11nıf efratL 

istifası Haberi Yalandır 

Bu Teıebbüs Avrupada 
Hayret Uyandırmışb 

B. Titülesku Beyanatında "Hiçbir Sebep 
Yokken Uluslar Derneğindeki Bulgar 

T eşcbbüsüne Müteessifim ,, Diyor -Cenevre, 9 (A.A.) - B. An-
toaof, B. A Yen ol •a11taaile bu 
aabah Bulgar ve Ttırk mtimeıail
lerlnin aldıkları haber Dzerlne 
8ulıar teşebbllıUnUn· muameleye 
konulmıyacnğını matbuata bildlr
miıtir. AIAkadar iki memleket 
7 mart tarihli l8f•bbüaUn hüköm· 
allı addedilmesi llıım ıeldiğine 
kani olmuılardır. 

Cenevre, 9 (A. A.) - Ulualar 
derneilnin bir tebliğinde, "Halen 
Sofya ile Ankara aruuula devam 
ıdın doatane izahat tutlıi Hbe
bile ., B. Antoaofun 7/3 tarihli 
•uhtıruıaı seri alclıta teyit edll
mıktıdir. 

Cenevre, 9 (A.A.) - Ulualar 

derneği t•bliğlne ı&re, Bay An· 
tonof, muhtıruını geri aldığına 
dair olaD mektubunda, " tama
ı-.en f&hal mahiyete Ye n11redil
mek lıere Yerilmemif olan b• 
muhbranın,, keenlemyek6n adde
dilmesi llzım ıe!diğlni bildirmek
tedir. 

Bay Titüleskonun 
Beyanatı 

BDkref, 9 (A. A. Rador) - Bal
kan antaab batkanı B. Titlleıko 
a,.jıdaki beyanatta ba!anmaftar: 

•• Halihazırdaki bAdlaıler, Bal
kaa mlAluaa mOeuir olclujunu 
hiç Itır ltiru arGtOrmebidn ı.bat 
etmektedir. 8" memleket, Y uaa· 

( DeYamı S lad yüsdı ) 

Yunanistanda Patlak 
Veren isyan-da •• 

iplerin Ucunu ltalya 

AK. 



2 Sayfa 

Geçici .Hastalık
lar Ve Çocuk 
Aşısı 

.Mekteplt>rde, çocuklara umumi 
o!srak geQİcİ l!aıtahk aıııı ya· 
pılırkeıı bırçok 9ocuk velilerin· 
den, bu itin mahallelere de tef· 
milıae dair müracaatlar alıyoruz. 
Uakınıı, bu huıuata bize neler 
&öylıyorlar. 

Bay Enver (Doktor Çanılıoa 101)
S hhat Bakenlıa nm difteriye kartı 
göıterditi eandan allka takdirlerle 
kıırt ıianmı:J ı cl r. Dift~ri tehlikeler do
turabilu mClthit bir afettir. Bu ha•
ta:ığ n ~idlrtcl birçok hutalıklara 
yol açmaaı Uıtlmalleri vardır. 6.11111• 
nctlcelendljl de oluyor. Geçıe bile 
1avrularda hayatlar aın •on•na kadar 
tııfıyabi!ecekleri felçler ve diter uzvi 
•e ruht lrıular bırakabilir. Gaz.eteler• 
de okuduğuma glSre S.bhat müdürlGğQ 
bi.ıtnn ilkmekteplcrde eıı tatbik ettlr
miı, birçok yerlerde aıı iıtuyonları aç• 
tJrm19hr. Fakat esefle glirllyoruz ki bir 
çok velller çocuklar nı ııtla tmıyorlar, iı
taayonlarda doktorlar itıiz oturuyor• 
12rnııf. Belki •tı muvakkat bir fiyevri 
yapar. Fakat lunun diter taraftakı 
biyUk tehlikeain yanında hiç kıyme
ti yoktur. Biltün nlilu yedi yatına 
kadar olan çoculdarını hemen aıılat
malıdırlar. 

* Bay Faik ( Sultsnabmet Üçler 74) 
- Sıhhat mldGrlütil ilkmektep'erde 
70 bin çocuj'a difteri aı ıı yaptırmıf. 

Çocuklarımızın aıhhatı namına bu 
laareketi alkıılarız. Fakllt bu hastalık 
bilbaua mektep çatına kadar olan 
kllçOk çocuklarda da muz r tahribat 
yapar. Fakat ııblaat mildOrlütüntın 
açtıtı lltuyoalara ratbet yokmuf. 
Doktorlar itıiz oturuyorlarmıf. 
Halkın bu telıılikeyi garmemeai 
mtımküadur. Ohatde iıtuyonlardakl 
•oktorların mnıtakalarıadaki mahalletel'I 
dolaıarak evlerdeki yedi yatına kadar 
olan blltDa cocukları ııoılamaları 
lizımdır. 

* Bayan Sabiha (Diıdariye yokuıunda 
10 ) - Kutpaluı ya•ruları botarak 
OldGren piı ve tehlikell bir haıtalıkt r. 
Sıhhat Bakaahjı bitin llkmektep 
çocaklarıaı aıılatmıt •e bu suretle 
lu çocuklarıD hutahta tutulma lhtl-
m. llerini menetmiıtJr. 

Yı. lnız daha küçlk yattaki çocuk· 
ların •tı iıtuyonlarına getiri'medlk· 
lerl anlaııl•ıthr. Şehirde bu hastalık 
varkta yavrularını ihmal eden ana 
ve babalara kızmamak mft•kln 
eeğ'Jdir. Belki onlar bu tehlikeyi 
bilmiyorlar, O halde ıfinaheız y. Yru-
ları 2'fııız bırakmak dotru detildir. 
Atı lstuyoa'arındaki dektorlar 111a· 
haJlelerde tarama uıullle bu ılbl 
çocu"ları •tılamalıdırlar. 

Makam Tahlil&atınn' Kaı
dırllm• Kararı Kar,ıaında 

lık tedriaat mGfettiılerinin ve bat· 
muallim'.,in makı:m tahaiuıtlarının 
Haziraadan ıoara l<aldırılac.ağmı yaz
mıfhk. 

Bu haber mllfettit ve batmuallim
ler ar11 nda elde i bir endite uyandır• 
• tl r. Dün birçok mektep başmual· 
limlerl KBltOr idaruine mDracaat 
ederek maknm tahıiaatlarının kalda
nlm,.m -aı içla çare aranm~& nı dile
IDİf 'erdir. 
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Fakat Sıkıştırılınca, Kendisine Bıçak 
Saplıyan Şuçlu Meydana Çıktı 

Eyüpte Bay Haydarın tutla harmanında kanb 1 
bir hAdlae olmuıhır. Haydınn arkadaıı Burhan, 
elinlleki çakı ile Haydara ıaka yapıyormuf. Bu 
ıaka ilerlemiş ve kavga halini almıı. Haydar bir 
aralık kuvvetli hir hamle ile Burhanın elinden 
çakıaını kapınca hemen karnına ıaplamıştır. Bur· 
han a)dıjl derin yara ile derhal } ere düımUt ve 
Cerrahpaıa hastaaeaine kaldırıhaııtır. Burhan ver
diği Uk ifadede ı 

- Ben yere dOıtllm. Elimde de çakı •ardı, 
karnaıaa aaplandı. ,. demlı ve arkadaıını ele Yer
mek fıtememiıtir. 

Olgunluk 
Yeni imtihan T alimatna
meıi Liselere Gönderildi 

Yeni olgunluk imtihanı tali• 
matnamesi bütiln liselere tamim 
edilmiıtir. Bu talimatnameye göre, 
oliUnluk imtihanına ancak lise 
mezunları girebilmektedir. Fakat 
imtihana gireceklerin yaşı (32}den 
fazla olmamalıdır. SözlU ve yazılı 
imtihanda altnan not mecmuu 
(6) dan aıatı bulunmamak da ıart 
koşulmaktadır. 

Kin Yüzünden 
Bir Cinayet 

Evvelki gece Nadir isminde 
bfriıi eski bir kin yilzilnden 
Oımım iıminde bir berberi bıçakla 
karnından ağır surette yaralamıt
tır. Hidlae ıöyle olmuıtur: 

Çemberlitaıta berberlik eden 
Oaman leminde biri evvelki aece 
aaat 12 raddelerinde dtikkAndan 

çıktıktan sonra evJne gitmek 
iıterken o civarda Mustafa iımin· 
de bir;nfn kal:ıveıi ~nUnde, eski· 
den beri bir kadın meaeleslnden 
arası açık olan Nadir fıminde bir 
sabıkalı ile karıılaımıştır. 

Oaman bunu görllnce: « Ben 
una, buralarda dolaşıraan fena 
olur demiıtim. Ne diye hlli bura• 
)arda dolafıyouun? » demiş •• 
cebbdeki makası çekerek Nadirin 
llzeriae hücum etmiıtir. Bunun 
üzerine Nadir ~e bıçağıaı çekerek 
Oımanın karnına saplamıı ve 
ve deria bir yara açmııtır. Bar
ıakları dııarı fırlayan Oıman 
derhal haataneye kaldmlmı,, 
hidiseden soara kaçmak isteyen 
1abıkalı Nadir de ) akalanarak 
tahkikata baı~anmııtır. 

Bir Kuduz Köpek 
Tarabyada Dere aokağanda 

oturan Hristo isminde birisini 
ıokaktan geçmekte iken bir ku
duz köpek ısırmışlar. Kuduz. k&
pek ötekine berikine, ıaldırmakta 
iken öldürUlmOş, Bay Hrf•to te
du I altına al.nmııtır. 

Hldiıeye elkoyan fttllddeiumumt muaYinl Bay 
Şefik, yaranın derinllğiae ye yaziyetine aöre bu 
ifadenin doğru olmadığını tahmin elmlı Ye Burhan 
ikinci bir lf adeslnde keodiaini Haydann yaraladıjı· 
nı itiraf etmfıtir. Sultanabmet ikincl ıulb ceıa 
lıikimi dün Haydarı teYkif etmiıtir. 

Yumurtacılar 
Aralarında 
Anlafamadılar 

Yumurta ihracatcalarımn ken• 
dl aralarında 200 bin lira serma• 
yeli bir ihracat şirketi kurmalan 
meselesi, göıterilen btitlin iyi ni • 
yetlere rağmen, şimdilik geri kal· 
mıştır. Bunun aebebi, blr kısım 
ib ·acatcıların hisse takıiml mesele
sinde uyuıamaıwf olmalarıdır. 

TUrkofis btanbul ıubesl, 
ıirketln bir' an evvel kurulması vo 
aradaki ufak tefek anla~amamaz· 
lıkların lzaleıl hususunda temaı· 
larma devam etmekted r. Bunun 
için alakadar tacirler, gelecek 
hafta içinde bir toplantıya davat 
ed.leceklerdir. 

Diğer taraftan yumurtalann 
d•ha iyi kontrol edilebilme•l mak-
sadile teıkili dUşünüimüş yumurta 
fşcilerl senedikaıı için eUidler ya• 
plmaktadır. Sendika?ıın kurulma• 
ı:Ie, yumurtaların aandıklanmasıo
da kullanılan iıciler daha ıtımulltl 
bir ıekilde kontrol edilebilecek· 
tir. TUrkotıin bu mllhim taıaYru· 
ru, henüz tetkik halindedir. 

Heybeli Faciasmm Muhakı-
mııina Davam Edildi 

DUn Aiır Ceza Mabkemu"nde, 
He} beli ~nünde 33 yurddaşın 
ölümile net cılenen Marmara 
fac~aaının muhakemesine devam 
edl.di. Mahkemede auçlu yerinde 
gayrimevku'f olarak Firuzan Yapu-
runun kaptanı Bay Hüsnft •• 
maldniıt Şevki ile me•kuf Afitap 
motörünlln 1ahibi Faik bulunu· 
yorlardt. ŞahldJer dinlenecekti, 
gelmedikleri için bunların ihıarma 
ve mfidafaa ıahidler.n.n ·çağrıl· 
maaına karar verildi ve mubakem 
taİık edildi. 

Bay Cemil Geldi 
Bazı huıuıi işleri için bir 

mftddet evvel CeneYreye giden 
universite rektörü Profesör Bay 
Cemil şehrimize dönmüştür. 

Altı Sarhoş 
Herkeıe Sarkınbhk Eder

lerken Yakayı Ele Verdiler 
HU11yf o, Dlmitrl, Leon, Nihad, 

Hasan Ye Pandell isminde altı 
kafadar kendilerini bllmlyecek 
derecede sarhoı bir halde Galata• 
da ıokaklarda ötekine berildae 
sarkıntılık ederlerken yakalana• 
rak mahkeuıeye verilmiılerdir. 

24 Saatin 
Hô.di~eleri 

Vaniköyde Çikolata fabrika• 
ıında balııan Dlmitrl isminde bir 
amelenin Uıerlne bir demir pu• 
çaıı dOıerek yaralanmııtar. 

lf Tahtakalede telefon soka• 
ğında bir kırtasiye mağazaaında 
çalıpn Stıleyman isminde blrlal, 
dllkklam bodrum kabna dtl .. rek 
v8cudunun muhtelif y rlerinden 

ağır ıurette yaralanmııbr. Sl11ey• 
man üıpitıiz bir halde Cerrahpa· 
ıa hHtaneaine kaldmlmııtır. 

Jf Şoför Snleymanın idareıln· 
deki 2042 numaralı otomobil Ak· 
aaraydae geçerken Samiye adh 
bir kadıDa çarparak yaralamııtır. 

lf Kllçfikpazarda oturan Ab· 
dullah adlı bir arabacı ayni aemt· 
te dostu Haslbenio oturdutu 
evin önllnde göıterlı yapmak için 
tabanca ile havaya iki el .Uih 

· atbğından yakalanmıtbr. 

Kırbaç Osman Beraat 
Kararı Aldı 

Yedi ay evvel Oık&darda bir 
cinayet oldu. SıYacı Hasanın 
lcafaaı cesedinden koparılmak 
ıuretile boğazlandı ve Kırbaç 
Osman adında biriıl de ıuçlu ola· 
rak Ağır Ceza Mahkemesin• 
verildi. Dftn aabah muhakeme, 
Kırbaç Oımanın enelkl ifadesini 
iıtemiyerek verdiği, bidiıeyi t .. -
bit edecek deliller de bulunmadı&ı 
ncticeıioe vardı ve beraetin• 
karar Yerdi. 
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G- .. anan Tarihi 

On İki Vapur 
Ismarlanacak 

Denizyo:Jarı ldarui için yeni ... 
IDllerl afpnfıi hakkında laaz rfan•• 
proje Ökonomi Bakaalıfl 'e Batba• 
kanhkça kabul edllmit, Bakıınlal 
laeyetlnı ınkedlhnlttir. Veril. ? nı1~ 18aata srlSre, deniz 7olları ıçın dl 
1e•i vapur yaptırılacak ve 10 ıcne 
Bdenmok Bzere 10 milyon lira tahıl,. 
'Hrllecektlr. Dayanıkh, ucuz ve 'l 
metin enafta yaptınlacak olen 1d 
l'•mllerio dördl blyülr, beti or\s'J 
fkiai de klçlllc boyda olacak t r. 
12 re•inin en çok d6rt ıene za:fıod• 
tHlim edilmeleri lnıa pazarlığıll.W 
ıart koıulacakbr. ..ı 

Filmlerden Ahnann Vetr 
Çok A§ırlatmıt 

Siaemacıların memleketimize f' 
tlrttfkleri filimlerden tinıdiye k~~ 
metre batına ödenen kira bedelP"" 
a8re bir 1rllmrlk rcami almıyordti' 
Yapılan yeal bir tebliğe göre, = 
realm bundan blSyle, kira bedeli 
ılSıterme para11 olarak ödenen 1111' 
metlD mec•uu lıerinden almı.cak~ 
Alakadarlar bu nziyeUn kendil"' 
için çolıı: ağır geleceğini iddia etnıelıı:' 
tedirler. 

lnglllz Lirasının DU,meel 
fngillz Hraaınin dü9me1l, mad~ 

tacirlerimizi biraz eadifeyo diltürn1llr 
tar. ÇtlnkO, dOuya madeo piyaaııs1-' 
Londra borauı Ye la,ıliz liruı hik~ 
vaı.iyettidir. Altın HllllDB dayııı:ı ol 
•••leketler arasında bulunduğulll 
lçla lıterliniiD göaterdltl ıuku!, ıatı~ 
larda y&lzde 4 kadar uran mucJt 
olmaktadır. 

KUtUphanelerln Tanzim!, 
Ü11lYeraite Edebiyat Fakültesi f •'1" 

H arabt profe1lSr6 Riter ktitOha11 

lerin yenl baıtan taDıhnlnc 111-' 
mur edllmiıtlr. Rltor, ktltlpanel d 
fH••Je baılamııtır. Bu huıu• 
KGltlr Bakanlıtına bir rapor veri' 
c:ektir. 

Oz Dil Çelıt111alar1 
Dil cemiyeti, biltQo muaJlinıl~ 

bundan ıonrakl me1aileri içia ...; 
tamim göndermiftir. Yeni çalıf- .1 
proaramının Haziraaa kadar lk_. 
edilmeei iıtenmektedir. 

Zam Gören 
Hô.kimler 

Adliye Bakaaııtı, lataabul Ad~ 
ıl•d• bası detltiklikler ve z•~ 
yap•tlt telgrafla dQa MGddeiuııı 
lite bildirmlıtir. MOddeiumumi rıl~ 
Yialeriaden Bay Salim Mut aıa 
lblmlijine nakli n J•rlne Ç•~ 
H&kiml Hikmet tayin edılıs> İl. 
Altıncı Müıtantik Bay Muhidcl~ 
•aaıı elli bef, DördGoel ~11" 
azaaından Bay Sabri lle ikinci Tıe;'_ 
aaaeıadan Bay lamail Hakkının iti_ 
qları yetmif, Mlddelumumi Mu~ 
lerinden Bay Muhliale Bay Fer~ 
Sultanahm•t ikinci Sulh Cez.• t4 ~ 
Bay Salihaddinia, Sultaaahmet ~ 
Hukuk Hlki•i Bay Sabrinin, Be1~ 
Sulh Hukuk H&kimi Cevadın (1 
beı, Bakırköy Sulh Hikiml B~>' ~ 
ndıa ve Oakildar Mllıtantit'' '~ 
Oıman Nurlnin elli beı, na rnO Is~ 
Bayan Muazzezin 8S liraya ~~ 
mıt 11. Yeni umlar dtın alaka 
te blil edilmiıtir. 

1 ~on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor 
---

- Buna raraıut derler, Ha· 
1an B. ! B"r nevi can kurtarandır 
tayyarelcrde ku lanırlar. 

1 
... Bu da bildiiiaiz ca• kur- 1 ••• Bu aa yeni icat edildi 

taraa 1 ' Haaaa B. 1 Bir pal batbjı aa· 
man kullaDılacaktır. 

..• Bunlar da iilZ maskeleri •.• 
Harp zamaalarmda birer ca.1 klll"" 
taran olur. 

'ol' 
1 b .kıne 11 

J aon B. - A. a a,. r r P 
· ııur•P 1 bit 

tum ba) ranı k i n " 
maarafa boğulmama ~ 1111 1 
can kurtaran bulunama 
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Sıv"ı. ı 

Hergün 

Yazı Çok Oltlajıı içi11 

Baglin Konamatlı 

b :;;·····7~ şet; b "fi·;·~ ............ . 
Avrupada Hayret 
llgandıymışf ı 

. ( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
1llıtanın burün ıreçirciği dahili 
~tin imtihanı, tor-rak blitünlUğU
•un komıularında.ı biri tarafından 
tehdit edilebılmeıi için mantıki en 
ktıçük bir endişe dahi olmakı·zan, 
geçirebilir. Karşılıkla milzaharet 
••asına mU•tenit muahedelerle 
te . d'I 11

• • ı en emniyet aiateminden 
daha beliğ hangi delil vardu? 
Balkan mlaak11U imza edenlerin 
h:i;lleri çok aulhperverdir. Bulgar 
it fimetinin de kODlfU memle
~erlo aynı ıulbperver emelleri 
"-ı' edijine inanmak llzımdır. Bu 
, ı?et içinde, hiçbir sebep 
.bıı kea U.uılar Derıaeti nez• 
~deki Bulgar teşebbüsünden 
boı'Yı mGtee•ifim Ye hükumetten 

, Cun•te açık bir izahın herıeyi 
~O.una koymasını temenni ederim. 
.._bPinıiz kalbe .1 Yunaniıtanla be· 
Lir eriz ve reçirdiii buhranın 
" ~n e•vel nihayet bulmaamı 
1-1 llııoıı ıurette temenni ediyoruz. 
1atİb ne olursa olıun Balkanlarda 

11 un muhafaza edileceğine ka· 
t,ij•t ID••cut olunca Yunanistanın 
8 Ualararaıı bakımtndan vaziyeti 
":c~den ıözöktilğnnden daha az 

hirn olarak m6ta1Aa edilebilir.,, 
•"rup• O.zetelerl de H•yret 

Ediyorlar 
c Londra. 9 ( A. A. ) - Man
.. •ıter Gardian ıazeteal Uluslar 
lb rnejinln Londra bürosunda Bul2ar 

Ubtıraaın111 ı.e btlyl\k bir hayret 
~Yandırdıiına lıaret etmektedir. 
~ gazc.t. Türkiye tarafınaan 
ta!~len tedbirlerin Yunania
d t ' ~ yeye batlayaa pek ala 

08 uaa atfedilmekte oldujunu 
aöylomektedir. 
ta Bulgarlstanın Tnrk gazeteleri 
rafından Bulgaristan aleyhine 

)•Ptlan hücumlardan şlkAyetine 
~ce, bu ıikiyet bUsbUtOn hay· 
it ~·"'uclb olmuıtur. Çn11kll böy· 
lllt ır bal Türkiye taraf.ndan ıon 
t, :itler ıarfında takib edilmek· 
1111, •. •• hattı hareketin altllıt ol-

... demektir. 
P TUrklye Ha

0

khdır 
~ •ria, 9 (A.A.) - Bulgarfıta
~ ı!Urldye mu•aceheaindeki 'k. . !•keti btıtlln 14Z•telerln 

~ tını çekmektedir. .. ,._ .:ti Jurnal gazeteıl, Tllrldye- ~ 
~ ~yatl hareketini taavlp et• 
~ile' t6yle dursun, biJAkiı buau 
~1 'n miaakının hayatiyetine bir 

laolarak telikkl etmektedir. 
"-'ttt Jurnal gazeteıi, aarih bir 
~ ,

1 
e lUrk davaaı lehinde mer• 

•• •rtk diyor ki: 

"''lca l<iaı} yeni Türkiyeyi laarpcu 
-'i •tlarla itham edilmiı gör· 
go!)• ti intizar edebilir? Tllrkiye, 
~~ er Birliğinden sonra en 
~ı1, ~e•er millettir ve itham eden 
"'-ı" tııtandır ki Dedeağaç lima· 
--..,, .Peıindedlr Ye muabedeye 
~tırYlr olarak ıiliblannı arttır-

t~k Yunanlılar, Bul1arlan11 
>tt'ıı rar ailAhlanmaaındao be-

ş· 1 dtıımUılerdL 
~:'-i~di Yunanlıların mllıkUlatta 
~ 'Y} 11 tr •ırada, mettefiklerinin 
~ 1,rı t'l. b!ini bir kat daha arttır· 
~ tteıı l ıl değil midir? Diğer el· 
.: lt.ı~ tırk teılibatı, bazı nutuklar 
;"t-tlc tnın Ş.arkta faal bir ıiyaıet 
lta'tdiii enıelınde olduğu intıbaını 
9' tı~il, az:•anda baılamııtır. Bu 
'-t'rıı le lllaya olan merbutiyeti 
d..~"'h •yıt o!an Venize!osun 
., ı , i çıkması ile r azalmıı r. 

'-•1c•nı •r bir tek devlet 
• ~I hallndedlr 
•'-et irad, 9 (A A ) 
)~? taJ, ••Bul : • - Novoıti 
eli) ,, Batlıklı gab~stan ne hazırla-

Ot k·, ır makalelinde •• ı. 

Resimli Maka!e 

" OütünG Gz, okuyup tetı<ik cdin~z, ondan- so ra 
aöy:eyniz.,, Şu luid.t>, bilgiii konuşm11111ın, fayda ı ıöz aöy
lemenin u 11 r. Dütünıneden ıöy;emek n.artav.,Jc ı ar n 
palaYracı 'r rın ti ir. Ancak t rlat.nlard ır ki l,ilap k · r .~ 
tırmadan UimC:en Ye bilgiden dem vururlar. Bunl:ı rın ıöz eri 

a Evvela Oku Sonra Sögle a 

~ç bo nuz na b ı.:nzer. D nıeyenl r , bir rekı d •""'" .. k . . Y o u .ı an 
bl'r k t e 1 ç k . rm ıçııı utnı n z vallılar n · t . B 1 ' L 1 . . . . Y zıy • • lerıne ıo · rl r. u lı11ar a bılnıed .11.ınıa: f 

bil .. ı·.ıı• h le • ey en baha tn eyİDİZ ve lf18·Z laine Q rnettikfer.nizin aaz. 
!eri ıe i a ı m11yın ı. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
' 

Kaniı Boğuşma Başladı 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) aıi harp gemileri Atinayı bom- 1 ajansı Çaldaris kabinesinin iıtifa· 

aealeri hududdaki halk t~rafından bardıman etmişler ve Çaldarlı &ın .n ve Seleniğin Bombardımanı 
da iıidl:mittir. kabineai istifa etmittir. . tekzip etmektedir.' 

Yine huduttan bildirildiğine --~-i.!~:. ... ?_ .. ~~: .. ~J.. .. =.~!~!. Devletler Tavassut 

1ıöre aıile~~n koutrolu altında bu· Girit Jstik/a/ıni Edecekler 
bu!unan butUn mıntakalarda yirmi Londra, 9 (A.A.) - Siyasal 
ve otuz sekiz yaılan ara1ında [/an Etli mahafili, iki taraftan bir taleb 
lunan 18 ıınıf ıeferber edilmiftlr. V • h • vaki oldugv u takdirde, hilkumetçı" 

enızelos 50 Ora mıye 
Bunlar aıi kuvvetleri takviye ede· ve Venizeloscu Yunanlılar ara• 
cektir. ~ Ask r Topluyor ıında devletlerin tava15utunu 
Y b D 1 t D .nma Parjı, 10 (A.A.) - Atinadan 

• •ncı ev • on • U ) Lon ciranın mOaait ıurette karıda• 
d umal srazeteıine telarafla bil· 

l•rı Yunan Sular1n • d" ·ı •v• • yacagvmı zannetmektedirler. ırı cıgı e göre: 
Roma, 9 - Preıto, Domosto, M. Veniz los Girit adaıının ltalyanlar Bltarafmı9lar 

Risafetto namındaki ltalyan zırh- mlbtakil bir cümburiyet ilAn edil· Roma, 9 (A.A.) - SalAbiyet• 
lalan on iki adadan Yunan aula· di;ı,.:ni radyo ile tamim etmiştir. t h f'l 1 1 Y 
rına golmelerl emrini almıtlardır. v ar ma a ı • ta yanın unan 

M. Venizelos beyannamesinde h"d" 1 · b · d k' t Franıız Fot kruvaıörll de "Pire a ıse erı muvace Hın e ı mu • 
Trc ky ı ve Makedonya halkını 1 k b fl limanına gitmiştir. a itara ığını te} it etmekte ve 
mukeıvemete teıvik ve gönlilltı 

Yunan Kabinesinin yazılacaklara gUnde 50 drllhml Yuneni stanın, ltalya ve Avrupanın 
latif&• Y 818ftdlr para Yermeyi wadetmelctedlr. Define olarak haJihazırdakl lhtlJA-

V • B fın •Dr'atle halli ıayanı temenni 
·-.. ~~~.~.~~.~.~~r~.!.~~~!.~!~!':~::.. ~ enı eganname olduğunu bildirmektedirler. 
nizamına bir tecavüz hazırlandığı Neşredildi BUtUn l!lenler HUkOmetle 
•• harp yllksek divanının içtimada Ber•ber 
bulunduğu tu ıırada,.)'u,gos.avyanın Bir Asiye Kartı iki Hüku- Atina, 9 (A. A.) - Ecnebi 
birlikçi kralının mes'ut teıebbtbi~e metçiyi Ôldüreceğf.z memleketlerdeki bnttın Yunan ko-
aktedi.mit ve Baıbakan Yevtlç Pariı, 10 ( A. A. ) - Jurnal lonilerinden Baıkan Çaldarise ge-
tarafından imza edilmit olan A d bildi ildlğır. len telgraflarda vatan aleyhindeki Balkan antanb muabedeainde 1razetealne tina an r ur• 
yazılı ıarih hilkUmlerle tam göre ,asilerin reiai Genral Kamenel uyan hareketi takbih' ve iıyanın 
Ye aatlam bir Balkan ittifakı M. (Kondiliı) e bir ihtarname ıön- baıtırılmaaı için aldığı tedbirler-D 
me•cut olduğunu unutmamak dermittlr. Bu ihtarnamede ıunu den dolayı hOkQmet tebrik edil-
llzımdır. Balkan antantı Balkan a6ylemektedir : mektedlr. 

d b. ı ttkl•I .. HtUcQmetin kurıuna dlzecetl 
de•letleri için e tam ır ı aa, b k bil h d f d Kahire kolonlıl aıilerl vatana 

i · ir a1iye mu a er • a11n a 
hudut bnttınltiiQ ve n zam temın lki bOkiimetçlyl kurıuna dize- 1rayri laylk olarak tavıif etmek· 
etmektir. 

Mtaakı imza etmiı olanlar, ya• ceifz.,, tked
1
ir.. . lskfenderiyedeki Yunan 

baneı bir aıkerl kuvvet tarafın· Bir Alay Asiler oko~ıaı ne ret ,v• infialini bildire 
dan tehdit edildikleri takdirde G re uyanın slir atle baıtırılmaımı 
birbirlerine aıkerce de yardıma Tarafına eçti beklemektedir. Nevyork'da ik t 

b t 1 ı d d 'h i nme mec ur tu u muı ar ır. Sofya,lO (A.A.HaYaa)- Mer~ezi. • en ı t yat zabit ve efradı. 
Şu ••ya bu Balkan devletinin Orliakıda bulunmakta olan birinci u Merhametsizce vurunuz. B' 1 • 

hudutlarını ıeçecek olan herku Yunan ıuvari alayı rivayete röre hOkumetin yanında mevki lız er 
Balkan uluıu ve okrdulalrının mkftr asilere iltihak etmiştir. Aılleria ruz " diyorlar. a ıyo-
terek cephoslle artı apca tlr. kumandanı halk arasında aefer- y · 1 
Yuiosloya, Türkiye Ye Romanya, berlik yapmıya devam etmektedir. enıze 08 Meyus 
her hansrl bir kimse flltuhat mak· Yine rivayete a-öre Kouideki Atina, 9 (Hususi) - Venizelos 
aadile Yunaniıtana geçmek te· Yunan poıta karakolu asilerle her zaman lehinde yaz T . 
ıebbllılinde bulunura, Yunanistan birleşmiıtir. • Deyli Telgraf, Tan gı~~i ~mnıık, 
bUUloltık ve bOrriyetiai himaye Denı·zaltı Gemllerı De A y 

il kl d Sof vrupa gazetelerinin 1 hi etmesini b ece er ir. ya ve çtl a ey ne 
Faıist ltalya r.lmamdarlannın ve Asilere Ge dönmnı olmalarından bU)Ok bir 
mOaalemetperver Balkanlarda ka· Pariı, IO•(A. A.) - Londra• yeıe dllımUıtur. 
nııklıklar çıkarmak arzu eden dan (Jurnal)a bildirildiğine 1r6re isyan hareketini me IS 
herkealn bunu bilmeai lizımdır . ., diğer 6 Yunan denizaltı 1remial termek için Hanya telaiz·ı ırA fl •· 

de asilere iltihak etmiıtlr. 1razete!erine gönderdiği• hab::~ 

/STER iNAN /STER iNANMA! 
lat.abul nukatlarındea biri, batından ıeçea ıarlp 

bir hidlHyl mealekdatlarımızdan birine ıöyle aalatıyor. 
" Geçen pazarte1l lıtanbul Aaliye mahkemelerinden 

birinde bir mühim davam yardı. MeHle ehemmiyetli 
oJdutundaa çok ta dinleyici fe]mİftİ; Hlon dolu idi. 
Hasım a,·ukatile karı ı lıkla baıladık .. Şimdi .ana dava· 
nın eaaııaı ı nlahnrıta lllzum yok! 

Milrafaa 1arım aaatten fazla ıGrmGttCl; a6ı ııruı 
bende idi. Bi'miyorum nasıl oldu da (Mıitub) kelim•· 
aial ıöy!emem !Azım ıeldi. AtetlHnıitim. Bu kelimenin 

birinci bece1ial ıöyledim, Likin ( ... tula) derken t k 
ditimln Gıt çene1i, olduju ribi atzıllldan fı J a mb 8 

'? r ayıp za ıt 
kitil:ıinlo önGae dlımez mı · DGıün hir le h 

1
.
1 bl . ere a ı .. 

O kadar ıGIB•ç r vazıyet oldu ki; dinley?cUerin de il 
buım avukatları, zabıt kAtipl•rl hatti hik' ı b~ 

8 . . ım er ıle 
wfllmiye baıladılar... en bıtbm. Hemea m"b . k 

d B . u aıır oıtu, 
yerden ditiml al 1

• u pıı diıi atz•ma naaıl takardım. 
Mendilimi çıkardı~, ~na sardım ve c•bime koydum. 
Ondan 10ara da hıçb1r •tbep dermiyan etmeden dan .. 
nın baıka ıane talikini iatedim.,. 

JSTER iNAN iSTER JNANMAI 
Sofyacla Balkan bant ve 

------------~---------------------------------------------------------------------.1 

Sözün Kısası 
-----

Yazı Çok Olduğu için 

Bugiln Konamadı 

r -- ----- ----1 
Kamutay Har iciye 

Encümeni Toplar.(ı 
Ankara, 9 - Haric.ye Encü meni 

b:r topl ... ntı yapm ıt, lu t o ,>lan lıya 
D f itleri Bakanı Bay Tevfık RüşUi 
Araı ta İftİr<?k etmittir. Top~ ant da 
Harici umumi vaz'yet etrafında ko
nuıulmuı, Bay Tevfik Riltlft Aruın 
verdiği ıuhat dinlen '.lmiıtir. 

Gemi/erimizin 
Tevkif Edildiği 
Doğru Değildir 

Averof Midilli civarında Sığrı 
açıldarınoa A ltay vapurunu çe· 
virmek iatemit. fakat Tllrk bay· 
rağını gö Once bir fCY yapmamıı, 
dönmUt gitmiştir. Altay •apuru 
mllrettebab Averofun baft: n baıa 
müsellib aaker:e dolu olduğunu 
söylemektedirler. 

Dün bir ar::ı hk aaı Yuoaıı do
nanmasın. n Konya ve lzmir va· 
pur .an:lı t evkif ettiği şa; i olmuf, 
fa kat bilahare telsizle tahkikc.t 
yapılarak bu haberin aaılsız ol
duğu anlatılmıştır. Eıasen Ankara 
vapuru da aai donanma tarafmdan 
gürii lmüı, fakat Tilrk bayrağı 
görlllünce dc.kunulmam s' ır. 

Konya vapurunun Averof ta· 
rafından tevkif ediıc _ el< Mid !'ye 
götürlUdüğü haberi bureti kat 'i)e· 
de yalandır. Gaz yllklu bir 1 L., k 
vapuru Iskenderiye sefer.nl ih~:, .. -
ten bir iki gün lehir etmiş, 1.r.1 aıı
dan çıkmamıştır. 

G_eneral Kenan 
Öldü 

Kolordu kumandanlarımız dan 
general Kenanın Diyanbekirde 

~ ' 
anı gelen bir dimag fe lci netice-
sinde vefat ettiğini büyük ve 
derin bir acı ile haber aldı k. 
General Kenan, yüksek askeri 
bilaid ile çok saygı ve ıevgi 
lcazanmııtı. Hakiki bir kumanda
nın vaııflarını taşıyordu. General 

[Devamı 8 inci sayfadadır l 
.. ~ •. ~~~.;j;i;rı hi°Çbi; ıazete ""~ef.
retmemfttir. HOkiimetin beynel
m:lel mevkii çok kuvvetlidir. 

Yenlzelos RelslcUmhuru da 
lttlham Ediyor 

Atina 9 (Husuıi) - isyan gU• 
nündenberi kap.ıh bÜlunan mek
tepler açılmııtır. işlemeleri mene
di:e·1 takıi"ere sabahın yedl.:nden 
akşam ıekizo kadar izin veril· 
m;ıt :r. Atina yavaş yavaı mutat 
ha) atına giriyor. 

Veniıelos Cumur reisine çek· 
tiği bir te!aizde B. Zaim'sln ıah· 
ıına da hücum etmektedir. 
Aaller Bankalardakl Para· 
l•rı MUsadere Ediyorlar 

A ti na, 10 ( Huıt si ) - Asıler 
Giritte ,.e T rakyada ellerine ge• 
çirdikleri )er.erde hususi mliea ·e
aata da vazıyet ederek bankr ;. rın 
mevcudunu mfiaadere etmiş"erdir. 

Venize!os reidcllmurun aha· 
liye hitap etme) e bakkı olma· 
dığını, bUk6metin 11.:n et t l~ i 
idarei örfiyeyi kabul etmekle 
Kanunu Esa~ ahka mma mı bı.· 
lefet ettiği i beyan etmektedir. 

···············································-··········· .. Vefat 
Maarif VekA;eti mOtett · şle· 

rinden Bay Hilmi Yulacın b~ La11 
Ethem YuJaç öJmiıştfr. Ceneıe. i 
but ün saat 12 de Kad ıköy l a• 
bariye caddeaindel.i hane~ '1C

1en 
kald1rılarak Siliwikap1da ı ile 
kabriıi: .. nına defnedilecektir. 
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Zaframholuda 
Tarihi Köy 
Kavgası 

... 

Zafranbolu (Huıuıl) - llbarıt 
Çerçen yaylası Uzerine lrnrulmut, 
65 e\ ll t irin bir köydür. Bağcılığı 
i,e ün almıştır. Zafranbolu çevre• 
ılnde Uzüm çıkaran köyler ara• 
&mda llbarıt birinciliği kazanır. 
Bu köyün münevverleri fazladır. 
Küçli!.< köyde yurdun muhtelif 
kö,eleri Jde mualamlik yepan tam 
on bir genç vardır. Köylüler ça .. 
lışan ve ça?ı,kan inıalllardır. Bu 
kö nn batııında ye bir saat 
ö':sinde Hacılaroba111 köyU vardır. 
Bu iki köy arasında geçon yıl 
ye"li bir mektep yapılmııtır. Bu 
mektepte J,barıt, Hacılarobası 
çocukları okuyacaklan gibi bu 
civardaki Sarıyan köyllnUn çoe 
cuk:arı da geleceklerdir. 

Hacılarobası k~yll de OıUml 
ile meşhurdur. Bundan otuz yal 
kadar önce llbant ldSyU ile Ha· 
cı:arobası köyU arauada blr köy 
kavgası olmuştur. Bu ka•ıa o 
zaman okadar aöylenmtı ki kaYi'a 
üzerine türkft hile çıkarılmııtır. 

Meydancıtı llbarıtlı blrtldü 
Atağ dan Hacılıırobaaı ytlrlldl 
Arapojfo Kör Fe)•xiyl •ürlldü 
Konman kutlar konman daldan ayrıldım 
Alaı top kikllll yardan ayrıidı• 

E'lm b th tabaka•ı açam•m 
Aç•p açıp blr •:a-ara içemem 
K nadım yok KadıbDkOne uçamam 
Ötme biilbll 8tme mnarımın taı•nda 
Hem ayrılık yar •nduı batımda 

" 
iki bflll Ol bir dereden mu içer 
Dorbix blilbll dertlilere dert açar 
Bu la yaaık HYda derler tez geçer 
Konman kutlar konman ti aldan ayraldım 
Alnı top klktıllü yardan ayrıldım 

içli bir ifade ile meşhur köy 
kavgasını anlatan bu parçaya 
göre kavgaya KadıbllkOaden de 
karışanlar olduğu anlatılmaktadır. 

M. E. Beı• 

Geredcde 
Ha'kevi Büyük f ir Varlık 

Oldu, Bütün Gençl~ri 
Topladı 

Guede, ( Huauıt) - Halkeyi 
Ba,kanlığıoa Bay lbrahim Saraç 
aeçılmiıtir. içtimai yardım komj. 
tesine doktor Memduh Türk, 
Mustafa altındağ, Hamdi Güler, 
Köycülük kom"teaine Halit Ergi•, 
Mehmet Demir, Ahmet Güner, 
spor komaeıine Muatafa Kepekçi, 
Mustafa Beıli eğlu, Hamdi Mete, 
Ten: ı J kom1teı:nc Muzaffer Şadi 
varl k, Hılmi Dalcaoğlu, Ahmet 
Erem, Gilzel san' ati er komitesine 
Emri Serter, muall;m Abdurrah
man, tahsildar Mehmet ıcç:lmif· 

lerdir. Diğer komiteler intihabı da 
yapı'mak üzeredir. Temsil komi
teai mllıamereler Termiye, spor 
komitesi ı8rek avlar1 yapmaya, 
muılki komiteal bir bando tetkll 
etıniye hazırlaamaktadar. içtimai 
yartlım tÜbesl de bu hafta i~inde 
yokaullara yardım yapacaktır. 
Halk fırkaaı kUUtphaaedni renç• 
lero tahılı etmiftlr. Şimdi blt8a 
gençler kGtl\pbaaede toplanmıf, 
mütaleaya keyul•uı bulunmakta, 
fırka gençlerle dolup dolup boe 
şalmaktadır. 

···········································•···•·············· ... 
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lzmir Köylerinde Soysal Kurumlar 
Yapılıyor, Köy Sergileri Açılıyor 
bnıir, ( liuıuıt ) -

Htikümetimizin .. devletçi
lik,, umdesinin bir hlSlllmll 
de yeni Türk köytı yapa
ıında köy lktııadiyatına 
kıymet vermek ve ldSy• 
Uiyl kazandırmakbr. Bu 
yolda atılacak adımlar ne 
kadar hesapla ve 6lç1Ul 
oluraa, ödemek mevki· 
inde olan köylü için ka· 
zanç ta o niıpetto arta• 
caktır. Şehirlerin muvan• 
neli kazancının yaaında, 
Ege köylilıünGa kaılan11· 
dakl çatık yerleri ıilmek 
için atılan ilk adımlar 

hakikaten 6:dü neticeler 
yermeye batlamııtar. 

Bu ayın on ıekizincl 
Pazarteıl rtınU YilAyetln 
birçok köylerinde " köy 
ıerillerl,, açılıyor. Bu Hl"

gilerde Türk köyllı.a: 
1 - Ürttalerinl. 
2 - Kasap!ık hayvan· 

)arını, 
3 - Deiişlk köy 111ah· 

ıullerini, 
Ve her tftr.t utııa 

Bigaga Göçmen 1 
Yerleştirilecek 

8iga (Huıuıt) - Burada ıöç· 
men yer!e9tir111• faaliyetin• baı· 
lanılmııtır. Göçmenler için, aart 
evler yaptınlacakbr. Orman daire 
sine icap eden kereatenln hazıre 
Jattırılması emir verilmiı bulun· 
maktadır. Bigaya ve cı•arına 3 
bin haaelik gtsçmea yerlııtirile· 
cektir. Ormanlardan 30 bin metre 
mlkabi odun kesilecektir. 

Bigada Bir YoksuUar Kuru
muna ihtiyaç Var 

Biıa (Huıusi) - Her yerde 
olduğu gibi burada da bir yokıul
ları koru•a kurumu yapıhraa 
muhit içinde çok faydalı olacak
tır. B:ga 2000 evli bir kasabadır, 
bunlar içinde cidden yardıma 
muhtaç olaa yokaul aileler var
dır. Böyle bir kurum zengialerle 
yoksullar arasında muta~a11ıtlık 
yapacağı içia çok faydalı olacakbr. 

T ekirdağında 
Karga arla Şiddetli Bir 

Mücadele Açıldı 
T eklrdağ (Huıuıi) - Burada 

ekinlere çok zarar ••ren karga• 
lara kartı ılddetli bir mlcadele 
açılmasına karar verilmiıtir. 

Mücadelede kargaların yumur
taları karılacak, keadileri ve yay .. 
ntları 6ldUrUlecek, yuyaJarı mü
temadiyen bozulacakbr. 18 } •tın· 
dan 50 yaıına kadar her erkek 
iki karıa C>ldllrDp le,leriai g6.
teri:ecek yerlere vermeye mecbur 
tutulmaktadır. iki karga 8ldur .. 
miyenler her karga yerine bet 
karga yuınurtaaı Ye bir karga 
yuvası teıllm edeceklerdir. 

Teklrdağında Şehir 
Bandosu 

Tekircfat (Huauai) - Halk 
•Tinin ıUzel onatlar ıubeainde 
göae çarpar bir çalı9ma faaliyeti 
Yardır. Bando muallimi Bay Ali
nin himmetile gençlerden mOrek· 
kep 30 kitllik bir tehir bandoıu 
heyeti teşkil edt~miftir. 

Şehir bandoıunuo ilk konHri 
çok muvaffak olmuft bDylik rai
bet kaıanmııtır. 

l 
1 

~ 

hınirde köy bUr01u: Şef n memurlar 

,.kanlan nrıaı tethlr ede 
cek ve aataeakbr. Bu aer
gilerln baıka bir faydaaı 

da,ıoyaal balamdan köylUyD 
birbirine tanıtmak gibi 6z 
IU bir nlk&ye yardım ediıi 
olacaktır. Bu ıuretle köy· 
11, yanı batıadakl köyde 
olup biteDi öirenecek ve 
dünya bldiaelerlne karıı 
allkaaı artacaktır. 

Villyet Köy blroıu 
ccKöy Sergileri» hakkında 
soa talimatını bir bildirim
le bUtUa k&ylere ulaıtır-
IBlfi Valimiz General Ki
•• Dlrik te ldsylere gld .. 
rek 11nıhtarlara aerıller 
ltla direktifler Yermlttir. 
Köylerdeki yokıul, Yar
lıkm, alil •• dulların Wtna• 
yed lçt. iter k6yde bir 
~... meydana getirilme· 
ıi karar albaa alm11111br. 

Bu albl bakaJmıya .tt.
taı 1dmHler, yarhiı bellrll 
körllilırimida •addi •e 
maaevl lılmayHlae bırakı .. 
lac:aktır. Ad. a11111t 

Erganide Bir Datıa Heyelanı 

Ergani hattı iatuyonlarından hlri 
Ergaai Maden (Huı•s1) - Kazaya d6rt klle•etre •uafede b11lu

aan 25 lacl kaaımdakl datda heyelln ı~rll•lıt&r. Bu daj'Hı 
altında 400 metrelik bir tinci •ardır. Heyellın tut•ak .. fenat 
intaatı yapılmaktadır. Buaun için Ankaradan bir fea lteyetl ~ell>edll· 
mittir· 400 metrelik tllnelin yarmaya kalhi kararlaıtırılmııhi, 

De miryolu bap ah Ergantde bUynk bir iaklıaf a vesile ol•Uflur. 
iki sene içinde Ergani•in çebreai dejipıiftir. Kuabada birçok bina· 
lardan baıka iki otel, iki asri kahH Ye daha birçok dlkkielar ya

pılı111ıtr. 

Mardin de 
Arapça KonuıanlJrdan 
Para Cezası Alınacak 

Mardin ( Huıuat ~ - Ş..hrimiz 
belediye mecl.ai dUn bir teplaah 
yapmııtır. Söz alan belediye. b~ı
kanı Aziz Oras Mardinln eskı bır 
TOrlc ıehri ve Mardinli~erln Öz 
Tfü k olduklarını eskide!l Baida· 
da merbut olan bu TÜr1c ıehr:ne 
oradan gelen bazı kimıeler garp· 
çayı aşı:adıklarını ıöyleyerek 
meclisten vatandaılerı t ddet ve 
tazyika müsten:t olmayan telk!at 
ve terbiyeyi bir müeyyede ıle 
Tftrkçeden baıka dil konuşul
maması hakkıada bir karar veril· 
me•inl istemiştir. Meclis kısa bir 
mtizakereden sonra, bir z ~ ruret 
olm ) rnca arapça ve batka ya· 
bancı bir d,l j e konuşac; klr.rdan 
birinci defa elli kuruş leke r ' rün· 
de ) Uz kuruı ı•akci ce1ı. ahn:r .ı· 
aına karar vermişlerdir. 

Balyada 
Birinci Mektepte Faydalı 

T c.ıekküller Y apı!dı 
Balya (Huauıt) - Birinci ••k· 

tepte taıekkal edea Hilllümer 
genelik kolu hergtln 20 fakir 
talebeyi &1dalaadırmaya batla· 

mııtır. Aynı zamanda maarif m .. 
muru olan mektep ltat muallimi· 
n!n teşebbüıile bir müaamere 
verilmi§, bu mllsamereein haııllta 

ile de 15 çocuia ayakkabı, 16 
çocuia çorap, 15 çocuğa da gle 
ğüalük yaphrılmıılır. 

Mektep himaye beyetl tara
fından da muhtaç talebenin ki-

tap, kalem, defter gibi okuma 
Je, azımı temin ediln: ekt-edir. Mek

tep baş mua !'mi H. Erkan mual
limler için de bir 1.J;dk •• rme 1tan· 
dığı kurmuı bulunmaktadır. 

.,t il 

-1 
Şarapçılık . 

Dünya 
Şarap 
l•tihsalatı 

t 

Türk f&rapçılanna Ye 1oh .... 
ldar11ine; r 

Beynelmilel Ro•• ziraat .. 
titUıO aıııf kDrrel ıimalt ıar•: 
lıtlhaa!l hakkında ıu ıaalu~~ 
Yeriyor: FranH111n ve Cezayı 
ıarap rekolteleri geçen .1•: 
lıilerd•n faıladw. Fra11ı•(MJI 
ıarap lstihsalAta 75.14~· tlf 
hektolitreyl bulmuıtur. Bu mık j 
geçen ıeneki iıtihsalden ~51 
Ye l 928 - 32 yılları nıati il" 

aallhnda• %40 fazladır. c--;; 
yir rekoltesine geliace bu 
22.043.000 hektolitre ohmu~ 
1933 yılı rekolteııindee %31,1,,11 
dijer yıllar vasatlslnden %48 f _..,. 
olan bu malaıul bolluktan Y" 
bir rekor tetkil etmektedir. it 

Nıııf kllrrel ıimalt prap 
tihaall,b ftç eınıfa ayrılabillr: 

1 - Fraaıa, Portef.ılz, il" 
manya, Yunanistan Bulıari•'! 
Cezayir, Tunus, Faa, Ahııa•r 

ye laviçreain dahil balun~ 
birinci grup Olkelerde ma 

bol olmuıtur. t 
2 - ispanya ile Anı!uı1 

da maaul vaaat t crecededir.. 1' 
3 - ltalya başta olduju ha 1 

y 11aoaluya Macariltan, Çek~,, 
vakyaaın tetkil ettikleri llçUO 
gnıpta .IH mahaul pek udır. J 

lldael Ye lçlincft grupt .
maJ.ıul noksaahj1 hlriaci ,rub 
bereketllle bol bol telifi edıl...W 
tir. ~ 

Bu ıuretle 1934 yılaada ,Ji, 
kltrei fi•aUde almaa f&NP nı '6 
•• yaı... 1 '8a yalualdadd 
26 fazla olmakla kal111•1 
ıea oa yılın •a•tiıintlea de ':

1
J. 

llft~eUede yllkaek bulunnauı~ 
1816 ..... ı •alııul ıimdiye k~M 
fD ylkaek rekolte sayılıyo~ 
104 malulllti bu miktarı da ' 
bir ıurette qmııtır. ~ 

Birleılk Amerikada malı~ 
blraı fazle, SoYyet Rult)'• 
in biraz eksik olmaıı 1934 
ıarap iıtlhsallaln ilısat yaziY' 
dejiıtlrmemektedir. ,, 

Bioaeaaleylı :arapçıltk fe~ 
timiz! bu eaaılara g6re t8": 
et•emlı lizı•dar. 

Armutluda Tele~ 
ArmatJu, (Huıuıl) - B~ , 

Buraa, Gemlik ve Orhang• ~ 
telefoala koBUf1Bak bnk~ 
temin edilmiıtir telefon ~ 
çek ucuzdur. Yakında lıt• ~ 
da telefon mulaa heresl teıl' , 

çahıılmaktadır. Yaza d~ 
taabul ile tdef onla ko• 
111tlmklln olacakbr. 

•...... ..-! . ............................ -...... t 
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( Sigaaet Al•mi ) 

b'ulgaristanın 
Bizden Şikayeti 
41ünasebetilB 

RABİt:i 

Bulrar hBkü111eti, U1111lar Kurumu 
•tıdintl•ld ıaameHill vuıtHil•, Uluı• 
'-r Kuruınu Umumi Kltibliğlne hak
~•uıda bir tlkiyeU.· me verdi. Bu 
tilciyetnamenin muhtevasına göre 
htz, Trakyaya uker yığıyormuşu~ 

B!rlcaç zaman eYvel Ankara'da 
'-lrariltaaı te1111U eden Bay A•to· 
laof Yuıtuile nrilen bu tikiyetna
.. enia u•ulen bfr ıu,.ti elimi:ıt d•t· 
llledeıı de adet hillfı olarak aali 
1 
.. tin srazetecil re bi'dirilmittir. Bu 
lblnaaebetle ve Buliaristanın hayret 
uyandıran teşebbOıllne Dıt Bakan 
1'evffk ROttO Araa icap eden cevabı 
"•rrn· r B l 1f ır. U iar Batbakanının doat-
"A'uınuzdan ıltayiılo bahutmeıi üze
''-d h 
1 

en •nUı yaram aylık bir uman 
d~Çlllemitken U.ualar Kuru111u aez-
-llde bCSyle bir tcıehbüst• bulunmak 
1'. ~lllunu duyması, her halde açıkça 
1.t'"'edilmek iltenmemiı huauıi sa
~•riıa mev•Qdu olu rer ktir. 
... ar Baıbaka1Uanı heyanatııu 
8ı t~ip lımet lnönü tarafından 
" >'Ulı: Millet Mecliıinde ıöylenen 
ı.:!""' hududun ateai11de w5ıterilmek 
h ."nıiı dostluk tezabDrGae tam 
'tiltde bir mukabele elauıtur. 
le 'llll•lıı: oluyor ki Bulgariıtanıa bu 
, t~bblıli, bizim aalac!ıt ımu aiaa da 
ıı"•h olmadıktan baıka helı bizim 
}'lf hakkıoclakl •ıyaaa ve kaoaatle
·ı-.ı . '•it rı . bilealer için hiç te yerinde 

ldtı edil•me.z. - Süreyya 

ltıgilterede Beyaz 
~itaba Hücum! 

.\ londra, 9 ( A.A. ) - Enelki ıtn 
"-na Kamaruında, lçitler n Lihe

....... beyH kitap aleybiae bir t.ı. 
:"•da buhaamuıludır. Lordlar kama-
latada da ealı ıftnO böylı bir hftcum 
olacaktır. HOcumu, Lord Ponsanbi 
idare •deeek Y• m•cliatea, ''uluslu 
aruı mtıkillerl arttır•aırt.ıl ..,. .._ 
llhları bırakma koafen .. ıaıa lfiai 
ltçleştirerık kollelttlf emaiyet ııııte
-.ıai zayıflat aktan baıka birıeye 
:-••ıy beyauitab'ın etrine te-::f ettiğini"bildlrm11ini istlyecektir. 

•d Edennln Moskova Ve 
Varıova Seyahati 

~0ndra, 9 ( A.A. ) - 8. Edu'ia 
--.. ıı:•a ve V arıonya .. yalaatinin 
~ ton haftaaıDda o·acafı babu 
~thr, 

Edebi 
Tefrikamız 

lngilterede 
Silah Ticareti 
Tahkikatı 

Loadra, 9 (A. A.) - Silib ticaretl 
tahkikat komiıyonu, Sir Cou Elden • 
Bankea'in riyaHtlnde din ilk toplan• 
t 1101 yapmııtır. Prowramda ıunlar 
Yardır: 

1 - Bir bGki••t inbiıan tııiıiılia 
llzumu. 

2 - Hu.uıl fabrikalar ılıtemine 

7apılacak itirasları bertaraf etmek 
imkinlar•. 

8 - İhracat kontrol ıiatemiai dl
ıeltmek imk&11ları. 

Bay Gömböş 
Macaristanın Harici Sıya

aasını Sözgelişi Etti 
Budapeıte, 9 ( A.A )- Macar 

ajansı bildiriyor: Başbakan B. 
Göm höt dlln akşam söylediği 
nutkunda, kendiıini Naibi hUkü· 
metten Meclisin feshiai ve yeni 
intihabat yapılmasım istemeye 
ıevketmiı olan esbabı izah eyi~ 
miftlr. 

Harici alyaa~tten bahseden 
Baıbakan, Macariatanın ihtimal 
Hnelerce Merkezi Avrupanm ve 
onunla beraber Macar milletinin 
mukadderatını tayin edecek olan 
çok mfthim harici müzakereler 
kar111mda bulunduğunu habr)at
mıı YO demif tir ki: 

"-Macaristan, sulh bl11asının 
kurulmasına ve Macar milletinin 
muhik metalibinin yeriae getir.il· 
mesine medar: olacak müzakere· 
Iere de fttirak edecektir • 

Avrupa, btıyiik bir tellkkiye 
verilecek hal ıuretlerinl bulmıya 
çalışmaktadır. Bu hal suretlerinin 
merkezl Avrupanın teşrikimesaisi 
davasını terakki ettirmesi veya 
ettirmeme.ı yaptlacak mhakere
Jerla aamhal •ulh ve tqrikimesai 
arzusundan Yeyahut kuvvete 
mUstenit olan şimdiki bir taraflı 
vaziyeti idame teşebbnslerinden 
mtılhem olmasına bağhdır.,, 

Meksika HAdlselerl 
Mekalko, 9 ~.A.) - Enıeliıi glln 

tnkif edllea bq pl•kopoı Diu, 
mezhep kaaunluıaa karı• ~elditl için 
100 piyaetro para cezaeına çarpbrıl

dıldan ıonra HlıYerlhaiıtir. 

T-=••: 
M8hmul Yesari 

No. -4 

Çam Tırtılları 
•-a: 

l,~ '1•ktepdtnl dedim. Herif aa-
1;, •dı amma, Nfılr, parolayı bl· 
..... r~ illldU; Evet, bir mektepte• 

U•df. 
~O, " mıkteb., 1 ka~ ki,ı 
~ .&., kaç. kiti yuthll Hele bir 
!'-t ne, neden eoara Feridlyede 
~- ~tldfnı. içine merak olmut; 
...:_. lnektıpte okudunuz? İ>tye 

..... lal? 
.. 'ti At., o, F eridiyeyl l»ırak.-
~ ~ lllalıallHinl kaldırdılar, nı: 
~"11P•ttılar, Feridiyeye dllftlk. 
~iti' hiç yaramadı .•• Oradan &ir ----1 datıldık, bir «Jaha topla· 

le ••• 
O S.ıaı, ne da ğıhtl 

~.:1•r, iki yanluıaa hJt aldır-
''• ~lb~r odatla yala1Z hatlarına 
'1-tak ı, •çık açık, kahkahalar 
~., ' hırlaya hrrhya ökıtırerek ~Qfor ' 

l' •ti' •Bylfyorlardı. 
~ bat 

1 
eriuYant bir kızıllık fçln

l"'i\rn ·~ gthaeıin ıon lflklaranm 

~C>td~z. and·~,l• köpWdQ ıulara ba· 
lır IQ. apur yol aldıkca, 
Q UZalda9ıyord.u alneı alba

..._, llUlld oynaab kaaacllarını 
~•lı l•p•lv, kara, kw-

luınç hörıllçlere benziyordu. 
Onları dinlerkt11 clbalerkan 

dalmlfİml 
iki yam ıık çamlık, "aşıklar 

yolu,, oda gidiyordum. Sıra çam· 
Jarm dal u,larıada sarkan, yu .. 
•arlak, örülmilf örümcek ağlarına 
beazeyeo, zar aJbJ, beyaz, yum· 
ruk büyUklllitlndeki brtıl keıe
lerinin an olpnlarından bhi, 
yerilldan oyaac:lı, ıallandı, yapıı· 
biı yerde tutunamadı, koptu •• 
luapmın tı.tBn• dllıtll, patladı! 

Tııbllaı: bir ıaçaa yajmuru 
aD>J, dafıhverdiler f 

Ürpererek ıilklamlılm l 
Y anu11dald kızlar da, lrkerek 

doğruhnuılardı; 16zlerlni bana 
dikmit baluyorlard11 

- Nevar? 
Ben de oalara bakıyordum. 

fakat onlar, arblc, çiğ Hrı, koyu 
ıiyah ıaçlanmn 8ıtftaa limen ktifo 
bere kondurmuı; r.SğtıılerJ, •nae
lerl, kolları çıplak dekolte kCJyu 
neftiler ıfyinmfı; sı!Szlerl sürmeli 
l'a11akları boyalı kızlar delildi 1 
Voeutlerl kl,Ull'fermlı; ylizlerJ, 
elleri ayakları bUzllmlit, birer 
çam bria.11 olunraiflırdi ... 

ltalyanınAsker Sevki yatı 
Durmuş Değild·r 

Bir Generalın Kumandasında Bir Pi
yade Livası Daha Vapura Bindi 

Afrika çöllerine gönd•rlleıı İtalya aakerlerindın bir müfreze 

Birkaç SÜD e•nl ajaat telpafları, ıuretile de geniı •ahlyette bir aslı.ri 
Habeti•tan • ltatlya flrtilAfınıa, Habet ~anevraya batlnnılmııtır. Askeri aev-

.hd kıyat hakkındaki en ıon haber fudurı 
hududunda bitaraf bir mıataka 1 aaı sı k ( it ı ) 9 G ı . . d ra uu, a ya - •nera 
auretilo. hıdledildijini bıldlrıyor ~ Bokardi ile birlikte 29 uncu piyade 
Halbukı yeni gelen tela-r&flarda ita! llnıı zabitlerinden baıılafl ve 75 laci 
yanın tarkiAf rikaya nıker ıevkiyatını piyade alayından bir tabur aıker 
durdurmadıtıaı okuyoruz; Aynizaman- Belvedere vapuru ile evvelki gll~ 
da ltalyada• bQtUn kunetleria iştir k i şarki Afrikayn hareket etmlşlerd;r. 

Almanya, Eski Müstemle
kelerinden Vazgeçemiyor 

Bcr'in, 9 (A. A. • Havas) - Ren -

V eatf aliyen Ticaret VG Sanayi Odası

nın fikir naş ri olan gazete, Laypz· g 
p nayır nm açıldığı glln lkbııat Bnkanı 
~~ Ş ht tarafıaôaa ifade oluaaıa 
mGatemJeke JddiaJarıaı me•zuubah• 

Amerika Ordusu- 1 

nun Takviyesi 
Hazeri Ordusu Mevcudü 

Yüzde Kırk Arthrıldı 
Vıtlngton, 9 (A.A.) - Ayan mec• 

Un, muvazzaf ordu IDH'cudunua % 40 

GözlerJmi utufturuyordum ! 
Hınltılı öksürüklerle aruı ke-

ıllan, aUrekli b · r kahk11ha koptu: 
- Uyuyordu ıaliba ! 
- Korkulu rnya görmn, ..... 
içimi, gördUğO rftyaya, inan

madığı halde, } lna korkan bir 
adamın tızilntüstl yakıyortlu. 

" Aşıklar yolu ,, nda, yanım· 
du yürüyen arkadatım, aanki, 
kulağımın dJbinde, tekrar fısıldı· 
yordu: 

- O zaman tırhllar, . . . . . 
dört bir y,asıa dajı!ırlar; taze 
fidan demez, kırk yıllık ıövde 
demez, bütlln ağaçlara Utiiftlrler. 
Bu brbl keulerl, çamlann, kan· 
ser kcaeleridir. Bir kere damııp 
yayıldılar mı. artık çamları kur• 
tarmak 1~r 1 Kanser ke...ı 
patlay,an baatalar, kurtuluyOI' muZ 

-1-
S.rmak .. aleriıa Demir •tat ka· 

sabadaD döaDyordu. 6nneı, ıökün 
ortaanıdaıa, ild mıuak boyu, bab• 

J& dotN kaymıştı. 
Demir Ağa, köye i~ kalma• 

mak için, Çepkenli ve AktBf.8 
çıkaa yokuıun baııada. altındaki 
yağız atı dört nala kaldırdı. \le 
yokuıu çıkınca, gem kastı; haJ,Yan 
aoluya soluya ağırladı. 

Yolun sağındaki hayrat çq
Q1eafn lSnllnde, Demir ağa, ayak· 
larw zahmalardan çıkardı ve 
beyalrden yer• atladı. Yulann· 
dan tutarak, iezdire gezdire hay• 

ederek " devletler, Almanynya milı
temlekelerini iade huıusunda ittihat 
etmit olsalar, dünya ticaretinin yeni
den cani nmnaı iç"n vapılan mücadele 
yalnız Almanya hesabına detil, bntOn 
dlnya beaabına da yardım ~armOı 
olurdu,. dtyor. 

Bulgar Kabinesi 
Çekilmemiş ! 

Sofya, 9 ( A. A. ) - Bu'1ıar kabi
ne.inin istifa ıayjaJarı asılıızdır. ............................................................... 
arttırıl•aaına dair olan llyihayı kabul 
ederek mebuaan meclisine iade 
etmittlr. 

vanm terini kuruttu. 
Ve atın gemlerini çıkardı· 

kitabHI kmk hayrat çeşmenin ta~ 
oluğundan köpüre köpüre akan 
aularla kaynaıan yalağa, hayvanı 
çekli. 

yorgun beygir, burun delilde
rinl açıp soluyarak kana k . . d ana 
8U ıçıyor u. 

Demir Ağa, atin • »-a5. ısım, 
ellle sıvazlıya aıvadıya 0 L d llfuyor u: 

- Suaadın IBı, kara oilan?., 
Çok yolumuz kalmadı . 
B .ı__ rayrı .•• 

UDWlll sonra bayır ..... • • 
t . A· ~~ m~ 

ce ız... gır ağır Çepkeailye 
'fanrız. 

il--· l . 
_,~g n auvardıktan 80Dra, 

pml~ı taktı, yedeğe aldı •• 
~·r.a çepnanin kar~ıındaki 
çınarlı namazgiba Jllr:dll. 

Koynundan id kapaklı piri
yol aaati~i çıkardı, baktı : 

- lkındiyl aeçiyor... Gnn. 
karar.madan Çepkenliye varırım. 

Atın yularını çınara bağladı. 
Ve kend~ ÇlnUJD iÖl&eiıİ.ndekl 
kıble tqının dibine çömelip 
olurdu. 

Kat kat dolanınıt kuıaifndan 
çıkardığı fakfon tabakadan bir 
tutam tUtü ld b" n a ı, ır sigara sardı, 
tabakayı kapadı, tekrar kutağı· 
nın kıvrımları araıına yerleıtirdi. 
Pantalonunun cepblerlnde araş
tıra araıtıra güçle bulduğu çak· 
mak taflnı aUrtüp kavla aiıarasını 
yaktı. 

Gönül işleri J 
Bir lngiliz 
Çocuğunun 
Hikayesi .. 

Buglln ( K. S. K. ) imzasfle al· 
dığım bir mektup bana bir vakit· 
ler çok kıymetli bir deniz zabiti· 
mizden dinlediğim 6ir hikfiyeyl 
hatırlattı. 

Bu denfz zabitlmiz Reıediye 
dritnotunun lnp edildiği sıralar
da inıaata nezaret etmek üzere 
bir heyetle birlikte lnailtereye 
gönderilmiıti ve uzun müddet 
orada kalmııtı. 

Bahsi, muhtelif milletlerin ter
biye sistemleri llzerlnde yapbğımız 
bir mllnakaıa açtı. Bu %abitimiz 
dedi ki: 

- Bir sabah oturduğumuz ailo 
panıfyonundan çıkarken ev ıahi
bimizin küçUcllk çocuğunu el;nd l 
kUçtlcUk bir bavul ile kapın.o 
önünde sıördttm ve ne?'eyo gitti· 
ğioi ıordum: 

-
0 Mance.terel " cevabını 

verdi. BDyOk annemfn evine! 
Çocuk aekiz yaılanuda ancak 

'fardı. Cevabı beni hayrete dil· 
ıtırdUı 

- Yalnız baıına mı? Diye 
sordum. 

- Öyleya, dedl 
- Peki nasıl gideceksin? 
- Annom tarif eW. K6t• 

baıında tramvaya bineceğim, bl· 
)etçiye beni lataayonda indirme
ainl söyliyeceğfm, elimde param 
var, Iataayonda mançester için 
bir bilet alacafım. Eier giıeye 
uzanmak f çln boyum yetlımezse, 
elbette orada büyüklerim vardır, 
)irisine aldırtacağım, ondan sonra 
da Mançutcre gidecek vagonu 
HJ'acajım, içine bineceğim. Ora· 
da bUyllk annem beni bekliyecek 
zaten annem, ne yapacağımı bir 
k~ğıda yazdı, lçiade adresler da 
var. f&yet unutursam bir polis 
memuruna göstereceğim.,. 

Okuyucum (K. S. K) 20 yapoı 
geçmit bir ganctlr ve anneıile 
ihtilafa dUıUnce, şafirmıı kalmıt

( Devamı 10 uncu yüzde ) 

Boynuna doladığı iri yazma 
mendili çekti; yttzUnUn. alnının, 

enıesioin terlerini llldl ve ka~ 

ketini batından L ena.e7e iterek. 
uıtura ile tıraı edilmİf, gtimllt 
allmüı parlıyan baıını kuruladı. 

Mendilini, dizlerine aerdi Ye 
arbm luble taıına dayayarak, 
aigara• aizında dalaın dalgın, 
tozlu yola, 1111z ovaya baktı. 

Ağuıtos ıonuydu ••• Otlar, sa• 
rarmff ; yabani 1'ekilder kurumuı; 
topr.aklar, çatlamış ; ova kıraç· 

lapııfb. 
Karşıda, hayrat, ç ... ., dlll"" 

madan tınldayarak akıyordu. Ya
laktan sızan, tapa •ular, ince 
derecikler gibi kınıla kıvnla, 
Mğa 801• eüı.ülllyor; yokut &f&ğı 
ka}'ıp sıidlyordu. Yalatın D.ttinde, 
yerdeki su birildntilwina, •ıtma 
ıinekl•i, kara mnkler, .. linek
leri kalk&p iaeı:ek, haYada bulut 
ıibt dalplanarak UÇUJJly.orlar; 
kur.bağalal', ardı arau kMilmiyea 
vallvaklarla sulara dalıp, çamur

lara batarak sıçraşıyorlardı. 
Demir Ağa, dalgın dalgua 

dllşllnüyordu. Kasabadan, biç da 
iyi haberle dönmüyordu. 

Nüfus memuru: 
- lstanbu!dan tell'J'af aldım. 

Aktath Çakırların Şerif Ağanın 
· · yak nda kı~ı Hacer, miras ıçın, A d 

geleceğini yaıı} or... H~kıme • 
telgraf var, istersen Hlkım Beyi 
de aörl Demif ti. 

( Ark .. ı var) 
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Dünya Hadiseleri 

85 Ton 
Jambon 
Çürüyecek Mi? 

Franıız gazetelerinden ba?lla• 

/(011tenjan rının havaalalari• 
işlerinin çı- na ııidıramadık• 

ları bir if; geçen• 
kartlılı bir Jerde b:r ticaret• 

,, __ m_•_•_d_•_··-.1 hane ecnebi mem· 
le ketler :n birinden, fevkalQcle i yl 
cinıten 85 ton jambon getirt:r. 
Fakat o ı:rada yeni bir kontenjan 
jambon ithalini menııedince bu 
mal çıkarılamaz, gUmrtikle kahr 
ve aradan da 6 ay geçer. 

Ticarethane bakar ki bu 85 
ton jambon yakında çlirüyecekt!-r, 
bir ha) ır mllesseseaine ıniiracaat 
ederek der ki: 

- Bu jambonları bana . mal 
olduğu fiatın yarısına size hediye 
ediyorum, alınız, iısiz1ere, ·açlara 
dağ.tınız, eğer elinizde naktioiz 
yoksa parayı sonra verininiz, iı· 
terıeniz de bnsbUtlin vermezainiz.,, 

Buna rağmen bu hayır mUeı· 
ıeseıi teşebbUılerindo mu•affak 
olamamıştı r. Gazeteler ıimdl alet 
FüskUrmektedirler ve Franaa 
dcmokralik bir memleket oJduiu 
için hakkın galebe etmesi ihtimal 
d~Hludedir. 

* 
l. ngiliz hükumeti bir televizyon 

btaıyonu tes:ı etmeye karar 

J·ransa Jn- .erdiği zarııan bl!· 
tUn dfüıya bu ha

giitert1yi ı•· herle ça!kanmıftı. 
çecelc: tele- Halbuki bu saha-

vizgon d F 1 il 
•ohasında a ranaa ng • _____ _. terey~ tekaddUm 

etmittir. Ç ünlLU lnglliz iıtaa;onu• 
nun 2 yıl aonra itle) ecek obuasına 
rağmen Fransız. iataayoııu nihayet 
bir aya kadar faaliyete ıctecek· 
tir. Şimdiden blltlln tesisatı bit• 
mis; ir. Yalnız verici aletin lngiliz 
Baird veya Franaız Kompteur ıis
temlerinden hangiıi olBla11 liıım· 
geleceti noktaaı u~e.riııde tered
düt edilmektedir. 

Bu iıtasyon ıimd:Iik haf· 
tada bir aaat ça!ııacaktır. 
Vereceği reaimlerin btlytıklüğll 
(35) santim olacaktır. Dalga uz.un· 
luğu (7) metredir. 

1C 

ı ·giliz ve Fransız. hükilmetle· 
rinin tele•İı.) on poıtalara 

Amerika si- tesiı etmiye ça· 
nemac. l arı lıımaiarı karşısın

da Amerika ll-
hazır lanı· kayt kalmamıthr. 

1 
__ Y_0_'_1_0_,. _ _, Maamafib Yeni· 
dünya uf ak tefek pcatalar teaiı 
ile iktifa edecek değildir. Amerl
kn ıinema kumpanyalarmı:ı neş· 
rettikleri bir tebl ğe bakılıraa, 
Amcrıkada ı 936 yı ı iç:nde doğ· 
r udan doğruya sinema fillmlerinf 
neşreden i tasyonlar tes s edilmiş 
olacaktır. Herkeıin b:r fi:mi ev'n
de ıeyretm :aai imkAnım bulunca, 
sinema salonlarının bet k lacağı 
meıeleaine gelince, Amerikalılar 
b..ı mahzurun önUne geçecek bir 
çare bulduklarını ı5~mektedir-
ler. Bu çare nedir? ~.mdikl lıal• 
de malum . ..:;,ğildir. 

--·······················································-· 

ıayfa 

1 1 2 

füiö" 250 
li<~,~ Krş. 

sayfa tayfa 
9 ~. s _,___...,...._..., 

200 100 60 
I<r.. Kı,. Krt. 

80 
K,.. 

3-:Bir 60ntimde va•11tl 
( 8) kelime <ıarc/ıt. 

4- ince tt• lc•lın gt.r•lar 
tut=~akları ger• 16" 
umUml~ ölçülür. 
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Bayat Ucuzladı Mı? •• 
- ------

" - Mal Ucuz, Giyecek Ucuz .. Fakat 
Ele Gelen ·Para Yetmiyor! .• ,, 

-
110 Kuruşa Yediğimiz Yağlı Katarlar Şimdi 60, 100 
Kuruşa Yemeğimize Kattığımız Yağlar Şimdi 70 Kuruıtur 

lkl yakaaı•ı bir araya sıet:re
miyenlerden dinlediğimiz şlklyet 
ma~üm: 

- Hayat çok pahalı efendim, 
diyorlar. Geçim gUçleıtl. Bu za· 
manda irat · sahibi olm~zsan ıllç 
yaşarsıa. Bir lirayı bozdun mu 
elinde bir fey kalmıyor. Ne olu· 

Ba ucuz mallara v!rtoek paranız nua Jsıy•* ılzce uouzd\lr 
yor, nereye gidiyor?, Maliim d.. hele ramazandan evyeJ.. mOıterl-
ğil, para para detll ki ıu olup ler . ile bata çıkamazdık. Hayat 
akıyor, dayanmıyor. şimdi ucuzladı, fakat bolluk, 

Bu tiki) etlerini beni bir bayii Düzenlik kalmadı bayım. 
dUıUndUrür. Bir zamanlar ticaret * 
ouaıı bu bilmecenin halli için 
epice uğratmıf, bir hayli de mll· 
n~kaşalara ıebeb olmutlu. Ha· 
yatın paba:ı!ığından tiki.yet eden· 
ler belki ayağını ) orıanma 
göre uzahmayanlardır. Ya kılı 

kırk yararak aylığı maarafa göre 

liayatan ucur.lııdığına Apti usta da kani .• 

nlyor amma, gelgelellm ki kadın· 
larımızın küçük ayacıkları hep 
dııarıda kalıyor!. Değllml efendim? 
Bir nebze olıun haklı değil miyim 
efendim?. .. 

Sirkecide 30 aenedenberi hep 
kuytu, az karanlık dllkkAnında alıı 
verit yapan, lğneainden ipliğine 

kadar herıeyi utan 60 lık 
ihtiyar, Bay Mehmed Sami bana 
bir haylı derdini döktü. Fatihde 
iki evi yanmıı, umumi harpde 
iki oğlunu kaybetmiş. Tam kenara 
köfeye birkaç para toplarken, 
hep yeni bir dertle, hastalıkla, 
ıununla bununla karıılaımıf .. Şlm· 
dl ölUmtl için birkaç para topla• 
makla m•ıgulmGt- Sualime karıı 
uzun uıun dUtDndU: 

Mart ıo 

Kari Mektubları 

A---vrupa Alalı 
Değil, Halis 
Yerli Malı 

Ben bıç~kcı idim. Avrupa 
· bıçaklarının rekabeti kS:rtııınd• 
fiatlar emeğimizi korumaınaY• 
batladı. Ben de bıçakçılıktan •8~ .. 
ıeçtim Ye dişcilerin kdlaodıgı 
aletleri yapmaya baıladım. Bu 
fıte çok muvaffak old0111İ 

. O kadar ki ·bu aleti•' 
· aatan depolar arbk AvrupadaO 
mal ıetlrtmemeye ve benim y•P"' 
tığım aletleri almaya batladılııt· 
Fakat bir tart koyd.ular. Yaptı• 

·ı· tım aletleri Anupa. markaları 1 

ve Avrupa malı diye aatıyol"" 
·lardı. 

Bir müddet tahammül etti111' 
Fakat aonra gördüm ki bllf •~ 
benden 1 O kuruıa alınan bir 111 
Avrupa malt diye 100 kurut' 
ve hatta daha fazlasına aabhyol'• 
sebep olarak da - gümrüğU f ,_. 
ladır, deniliyor, bu nazarı dikk•" 
timi celbetti. Yerli mah AvruP' 
mah diye 1&blıyor, mü9teri ald•" 
tılıyor da burada Avrupa ay16 

rında yerli malt yapıldı kanaati 
köklettlrllmlyor. Yerli malıol 
Anupa malı ve gUmrllk veri101t" 
diği halde ıümrUk verlldlti diY' 
Htmak bir ahlak meselesi 01" 
maktan çıkıyor da, atağa yukar• 
bir lılyaoet ıeklln! alıyor, b•~ 
bu şekle muttali olur olmaz dif 
aletleri yapmaktan da vazgeçtllll' 
Fakat bu iti de meydana çıka~ 
mayı memleketim ve 1an'ahJD fçı 
borç bildim. AlAkadarlara icaP 
edene kendim yaptığım mallarıll 
Avrupa malı diye aatıldığı dopo' 
ları da g6aterirlm, yeter ki bd 
ıahtekirlığın 6niine geçebildi'" 

nrfedenlere ne denir? .. Bir mu· 
amma ki, içinden çıkılmaz ıeyl .• 
Bunu yine bilse bilse eanaf bilir. 

Balıkpaıarında Bay Abdulla
bin dükkanında kUçök arkalıkaiz 
bir iıkemleye otur111uı1 konutu· 
yordum. Kftçük bir pirinç unu 
paketini aardıran beyaz aakallı, 
ıiyah, eakimlı R~dlnııotlu bir 

sat, biıi dinledi, dinledi. 
Sonra gözierinl kırparak ylizilme 
baktı: 

- Sana kırk aenellk bir fark mllmklln olıun. 
ıöıter~ylm. 31 O da yeal ticarete Elmadağı Kaya apartmanıod• 

Hayat e1kiıine göre ucuz mudur, - Hayatın ucuzluğunu mu an· 
baılamıştım. Bursalı lıınsil 

O zaman bolluk vardı, h•rt•Y (,. ____ C __ e_v_e .. 6P"'ll,.e-r---j pahalı mı?.. yorıunuz efeadim, dodl. Müsaade 

lf. 
Aımaaltmda bakkal Bay Htl· 

Hyin dUtüRUyordu: 
- Eskisine göre bayat ? •. 

V nllihl ne diyeyim .• Ucuz elbette 
bayım.. Dllilinün bir kere. Bon 
6-7 Hne evvel i)'.i yaiı 100 
kurıtan verirdim. ikinci derece 
yağlar 85 .. 90 kuruıtu. Eli. döşe 
döf& buglin bu fiat 70 fe dOştU. 
30 kurut birden ıukut ucuzluktan 
değil midir? Sonra kaıar peynir
leri.. Yarı Yarıya dtıımUt vazi
yette.. 120 kuruıa kapııa kapışa 
alınan yağlı katarları ıtmdi 60 
kuruıa kimae almıyor. Detfıen 
yalnız flıt detU.. Bu mal belki 
daha ılyade neflı bir hale ıel· 

mİftİr. 
Dllkkinm köıelerine, ortala

rına, kenarlarına dizilen aynı 

boydaki çuvallarda beyaz fiat 
yaftaları •ar: Pirinç 30, fasulya 

15, nohut 20, un 15, mercimek 25. 
UıuD ıenelerden beri hep bu 

boy boy çuvallarla utraıınıı olan 
Bay HftHyiu, deYam ediyordu: 

- Size birkaç miaal daha 
göıtereyi•: Zeytinyağı ile un 
hiç deiltmlyen bir fiat taıırlar. 
Onun en iyisi eskiden de timdi de 
15 kuruıtur. Soara zeytin yat .• 
timdi kilosunu 35 • verdiğimiz 
uytinyailar, 6-7 aeae e•vel ok· 
kaaı 45 kuruıtu. 

Size fiatlardan eYnl fUDU alSy· 
leyeyim kl: Eıkiıine ıöre alıcı çok 
aza!mıştır. Galiba kimıede p?ra 
yok bayım. Bu dUkkinı aiz 5-6 
tene evvel gelib de görmelldiniz. 
lğna atacak ) er yoklu. Hele böy
le bayram ar efesi gUnlerinde •• 

·•~rnt.'Err.s:::r..z 

- Bütün bu yaftalar Uç yıl •neıl daha kabank rakamları taşıyotdu 
buyurursanız bendeniz de bir çift ucuzdu. Büykll zelzele oldu, flatlar 
ıöz söyliyeyim. birdenbire fırladı. 325 de bir 

- Eıtaifurulia, buyurun. aralık yine ucuzluk vardı. Hem 
- Bendeniz eaki Evkaf mU· adamakıllı ucuzluk. Sonra umumt 

meyyizlerinden Hidayet. On altı harp patlayınca ortalık kanıtı, 
senedenberi iıten d eteği çektim. Mütarekede büıbUtUn kötUleıtl. 
Çok yaşadığım için, umumi Meseli uaun okkasını 30-40 ku-
harpten evvelki vaziyet mUateana, ruıtan sattığım oldu. 6 ıene eYvel 
timdi hayat bahalı oldu efendim. buıllne ıöre hayat daha pahalı 
Amma, inayet buyurun, manayı idi. Ne derlene desinler Bayım, 
aıliıini söyliyeyim: Yaıamak şimdi hayat ·ucuz.. Bir lira ile 
pahalı demek istiyorum. Çalıı· bir haftalık ev düzenler var. 
mıy~ göre elde edilen para gtin Ekmek ucuz, yai ucuz, pirinç, 
geçtıkçe azalıyor. Ela, madamkl fasulye ucuz.. Yalnız on ıene 
bu dftnyaya geldik, cUmlemiı evvelkine nazaran et dehıetll 
deveyi ıUtmek ile mükellefiı. pahalı •• 
Mal ucuz, giyecek ucuz, fakat 
ele gelen para yetmiyor. Bende
niz 25 aene evvel Kandillide 
otururdum. 
. O zamanlar h.er hafta bir ka· 
yık dolusu yalıya erzak giderdi. 
Sonra efendim, kadınlarımız, 
kadın kalmadı. suı, moda, aarfi· 
yat, gezmek.. Şimdiki eyyamda 
erkeğin ayacığı yorgana göre ut.a• 

* Aımaalhnda kliçl\k, daracık, 
hani bir aandık alacak kadar 
ufak dnkkAnında 15 aenedenberi 
peynir, paıtırma, ıucuk, kaşer· 
peyniri, yat, zeytin 1atan Bay 
Abdi, kırmızı bıyıklarını ıöyle 
bir ııvaı:tadı: 

- Hayat ucuzladı amma, ••· 

1 · d k Ba'." sm11 6D rue tup yazım .. 

N. A. yafc · ,t 
Bahıettliiniz on aenelik biıOI ~ 

Huıuıt Muhasebe idaresine bıt '4 
rHmi mekteplerden iH telc~b~ 
mUddetinize zam edilir, ancak._, 
müddete alt tekaüdiyelerniı ~-
tahsis edilen tekaüt manşıtıd·t 
kesilir, on ıene sizden tekaU l~ 
kuilmemiı olmaımtn tekaUl 
mUddetlnlze tealrl yoktur. / 

--~--,,..... ···- •• 1. 1 •• 

Kurban BayraJ111 

Ba1ram Namnı 

s. 
Zenli 6 

o. ., 
Ü.ani o J4 ... 

Diyanet ltlerl RelsllOI"~:.(' 
14 Mart 1!)35 Perşembe günü ~~ı '' 
çenin dokuza olmnklıı Arıfe, tdı.J'ıJ 
günü de Kurban Bayramı 0 

lli.n olunur. /,) 
t ~·· ~ ._.._ ........ _ ............................... "'. 11• 
uafın karı da azaldı doğru•de ,11 
yım •• 8 Hne evvel bize yOı d",tO• 
~lr kalatdı. Şimdi bu, 5c iJfİ,ıı• 
110 dan verdiğimiz p~ynirle~ _ iıs>if 
<;li 50 kuruf. 80 e verd)!.ı,ı.ıt 
pa&tırma timdi 50 • 60 .,,,ıı•' 
Yalnız bizim aattığunı% }ltr ~ci 
değil, yiyecek giyecek diyetli~~ 
ucuıladı. Hayat pahalı 1 •"s' 
her akıam rakıyı, eilcnc•Y 
etmeyenlerdir. * . ast f' eCI V 1 

Mahmutpa..:ada tuh• ;y Jıal'I ' 
y l d ö-ın• 1c· 

Akif te hayatın ucuz. a 1 ıı-1 ipe 
• k maf 8~ el~ Sattığı baııaıalar, 0

5 
t :ıll ol 

u-de 2 en 
Jilerin de Y'°" l 
~unu ıöylUyor. f t heP •Y" 

Daha beı esna ı~mıftır· . .,. 
kanaatte: Hay.at ukcuf ınoın•YY!!. 

Fakat e•kı ev • ' - 6r 
Dbı aöylediii gibi geUt a:ı· 
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Doktorlara Yeni Bir Deli Etti F d R d S · 

Şubatın •onuncu ,ııaı Fr•.• ~ansa a 8 yo anayJ• I Ç kt 1 sanın Alony kaaabHında ga~ıp y 
ş ı ı. bir h•dı.. oldu, feci bir •• tıc• ine enı· Bı·r Mahreç Çıkt~ 

Y~rmeıi ihtimal dahil:nde görUl-
Baka nJa r Ko~.i~y-~~·~·;;~n Müttefikan meaeydi, buna komedi de denı-

ıebilirdi. Bakınız nasıl: Ôileden 
Ka bu.1 Etti~ Bir Proje ıonra tam aaat birde . bu ıohrin 

Lord Blnrd, Lord Saakey 
lngllJz hllkOaıetl tam iç yıl- biı'ile malili oldukları laaıcre eY· 

dı11berl ( Lord Saakey) ile (Lord lenmeleriade mahzur aörOlm.iyen· 
liı\terd )an idareleri altıada top- ler • keadileri lıtedikleri takdırde .. 1•1tın husuıl bir ko•iıyo11a tetkik kı11rlaıdmlacaklardir. Fakat bu-
•ttiraıekte olduju bir proje;>I, nun için taleplerinin iki dereceli 
lttiftlda kahul etmiıtir, pek ya• bir doktor mııayeneıinden geçmeal 
~.llda kaa11n haline gelmeli için ıonra da bir mahkemenla karanna 
•tını kamara11na nrecektlr. Bu iktiran etıııui ıarttır. 
Projenin adu Operatör, ameliyatı ancak 

ihtiyari kııırlaıına kanunudur. mahkemenin emrile yapacaktır. 
Bu kanuna göre: Bu mUnaaebetle neıredilen bir 
1 Di••i malQHyeti. latatiatlkden anlafllchjına a6re 
2 Babadaa geçme hastalık, lngilterede .Almajım marul olan 
3 Bel6bet gibi dertlerden tamam ( 250,000 ) kiti vardır. ..., 

Fil Avcısı Gizli 
Viski Yapıyor! 

N lır •akltlu 
·•-\' k '•t or hayn• 

bı bahçeıl heaa-
"' lı· fQ ~ oıadiıtaada 

-..., tlbıya yollan
~, l.blr ukitler 

' rilia ordu
~.,~. zabitlik et• 
~.... olan Miıtr 
) 111'1rh~an adıııda 
lo._d bır lngillz 
~iç it;• cıvarında 
~ı llaııye ıorup 
tn~ 'lill•dıa ldlçG
fthtiltbir nı liakJrat 
~ ... d .•• , aç•ıt, .. ıı· . 
-.·., ..,~ lcı•yaıır-), it 1•1d yapmı
,,~ 01ulnıu1 H 

'ht "''~it tutularak 
"'lttı 'ııaeye nrll-
~ .:· Mahkeme 
b._ ı tı 1170 lnıi· 
• lt. 

" •" 
11 

P•ra ce
'tıııı~ n.abkim 
~ı h r. F' •kat viı
li~ ) l>tıtı için de• 
f~, ?btı •iıkiyl 
tıtı içı ""••tli yap
~ l!ı,:' 

~illai C::u11nia-ham 
'o._,la dınlıdikten 

~t::. .\, refı, •ter . 

~il ,.. olıay ı Londrada sizli hir müıkirat fabrıkuı 
~•ltı Yapnııya kallnıırmıydım, ıu para cezuını hap1e ,evirlai:ı, demittir. 
~ Cunnia-hıım timdi 6 ııy hapiı yatacaktır. 

llıı Da Bir Tesadüf Meselesidir 
"" lluYlik rnuh,\rebede~ · ·bir· · iki ·-· ·a·~ ·d; · P~rise gelen Avustur-
'cıtııı '"vel Fransayı terkeden ya Başvekili Reuilly iıtaıyonyunda ~, tıcu A t . d. 

t•tıd• \ 1~ 6 urya e)çla· P:!rİı ci- trenden den ıa ı. . .. 
tt~t R_eu_ılly is aa., .. uu daa ha- Mulıarebeden bırka~ ııun evvel 

ttouştı. Avl!a ur.ya, elçbi Parısten hare-

iı~aayon memurları aaatte 40 
kilometre ıUr'atle giden bir loko-: 
motif;n ön!erinden geçtij-inl gö· 
rUrler. Ve programda bu-ı•kHde 
bir geçlı yazılı olmadıia fçia la.ay
rete düşerler, hemen makaı me· 
murlarına telefon ederler. Fakat 
lokomotif birinci, ikinci, lçlncll 
maka&ı geçer, neredeyıe akıi i~ti
kametten gelmekte olaa bir ı8r at 
katarı ile çarpııacaktır. Bereket 
verıln dördDocU maka1ta iıtaıyo• 
aua ikinci ıefl Halaaul ıllphell 
bir hldiıe kartmnda bulunduj'unu 
anlayarak lokomotife atlar, maki· 
niıte ıorar: 

- Nereye ıfdlyonun? 
- Pariae, it bufmlyal 
Hainaul karıısandaklnin deli 

olduj'unu anlıyarak hemen tirene 
bHar, ve makineyi ıerl almak 
auretUe ıllr'at katarı ile mllaade
menln önüne geçer! 

Yapılan tahkikattan anlatıldı· 
ğına iÖre Balrlemon adıaJ ta11yan 
bir biçare ltılz kaJmıı, aefalete 
dütmllı, dUşilne dUıüne dellnai~ 
ve depodan çaldığı bir lokomo• 
tifı atlıyıtrak ParlH gitmek iıto· 
mittir. 

Habeşi•lana 
Amerikada11 
Yardım Geliyor! 

YliıllnUn derlıi ılyah olan 
tayyarecilerden Miralay Hubert 
Amerikadan 
hareketle (Su
tampton)a gel· 
mittir. Ora
dan bir lngl
lh vapuruna 
binerek lagiliz 
(Somali) ıln.e 
g:decek ve aı· 

bayet oradan 
Ha b eılstana 
geçerek Ha· 
b~ı HnkUm· 
darına arzı 

hürmet edecektir. Miralay Hu~~rt 
Habeıiıtan ltalya ile harbe gırıı· 
tlti takdirde Amerika~• aiyah 
renkli yüzlerce tayvarecı bulabi
leceğini ıöylemıktedir. 

ihtiyarlar Mem-
leketi, Gençler 
Memleketi 

Nqredilen bir lstatiıtige na
zaran: 60 yatını bulan inaanl:rı~ 
blltln nllfuta nazeran nia dı 
Ruıyada yüzde (7), Japonyada 
ytızde (8), Almanyada yUıde (9), 
Franaada iae yllzde (14) t~r. . . 

Buna mukabil iençlerın ıhtı· 
yarlara niıbeti diier memleket· 

lerde çok, ~~.~a~.a. ~z~ı_r_. --
k-~t ~;j~ceğ"i sırada Ho el Matig
non adanı taşıyan Avuıt~a 
sefarethanea:nden ayrılmıfb. ~u 
defa Avuıturya ba~vekili Parıse 
felince ilk ziyaretini bu . ote!e 

t Çünkü Hote) Matıgnon 
~;:0

1

~anın Bıtşvekalet daireıi ol· 

muıtu. 

Geçea yıl otomobillere malaıuı 
radyo ieat eddUlti H•an Pulı 
beledi7ui bu " t.rakkl ,, alD tıkıl 
otomobillerine tatbiklal mahıurlu 
~örmlıtG. ŞoflSrln dlkkatial bqka 
tarafa çekec:eti iti• kHa Japmaaıaa 
Hbep olablllr, demlıtL Fakat ••çea 
ay dlter memleketlere Yerllea mlaa
ade Gaerfae karanaı rerl al•ıt Ye 
bunun IHrine d• bir a1 içinde Parlı 
piyHuıaa (4574) taH radyolu takıl 

çıkmııtır. Bu taktlltrlD fada olarak 
kaloriferleri de Yardır. 

Fra .. ıı ıaıetelerl modaaıD ıttı'atle 
taammGm edecetini dütlnerek n Frac. 

ıada (1,S00,000) tue faal otomo~il 
bulundutuDa bakuakı 

- Radyo fabrikalarına yni Lil' 
it çıktı, diyorlar. 

ŞurHı •11laakkaktır ki her Jenlltk 
reni bir murafı muelp olmakta, 
Fakat diter taraftan da binince 
ltıiae ~ık l'etirmektedlr. 

Yukarada l'irdltOnDz otomolil 
T•DI Franıız takıllerlnden birini 
•lıh:rmektedlr, otomobilin camında 
radyolu Ye kaloriferli oldufuau ilin 
eden bir dmle Yardır. 

Bu olbaıın flatı Franndı 40 lira
dır. Bllde tatbik edilecek olu 320 
lira urhnı mueip olur. 

Lordlar kamara11 fnkalAde mahkeme halinde 9alıııyor 

lngiliz Mahkemesinde Bir Meseleı 

Babası Öldükten Sonra 
Doğan Çocuk Nedir? 
Beı Dakika Evvel Ve Geç Gelmenin Hayat 

Üzerinde Yaptığı Tesİ?' .• 
BabHın n ~'GmClnden ıonra dotan 

bir çocuk müteveffanın .. halef ı 
11

• . ,, 
yı 1r mı uyılmaz mı? 

ingllterede " lortlar Kamara11 " 
mevcut ea!ihiyetiQe tedikan fevkal&
de mahkeme halinde toplanarak lu 
ıorruya cevap Termiye çal ıımııtır. 

Çocuk babaıının 3lümGaden bir 
buçuk •7 ıonra dllnyaya l'elmlıtl. 
Buna bakarak lortlar Kanıaraaı ço
cutun hEıb ı> ya halef olamıyacatına 
karar Ycrmiı, bu kararı ile de: 

Çocutu müteveffanın halefleri 
arasında aıyan ilk mahkemelerin 
kararını nakutmittlr. 

Meaele, M..atr ElliolA• 411mla.ı.. 
ıonra dojr.,a şocutua l;>üylk .....ı 

Roı Elliot tarafı adan iç çocutuDa 
veya on1 arın oerh· yat bulunan çocuk
larına verilmek ilıere YHİyet ettltl 
yaram milyon Türk l'ruından iıtifade 
edip edemiycceğini anlamaktı. 

İngiliz bukuk9n .. ılarından bazıları 
anne karnına c!Gıen bir çorutun ••I 
tel&kki edilebilecetini ileri ıGrmltl•r
H de, Lord Temlin babaa ındaa IO~ra 
dotan çocutun halef telikki ecll.•· 
miyecejinl Lortlar Kamaraaı •amı 

K araaıaın 1 ı ı3ylemittir. Lortlar 8111 

kararını tenkit edenlere: 

_ Ş halde babaı.aıa 611mlnd ıı 
u b' çocuk bet dakika ıonra dotan 11 

• .. H-et 1ahibl olamıya• kanuaea mevc:.._,, . J 
cakbr kt. •••tıJs-q Wr iftir_. dıyor u. 



8 _Sayfa 

Bir Fransız Gazetesine Göre De 

Yunanistanda Patlak 1 

"' 
Veren isyanda .• 

iplerin Ucunu İtalya Çekiyormuş 
( Baştarafı 1 inci y6z:de) 

bildiren .bazı haberl"rdın endiı• 
lle bahsolunmaktadır. 

Bu haberler Bulgaristana kar11 
l:tlr ihtar mahiyetinde telAkki ve 
böyle tefıir edilmekte lıe de 
ihtarın Hbeplerl vaıih. aurette 
malüm. değildir. Bulgar hududu~ 
daki Türk mevı:ilerinia takviye 
edilmeı·nin münha11rao bir ihtiyat 
tetbirl oldutu kanaati meYcuttur. 

Anndolu ejawıının notu; 
Ankaradan bu gibi haberler gittiğlııı 

dair hiçbir malfımat mevcut değildir. 
Bulg rlar Şlk6yet t:bnemit 

Paris, 9 (A.A.) - Havas 
Ajansının Sofya muhablrind n: 
Siyasi mabafilde Bulgaristanın 
Ulu lar Kurumuna Yermif olduğu 
muhtıranın tamamen bazı malü· 
mat itaıı kabilinden Ytrilmiı bir 
mubbra mahJyeUnde olup kat'iyen 
bir ıikiyetname olmadıfı ehem
miyetle kaydedilmektedir. 

Uluslar kurumundaki Tllrk 
murahhasının beyanatı mUaait bir 
surette ka111lanmııtır. Bulgaristan 
tarafından Yunan hududunda alın· 
mıf olan tedbirlerin alellde bir
takım ihtiyat tedbirleri olduğu 
beyan edilmektedir. 
Cenevre Murahhasımızın beya• 

natl Etrafı11da lntlba1ar 
Parla, 9 (A.A.) - Anadolu 

ajansmıo huıusi muhabiri bildi· 
rlyor: 

Fransız matbuatı, Bulgarista• 
mn hUkiımetimiz hakkında ulu.
lar derneğine verdiği aota Ue 

ulular derneğindeki murahh s • 
mız B. Cemal Hüınilnlln beyanatı 
hiç bir mutalea ve tefılrde bu
lu 1llmadan sadece bu huıuıa cf t 
malumatı kaydediyorlar. 

Pariı iUetelerinin Cenene 
muitabirlerine ~ZSre, uluslar derneği 
mabafJlinde, Türkiye hllkümetluia 
hududa asker göndermeıi "Rr
kiyenin Balkan miaa kı U. giriş
miş olduğu, taabhütlerial yerine 
a•tirmek makaadile yapılmıı 
bir hareket tellkld edilmektedir. 
Bulıar·ıtamn uluslar derneğine 
vardiği nota İH, Yunaulıtandald 
karışıklığı ~•aile ittihaz ederek 
m*dud olan askeri bYvetluinl 
arttırmak yo1uada bir t .. ebbllı 
diye tahmi11 olunmaktadır. 

Parj Midi gazetesi, Bulgarlanıı 
evvelsi glln Ye dün Türk hudut· 
lanna mtlhim uker kuvyeflert 
ıönderdiğinl ve Bulgar hükume
tinin Teşrlnievvelde terhis edilmit 
olan aakerlerlni tekrar allib altına 
çağırdığını haber veriyor. 
Bulgar Bafbakanı11'n Beyanatı 

Marailya .Wka•tinl Ye onua 
bUUin dünyada uyandırdıtı en· 
c:Iİ1e ve heyecanları kayded•a 
Nevyork Herald -sazeteai, Italya 
ile Bulgar:ıtanın ve B. Venizelo
ıun Balkan mhakma karıı olan 
vaziyeUeriai ve Habeıfıtan için 
yaptllDl.f olaa ltalyan Mfarberliği
nl hatırlatarak diyor ki: 

"Cenevre mahafiU tellııız gö· 
rünliyor amma devlet ve ordu 
adamlarının fazla cesareUndon 
korku:uyor. ,, 

Sofya g (A.A.) - Bulı• ajan
a& bild riyor: 

Bulgaristanın iki sınıf ihtiyat 
efradrnı seferber etmiş olduğu:ıa 
dair olarak ecnebi memleketforde 
ortaya çıkan ıayia dc;Jayısile baş· 
bnkan General Zbt f, aşağıdaki 
lteyanrı1ta bulunl?'u ~ar: 

Eu şayialar h ç bir vechile ha· 

Oeanrede :mtlhim lteyauatta hulonnn 
•orahlıaauwz Bay O.mal HUınü 

kikate mutabık değildir. Biz, yal· 
ruz seferberlik yapmamakla kalma• 
dık, seferberlik yapmaya niyeti· 
miz dahi yoktur. Zira bizde kur'a 
efradı yoktur. Bir de, ahkimına 
harfiyen riayet etmekte oldu· 
ğumuz ıulh muahedesinin tesll· 
habmızı tibl t•tmuı olduğu tebdi· 
dat bizim ıula ve btıtnn komju• 
larımızla tamimi ye ihlaakir dost· 
luk ve anlaşma halinde yaoamak 
taraftarı olduğumuz Ye herhangi 
bir memleketin araii.ainc!e her ne 
vukua gelirse l'eltin ıulhu iblil 
etmiyeceğiz suretindeki resmi ve 
alent beyanatımız hillfıaa hareket 
etmeyi dtlt\\nmemize hile mftsalt 

değildir. Bu, yalnız Bulgar hilkfı· 
metinin değlJ bUAiıtiına bUtlin 
Bulgar milletinin kat'ı azmi ve 
arzuıudur. Oaun, statlUerini asla 
ihlil etmiyeceğlz, ona tamamile 
bel bağlayacağız. 

Her sene .onbaharda ve kııta 
muahedel~ia bize bulundurmak 
müsaadesini vermfı olduğu aıke
rin mUhim bir kıımını • tasarruf 
makaadile • meıunlyetle ıevke
derl:ı. Şimdi mezuniyet halinde 
bulunan bu aakerlerden birkıımını 
huduttaki zayıf mevzileri takviye 
lçlo aevkedilmlt olan efrat yerine 
vazife baıına çağırdık. Hudut 
menilerimiz dört, bet. sekiz Ye 
on ki~ometre aralıkla hudut 
boyunda bulunan dört llA beı 
neferden mtirekkep dağınık· kuv· 
•etlerdir. Karlar eridikten sonra 
bu zayıf kuwetler ya:z.ifelerini 
çok mlifklllltla yapabileceklerdir. 

General /(enan 

Öldü 
( Baıtarafı • inci ylıde ) 

Keaan, muhtelif muharebelerde 
birçok yararlıklar ıöıtermifti. Bir 
bayii milddettenberj de kolordu· 
ıunu s:libiyetle idare ediyordu. 

Bu kıymetli aıker, son iiln· 
Jere kadar izinli olarak Ankarada 
bu:unuyordu ve bir hafta kadar 
enel de Diyanbekire dönmliftU. 
ô:ümft Türk ordusu ve Türle 
yurdu f çin acı ve bllyUk bir 
kayıptır. CenazfJIİ lstanbula nakl
edilecek ve merasimle göm1ile· 
cektir. 

Ai esi efradına ve bUtUn ıilih 
arkadaflanna samimi taziyelerimi.ıl 
aonanz. 

&ON POSTA 

Gazoz mev&imine 

Basmaktayız I 

Yeni gazoz 
fabrika11 ku· 
rıı.oak olanlara 

ve 
gazozculuğu 
öğrenmek lı
teyenlere usta 
da gönderilir.-.,~----==-' 

(;;;;;;z makine ve levazımı 
~derhal flat isteyiniz. 

A. Faik Limited Şirketi 
Sirk.8cl Liman han 

Tel adresi: K psol - istanbul 

, 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
Erkeklerde vakitsiz 

lhtlyarhla kartı 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

az'·iyeti tenbih eder, ıinirleri 
kuYvetlendirir "Ye nkihiz 
ihtiyarlığın önilrıe geçer. 

lstanbul'da fiah 150 kuruı 

Eczanelerde bulunur. 
Doktorlara; talep vukuunda tafıi· 
l!t ve nümune gönderilir. 

Adres: 

Mart 10 ~ 

S O M E R Sinemasında 

GARP CEPHESİNDE 
kanlı hücumlar 

Zehirli gazlar • Binlerce tanklar • 11lpercilerl • gece hücumlar~ 
mubarebeqln ne olduğunu bilen ve bilmiyenlerin mutlaka aörmesı 

lizım olan bir filim. 

1 T T O 
Esrarengiz Afrllıı:a çöllerinde çevrllmlı muazzam ye beyecanbl 

bir film. 
Uzun mUddet kendisinden bahsedilecek bir taheserl 

Kıyas kabul etmez bir ıaheser 

OSK V GECELERi 
AN~ABELLA .. 1-IARRY BAUR 

Yarından itibaren Ş 1 K sinemad• 
Türk dilli... Türk sazlı... ve tnrknln birlcik filmimiz olan 

y s E L (BATAKLI DAMIN KIZO . . 
Yann başlıyor. 

açık te,ekkUr - Hemıirem 
M6kerremin Mıyüm denilen hastalığı· 
nın tedniıi için Gülhan• haatl!.Deti 
kadın hutahklau müteha111aı doktor 
Bay Eaat Birolun i5stermiı olduta 
inunlık ve doktorluk gayretinden 
kendisine 'H hemıtremln utıraplarına 

iofrak eden muavinlerinden B. Şerif, 

Muzaffer H Necati ile asistanlara, 

Hazırlanınız. .• 

ISTANaUL 6ELEDl'Yrst 

ŞEHiR TIYATR0911 
Bu 

z=: ~ın~ı 7~ .., ... _... 1 ~mıı~' ,,,..,.... 
------•alml_mrl __ !al ebe ve hemıirelere ve bOtUn bunlann 

Müteeı&ir batında Sertabip Bay Silreyya Hida-

Galata Posta :kutusu 1255 
MÜFETTiŞ ÜÇ SAf41 

elmayınız 1 yelle Dahiliye MlidilrQ ve muninlne 
ben •e bütün ailem efradı tllkranla-KRem Komedi Yazır t 

3 P d Ekrem R•f 
er e Be•ı. ı 

K.BEM rımızı sunarız. azan: N. Goaol ·t 
Cemet R• 1 

PEllTE.V 

Sizin de 
gaip olmak 
üzere bulu· 
nan gUzelli· 
ğinlzi ihya 
edecektir. 

Krem rer· 
tev'in dün· 
ya)ı ı r .. n 
şöhreti esaa· 
.ı z değildir. 

Son Posta 
y.._ı. .. ,, .... Haıwacliı "• Halk ı••d 

BRiJabaiye, <'•talçetm• .obt .. ae 
ISTANBUL ..... ..,.... 
Oazetemiıde çıl<u )'•ı• 
ve resiml~rin bütün haldan 
mehfuı ve gaıetemlH aitair. 

ABONE FIA TLARI 
• 8 1 
Al AJ Ay 
ICI. ICA g, 

rORKIYE ı• 750 ao 150 
YUNANlsTAN 2J40 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone bedıli eeşiodir. Adret 
deiittirmek 2S kuriattaı. 

. 
G•I• nr•t ı•rl .,.,.,,,,. ... 

A1nl•rd•11 1nea'ullyet alunnaa. 
CeYap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilnvesi lazımdır. 

~Posta kut.euı 74l lıtanbul .., 
Telg,.f ı Sonpo!ta 
Telefon ı 20203 

on Poıta ldarealade pG.ıtııcı Ekrem ,/ 
,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__.,..,,,-

as ta bakıcı Aranıyot 
• 

Çanakkale Memleket Hastahanesi Baştablbliğinde11 ' 
Çanakkale Memleket Hastahanesinde 35 Ura Ucretli Uç ve 25 Vt' 

ücretii bir hestabakıcılık mUnhaldir. Talip olanların vesaiki ile roef 
kur haıtahane Baştabibliğine mllracaatları illin olunur. 
--~~~~~~~----~---~~~~~~--~~---------_.,,/ 

İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: · 

Emniyet Sandığı Namın' 
Blr~ncl derecede ipotekli olup yeminli Oç ehlivukuf tarafıacll' 
tamamına 3485 rra kıymet takdir edilen Beyotlunda Ferlköy iJsl" 
clkıoım mahalleıinde Halepli lbrahim yeni Tokaloğlu ıokaı:::; 
eski 7 yeni 17 No. lı bir evin tamamı açık arttırmaya Yaze 
oldu&"undan 15-4-935 tarihine müıadif Pazarteal gtlnll saat 14 tf1 
16 ya kadar dairede birinci arttınna11 icra edilecektir. Artt~ 
bedeli kıymeti muhammlnenin % 75 nl buldup takdirde mtıfl ~ 
llzeriae bırakılacakbr. Aksl takdirde en son artbrmanın taalabf' 
bala kalmak llzere arttırma 1 S gtln daha temdit edilerek 30-4-~ 
tarihine mllıadlf Sah ,anı uat 14 ten 16 ya kadar keza datr•lll 
yapıl~cak ikinci açık artbrmuında artbrma bedeli kıymeti 111ub~ 
minenin % 75 11i bulmadıiJ takdirde ıabı 2280 No. lu kanun •~ 
mına tevfikan aeri bırakılır. Sabı peıindir artbrmaya lıtirak • _,, 
lıUyealerin kıymeti muhammlnealn % 7,5 nlabetiade pey akçetl ~ 
milli bir baukanm teminat mektubunu hamil bulanmaları l&z ;JI 
Haklan tapu ıicilll ile aablt olmıyu ipotekli alacaklarda diğ.ı ~ 
kadaranın Ye irtifak hakkı ulıiplerinin bu lıaklarım we h"! _.. 
faiz ve masarif• dair olan iddialarını eYralo mllpitelerl il• bitirdi' 
ilAn tarihinden itibaren nihayet 20 glln zarfında dalremls• " ,ııl 
melerl lhımdır. Abi takdirde haklan tapu alcllll Ue sabit olıo•t;d_ 
.aatıı bedelinin paylaımaaandan hariç k.ıırlar mOterakilll ~ 
tuvirlye, tandfiyeden mlltevellit belediye rusumu ve yakıl ~ ~ 
borçluya aittir. Daha fazla malimat almak lıteyenler 1·4-~ ~ 
hinden itibaren berkesin görebilmeli için dairede açık bulun _:,,ti' 
cak arttırma ıartnameai ile 934/1656 No. Ju dosyaya 1111' (1228) 
mezkur dosyada mevcut Yesaikl görebilecekleri ilin o~ 

fıtanbul Milli Emlak Müdi"rlüğünden: aıtıod' 
Beyoğlunda Küçllk Pangaltıda BUyUkde.re cadde.sln~:de1i d6'; 

dUkklnı mtıştemil 58 No. la apartımanın yarı. hlsH•• ile 2ıf'J/93J 
ı ~ne Ye dört müsavi taksitte nakit olarak verılmek •:rt 

111
eo bed lıı 

per .. mbe günU saat on iki buçukta 6810 lira ~u. arn 511 litıl~t 
üzerinden kapalı zarf uıulile aabl~':8ktar. ~atekllu:r~: ıaat oP 
teminat mektuplarile teklifnamelermı mezkur g uR, 01113.• 
buçuia kadar Komiayoa Baıkımlığına mllracaatları. ' 
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Meb'usan 
•• 
Uzerinde 

Meclisinde Bazı Eşhaş 
Münakaşalar Oluyordu .. 

ittihat ve Terakki fırkaıından 
•ynlmak mecburiyeti hissettik. 
Yeni bir fırka teşkil eyledik. 
Vakıa henüz fırkamızın programı 
Bunal edilmemiştir. Fakat progra· 
llıımızın eaası, aadrazam paıa 
hazretlerinin okudukları kabine 
propamile hemen her noktada 
birleşmektedir. Kabinenin, bilhassa 
derhal mUzalceratı ıulhiyeye, 
ttıehbuı etmesi, takdire şay.an bir 
harekettir. Bu itibarla kabineye 
ltinaat reyi verilmeainl teklif ede
t111a. 

Dedi... Hüseyin Kadri Bey, 
~•thl Beyin grupuna menıup idi 

ltbf Beyin Dahiliye Nazırı bu
lnadutu bir kabineye, bnuıa ar
lrtdaıları • daha dotruıu, henüz 
lttekknı etmek tlzere bulunan 
(liırrıyetperveran fırkasıJ. namına 
lttnaat beyan etmesi tabii addedil· 
llllttL Söderbln bir mUnakaıa 
ttnaini teşkil edecek mahiyette 
Gltnaması da, bu grupun ağırbaı!ı 
~·~~t etmlye karar Yerdiklerini 
-..ettirmekte idt. Fakat (Ertutnıl) 
llaeh'uıu ŞemHttin Beyin klrafye 
l~haeıi, Yaılyeti değiıtirmlıtl. 
~-aettin Bey, Taziyeti uzun 
ll&adıya kah ettikten aonra: 

- D6rl aenedenberl masum 
halk, kahırlar altmda ez.Udi. Birçok 
tabkirata maruz kaldı. Bunlan 
J•pan fert'er hakkında kanunun 
.. ._ dlil cezalar clerlaal tatbik 
edilmeH. Edi'-eli ki, biz de latik
bale emniyetle bakalım. 

Dedi. 

Şemseddin Beyin bu beyanab, t bq)ı tehdit mahiyetinde idi. 
tehdidin bir baıı, ittihat .. te

~kld erkAnına; diğer başı da, 
•t Paıa kabinesine tema• et• 

111
tkte idi. Açık ve sarih bir ma• 

'- ile: 

ı-_:- Eğer kabine, ittlhatcılan 
~yeye teıebbllı etmiyecekae, 

•t reyi vermeyelim. 
\t, De1aek lstemifti... Şemseddi11 
to.. den sonra geriye gelen (Trab
• nıebuıu Hafız Ahmet efen
.. ise, beyanatı ile bntnn mec· 
'-

1 
hayretlere gark etmlıti. Bir 

• llaıtıJar ittihat ve terakkinin en 
~tıretU efradından olan bu zat, 
>.. ltaieddin Bey gibi, kelime o
"-"1.rına da ehemmiyet vermemlı. 
~tll biyetinden birbirine karııaa 
ti llleler ve cOmlelerle ıu ılSıle· 

IGylemlşti: 
-..._ ': Dört aenedenberi yapılan 
1r~i111, Tllrk milletinin Ozerine 
~~r. Hnldimet demeli ki.. Bu 
~~iDi icra edenler hakkında 
~ •tta bulunacağım. Ben diyo
'-lair ki.. Bu cinayat faillerinin.. 
" fçerlılnde otomobillerle 
~ ••hıe.. Arhk bu mlllet ta· 
~ili edemiyor. Bu hallere 
' dört Hne.. Biı de anktıt 

Ô liaa •• 

düzelirler. Çünkü o•larıa hamisi 
var. 

Bu ıl:h:lere karıı, ıu Yelvelell 
ıes aksetmiıti : 

- Bizim de, Allahımıı Yar. 
Ahmet Efendi, henOz beya· 

nalını bitirmemitti. Ayni mtitebe~ 
vlr ifade ile sözün~ devam etmiıtl: 

- Asker ile hUkiimet arasın· 
daki nifaktan i11tifade edilerek 
bu hal'er ika edildi. Memleketi· 
mizde, hür YBfamak iilediğimiz 
halde.. bizi ecaebi boyunduruğu 
albna sokmak isteyen adamlar 

Qoplantllar, Davetle;-) 

GUlhane MUaamerelerl 
Güthane haatanealnin mutad mi· 

samerHi 10-8-935 pazar ınno aaat 
16,30 - 18,30 araaında yapılacaktır. 

Arzu eden noktorların ırelmeleri rica 
edilmektedir. 

DOYÇE GRIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi : Berliıı 

Türklgedeki ıubttlel'I: 

Galata· lstanbul • lzmlr 
Deposu: lst. !'ütün Giimrüiil 
il Her tiirlü lana ifl Jt 

LOKANTA 
NOVOTNi 
EN iYi YEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP ve O. z:RKIN 

--------

Yar.. itte, bu korku ile titredik. 
Ve harp içerisinde memleket 
dahilinde bir mesele çıkanaıyah•, 
dedik. Fakat. her ıırua gelclikce •• 
bu adamlara ıöyledlk.. Şiadi bir 
.. , diyemeyiz •• 

(Arkalı nr' 

ÖzUr dller ve tashih ederim 
f 220) numaralı t.frikamııda fataabul 
Merkez Kumandaahtına tayla edil· 
dltlnl 7azdat:mıa ut, um .. ı luarbla 
bidayetinde Kaflıu cephHiade bu
lunmuı olaa Ahmet Fenl paıadır. 
Özür diler •• taahih ederis. 

a.,1kte9 icra dalr .. I ndenı 
Bir alaeatua temini iatiluı lpa talltı 
haese al,naa paraya çurit • ..ı.e ka· 

rar •erilen •J•• .... .oba abajur 
narwil• Hadalye aama aut •eaalr 
•11a 13-3-935 çarıa•ba ıtal Nat 15 

dea 1.S. kadar Bqlktafla tra••a1 ead· 
dHlode 13115 numaralı yıldıs kıraat

haaeaiae açık arbrma Aretile Htı

laeakhr. Belediye rlaumu H ihale 

pullan •Gtt•riye aittir meakGr ırln 
ve Natte mahalliade hazır buluaaeak 

memaruna •iiracaatları ilin oluaur. 

Orta Mı~tepf er için 
Bay NAZIM'ın 

(9082) 

EV iDARESi 
Kitabının yeni tab'ı çıkmıştır. 

Aakara eadd_. 

Hilmi Kltaphanesi 
Değeri 40 kuru9tur. 

SELANIK BANKASI 
Teaia tlı.rıb.J 1&88 

• İdare merkezi 
latanbul ( Gaf ata ) 

Tilrkigedeki ıabeleri: 
lıtanbul, ( Galata, Y eoioaml ); 
lzmir, Mersin. 
Yanoni.tantlakl ,.belerl ı 

Seli.oik, Atina, Pire. 

•• Her nevi bank• muamellb 

~ . - -

. Dr. lbrahirh Zatı 
Catalot'• : Mahmudıy• caddeıi 

Çatalçeımı ıokatı No S 
HerfÜD litledeD aoDra baa .a.ara.ıı 
kabul eder. 

BÜYÜK 

TAYYARE PİYANGOSU 
18. inci tertip 5. inci çekiı 11. Mart. 1935 dedır. 

Büyük ikramiye 30.()00Hradır. 
Ayrıca : 10•000, 4 •000, 3 .000 liralık ikramiyeler 

ve 20.000 lirahk mfiklfat Yardır. 

/ Tramvay Araba
lannın Kapıları 

Y1 

Kapılan otomatik ıeldlde 
açahr kapanır bir hale koaaa iç 
TramYay araba11nm umumi tec· 
rlbolerl dlln ŞiJli ile Edlrnekapı 
an11Dda aaat 15 de yapılmıfbr. 
lu tecrlbeler iyi netice Yermı,.. 
tir. rJGtün araba kapılarmın re
ıimde ıördllillnnz ıu ıekilde de
ği1tirllme1I için tetkikat yapılır.ak· 
tadır. 

~yfa 9 

IDD Polta 

latanbul BORSASI 
8·3· 1939 

ÇEKLER 
1. T. L. itin 1. T. L.i ----"". , ... OJI0502 Yl7aııa 4,2738 ,.,.. U.06 ll•drlt ~.d220 

..... e ~ llerl1a J,974' ...... 1,4085 Varto" 4,2317 
Atlaa M,0625 P .. te 4,4640 
C..nre '-4475 eaıu., 78,7550 . .,,. ~ ..... ,.t 35, 1241 
AmMenlaa ı,1737 ı Leadra Kr. Sık,50 
Pr• 19,0242 lloeko•• " ım.oo 

ESHAM •• TAHVlı.A T 
Lira 

it 8•1ı.(N•ma) lo, 
" (Hlaatl•) 10, U 
........ • , 95,-

o ... .w ••ak. 23,"9 
lellalk • 5,
flıkell Ha1rl1• 16.
..... , 0,17 
Aaa4oıu '660Y. 2'-

• .. 00 P. 25,78 
Aaacf•'• • IOOY. 45,6' 
.... k D. Y. 00,
let. Tra•••J I0,2:1 o .... ,... s.-
Terkeı ..... , .. , 
Telefe• 

'Zl,-
ıc,ıo 

I~ira 
Bomeatl ı:ı 

it31 t.t1kraı1 19.
fatt ,, ııı !hhllr 94,25 
DG7u11u 1\1 •• 00,
BaJdat terUp 1 47160 

n • U 47,(IO 
Reji 2,27 
Traanr 00,-
Rıhtı• 10,-

.0.kndar 11a 102,-
T•.tom CiO,Ot 
MıaırKr.Fo.1886 155,-
• • • 19JJ 9:i,03 
• • • ıeıı ~oo 

&lektrlk -,-

MESKUKAT [•) 
Kuruı J . Koru• 

Tarla albal 851 tH-ıtt 411-
.... • 1151 <R-.••) 5050 ... • - ı (Valtlt) 4'~ 
a.. • 1085 1-e be9lblrllk a:b• 
lıılMldlye 45,00 ---------
la1ılın•t (Oı. 8. •} .. ,., (Cllmburl1e.) 411~ 
~ ) A'WV (Hamit) araıalı ~45f 

al n ltetlblrlı11 eltııa (R ... , • s~ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

\ ca.baı.r•IJ 46$ı.I lVablt) S30I 

J (A•••) ~ti50 t•) Ber.. harici 

Bqeoe .nöbetoi ecuneJer fbalardır: 
İlian~ul tarafı: Şehaadebatında 

(Asaf), Abarayda (Ethem Pertn), 
Kara~mriikte (Suat), Topkapıda 
(Nasım), Samatyada (Rıdvan), Zeyrek
te (Huan Hulüai), Balatta (Tolidi), 
Eyüpte (Hikmet), Kumkapıda (Belk11), 
Divanyolunda (Esat), Bahçekapıda 
(Salih Necati), Bakırköyünde (HUAI), 
Beyojlu tarafı: Yiikaekkaldınmda 
(Sbaokopulo), Gafllluara~ (Oalata
••ra1), J'ındddıda (llil&I), ~de 
(Şithl, Kuımpaf&da (Y enituran). 
Haeköyde (Y eoitürki1e). Kadıköy 
tarafu Modada (AJ&eddin). P1Zaryo
lunda (Rafa* Muhtar), Bflyübdada 

(Şioaal Rıaa) eosaoeleri. 

Yoksullara Yardım 
Topka~ı yok•ullara yardım 

kurumu her yıl olduğu gibi bu 
yıl da yakacaksız kalan yoksulları 
dllfllnmfit ve cuma günn (250) 
aileye (6250) kilo odun dağıtmııtır. 

Notrdam d6 Siyonun son sınıf 
talebeleri de cuma gOnli fıkara 
perverl ziyaret etmifler, Ye kurum 
hlmayeaiııdeld çocuklara ıekerli 
autla çörekv ile çikolata, bebeler~ 
giyecek dagıtmışlardır. Bu talebe 
ayrıca mnesaeseye de aralarında 
topla~ıkl~n (75) lirayı teberrtl 
etmif.erdır. . Bu yardımlanndan 
dolayı ~endilerine teıekkür edil· 
mektedır. _:il,.·----· ·-~ ............. t.;.e _____ _ 

!!al lleırırati--
oevıer Kaldırnnı _ Bil ilk 

Fraı.aız .Edibi Pieıre Be1ıo"ı••· !d. 
11 ı . F am eıaen ır. 

B14y " ıt ahri lar1«fı ııdao d ı· . . . . ıwıze 

çevrumıttır. Akşam kıtapbaneai tara-
i~udıtu aatışa çıkarıhnı~tır. ~O aayfadar. 
Jt ı1ttı 75 kuruştur. 

Parmak lzı - Bu macera mec
mua11oın 5 iuci ıııy181 da çok heyecanlı 
münderecıttll\ çıktı. 16 ıayfa renkli re
~iwler 5 kuı uş. 

Acele satıhk Hane ve Arsa 
K dıköy Miaalcunilıi t.okağmda ( 68 ) 
No. l~ ıu, elektrik 6 odalı lıı•ne. Anahtar 
bf'kçıd~ KaC:ıköy 'frannay oadde ıi 
Söğütlü ıokııkta araa. 

lnglllz . Llraeı ve Parla 
Borsasında Y•zlyet 

Paris, 9 ( A.A.) - 8 tarihli 
Parla borıau vaziyeti: 

lngiliz lirasının tutunmıya bar 
ladığı anlaıalınca, ubam borsaaa 
mllsait bir tarzda açıhmftır. Ara• -lıkta ba:ıı apeklllbyon manevra• 

ları yü:ı\inden, kazanılan punto

lar hemen hemen kaybolmuştur. 

Kapalllf. •ltereddlttir. Fransız 
randlan dayanıyor. 

--·-.-·~• • ""'..., eoccı , ı ı ı ,,,._, • 1 1 ._,.. ~ 

lst. 6 inci icra memurıuıun
dan: :Mahcuz •e paraya çevr.ımeai 
mukarrer olan karyola •• lr.oınodia 
14-3-935 tarihine müHdif Perşembe 
gilnü aaat 16 dan itibaren Şehremini 
Mimar Kasım sokak 47 numarada 
satılacaktır. Taliplerin müracaata lüztt• 
mu ilan olunur. (270) 

Beıeri~ ete beli olan fareleri 
imha ediniz. 

FAB BASAN 
· Fare Zehiri Macunu . 
Bir parça ekmek YeJa paı
tırma Yeya J•ilı gıdalara sQ.. 
rerek farelerin bulunduklan 
yere bırakınız. 25 kuruftllr. 

Fare Zehiri Buğdayları 
Farelerin buluoduklan yerlere 
serpiniz. 28 kuruıtur. 

MACUN ve BUiDA T 
ikiıi bir arada ~ :t ittihatçıların, bir kitle 

ftlta~d• bulundukları cenahtan 
'~ Qfak tefek ltlrazi sözlerlle, 
~ dan duyulan hayret aida· 
ht, •raı111da; lıtanbul mebusu 
,.lca~ı~fi~ beyin ıu garip ifadeai 

lllıttı: 

~ - Biz •Gkut etmedik, Ahmet 
!'et~··· Biz. vaziyeti aiyaaiyemld 
't.._ dik. Zira bizbn Yaziyetlmlz; 
~ •niıtc.na da, Bulsrartatena da 

BOSNA SEVDALARI 

Bazı fareler buğday zehirio
den hoılanır Ye bazdan 
macun yemek ister. Bar.un 
içinoir ki her ikbini f8tiaıal 
eylemek çok muyafıkbr Ye 
bu suretle farelerin..., tat>; 
Ve aasilesi muhakkak ft at 
ıurette &1G1'1er •• kokmazlar. 
ikiıi bir arada 40 bruftar. Türkçe Sözlü ve Şarlulı 

Ş k sihirli aema81 albnda bir aık macera11... Ruh okşayıcı musiki.·• 
ar ın aekin ıiir dolu hayata. •. 

1•ın.z. Onlar yıkıhna, Jine Perşemile matinelerden itibarın i P E K 

Yakın •• komıu Bona Her-
' 

Ha•11n deposu : 
...................... ,09111 

Sinemasında ~---·" ,_._ ______ ., 
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SMEB GÜ 
Muharriri ı A. R. Tefrıka Ko. : 52 

Bir Kahv Sohbeti!:. -............................................. . 
Kahveci Ali; Deli Veliye; - Koca Deli Nihayet Şu 

Gönül Seni De Maskara Etti! Diyorpu .• 

(Y•t•lan) Blfanlyor 
Sahab erkendi. Kahveci Ali· 

nln çırakları, kahvenin 6nüol 
allpUrlyorlar.. Ocakları hazırbyor• 
Iardı. Kahve ocağıma yaaındald 
küçük peykede; Dell V eH, Zehir 
Ali, Pen~e Ahmet oturmuılar •• 
E1lerindeki çakmak taılarile enli 
yüzlü palalaranı :bileyorlardı. 

Kahveci AH, kapıdan içeri 
ırirdi. Ekseri gelerini bu kahve
nin peykclerl Uaerinde ıeçlren bu 
Uç serseri arkadaıa selim verdf. 
Ve sonra, ellerindeki palalarla 
çakmak taılarma bakarak: 

- Hayrola, yoldaılar., Ne 
bu hazır:ık? 

Dedi. 
Kahveci AJ:ye, Zehir Ali 

cevap verdi. 
- Ne olacak?.. Şu Delinin 

kuruğuna takıldıl<.. Ônllmilz, 
ardımız görmeyiz. Gider, dururuz. 

- Nereye gider! iniz? 
- Nereye olacak... O, kara• 

kancığın peşine. 
- Canım bu dava daha bit· 

medl mi? 
- Ne bileyim ben.. Ona 

sor. 
Deli Veli, elindeki palayı yere 

bıraktt. Öfke ile Zehir Aliye 
baktı. Ve sonra: 

- Yoldnş!.: Niçin böyle artak 
eksik söz söylersin? Niçin beni 
levm edcrs:n ?.. Şükür Allnlıa .• 
Beş on kişiye pala çalauk kadar 
gUcüm yeter. Ben kimseye, ar• 
damdan gel; demem. Eier böyle 
yüksUnUp airınacakaan, Yar beni 
l<endi halime bırak. 

Diye homurdandı. 
Kahveci Ali, ocakta çalııan 

çırağa: 

- UJon, tez bize birer kalı•• 
~ap. 

Diye bağırdı. Ve ıonra, bu 
fiç arkadaşın yanına bağdat 
:.urup oturarak Dell Veliain dik

!~ıtle yUzüne baktı. 

- Ulan, koca Deli. Şu g5nül 
denilen ıey, akibet ıeni c.c ın::.s· 
l:ara etti, haaa ... 

Dedikten sonra, bir kahkcha 

bastı. 

Zehir Ali, sağ eli lİn ay; a:nı, 
Deli Velinin kalın ve çıplak 
ensesinde ıaplnth. Başını ~ydi, 
yüzüne baktı. Munis ve candan 
bir sesle: 

mazsa, şu bıyıklar bana lıaram 
olsun. 

Diye mırıldandı. 
KahYeci Ali, işi biraz anlar 

gibi olm~ıtu. Pençe Ahmedin 
yttzllne bakarak ıordu: 

- Hayrola.. Galiba ıiz, ltlr 
cllYU,. laazırJanuraunuz ?. 

Zehir Ali ceYap \'erdi : 
- Bakalım artık.. Ya, karna •• 

Ya, ıırta .•• Eımer GtUUn kokusunu 
aldık. Gidip onu sakladıkları 
yerden çıkaracatız. 

- Nerede imiş? .. 
.. 

- Böyle nadide çiçekler ne-
rede saklanır. Ferahibat eara· 
yında. 

- Ferahlblt sarayında mı? .. 
- Vikıl sarayın içinde değil 

amnaa.. Gene o cıvarda, aaraydan 
sayılan bir bucakta. 

- Buııu ıize kim haber verdi?. 
- Eımer Glilün komıusu 

olan kadın. 
- Hani bir gUn bana anlat• 

mıştanız.. Şu, sara) da boğulan, 
denize atılan, aonra kurtulan ka· 
dın, öyle mi ? .. 

- Evet. 
- E bu kadın, Esmer GtUUn 

sarayda olduğunu naaıl haber 
almış? 

- V alla hl Ali Ağa, onu ne 
sen sor.. Ne biz ıöyleyelim. Bu 
ltadm pek yaman bir ıey... Bir 
de!iae ile aaraya kadar girmlı .• 
Orada Sultanın Baı Kaplan Ağa-
aı.ndan öğrenmiş. 

- Demek ki timdi alz gidip 
orada yatağaalara dayanacakıınız. 
O karıyı çekip alacaksınız. 

- Deli Veli, böyle der. 
Burada, koauıma durmuıtu. 

Sert çakmak taılanmn, par
lak demirler lizerfae aUrUUme• 
sinden hasıl olan hafif hafif ye 
madeni hııırtılar lşiUliyordu. 

Kahveci Alinin katlan çabl· 
m11tı. Uzun bıyıklarını çeke çeke 
dUıünU}ordu. Bu düşünc,ıl, birkaç 
daldka devam etti. Ve sonra 
cliı.i birdenbire Deli Velinin yata· 
:anı üzerine ı~oyarak: 

- Do:i Ve:i!.. Oray gitmlye· 
cekıila:ı. 

Dedi. 
_Bu ı~z'e, bir anda Deli Veliyi 

derın bır hayrete garketmişti. 
~S~le~i, knh .. eci A~inin gözlerine 
oıkıldı. Dudakları lılredi. Birkaç 
saniye büyie geçli. Fakat o ıında 
Deli V cl.nin zihnin dt.n yıldım~ 
sllratile şu iUal geçmişti : 

( Arka11 var) - Kim der ki a~na, yliksilnUp 
ağrınmııız; hey herif?.. Bu bata• 
sıya gönUI, seni adeta zıvanadan 
çıkardı. E~ek t>nırsa, üzer~ne 
alınıp çocuk gibi ağlarsın. Bari 

.............................................................. 

şu hemyAzeyi a \'rat mi Jetinin bir 
sünnicesine çek·eydin yüreğim 
yanmazdı. Varını~. yabanm kap· 
kara bir ... 

Bir lngiliz 
Çocuğunun 
Hikayesi 

Deli Veli, öfke ile Zehir Aliye 
baktı. Gözlerinden ateşler fırladı. 

- Alil. Çok oluyorsun. 
Diye homurd.ındı. 
Pençe Ahmet, diklı:atle bile· 

diğl yatagamm gözlerinin hizaıına 
kaldırıp, baş parmaklarının ucile 
gılağısini yoklayarak: 

- E.. Sab&h sabah kavgayı 
bırakın... Bu işte, laf kar etmez. 
Hemen bu derde derman olncak, 
ancak o karıd·r. Şunu, fUDa 

alıverelim de, bakr-lım e: camı 
nice olacak. Eğer dört gün sonra 
gönülü geç~p le, ge11e şu kahve 
peyke:er:nin t.ı~t:.nclo kınılıp yat· l 

( Baıtarafı 5 lact yOıde ) 
tar. Ben bunun sebebini iki mil· 
letln terbiye ıiıtemleri araaındaki 
farkta buluyorum. Onlar nefisle· 
rine güvenmeyi çocuklukta öğren• 
meye başlıyorlar. Biz ise daima 
hareketlerimizi aldığımız tavsiye• 
ye göre tanzim ediyoruı. KüçUk· 
ken baıhyoruz, bUyUyilnce devam 
ediyoruz. 

Okuyucum (K. S. K) bana an· 
latt~ğı vaziyette haklı ıörlinmek· 
tedır. Fakat hldi1enio acı tarafına 
bakınız; K~ndiaino yine Angılo 
Sakıon terbıyealnin akıinl tavalye 
edıceğim: 

- Her ıeyden evvel habaıının 
fikrini almahdır: 

f'EYZI~ 

SON POSTA . th>C:izı 

Mart 10 _ 

insaflı 
Hırsız! 

1 KUTU ALGOPAN 

Türkiyenin her yerinde 7 112 KURUŞTUR. 

ALGOPAN Grip, bat Ye diı ağrıları için çok faydalıdır. 

lstanbul Milli Emlak -----
Müdürlüğünden : 

Muhammen 
Lira 

bedeli 

Hırsı z: - ( Arkada~rna ) artık 
bu ilindan " Mobilya,, kelimesini GEDIKPAŞA: Divanıail mahallHinln Nnviye so

kağında eski 15 mükerrer Ye yeni 
16 No. lu evin tamamı. 

3000 mübadil bO" 
DOiU ile 

ıilm~k Ulzım değil mi, ulan Ali?. 
._.,,, • .... ... . ... 1 .. ı:..~ 1 f 1 P!;;;I 1 1 ~ .,_ 

Bu Sihramiz 
Güzeri~< halmunıunu 

Bir çiçeğin 
Ortasında buldum 

Parfömlerin imal edildlgi 
Franbauın Midi hava• 
liıini ~iyaret ederken; 

bir çiçeğin ortasından lsliheal edil· 
miş bakir, saf bir bnlmumunun cil· 
din şayanı hayrEıt bir surette he• 
yazla.tıcı haesasındao bahıedildi· 
ğini iıittim. Bir doktor bu key
fiyeti bana vöyleoe izah etti: 

"Cir Aeeptioe,, tilbir edilen 
bu kıymetli cevheri akşamları 
yatmazdım . evYel lcullanıldıkta 
oildio çirkin ve buruşmuş harici 
tabakasını yumuıatır ve sabahla• 
n yüzünüzü yıkadığınızda parça 
paroa düştliğUnü görilraUoüz. Bu 
ıurıtle giılenmit beyaz bir cildin 
yeni güzelliğini meydana çıkaı
auı n ayni a:amanda ıiyah ben• 
lırl, münbeeit me1amatı .ıider
miı olursunuz. Bu ''Oir Aseptl· 
ne,, sayesinde esmer vı lekeli cil· 
dim i&yanı hayret bir surette be
yaz, yumuşak ve genelik tarave
tini haiz bir cilde münkalip ol
muılur. 

Şimdi; omuzlarım, kollarım Ye 
ellerim için de kullanıyorum. Bu 
hakikaten oild için ııihramiz ve 
.kolay bir güzellik banyosu halini 
almaktadır. 

Hem kullanılması baait, hem 
dı fiatı 1thvendir. Hemen eczane· 
lerden Yeya parfümilrinizden bir 
"Oir Aseptiu,, tedarik ediniı. 

Grıp. 

nezle, 
soluk 
elgınh§ı 

ve 
bUtUn 
eır1ıer• k.,, .. 

Memur aranıyor 
Ankara HASAN lTRlY A'r DE· 

POSU için mütahaHıı lisan bilir bir 
Tiirlı: genç veya kıza ihtiyaç nrdır. 
Haıan F..oza depoauna mUraoaat. 

GEDIKP AŞA: Divana Ali mahallHinln neviye ıoka· 
ğındal 4 No.lu dükkAn mUıtemll yeni 
yeni sokakta eski lti mükerrer ve 
yeni 28 No.lu evin tamamı. 

GEDIKPAŞA: Divanıili mahallesinin Gedikpaıa 
caddeal yeni Y.enl ıokakta eski 15 
mükerrer ve yeni 26 No. lu eYin 
tamamı. 

GEDIKPAŞA: DivanıAli mahalleıinln Gedikpaşa 
caddeıl yeni yeni sokakta eski 15 
mükerrer ve yeni 24 No. lu eyin 
tamamı. • 

GEDIKPAŞA: Divanıali mahallesinin Gedlkpaıa 
caddesi yeni yeni sokakta Hki l S 
mükerrer ve yeni 22 No. lu evin 

3500 o ., ,, 

2500 ,, ,, ,, 

2500 " " 
,, 

tamamı. 2500 ,, ,, ,, 
Yukarıdaki mallar 10/3/935 tarihinde pazar gUntı saat 12,30 d• 

açık arttırma suretile satılecaktır. lateklilerln muhammen bedelio 
yllzıfe yedi buçuğu nlsbetlnde pey akçelerile müracaatları.(8) (898) 
--~~~-r-~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~ 

Istanbul 4 üncü f cra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı namına 
4800 lira mukablllnde birinci derecede 1 pot ekil olup yeminli 
Uç ehlivukuf tarafından tamamıaa 6207 lira kaymet takdir edileO 
Kuzguncukta, Paşalimanı caddeainde E. 116 Y. 155, 155/1, 155/ı 
No.lu ma kayıkhane ve mUıtemUAt bir yala açık artbrmaya Yaıedilmif 
olduğ'undan 15-4·935 tarihine mllaadif pazartesi glintı saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırma11 icra edilecektir. Artbrına bedeli 
kıymeU mubammine1aln % 75 nl buldutu takdirde mUıteritl 
üzerine bırakılacaktır. Akıl takdirde enı01a arttırmanın taalr 
hildli bakı kalmak ftzero arttırma 1 S glln daha temdld 
edilerek 30-4-935 tarihine mllaadif ıalı gllnU ıaat 14 te• 

16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikiacl açık arttıraı•" 
ımda arttırma bedeli kıymeti mehamminenin % 7 5 nl bulın~ 
dıA"a takdirde Hhf 2280 No. lu kanun ahkAmına tevfikan geri 
barakıhr. Sattı pefindlr arttırmaya iıllrak etmek iıtiyealerll 
kıymeti mubammiaenla % 1,5 niıbetinde pey akçesi veya uıiJ.11 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları llzımdıt• 
Hakları tapu ıicllli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda dlj,t 
allkadaranan ve irtifak hakka sahiplerinin bu haklarım ye hufll" 
sile f alz ve maaarife dair olan iddialarını en akı mUıplteleri ıl• 
birlikte UAn tarihinden itibar•• nihayet 20 ıUn zarfında dalrenıfıl 
bildirmeleri lir.ımdar. Akıi takdirde hakları tapu ılcllli ile ıabİ1 
olmayanlar aabt bedelinin paylaımaamdan hariç kalırlar mUteralı!~ 
verifl tenvirlye, tanzifiyeden mlltevelllt belediye rüsumu ve vaP' 
borçları borçluya aittir. Daha fazla malumat almak iıteyeoı.ı 
2/4/935 tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için dair•d' 
açık bulundurulacak arttırma şartname&i ile 934/1094 No. lu doıy•11 

müracaatla mezkur doıyada mevcud vesaiki görebilecekleri UJ' 
olunur. (1225) 
--~~~~~~~~~-~~~~~~~--./ 

Balat 

lstanLul Milli Emlak Müdiir:üğünden : 
Muhammen Bed.U 
Lira 

: Hacı Isa mahallesinin Yoğurthane 
sokağında eski 30 mUkerrer ve yeni jJI 
41 No. lu evin onaltıde Uç hissesi. 169 mübadil bo11 LJ' 

Kilçfikpazar:Rüstempaşa mahal111inin Uzun 
çarşı caddesinde eski 85 ve yeni 
314 No. lu dUkkinın 791/8064 
hi11esi. 

Emlnönll : Celebi oğlu Alaaddin mahallesinin 
tahmis önü sokağında 50 No. lu 
dükkanın yarı hi11esl 

Galata : Y enicami maballeainio Keresteciler 

246 " 

4750 " 

ıo~ağmda eıki 12 ve yeni 18 No. 
lu dUkkAnm tamamı. 725 " 

KadıklSy : Haaanpaıa mahallesinin TaşköprU 

,, 
" 

,, 
" 

,, 
" 

sokağında 29/8 mükerrer No. lu • ,, 
162 metreden ibaret arsanın tamamı. 114 " 12 30 el• 

Yukarıdaki mallar 12/3/935 tarihinde sah günil saat bedelıll 
açık arbrma ıuretile ıatılacaktır. lıteklilerin mubamm•~.8 •• 955,, 
yttzde yedibuçuğu niabetindekl p•J akçeleril• mtlracaatları. ·•• 
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Yunan Vaziyetinin Aydınlanması 
Havaların Açılmasına Bağlıdır 

Baotaarfı l lnoi ylade ) 
lb tarafından endiıell bir aurette 
Wair edilmektedir. 

Time1, B. Venizelo• hakkında 
"-1or ki: 

.. Bu eakl demokrabn, nihayet 
hltlbı diktat&rlerbı htıkfımeti ele 
J-çirmek içiD ileri ılirdilkleri 
laallıklrhk illetine tutulmuş ol
duğuna bftkmetmek elden gel
-iyor . ., ve bu Venizelist isyanının 
tlıa ci~di a~i~ler yapma1Jndu 

rican Tımu, ılave ediyor: 
~ ••En çok istenilen py Yunan 
llkGmetinin ıeri bir muvaffaka. 

ttidlr. Zira Yunaniıtanda dabllJ 
Ilır harbin patlak yermeai, bir ta• 

Ilı fena politikacıların kaç defa 
~laamak teıebbnsnnde bulunduk· 
.. ~ Balkan ıulannı buludır
._,br ... 

..... ~·•• Cbro11lcle de bugtınkl 
~Jete kartı ıu çareyi teklif edi
, •• Uluılar kuruıauaun, ıulhuo, 
dalı annı temin f çin urfan ml-

1 lle Ye tava11utu gerektir.,, 
"tllltere Tlcart Zarar-an 

Endlt• Ediyor 
'ftııı loadra, 9 (A. A.) - lngilt .. 
dtoı. Q Jakıa prktaki menfaatleri 
old 111Üe Yunnniatan bAdiıelerl 
tlaı ulıça dddi dlfüncelere aebep 
._. aktaclır. Aai kuvvetlere hl\kii
.. t ku,,etleri araıındaki aiabl 
~ll•neain mlcadeleyl oldukça 
'- . llrdlreceji görllmektedir. 
• ile, ticari mlbadelelere zarar .:r•c:ektir. A.iler tarafından ec• 
'et br ıemilerfn mliaadereıi lnail· 

e tarafından fiddetle takbih 
'dil•ektedir. 

ltae.• Tamamen Bitaraf 
R Kalacakmı, 

oma. O (A. A.) - Baraclald 
t.likkilere göre, Yembtandald 
~ harbin feci mahiyeti, Yu
~ların umumiyetle müfrit va
~ner olmalanndan ve mllca· 
lrı ayal milletin ilet yarı11 

1,~makta bulunma11ndan ileri 
Jar. 

~,~Ja, tamamen bitaraf kal
~ dır •• iki taraftan birini tercih 
k.l."'-e hbep yoktur. Şimdilik 
~tanla hail •lzakerede 
\':-- ltalyamn yeglne dlletl, 
" ._:••tan' da bir an ev-.el nizam 
lllw..~"zamıo iade olduğunu ıör-
-~· 

it,._ Poatalara Durduruldu \*, .. a, 9 (A. A.) - Rodea, 
._,, latan ve Ttlrldyeye gidecek 
~poıtaları, muhabere ve 
~ti llt bakanlığı tarafından, 
--~re kadar durdurulmuıtur. 

•Ja Kısmen mUsaade 
~ Verllml' 
~ tlna 9 (Huau•I) - Pire 1J. 
q. ~•reıinden vapurlan11 Pire 
~oa ar.-11nda eıva -.e yoku l'""" eleriae mllaaade edilmiıtlr. 

~ta.hlrler Bozulmuf mu? 
~ 9 (Huıuai) - Vralini 
'~ ·n aldıjı habere aöre ali iki 
' .I~ geaiılnlnSuda Umanm-
~,,~rıya çıkmalan mllmktin 
~•uı. 
&... .\ti • Hariciye nazıra arayor 
~ ~· 9 . (Hu•uıt) - V eniz .. 
't'ıij p ~naııııtanın Varto•• elçlai 
~ lltl olauı.e gönderdiği bir telgraf 

'-ar ~~l kaaualar •ucibhıc• 
'-• •d· urnetl tarafından mliıa· 
~lr ılerek 2önderene ıeri çe.-
~ '-il · . V •nlzeloa bu telgrafın
"'bıaı •rın harici itlerinin tetvirini 
"-a etaıeıinl ı 'd • • ça en rica ediyor-

""-•t Muh k a •meal Devam 
.\t Edi~or 

~~ıaa 9 (Husus·) - Venlzelo• 
ınuhakem ı ae dlln de ele-

Tam edilnıiıtir. 
Venizeloaun Yeklllerlnden yal

nıı birlaf muhakemeye ıelmiıtlr. 
Dinlenilen ıahltler vaka mahal· 
linde yakalanan otomobilin eakl 
emniyet umumiye .m8dllrilnUn kar
deti tarafından almdıiı iddialarım 
tekzip ederek bunun Vlma gaz .. 
t•I tarafından uydurulduj'unu 
.&ylemitlerdir. Bu celsede, mühim 
olarak bu ıahadet yapılmııtır. 

Muhakeme devam edecektir. . 
Serbest btraktlan ve tutulan 

klmae .. r 
Atina 9 (Husuai) - layan ha· 

reketinl takbih ettikleri aalaııldı· 
ğından mevkuf beb'uı Ye ayandan 
bazıları bırakılmııtır. Bunlann 
fçinde eski nazırlar ve iyandan 
Bakkalbqı dahi vardır. Diğer iki 
Jlhı: kiti Mora da Tripoli ıehrinde
kl kampa gönde~llmiılerdir. 

Mıs1r hUkOmetl ve Yunan 
isyanı 

Atina 9 (Hususi) - Mısır bB
k6meünln as ların memleketine 
girmelerine mllsaade etmlyece
ğini alAkadarlara teblii ettiğini 
Röyler ajanıı bildiriyor. 

Kondlllsln manah bir sözD 
Atina 9 (Husuıi) - Atinada 

çıkan Vradini gaıeteai tarafından 
beyanat iıtenilen General Kondl
U., ceyab olarak: 

- Ben topların patladığı ••· 
man beyanatımı Termit olacatıml 
Demlttir. 

Venlzelosun Olullaranın 
Beyan•tl•n 

Parlaten yazılıyor: Bay Veni-
zelÔ•un oğulları Klryakoı ve So
fokli Paristedirler. Gazetecilerin 
ıorduldarı suallere töyle cevap 
.....,orlan 

- Son hldlHlerla bizi mıt .. 
laayyir edip etmediğini ıoruyorau
auz. Bu ıuale hem evet, hem de 
bayır cevabını -.ereceğiz. Maamafih 
memleketimizden epey zamandan
beri uzakta olduğumuz için hldi
aalerl gllnü ıünllr.e takip edem .. 
dik. Her ae aöylenlrae ıöylenain; 

Yunaniıtandald bu21lnkO bidiaeler, 
bir fırka mUcadelealnden ziyade 
bir rejim kaYga11dır. Ve biliyorum 
ki epey zamandanberi cumhuri
yetin hayah kurnazca tehlikeye 
sokulmuttu. lıyana takaddiln eden 
bidiaeler bunu labat ederler. M .. 
ıell: Selinikte kıra:i} etin teaiai 
için bazı hareketler olmuıtur. 
Mahalli zabıta, bir rezalet wku
undan çekint>rek bu hareketi ya
panlarla bir hareket etmiştir. Ba· 
bamızın hedefi cumhuriyeti mlida· 
faad1r. Babamıun, Atlnadald 
muhalefet reisin• çektiif- -aon tel• 
graf da buDun delilidir. 

Girit adaaıaa çeld!mit olan 
babamızın ıahst hiç bir ihtiraıı 
yoktur. 72 yaşındadır Ye iktidar 
me•kilne geçmek iılemlyor. Vatan 
muhabbetini her feyden latan 
tuttutu için Giritlilerin baııaa 
ıeçmiıtir. Kendiıi, isyan hareke· 
tinin mDıevYikl değildir. Giride, 
ıırf tabaını korumak için çekil
miıtl. Çllnkll AUnada hayatı 
daimi bir tehlike içinde idi. Fran
ııada herkea. yanlıt olarak ooua 
Balkan miaakına muarız olduiunu 
zunetmiftlr. Halbuki Venizeloı, 
Fnnıanın ... iz biı' dostudur. 
Sofya - lielAnlk Hattı Kealldl 

Sofya, 9 (Hususi) - Aıl ku-. .. 
vetler dün Sofya Sellnik aruuı· 
daki telefon ve telgraf mulaabe
reaini kcsmivlerd:r. Şimdi yalnaz 
Belırat ve Atina telefon Te tel
graf hattı çahımaktadır. Telefonla 
da yala.a lıllkimet Amapadeld 

Hfirlerile temas ettikten aoara 
devreler kapanmaktadır. 

Kondlllsln Teblll• 
Atine, 9 (A. A.) - Din ak· 

pm apfıdakl teblij'. a91rec:lil· 
• mittir: • 

Ha•alar fena gitmektedir. 
Lodoı yllzllnden ılrekll bir yar 
mur baılamlfbr. Tayyareler kah
ramancasına hareketlerinde de
-yam ederek Serezde aailerin bir 
taah1tllt merkezini bombardıman 
ıtmiılerdir. Diğer taraftan 20 
tayyare Serez.in ıimendifer iıta .. 
yonuna bombalar atıaıtbr. Tayya• 
reler aynı :zanmanda bOylk bir 
kıımı ıular alhnda kalmıt olan 
Serez ovaımda latikıaflar yap
mıılardır. 

Yağmurların devamı takdirla· 
de ıularm yükıeleceğl -.e OH· 

daki feyezanlann geaiıliyecetf 
tahmin edilmektedir. 

A..ı kuYvetler pek f ecl bfr 
Taziyette bulunmaktadırlar. Struma 
Uzerlae köprü kurarak bu ıaehri 
geçmemize mani olan fena bava· 
lar değil, kar -.e feyezanlardır. 
Ordumuz gayet iyi bir haldedir. 
Ordunun kendiıini dinlendirecek 
bir mola Yermesi için icap eden 
tedbirler alınmıtbr. Piyade kıtaatı 
takdire ıayan bir yazlyettedlr • 

Struma nehrini ve ıular altın
da buluna• ovaya ae ıuretle geç
mek llıımgelecetı araıtanlmak· 
tadır. Biz, tabiat anaurlanna ve 
halleri acıldı olan rakiplerimize 
karıı mücadele ediyoruz. 

Kondlllı 

Atlaa ajan11 

Plaatlras Yugoslavyaya 
gldecekmı, 

P...ı., 9 (A. A.) - Ra7fv 
ajaaaı11111 Pariı muhabirinden: 

Millnodan gelen bir telgraf· 
nameye göre, Plaıtiraa, Yugo ... 
lavyadaa geçerek Bulıariıtana 

gitmek lzere YugoılaY hftk6me
tinden •İl• iatemiıtir. 

Ko11ye Vapuru Yolu11a 
Devam Ediyor 

Mersine gitmek üzere perıer 
be ,Onll limanımızdan kalkan de
niz yollarıaa alt "Konya,, Yapu
runua adalar denizi açıklarında 
aal Yuna• ffloıu tarafında11 ah• 
konuldutu yolunda dOa bir ıayfa 
çıkanlmııbr. Yaptığımız tabldka· 
ta gire, bu ıayianın aaıl -.e eaaıı 
yoktu. "Konya,, yaparu cuma gB
nl ıaat (15) de lzmire varmıı ve 
dOa uat 12 de lzmirden Merlİn• 
hareket etmlıtir. 

Bu buıuıta malftmatlanna 
mliracaat ettiğimiz alikadarlar 
ıayiayı kat'l ıekilde tekzip etmlı· 
lerdir. 

Tazminat istedi 
Haydarpaşa lnllade demirli 

buluna• Aliksatoı aceateslne 
menıup Yunan yapuru kaptana 
Antonyo Kurakaa dtın Yillyete bir 
protesto çekerek zarar ve ~Jan 
talep etmiıUr. Bu -.apurun lçıade 
(5500) ton benzin ve gaz yardır._ 
-

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHateleri ı Karakly Klprlbal' 
Tel. 425'2 • Sirkeei Mlhlrdaraade 

Haa Tel 22740 .... ~. ~----
Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 

Mart SALI 10nl uat 20 de 
Rlze'1e kadar. ..1259,, 

lskenderlye Yolu 
ANKARA -.apuru ıı Mart 

SAU flDI aaat 11 de lakea· 
deriye'ye kadar. •1260,. 

.... 

Sayfa 11 

Haberler, Biribirini Tutmuyor 

Cephede 
Değişmiş 

-
Vaziyet 
Değildir 

• 

Belgrat 9 ( Hu•uıl ) _ S.lA· 
aliden buraya gelmekte olan 
J.abul.er yekdiğerinl kat'l11• 
tutmamaktadır. General Kondlll
aln lhWllciler üzerine ablmak 
tlzere tayyarelerle g6nderdltl 
beyannameleri tayyareler atama• 
dan danmllılerdJr, çllakll iç glln
den beri mtltemadiyen yatmakta 
olan kar, tayyare uçuılanna mini 
olmaktadır. Ecnebi gazete muha· 
birlerinin cepheye gitmelerine 
mDsaade olunmamaktadır. Selinik 
posta ve telgrafhaneainde mitral· 
yoflarla mtlcehhez aakerler bu
lunmaktadır. Veniıellıtlerln teyld· 
fatına devam olunmaktadır. Gaze
teci, meb'us ve tüccarlardan tim
diye kadar 400 kiıl bapıolunmu.
tur. Bunların arasında ( Make
donya ) gazetesi sahibi Levandis 
de vardır. Beyazkule cİYan aıker
lerle doludur. Yunanistan içeri
lerlnden gelmekte olanlara derhal 
H~er elbiıl giydirilerek cepheye 
gönderilmektedir. 

Kondilla ile g&-Oımeye muvaffak 
olan Sırp gazetecileri .. ha berlerl 
bildirmektedirler. 

Hllkumet tarafdarları, muvaf· 
f aklyetlerini yüzde yUz addet• 
mektedirler, IbtilAlci Generallerden 
Manetas, Giridden yardım geldik· 
ten sonra ihtilalcilerin muvaffak 
olacaklarım bir radyoıramla bll
dirmlıtlr. 32 kilometreye kadar 
top atmakta olan A••rofua s.u .. 
nlii bombardıman edecetinden 
korkulmakta ve Sellnikte buna 
göre tertibat alınmaktadır. Ave
rofun (Limnoı) açıklarında daha 
bir kaç harp sefinesi ile beraber 
dolaşmakta olduğu görUlmüıtllr. 
llatilAlci donanma Selbijl Kara
burundan bombarchm•• edebtle
cekmiı. S.lioije eaker llıracı IH 
lıtanos taraflanndaa olaufı 
ıannedllmektedlr. 

Maamafib A verof ihraç hare
kethıe glrlfmezden ance General 
Kondiliıin hOcuma ıeçeceği bek· 
len ilmektedir. 

Sellniğe giderek General 

Cepheden hentız 7enl d6a
mlf olan Kondillı gaz• 
tecllue demfetir ki: .. SbJ temlll 
ederim ki, Venlzeloa kozu kay• 
betmiftir. Y almz kozu detll, o; 
lıyaaa kalkıımakla aklını da k .. 
çırmııtır. Onun maksadı mademlll 
hllk6meti ele almak lmiı, bunu 
neden kaa d&kmeden yapmıya 
teıebbOı etmedi. Biz ıeferberlltl 
muvatf akıyetle ikmal etmek Uze
reylz; ve günden güne daha fazla 
kuvvetlenmekteyİL Şimdi ceph .. 
den dönüyorum, ordunun lcumaa
daıını General Yuanidiıe havale 
ettim. Ordumuz Sereze t 5 kil~ 
metre uzakbğında bulunmaktadır. 
O taraflarda ıi• o derece kesif. 
tir ki iki metreden inıan göa 
gözll g6rememektedir. lbtilalclleı 
Uıturuma t•hiri Ozerindeki kö.,
rUyO berhava etmlılerdlr. Bu ~ 
göıteriyor ki, onlar bizim kuvv• 
timlzden korkmaktadırlar. Ben 
arzu ederaem, derhal hDcum 
eder ve Uıturu11>ayı geçerek 
ilerlerdim, fakat gayem bir parça 
da lhtlllli kan dökmekıb.in ba .. 
tırmakbr. Venizelo1, beki .. 
medlğimiz bir delilik yapb. 
Bugtln lhtilllciler 2000 b• 
iae 100,000 ldtfyiz, onlar toplau, 
toplaaa 011 bin kifl toplıyabllirler. 
General Palaatlraa Yunanlsta gir
diği dakika, ebediyea kaybole 
muı demektir. Onun, Patraaa 
ıeldiğini iıittik iae de, buna inan
mamaktayız • 

._. ... ~n lataayonunu 
Protecto 

Belgrat, 9 (Husuıi) Giritteld 
Venlzeloı taraftarlarına• tebliğlerle 
ni Barideki ltalyan telalz i•tu. 
yonu bütün dftnyaya yaymaktadar.. 
Bunu Atina gazeteleri protesto e"'4 
rek ltalyayı Hanyadaki konsoloı 
vaııtaıile lhtllllcilere yardım ete 
mekle itham etmektedir. 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları 1 
Taksitle Satılık Ev 

ESAS No. 
Mek. 7 

MEVKii VE NEV'i 
~matyada Kocamuatafapqa maballe
ı.ade Demirci Oaldyaa •okağıada uki 
~~ yeni 49 saydı, 47 metre murabbaı 
lı ına ve 20.50 metre •urabbaı bahçeyi 

avl ev. 

DEPOZiTO 
Lira 
320 

Yukarıda yeri 1 . • 
U i t k 

. Jazı ı ey dartte btrl pqın mlltebalrial iç nnevi 
Ye m 1av a ııtte i>d k . 
il t l kt 

enme lzere dlrt takııtle ve açak artırma 
• ıa ı aca ır. 

b 
ltkbfu ltakıltbler İpotekli ikrazat faiz ye ıeraitine te'Yflkaa % dokuz 

uçu a ze ta i tutula ktır 
ihale 23 Mart 193ScaC • • 

T faillt · 1 h amart ... glnll •aat onda Japılacakbr. 
8 

tt ıçşn b erıtıo. mllzayed91• girmek lçia de tayin olmaaa glln 
Ye ıaa • u em· ıze mliracaat olunma& (54) 

1 * * :tanbul Aıliye ikinci Hukuk Mahkemeainden: 

k 
,,. mdllk •• Eytam baakamaın Hamdi Danit ye Şiflide Human 

ıoa •• na8N ı 

ı __ ,_ d 0 ı ••de oturu Beaadeftl Keller aleybine açhtı 
a a~ ava11 d . d 
1 

°•yaaı Adliye urayı yangının a J•DDUf -.e yeni· 
~:e •ı;:••leıi bilikmal mahkememize tevdii &zerine 2/31935 ta• 

r.
1 

:çı dWUfınada: Müddaleyhlerden Beaedefti Kellere ainde
~en aTetlyede · •••elld ika•etph1Ddan çektiji T• hali hazar 
anıetılhının meçhul buluncluju mcpııhati!e blliteblii iade edlJmlf 

olmuına mebni mlddeaaleybe usult.n maddei mahauauıoa tedikan 
llineo tebligat lfuuıa Ye ilin için 20 ,an mllddet taylnhae " da
kuımanın. 15/4/935 pazarteai aaat 14 e bırakılmuıaa mah~emece 

arar verılmlı ve bu babtaki davetiye Yarakaıı da mahkeme dıvanha• 
Delİne aaılmıı oldupndan arumaileybiıı mukAr gün ve 91 atte 
mahkemede hazkr bulunmua yeya vekil &'öndermesi akal balde 
aıyabmda muam,Je yapılacajl mal6mu olmak iter• keyft1et H. U. 
M. K. 141 iacl madduloe tevfikan l!Aa oluaur. ( 54! ) 



SON POSTA Mart 10 

·ıe 
Arpa, patate1, mısır, mercimek, bezelye, ~udar, nİfHla 3ılü Uftları •İtamh•i ve kaloriai •• kudreti rıdaiyeai bol çocuk rıdalarıdır. Haaan mz:rkaa·oa dikkat. Taklldlerinden .akının•Z• 

Has•n deposu Ankara, letanbul, Beyo§lu. 
~----~~--~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~:__-=--=-~~~~~~~~~~~~~~------

HAZIMSIZLIÖA 
MiDE YANMALARINA 

KABIZLl~A karşı 

MAZON 
MEYVATUZU 

içiniz HAZIMSIZLIÖI, MiDE YANMALARINI giderir. MiDE n BARSAKLARI 
bo9111tmak auretile KABIZLIÖI, A(HZDAKi TATSIZLIÖI n KOKUYU isal• 
eder. Hiçbir uıve zarar nrmez ve alııtırmaı. FAZLA YEMEKTEN Ye iÇMEDEN 
aonra mide •• YGcudunu:ıda biaaettitinis atırlıtı derhal hafifletir. HAa1ileleri• 

kutmalarıaa pek faidelldir. MAZON lıml n mHkH1Da çok dikkat e:filaa•Udir• 

DEPOSU Maı.en Ye BottoD. ecıa depoıu. Bahçekapı, it Baakaaı arka1ıa~ 
·------------------_... ______________________ llEORl ___ I 

RiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları derhal keser 

Soğukalgmlıklarına, gr :pe, 
romatizmaya, bnş ve diı 
ağrı larına, nezleye, sinir, ada· 
le ve he! ağrıkrHe kır.k !ığa 
karşı bilhnssa müess:rdir. 

Kelimesjne dikkat! 

Her eczanede bulunur. Fiatı 7 1
/ 2 kuruştur. 

il 

• 
onun c..ezas.uu 

çeJtiyarmn. 

4fi§i 

DAiMON 

ELEKTRiK 
CEP FENERLERi 

Yeni icad olarak 
aaraati 400 metre· 
lik mesafeyi aydın· 
latır. Fenerin boyu 
23 santimetredir • 
Ağzındaki büyük 

cam yuvarlağı kris· 
talc!endir. 

IZMiR : HUse}'in H..; ınü 
SAMSUN : Tursun Et ·ef 

~--~--.. ----gj\y RAM D A.ımı••SJ·~-, ,m9ii.XUH\t.:m;ı&;WO!ti1\ :zıWNJ.l 
il ı·ahm r RO ~ATiZMA 

Birinci gUn ak,am, ikinci, UçUncU ve dördUncU gUnlerl 
sabah olmak Uzere 4 nUsh• çıkac•ktır. 

Bayram gllnlerlnde bUtUa Ttlrkçe gazeteler yerine yalmz Hllali· 
ahmor gazotoai çıkacağından, Hillliahmer gazetesine ilin verecek 
ticarethane ve mUtsıeseler, azami istifade görecekler Y• aynı 
zamanda Hililiahmer Cemiyetiae yardımda bulunmuı olacaklardır. 

lıan Ucretl: Son aahlfelerde santimi 30 kuru,ıur. 

Mllracaat geri: latanbul'da Yenipostane karşısında, Hillliahmer 
satıı büro.suna. Telefon: 22U3 ••yahut Ankara caddesinde 1 
~ Kahraman ıade Hanında lllacıhk Şirketi. Telefon: 20094-411 ...1 

Mevduat için elvcri,li şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

SiYATiK 

ADALE AGRllARI 

Sebebi her ne olursa olıun 

sUrlllmek ıuretil• kullaoalır. 

LiNiMANTOL KANZ 
aerl ve kat'ı tealrll bir pomathr. 

LiNiMANTOL KANZUK 
Her ecz•ned• bulunur. 

- ;8 • ·-------. .. ~-~- ..... ·-~ ~ 

lkHI Poat. Matil••• 
•h'Mı Ali &kr•• 
Nwtılt•t IMll•• TUlır 

En Mühim 
Fırsat geldi! 

Bir lira i~e hem 
Amerika, Paris, Vi
yana, Peşte ve Brük
sel stad'annca yapı· 
lacak beyne) mi 1e1 
maçları görecek ve 
hem de bu şehirler
deki lül<a seyahatlere 
iştirak edeceksiniz. 

Çıkacak binlerce hediye
lerin her biri bathbaıına 
birer kıymettir. 

TGBKiYB 
idman CemlyeUerl 

lttllalu 

-
~r : Ankara, lıtanbul Ye lzmirde Umum fiıelerde 
~~ her yerin Banka giıelerinde aablmaktadır. 

... 

SAÇLARI 
Besler • Kuvvetlendlrlr • 

dökUlmeslnl keser • Uzat1r. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmit en iyi 

saç ilicıdır. 

Eskişehir Belediye Reisliğinden : 
Eıklıehirde takriben 40 kilometre mesafede Ye kaplanlı ~ 

Menbalarından ıehre yapılacak depoya kadar auyua laaleli _!~,,,,. 
veya çelik boru olmak üzere 24 Şubat 935 tarlhlndea 11 N,, 
935 Perıembe gUnU 1aat On beıte bede1lor haddi llyık 16rllld;;ı! 
takdirde ihale edilmek tızere kırk beş gün müddetle ve kapab ,;_ 
uıulile mUnakaaaya konmuttur. Meıkur tesiaat Ye inıaabn f;j 
boru ile keıif yekunu 238182 Jlra 12 kurut ve Çelik Boru i .. lı tJJt' 
yekunu 2271~2 lira 72 kuruıtur. Ml\nakaaa 2490 No. lu ar~~llJ 
ve 'ekailtme ve ihale kanununa tevfikan icra kıhnaca;ındaa teiıf.;.;. 
mezkur kanunun bUkllmlerloe tamamen uygun bulunacaktır. "'1'' 
veya Çelik Borulardan ıayrl boru teklifleri kabul edllmlyeC• ~ 
Talipler MUnakaaaya konul ~ · 1tit ve inıaabn projeleri!• .. o ı~ 
•eleye merbut ıartnaınei f ~ nl Y J münakHa ıartnamelerial o:ı,ıl 
buçuk lira mukabilinde Esk.'i'\::--·'° Belediyesinden tedarik edec•1 JıtL' 
ı in olunur • ·ı ~ 

YENi 
s:rkecide istasyon Köşesinde esi 
ANKARA Lokanta vı Elraht" 

yeni mUdOriyat idaresinde açılmıştır. M k.,... 
Envaı çorbalar 5, etli sebzeler 10, Et yemekleri lS, • 

pilav 10, komposto ve tatlılar 10 kurUf• 1 rdtP 
Her ak,am saat 18 dan itibarın maruf sa~ende 8 

mürekkep on kişilik bir saz heyet•. • ,,o 
ilk ut•k rak• t.O 

45 derecellk ufak rakı ş. 70 \ I :: derece ~ilk ., f. 
415 ,. bllyUk " " 100 .u: YYi ••el•• ........ ~ ..... 
~--• 8k.a 80 kurut- Ucuz flatlarla mu-De 


