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~L~o_n_d_r_a~d~e_n_iz __ m~lı_·~-a~k~e_rl_e_r_i ~yeniden başlıyor •• 
Türk - i g i 1 iz İtalya 1. j Yugoslav Belediye Meclisi 

icaret münasebetleri .. 

lngiliz ticaret nazırı meıÖİİÜniyeli mucip bir tesviye 
tarzı bulmak için ~er türlü gayret sarfolunacak ~iyor. 

Londrn, 7 (AA.) _ Avam jfl<•rde buluı~muştuk. Türk 
knmaras nıla 'l'ürk-İn .... iliz ti hükıl.ııl'lı gt.>çeıılcrıle baz. 

Telaşı neye? Hariciye nazu muavini 
halyanın Attna sefıri Ankara 
itilatı hakkında malOrnat istedi 

ı ., t ın ı u l. 7 ['fo h a b i r i nı j z 
den J - Alin ıdnn bıı.lırıli. 

yor: ltalynıı Refirı Yunan 
Ba~vekilı ı\1 ~; idari· IA ko 

Büyü• !erimiz hakkında hay
ranlıklarını Harıciye vekilimize· 

telgrafla bildirdi. 
Ankı:ıra. 7 (A .A ) - Be 

l~r ııi ı dönıniiş olun Yugos 
lavya fluriciya Nazır muavi-

. ~ . mukabil tckl.fı, t ynprn ştır. 
c-0.ret münasebctlerıne daır k b'l kl'fl t t Buna mu a ı lll ı erı e -
sorulan bir suale tıc:ıret nazırı kık ediyoruz. En kısa bır 
naınına M. Rumcuman ~u muddet ıçinde ıneınnuniyetı 

1 rıu arak Balkan nazırları 

nrnsında ki nı iııukerııttn veri
len karurlnr hakkında izah
at olmış ve kendisine Anka
radu neşrolunan tebliğ sur. 
etı tevi olunmuutur. 

n .\1. Purı~· Turkiye hudut 
lurını terkederken ltarieıye 

Vekilimizo gönllerdiği telgr· 
afta, . hakkındı\ gö terdiğı 
sıcak ve <:ıından kı:ıbulden 

dolayı en derin ve en sami
mi minnetturlıklnrının kabu. 
lnnii ve G ızi ~1ust ıfu Kemal 1 

Hozrdlcriniıı bu dt•'lt Tiirk : 
mille~irıin .. büyük v~ d:!hı I 
ş ·fı nın yuksek Ştlh8ıyı·I ı n 

cevabı vermiştir: 

- Bundun birkaç ay evel 
Türk hükumetine bazı teki 

mucip bir tl~sviye torzı bul
mak içın hn Hirlu goyret 
sa rfolun..ıcaktır. 

30Mi yo. merikalı Londra 
Deniz müzakereleri 

ingntere bir formül buldu 
müzakere yeniden başlıyor. 

Mister Ruzvetle be1 aberdir. 
k~rşı dı•rin ve hürınelkdr ı 
bır huyrıınlık ıluyğ'unu Yo 

Rei icüınur llozretlerinin ne- 1 
ıdınde hiirmetki\r tazimleri. 
llP. tercümon olmosını, Başv
ekil İsmet Paşa Hnzretlerınc 
ı\e hararetli teşrık kürlerinin 
ve derin şükranlarının urz•
nı rica etmi~tir. 

-~~---~~~~~ 

Gümur reis ı eyin bu suretle tecellisinden çok memnundur 
Nevyork. 7 (A.A .) -- Dün ı kCımetin Pekindeki sefiri 

otuz nıııyon Amerikalı ~1. v11s tn~ le Çın hükumetinin 
Ruzvcltın yenı siyasetı lehi
nde ve uloyhinde kararları
nı vermişler. Reisicümur 
hülkın kendı siyaseti lehin-

Youh..ıng ile Pıngshinng bir 

<lemiryolu inşasını bir 

Alman kumpıınyasına ihale 

Londro, 7 (A.A.) - D ·n'z 

rneselelerıne ait müzakerele· 
~in yeniden bRşlaması ve 

lngjlizlerin bir uzlaşma for· 

nıulü kabul ettirmeğc çRlış
ınoları fovkulade ıııuhtı1 me l 
alldeıljliyor . 

de olduğunu gösteren n"- etmesini protesto etmi~tir. 

Mısu ~a~inesi 
f skenderiye, 7 < A.A )

Kral Fuat knbincnin istifosı
nı kabul ettı. 

tjceden memnundur H r 
huduttan öteki hurlud:ı ka. 
ıl H nı ili kalkınma s.ya .... i 
itımnt rı•yi olnın~tur 

ingıltern hükQm ti çini pro
testo etti. 

Londrn. 6 (AA) - Hü-
--~== 

F ansız Meclisi 
-

Müteveffa Kral Aleksandr ve 
Bartu un hatıralarını tebcil etti. 
Başıekil nutuk söylerken KomJnistler ve sosyali)fler Puankareye 

karşı husumetlerini izhar etliler 
d ·-r·1 'n hlltıras m 

p . 7 (A A ) - M~bu- bu nam ar o u erı - -
ıırıs, . ' b ·1 . in nutuk söylemc~e 

8an ~teclisınm celst si 'ı uc-os te cı ıç . 1 '"'k 
lav kralı Aleksnndr ıle ba ·lııılığl zn~~ln ısc yl~ ntlız ··no 

-· · ti degı sosyo ıs erı 
ınütcvoffn Bartunun halı· munıs er k lk k 
ralurının t~bciline hasred 1- ekserisi oyağa 

1 
8 
.. m~~a 

. d etile husumet erını 1zıııır 
cnıştır. Merasimin esnasın a sur . . 
bütün mebuslar oyuğn knl- eylem~şlerdır. M D . 
ktıkları hnhle komünistler 1 Porıs, .. 6 l~~A.] - · · u 

1 mero- ılun ogleden ~onra 
yerlerinden kıpırdamamış ar 1 ° . 1 ı · ı· -· ·n 

k 
. eski muhurıp er ,ır ıgını 

Aynı zomnmla Puun arenı.n } l h. ·et 'ni kabul 
t . . i bohıc:ı mura ı ı s c' ı 

va anservetlığın< en ~ etmi ve h" et mü~orilcıhe 
olarak irat olunan nutuk . y l kt 

·· tamuınile ıtımnt c me e 
tnüstelıziyamı nlkışlorl.ı mu 1 ·1 1 · t r Bun k l olduğunu >ı ı ırnıış . 

errer stikutıln uğratmış ar· d ra eski muha-
d . "1 () rr on son 
ır Bu Vt·kıl 11. uıner:-- . r d l b 'ı r 1 ierı ki 

rıpler e era • ı-ı 

Rusy da 
~enh~ler yapılıyor. 

Şenlikler üç gün sürecek. 
jfoskova, 7 ( \ A ) _ Bi

rinci teşrin inkıltibının 17 
cj yıldönümü şenlikleri bu. 
gün bn ·lam ıştır i)ç gün sür. 
ecektir. 

Almanya - ingilf r arası ~da
ki ticaret işleri. 

Londra, 7 (A.A.) İngiliz 
lllensuco.t lnt'irleri yııpıla 
cıık muameleler ltısa \'adılo 
krıı \iler sıstemine istin t 

ettirilmek şartile Alman tek· 
ra.r ticarete girişmeğe karar 
Yerdiler. 

ozıısı 950 bin kişiye balığ 
olmaktadır - bir telılığ<le 
devlet otoritesinin inJeten 
tesisi liiıumuııdon bulıse
dıluıekte ve lıuktlıııct ile 
mchu::. 10 meclisi u rusın 
duk i ibtilnflrırı milletin lıu
kemlığı ıle hulledılmesi tas\' İp 
olunmaktadır. 

sarredeki reyi arn 
Lon\lra, 6 (AA.) Alman 

st>fıri Haric:ıye nazırı Sır 
Con Siınonu zİ)•nret (•dı rı·k 
SurreJe yopılacuk plcbist es
nosında karga ·nlıklnro mc-y 
dan verm •mek ve hılh sba 
hudut civnrınJu niımoyişlere 
ve ünıformu giyilmesin,~ ma-
ni olmtık iı·İn Alman lıiıkô
metı tarof.ndon alııııııış olun 
teJbirler hakkında malfımat 

vermiştir. 

Hariciye nezareti umumi 

k:Hipliği bu hususu Avam 

kamarasına bilJirmiş ve 

henüz yapılan proteı:;toyn 

cevap alınmış olduğunu ildve 

· etmiştir. 

Silahları 
Bırakma 

. . 
ışı 

M. Hend~rsonun teb l iği 
Cenevre. 6 (A.A.) M. 

Hendcr~on tnrfından neşre

dilen bir tebliğıle ahvalin 
sılası:t.laıımıı ıııe .. cılo!'inin hul 

li içın ynpı lurı tcşe l>Liıslerın 

1935 oı tnlnrına talikini zoru_ 

ri kıldığı bildirilmektedir. M. 

Henderson buna binaen ha

klarında jti!Aflar derpi~ edi. 
len bazı meselelerin herbiri 

ayrı ayrı meriyete girecek 

nlan protokollura dercini 

teklıf etmı>ktcdır. Bu proto. 

kollar silah ve mühimmat 

tic·or (• tiııin tanzimine duir 

olun prolokolln ıluımi silah 

sızlıınma komi!:>) onu tesisi 

hakkında protokoldur. 

FaşBlle r arasında itilaf 
Homa. 6 (ı\ A) - Fa~isl 

Yunan 
Ve Arnavutlar arasındaki ih
tilatm ve vahim hadiselere sebı 
biyet vermesinden korkuluyor 

Arnavut kralı Ahmet Zogo 
Atina, 6 (A.A.J - Atinu • 

Ajan,.ınn göre Arnavutların 

Epirlılere korşı yapmakta 
oldukları meznlim halk ımt· 
sımla büyük bir h iıldet uyu
ntlırmıştır. Epirlıltır, ~·ocukl

arını Arnavut mı>kteplerine 

göndermekten ~·ekinmektc

dirler. Gozeteler t\ rnnvutla· 
rın bu hareketlerine kar~ı 

1 

Yunan cfkfırı uınuıniyesinde 
htlsıl oları hiddeti kaytletm

I 1 ~te ve hu halin vnhiın htl 
dısı:lere Sl1 bPhiyet \'Crt• hilı c. 
cğini ılil\'P eylemektedir. 

:.ılııele konfederasyonu ile Pariste çıLan L·ır mecmua 
Fahşist erhahı konfoıleraı; ~ U 

yonu arasınıia iş me~ai~inj nıemle ~etinıize s o ~u lmuyo r 
tıınziın hususunda mühim 

Arıkar .-ı , 7 (:\ A.) - Yarı _ 
bir itilfıf oktcdilmiştir. lfoft-

"' Türkçe, yarısı Fransızca 
atin ~·alı mn !';ficıti kırk snote ol:ırak Paristt' beyaz Huslar 

indiril rıiştır. ~Ü t •rı•k ~· rın t arnfıııılan çıkarılan 9imoli 
nyc sand ğı ılıtas edilmı12tir l\ufkı.ısla r mucmua ının tlev. 
Bu sonu ğın ı;crmnyesı ıle letin harici eiyas tini tıo 
ailesi efraılı ~·ok olan ame- zacak yazıları ıhtiva ı~y-
loye yardım edılccektir. Sn- l edıği nnlnşıldığınd:ın mat_ 

buat kanununun 51 cı 
ndı!'.bn sermavesi amele ve 

• "' maddesi mut'İbinco memlo 
patronl:.ırın gelirlerinden ya keti' sokulmnsının yosuk 

pılaruk yüzde bir tevkifatla edilmesine Heyeti Vekileco 

temin edilecektir. 1 karar verilmiştir. 

Dün Naci be)' tarafından icti-.. 
m aa çağrılmışsa da m eclis 
azaları icabet et~emişlerdir. 

Vl\ayet meclis lçtimaıarınm tehiri hakkındaki noktai nazarını 
dün ikinci bir tezkere ile belediyeye bildırdi. 

Belediye meclisi belediye 
rei liğine intıhop edilmiş fa
kat henüz nıemuriyeti tas. 
dik edilmemiş olan KanJjnaz 
zndo Naci bey taro~ndan 

dün okşam yeniden içtimna 

duvı t eJi'mi-= \'e iki .-rün eYel 
~ ~ 

vılayet, İ\·timulurııı belediye 
r~isınin memuriyetinin tusılı · 

kine ıntiznron tı>hirini 

Lıldırmi~ olduğundan Nıtl'İ 

twy ın bu liu Vl't ino lıoleıl iye 
meclisı uzaları icabet etme
mişl~rdir. 

Öğrendiğimize göre Naci 
boy dün belediye mnclisi 1 
ozularına gönderdiği davf•t
nnmedc her ne kadar mahn
lll matbuatta vilfly(Jtin bele
dive meclisi i~·timolarının 

~ 

t ı hirini istediği görülmüş
se de meclisin İ\·timalarına 

llevamda mahzur olmadığı 

kaydeıl lmiştir . 

:\a<'İ beyin bu şekildeki 
da\•t!tiniıı mnnası mahalli 
ınnthuatı yalun yalnış hab
Prlcr vcrmcıkle ttiham ise hu 

Belediye binası 
ederiz. 

Evelce de yazdığımız gibi 
vilayet belediye meclisi ictim-

aların tehirini zaruri görmüş 
bunu bir tezkere ile be
lediyeye bildirmiştir 

Bir gün evel belediye 

bu hususta vilfiyete bir 
miiracuot yapmışsa da vı

lAyet noktai nazorını mu
hafaza etmiş ve noktai na
zarını muhafaza ettiğini 

ittilwnıı kt•nıiisinı• reıldeıft>r, dün ikinci bir tezkere 
hnkikntirı ıııatlıuntın noşriya- ile belediyeye tebliğ etmiş-
tıle hernber olduğunu teyit 1 tir. 

Ulusal Musiğimiz. 
--- -- -

Maari f Bak·anlığı toplanan halk 
türkülerini tetkik ettiriy or. 

Gazi llazretlorinin Büyük 
\tillet Meclisi dörduncü dev· 
re ve dördüncü toplantı yı · 

lını a~·arken söyledikleri nu
tuklarında ulusal (Milli) mu-
·ikimiz hakkındok i iearetleri 

üzerine Kültür Bakanlığı 

(Maarif Vokı'\leti) ulusal mu
si kimiz hııkk ınıln bozı tedbir· 

lor almukt:ıdır. Bu cümled
en olarak bukonlık (Vekftlot) 
İsto.nbulu bir musiki m-

ütehassısı göndererek 
konser\'aturvar tara~ndan 
toplanılan halk türkülerini 

tetkik ettirecektir. Bu işlt•r 
ic ·in Avrupaıion dn mütehas
sıslar g-etirtilPrcktir. Ulusun 

sözlerimiz, ezgilerimiz vo 
türkülerimizin ortudo.n kalk-

Trakya 
Umum1 müfettişi şehir ve 
köyleri geziyor, tetkik ediyor. 

Malknro, 7 (A~.) Um-
um müfettiş lbrnhim Toli 

1 

ac3U-1 etrafındaki ~nyialur 86 

ılsızdır. Bu giinden itibaren 
ı:ınno.tkarlarımız bunlardan 

ist ifade ederek uluslararosı 
teknik kurallorına göre uluı . 
al musiki eserleri meydana 
getirecektir. 

Kültür Bakanlığı (Maarif 
Vokııleti) önümüzdeki Mne 
temsil akademisini açmak 

üzere bütçeye tahsisat koy
acaktır. Şimdiye kadar bık 
anlığın ayrı ayrı daireler

ine baalı olan Musiki Mual
lim ~ekt3bi ile Cümur flar-

monik orkestrası son <rünlc
rdo Yiiksek Okutma 

0
Gencl 

Müdürlüğüne (Yüksek Ted
risat Umum Müdürlüğüne) 
bağlanmıştır. 

======= 

beğlisi pamu~lu fa~ri~a
smm temeli atıhyor . 

bey dün ve bugün şehrimi 
zde ve köylordo tetkikattn r 

Ankorn, 7 (A.A.) - Bu 

bulunduktan sonrn Çorluya 
gitti. Bugün Hornadan 1500 
'l'lirk muha<'iri go!di ve l:ln-

I yrabolu köylerine yerleşti -
ı rildi. 

ayın on boşinde Sümerbank 

tarafından l<onyn Ereğlisi 

pamuklu fabrikasının temeli 

atılaoai.tır. 
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1 HALK BiLGiSİ DERLEMELERi 1 Muğla 
Balıkesirde Doğum Göreneklerı Vilayetinde tütün piyasası ha-

ve Çocuk. raretlidir. Fiat 60-65 arasında 
Muğla, 6 (A.A.) - Bütün 

-9 

Toplıgan: A. OSMAN 

«Nul, mıh, mısır koçanı, sığır ıpı, kırk iki kırk 
ü~. kırk flört. kırk beş, kırk ıı ltı, kırk yedi, kırk 

sukiz, kırk dokuz, elli, belli. ben çıktım» 

B11 sayıları peltenle diğtı r peltenlere vurmak ve 
ınokoyı ayak il ı· saymak suretile bitiren ' oyundan 
çıkar . En sona kalan <; ocuğ:ı ya «lopnk»» ı:okulur , 

y..ıhut ta şöyle bir cezu yapılır: 

Bütün peltenler mokanın olduğu yere üst üs le, 
moka da bunların üstüne konur. ()ocuklardun bi ı 

oır ta~ < larak biribırı üstürıu konun taşlar . iki 
ayağı arasına ul ı r ıki vo oyuk :ır;,ısındun taştlaru 1 bilhııı:,su 
mokaya bütün kuvv ı;til ı~ vurur. Mok..ı.nın gittiği yerden 
vurulduğu yere kadar bütün çocuklur bir er birn yar arka
S'lna binerek veyahut sırtını yumruldıyeırak gelirler. 

Oyuna yeniden başlanır ve isteııil<liği kadar aynı şe

kilde oynanır. (Oyun 20_50 ye kadar 8ayı saymak sureti 
le de oynanır. 

5 - Bebek oyunları. 
(3) yaşından itibaren kız çocuklarının en çok oyna· 

dıkları oyundur. Bebek, ya evde küçük ıken annelerinı 

büyüyünce bizzat yaptıkları bez bebeklerle ki ekseriya 
fakir ~~ocuklarının bebekleri böyledir. Yahut çarşıdan al ı 

nan taş, IAstik, mum olur. 
Her ikisinde de bebeğe ait bütün esvaplar çocuk ta 

vil§.yet dahilinde tütün alış 
verişi hararetle devam ed
iyor. Piyasa Fethiyede aç
ılmıştır. Fiat azami 65 tir. 
Burada alış veriş hararet
lıdir. Şimdiye kadar Muğlada 
Balyast vasati 60 kilodan 
4000 Glen, 3000 Asper J 500 
halye kadar Felemenk ku
mpanyaları birinci sınıf tütün ı 
almışt ı r. Kilo fiatları , 
azami 7580 asgari 60 ılır. mhi. 
sar idaresi bu meyanda nA

zı ın lık vazifesini görmekle 
beraber birinci 8ırııf olmak 
üzere en eyi tütün mübaya
nsında bulunmuştur. 

MilAsta da vaziyet aynıdır. 
Mildsta birinci sınıf tütün 
kalmamış gibidir. Karaova 
tütünleri 70 kuruşa kadar 
sutılmıştır. Daha birçok tüç
carların gelmesi bekleniyor. 
Yerli tüccarlar da tütün al
mı ya başlamışlardır. 

Adana pamukları büyük bir 
fiatıa satıhyor. rafırdan dikilir. 

Çocuk bebeklerinin esvaplarını yıkar, 
lerle ötüler. Onu-hakiki anne imiş gıbi 

ufak taş ötü- Adana, 7 (A.A.) - Bor 
emzirir. yatırır samızda pamuk satışı de · 

ve ninni söyliyerek uyutur. 
Çocuk bebeklerile oynarken birçok tuhaf lAkırdılar da 

söyler: «Gel babası, gel, gel.. Kızımı :(oğlumu ekseriya 
kızımı derler) Al. Al!, seni yaramaz, seni, baban gelsin , 
de seni döysün .» gibi. 

Kıı çocuklarına hakiki vazifelerini telkin ve talim eden 
bebek oyunları çok eyi ve terbiyevi bir kıymeti haizdir. 
Her anne kızlarım bebek uyunlarına teşvık etmelidir. 

6 - Kopç.ı 
Ufok, büyük her ne,·i düğme ile oynanır. öunun ıçın 

evveh\ yerde ufak hir çukur yapılır ve ~·ukura muayyen bir 
mesafeden birer (kopru) atılır. Çukura en yukın kimin 
kopçası kalırsa o bırinci olur. 8vvelô. kendinın ve sonra 
diğerlerinin kopçalarını ~ehadoı parnııığının üç yan t:.ırafı 
ile sürterek çukura ~okar. Kopçaları çukura soktuktan so 
nra da üCürmek surl'tile kopçaları ~ıkarır. Bir defa üfü
rü te kaç kop~·a çıkarabilirse on~ar kendisinin olur. 

Sırayı geçirmek için ya kopçayı çukura üç defa da so. 
kıımamuk veyahut ta üfürmekle kopçayı ı,:ulrnrctan çıkarmak 
lılzımdır . O takdirde çukura ikinci .. . Yakın kalıın kopça-

vam ediyor. Dün pamuk 
üretmeciliğile üretilen kile
vant cinsinden 11 O bin kilo 
pamuk kilosu 45 kuruştan, 

ikinci cinsi de 42 kuruştan 
Mısır pamuklarının kilosu 
39, 40, yerli pamukların 

kilosu da 35,5 kurl!şton su 
tıldı. Keza 60, 70 sasamın 

kilosudu 1 O kuruştur. 

İspartada buğday satışı 
İspıtrta, 7 (A.A.) - Ziraat 

bankası vildyetlmizde buğ

day alma iıtasiyonu açtı. 

Köylü ~·ok memnundur. 

Maliye teşkilaı 

. ların sahipleri sıralarını istimal ederler. 

7 - Seksek (çi:gi) 

Ankara, 7 [~uhabirimizden) 
- ~aliye teşkildtı kanun lA_ 
yihasının Büyük Millet Mec
lisinin bu içtima devresinde 
acele olarak müzakeresinin 
istenmesi muhtemeldir. Bu 

Daha ziya.le kızların oynadıkları bir oyundur. 
Zemine çızılım bir müstatil beş müsnvi parçaya ayrılır. 

Bunların her biri sıra ile (biri, ikıli, üçlü , dörtlü, beşli) 
isimlerini alır. 

Oyun için birde taşa sürtülmek suretile düzeltilen bir 
kiremit par~·osına, yahut esasen düz ve koygın olan bir 
taşa ihtiyaç vardır. 

Oyuncu çok olduğu tukJirde «Öncülüm, sonculum .. » 
diye sıra tayin edilır . Bu şekıl şırada beş sayı vardır: 

Öncül - birinci; soncul - ikinci; dingil - üçüncü; altı n 
arnba - dördünnü, araba tekerlPği - beşinci. 

Oyuna azami dört çocuk iştirak eder ve oyunda beş 
safha vardır: 

Birinci safha: 
Seksek taşı evvelA birliye (birinci hanP.ye) atılır ve taş 

Lir ayakla kaydırılarak çizgiden çıkarılır. Sonra, ikinci üç
üncü dördüncü vtı beşinci hanelere atılarak birinci haneye 
ayakla sekerek gidilır. Tu ş bulunduğu haneden itibaren 
dördüncü, ü~~üııcü, ıkincı ve birinci hanelerden geçilmek 
suretıle çızgi haricine çıkarılır. 

İkinci safha: 

(lmti hun) safhasıdır· İki türlü olur. 1'oş birinci hane
den üçüncü haneye kadar sekerek götürülür VA yine 
aynı şekılıle geri getirılerek çizgi huricine çıkarılır . 
Bunu (kü\~tııc imtihan) denir . 

'l'ekrur birinci haneden başlanaruk son haneye ve 
son haneden birınc i haneye bi r, ıki veya üç defu seke
rek t.ı~ götiırüliir ve getirılir . Bunti da (büyük .mtihan) 
denir. lıunda iki uyak üze rın e basmak sırayı kaybettırir. 

Üçüncü s afha: 

Hunda ta~ doğrudan doğruya beşi nci haneye atılır ve 
oraya sekere k gıdildı kten sonra t<.şa tek ayııkla vura
rak vo bir defucla beli han e g11\·ırıler~k çizgi haric ne 
çıkarılır . Toş ın yanlartiJn çıkmama~ı ltlzım<l ı r. 

Dörılurıı~ü safha: 

Tuş birinci haneye konur . Tek sayılı hanelerde bir 

ayak, ~:iCt sayılı hanelerde iki ayak bosılarnk !50n ha· 
neye kadar gidilir ve oradan aynı şekıldıı avciet eJilir. 

Birinci hanedeki taş ayak burnile vo hiç eğlenmeden 

vurularak çizgiden dışarı çıkarılır. 

Beşinci satha: 

lA.yihana göre, )1aliyedeki 
şimdiki sistem kısmen tadil 
edilecek ve Maliye banka 

idarelerine yakın bir şekilde 
çalıştırılacaktır. 

Yeni harp ufuklan mı? 
Liyon .lalti «müşterek cep· 

he» iımindeki yeni müfrit 
sol cenah f trkası bugün «ye· 
ni harp ufukları» haltkında 

bir karar sureti kabul et_ 
miştir. f:i~ırka bu karar sure
tinde, tedafüi deni]enlerden 
bulunsa ve sosyalist olduk
larını bıldirtm memleketlerle 
aktedilse dahi, z t ittifaklar 

sistemini takbih etmekte ve 
bu sistemi beynelmilel ihti 
ldflarııı muhakkak bir mem· 
baı olarak telA.kki eylemek 

tedir. Karar suret tinde bu-
günkü hükumetin harbin 
önüne ge~~ecek kabili-
y ette olmadığı teyit 
eılildıkten sonra te· 
<lafüi ittifak prensibine da· 
ima muarız ola•·nk olan 
s Ih Misteminin ancak «baş 
tan boşa yupılaenk bir te
mizlık » <len sonra müşte
rek c•ephenin Avrupada Ve 
rsay muahedesinden dah .ı 

az kararsız hir sulhu tesis 

için «muhah> yapacağı ilfive 

e .lıJmektedir. Bununla bera· 
her karar sureti bu «mu

hab in neden ibaret oldu-
ğunu tasrih etmemektedir. 

••••• • !6·········-··-····-----······-····· ......... ·······"'············ 1 ! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA . .J . ·--....... SE!ll•··············· .. ···••A ••·········· ··-· •••••••••••••••••• 

Amcasını ı 
Ve ~ızım yarahyan dün 

sabah ya~aland1. 
Bir gece evel Kalem köy· 

lü Fahri efendinin Yenice 
mahallesindeki evine gırerek 
amca~ı bulunan Fahrı efen
diyi ve kızını yaralıyau 

Şükrü efendi dün sabı.ı h 

e vinde vaknl u nm ı ştır. Şükrü 

efırndi evinden doğruca ka
rakolu gotirilrııii bıraz kara· 
kolda :ılıkonduktun Pon ra 

tahkikat ııvrnkilP. birJiktı~ 

mevcuden adliyeye ver lmış
tir. 

Dün de yazdığımız üzere 
vakaya bir miras meselesinin 
sebebiyet verdiği anlaşılmak
tadır. 

Fahri efendi ile kızına 
gelince, gerek Fahri efendi. 
nin ve gerekse kızının aldı

ğı bıçak yaraları hayatlarını 
tehdit edecek derecede 
ağırdır . Mamafıh her ikisi de 
şimdi memleket haastahanesİ
nde tedavi altında bulundu.
rulmakta ve hayatlarından 

ümit kesilmektedir. 

Tahkikata adliye el koy
muştur 

Vılayet inzıbat komisyonu 
Vılilyet inzibat komis-

yo u dün vali muavını 

Ekrem beyin reisliğinde 

toplanmıştır. Bu toplantıda 
memurlara ait inzibati işler 

görüşülmüş ve kararlar alı 
nmıştır. 

Yoksulları gözetme ~irJiğinin 
güzel çahşmas1. 

Yoksulları Gözetme Birl
iği bir gün evel toplaa 
arak kış mevsımının ya_ 
klaşması dolayısile yoksulla
ra ve memleketin muhtaçları 
na yardım tedbirlerini f'Ö
rüşmüştür. İ~ittığimize gö
re birlik yoksullara kışın 

soğuk günlerinde dağı ltıl 
mak üzere şimdiden beş 

bin kilo kömür almayı ka
rarlaştırmıştır. 

Birlik bundan evel de yok
sul orta mektep talebele_ 
rine kılğıt. kalem ve 
d t!ftt'lr almak gibi yardımL 
arıla bulunmuş ve lı~ yavru
ları sevinJirmjşti. 

Birlik lıu yoldaki çalış_ 
masını alkışlarız 

i~i ~açakçı tutul~u. 
Konokpıaarı na h iyesinin 

Bozon köyünde Sarıalan ma

hallesinde karı.ıkçılardan ka

ra gözlü Kamilin e vile <; ı ftçi

Jere köyündo Ali kızı Ayşenin 

evinde inhisarlar mtımurlari
le jandarmalar tarafın<lun 
yapılan aromada Kdmilin ev

inde on beş ve Ay~eyin 

evinde de beş kilo ka~·ak 
tütün bulunmu9 ve müsndern 
olunmuştur. Ka<;ok(·ıbrla tü 
tünler ihtisas mahkemPsine 
verılınek üzere dün şehrimi
ze getirilmiştir. 

Ht1kumet ~(on ağı 

Sthıimizde ~ir hükOmet konagı inşaası vıliyıt~ 
hhemmiyetle göz önünde tutuiuyar. 

-W!!!!!~~!!!!!!!!f!l!!!!!!~'~-J~,.JJ!f/ ~ *'* ~-

Şı mrl iki • ükı'ımf't Kona~ı • ~ 

iki gün evel Ankara şehrimizde büyük bır ~ 
muhabirimizden alıp bas- ka ile karşılanan bu b•,.Jt 
tığızmış bir telgraf Vali- üzerinde bizim b~i-
mızm hükumet merkezinde derinleştirdiğimiz tab .1. 

• , •• 1" 
Vildyete ait birçok işleri hükumet konağı ıo f 
görmekte olduğunılan bahse vil§.yetç·e ehemmiyeti" f 
diyor bu meyanda şeh onune alınmış oldu~· 
rimizde yeni bir vilayet loşılmaktadır . Bu 'blif 
konağı yapılacağından bizi hükflmet konağının 'i10f 
haberdar ediyordu. acı karşılamaktan ço 

Ankara muhabirimizin olduğu malflmdur. 

Koşular T emsillef· 
Yarın yapılacak koşulara Raşiı Rıza Temsillerin~! 
on sekiz hayvan giriyor. vaff akıyetle devam e~~ 

Yarış ve ıslah encümeni Şehir tiyatrosunda d 
tarafı ndan huz ı rlan:ın sonba- Riza bey ve arkadaşları 
har at koşuları y~rın (ko akşam «hedefsiz buseler'_, 
şualanı) ndn yapılacaktır. yük muvafCııkıyetlo ~· 

. . . M h . . ı· zııı iki gün evel aç ıl uP kayıt etmıştır . 1 u arrırırn 
.1 . yar 

ta düne kadar on s tı k.ız hay- temsı e uıt yaz ı "ını 

van yazılmıştır. Bu hayvan· nüsbamıza basacağ ız . 

ların üçü tay koşusuna, be
şi ikinci, altısı üçiın<·ü «han. 
dikap», dördü son koşuya 

girecektir . Bunlur arusındıı 

Samsun, Konya, Bursa ve 
Kırklareli ve daha birçok 
y erlerde yapılan koşularda 

muvafıakıyet kuzanmış güzi
de hayvanlar da bulunm:.ık. 
tadır. 

Koşu münasebetile koşu 

alanında yapılmakta olan 
hazırlıklara dün de devam 
edilmiştir . Vıldyet baytar m 
üdürüm üz Behçet bey dün 
akşam üzeri koşualunırıa 

giderek buruda y ıı pılau ha. 
zırhkları tetkik etmiştir. 

Koşulara girecek hayvan
ların çoğu şehrimize getiril
mış bulunmaktadır. 

Mecidiye mahallesi hrka 
ocak ~eyetı 

Mecidiye mahalle8i ocak 
heyeti dün g ece Mecidiyo 
muhallesinde fırka ocak id 
re heyetinı• se~~iıen zevat 

arasından terzi Mu btufa of 

endi ocak heyeti rıyaset i ııo 
ve Halil ağa zade Yusuf 
vt! Puluz zude Mustafa ve 
kebap(:• Ali vo avukat H il
mi efend iler d e idoı e heyeti 
azalığında kalmışlardır . 

~lecidiye mahalleRinirı VPni 
ocak hcyetıno muvacr:ıkıyet

lor temenn i edııriz. 

- ... - - ·ı 
8utgar Krallmm ge~ıı 

~ir tren kazısı .. 0~ 
Bulgar Kralının ~~;4if 

trenin bir kuzu gev~ıf" 
yazılmıştı . Kaza hak 

g'dlen tafs ilAt şudar: .f1J0f. 
ıı Kral Bor is vksl 1 

ad şatosuna gitcnek ır'! 
maiyetile beraber ~ 
takılan bir salonlu ~8 b'~ 
bulunuyordu. Yolda .j;; 
enhire tren durdu. l•' 
lar pen\·erulere koştu ,Jt 
lokomotifın arka~ındotı • 
l erın çıkt ığ ı nı görere~~·· 
men oraya gıtt ı ıer. H. ; 
Kral daha evclce gclın1J11.t 
kın i stt cn ;zahat alıyor ~i 
ateş pa rçnsının arkada ıer 
deposuna düşmesi ale",0• 

~~ ı kmasına sebep olrıı1"•' 
Kral ahaliyi ve keO ·1,r 

en korkrın tren meın1l~re' 
teskin ettikten sonro. jıf 

yakında bulunun . sır~" 
istasiyonuna sevkinı eın il' 
iş . kendisi de yolculıırl~1/ . tsSI raber yaya olarak ıe .. ,.dd 
gitmiştir. Orada ate~ '

0
,rJll 

rülmiııı, sol elinin buŞ ~ııı~ 
ağ ı yanını~ olan oııı'i• ıf 
Kral bizzat pansüınstı ~
mış ve onu istirııhate 
tlermi~tir . b 

Bunda n sonra, BorıS• Jıı' 
b ıuıı seyahatte yn nınılrı u j , 

dnğu makıni~t görnleğ 1 ' r • 
'""' , e~·e 

ymiş lokomot ifd ~ rıo' 
treni Prosluv istasıyo 
kadar ı-rötiirmü!Oltiir . h 't 

\ Ull'l,,l)AS 
~ 

N.\SIL İKTISA TÇA VAHI llÜSTEllLEKELI KTEN KCHTt'LC!, ftı 
KİN BCDrN İKTiSADINA GEÇIYOHSAK DİL SAVAŞINA n.\ KUi~~ 
~IÜSTEMLEKELif~iNnEN CIKIP BruUN BÜTUNLCGÜNE GIUiYoRl ı. 

~ 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••• 

- 7 - Adalan masılasi va bir beyanat· 
Bugünlrn saba? g-a~eteleri §/ Şehir Sinemasında I' = 
Fransız n~kc_rlerının :o;ure _sı - m.t ' 

Kadında Güzellik .. 
nırhrın:ı yı~ılm:ıkta oldugıı ~ .Ef!!ll 
hakkındaki haberlere aınkn- 1!5ai Bu akşam ,. 

HatLra defterimden 

Manille, 9 (AA.) - Filipin 

üniveristesinde hukuk pro
fesörü M. Pioduran bir ga-

dar olarak uzun y. ızılar ya- .~ iı,.§ 
zmaktaılırlar. _t B \~iT HfZA REY TEMSiL HEYETi i.51 

-Bana göre- kadında gü. cek ve beni bırakacak. Fa 
zellık, nur,lan tüle benzer; kat ben buna sıkılmam. Va. 

zPte muhabirine vaki beyıA

natında şöyle demiştir: 

Deyli Herb.dın. siya~i mu- .~ ". ~ 
hahiri Bcrlinıl"k~ mmrnl mn 1 .. .. .. . ~!f!!I 
knmla· ı n ı:ıc~·ımdı·n ?wl -j Dorduncu temsıl ~-

sardığı vücudün hakikatini rsın beni sr?vmesin. Zaten 
aaklar, gözleri kamaştırır. ben sevilmeği dü~ünmiiyor-
Fakat şövlo bütün cesareti- um yo. 

-Eğ't!r Fil 'pinin t ıılıi ve 

knıleri onun hr•hcnıeh rıl hir 

ecnebi hfik ·mi yeti :ı ltı nıia 

höyle hir isyan deh·lığ~nde l 'I 
bulunm ı vacn'°'I kanoot ındP. .j B He t y k t .: olduklnr~~I k~yılctınektC'dİr: • ~~ u sap a o u '= 

nıizle hu viicuıle yaklaşırsak Ona, "Leylfl eı· ni çılğ nca 
anlarız ki tülün altında ne· sevmesem böylo yozm( ıılım. 

Nyii~ Kroniklın mulıııbırı !Jt l'la 
Fransrıdon golen hober.l ı•ri~ 'Ei.. • ,llf!fl 

l k 1 Korku vorıım L0 yln , hir ~ün er sa lıd ı r nelP.r .. ,, 
Ve öyle bir c ı ladır ki . Pes· ırnOll"n usanırım diye kork-

bulunmn~ını icıp eıliyorsn 

Fılipinliler ~<ırklı bir ılevl e.

tın hnkimiyetini tercih cdP.r
lor. Fili pin bir le' Jetle h'r-

Almarıyada ynptığı tP.s~rlen it Vodvıl 3 perde ~--
nnlottılttnn sonr11. ~alAhıyet- llfl.j :rm 

l ı d"rnırlnrn sürülıliiğü zrı- uyortım . Şu tnhıi ki ger ı e t ırmehafılınıl d FM081z Ll'"e ~ Nakleden: ~usul Sur iri Jll 
bbüsÜııf' ı\ lınanlo r n ınoydıın -==~ ~;Eii 

rnan nı> kndrır v ni gö~ter r. hır giin c;cn de benden usıı n 
(} • • 1 · at·. n'<sın Fako.t bı>n bunu nu gö~feriş hızi VP göz nı· leşmPsİ g-nrplı ılPvletlerin 

okurnn gözii ile h rı kılıhğını lii~Oyuua tam saat 8 de ba~lanacaktır. ~i!!iS 
ya~~;~; Ekspres de hu ha he- •CFfatlar: llususi ~I. 7 5, bi~inci nıevk i 50, ,_ 
re, Sarın zerine herhungi bir ifjfgE, balkon 40, loealar 150, 200, 300 knrus !::.~ 

ı · · ılü,..ünn iiyorum Kendimin ~o-
nızı rıaı:; l aldatır. ~ - iştirak e.\~cekln . bir muka · 

Hani b~zı evler vardır, ke· ndon l' .ınmnsınu tohonır:.ül 
J 1 o· .. 1 velenamP. ıle bu adanın bit . 

rpiçten yupılır; sıvonır, bo- edemP.m .. Ley a .. » ıye ug 
ı arsam mı ki Kim- arallaııtırılmasısına tercih 

a ~ ~'sa 

ı~;t:~İ:·~!~;~::i'. ı.g~~t::: •f~iiiiıiıiiiiii~liııi~iiii~ii~iii~iiıiiiii~IWııi~~Wi~Wi~Wiiii~i~t= Y•nır, süsleni: ve yaldızla- asam, ya.v ·· ~ 
nır da değme kdrgir binala bilir.? olunur. 

rdan sağlam ve ~üzel görü- Bnn öy~ı> b' dii!fkiinkiiy~r~tt~; Filipin ndulorı her ne ka -
nür?. Hele bir taraftan doku- Leylllnın ua ırço u:; r . 

ge~:miyecegine dair Fransız 
hükumetine teminat verdiği· 
ni ildve etmektedir. noksrınları vor; fakat bunlar dar en azı on sene dahıı Ame-

nuver, bir köşesinden bir pa- . .. .. T · · · h b' · 
rça 

8 
d.. .. Knpiç- güzelliğı nltında saklı, goru. rikan hl\ lı:imiyeti altında ka- ay mısın Parıs mu a ırı 

ıvaeını uşur ·· .. .. ı ... de, Pariste böyle bir oyak· 
lerin ıeninle alay ettiğini nmuyor w ben bu ~uze '~- lacak ise de Japon mulıarip-
g 

.. - .. l cude tupıyorum Şayet bır . .1 F'l' . . b' lnnmanın önüne ge~·ilmiyece-
orursuo. . . 

1 
lı·rı Japonya ı e ı ıpınm ır. ld 

• . . . . . . . 
!!Ün ona yaklaşırsam kımbı- ği kanaatinin hAkim o uğu-
-.; leşmesi fikrine revoç vermek k d L · · 

L~y.lA · iİe. ~a·n~ş.oİı . 'bir yılı lir belki ıiaha ilk gün oııun nu yazma ta ır :ıym1e1n 
d . . . .. - . ve nı· fret l için gayret sarfetmektedirler. Rerlinden aldığı bir habere 

geçiyor; bu zaman zarfın a ıçını gorecegım . . ı · re de Almanyeda do bundan "' 
ancak iki defa karşı karşıya edecoğim. Sonra ~a sevgı ıle 1 M. Piuauran .laponyanın ötürü yapılan öfkeye işaret it, 
kalııbilsdm. Hem nasıl? yüz- nefret mücadeles ıne gel ta- fılibinde havai usulü harek. edilmektedir. i 
Üne bakmadan.. Bakamıyo- hammül et. .. etler vücuda aetirilmesinde Bugün Oeyli 'relgrafın da 
r k 

1 
Şimdiye kadar tereddutte "' , 

um ı. . 't . c hı'r mahzur go··rmemekte ve . teyit cttıği gibi lngiliz Hari. 1 .. . . • u.. idim. Vaz apçtım. gı mıye - J c. Du L d gorm ıı ı::- ciye bakanı Sir on oaycnen 
n .. ar eşımı ~· ,,- ıınyır onunln hiçbir J 1 F'libin odun e - ~ A.ğ b . . · ı k eeım . 1 apon arın 1 v ıle Fransız elçisi Sorben il. 

~i?~ d?'~~ş sın~~;;a .~~les~:!~ zaman konuşmıy.ncağ'ı ~· bu- kenP-,·irlerinin başlıca müşt arasında ::; ure meselesi h:ık- 1 
d . . b b luşmıyacağım; kım ne erse. er'ısı' olt1 uklnrını da hatırlat- kındn b' ·· - l emek ıstemış.. Acu a u . ld . ı u ır goruşme o muş 
randevuya gitsem mi?... ~nu .. b~n ~aım .k·ı ~ ?ğu ~ı- maktadır. bu münasebetle de Fransız ı· 

Amma hani ben ondan buc- hı guzel gorm*' tstıyorum. elçisine Sarre aahnsına yürü 
L Menekşeler kadar mnhmur H 1ı1 1 F all bucak ka~·ıyordum ... H.1t- .. 1 ; t . .. 1 . k Ih . Romanya arictye nazırı melt üzere yapı an ransız 

td en samimi arkadaşım bile goz erı; . emız g~z erı 
1 

a ~- hazırlıklarına dair İngiliz » 
benim bu hareketimi ihmalime mde dnıma, temız ka aca · s f 7 (A A ) R Hariciye ba~nnına malumat 

· masum kalacak! . 0 ya, · · - oma . 
veya beceriksizliğime -Yerıy - oya Hariciye naztrı M. Tıt . vermıştır ~ 

Balıkesır Doğum ve çocuk 
bakımevı 

l - Vilayetin merkez ve mülhakatı, şehir 
ve köyleri ahalisinden müracaat eden gebe
lerin tabii ve müşkülatı her nevi doğumları
nı ve alelumum kadın ameliyatlarını miies-.. 
sesedc meccanen yapar . Çocuk düşürmek 
tehlike!'linde bulunanları da kezalik mecca
nen yatırarak tedavi eder· 

2 -- Süt çocukları ve iki yaşına kadar o- 1 
lan küçiik hasta yavruları dahi müessesede 1 
vat.ırarak her zaman meccanen tedavi eder. 
' or ve benimle alay eJiyor . Renim dinim bu; bu dıni r l !!. 

Neme lt\zım . Ne derse kendim içil! yarattım. Ve ülesko burada iki gün kal D k 1 
desin! Varsın alay etsin! hayatımda illt taptığım o, dıktan sonra bugün Bukre- o tor ~ 3 - Süt çocuklar1111n bakmı ıarzları hak-

Evtt, Leyl~dan öyle kaçı- son da o olo··.ık . şe gitti. il kında miistak bel validelere ve gebelik esna-
yorum ki .. thı ı maı az zam- Lise 68İsmaiı Memduh Ahmet smc1a vukuu nwıhuz arızaıara karşı tatbiki 
anda bunu aptnllığıma vere- = ispanyadaki ftrfı idare bir ay lazmı gdeu tedavi ve tedbirlerin alınmasını 

Japonlarla havaya sıkılan Trenleri yol~an çıkaran su- daha dlflll edecek. ÇOCUK » da gebıılere öğretmek üzere dersler verilir. 

Z'
·ya ~ualar ı·kaSIÇI, . . hastalıkları müt.hassısı. ~ 4 ~-?um~uri_yetiıııizin Bahk~sire balı-

y ~adrıt. 7 (A.A.) - Reemı 1 6t, şevledıgı faıdelı ve hayırlı müesseseden 
Uzun tecrübelerden sonra Buılapeşte mahkemesi tr - 1 g.ızete örfi idarenin bütün Muayenehanesini poıtah- 11 miıhterem halk.muzın İ~tifadeye koşmaları 

Kielhııus ve Christmas ısın- enleri yolılnn ı;ıkuran beyn~ ı İspanya arazisinde bir ay ane civarında Zemen ıo- 1 lazımdır. 
inde iki mühendis havaya elmilel suikastçı Sılvest Ma- 1 daha uzatılması hakkındııki ı kağına nakletmiştir. 1 

ziya şuaları endahat eden tuokanın muhokemesioe bnş- 1 kararı neşrtitmiştir. .. ~ ~~~t~~~~~~~~~~~ 
lamıştır . Matusknnın t~enlı)re 'ii' • _ •. :m 

bir nevi top icot etmişler- b kostte uu · -- 1:1 karşı yn~tığı "Ş .~uı .. .. 1 
dir . Bu şualar, taya relerin birçok kıınseler olmuştur. 
uçuşlarına devamı imktlnsız Merkum ipnotizma tesiri al-

bırakmoktndır . Bu hava tınıi 1 hurekııt ettjğini bilıli-
müılafo.a topları, mucitleri rrııektı•ıiir. Bu sefer Buda-
torufından birçoK defalar te· 1wşte mdıkemı>si huzuruna 

l U 5 ı U- ı 934 forihinde Viyana. crübe etlilmts ve 1 

gösteriş tecrübel~riDllC Budopı stc ckispresine karşı 
aimdiye kadar yalnız yaptığı ve 22 kişinin 
y k' . . 1 

k t . o"lu·· mu", 14 ıııının ya-az miktarda ziya uvve 1 ~ ı 
· ralunmosı ve miith iş zayi-

kullanmıııtır. Fakat zıyn 
"' atl:ı oı>tiı·cleneıı suikast idn , 

kuveti nek:ıdar ~·ok olursa R h Jıı. ç ı kııı ıktu<lır . ::ı ıp mt· te-
olsun topların tesirde bın !e okumuş ve ~onra 1 

o nispette fazla oluyor- A ,·ustury.ı - Macaristan ordu · ~ 

ALTIN MAKAS 
. .. 

Üc hucuk sene .\lmanvaıla tahsil etmis sanatın hiitün incelikleriıw vakıf Bertin terzi akade-. . . " 
ınısı ı ıtn aliyyülah\ dereceJt~ ıu •k.a~tarlık şdıad"tnamesini ve ayrıca ~eref diplomasını haiz 

• 
muş. Mucitlerin biri te~dr sundu istihklim zabiti olmuş 
İçin hudut olmallığını be bulunan bu go.rip adam mü . ı ı 
yan etmiştir. Masrafa bak- dafaasında deli olmadığını 

MUHARREMHASB 1 
Erkek ve Kadın terzihanes 

kılmazsa toplaa istenilen söylemekle beraber suikast-

buyüklükte in~a edilebilir. leri muhtelif «rUhl> larıo 
HuttA havaya beş milyon te~vikilo yaptığını bildirmiş 
oaum kuvvetinde ziya şu- ve bu ruhların nllahtan mı 

aları e0tlaht edebilecek top · yok ~eytandan mı geldiğini 
lar bile imal edılebilir bilmedığini ilave eylenıı;-t.r. 
Böyle ku,·vetli ziyH şuaları k' ·· k l \tuhakeıne ırn ız gun at ar 
sahuındaki her tayyare 

sı.irecektir . 
<lerhal başnşag· ı düşüp ha- 1~-----"'.--:-:-

ırinde yenı irat lıir !le:,:, z 
rap olucJktır . Elytjv.ıı mu- k 

topun tt•crübelerini yapmu · 
bitler toplarını Fransız as- l 
keri makamatıoın tecrübe- tadır. Bu topu bir sve\' mü-

1 hendisi icat etmiştir . İlk tec -
erioe ıırzetmiştir , 

~akasto.rı bulunduğum h ınımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 
1 z:ırif gdyinmiş hanııoefcndiler, en şık goyinmiş bey.,ftındiler Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 

muvafık olınıyırn ve sevilmiyen olbieeler derhal tatbik edilir. 

(iiizı·l vt~ pahalı olan kuma.'larımzı yalnız ALTIN ~l.\KASA biçtiriniz. 

Çünkü ı 8 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyeler1nde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlşlir. 

Erkek atalyısi postahane sakağı No. 50 
dammlar atelyesi Karaoğlan mahallesi iknıci sokağı No. 24 

lstakholmden bildirildiğıne rübelerin muvaffakıyetli old- ı 
göre elyevm İsveç harbiye uğu isveç resmi makamat- ı 1 

baklnlığı büyftk bir ktumiyet ında s5ylemektedir. 1 ~i~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



SAYFA: 4 Tt1RKDIL 8 1KtNC1TIŞ~ , 
Okuyucularımıza Bir Ko aylık. 

ı 

Yaz1hanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

• •• , ,. - ..... -&ı-c ... ~· .. --,..·.,r.~...ııı 
, 1 "' 1 ... " •• ~. .·..:,.-'ii1? _· ~~ 

f. • • • : ~ : .. - . 
Aşağıya hastığmnz rehber ta lJlo hal k ımızın lıer tüJü ihtiyaçJa

ı .. }l" 
r11u en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarla nerNlt•, l\ıt 
lerden karşıhya hil«)cekleri rı i gi>steriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz« Hangi oteli 
tercih etmelisiniz? 

Haııgi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? . 

gibi türlii ~nallerin e~vaplar1nı hu tabloda arHyımz .. 

T, D/-KO TAJ• Mehmet Servet örme evi, 
fi • ve caddesi ı ı umara: 98 

· ıtiK u vavi ıuı . 
. 

KlRT, ASI.YE· Mustaf~ Fehmi. 
rt. • ne soka~ı . 

llii l.. tlnwt cachle~i postah3' 

O T e L 
. 

: kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye cadJe · 
sinde .. 

A V UK AT: Emin Vedat bey ... lliikt'ııııet caddesind•'· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikiıı11ct 
cadde~iııde .\hnıct .c.;t'~lllCSİ kal'ŞJSIIHIH 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hiikl'ıntt•l ca<ldPsi 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa camii ca<ldesiude· 

B E R B E R.: Moda berberi Sabri bey. Hiik1mıet cadde· 
sinde .. Oarbalı otdi alt ı ııda. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliikiııı ı·t 
caddesi ·yıldız Karaaı ha nesi kar~ısıııda. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: ~alı ll~lıııwt .. oha~' 
rı u ıııara 18 

B A ... ( K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Pasa c:anıii cadde~i ııdP.. ~Jt.~ vlıaııt· ı o~azı ı ılı1 • . . ' 

1 ERZİ 

Bartd ı ı·rrı : ı h .kka li .\ .. ~i Ahmet Hilmi efendi·· 
Bi lt'ı1111ıruit·k i l t ·r. kou~ı · nt' \t' !" • k ır ı·t · ~ i ılı·ı·i 

ıJ .. "' ,, 

: Mustafa bey .. Postaha ııt· !'iok:ı~ı ~o. 4 7 . 
Tt~rzi "" üf'iicii Celalettin bey. Kıı"a~·ı 
mi liv c~ ('addP~İ No. 1 G3 . 

MANİF A TU '?: Tavşanlth Zade Fahri bey. Faııtazi 11ıtı· 
ııifatura H' kuma~ mağz.tsı. Kuvayi ıııilliY0 ~lerkeı ve kazalarda hij r 1 

nevi J ava ka bul ve surat
le neticelend ir ilir. 

• 
caılıl(•si ıııııııara: 52 J 

·- . ·.. . . . 

ı 
» .. :.-' \:.:.;.. ,.;.:_ .• . . • .. --~~ -. .. .. - ~-- . -.. "~~' . .. ··,.:)±. . : ~ ,• 

1 ATHANES.İ 
KahvPmizin , .• ~ hil\mıurn nwşru hatınıızm lenıizliği H' rı ı ii ~l ( •ı· ilt· rirnize gö~l('l"İl 'il hli~ıı~ii 

l ı izrıwt Jolayıs i lt~ 111uht t· ı·f'nı rniiştcrilt·ı·iıı ı izdt·ıı dt• gördiiğiiıı ı rağh ·ı iizl·ı·irn• ııl";ılin darlı~' 
da dii::ıiiuiiltırek cliµeı· hilı'ııu ıı nt 11H'~r·11haıu11ız gihi oyuııla,darı i<: ilc•t•t•k 11w~nıhatırı dalıi h

11 

giin<le~ı itihar~rı ii ç ktıt·u~a iııdil'ildiği ilc\11 olu ı ur. 

~ ... :~ ·~':ftf . ,_~ , . .. ~_:. -Vilayet Matbaasında bası mıştır· 


