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~INct SENE No: 2444 13 NiSAN 1935 CUMARTESI TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

~ENI BIR KONl.ERA NS 1? ...,, 

lunanistandaki mali durum 
hakk111da <;aldarisin izaha t1 

Galatasaray 1 Strezada Almanya, Rusy~ ve Lehistan1n da 
Libertas i§t1rak edecegi yeni konferans m1 haz1rlan1vor 
ßerabere kaJdi ~tre~a 12 <.A.A) -. ~ö~- 1 konferansm Londrada top- yemegini yemek üzre Tzola-. Atina 12 (A.A) Atina üstünde olacagma katiyen 

•J&ns1ndan: kaniyim. Bundan b1§ka büt- term d1plomabk muhab1r1 d1- lanmasma ltalyanm tarafdar del Peskatara gitmi1lerdir 
Istanbul 13 (Hususi) - Vi- yorki: olmas1 manidar teläkki edil- Müzakerelere saat 13,30 ßathakan bay • <;aldaris ~eye 330 milyon drahmilik 

~aliye bakam s1fatile 1935 bir ihtiyat ak~esi konulmu~- yananm Libertas tak1m1 bu- Almanya, Sovyet Rusya mektedir. Son 24 saat i~in- da tekrar ba1lanacakbr. 
gün (dün) ilk mapm ma~1m ve Lehistam da ibtiva ede- d 1· ·it it 1 d Alman istihbarat bßrosu· 1-iidceainin esbab1 mucibe 

lt~has101 haz1rlam1~hr. Bu 
e ng1 ere a ya arasm a- f .. 

Galatasaray ile yapb. Tak- cek daha geni~ bir konfe- ki münasebetlerin adeta ken- nuu .~.g1hz magafilinden ög-
sim alanmd~ yap1lan bu ra~s akdi i~känl~n henüz diliginden sikila§m•§ oldugu rend1gme ~Öre,. bu sabah Y•hada deniliyor ki: 

k' an11z ve vatan haini bir 
~1m adamlarm devlet ikti
~iyabna indirdikleri vahim 
•rbelerr ragmen büdcede 

ma~ta dört bmden fazla se- munaka§a ed1lmem1§tolmakla görülmü§tür. muahedelerm b1r tarafb ola-
yirci vard1. Oyun mütevazin beraber böyle bir konferan- Ttreza 12 (A.A) _ ital- rak ~ptali takdirinde al~nacak 
ge~ti Galatasaray takdire sm ihtimal Londrada topla- h„k- f . h h . tedbirler hckkmda muzake-
Jay1k. bir oyun oynad1, oyun nabilecegine dair kuvvetli Y~. b ut bu~e ml~n lder v anbgi rede bulunulmu1tur. Ban11n 

b~cak 350 milyon drahmilik 
mus e 1r p am o ugu a- h f • l · · ilk 

gohuz beraberlikle bitti. bir itina vard1r. Böyle bir b · tdk "b d"l k d. 1 mu a azast mes e es101n 
1i;•1 1i;11 ii;11 ~·~ 1i;i1 1i.;.i1 11;i1 11.;'1 eri zi e 1 me te 11 · mes' ele olarak telikki edil-

Ir a~1k bulunmaktad1r. Büd
~llin tatbiki s1rasmda bu 
~de ISO milyon drahmiye 
~ dar indirilecektir. Harici 

3;'~~r i~in büd~ede yüzde 
l'lltai •111betinde bir para ay-

11 ... 1d ~.„d1 "· "'' 1!!'111 b1„.11 111.d11 111„.11 11.ut11 Streza 12 ( A.A ) - Bu 1 digi temin edilmektedir. Dün 
sabahki görü§meler ~ saat 1 sathi olarak göriifülen me1'
sürmÜ§tür. Saat 13 te lngiJiz I eleler ve bilhassa 3 ,Subat 
murahhaslan otellerine ve 1 tarihli Londra te bligi bugt\D 
Frans1z murahhaslar1 da ögle yeniden müzakere edilmiftir. ~10SPOR1 

lfbr. 
be 8ay <;aldaris gazetecilere 

mmmm ~aaa 
Dün Altay Buca ve K.S.K. Göz Habe§ - italyan anlapmamaz 
tepe ma~lan ~ok heyecanl1 oldu l1g1 mÜ§kÜI bir safhaya gircli Y•natinda demittir ki : 

~Gt~enin taziminde batbca 
~ rrufu göz önünde tuttuk 

)e bu sayededir ki, milletin e • 
~ Yllklerden kurtard1k. Va-
~ t tahminlerinde ~ok k1s
~ ~ hareket lettik. Binaen-

Yh tahsilibn tahminlerin 

- - -

BAY ~ALDARIS 
tur. Milletin hükiimet icraa
tma halisane yard1m edece-
gine lemniyetim vard1r. Hü
kiimetin yegäne maksad1 
ulusun refah1d1r. 

11' '"11 
lli~d 

~··q 
1.!'111 

p1n1q 
~. 

Dün lik ma~larmm be§inci 
haftas1 da ikmal edildi. Bu 
haftamn en mühim kar§1la§
mas1 K. S. K. - Göztepe, 
Altay - Buca tak1mlan ara
smda idi. 

''""'' ...~, 

Hava güzel, fakat at ko
~u1ar1 münasebetile sahada 
seyirci az. Seyirciler arasmda 
C. H. F. lzmir viliyeti ba~
karu bay Avni Dogan da 
buJunuyordu. 

iJk ma~ sabahleyin saat 
1 n da Göztepeli bay F eridin 
idaresinde Altmordu - Türk 
spot· tak1mlar1 arasmda ya
p1ld1. Bu ma~ 0 - 4 Altmor
du lehine bitti. 

ikinci ma~, fzmirspor-~ark-

l' · spor arasmda idi. Bu ma~ ta 

llyyare piyangosunun iki gün zarf1nda ... e 0 - 1 lzmirspor lehine bitti. 
1_ 3' S1ra günün oldukca mü-
lli)en bütün numaralar1n1 ne~rediyoruz him kartila§malarmdan birini 

~ "$ tefkil eden Altay - Buca ma-
~SS6 Numara 1 8115 8219 8241 8707 1 2321L 23728 23798 23954 ~ma gelmi§ti. Hakem K. s. 
" 9521 9717 10003 10026 24029 24489 24757 24954 K tan bay Esad. Her iki ta-
~J0,000 Lira ~~~~ ~~~~97 11394 11435 11547 12058 12163 k1m sahaya ~1khg1 zaman 

12436 12974 '>()() 1· J Altay sol ar1gv mdan mada 

7 N 13030 13162 13364 13590 ..., ira {azanan T Umara gen~ merkez muhaciminden-
13689 13951 14017 14298 nun1arlar d h · h 25,000 L1•ra 14444 14542 15011 15224 136 558 1133 15441 e ma rum, yerme enüz 
15407 15403 157 B. tak1mmdan ~1km1§ olan 

19155 No. 20000 Iira 15895 16171 162~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~:~ ~~:~ Mehmedi alm1§h. Bazi haris 
1361 " 15000 " 16707 17059 17533 17887 7552 7753 8411 8803 kulüpcülerin gayri metru 
~7 „ 10000 „ 17930 179'18 18139 18340 11880 11888 12146 ~irkin vaks1talara müracaat 

2
vvv3.t 3 „ 5000 „ 12162 etmesi ta 1mlanm1z1 hakiki 

18408 18566 18578 11835 12308 12448 13356 13717 k l . d h I.~ ... 11 „ 2000 uvvet erm en ma rum et-
~ " 19048 19592 19791 19879 14460 15219 15232 15602 · ti" Alta d b b 
l 

lllbitlardir. m•§ . y a u se epten 
ÖOO 1. k 19013 20337 20718 20729 21663 21847 2253? 22752 dün az kalsm bir sürprize 

1ra azanan 20860 22158 22202 · 22218 23806 24060 kurban gidiyordu. Gün ge~-
1~ nun1aralar 22230 22982 23170 23205 - Sonu 4 üncüde - tikce bir az daha terekki 
24042 8018 6996 16852 Ji'mmm ..... mmmmr•7*mm~~~ etmekte olan Bucahlar dünkü 
1311 l4372 20145.114856 n B ~ 1 1 oyunda Altay1 sahadan mag-

Cenevre, 12 (A.A) 1talya dedilmektedir. 
hükumeti Habe~istan ile ken- Habetistan ve ltalya h&k6-
di arasmda dogrudan dogru- metlerinin 19 Dinunuaani 
dan yap1lm1§ olan müzakere- 1935 tarihli nota mucibince 
lerin tarz1 hakkmda Habesis- heJ türlü itilaf1 2 A;all11r-
serdetmi§ oldugu mütalaalan 1928 tarihli ltalyan • Habet 
a~1ktan a~1ga reddetmekte- muahedesi ahkilllllUl tevfikaa 
dir. Habe~istan hükiimetinin yani ya uzlqma ve yalaud 
hareketi hiläfma olarak ltal- hakeme müracaat tarikile 
ya hükumetinin dogrudan halletmeyi teahhüd etmit ol-
dogruya müzakereler icrasma duklan habrlattlmaktadir. 
devam edilmesi mütalaasmda Bir de 1928 tarihli maab-
bulundugu ebemmiyetle kay- - Sonu 4 üncßde -
m~~m mm am 

Saadet Ki1esi 
Gene bin;ok vatanda~Jar1 n1es'ut etmi~tir 

lO~o218.3I 1 ~ u y1 vap1 acak Uluslar hib ~·karacaklard1. Mubitle-
lira kazanan 11 aras1 panay1r1 rinde sessiz ve muntazam 20000 lira kazanan 19115 I Konyah Mustafa ve 7939 DU-

13 numaralar . bir §ekilde ~ah1an Bucablar1 numara hamili Abdullah maraya5001iraAyavuklada Bay 

1~ 9780 7287 16688 Ge<;en y1Ilara n1sbetle <;ok mükcn1n1el, <;ok dünkü muvaffakiyetli oyun- efendi mahallesinde Alaca ramTalsa9714 ~numaraya bq· 
la~ 12779 20245 928 ' parlak ve <;ok f aydah olacakbr larmdan dolay1 tebrik ederiz. sokagmda 14 numarah ha- yüz lira Kabadayi ralo 
D,,.cJ. 2994 3182 6556 Pertembe günü belediyede ba,aracaklari vazifeler yük- Bu oyunun ilk devresinde nede Hüseyin, 15000 lira faLrikasmda kitib muatfa 
\IQ~ 90 b. · · 1- B t V k 14856 h 500 lira 13689 numaraya Te· 16~ 10 12931 16072 valimi.z general Kiz1'1l Dirik, letilmi§tir. Bu toplanbda ~ 1nnc1 go u oca yap 1. a- azanan numara a-
~!fl '>n„.,,.... 21746 23486 bei d b k b l k J habm ayagv ile beraberligv i te- mili Amerikan konsolosha- pecikte Siki 500 lira 24954 o „V"tUO e iye 8 § ammiz ay a man arar ar gösteriyor ki 17887-7974- Bunlardan kirk 
00 Lira kazanan Behcet Salib Uzun ba1kan- bu seneki panayir timdi e : min eden Altay ilk dereyi nesinde kavaz Murad, 1000 kiti 3456_4612 tirketno ... • 500 • bklan altmda toplanan büyük y i. berabere bitirei. lkinci dev- lira kazanan 9780, istinaf 

l 'l, numaralar • k .t b l l k b kadar yap1lanlardan kat kat ~ d .k. . 1„ . B hk k b b C lira 6347 Basmane :•iatasyo-
.,., ~ om1 e u y1 yap1 aca ey- .. .. 1 k S ~ re e 1 1ne1 go u yme uca ma emesi iti i ay ev- nunda revizor bay Ädil 

2M„ 216 1477 2013 nelmilel panaymn her ba- u.s. tun ° aca. br.. •rasi. dü. §· yapb. 2-1 galib vaziyete ge· d k · · b S d 
""G 2 k k f et er1mes1 ayan aa et . Bahtiyar yurddqlanm1zla 34,, 913 2002 3219 ~ k1mdan mükemmel ve ku- tu ~e 0~1temn aahyetm- ~ ~en Buca tribünlerdeki hari~ 1000 Iira kazanan 1672 nu- b h l 
.,., 3531 3712 4579 1 d - u ayir 1 ve saadet getiren 4612 sursuz olmas1 i~in her türlü en, yapbgi ve yapacag1 kulüb tarafdarlarmm te1vi- .:marah sahibi Osküb,' otelinde r kk 

5360 60 "'ora ap1 karakolu kaJ'fl• 6347 18 6280 ft tedbirler ahnm11 ve bu i1ten i§lerden uzun uz:ad1ya bahs- ~ 1 kile bu galibiyeti 30 neu da- Yakub:· ve §eriki Nesibe. smdaki Saadet kitesi aahibi 
„ )130 6458 6840 6867 ~ anlayan bir~ok yurdda,Iara edecegiz. ~ 1 kikaya kadar devam ettirdi. 500 lira kazanlar 8115 nn- bay Tahsini öz yllrekten 

7485 7939 7974 l\rJ;:t#&-t#Jtt::S•":s...,. •A:s;t #:li;+#&"t#~~~~ [ Sonu 4 üncüde ] mara sabibi.JMezarhkba1mde kutlular1z. 
~-•.,_u...,c:cma• am 1~x:G:a:tttr ... ~ ~ ... ~.... ..~-v. ~.-..~-,.-..~Btr-ttE.':1,..;~a&~'1lDl~Mll~iD!ii~-Eiiililllii1ll----------

eJi Nakdi Efradma: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m Uz'a Yaptir1n1z. En saglam Yerli Mahndan 
• • • • 



Sahife 2 ( Halkm Sesi J 

Bir kü~ük bayan ve edebiyat 
Ge~en gün bir toplanbda 

~ok sevdigim bir §airden 
par~alar •· okunuyordu. Gen~ 
bayanlarda vard1. f ~Ierinden 
biri 1srar etti: 

- Artak bu asarda da §U 

okunur mu?„ Firkete gibi, 
hotoz gibi §iirin de modas1 
ge~ti... 

Diye ba§lad1. F akat er
kekler bir kulüpunu bulub 
gene ~iiri okumaga ba§lad1-
lar. 
"Ne behar1 · vuslahn bassm 

deyu ilk ayine„ 
"Beseden papu~ giydirdim o 

nermin payina„„ 
Gene bayanm biri bundan 

bir§ey anlamam1~b. Hemen 
kendisine terceme ettiler. 
Gülümsedi: 

- Ayagma öpücükten pa
puc m1 giydirmi~?„ O!da bir 
§CY mi?. Krokorilden iskar
pin giydirsin bakaltm„ Y1lan 
derisinden iskarpin giydir
sin„. Busedn papucu herkes 
giydirir. Marifet krokorilden 
pabucu giydirmek •. 

~iir merakhs1 bay devam 
etti: 

"Eyledim mehtab1 ben da
vet dügün alayma„ 

Bayanlardan birinin sesi 
gene yükseldi : 

- T abii„ Masrafsiz davet 
bu kadar olur i§te„. Mehtab 
dügüne davet edilirse be~ 
para masraf olmaz. Mehtab 
viski i~emez, hol i~mez, pas
ta yemez„. 

.„As1l marifet Mehtab1 de
gil de ~i§lideki, Ayazpa§a
daki, T aksimdeki dostlan 
dügüne davet etmekte.„ Meh 
tab yerine yüzlerce ki~iyi 
Tokathyana yahud Perapa-
lasa, Park oteline ~ag1r. ~am
panyalar oluk oluk aksm ki 

kü~ük bir kay1ga - l?tlam1§„ 
dediler„. Gülümsedi: 

- Bu §airin sevgisi de 
pek sudan ya§1yormu§„ dedi. 
Ayagmdaki :iskarpin buse
den .. Dügünündeki davetli 
ay l§1g1„ Bindigi §ey de kü
~ük bir kay1km1§.. Damen 
tutub ü~ ~ifteh kü~ük kay1ga 
athyacagma aparhmanm 
önünde duran spor otomobi
line atlasa, direksiyonun ba-
§ma ge~se„ ya.„ 

Bay devam etti: 
„ Gül yanaklar üstüne 

ya§mak tutunmu§ nurdan.„ 
Bayan bu sefer kahkahay1 

basb: 
- Nurdan ya§mak„ l§1k

tan elbise. Ne iyi §ey„ Bak 
bu ho§uma gitti. Mavi l§tk
tan, ye§il l§tktan tuvalet hi~ 
fena degiJ. Hem de bedava. 
Ben olsayd1m nurdan ya§
mak 1§1ktan elbise yapbra
maymca krep marokinden 
enfes bir gece tuvaleti ya
par ~1kard1m. 

Sustuk. lnrnlarm bugünkü 
maddi cebheleri kar§ smda 
en güzel §iirin ne garib bir 
hale dü§tügünü görüyor mu
sunuz? 

Buseden papuc deyinde 
gülümsiyorlar, akdlarma kro 
koil iskarpin geliyor, " Dü
glin aläyma..,.mehtab1 ~ag1r

d1m „ deyince "Mehtab vis
ki i~er mi? „ diye soruyor
lar. 11Ü~ ~ifteli kay1k„ Der
saniz " Spor otomobili ter
cih ederim„ diye kesdirib 
abyorlar. 

Zavalh edebiyat .. Ne mad
di insanlarm kar§ISmdasm. 

H. FERIDUN 

ben ona davet diyeyim. Y ok-
sa kuru kuru mehtab1 dü- F1r1n VE Hane 
güne ~ag.r1b da ne olacl?k?„ Kar§1yaka Sogukkuyu tram-
Ba~ka bir §iire ge~tik. vay caddesinde 72 numarah 
" Atlad1 damen tutub ü~ fmn ile 74 numarah hane 

~ifte bir zevrak~eye „ sabhkbr. 
Gene bayan "damen„ ile Taliplerin ayni caddede 

" Zevrak~e „ nin manasm1 cami kar§1smda 35 nu--
sordu. Kendisine anlathlar: marah haneye 

„ Etegini tutub ü~ ~ifteli müracaatlan 
~ 1i;.11 ~. flf"IJ( fl 11 ll'' 1( 11'"''1 p•·~q 
~ ktullf ~„„ 1 11i!;11 1i;!d1 h~rl ll~tl ~d 

GÖRMiYORUM •• 
Bir zamanlar herkese " karde~iz „ diyordunuzl 
Her ikiniz de kendinizden, ge~iyordunuz 
Dü§ündük~e bunlari adeta Ü§Üyorum 
Karde§ karde§i de.. Demek severmi§ diyorum .. 

0 ki gögüsten gögüse, gezen bir menek§e, 
lsterim ki malik ol i§te senin bu e§e, 
Alhkh dudaklarla, sürmeli bir iki ka§, 
Tak1lan bir ~icek taze olur mu " arkada§ „ .. 

0 bpk1 bir arid1r konar bugiin bir güle, 
Geceyi o ~i~ekle, gündüzünü seninle, 
Dola§ir o zavalh hep böyle sokak sokak. 
Anyor kendisine apk kalm1§ bir kucak. 

Sorma kimim ben.. Biraz dü~ünürsen eger sen 
Süzülen gözlerinde, a~k rüzgär1 eserken, 
Toplad1gm fikirler, beyninde pathyacak 
0 hayal ki„ Seninde, kalbinden athyacak. 

0 hayali bir gececik gögsüne yana§br, 
Bu boyalar ipnde güzel rengi ara~br, 
Bir~ey bulamazsm emin ol ki hepsi hava, 
" Gözlerim kapahd1r „ merak etme, elveda!.. 

Karantina: NE~'ET 

~~lUdc~-Jt.*-*k.'k:Jc.*11:.~~':k:Jdc:k.~ 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet, (:i~:ek A~1s1 
PANSUMAN, ~IRINGA 

l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 

~I 
~ , 
~I 
* * * „ 

Bir 
Y1ld1zlarm altmda egildim bakbm suya; 
Bir peri beni orda büyüledi ukuya, 
i§te o gece gördüm ben seni doya doya, 
Ve o geceden sonra ben sana vurgun oldum. 

- 0 - 0 -
Her §eyimi alm1§b sevgilinin hayali; 
Onu görmek arzusu dogurdu bu meläli. 
Duyurdum bundan sonra ya§amak ihtimali 
Azald1; zira ben <le bir yaprak gibi soldum. 

- 0 - 0 -

i~imin k1z1lhg1 gözlerime vurarak 
Hep onu bulmak i~in dola§bm oglayarak 
Ve nihayet bir dagda sararm1§ bir ka~ yaprak 
Yollarima döküldü anlad1m arhk k1~b. 

- 0 - 0 -

Yüksek bir ta§ üstünde denize dogru durdum 
Bab riizgärlarma i~imde pusu kurdmn 
Anla~1lan ben bile kendimi bilmiyordum 
Anla§ilan o peri varhg1m1 sarm1~h . . . 

HASAN TEVFiK 

1 AKD N Y„RÜ! 
CEVDEDE 

Bu gurbet elidir seni de yakar; 
Sakm ha aldanma trakdan yürü! 
Gülleri gülerek yüziime bakar; 
Sahibi yok sanma i~te bir sürü! 

Yolunun saptig1 bu yerlerde hi~; 
Görmezsin ne ne~'e ne de bir sevin~; 
Gülleri kokanlar hepsi senden din~; 
Sakm ha ald~nma 1rakdan yürü! 

Gönlüne 
Kalbine 
Bekliyor 

sarsa da 
dohnasm 
hemlierin 

a~km kaygusu; 
gü!ün kokusu; 
irakdan yürül 

GUR ET 
Senden ayr1lah tam be§ yal oldu. 
Aglaya s1zlaya gözlerim doldu. 
Kuruyan gül gibi ümidim soldu; 
Bu gurbet camma tak dedi annc. 

$u ayr1hk bana ölüme deger, 
Dünyada en ac1 gurbetmi§ meger. 
Y11larca gezmi§im gurbette yer yer; 
Ayr1hk kalbime i~ledi anne. 

~u u~an ku§lara soruyor musun, 
Talihsiz yavrunu bir kere olsun? 
Senelerden beri amyor musun? 
Bu gurbet bir ac1 gizledi anne. 

KURUL 

Buca: ~ABAN CO.;»KUN 
- ~. 

VENiZELOS UN 

Marif etleri ••• 
--------~-•+oo••----~--

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 

- 17 -

Ha~111etn1eah r ral. ~ahsi SCr\·cti olan ;n 
n1ilyon f rangu1 Avusturya bankalanna yati 
r1lnus, oldugunu sizc süyle111en1i cn1rctti 

ISTANBUL l<;I NEDEN 
KORKUYORLARMI~? 

Lord Gray habratmda, is
tanbula karadan hücum hu
susunda vaki olan Yunan 
tekliflerinin ni~in reddedildi
gini anlatarlccn bu tarihi 
§ehre Yunan askerlerinin 

girmesindcn ve Rusyanm Al
maya ile münferid sulh im
zalanmasmdan korkuldugu
nu yazmaktad1r. Lord Grey 
Yunanistandan bir k1s1m ara
zismi Bulgaristana terketmesi 
ni istemenin dürüst bir hare
ket olmad1gm1 da iläve et
mektedir. 

Madam ki Yunanistanm 
Türklere kar~1 harbetmesin-

helde Lord Greyin, Yuna
nistandan <;anakkale seferi
ne i!?tirak ctmesini istemi~ 
olmas1 garib degil midir? 

itiäf devletlerinin Bulgaris
tam kendi taraflarma ~ek
mek ümidile bu kü~ük dev-
letin kar~1smde ne kadar 
kü~üldüklerini hatirlamak 
hi~ te dogru degildir. Bu 
devletlerin Bulgaristam tes
hir etmek i{:in ba~ka bir 
devlete ait araziyi ona tak
dim ettiklerini ve son daki
kaya kadar kör gibi bir ~ey 
görmediklerini tahattür et
mek ~ok elimdir. 
SIR SIGARA TABAKA

SI HIKAYESI 

13 N 

DUYGUL 

• • 
[ A. 

Bir efsane oldu gönül feryad1, 
Unutmak mümkün mü sefay1 a§k1; 
Kalbimde inleyen bülbül feryad1, 
Muttas1l inletir seday1 a§kt ... 

* • • 
Herkesten ögrendim bu a§k i§ini; 
Sorup sual ettim manay1 a§kt, 
Görsemde kalbimin yükseli§ini, 
Arbk bende dald1m deryay1 a§kl, 

* „ • 
Bülbülerim sustu sedalar1 yok, 
Bu kor kalbiminde edalar1 yok; 
Benim a§k1m gibi sevdalar1 yok. 
Avare dola~hm sahray1 a§kl .... 

MUZAFFER ~ÜK 

~afakta •• 
T aze bir gül «ibi a~1ld1 §afak, 
Scrpildi göklere hep yaprak yaprak. 
Gizli bir sevdad1r sindi her yana, 
Bir bcsteyi sunup ku!llar ormana 
Sevdah gü!lere kanad gerdiler. 
Yuvay1 dü~ünen gayri kalmami§I 
Sularda raks eden her ye§il kamt§; 
lnce kollarmda sevgili diler!. 

lrmaklar, gümü§ten uzun bir kemer, 
Daglarm yelinden yorgun ak1yor. 
Y e~iller i~inde eriyen güll er; 
Mavi bir göz gibi göge bak1yor. 

A~1k sinesinde beyaz güllerin, 
Bay1lm1§ zevkinden gen~ kelebekler „. 
Ne yaz1k! Doymadan hep ölecekler 
<;1rp1mp, koynunda bu yaz güllerinl . 

Kar§iyaka: HA YRI T 

GENE SANA •• 
[ Ka„. ] ya 

Ak~am sular karar1rken ben hülyaya dalar1m 
Seni görmek emelile uzaklari aranm 
Gecelerm bu ~ok cazip renklerinin i~inde 
Y az1k ki.. Bo§ ümid i~in ben zihnimi yurar1m 

* • • 
Biraz sonra gökyüzüne yükselince y1ld1zlar 
Siyah tülün sinesinde uyukhyan ufuklar 
Me§bu kalbim hep aglar karanhgm kucagmCia 
Kamyan §U benligimin elemine sem katar„ 

Karantina: 
Lütfü AKSUNG „........................ ..„ .. „„„„ ....... . 

GELECEK HAFTADAKI Edebiyat sahifemizde T 
Nihad, H. Zeki ve Nusret Gencer'in ü~ nefis §iiri ~ika 

de büt~e encümeni mazbata 
muharrirligi ve harbiye en
cümeni reisligi yapm1~ olan 
güzide bir Fraus1z meb'usu 
tarafmdan bu hususta ~ok 
garib bir sebeb ileri sörül
mü~tür. Bu meb'us ikinci 
Balkan harbinde Bulgar kra
lt F erdinand1 ziyaret etmi§-

ti. Ferdinan, Frans1z meb'u
suna pek büyük iltifatlar et
mi§ ve burada ona kendi 
.zesmile süslü bir sigar taba
kas1 da hediye etmi§ti. 

Konu~urlarken Bulgar kra
h meb'usa ~u sözleri ~öyle
mi~: 

11 
- Kirn bilir, belki bir 

gün, sizden bana bir hiz
mette bulunmamz1 rica etmek 
f11"satm1 bu!urum. Günün bi
rinde birisi gelipte size, vak
tile bir sigara tabakas1 he
diye etmi~ olan kimse tara
fmdan gönderildigini söyler
se, onun, sizden istedigini 
yapmak i~in, elinden geleni 
esirgiyccek misiniz? „ 

Bu görü§menin üstünden 
iki seneden fazla vakit ge~
mi§ ve meb'us, Ferdinandm 
söylediklerini ~oktan unut-
~~ftU ki 1915 senesinde bir 

usunun oturdugu apartt 
kap1sm1 ~ald1 ve Fr 

ahenkli bir isim 
meb'usa dedi ki: 

- iki sene evvel siz 
sigara kutusu vermi~ 
zatm tarafmdan geliyo 

Meb'us geien adam1, 
susi bir odada kabul ed 
onunla gizlice görü§tÜ. 

esrarengiz ziyaret~i §U 

leri söylemege gelmi~ti: 

- Hametmeab kral, f 
serveti olan 37 milyon f 
gm A vusturya bankas1na 
tmlm1§ oldugunu size s „ 
memi emretti. Eger 1 
devlerinin tarafm1 ilti 
ederse, bu para merkezi 
paratorluklar tarafmdan 

tedilecektir. Frans1z b 
meti, harbden muzaffer 
d1g1 takdirde ha§met01e 
bn zarar1m teläfi edece 
kendisine vadeder ve 1 
geien teminab verir 01i? 

Ziyaret~i bu suale 48 
i~inde bir ceveb istiyo 
Meb,us Frasa hariciye JI 

r1 M. Delkaseden bir 111 
kat istiyerek kendisine 5 

Jenen teklifi ona anlatta• 
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Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglan1, zarif ve 
oturak terazilcrin1iz geldi. Her 

f evkindcdii· 

darngah 
terazinin 

SATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 

....... 
V 
~· „ 

• 
lnci Gibi, 

SAÖLAM 
Z a ri f 

· ])j~ler c;ehrcnin hakiki zinetidir 
Bunun i~in 

Ferit 
DI~ MACUNU 

,Kullammz 

Koku, 
l.„ '".!·~zet 

ve s1hhi bak1mdan 
fevkalädedir 

Büyük 
tüpü yalmz 15 kuru§tur 

·raptan Alanlara 

g:;,"o~~ S. Ferit ~ifa 
'Tenzilat 
Eczanesi 

Hükümet s1ras1 

1 - En yeni Paran1ount dünya hadisati 
2 - Seyircilerine zevkli ve ne~'e saatlari ya§atacak 

Tangosu 
3 - Türk-;e sözlü, TÜRK<;E ~ark1h büyük film 

BOSNA SEVDALARI 
Bu Güzel filimleri görmek i~in her halde 

fk· 1.k • ( TAN ) Sinemasma 1~e~me 1 te: - • Tel. 3143 

GiRMELiSiNIZ ___________________ .._._...,,_,__, 

SEANS SAATLARI 
Hergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 

lS, 17, 19, 21. Pazartesi, Per§embe 3 te ba§lar. 

-
( Halk1n Sesi ) 13 NISAN -

Yunanca 
Gazeteler 
Atinada inti§ar eden Yu-

nanca ve Frans1zca bütün 
gazeteler, ve Selänigin 
PROGRES gazetesile bil
cümle Musevi gazeteleri ve 
Frans1zca MESSAGER 
D'ATHENES gazeteleri 
Alsancak, Pasaport iskele-
Jerinde 2 kuru§ fiatla satd-
maktad1r. 
Arzu edenlerin Alsancak 
Celil Efendi Sokak No. 49 

J. l{olokocas 
Adresine müracaat ede

bilirler . •• ---~~----~~======-~~====~s:===~:===============~"!'!"""'~~!"""""--~ ...... ~ ..... ~ .............. ~ ....... ~~~·~~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!f 

Yüksel 
Kabaday1 

YükseJ rak1s1 az zamanda 
Kabaday1 rak1s1 kadar yük
selmi~tir. 

izmirde Kätipoglu mahal-, e f a Jesinde K1z1l~ullu caddesinde 
tugla fabrikas1 kar~1smda 

~aha iki kuleli kuyusu 30 zeytin 
Q ve meyve aga\'.lari ve snatur-

YÜ Z Ü M haraboldu rom k1linik ve mesken i\'.in 
-• 

Bu Pillerin En Tazesini 

' 

-V 
~ 

"< -~ 
0 -"'"' ,,.,-

""' --,.... ---• -:::J 
,.J 

""C -· --~ -• --
• elveri§li 3000 lira k1ymeti, izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

~ÜNki: senevi 300 lira midah olan ( •• seyin Hüsnü demi§ ) 
~~~ Q~ ~ff, ~fl.'~A ~;- '. ~x f1 ~ H~ \N bag azimet dolayisile 750 Ticarethanesinde bulab1"lirs1·n1"z t:J'' rz. ~ ~11~~ ,· ~ %' ~~ ~~ ~~ ~ Jiraya sahhktir. ' ~ fJ ~ (/, (>4~ ~ ~~~~~~~~~-G~~~::.r.•„„'6""11„" „~.~~~~,.. ~ 'f.:I ~ ~ ~,;w, ~~ ~ , ~ ~ ~ i1 ~~~~~~~~:ov;,~~::'1 :1\: itti at0°"a~~~~"* * * rr ~ · .... Mahali müracaat: Ba~turak ~ 

k l. , ·a~ ~ ~agd'l ~Kestelli caddesi 100 numa- ~ TA YY A SiNEMASI T3i1}
0 ~ 

U an m a 1 m rah dükkända simsar bay ~ .. • 
~ BUGUN " - - 6-l Mehmet ~ 

f!J ~~~~ j~~~ _ i ;~Q'.J:!~~-;;i@U.i~W"~f~iä~€t'7~ ~ Robert Motgomery - Madge Evans - Valter Huston 
,111,„ ~ Robert Young - Franchot Tone 

tLllllll E L ff A M R A idaresinde Milli d!WJ1 ~ 
Juf 1 Kütüphane Sinemasmda 11 ~ Gibi be§ büyük sanatkär tarafmdan harikuläde ~ 
111 '~ ~ bir muvaffakiyetle temsil edilen e 
1Uii111 Avrupanm en güzel sesli kadm1: GITTA AL PAR UfJ ~ ~ 
i~ "Bitmemi§ Senfoni„ filminin (~ubert)i: HANS JARA Y ii .~ Deniz Alt1nda Cehennem -~ 
11J!i1J tarafmdan oynanan büyük operet liJI ~ • 
1i1 • 1~ ~ Deniz ve hava muharebelerine ait §imdiye kadar ya- * 
1~ T A N G Q L J T A .1 ~ p1Jm1§ olan filimlerin en yüksegi ve en güzeli vatan E 
·~ ( Sa voy Otelinde l~alo ) ··~ ~ sevgisi - vazife a§kt - feragab nefis - askeri disiplin ve 1 

~ 1 ii ~ büyük bir a§k maceras1. A V R 1 C A • 

~~ Eglendirici bir mevzu, DANS -;1lgmhgi, DEKOR ve 1~1 ~ SON NiNNi (tamamen renkli Miki Mavez) • 
~··· TUV ALET zenginl!gi · · · Bale, ~e~~· Caz, G1tar ve .l~. ~ F 0 K S [dünya havadisleri [Türk~e sözlü] • 
lllll! PAUL ABRAHAM m co§kun mus1k1s1.. . . \\!1 ~---------------------lllfiJI 'llt111r. „ SEANSLAR 
·-· iläve Olarak : II "4~ '11 J>aranlount Jurnal „~ •• \ ~=~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 

• • Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) 8 (en son dünya haberleri) ' ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 

i!lml1 '"""~r--u....:..!c~ ..., t ~ ~b rii ~:~ 1· K K T -------- "• 
llllßll SEANSLAR llJJ~~ D A: 
·i Hergün: 15, 17,14 ve 21 de. Cuma günü: 11,30 da il! ~ Hergün 21,15 seans1 ucuz [HA L K] seans1d1r. * 
l~1 ucuz seans.!er~~mbe günü: 13,30 ve 15te talebe seans1 '1'1~ Fiatlar 25, 35, 50 kuru~tur. ~· 
.-;;;i ~~~~ i~E-~: :~~ t:;:~E :~t)~~:~~9iif::;!Dii.§.sp,rmi ~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~ l!!J \;-'--§" - _ • ..._U ~;'.:;: • - 'J '-3- • _ _ ~- : _,_.. ~~ .'e~~S'"~! ~~A~~~~~~ •• ~~~~~~~"· • 41 

y.< :z 

lngiltere Krah Arslan yürekli 

Ri~ar 
Salaheddini Evvubi 

.; J 
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Türk tütünü i~in al1nan esasl1 
tedbirler ••• - - .................. __ 

Hükumet ve inhisar ckim i~Jerile rekoltevi 
~irn<lid;)n tanzirn etn1ege haz1rlaniyürlar 

Bu yil yurdumuzun i~ tütün 
piyasas1 hararetli ve iyi bir 
faaliyete sahne olmu~, 334 
mahsulü tütünlerin dörtte ü~ü 
diger fiatlerle sablarak tü
tün egicilerinin yüzü gülmü~
tür. 

izmirde ekicilerden sonra 
yerli kumusyoncular elindeki 
tütünler de sablm1~br. Bur
sada pek az kalan ekici mal
lar1 da tü~car ve inhisar ida
resi tarafmdan almmaktad1r. 
Samsun ve Bafrada piyasa 
iyi ~artlar dahilinde devam 
etmektedir. ~ark viläyet)e
rindeki tütünleri de inhisar 
idaresi tamamen sahn al
maktad1r. Bu vaziyet ~ok 
yerlerde köylüyü tütün ekme 
lehine harekete sevketmi§tir. 

izmirde ekiciler 935 ekimi 
i~ine hararetle koyulmu~lar
dir. Bu mmtakalarda yap1lan 
tahminlere göre 935 rekol
tesi ge~en senekinden laa
kal be~ milyon kilo fazla 
olacakhr. Diger mmtakalar
da haz1rlanan tarlalar ve ye
ti!ltirilen fidanlara bak1hrsa 
bu yll tütünlerinin rekoltesi 
itibarile ~ok fazla olacag1 
görülmektedir. 

Tütün i1inae rasyonel bir 
siyaset takibini lüzumlu gö
ren hükumet hari~te mü§te
risi bulunam1yacak derecede 
fazla istihsalin önüne ge~
mek ve istihsali iyi evsafta 
mahsul veren mmtakalara 
hasretmek i~ini Ankarada 
toplanan mütehass1slardan 
mürekkeb bir komisyona tet
kik ettirmektedir. Bir taraf
tan da inhisar idaresi dahil
de istihläk edilecek miktar
la her sene mutad olan ga
rantill ihracat harininde kle
reng anla~ malarmdan isti
fade ederek harice yap1labi
lecek fazla sah~lan hesep 
etmek suretile normal bir 
rekolte tesbit etmekte ve 
yeni ekimin bu had dahilin
de yap1lmasm1 temin edici 
tedbirler ahnmaktedir.: 
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Tohumlana 1släh1, en ma
kul tütün cinslerimizin 1sh-

fas1 i~in de ~ali§1lmaktad1r. 
Bunun i~in ekicilere mmta-

kalarma göre nümunelik to
humlar ve tarifnameler gön
derilmektedir. ~ark viläyet-

leri itütüncülügünü 1släh et
mek ve burada o mintaka 
ahalisi i~in s1gara yapan ma

halli atelyeler harmanlarma 
mahsusu tütün yeti~tirmek 

i~in Malatya, Bitlis, S1vas, 
Diyarbekir ve Ad1yamanda 

birer tecrübe tarlas1 haz1rlan 
maktad1r. 

Tütün inhisar1 Maltepede 
kurdugu tütün 1slah ve tec-. 

rübe istasyonunu da tevsi ve 
takviye etmi§tir. ---.....-..c;---
Habe§ - italyan 

- Ba§taraf1 Birincide -
bar notalarla her iki hüku
metin her hangi bir ihtiläf 

tm hakeme havalesi takdi
rinde iki§er hakem tayin et
megi taahhüd e.\lemi§ olduk 

lar1 beyan olunmaktad1r. Bu 

sebebden dolay1 italya dog
rudan dogruya Habe§ hüku-

metine -müracaat ederek bu 
§erait dahiliade kennisi ile 

uüla~mega amade oldugunu 
bildirmek niyetinde oldugu
nu beyan ve iläve etmi§tir. 

---'!HLr--=--

KÖ§eha§1 ki§e
sinin ogurlu i§i 

3556 Numarah biletin ha
mili hmirde Karantina Mi
tatpa~a caddesi 2~ numarada 
mukim mütekat binba~1 Bay 
Y ayya kazanmi§br. Bilet Ke
meralb caddesinde 15 nu
marada Bay ismail C1bar ta
rafmdan sablm1~br. 

Kazanan yurdda§1m1zla bu 
bileti satan Ogurlu ve Ha
y1rh ki§e sahibi Bay ismail 
C1bar1 tebrik ederiz. 

Dedigin zaman Gran Merlin nas1l titredigini 
de siz gördünüz. 0 cezasm1 buldu. Biy §im
di bu feci habray1 unutmaga ~ah§ahml. Dedi. 

Frkat bu habramn birdenbire zihinler
den ~1kar1lmas1 kolay olmad1; ziyafetin de
vam1 müddetince en müsterih ve vaziyctine 
häkim olan kral Ri§ar, Saläheddine: 

- Muhterem muhatab1m!. 

Dedi. Siz Siko~ya prensi ile uru~tugunuzu 
söylediniz. Bir de benimle uru~mak istemez
misiniz ?. Bu mübarezenin mükäfab da, Ku
düsün galip tarafta kalmas1 alacakhr!. Dedi. 

Seläheddini Eyyubi: - Sizsinle mübareze 
benim i~in bir §ereftir. Fakat buna taraftar 
degilim; bir defa, Kudüs sizin i~in oldugu 
kadar bizim i~in de mukaddes bir ~ehirdir; 
sonra ... Kudüs benim elimdedir. Sizin alma
mza da imkän yoktur. Salib ordulri arasm
daki rab1ta gev§emi~tir. Prensler memleket
lerine avdete haz1rlamyorlar. Sizin idereniz
deki lngiliz ordusu ise, . münferiden bu i§i 
kazanam1yacakhr. Bundan ba~ka benim vü
cudum askerlerim i~in elzemdir; maamafih 
sizinle iyi §erait altmda müsalehaya da ha
z1a1m!. Dedi. 

~imdiye kadar birbirinin dü§mam olan bu 
iki kumandan bu ziyafetten sonraki müza-
keratla aulhü 

( Halkm Sesi ) 

D1§ bakan1m1z bay Yevti~le 
gÖrÜ§tÜ ••• 

Belgrad 12 (A.A) - Ba§bakan bay Yevti~ dt§an i§leri 
bakanhgmda bay Tevfik Rü§tü Aras ile görü~mÜ§ ve saat 
13 te §erefine Monavala lokantasmda bir ögle ziyafeti ver
mi§tir. Bay Y evti~ ak§ama kadar bay Tevfik Rü~tü Aras 
ile konu~malarma devam edecektir. 

Turkiye di§an i§leri bakam bu ak~am Cenevreye hareket 
etmektedir. 

Yunanistanda kapat1lan gaze 
teler tekrar ~1kacakt1r 

Atina 12 (A.A) - Tatil edilmi§ olan bütün gazeteler bir 
ka~ güne kadar tckrar ~1kacaklard1r. 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 

Türk-Alman ticaret anla§
mas1 ve klering 

Berlin 12 (A.A) - Anadolu Ajansmm hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Türkiye ile Almanya arasmda bir ticaret ve klering an
la~mas1 yap1lmas1 i~in d1§an i~lcri bakanhg1 genel katibi B. 
Numan Menemenci oglunun ba~kanhgrndaki heyeti murah
has1m1zla Alman heyeti arasmda bir müddetdenberi devam 
eden müzakereler bugün muvaffakiyctle neticelenmi§tir. An
la§ma Pazartesi günü imzalanacakbr. 

istihlak vergisi 
Bazi n1adenlcrde vergi 
ahnacak, hir k1s1111 

vergi art1nhyar 
Ankaradan geien haber

lere göre demir, bakir gibi 
baz1 rnaddelerin, iktisadi 
programa halel getirmemek 
üzere istihläk vergisi11e täbi 
tutulmas1 kararla§tmlmi§hr. 

Kahva, ~ay, kakao, pamup 
ipligi mensucar, yün ipligi 
resimleri artmlmaktad1r. Y e
ni kanuna göre kahvenin 
kilosunda 30, ~aym 60, ka
kao yagmdan 60 ham kau
~uktan 100, kau~uk ayak
kaplarmdan 150, ~osonlardrn 
50, lästik boru lästik elek
trik levaziminden 20, pen~e
-re cammdan 40 kuru§ alma
cakbr. Matbaa käg1dmm ki
losundan 3, ~imentonun to
nundan 250. pamuk iplikle
rinden 14 kuru§ ahnacakhr. 
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d1lar. 

Bilmece 
Kuponlar1 
1 >osta Ücretleri 

Matbuat mumun müdürlü

günden ald1g1m1z bir tahri

ratta, mektub bedeli ile sev

kedilmekte olan bilmece ku

ponlarmm matbu bedeli ile 

sevkleri haklunda gazeteler 

tarafmdan idareye yap1lan 
müracaat üzedne Posta ve 

telgraf müdiirlügü nezdinde 

te§ebbüsat yap1ld1g1 ve bu 

te~ebbüsle nazari itibara ah

narak mesele kat'i karara 

raptolununcaya kadar posta
nelerin bu mektuplan matbu 

tarifesile alacag1 bildiriliyor. 

Matbuat umum müdürlü
günün matbuat i~in yapbg1 

bu te§ebbüsten dolay1 te§ek
kür ederiz. 

Bundan az zaman sonra da Lädi Editle 
isko~yah veliaht olan Sir Kinet resmen 

cvlendiler, bu sayede ingiliz ve isko~ya kral
hklari arasmdaki husumet te esash bir sulha 
tahavvül etti. Snläheddini Eyyübinio bu iki 

gence dügün hediyesi de mahut "bls1m!„ Oldu 
ve bu bls1m da batmlarca büyük Beritanya 
adasmda sulh rumuzu olarak seleften halefe 
kadar intikal etti, durdu ! . 

( l~itti ) 

SPOR 
- Ba§taraf1 1 incide ~ -

Tribünlerdeki baz1 seyircile
rin Altay uyuncularma kar~1 
söyledikleri yersiz kelimeler 
sportmenlinten ~ok uzak bir 
§eydi. Oyunun hitamma 15 
dakika kalm1§, Altay maglub. 
Tehlikeyi gören Altay oyun-
cular1 bihassa Vahab 30 neu 
dakikada geriden geleu bir 
§andeli sol ayagile 1stob ede-
rek sag ayagile vir vuru~ 
yapb. Vahabm bu üstadane 
§Utü Altaya beraberligi te-
min ettirmi§ti. F akat her ne 
olursa olursa olsun Altay bu 
gün magliib ve ya berabere 
~1kamazd1. Yine bu dü§Ünce 
ile Altay tak1mm aslan bü-
tün varhklarm1 sarfediyorlar. 
F akat tali de Altay tak1m1-
na küsmü~ olacak bir dür
lü netice elc edilmiyordu. 

?oyun tek kale vaziyette de
vam ediyor. Fakat netice 

• yok. 43 üncü dakikada Va-
hab ta\: ab' ndan kapbgt 

11 NIShN 

Tayyare 
Piyangosu 
[ Ba§taraf1 1 incide ] 

1 5936 24552 5521 18~ 
13725 20555 453 171~ 
20226 17481 900 52~ 
19524 8629 7090 24,., 
12027 13425 1736 79~ 
8701 16466 20845 13~n 
2963 10865 8559 9JU" 
1678 22332 1997 5425 

18567 20370 7337 13797~ 
20637 18775 17024 ~ 
3628 1661 18411 1 
9986 23472 13885 22!!? 

18907 4155 1061 7'1T' 
20658 13844 18311 162~ 
705 801 1067 141~ 

1119 2141 2341 27~I 
2717 2779 2886 30't" 
4007 4506 5537 5785 
5811 5963 6132 653ö 
7780 8219 8460 981 

10512 10589 10717 10643 
11042 11215 11591 1163~ 
11902 12149 12725 1294) 
13064 13393 13697 13723 
14605 14722 15484 160260 
16855 17064 17248 1743 
17547 18076 18958 19186 
19959 20693 20750 20867 
20966 21525 21564 . 21952 
22139 23365 23654 24390 

' toku Buca kalesine kadar 
götür. kale~iyi de \:ekerek ' 
$ükrüye geri pas verdi. 

50 lira kazanan 
nun1a ralar 

12944 17712 10304 
1625 4897 726 

23590 13344 23757 

21336 
7602 
7951 

Kabtanmm fedakär oyunu 
kar§ismda bu son ;hamle ve 
f1rsab ~ükrü ikmal etti, Al
tay da sahadan 2-3 galip 
~·ktt. 

Bu gol Altayhlar1 savin-
d1rdi fakat yukarida yazd1-
g1m1z baz1 kulüp~ülan kal
binden yaralad1. 

Günün son kar§1la§mas1 
K. S. K. Güztepe tak1mlan 
arasmda oldu. Hakim Altay
dan bay ismail Hakkmm 
idaresinde yap1lan bu ma~ta 
3-4 K. S. K. m lehine bitti. 

K. S. K. bu ma~ta kaleci 
Cemalin yerine gen~ bir ka 
leci koymu§ santerhaflarm1 
oynatm1yor. Bu vaziyette yu
karide bahsettigimiz ihbar 
ve bozgancu hallerin mahsu
lü. Her§eye ragmen K. S. K. 

1 da sahadan galib ayr1ld1. 

'--·~; 3 berabere vaziyette ,-

6921 14461 19166 
8188 21143 3927 

Amorti 

2685 

lkramiye kazanm1yan bil: 
tün numaralar 15 lira amorb 

' alacaklard1r. Yani be§te bit 
biletler ü~ lira, onda bir 
biletler de 1,5 lira alacak· 
lard1r. 

-"""'~""""""'"""""""'""-~""'-""-~~-
kalan K. S. K. ~ocuklar1n10 
son dakikalardaki ~ab,masl 
cidden llayam tebrikti. K. S. 
K. hlar bu ~ab!lmalar1n1n 

semeresiei gördüler. Hilmi
nin yerinde bir golü imdade 
yeti§ti. Altay - K. S. K. ta" 
raftarlannm her iki oyuoun 
son dakikalarmda beraberlik 
ten kurtulmalarmdaki sevio~ 
leri görülecek bir haldi. 

izmir muhasebei hususiye mü-
1 dürlügünden: 
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idarei hususiyei viläyete ait yukanda yerleri ve cinsleri 
yazih akarab hususiye 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihioe 
kadar icara verilmek üzre 11-4-935 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle müzayedeye ~1kar1lm1§br. Müzayede 1artlar101 
görmek istiyenler her gün Muhasebei hususiye müdürlügüne 
ve pey sürmek istiyenlerinde .ihale günü olan 1-5-935 c;ar" 


