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~ BULGAR KAB~I~N~'~S~~~~L .... D_~ 
Bulgaristanda kabine buhran1. Y eni~:rkabine- !llili[~~!~l!Jrl1I~t]!J~~m~lrn!:· []OWJF~~rntJCJ~~ „ 

ni~ a.s~~~Ierden te§~~~!'I edec~gi ~ö~Ieni~~r ll~rnl'ill.::,~I.~~3E]~i m~iI!lä."'l[Jr:J 
l<.ab1nen1n istif as1na sebeb esk1 ba~hakan Bay Gcorg1yef 111 ve d1gcr « Hallon Sesi » nin 'farihi 'fcfrikas1 

baz1 siyaset a<lan1Jann1n tevkifini tasvip etn1iycn J)1~ Adliye YAZAN: SIRRI SANLI 

ve Ökonorni l~akanlarnun istif as1d1r . o 
Istanbul, 20 (Hususi) - lardan Aleksandr Cankof, bakam bay Batalof, okunub l 

Bulgaristan hükiimeti, Sofya eski meb'us Nikolu Kamilel, bnkam bay Molof ve Adliye 
Polis müdürünün teklifi üze- ihtiyat kaymakam1 Prokof, bnkam bay {Dikof bu karari 
tine, bir~ok siyaset adamla- kalemi mahsus rnüdürü Va- tas:Hk etmediklcrindcn Ba~-

siJi Kasrakolakof ve eski 
polis müdürü Vladmir Na
ceftfr. Bunlarm tevkiflerine 
scbeb bir kismmm 1934 
senesinde siyasi ft:·kalarm 
feshi hakkmdaki kanuna ria
yet etmemeleri ve eski bakan
Jardan Cankofun yalmz hükii
metin degil fakat rejimin de 
dü~mam olmasmdan, digerleri
ninde ki, bu fikir arasmda 

. Ba§bakan Gergiyef te bulun
maktadar. Belgratta pkan 
Pravda gazetesine ye!li hü
kiimet aleyhine beyanatta 
bulunmalarmdan ileri geli
yormu§. 

Bundan ba§ka, eski Ba~
bakan Bay Georgiyef ve ar-

GEORGIYEF kada§lar1 hükiimetten ~ekil-
~~111 tevkifi ile Karadeniz- dikten sonra gizli toplanblar 

11
1 Santanastazi adasma yaparak hükiimet aleyhinde 
efyedilmelerine karar ver- yanh§ §ayialar ~1kar1yarlarm1~. 

~ittir. Tevkif edilenler !iUn- Kabine son yapbg1 bir 
'rd1r: toplahda siyasi liderlerin tev-

Eski ba~bakan bay Gorgi- kifi hakkmda bir karar itti-
iict Ytf 1 gene eski ba!i bakan- haz etmis fakat 01§ i§leri 

~~~~ ~~~~ 
kay Litvinof müzakerat i~in 
i;- Parise gidiyor . 

tansa - Rnsya, Rusya - <;ekoslovakya ara
~ ~1nda yard1n1 misaklan haz1rlan1yor 

Lit ~ns 19 ( A.A ) - Bay dugu tamnmad1k~a Ren hu-
tek"1nof bugü~Parise geie- duduna riayet edilmesini ta-
'-k \te kar§thkh yard1m mi- zammun eden Lokarno mi-

1 lllüzakerelerine devam sak1 taahhüdlerile telif eden 

ZLATEF 
bakana istifalar1n1 , vermit
lerdir. 

Bunun üzerine Ba~bakan 
kabinenin mÜ§terek istifasm1 
krala takdim „etmi§tir. 

Birka~ güne kadarpilk for
mas1m meccanen dag1tacag1-
m1z bu merakh ve insam he
yecandan heyecana sürükle-
yen ve Türkün gögsünü gu
rur ve iftiharla kabartan bu 
tarihi eserin ilk formas1 okur 

Sofya 19 ( A.A ) - Kral 
yeni kabinenin te§kili !~in 
isti~arelerine devam etmek- larim1za paras1z verildikten 
tedir. Kabine buhrammn ya- sonra arkas1 da yine kitab 
rm ak§ama kadar nihayet §eklinde ( Halkm Sesi ) nde 

ne§rolunacaktir. 
bulmas1 beklenmetedir. 

Sofsa 19 (A.A) _ Havas Bn suretle ( Halk1n Sesi ) 
okuyucular1 dört be§ hafta 

Ajansmm bildirdigine göre, i~inde kütübhanelerini ulusal 
dün ak~am Uarayda eski menkabelermizle dolu ~ok 
kabinenin yalmz askeri erkä degerli yeni bir eserle daha 
nmm bulunmas1 yeni kabine süslemi§ olacaklard1r. 
nin münhas1ran askerlerden BU TAR1H1 TEFR1KANIN 
te§kil edilecegi zannm1 ver- BAZI FAS1LLARDAN : 
mektedir. Hamidiye Rus gemilerinin 

11!:1 J~ll 11.;11 11~11 11;11 l~~t ti;it 11;'1 
lllHlll hm1ll ll1111tl lr1u1d llu1~I lt II lliMid l111ull 

il"-m~-m•••mm~'ll' M t •• 
~ Halkevi ~ •0 or • 
~ Üyelerini Davet D Cu~ayeh . " 
tt 1 - Halkevinde eski- ~ Bugun i\lahalhne 1 ah 
~ den yaz1h olan üyelerin ~ kikat Yapdacak 
~ her gün saat 10 dan 12 de ~ " Hüdaverdi „ motöründe 
~ ve 14ten 18ze kadar Hal- ~ parasma tamaan iki tüccarla 

1 
kevine ha§vurarak kayitla- ~ kaptam öldüren Osman kap 

BAY rm1 yenilemelerini.ve yeni- ~ tanla ripinoz Ahmedin mu-
f 1)1„„ BENES d I k · t l · Y „„a k en üye 0 ma 15 iyen erm hakemeleri bitmek üzeredir. b-.l ca br. Bay laval May1s · d'kl · b k d ~ 

l' a„ d BA Y LiTVlNOF ~ iste 1 eri §U eye ay o- Bu ak~am·, Müedeiumumi, 
)t 

8 
~ a yap1lacak beledi- 1 I · d · y 

~i~a„ t~•rnlerinden Moskovayi formülü kabul etmesi kal- unma armi rica e erim. ~ Körfez • §irketi kaptanlarm-
• tt · mi~br. Halkevi Ba§kam ve dan bah Saläheddin, Sür'at 

' 

t'll• h„ edecektir. Miiakm y y at Sa } 
~ „ k Londra 19 (A.A) - lngil- ozg Y avi ~ motörü kaptam bay Memi~-"lltt u iimleri hakkmda tt A DOGAN y 

•t11d •a ile Sovyet Rusya ara- terenin Streze ve Cenevre- ~J;;;:t::;n:::+:::::1kt;;;;i[011;;t:;S~k.t:il ten mürekkeb ehli vukuf 
~~t~ anla~malar elde edil- deki siyasetine kar§1 Alman- Fenerbah1-e motörün batmld1g1 Koma dal 

i ~lll th ~irndi Sovyet Rusya- yamn yaphg1 §ifahi protes- ~ yam a~1klarma giderek vak-
~-i,11: tik olmaks1zm maruz toya cevab verilmiyecektir. 2 _ 1 Mag"' lob amn ne ~ekildd oldugunu 

~ dt .„ Cak bir tecavüz halin- Resmen bu protestonun ya- tesbit edecektir. 
~ '"\ll'' . ~~~---"'-"'-""""'"'-'"' ~ 

! tl'fi iltle yard1m ndilmesi p1ld1g1 ingiliz sefiri Fon Bü- lstanbul, 20 (Hususi) - k1mile yapb. Ma~ta baz1 na-
~ Yttin· l 

taf111d 1 u uslar kurumu lov mülakatma ancak hususi Libertas Viyana tak1m1 dün ho~ hareketler oldu, netice-
•n tecacüz vukubul- - Sonu 4 üncüde - son ma~1m Fenerbah~e ta- de Fener 1 - 2 maglub ~1kb. 

ate~i altmda. - Türk nefer
lerinin kahramanhg1. - Bar
barosun •torunlkn l'ytehmet-
~ikler. - Yavuzumuz: ufuk
lari dumanlara bogarak dal
galar1 yar1yor ve imdada ko
§Uyor. - Yavuzumuzun top-

lar1 Kara Denizi inletiyor. -
S1vastopola dogru akm! -
Rus torpitolarmda panik var: 

Ka~an ka~ana - (Y avuz)
la (imparatorice Mariya) yd
maz1 kar§t kar§1ya - "biz 
Barbarosun torunuyuz11 §ar-
k1s1 - Mehmedcigin hikä
yeleri, Karadenizden, Akde
nize akm var - ingilizlerde 
telä§I- "Midilli„ kruvazörü-
muzün feläketi gene Sivas
topola hücum ve saire ve 
saire .. 

'"'""' ... „m.„ ........ „, .... 4ftlt1tU•CU..PU •11111111trUJ6lftllllllllJUIUllUlll1lllPUIHlll1HlllflltllllUM lllln•lhlnflA•---n 
Rcsimli Masal 

F elegin Sopas1 
(:ok böyüyen burunlann akibeti! 
~~~--~~~oo+.001~~~--~~~ 

( Dünkü Say1dan Devan1 ) 
Böyle bir itab ve hitab - Bana bir§ey yapmad1-

kar~1~mda kalinca, ne yapa- mz, fakat ben size demek 
cagm1 ve diyecegini §a§iran istiyorum ki: Dagda ya§tyan, 
azametli bay §U kelimeleri Afrikamn 1ss1z -;ollerinde 
kekeledi : ömür süren vah~i insanlar 

- Ne . . . de . . mek isti- bile, birbirlerine rastlad1klari 
yor .. sunuz. Ben size . . . Ne zaman kendi adet ve usul-
yapbm? - Sonu 4 üncüde -

Kordonda atl1 
kalkd1ktan 

tramvaylar 

' sonra •••• 
Belediye Kordon hattmda mun

tazam otobüsler i§letecekmi~ 
( Gazetelerden) 

Allah verede otohüsler bu ) hale gelmesin .. cl - ~. - ...... V • "< .... •.,. ·- ~ ~ l ~ ;"i „~ 

~~i Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m1Uz'a Yaptmmz. En saglam Yerli l\lalmdan vifte provah 
~ifte dikit Serpu~ ve Tozlukla birlikte alti liradan sekiz liraya kadar 1smarlama elbi 

00 ... 



1 "~ ~ 

1 Türklerle Kar§I Kar§ya ~ 1 i z M i R D E N 
1 A::ia~Öv T:;~~~ <;~~~~; 1 :; DUYGULA 

s~~~ - 32 - ~~~~~ r·~ 
Kimsenin hirkav ad1n1 sag vc solundaki ah- 1Jb'.8~~~~~~~i:8~~~~:i~~~~~~~ 
valden haber almas1 n1ün1kin olan11yan harb y D • Yakmda ~1kacak "3 Telden 3 Ses„ adb kitaptan 

PIYADE ~OP<;usu miyorduk. Buna nazaren ce- onusemreye a1r Sev isiz dirim! 
Bu bahse mhayet verme- nup grupu müdafasmm ruhu, Ge~en bafta Cuma günü edebiyat tarihimizin kuvvetli g (S. N. Özerclilll)e 

den birka~ söz daha söyli- piyade ve bunun süngüsü ~air dostum Adnan Günalla ~airlerin ara~mdad1r ve dev- _ -I-
yeyim :. idi. uzun bir gezinti yapmaga rinin ate~in §1irlerindendir. · 

Cenub grupu top~usu, umu- ~lehn1cdcikJerin karar vermi§tim. Dini manzumeler ve ilähiler 
yetle sahra ve dag toplarm- Fedakarh<ri Berrak ilkbaharm temiz yazm1~br. 
dan mürekkepti. iJk zaman- <.._. ve ~am kokulu havasmi te- Y onus Türk ec\ebiyatmm 

Piyade cephanesi dahi do-
larda cepanesi tükenmi§ ve neffüs etmek i~in yola koyul- yegäne bekcisidir. <;ünl<ü ya doya atacak kadar yoktu. 
bunlar geriye gönderilmi§ti. muc::tuk. Esen rüzgärm ince ktlesik ve divan edebiyah-Bizzat muharebe, nihayet ':t 

Umumiyetle sag ve sol ce- 1·ni'lti·leri· kulagimda bi'i· ...,iir nm arasmda yutulan Tüq~e-bölük kumandanlarmm idare -r 
nahlarda birer dag batarya- J l akengv i veriyor. m1zi bugüne kadar bekled1 si e o uyor ve daha büyük 
s1m ilk zamanlardan itibaren, ve nihayet öldü: 

kumandanlarm vazifeye kari§ ~air dostumla muttas1I gi-
dogv ruca piyade hattmm i~in- d T arih dahi yedi yüz yedi idi 

mas1, m~vcud ihtiyat k1t'ala- iyorum; rüzgärm hazin ses-
de ve piyade kumandanla- Y onus cam bu yolda koydu idi 
nmn elinde bulundurmak ih- nm ileriye sürdükten sona, lerini besteye uydurarak eski Anla§ihyor ki Yonus h~ki-

umumi surette, nihayetleni- §airlerin beyitJcrini okuyor. katen yardim elmi' c::ti'r. tiyac1 has1l !olmu§ ve sonra- "' 
dan piyade top~usu te§kilä- yordu. Müdafaanm ruhu ne- Dostumu sordum: Kimin- Yonusemre af?1k rmdir ? 
tmm esas1 bu suretle, ilk ferin ve yanforindaki kü~ük kini okuyorsun? Haaa dostum a 1latay1m evet 
defa olarak, bizde de tatbik zabitlerle kü~ük rütbeli za- Bu sualimi bir nükte yapa- Yonus as1kt!r, fakat ilahfil.. 
edilmi~ti. bitlerin iman ve kuvvetinde rak cevab verdi. Öldiirmcye lrnst eylcdi 

Suhra bataryalar1, mkuahd:~ idiKimsenin birka~ adim sag Sizin beyitlerinizi. Y aaa ! Ge! gör beni a§k ne eyldi 
rebe hath gerisinde ve solundaki ahvalden haber Ha..\1r lätife Y onusemrenin Görüyo,·uz ki y onus a~kim 
meli olarak bir~ok mevzilere I k l nefis beyitlerini agy znnda tek- muharrem bir ..:ekilde hikäye a mas1 müm ün o m1yan bu ':t 

tabiye edilmi§ her batarya muharebelerde neferlerimizin rarhyorum. ediyor, eyicc dü§Ünecek olur 
i~in birka~ mevzi hazirlan- i~te bir mevzu . . . ~ak bu manzumesine de iläh 
mi .... b. Bataryalar dü~man metanet ve ftdakärhgt gaye-

„ · t · t · t• o·· Yonusu bu anda h d l irin yaz1Jd1mm anl1yacag-1z. ate§i altmda harab oJmaktan y1 emm e m1§ 1. u~man ava a - .,. o· 

ancak gurupda sonra sik eline dü~en siperlerden bi~ galarmm arasmda görtiyo- f~te bugün Y onus yok, 
sik mevzi degi~tirmek sure- bir lneferin geriye gittigini rum. ~air dostumla Y onus fakat ruhu Tfük ~ocuklan-
tile kurtulabilirlerdi. Top kimseden i§itmedim. Ger~i hakkmda müläkat etmemi nm kalbindedir. 
adedi heman her zaman dü~- muharebe i~inde . gözetleme kendimde gördüm. Yonusemre Muzaffcr ~ükrü 
mamn kara top~usuna ade- yerinden muharebe hattmdan ~ ~ rfil ~ ~} ~ ~ ~~ 
den faikti; fakat cepanesiz- geriye dogru mü§hi§ bir akm A C A p ? 
Jik müthi°' bir mahzurdu. En vuku buldugu daima görü- • • • 
hol ablan muharebe gününde lürdü ve ilk zamanlarda, bu Gönlülü ta§km bir sevdaya sahp, 
(28 Haziran) 4000 kadar manzara, hatta epey heye- Mecnundan, F erhattan ilhamlar ahp, 
mermi ancak atilm1§, bu su- cam da mucib olmu§tu. Fakat "Onlar„ s1z ak§amlar yalmzca lcahp; 
retle top ba§ma, bir günde tetricen anla~1Jm1§ ve kanaat Her seven bengibi aglarm1 acap ? .. 
en ~ok 33 mermi sarfedil- getirilmi§ti ki bu geriye ge-
mi§ti. • lenler hep yarahlardan iba-

El bombas1 gayet az, bom- retti. 
ba fopu dn ne oldugunu bil-

ri;.111 1r;q ~ ~ 
l!i;;dl b.„d hj„111 1li'iiill 

[Arkas1 Var] 

Osmanl1cadan Esrar yapanlar 
TÜRK~EYE KAR~ILIK- Hapse ve para cezas1-

LAR KILAVUZU na n1ahkfun oldular 
c 

Civan - Gene 
Civar - Yöre 
Ciyadet - Temizlik, 

zelik 
Ciid - Cömertlik 

ta-

Cii§ - Co§ma, kaynama 
Cii§a gelmek - Co§mak 
Cüdä - Ayn 
Cümhur - Cumur 
Cümhuri - Cumursal 
Cümhuriyetperver - Cu-

murcu 
Cümhuriyet - Cumuriyet 
Cumahir - Cumuriyetler 
Cüm)e - Cümle 
Cümleten - Hep, bütün 
Cümudiye - Don§ak 
Cünd · - Asker 
Cür'a - Yudum 
Cüret- AtiJganhk, gozu

peklik, atakhk, küstahhk 
Cüretkär - Atilgan, gö-

züpek, küstah, atak 
Cürüm - Su~ 
Cüsse - Beden 
Cüsseli - iriyan 
Cüzü - Tike 
Cüz'i 

az1c1k 
TikeJ, pek 

~ 
<;äh - Kuyu 
<;äker - Kul, köle 
<;äläk - <;evik 
<;are - <;are 

az, 

<;ar na~ar - ister iste
mez, ~aresiz 

<;ehre - <;ehre 

Istanbul - Esrar imali ve -
ka~ak~1hg1 su~ile sekizinci 
ihtisas mahkemesine verilen 
Seyfi, Cema), Niko ve Y or
ginin muhakemeleri dün bit
mi§tir. 

Maznunlardan Niko ve 
Cemalin dogru : an dogruya 
bu i§le aläkalan görüldügün
den Türk ceza kanununun 
403 üncü maddesine tevfikan 
birer sene hapislerine ve 
müsadere edilen 2011 gram 
esrarm beher grammdan 
birer lira ag1r para cezas1 
ahnmasma karar vermi§, 
bunlardan Cemalin ya§t 21 
den kü~ük oldugu i~in Türk 
ceza kanununun 53 üncü 
maddesiyle 10 ay hapsine 
ve 1,675 Iira para cezasma 
~arptmlmasma ve gene maz
nunlardan Seyfi ile Yorginin 
bu i~le aläkalan görülmedi
ginden beraetlerine karar 
verilmi§tir. 

<;emenzar - <;imenlik 
<;in - K1vr1m, büklüm, 

buru§ukluk, ~ahkhk 

D 
Dä - Hastalik 
Däd - Tüze 
Däd - Vergi 
Däd - Veri§, sah§ 
Däd Y antp yak1lma 
Da de Verilmi§ 
Dader - Karde~ 

-Arkas1 Var-

Her seven gönülden her sevi§inde, 
Gönlünde sevdanm her e§isinde, 
Gözünün dalgah manevi§inde; 
-Y arinin- kalbini daglar m1 acap ? .. 

Leylälar, Mecnunlar, Ferhat ve ~irin, 
Aktilar i-;inde sevda .oehrinin, 
Sevenler -bcngibi- bu sevenlerin; 
Suyuna kahhp ~aglar m1 acap ? ... 

CEMiL ÖZHAN 

SAN'ATLAR 
Alm teri dirimin temellerini kurar, 
San'atkärm kalbin<le meslck a~k1 panldar. 
Ey arkada§: yurdunun yücelmesi elinde; 
Sarilin ~ekiflere, i~ ba§ma gelinde. 
Alevlerle parlasm örümcek tutan ocak. 
San'atlar dogacakhr oradan kucak kucak. 
Hor görmeyin her san'at ulusumuza gcrck, 
Alk1§laym, bu adam ocak yakb diyerek 
San'ats1z bir ulusun gözlerinden kan akar; 
Avu~ a~ar, dilenir, bu ac1 onu yakar?. 
Halbuki unutmaym bunu böylece bilin: . 
K1v1lcunh ocagm kar~1smda egilin .. 

Ahn teri dirimin emellerini kurar, 
San'atkärm kalbinde meslek a§k1 panldar ... 

1,;:11 
h1ull l 

•• 

FETHi AKTUG 
,~,, 

lru11ll 

Oz Tükr~e bir ko§ina 
-izmirin y1ld1zlarmdan birine armagamm

Ey güzel yüz, ey gäzel k1z; ey güzel ba~tan ba~a, 
Ey güzellik T anns1 sen; ~ok ya~a binler ya~a. 
Simsiyah gözlerle kirpik; ince sözlerdir yakan, 
Ey güzel gül ~i~egim sen; bin ya§a binler ya~a. 
Ey güzel parfak sevimli; her yam bahm gülüm, 
01 geli§in sanm1~ evren; ayla yild1z da~ ba~a, 
Hem demi~ler ben tapmcm, olmu§um ha§a ha§a, 
Ey gülüm gül ~i~egim sen; bin ya§a binler ya:?a. 
~en gazün gök~en yüzünü; görmek istiyen gönül, 
Gör nas1l ko§ar arar bak; dag ta~1 a§a B§a. 
ince bis pak duygularla; her göründük'Ye bana, 
Ey gülüm gül ~i~egim sen, bin ya§a binler ya§a. 

izmir Ozam 
ULUli <;tTAK 

Daglarm mor rengi ni~in kararm1,? 
Bu yerin derdine ~are yok mu ki. 
$en olan her gönlü bir duman sarm1f, 
Bu ate§le yanan acep ~ok mu ki? .. 

Her kalbi kemiren vah§i bir dert var, 
<;i~ekler kurumu~, bah~e bak1ms1z. 
Sa~1m yoluyor taze gen~ k1zlar; 
Bülbülün gülü yok.. evler salk1ms1z .. 

-II-
Sevgiden eser yok, gönüller kmk, 
Boguyor her kalbi ;sonsuz h1~kmk, 
Dinle bak, diyorlar "Dirimden b1kbk, 
Bu ömrün zevk veren, hangi yeri var„ ... 

Ozan, kobuzunu at bir kenara 
Sazmm her sesi e§er bir yara 
Bu kadar i~lenme sen yoka vara 
Evrende bu gibi niceleri var ... 

TUMEN NIHAD 

~ E S 

Hasret 
B1r haftahk hasreti duydum kalbimde bugün 
Ge~iyor ah i~imden binbir ümitlerle zan. 
Karanhk ruhum sanki hasret zehrile ölgün 
T eselli gelmedikce deli gönlüme bir en. 

Hasretinle kalbimi vurdun cy e§siz güze 
Gölgelenmi~ ufkunun o kaz1lhgm1 a~. 
Gel, bu engin ruhumun karanhg1m y1rt gel 
Yüz nurunu ruhumun kararm1' yoluna sa~, 

ZEKI HÜSEYIN 
1•;i1 1i;i1 11;.i1 ~.;'1 
hodll l~nlll ltudll h111dl ·~· 11!.i:."' ~ ';" llhdll lt fl lliiiif llo';:-. 

Y akmda ~1kacak " 3 Telden 3 Ses „ adh kitaptan : 

YALNIZLIK 
( N ..... ) ' 

Mehtabh bir ak§amd1, daglar arasmda ben 
Bu gece inliyorum e§siz bir bülbül gibi 
Sanki öksüz bir ku§um baglar arasmda ben 
Sen nerdesin bu gece, rengin soldu kül gibi. 

* • „ 
Bu hieran ak§ammda yaz1lao sabrlanm 
Kalbinde· yer ederse bana bilsen ne mutlu 
Her zaman hayalini unutmam habrlar1m 
Seni görmedigim gün hep i~erim bulutlu ..•. · 

0 
NÜSRET GENCEr 

1i;i1 
~.„.11 

111+"' ll.;11 ~ 
lah11d lli ... 11 ... 

Bundan sora 
Ne yolumda esecek 1hk bahar rügän 
Ne ku~larm sesleri gelecek damla damla. 
Bundan sora gözlerim görmiyacek bahar1: 
Güzel yüzün kalbimden silineeek ak§amla. 

• 
Ellerim titreyecek kopar1rken bir ~i~ek 
Kalbim birden atacak ah derinden derine, 
Kor olas1 gözlerim yüzümü güldürmeyecek 
Gözlerim ki muhtacbr •tikh gözlerine. 

Ayni sevni~ ruhumu sarm1yacak derinden, 
Bir pmarm ba§mda akm1yacak gözya11m. 
Bir dalm kaptUasm1 istemezsen yerinden. 
Birak öylise yolunda ge~sin bu gen~lik ya~1m. 

Odamda karanlik var, benzedim bir dü§küne; 
i'Yime ya)mz keder i§liyor akm akm. 
Bilmezsin hayabmm ilk gününden son gününe 
Senden ba§ka kimsem yok benim camm yak1n. l~ 

HASAN TEVF ~ 

~ ~ ~ s s s 
BiTMESiN 

Haykird1m daglarda bugtn sesinle 
Bu hahra bana e§ti Naciye 
inlesin daglarda bu hür sesinle 
Bir ömür böylece ge~ti Naciye 

1 D. DILSA"J 
o•••"•• ... "••••••""•• ... • ••""••"""""„....-• • 

Ozür dileriz ••• 
~~' Enverin ve Adnan Günahn nezih §iirleri haftaya T 

cakbr. Özür diJeriz. 
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Sahife 3 

Zengin 
Olmak 

Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglarn. zarif ve 
0 turak terazilerirniz gddi. Her 

f evkindedir 

da1ngah 
terazinin 

~ATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
DEMI~) Ticarethanesidir. 

Pttilyonlar arkasindan _o~anlar 
P· 3 

.~ango biletle [M•J J K• ] sinden al 
ttn1 Ke~ecilerde l yon ar l§e malid1rlar 

En büyük ikra111iye ( 200,000) lirachr 
d ~hndiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 
~fa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyarc bilet 

P1Yangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
tlandan anla~1lm1~br. Bir~ok vatanda~larm~1z1 
yer ay1n « 11 » rinde zengin eden ugurlu (MIL-

ONLAR Kf~ESi) ndeh biletlerinizi tedarik et
tneni:i menfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
Mcnias1dir. 

Ta1ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
•llrette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile scvkedilecegini 
tnuhterem mü§terilerime ilän ederim. 

• 

Milyonlar Ki~esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

lnci Gibi, 
SAGLAM 

Zar i f 
Di~ler c;ehrenin hakiki zinetidir 

8\lnun i~in 

Ferit 
DI~ MACUNU 

Kullammz 

l<oku, 
Lezzet 

Ve a1hbt bak1mdan 
fevkalädedir 

8uy··k 
~„ u 15 'QJ>ü Yalmz kuru§tur 

Taptan AJanlara 'f enzilat 

Eczanesi 
Hükumet siras1 

• Biletlerinizi 

Mutlaka 

• „. - --~ 

Ki~esinden Ahn1z. 
-· .. ·• '~."~··· · ·' -· ~- ·"'"""'· „ ....... „ 

1 
l'eJcfon: 34:!l 7 

\:orakkan1 a.14 No. 
Hasan 'fahsin 

~~;-***-~-~~t~.±ltc~ 

~ F enni Sünnet Mütehass1s1 

« « ethi Gacar « 
~' ~ Sünnct, (:ic;ek 1\~1s1 

PANSUMAN, ~IRINGA 

·~"" :H i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. ~)f. -· ..., """ &.,. 4H ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 
--- .... +< « =- ri1!~0IC~.CX'XlCIC~~:l.O~~:X:~~~~~ 

'< 
tD 
r+ 

YÜKSEL RAK 
~Az zaman zarf nda abaday1 

a ar y •• sel1ni§tir r: ra 1s -: ,... -----~------------~--~----------~~~~ 

= ..... 
Q.. 

= e 
VAL ~ 

PO 
TRA$ Bi~ M 

NULLANINJZ 

Bu Pillerin En Tazesini 
0 
"' ,,., 
~ 

3 
0 
;:I 

~ --0.. -,., ,... 
3 

Her verde satihr. l\Iarkaya dikkat 

~~~~~„.~„.~„.~„.~~:&'-' ~'-' M~~~-~~~-~ 
~~~~~~ ~ ~~ ~. ~~=.~·~·~~~~~~~ 

~ TA YY ARE SiNEMASI Telefon ~ ~ 3151 ~ 

~ ~ Büyük bi~ ~1~e~~ harikas1 ::: 
.':!. ~ ALEKSANDRE DUMAS FiLS'in ölmez eseri :•a 

( H~;;~i:mißü;~itöd;:i§ ) m LA DAM 0 KAMELYA i 
T. th · d bul b'l. . . ~ Marguerite Gautier Rolünde Y ovnne Printemps --~ 1care anesm e a 1 1rs1mz ~ 11 ... ~ Armand Duval Picril Fresnay ~. 

1dt,'1ddc,':Jdc~-*.*!:k.i~:k.'Jdt.1' ~ Duval Pere " Lugne Poe 141 

iki~e§melikte: -( T AN )• SinemasmTel. 3143 ~ ~ Prudence " Jeanne Marken ~ 
17 N~n <;AR~ABA'dan itibaren ~ Beynelmilel §Öhreti haiz olan bu film bu sene yalmz S 

1 
• RAM ON NOVARRO _ LEViS STON ~ TA YY ARE sinem~.smda, yalm~ 1 ~aft~. göste~le~ektir ~ 

tarafmdan temsil edilen ~ Aynca FOKS dunya havad1slen [Turk~e sozlu) son ~ 

G E C E L
. E R 1• ~ Yunan isyanma i§tirak. eden zabitlerin Harp Divam ~ 

~ huzurunda muhakemeler1. ~ 
~ ~ SEANS SAATLARI ~ 
~ ~ 

)+ ~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 r!2 
a - Dünya Ha vadisleri >+ ~ Per§emhe: 13, 15, (Mektepliler seans1) m 
4 - M 1 K 1 'nin ~aklabanhg1 lt ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. ~ 

H1rs1z1 

S. Ferit ~ifa 
m w~ ~ 

;;Jfj~ ~i~~@~! ~~~i~--€3~i~t)~f;.~ S E A N S LA R * ~ D i K KAT: r!2 t L ff A M R A ldaresinde Milli 111 Hergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, ~)+ ~ Hergün son 21,15 seans1 ucuz [HA L K] seans1d1r. ~ 
Kütüphane Sinemasmda lfi]1 15, 17, 19, 21. Pazartesi, Per~embe 3 te ha§lar. ~ Fiatlar 25, 35, 50 kuru~tur. ~ 

A ~ ~ B" „ lll!Jlll P;_•YY'Y"~~.,.,.'Y.'!!'W"J'1Ci~..I.-~--v-'V""V'"V"'v-~;j ~"'„ill".~".~~~~~~~~„.~„.~.~::~~~~,*~" ~r. Oll~~~~~~ 
utun dünyam sevgilisi, beyaz perdenin en l!llnll ;. ~'!'....,.,,,,..-,......,.„.„„.„"?"'P""r"T"l : +-.--··....,.+~....,. .... „....,.....,."?~•-= ~„ ~11 - ~~~~~~~~„ ~„ H r.o::~~~„ ~ n~~·~~~~ 

parlak ve en kudretli yild1z1 ji~ A J 
GH.ETE .GARBO 'nun QI' ce e 

en · Yeni ve en son eseri : 

l. PIRANELLO'nun ölmez eserinden filme ahnan 
·~ tamamen Frans1zca sözlü bir hikäyesi 

' lläve Olarak : P ARAMOUNT JURNAL 
~~ (Jurnal cumartesi günleri degi§ir) 

1 lie • SEANSLAR • 
~ iläv rgun: 15, 17, 19 ve 21 de. Cuma günü: 11,30 da i_it 

e seans1, Per§embegünü 13,30 ve lSte talebe seans1 111 

i9@Di~i il ~ ~ i~fj>~~i~€1~[!J 

Sat1l1k 
•• 
u~ katl1 

Bir ev 
Aliaga mahalle§inde Mirke

läm sokagmda 6 numarah 
3 kath 6 l)da, mvtbah, kuyu 
ve k1zar hamam ve "hayat:ve 
bah~eyi havi hane sabhhbr. 

Talib olanlar Kuru yemi~
~ilerde (5) numarada Enver 
Öz~üral'a müracaat eylem-
leri. 1-6 

GOLT Altm tra~ b1~ag1, isve~ ~eliginden milimetrenin onda bir kalmh
gmda yapdm1~ ve dünyanm en eyi b1~ag1d1r. 

B1c;aklar1n ag1zlar1 1, ~, 3, 4 numarah olup, numara s1rasile 
tra~a devam edilirsc hir h1c;akla sakala göre ok~ar gibi 10, 15, 20 

tra~ oln1ak n1ün1kündür. 
<;ok eyi olmasma ragmen ~emsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi be§ kuru~tur. 
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Perhiz 
Ve tur§u!! 

Uluslararas1 kadmlar kon
gresi lstanbu!da toplamyor. 
Bütün dünya kadmlar1 i~le
rinden en kendisine güven
dikleri mümessilleri ~ehrimize 
gönderdiler. Y er yüzünün en 
büyük kad1nbk hareketi bi
zim topraklar1m1zda yap1b
yor. Bu münasebetle ink1lä
b1m1z, bizim kadmhk hare
ketlerimiz, kadmhk saha
smda yapbg1m1z bareketler, 
büyük hamleler mevzuubahs
oluyor. 

Hakikaten buj kongrenin 
memleketimizde toplanmas1 
bizim i~in bulunmaz bir pro
poganda firsabdir. Bilhassa 
kadmhg1m1z ve kadmlar1m1z 
l~lD.„ 

Bu propagandada en bü
ytik vas1ta nedir? .Gayat ta
bii olarak gazeteler ... 

Kongre ile me§gul olan 
„Kadmlar birligi„ dir. Acaba 
kadmlar birligi bu mühim 
propaganda f1rsabm ka~1r

mamak, bundan adamak1lh 
istifade etmek i~in ne yap
m11br ?. 

Maalesef s1f1r s1fi elde var 
bir: Hi~··· 

Kadmlar birligi kongres~

nin ilk toplanbs1 i~in gaze
telerde ancak bire davetiye 
göndermiftir. Bu bir tek da
vetiyecigi gazete intiba ya
zan muharririne mi versin? 
Havadis tophyan muharriri
ne mi? F otograf~ilarma m1? 

1000 ki1iye hu ilk top1an
b i~in tavetiye gönderilmi§, 
bin gifi kiti ilk i~timaa ge
lecekmif. Acaba bu bin ki§i 
arasma 20 gazeteci daha so
kulamaz m1? idi? 

Bir de: 
- Alman propaganda va

s1talarmdan istifade edelim.„ 
Kendimizi her tarafta tam
tahm, mk1lib1m1z1 anlatahm. 

Diye s:ene vurup duruyo
ruz. Hattä bir zamanlar pro
paganda vekäleti bile yap
mag1 dütünmüftük„ 

Sonra da ayag1m1za geien 
en büyük propaganda f1rsa
bn1 tekmeliyoruz. 

Bu ne perhiz?. Bu ne läha
na turtusu... Ba~ka memle
kette olsa böyle bir propa
ganda f1rsatmdan hakkile 
istifade etmek i~in avu~ do
losu para da sarfedilir. Hol
buki kad1lar birligi harhi 
umumide ekmek vesikas1 
dag1ttr:gibi gazetelere dave
teye gönderiyor. Birlige ha
brlatahm ki bu i~ bir mem
leket i~idir. Fazla itina gös
termek gerektir. (Ak§am) 

Hikmet Feridun ---'!Ir.-----
Bay Litvinof 
- Ba§taraf1 Bi1·incide -

bir konu§ma ehemmiyeti ve
rilmektedir. 

Cenevre 19 (A.A) - Sov
yet Rusya ile <;ekoslovakya 
aras1nda müzakere edilmekte 
olan kar§ihkh yard1m misa
k101 parafe etmek i~in bay 
Bene§in Moskovaya gitmesi 
mubtemeldir. 

Bay Litvinof ile Bene§ ~ok 
uzun süren münakerelerde 
bulunmu§lard1r. Müzakere 
esnasmda hukuk mü§avirleri 
de vard1r. <;ekoslavak hey
eti murahhasas1 muhafilinde 
müzakerelerin ~ok müsaid 
olarak inki,at ettigi tasrih 
olunmaktad1r. 

Almanyada li•r hava kahra
man1n1n y1l dönümü 

Berlin 19 (A.A) - Harbiye bakam, her senenin 21 Nisa-
mm hava ordusu i~in kutlulanac bir bayram günü olarak 
ilän etmi§tir. 

21 Nisan büyük hava kahramam baron F oe Rihtofenin 
ö1ümünün y1l dönümüdür. Bu sene 21 Nisan paskalya yor
tularma rast geldiginden merasim pek parlak olacakbr. 

Alman ordusuna bünyesi 
saglam gen~ler al1nacak 

Berlin 19 ( A.A ) - Y eni askeri kanuna göre orduya 
bünyesi saglam, iyi yeti§mi§ ve s1hhatt tarn olanlar alma
cakhr. Orduya girecek kur'a efradunm boylan asgari 154 
santim olacaktir. 

Amerik Japonyay1 :Protesto 
Ediyor ••• 

Va§ington 19 (A.A) - Amerika hükiimeti Japonyaya bir 
nota göndererek Man~okoda peprol inhisarmm tesisini pro
testo etmi§tir. Amerika hükiimeti bu inhisari mevcud mua
bedeler ahkämm1 ihläl eder mahiyette te!äkki etmekte ve 
inhisarm Uzak §arktaki a~1k kap1 siyasasma muhalif o!dugu 
mütaläasmdadir. 

Yunanistan an ·yasas1nda 
b„y .. k deg·§·k1· ler 
~----------------~oooo 

Hüktl111et vc 1·eisicnn1hura hüviik saJa-
hivetlcr verilecck„ 

Atina, 19 (A.A) - Ana meclisini feshedebilir. 4 -
yasamn tadili hükiimetin se- Reisicumhur intihab1 dogru-
lähiyetlerinin geni~letilmesi dan dogruya ulus tarafmdan 
yolunda kabine yeni ana yapihr. 5- Saylav meclisinin 
yasaya esas olacak umumi itimad reyleri hususundaki 
prensipleri ana yasa komis· 
yonuna bildirmi§tir. 

1 - Te§ri selähiyet mün· 
hasiran saylavlar meclisine 
aid olacakbr. 2 - Mnsraflar1 
icab ettirecek kanun teklif
lerini ancak hükümet yapa
bilir. 3 - Reisicumhur hü
kümetin teklifi üzerine saylav 

haklan tahdid olunacakhr. 
6 - Cemiyetlerin hürriyeti 
tarn oJacakhr. Ancak sayJav 
meclisi icabmda bu hürriyet
leri tahdid edebilecektir. 
Matbuat hürriyeti de ayni 
hükümlere tabidir. 7 - Yu-
nanhlarm ni§an ta§1masm1 
yasak eder kanun kaldmla
cakhr. 

F elegin Sopas1 
Ba~taraf1 

leri ile birbirlerini selämla
mak mecburiyetini hisset
mektedirler. 

Sisi tamm1yanlar arasmda, 
sizin adam oldugunuzu zan
nederek eski arkada§lanm 
selämlamakla zevk ve iftihar 
duyanlar vardlr. Hi~ olruazsa 
gazetelere bir ilän ver1'11Z 
ve bu itända deyiniz ki: "beni 
eskiden tamm1yanlar, be
nimle bir mektepte okuyan 
arkada§lar, bir §ehirde bü
yüdügümüz hem§ehrilerim, 
bir yurdda beraber ya§ad1-
g1m1z yurdda§lar1m beni yol
larda gördükleri zaman be
ni selamlamaga kalk1§masmlar, 
~ünkü bugünkü mevkiim, bu 
günkü azametim, bukünkü 
servetim, bugünkü ukalähg1m 
onlara selämlarn11 iadeye ma
nidir. 

F akat bu sözlernizle be-
ni tahkir ediyorsunuz. 

- Ben sizi tahkir etmiyo-
rum, fakat siz, beyinsiz bir 
tavus ku§U gibi süslernizi 
göstererek azametle yürü
mege, budala bir hindi baba 
gibi kabararak tuhaf tavur
lar tak1maga ~ah§bkca ken
dinizi älme gülünc ediyor
sunuz. 

- Sizinle görü§mege te
nezzül edemiyecegim. 

- Bizim de istedigimiz bu 
: dur. Yalmz herkes sizin gibi 
kabä;"° _sonradan gö;;;,- bu-

l incide 
dala olmad1g1 i~in sizi seläm 
lamak istiyorlar. Buna da se
beb sisiz kadar kaba ve yon
tulmam1~ olmad1klarm1 gös
termek arzusndur. Halbuki 
bu iläm verirseniz, herkesi 
mü~kül bir mevl<iden kurtar
ml§ olursunuz„. 

* 4' ~ 

Bu vak'adan iki ay sonra 
igrnn~ bir kabahattan dolay1 
mükäfahm kaybederek ha
pishaneye ablan bu ·tavus 
ku§U ruhlu, baba hindi ku
rumlu, y1lan tabiath, ne oldu-
gu, nereden geldigi belirsiz 
ve ne oldum delisi adam1 
hapsanedc ziyaret eden, 
hatmm soran, ona sigara 
götiiren yine beraber böyü
dygü, birlikte bir mektcbte 
okudugu eski arkada§lari 
oldu„. SON 

H1 
s. s. 

d•stan-tin 
ud du 

Cenevre 19 (A.A) - Ulus
lar kururuu konseyi ba~kam 
Tevfik RüftÜ Aras Birmaye 
ile Yunan arasmdaki budu
dun ~enub mmtakasm1 tah
dit i~id ingiltere-Hindistan 
ve \.in tarafmdan tavzif edi
Ien muhtelit komisyona bita
raf bir ba~kan tayini kabul 
etmi§tir. 

R 
Sivarilerimiz 

---.111111wr-=--
Nistc rnuvaffakivet 

o/ 

Dün yap1lan muhtelitler 
ümid edilen neticeyi :ver 

kazan1vor 
N1s 19 (A.A) - ~ Arsiulu

sal ath manieb musabakalar 
17 Nisanda ba§lami~hr. itk 
günkü musabakaya 11 Ulus 
98 atla i~tirak ~etmi~tir. 

Bu musabakaya i~tirak 
eden bütün Türk zabitleri · 
parkürü muvaffakiyetle bitir
mi§lerdir. 

Mülazim Saim Karacabey 
harasmda yeti~en Kismet 
ismindeki atile · be~inci ol
mu§tur. Türk r zabitlerinin 
bütün musabakalar neticesin
de ~ok eyi bir netice alacak
lan ümit o!unmaktad1r. __ .,. ___ , ___ _ 

Agz1yand1 
l(arabet B.!~irikyan bir 

11h·on lira Zc!ra1· etti! _, 

Londra - Deyli Ekspres 
yaz1yor: Biitün dünyanm be
yaz biber stokunu kendi 
eline tophyarak milyonlar 
kazanmak i;;tiyen Karabtt 
Be~irikyan te~ebbüsünde nrn
vaffak olamam1~ ve 150 bin 
ingiliz. lirahk (bir milyon 
Türk lirasi) zaran, keodisinin 
mevcud sennayesinden öde
mif?tir. 

Karabet, dünyanm bcyaz 
biberlerini inhisar altma al 
mak ifin bir milyoa fngiliz 
lirahk sermaye koymu~tu. Bu 
para ile beyaz biberleri top
lam1§, fakat bunun yerini 
mevcud bereketli olan kara- ' 
biberin tutacagm1 hesaph

. yamad1gmdan te§ebbüsünde 
muvaffak olamam1~br. 

Karabet alb sene evvel 
Londraya gelmi§ ve ingiliz 
tabiiyetini kabul etmi§ bir 
bankerdir. 

Ac1kl1 
Bir ölüm 
~ehrimiz itfaiye kuman

dam bay Cemal evvelki 
gün ölmü~ ve cenazes1 
dün merasirole kaldml
mi§tir. 

Bay Cemal, izmirde bu- • 
lundugu müddet zarfmda • 
itfaiyemizin bu günkü asd 
hale gelmesi icin <;ok ~a
h~m1~ ve bu müd<let zar
fmda herk sin saygl ve 
sevgisini lrn 7anmt~ dürüst 
ve merd bir zat idi. 

Bay Ccma!in ölümü 
memlekette büyük bir te
essür uyand1rm1~br. Keder 
görmÜ§ äilesine öz yürek
ten taziyetle ·imizi sunariz. 

ilecikde 
ere etli 

urlar 
(A.A) - Bir 

haftadir bütün viläyet mm
takasma y1llardanberi görül
medik bereketli yagmur yag
makted1r. Bu y1l mahsulün 
bereketli olacagmdan köylü 
sevi<; i~indedir. 
f?~~~·()·~~llj\ 

~ 23 Nisan ~ 

istanbula kar~1 yap1lmak rile muvaffakiyetli bi 
istenilen temas haz1rltk ola- oynad1. Müdafaada 
rak dün (A) ve (B) muhte- tak1mdan Mehmed ve 
liti kar§1la!lblar. (A) muhte- birbirile yart!J yapar 
liti Cemil (A) Kam (i) Ce- güzel oynad1lar. 
mil Albn Hakk1 ( G) ~ükrü Dünkü oyunculardan 
(A) Dogan (A) Said (Altm) dikkatt celbeden gen~ 
Vahab (A) Fuad (G) Hamdi günkü oyunlarile bu 
(altm) kabarmamak ve mun 

Uuzun senelerdenberi gö- ~arp1~mak ,artile isti 
remedigimiz izmir (B) muh- y1ld1z1 olacaklard1r. 
teliti dünkü oyunile beze Ma~tn hakiki netice 
istikbal i~in büyük ümitler beraber. Fakat oyun 
vermektedir. ten sonra Vahabm Y 

(B) muhteliti ~u §ekilde golü de hesabe kat 
tertib edilmi~ti. Mahmud (G) I - 2 (A) tak1m1 galipti 
Rasim (K) Necdet (B) Feyzi (A) tak1m1 4-5 oyunc 
(K) i.smail (B) Mebmed (A) gifmek suretiyle daha i 
~evket (K) Basri (A) Fethi §ekle girecek isede biz 
(B) Nevzad (B) Mehmed (K) telitler kar~1la§manm 

Bu tak1mdan ikinci devre- masm1 temenni ediy 
de müdafi Necdetin ycrine Bu günkü vaziyette bil 
Altmordudan Ziya sol haf istanbula gitmek bizim 
F eyzinin yerine de izmirspor- ~ok ac1 netice verir. 
dan Adnan sagi~ Nevzad Sabahleyin yap1lan 
yerine Goztepeden Halid tak1mlar1 lik ma~larmda 
ge~ti. Mac heyeti umumiyesi tmordu ~urkspor sero 
itibarile ~ok zevkli ve heye- yaparak galib geldi. 
canh ge~ti. Altay kü~ükleri Türks 

Bilhassa (B) tak1m1 dün 14 galle yendiler. 
ikinci devrede (A) tak1mm1 Göztepe-Buca 3-1 
oldukca h1rpala (A) tak1m1- bere kald1 
nm me§hur for hatb (Vahab Hmirspor K. S. K. ta 
müstesna) (B) müdafasmm lar1 arasmda yap1lan son 
kar~1smda yok oldu. (B) muh- ~ok heycanh ve güzel g 
telinin hücum hattmda sag birinci devreyi 4-0 ma"' 
taraf1 zay1fb. Sol i~ ve sol bitiren izmirspor ikinci 
apk iki tarafta oymyan hü- rede tam be' gol atara 
cumlerin en eyisi idi. de penaltt ka~1rd1ktan so 

Müdafaas1 umumiyet itiba- ma~1 5-4 galib bitirdi. 
~ ~~~~~~s ~ ~~~~~~ 

Dün Yap1lan Sürek A VI Co 
Güzel Ge~ti _ „...... „ 

Sürek av1na istirak edenler eglenceli bir g 
gec;irerck 1 ;3 don1uz vurdular 

Dün Cumhuriyet Halk Par- 1 sinde bay Korpi ve da 
tisi avc1lar1 tarafmdan tertib baz1 ecnebi ve Halk part 
edilen sürek av1 ~ok güzel avc1lar1 ittirak etmitler 
ge~ti. sürekav1 Bulgurcada yap 

100 Avcmm: i~tirakile ya- m11br. 
p1lan dört sürekde 13 domuz Avdan sonra avcil 
öldürüldü. ba,kam bay Avni Meserre 

~imdiye kadar izmirde ya· 100 kitilik kafileye yem 
ptlan sürek avlarmm en bü- ziyafeti vermittir. Sami 
yük kafilesini te§kil eden bu görütmelerle yemekler ye 
ava, vali Käz1m Dirik, Cum- 1 · dikten sonra avcdar ara 
huriyet Halk f1rkas1 Izmir · 
viläyet ba~kam y ozgat say- rmda k1r eglenceleri terti 
lavi Bay Avni Dogan, ziraat etmek suretile güzel bir 
müfetti§lerinden Nadir, Fuad ge~irilmi§tir. Kiymetli av 
baylar, Hai partisi izmir ba§- lar1m1zm gösterdigi muv• 
kam bay Avni Meseretci, Vi- fak1yelten ve varhktan do 
tal ailesi, V anderze acente- lay1 kendilerini tebrik ederi 

IP' 11 11'"111 l + r, 11'~1 
11;'9;;1 li~·· 1 h 11 ,, "" 

IP ... 
bidill 

Dünkü ko§ular: Konya §ehir 
Dün il~bahar at yan~lar1- Meclisi 

nm 3 neu haftas1 yap1ld1. 
Birinci ko~uda bay lsma

ilin Zeybegi birinci, bay Mus-
tafamn kumrusu ikinci, bay 
Hüsnünün Mes'udu ü~üncü 
geldiler. 

ikinci ko~u: Bay Fehmi 
beyin alceylam birinci, bay 
Mustafamn dilberi ikinci, 
bay Hakkmm Kaderi ü~üncü 
gel~iler. . . 
Ü~üncü ko~u: Bay F1kretm 

Tomrusu birinci ve Erolu 
ikinci, bay Hakkmm Kaderi 
üc;ncü geldiler. . 

Dördüncü ko§u: Bay 

Konya 19 (A.A) - ~e ' 
meclisi ~ah§malanna son "~ 
mi11tir. Meclis 1935 tebi 
büdcesini 195,000 lira ola!•~ 
kabul etmi11ttir. Cumhunye 
meydamnda bir Cumhuriyet 
sütunu dikilecektir. 

Lehistan 
Venedik, 19 (A.A) - Le„ 

histan 01§ar1 11Ieri BakaOI 
Bay Bek ile Macar Ma~t 
Maliye Bakam Bay Fab111Y 
ve Macaristamn Berlin ort• 
el~isi Fon Masievtiz Cen~"„ 
reden buraya gelmi§~ 

~ <;ocuk Bayram1dir. Unut- ~ 
i m1yahm. ~ 
Jli;.tiiS Jli;t.:;l .liii;:f;;K. ··~Jii;;;t;;ö&~ 

Rüstemin Suhas1 birinci, 
Bay Fikretin Kap1 ikinci 
ve bay Rüstemin No
nas1 üc;ünü geldiler. 

Be§inci kotu ; Bay Äkifin 

Markizi birinci, bay Ahu;-e
din qrendezas1 ikinci ve yio~ 
bay Akifin Bekin ü~ün f 
diler. 


