
, ~ No. 9546 KIRK iKiNCi SENE SALI 1 l MA YJS 1937 
44 - Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 ı 
İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BlLGİN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

! .A.EJC>l.'1"'.E Ş:EFLA.i:Tİ 
'oevam müddetl fürkite içinlHariç için 

Sene/ık . . . . . . . 1300 2800 

1 
Altı avlık . .. -.--. -. --700-- -ı3oo-

I TELEFO : 2697 

Katiller lstanbula getlrlldl 
JSTANBUL, 10 (7ele/onla) - Adanada 
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iSMET INÖNUNUN MÜHiM BEY ANA Ti j 15 MAYIS . CUMARTESi GUNU 

Gayemiz Türkiyenin barış içinde Adsız hava şe -
inkişafına çalışmaktır bitlerini anacağız 

~ .•.•.•.......•..•................. • • . 
• • • • • • • • 

Pariste 
s Binicilerimiz . . 
i muvaffak oldu ~ . . 
• • . . 
: lstanbul, 1 O (Telgraf) - Pa- : 
: riste Türk binicilerinin de işti- S 
: rak ettikleri binicilik müsaba- E 
5 katarına üç gündenberi devam E 
E edilmektedir. Rahatsızlanan ve : 
S küçük bir ameliyat geçiren Po- : 
5 latkanın müsabakalara iştirak : 
! etmeyişi Türk ekibini zaiflet- ~ 
: miştir. E 
: Sfikiz mayıs günü yapılan bey: E 
: nelmilel müsabakada kıymetlı: 

Fransa-Türkiye arasınhda . r"Df~"A~as-=- o gün 19 Mayıs 
Karşılıklı bir müza eret : Cenevreye !ta- Şehitlikte büyük Gençlik günü 

pakti mevzuubahstir reket etti Fe~!:!i~~!sali~:~dh~~a şe- He~:;:~a~~=:~:y:tt~lr 
___ ..__ ___ __........ k'l' T k hitlerimizi anmak üzere cumartesi Büyük Şefin Anadoluya ayak 

LONDRA, 10 (Huauıi) - Türkiye başve ı' ve Ür heye- lstanbul, 10 (Telefonla) - Ha- bastıkları mesut günün kutlulanma-
tinı"n dig~ er azaları Viktorya iıtaıyonunda hararetle aelômlan• riciye vekilimiz doktor Tevfik günü şehitlikte büyük ihtifal yapı- f' H lk · A k b 

l k O .. hah d k sı şere ıne a evı, n araya ir mışlardır. Ayni trende bulunan ıiyaıi rical araaında yolda, ba- Rüştü Aras Cenevreye gitmek aca tır:. g~n sa saat 0 uz- seyahat tertip etmi tir. O gün An-
.zı temmlar yapıldığı temin edilmektedir. üzere yarın oehrimize gelecektir. da Cumhurıyet m~ydanınd~ top- karada yapılacak büyük gençlik te-

Türkiye bnşvekili Paristen geçerken fırsattnn istifade ederek bazı mü- . Cenevredeki lconuımalar müsait 1la~ıladcak~ veh~la1!.: hal~nd?le Kka~ıfe ka- zahüratını Ankara çocuklariyle bir 
him temaslar yapmış, Fransız parlamento reisi B. Heryo, Fransız başvekili : bir safhada inkişaf ettiği için esın e ı §C ıt ıge gı ı ~ce tır. arada geçirmek gayesi istihdaf edil-
Leon Blum, Fransız hariciye nazırı lvon Dclbosla saatlerce iÖrilşmUştür.. •Sancak meselesinin yakında hal- Vazife başında yurd endioesi ve miştir. 
Türkiye başvekilinin Mr. Edenle de ayni mevzular Uzerin~e bazı temaslar ledilcceği kanaati umumidir. yurd sevgisi içinde can ":~ren kah- Halkevi başkanlığı bunun için bir 
yapması muhtemeldir. Konsey bu ayın sonlarına doğ- raman havacılarımıza o gun yapı- program hazırlamıştır. 17 mayıa pa-

Paris, 10 (ö.R) - Fransız devlet radyosu başvekil B. İsmet lnönU ile ru Sancak komitesinin hazırlı- lacak büyük saygı töreni için Türk zartesi günü hususi trenle lzmirden 
Fr.ınsız başvekili B. Blum ve hariciye nazırı B. Delbos arasında Pariste yacağı statü raporunu tasdik Hava kurumu lzmir şubesince bir hareket edilecek, ertesi günü Anka-
yapılan görüşmelerin Türk matbuatında iyi bir tesir husule getirdiğini ınem- için toplanacaktır. Bir habere gö- ihtifal programı hazırlanmıştır.H~~- raya varılacaktır.19 mayıs günü bü-
nuniyetle kaydederek bunu JC;Öylece hülasa ediyor: re Hariciye vekilimiz yakında. kımız, askeri ve mülki zevat, mu- yük gençlik tezahüratında buluna-

S üç derece elde edilmiştir. Cevad S 
E Kula yetmiş müsabık arasında S 
Siki defa parkürü hatasız o)a~ak : 
S bitirerek beşinci geldi. Manıalı : 
: müsabakalarda da Cevad Kula: 

- Sonu üçüncü ıahilede - Suriyeye de gidecektir. : esseseler, kurumlar ayn ayn ihtifa- cak olan Halkevi gençleri,ayni günü 
••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 d l"d· 1 B 1 ·1 1 k·· 

---------------- e avet ı ır er. eyne mı e omür sergisini de zi-J ta J u a İmparator)ug"' UOUO 1·ık yı)t ihtifal günü için hazırlanan prog- yaret fırsatından istifade edecekler-
J ram harfı harfınn tatbik edilecektir .. dir. 

İstanbul, 1 O (T e1efonla) - Mayı- Bu seyahate iştirak edecekler tim· 

• • 
: derece almıştır. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

50,000 asker Romada geçit resmi diden müracaat edeceklerdi .. 

B M ı b d Üçok 1-2 mağlôp oldu 

....... İİııİııİİiıiiılııİİİİllll __________ __ 

Esaret 
.. -. 

Zincirlerinden 
biri daha kırıldı 

Evvelki gün Montrö konferansı 
mesaisini sona erdirdi. istiklallerini 
ellerine alan Mısırlı kardeşlerimizin 
kapitülasyonların dn kaldırılması 
yolundaki teşebbüslei muvaffak ol
yolundaki teşebbüsleri mu~affak ol-

Bu neticeden en çok sevmç duya- ! 
cak, hatta Mıs_ırlılar kadar hey:cana I 
düşecek bir mıllet varsa o da şuphe
siz biz Türkleriz. 

Çünki kapitülasyonların ne de
mek olduğunu, bu belnnın, bir mille
tin hayat,şeref ve haysiyetin üzerin
deki tahripkar tesirlerini bizzat nef-

yaptı. • _ usso ini ir söylev ver i 
lngiliz - ltalyan münasebetleri 

sinde tecrübe etmiş bir neslin çocuk- !t; 

larıyız. 
Y 1 · · h 1 h" Musı;o/uu Vme uk meyJaı ı lllcZ 11111 ıR s > wyoı 

a un mazının ncı atıra arını a- ROMA 1 o (ö R) 1 J • • b" rw· · · h ·· t d' k' 
IA dk B d d l d k" • . - ta yan ımpa- , ı~ ır ıgı ıçın arıırctli bir arzu gos er ı- 1 : 
a unutma ı . un nn o ayı ır ı 1 w k 1 b' . · ld'" w • • k d d' b · w k 1 

1 k •w. • hl kat- ı rııtor ugunun ·uru U§unun ırıncı yı o· gını ny e ıyor ve u beyanatın samı- - Roınn impıırntorlugunun uru U§U· 
acı arını çe tıgunız, ıstıra arına .. .. R d ı .. .. ı ı d I · · d .. h d'l . w• • b'Jd· b d · · h kk 
ı d w b w I l · bir numu omıı a ve ıuutun ta ya a son 1 mıyctın en ııup e e ı eınıyeccgını ı ı- nun u ilk yıldönümü ku retıınız a ın-an ıgımız esaret ag arını ııç d . . h .. ı ı · · · d 

"il . il . ki vurul erecc şıddetlı tcza ur er e geçmıştır. rıyor. n meşru bir if tihnr hissi uyandırmı:ıtır. 
mı etın e enne, aya arına - R d D" · .. ·· d ıı· b" k ı> 1 O (ö R) t t lug-;un a·· ·· · ık k Af "k 

•• w k J mı oruz 1 oma a uçenın onun c c ı m as er 'oma, . - mpara or utun mfınıaları y ara n a topra-
muHş g~rme?~. at 

8.Jt t · y b ha w 1 geçit resmi ynpmı~ ve büyük ltalyan §C· birinci yıl dönümü ınünnsebetiyle yapılan ihndn yerle§ tik. Bu nümnyi:ı irademize 
d ~ anr ır İd : ın u .. g ak hirlerinde de nümayişler olmuştur. Ha- büyük geçit resminde hazır bulunduktnn bir knt dııha kuvvet vermektedir. 
b?n hurtu Amuş ko u~unu H go~me . riçteki ltnlynn kolonileri, bilhassa Sevil, sonra Düçe ve diğer sivil ve askeri oto- LONDRA. 1 O ( ö.R) - ltnlyanın ln-
~e ususı. ze~ . :-erkıyolr. er kangı Berlin Lizbon, :Sao Paolo kolonileri par- riteler ve parti erkanı resmi tribünden giltere ile gazetecilik münasebetlerini 

hır esaret zıncırının ·ırı ması, op - ' .. 1 ı d ı 
1 

w V k . 
·ır . T ·· k" r~. . lak tezahuratta bu unmuş ar ır. ayrı mış ardır. Bu sırada halk yıgını e- csrnııı olması lngiliz mııhfellerinde en 

k~sl, ~ıd ıyetçı ur ıy~ ge~ç ıgmın ROMA. 1 O ( ö.R) - cPari Midi> nedik aarnyı meydanında bir yer bul- mühim bir hadise telakki edilmektedir. 
a P erın e sonsuz sevınç eyecan- gazetesinin Roma muhabiri pazar günü mağa çalışmış ve çok geçmeden halkın Bununla beraber Roma hük.ümetinin 

lan yara~ıyodr.h M .. k f Venedik meydanında Düçenin sulh söz- alkışları o dereceyi bulmuıtur ki B.Mus- Yaptığı jestin ne kadar küçük bir ehem-
Netekım a a ontro on eransı . k 1 1 b · d · · ı· · b lk ... b k ) · 

Fener rakibine sıfıra 
karşı altı gol attı 

Hakkı ve Fethi oynanıamıştır 

v,ok - '4nkaragücü maçından bir enıtantene 
ANKARA. 9 (A.A) - Milli küme zildikleri zaman Gençler birliğini Betik· 

maçlarına bugün de devam edildi. Saat taşa karşı yaptığı maçta sakat1anan mü• 
tam on dörtte Oçoklular sahaya çıktı- dafi lhsnndan mnhrum olarak §U tekil
lnr. Biraz sonra da Gençler gözüktü. Her de görüyoruz : 

1 w leri aöylıyere ta yanın arışçı ıra camı so ını a ona çıkmaga mec ur a mış- ınıyeti olduğunu göstermek için lngiliz 
sona ermeden Mısıra yaptıgımız . •W• • h ı k ı 1 D" h ı . k d · f 

•.. 1.. 1 kal re~men tekıt ettıgını ve er mem e ete tır. uçc aka hıtap edere eınıı 11 _ Sonu be.cıi•ı,.; .,ahı'fedc _ sa süren merasimden sonra karıılıklı di- - Scnu difrdiincii sahifede -muahedelerde kapıtu asyon arın - ,. , 

~~~'."B:"h~~~~: ~~.k;~:n~~n?~: .... _.i'.i"ü"k"ü";~t"k"~-~~;·tı~·;i·"f ~i"~d~d~......... . ........................ Gü;~["""b"i; .. ·~p~·;· .. ;~· .. ~·ıı;ti;~···gü~ii ...................... _, 
iki takım da ııiddctle alkışlandılar. Kı- Rahim, Kadri, Halit, Saluhettin, Ha-

Türk hükümetinin temiz duyguları! 
nın, dürüst hareketlerinin bir ifade
sidir. 

Gerçi Montrö konferansı Mısır
daki kapitülasyonların derhal kaldı
rılmasına karar veremedi. On iki se- • 
nelik bir intikal devresi kabul etti. 
On iki yıl istiskar edilecek bir müd
det değildir. Fakat milletlerin hayat
ları bakımından da çok uzun sayıla-
maz. 

Tedricen de olsa böyle bir kurtu
luş yoluna girilmiş bulunulması 
memnuniyete şayan görülmekten 
uzak kalamaz. 

Esasen uzun yılların sürükleyip 
yığdığı itiyadları, kötülükleri bir 
günde değiştirmeğe, yok etmeğe im
kan tasavvur edilemez. 

Milletler için en kuvvetli mütte
fik 7amandır. Zaman ve hadiselerin 
:rnilJetler hayatındaki rolleri büyük
tür. Y eterki uyanık bulunarak za -
inan ve hadiselerin yarattığı fırsat-

- Sonu 2 inci aabifede -

HAKKI OCAKOCLU 

Cümhuriyetçiler, hasmı 
rie' ate mecbur ettiler 

Paris, 1 O ( ö.R) - Bugün lspanya
Bıısk cephesinden lnsiliz gazetelerine 
bildirildiğine göre dünkü gün umumiyet 
dan gelen haberler nz ve birbirine zıttır. 

itibariyle Cümhuriyetçilctc diğer geçen 
günlerden daha mtisnit olmu~tuT. Şid

detli muhnrebelerden sonra Bask milis
leri Bilbaodnn yirmi kilometre mesafe
de Monte Sollubede asilerin ileri hare
ketlerini durdurduklarını iddia ediyor
lar. 

Nasyonalist erkanıharbiyesi ise bilakis 
Monte Sollube ortasında ileri hareketinin 
devam ettiğini bildirmektedir. ikinci 
bir nasyonalist kolu da diğer bir yoldan 
Bilbao üzerine yürümektedir. 

Madrid cephesinde ise hareket teıteb-

Sekiz bini aşkın güzide bir seyirci 
kütlesi huzurunda Mor takım kazandı 

Lisenin spoı baı•tamından intıbalar 

Erkek lisesinin yıllık spor bayramı, de sekiz bin seyircinin bir araya toplan-ı Amerikan kollejinde tatbik edilen el\ .. 
sekiz bini aşkın gliz.ide bir seyirci küt- dığını görmek cidden zevk verici bir eld Day> leri andınyordu. Stadın w 
lesi huzurunda derin bir hazla takip e- neticedir. yeri dolduğu jçin muayyen saatte ~ 
dilmiştir. Atletizm hareketlerinin yapıl- Erkek lisesindeki lilzide ların kapanmasına mecburiyet ru.iMii\. 
dJiı 'bir ,.erde ve bizim memleketimiz.. dlerinip bu - Sotw · ede _ 



Sa6i(e Z 

Esaret ... 
Zincirlerinden 
biri daha kırıldı 

- Bcıf taralı birinci aahilede -
l.dan vaktinde istifade eylemek im-
kAnlan Jtaç&rilmal!ın. 
Mwrlı kardeşlerimiz hu dayanık

lığı göstermektedirler. İstiklallerini 
dde eylemişlerdir. Bugün de kapi
tiilasyonlann bldmlmasım, esas 
itl>arile bütün devletlere kabul et -
tinniı bulunuyorlar. 

Arbk ilerlemek, hür ve tam ma
nasiyle müstakil bir Mısır devleti 
vücuda getirmek imkan dahiline gir
miştir. 

Kardeı milletin yapacağı inkılap 
hamlelerine bütün cihanın gözleri 
çevrilmit bulunuyor. Orada yarab
lacak her yenilik, medeni cihanın iy
cablan na uygunluk, cihanın emniyet 
ve itimadını artıracak, Mısıra kuvvet 
vew-eccktir. Açıkçası Montröde imza
lanan muahede Mısırlılar için yeni 
bir devrin açılmasıdır. 

Bu devirde hızla yürümek, mu • 
vaffak olmak lazımdır. 

Mısırlı kardeşlerimizin bu imti -
handan ela muvaffakıyetle çıkma· 
lannı can ve gönülden dileriz. Mon
tıö' nün sinesinde 1 ~36 yılında Türk 
milleti için ehemmiyetli bir karar 
verilmi ti. Askerlikten tecrid edilen 
boğazların tekrar tahkimi hakkı ta
nınmıştı. Ayni şehirde 1937 yılında 
Mısırın 'kapitülasyonlardan kurtUl
mnsı yollan açıldı. 

Sinesinden hak ve adalet mef
humlanna uygun kararlar fışkırtan 
Montrö"yü ve Mmnn büyük zaferi· 
ni Türk milleti bir kerre daha selam
lamakla bahtiyardır. 

HAKKI OCAKO(;LU 

Satış kooperatifleri 
Yeni teşekküller işe baş

lamak üzeredirler 
Armutlu ve Turgutlu üzüm 

sataş kooperatifleri dün teşek
kül etmiştir. Bugün Kemalpaşa 
üzüm satış kooperatifi ve bu 
hafta içinde Urla ile Menemen 
üzüm sabş kooperatiflerinin 
teşekkül edecekleri ve on gü
ne kadar da Alaşehir üzüm sa
tış kooperatifinin muameleleri
nin tamamlanarak filen işe 
başhyacakları öğrenilmiştir. 

Bu kooperatifler teşekkül 
eder etmez ilk iş olarak hey
eti umumiyelerini toplayarak 
hakem, kontrol ve yön kurul 
heyetlerini seçmek olacaktır. il:-·····-Bergama da 
22 Mayısta yapllacak 

eğlenceler 
22 Mayasda Bergamada baş· 

Jayacak olan Kermes eğlence
leri münasebetile şehrimiz Türk 
kuşu kulübü de Bergama ya birse· 
yahat tertibine karar vermiştir. 
Dün Manisaya giden lstanbul 
Şehir Tiyatrosu sanatkarlara 
da turnelerine devam edecek-
ler ve 22 Mayısta Bergamada 
bulunacaklardır. 

Sarhoşlukla yaralama, 
Kordonda Turkuvaz barında 

Ahmet oğlu Hüseyin aarboş· 
lokla Osman oğlu Kadriyi 
biçaklat hafif surette yaralamıı· 
tır. Suçlu ile arkadaşları ya• 
kalanmışlarclır. -·-

Turgutluda 
On dokuz Mayıs 

şenlikleri 
Turgutlu, 10 (Hususi) - Eş

siz şefin Anadoluya ayak bas· 
tıkları tarihi günün yıl dönü
mü münaseb~tiJe 19 Mayısta şeh
rimizde büyük gençlik teza
hüratı yapılacaktır. Zengin .bir 
program hazırlanmıştır. u t _, o 

1 Halkevinde 
Toplantılar, konferanslar 

1 - Bugün saat 17 de r"ü
ze ve Sergi komitesi top ha.· 
tısı vard;r. 

2 - 13 Mayıs 937 Perşembe 
gün~ saat 18 de de Sağır ve 
Dtlsız mektebi direktörü Bay 
Necati Kemal Kip tara:mdan 
(Alkolizm) hakkında şayanı is
tifade bir konferans verilecek· 
tir. 

• • 
• . 

• 1 

• . 
• • 

• • • • 
•• .. . . 
•• 

iplik işi 

Iktısat 
Veklletlnln bir 

heyeti geldi 
• lkhsal Vekaleti ba, müşa· 

viri Liman mütahasşı!'ll ba)· 
Fonder Porten, beraberinde 
Jktuat Vekaleti Sanayi tetkik 
azasından bay Müeyyet, lkbsat 
Vekaleti, mürakip komiseri B. 
Fahri ve diğer bir ecnebi mü
tabassıs olduğu halde Istanbul
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Bay Fonder Porten berabe
rjndeki zevatla birlikte burada 
kalarak iplik işini tetkik ede
ceği söylenmektedir. Dün bir 
mt·lıarririmiz bay Fon der Por· 
le a i ziyaret ederek seyahati 
ha '<kında malumat rica etmiş 
ve f iman mlitahassısı burada ne:. 
yi tetkik "deceğini sureti kati· 
yede s5ylemekten memnu bu
lunduğunu söylemiştir. 

Biıim hariçten edindiğimiz 
malumata göre heyet son gün
lerde hadis olan iplik vaziyetini 
tetkik edecektir. 
Çarşamba günü Adanaya 

gideceklerdir. ........ -... 
Bay Şevket Bilgin 

Gazetemiz imtiyaz sahibi B. 
Ş~vket Bilgin, yaz tatilini 
geçirmek üzere dün ailesile 
birlikte lstanbula gitmiştir. 

,... . . . . . . .. 
Maliyenin bir tamimi 
2395 numaralı kanunun 74 cü 

maddesinin C. Fıkrasında müs
tahdimleri için bordro v~rmi
yeo müesseselere taalluk eden 

hükmün baıı mahaller varidat 
dairelerince ayni kanunun 30 cu 
maddesindeki umumi, mülhak 
ve hususi bütçelerle idare edi

len daire ve müesseselere 
basrolunarak 30 cu maddede 
yazılı diğer daire ve müesse-

selerin tevkifatını bordro ve· 
renler gibi erteı1i ayın 20 nci 
günü akşamına kadar yatırma
ları şeklinde tatbik edildiği 
anlaşılmıştır. 

Afyon ekicileri sevinç içinde mi? 
Uyuşturucu maddeler inhisarı U.müdürünün ihtisasları 

iplik buhranı oın 
vaktinde 

kabahati tüccarların ihtiyaçları 
teshit ettirememeleri midir? 

Afyon mınlakalarında tet- ettiği avans fiatlerinden son edildiğini bilmemekle beraber 
kikler yapmakta bulunan Uyuş- derece memnun imişler. afyon alım ve satım vaziyetinin 
turucu maddeler inhisarı umum Köylülerimiz yeni mahsulün inhisar umum müdürlüğünce 
müdürü B. Hamza Osman Er- mübayaa şeklini de çok iyi memnuniyete şayan görülmesini 
kan ve muavini B •. Şakir şeb- karşılamışlar imiş. Bu seneki biz çok nikbioane bir mütalaa 
rimizdeki tetkiklerini bitirerek fiatlerin yüksekJiği bu memnu· olarak kabul et!llekte ve bu 
dün lzmir vapuril~ lstanbula niyeti doğuruyormuş. Yeni memnuniyet havasını Afyon 
gitmişlerdir. mahsulün mübayaa şeklinden mahsulünün hakiki durumuna 

Bir mubarririmiz gerek af- memnun olmayanlar da varmış, uygun bulamamaktayız. 
yon ve gerek iplik buhranı fakat bunlar fazuli şekilde be· iplik buhranı keyfiyetine ge-
etrafında umum müdürden ih- yinlerini doldurmak isteyen lince dokuma makinalarıoın ip· 
tisaslannı öğrenmek istemişse.- mutavassıtlar imişler ki Ziraat lik bulamadıklarından do!ayı 
de B. Hamza · Osman Erkan bankası araya girmekle bunla- çalışamadıklan ve sıkıntı içinde 
bu buıuslarda söyleyecek hiç rı tamamen ortadan kaldırmış. çırpındıkları muhakkak bir key-
bir şeyi bulunmadığını ifade inhisar idaresinin yaptığı bir fiyettir. 

Umum müdür bu husustaki 
eylemekle iktifa etmiştir. hesaba göre köylülerin masraf kabahati de tüccarlarıo vaktin-

Fakat yaptığımız tahkikata ve emekleri kuruşlandırılarak de bir senelik ihtiyaçlarını tam 
ve umum müdürün bazı salabi- maliyet fiati tenzil edildikten olarak tesp:t ettirmediklerinde 
yetli zevata anlattıklarına göre sonra bir kilo afyon müstabsi- bulmakta imiş. -
muhtelif afyon mıntakalarıodR le safi 330 kuruş kar temin Bu husustaki tetkiklerimizi 
yaptıkları temaslarda müstah- eyleyor:nuş. de yann yapacak ve mütalia· 
siller inhisar idaresinin ilan Bu hesapların na,ıl elde )arımızı da ilave edeceğiz. . .................................................................................................................................. . 

Sümer Bank Keşif yapılacak 
Eşrefpaşada Alaiyeli Hüse

yini öldürmekle maznun Cemal Fuarda evleneceklere 
hususi tenzilat yapacak 

lzmir Enternasyonal Fuar 
komitesi tarafından fuar gün

lerinde tertip edilen kırk dü-

1 Romanyadan 
Paralar neden geç geliyor 

ğüne iştirak edecek gelin ve 

damatların elbiselerinin kız 
enstitüsü ve erkek terzileri 

tarafından bedava dikileceğini 

ve genç evliler şerefine fuar 

gazinosunda büyük bir balo 

verilece~ini yazmıştık. Fuar 

komitesinin müracaati üzerine 

Sümer Bank genel direktörlü

ğü gelin ve damatlara la

zım olacak kendi mamulatın

dan her nevi eşya, kumaş, 

ayakkabı vesairenin yüzde yir

mi ıskonto ile satılmasını, ajan

lıklarını yaptıkları diğer mües

seseler mallarının da yüzde on 

b~ş ıskonto ile satılmasını 
kabul etmiştir. -

e11,12rl 
Hamburgdan Türkofis şube-

sine vukubulan müracaatte elle 
işlenmiş örtü vesair bezler ve 

Londradan da biralık arpa 
istendiği bildirilmiştir. 

Gidenler 

oğlu marangoz Salibin muha
kemesine dün devam edi1 miş 

ve mahkemece vaka yerinde

elektriklerin yakılıp söndürül

mesi suretile temsili bir keşif 
yaptırılması takarrür etmiştir. 

- ----5uçu olmadığı a~laşlldı 
Turanda Küçük kızı Sofinin 

denize düşerek boğulmasına 

dikkatsizlik neticesi olarak se

bebiyet vermekle maznun an

n~si Madelenin muhakemesine 

dün Ağırcezada devam edil· 
miştir. 

Müddeiumumi hadisede suç 

olmadığını söyliyerek beraatini 

isteı.niş ve mahkeme heyeti 
müzakereden sonra bayan Ma-

delenin beraatine karar ver
miştir. 

.. 11 •• 1 il 

B ";) re.at ettiler 
l(uşadasında oturan Ali kızı 

Memnuneyi kaçırmağa teşebbüs 
eden Süleyman ve hemşiresi 

Nailenin kız kaçırmağa teşeb· 
büs ettikleri sabit olmadığından 

Ağ,,cezada beraatlerine karar 
verilmiştir. 

Kadın yU~Undan 

lkhsat Vekaletinden şehri-
miz Türkofis müdürlüğüne ge
len bir yazıda bazı tüccarları· 
mızca Romanyaya ihraç edilen 
mallara ait menşe şahadetna· 

melerinde gösterilen kıymet
lerle bu mallar için tanzim 
edilen faturalarda gösterilen 

kıymetler arasında tam bir 
mutabakat mevcut olmadığın
dan bu husustaki havale muame• 

lelerinin icrasında teabbürler 
hasıl olduğu Türkofis Bükreş 
şubesinden bildirilmiştir. 

Bu itibarla tüccarlarımızın 

Romanyaya ihraç ettikleri 

malların biran evvel bedellerini 
alabilmeleri için bunlara ait 
menşe şabadetnameleri ile 

faturalarda gösterilen kıymet
lerde mutabakat bulunması 
ıcap etmektedir. 

...... 111 

Bir yavrucuk 
Kuyuda bo§uldu 

Halkapınarda Çamdibi mev
kiinde 20 numaralı evde otu
ran bahçevan Hamdi oğlu 10 
yaşmda Ruşen mektepten gel· 
dikten sonra bahçede gezer• 
ken üsUi açık olan dolaplı ku
yuya düşerek boğulmuştur. 
Tahkikata adliyece el konul

mu~tur. 
"1 •• • • • • • • 

KUltUr ı,ıerınl teftiş 

SALI 11 MAYIS 1 _!3,?., 

ı:&,·J~~d 
Bir idealcinin 

ölümü 
-26-

Ajan• haberleri Katalonyalı 
genç mücahit bayan Lina Ode
na' nın ölüm haberini biu kaJat 
getireli. Fikir ue •allaf cephel .. 
rinde yıllarca silah lıullanan 6" 
milliyet~ gen~ kız, hayatının ,it
mi üçüncü baharını tüketmeden 
genç hayatını ideali yolunda tii
ketmekten çekinmedi.Hür lap 
ya için bir Lina Odena'nın fD 
sının /az.laca bir kıymet ilad 
edemiyeceğini ispanyadaki gen' 
hem,irderine ba haTeketiyle ;,. 
pal etti. 

l•panya deı:-:!Jkrcuiai içindt 
iki kadın beni daima Jüıündiir
müıtür. Pcuionarya ve Lina Ode
na, bizzat halk çocukları oltlulı
ları için zaman zaman, menaııP 
oldukları cemiyetin utuaplarııd 
yaymaktan çekinmediler. Cep
heden cepheye koıtular. Hallı 
topluluklarında binlerce ve mil
yonlarca insanın önüne geçerelı 
konuştulaT. Kütle ile yürüdüler. 
Kütleyi sürüklediler. 

Gırnata cephuinde düpnan:JI 
dövüıürken ölen Lina Otlenil' 
nın meıhar bir özü vmdır. O: 

- Cemiyetin inandığına af,.. 
ıacak•ınız .. 

Demiıti. Kendin bana altflıp 
nı gösterdi. Aç kaldığı gün ken
di•ini himaye eden Halk cephe
•ine .adık kalarak onun için ça
lııtı. Biz, kendi görüfümiUle, 
onu, •ırl bir itlealut olduğu için 
dikkatle tetkik ediyor ve bir li• 
kir İnıanının ölümü önünde tla· 
yalmcuı tabii olan bir teeasürl" 
üzülüyoruz. 

NERiMAN GORSA 

Adliyede 
Tilkilik cinayeti 
iki polis şahit olarak 

dinlendi 
Tilkilikte amele Turanı ya• 

ralıyarak öldürmekle maznun 

Gireson)u HamdulJahın muha• 

kemesioe dün ağırcezada de· 
vam edilmiştir. 

Şahit bekçi lbrabim demiş· 
tir ki: 

- Vak'a gecesi devriye ge• 
zerken düdük sesleri ve fer• 
yatlar işittim, kostum, maktul 
Turanı yanında isimlerini bil· 
mediğim iki arkadaşı yerden 
almışlar, arabaya bindiriyor• 
)ardı. Hadiseye vazıyet ettim. 
Ve suç delillerini kaybetmemek 

için o iki arkadaşı da arabaya 
bindirdim. Keçeciler mevkiine 
doğru giderken yolda birkaç 
def.a Turana seni kim vurdu, 

dedim. Cevabı bir iniltiden iba• 
ret kaldı. 

Maliye Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde kanunun 
30 cu maddesinin birinci fık
rasında birer birer !ayılmış 
olan resmi ve hususi müesse
seler tarafından tediye sıra

sında kesilen vergilerın 74 cü 
maddenin C fıkrası mucibince 
tediye tarihinden itibaren bir 
hafta zarfmda mensup oldukları 
mal sandığ1na vermeleri Jazım 

geldiği bildirilmiştir. 

Pazar günü şehrimize gelen 

şeker fabrikaları umum müdürü 

bay Kazım ve Alpollu Şeker 
fabrikası müdürü bay Recai 
dün lzmir vapurile lstanbula 
dönmüşlerdir. 

Kemerde Tepecik pazarında 

sabıkalılardan Nuri oğlu Ali 

ve Edip oğlu Mehmet, bir ka· 
dan meselesinden birbiriye kav-

ga ederek yekdiğerlerini de
mirle yaralamışlardır. 

Kültür bakanlığı baş mnfct
t: şlerinden S. Besim Kadircan 
~ ~brimize gelerek Kültür i~ler!ni 
teftişe başlamıştır. 

Yolda polis bay Mehmede 
tesadüf ettim. Yaralıyı artüp 
hastaneye, ben de iki kişiyi ka• 
rakola aötürdüum. Karakola 
geldiğim vakıt maznun Ham• 
dulJabın bıçağiyle ikinci komi• 

TELEFON : 3151 

" MARY 
F rederic March - Katherine 

,. . ~,...;.. . . 

OF SC()'fLANJl 
Hepburn PEt~~~~~vrtll;~ 

Yüzlerce sanatkar, binl\.lrce figuranla beraber bu şaheseri canlandırdılar 

Binlerce gazetenin tefrika ettiği, milyonlarca insanın okuduğu Iugilterc tari
hinin bu en esrarlı safhasını beyaz perdede can andırmak için milyonlarca do· 
lar sarfediJmiş, aklın kabul ederdyeceği fedakarlıklar yapılmıştır. 

ayrıca " PARAMUNT " Dünya havadi~lerl Cllml 

ikkat: Bu filim çok büyük olduğundan seans saatleri bu 
hafta için şu şekilde tcsbit edilmiştir. 

sere teslim olduğunu işittim. 
Fakat onun ikrarında bulunma· 
dım. Şahit sıfatiyle dinlenen 
polis memuru bay Mehmet te: 

- Hamdullah elinde bıçağı 
karakola geJdi ve ben Turanı 
vurdum, dedi. Ben derhal Tjl
kilik Hatuniye camiinc koştum. 
Bekçi Hasan Hüseyin, lbrahim 
yaralıyı ve şahit'eri arabaya 
koymuşlar, ben de derhal ara
baya binerek yaralının ifa
desini almak istedim. Alama· 
dım, sonra. Sonra şahitleri ka· 
rakola teslim ettim. Ben yara
lıyı hastaneye götürdüm. Ora· 
da soyduğumuz zaman üzerin· 
de bıçak yoktu. Karakola dön· 
düğümde Turanın Hamdullah 
tarafından vurulduğunu işittim. 

Bazı şahitler gelmemiş idiler. 
Bunlarm celbedilmesi için mu
hakeme başka hir güne bıra• 
l:ılmtşhr. 
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Fratelli Sprco 1 W. F. :: :;n Der Olivier Ve Şü. w~ı:':!"J;;!F' 
Vapur Acentası Zee & CA>. Lı&ılTET Mnn«ltd 1zas1annı d11 tabii,, 

ROYALE NEERLANDAIS onmcHE LEVANTE LINIE Vapur acentası Mumtfer Eroğul 
KUMPANYASI HAMBURG IRtNd KORDON REES VE 

GANYMEDES Vapuru 13 mayıata • LARISSAr ~en!!..~-~~ BINASI TEL 2443 Kemal «;etindağ 
;ddeaİTor. Yükünü tahli7edea eonra ~o~ .ı.c.km. Ulerman Lieea Ltd. Hutalanm her gb aabah 
~rpa. Vama ve K.östenceye yük ala- IÇID AMERtK.AN EXPORT UNES ALCERIAN vapuru S May.q Lon- ... t dokuzdan bqhyarak 
~br. The Üport Ste-nwlııip corporation • " ll-1 N d S 21 

ORESTES 20/S/937 de P- • .. dn, Hull .... Anventen plıp rik ıçıb- AIV7 er· uman sa e • 
Yapunl • • • EXMIN~ Yapunl ~~ ımana doi- na.k '" ıs ~ llYdet edip Lond- ........U maayenehanelerinde 

.Jp Aımterdam ve Hamburs IÇID ;yiildi- ru beklmiliJoor. N~ açm yük ala- Hull .. ..nL •I .L L-baJ ederler. 
l.ec:ektir. caktır. ra ve IÇID 7- --K-11br. .. 

: VULCANUS yapara 20/S/937 ele EXTAVIA Yapunl 10 ~ doi- LESBIAN Yapan 
27 ~7'* Load- .. ____ T•el•e""f~onıı-:•3•,-ıııiıiı]-ıi 

:.. :r6kiiai tahli7eclea ..... 8uıpe .. bekJeni)-or. Nnyork için yük alacak- .... Hııll 'H Amel .... aelip )'iilt ... 

~ana Ye Köetence iciD ,;ddiJwaldiı. br. nıcak H ~ nmenda l.onclra ve Hail 
-. d • Orilllt ı.w- K JMS PiRE AKTARMASI • Seri eeferler .• için yük alacakm. 

SAlMA 28/S/9'7 de bekle- EXCAMBION yaparu 7 maywsta Nev- ECYPTIAN yapana mayıa hiclqetin-
. npuna Rotterdam Ham- ,.ork Ye Boeton içia Pireden hareket ede- de LiveTPOOl ye Swan.eadan elip ..::L 

~Yor.Doinı AnYen" cektir. . c 7ua 
.,_. Gel • n Skandina~ limanları çılparacak ve aym zamanda Liverpool 

• ynıa EXCHORDA vapuru 21 may1Sta . . ..::L al __ Lbr 
i..,ı_ • ..n.LI• __ _L • • • IÇUl 7ua. ·~ • ...- 7U&11yeçcatir. Nevyork ve Boaton ıçın Pireden hare• 
s..& Marilim R...- K11r .....,_ ket edecektir. THE GENERAL STEAM 

SUÇEAVA vapuru 19/5/937 de bele- SERViCE MARtTIME ROUMAIN NAYIGA110N Co. LTD. Yaza makineleri için toz tut· 
mıJ.... ye makineleri daima le· 
mis tatan en elveritli yağ 
"UNIC,, markah makine ya· 
ğldır. 

l~or. Malta, Cenova ve Manilya li- BUCARFS'f ADJUTANT vapuru 5 nıayata Lon-

naanlan için yolcu ve yük kal»Ul eder. DUROSTOR vapuru 2 ....,. ... doi· dra içia yük alacakm. 
Jllndaki hareket tarihleriyle navlun- ru bekleniyor. KöıteQU; Sulina.Galatz 

)ardaki dejifiklik.lerdea acesata mauli- ve Calatz aktarmW Tuna limanlan için 
yük alac:akhr 

yet kabul etmez. · 

Dah L-'- ~-L'ı· . • lkiDci "-· JOHNSTON WARREN Liııea Ltd. 
a nuua lAHllM IÇa LiftQ)OOI 

donda Tahmil ve T.._,. .... arka-
iJ 

• • I JESSMORE vapuru 9 maymta bek-tal v .. t ed maa nca o u-
qpna muracaa leniyor. L.iverpool ve Anvera limanla-

NOT : Vllrut tarihleri, va
purlann iıimleri Ye nayJan le· 
retlerinin değipkliklerinden me· 
ıali1et kabal edilmez. 

Y esine depom Gazi Bal••· 
nnda KOçDk Kardiçah handa 7 
numarada 7au ve heaap ma· 
kioeleri tamirhanesi sahibi 
KALO~NI da bulunur 

nur. nndan yük tahliye edecek ve Bargaz, B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!~~ml!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
t11nda FRA TELLi SPERCO vapur ac.en· V ama. K.a.teace. Sulina. Caluz ve lb

TELEFON: 4142/4221/2663 

--~42 . . .. 
DOKTOR 

ANDA 

raile limanlanna yük alacakbr. 

INCEMORE vapuru 30 mayuta bek
leni7or. l...iverpool ve Amea linuınla
nndan yük tahliye edecek ve Bursu. 
V ama. Kö.tence, Sufina. Calatz ve lb
nile limanlan i~ Ji1k aı.eakur. 

SOC. ROYALE HONCROISE 
DANUBE MARl'flME 

K. SARACO GLU DUNA vapuru 12 mayuta bekleni-

Doiam •• kama hıetahldan '°'· ......._ ,..lwl. ,. ........ 
Mlltaha... tWan. u. '" v.,,... icia Jlk ala-

Muayeneb•ne: lkiaci Bey· ~~ NORSKE micldelba-'=-=-
ler 10kajı 65. T eL 3956 ·~ 

EYi: Klprl .. .,_ iakelai SARDINIA motaril 22 ma,y191a Pire, 
Bent apartmuı No. 6 lakenderiye. Dieppe .... Non~ liman-

.. ___ Tiıııeıill•ef•on-N•o.-2•54-5...- Janna hareket edecektir. 

I 

Bir Gripin almadan eY•el 

Aldıktan bet dakika ıonra -··-·-·-·--···-··-·-···--·--····-

latırabın ve ağnam en 
ıiddetliıini en kolay, ea 
çabuk ve en ucuz ıeçir· 
menin çueıi bir kap 
GRIPIN almakbr, mideJi 
bozmaz, blbrı:lderi katbi 
JOl'BlaL 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
Tahta ku1W11, eİ• 

nek, ıivri 8İaek, 

pire, irlmeelr, ka· 
naca, gtl•e, yakar
cık, ahep ve yılan 
ribi akciteri ba· 
tenmıyan hayvan· 
cıkları öldürmek 
için fe11nin ıon bal
duğu kat'ı formül 
Ozerine laazırlan
mıt AMERiKAN 
Wbiz marllab ila
cın her boyda am· 
balajlan ve dökme 
halinde Hh ~n 
ucuz fiatlerJe de
pomuzda sabhr. 

T optancıiara mü
him iskonto yapı· 
Jır. Sorgulara he· 
mea cevap yerilir. 

T elefoa 3882 

S. Ferid Eczacıbaşı 

ŞiF A Eczanesi 
Feml glzl8k keriae en yeni 
ea zarif Çetitler getirmiftir. 

Spor 
GUneı 

Tay1are 
Fenni 

Altan 
Nikel 

g3zlllk 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cinı cam 

Bayanlar için zarif gOnq g6z· 
!ilkleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Devlet Demiryollarından: 
Alsancak Şehitler Y adiıir ıokajında A 13 kapı No. lu am• 

bar1n deniz tarafmdaki meyan k6ki depo edilen 1763 metre 

murabbaı geniıliğindeki kıımı 20 • S • 937 perıembe g0a8 uıt 
lS de lzmir Alıancak 8 inci itletme binaıında açık arbrma 

uıalile Oç ıene için kiraya verilecektir. Muhammen iç 1enelik 
kira bedeli 7200 Liradır. lıteklilerin yOzde 7.5 nisbetinde mu· 
vakkat teminat yahrmalan ve arandan vesikalar ve ip ıiımiye 
manii kanuni bir halleri olmadığına dair be1aaaamelerle muayyen 

vakıtta Alsancakta 8 inci fıletme komiıyon reisliğine mUrıcaal• 
ları lazımdır. Şartnameler Komiıyondaa parasız alanar. 

6-11 1381 (782) 
Meneıaen iltaıyonu ci•anada F erbat oğlu Hilminin ican albn-

daki idaremize ait kahvehane bOfe Bç ıene mOddetle Ye pazar· 
Lk uıulile 21-5-937 Cuma ıliDll ıaat 15 de lzmir Aluncak 

8 inci itletme komi8yonUDCla kiraya Yerilecektir. Muhammen ~ 
ıen~lik kin bedeli 240 liradır. isteklilerin yftzde yedi buçuk nil• 
betinde muvakkat teminat yabrmalan •e İfe ıirmeye mlnil ka· 
nuni bir halleri buluD1DadajaDA dair beyaaaamelerle muyyen ••· 
~tte komiıyou mGracaatlan ~mdır. Şartnameler M--• 
aatuyoa J•zalaaaeaillclm ye komİayoncla para11z ahnar. 

(11-19) (812) 

Ziı·aat Bankası lzmir şubesi 
Gayri Menkul satışı 

Senet Borçlanan KBytl Me•kii Mıktan Nm 
No. iımi Dekar 
399 Emmi o.Mehmet Fevzi Pmarbap Tqklprl 1,378 N11r balaç•li 
" .. " " Dereyofu 2,757 " 
Yukarda iımi yazlh borçlu borcuna vadesinde ve teblff edi-

len ihbarname mliddetiocle ödemedifinden hizasında yazah ve 
Bankamın biriad derecede ipotekli arazileri 1697 No. kanuna 
g6re ve 45 g8n m8ddetle açık &rbrma ile ubbia çakanbDıfbr. 
Birinci ihalesi 26 - 6 • 937 Cumarteai ghfi 1abah ıaat 10 da 
Bankamızda yapılacaktır. Artırma ı•rtnameıi Banka bina11 lra
pıaı methalinde aııLdır. Kat'i ihaleyi yaptmp yaptırmamakta 
Banka muhtar olduiu gibi kat'i ihaleye kadar borçlu borcunu 
faiz •e ma11afile birlikte idene ••hı muameleli fob Ye iptal 
olDDar Te milfteri pey akçesini iatirclattaa baıka bak mütaleabe
•nde balunamas. Baıka ipotek sahibi alacaklılarla diier alika
darlann gayri menkul &zerindeki haldatam ye husu.ale faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı mübitelerile 20 ala içimde 
bankamıza bildirmeleri Jlzımdır. Akli halde haklara tapu 9icilile 
ıabit olmadıkça aat11 bedelinin paylatmumdu hariç. kaJacak· 
lardır. 

RADYOLiN Gü7'elliğt artınr 
• 

itte mNali 
RADYOUN RADYOUN 

Difleri alr'atle beyazlatar Dit etlerini kn•etlendirlr 
parlatır, mikropları 6Jd0rerek aj'a dezenfekte ederek ••a-
aiu fenni IWette temizler. tabld.ra mulmYemetiai •rhrır 

GIDdes iki defa 

RADYOLiN 
KULLANINll 

BAHAR ve YAZ 
Eflm~eleriai 

Canlandıracak Müjdeler 
19S7 ıeaeaine mahlU8 Zaadap motorsikletJeri, RaJi ye 

Vitler. Apı zamanda hlth clllaJaca tanmmıı laer CİDI boy 
biaildetler çefitli Akon:U,• armODilder, Petromab l&kı 
IAmb•luı, radyo, her marka ınmofon •e plaklan iıtediii· 
niz vıkit bularaanaz. 

NEREDE : IZMIR BALCILAR uıe 

NACiB SADIK ma~azasında 

• Fenni Gözlük için 

HiLAL ECZANESi 

Şık gftneı, p!lj, ıpor Ye tay1are g8zllkleri alhn, nikel, bata 
çerçeveferJe krfıtal camlar, her yerden çok acuıdar ••• 

---· 
1 
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DAIMON markalı Lu feaerfer iki pili Ye ltç yOı metre
lildir. Kayıılı •e aalıılan vardır. Ayarhdır, ~'eyi yakınlaı
bar, makla1br1r. 
- Za ........ .,.. .... , 
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Yııluaulalıi lotoval taç •iyme töreninde kendi memleketini 
tem.il irin LonJraya .u/en Danimarka bapeltili B. Thorvaltl 
Stoni,..'e aittir. Bapelıil, LonJratla ,..-eline oerilen bir siya· 
lette l~lis dodlaianJan 6ah.etmiffir. 

OrtaJa ohıreıa sal IHıfoelıildir. llıi taralında Danimarka par· 
lamento rei. oe rei. oelıilleri otarrıyor. Danimarka bafoelıili in
pis dlf 6alumıyle bir miilüat yapm.,ıır. 

Vesiridan laadi#lerine ait olarak gelen •on lotopalı da gö
riyornmas. ipi lalıirüain 30.000 lrifiden ibaret olan laıooeti ci
oarda ~apalcalaia baflamlfhr. Bananla beraber hemen her haf. 
ta birkaç lngilu rami menaara aailıate marru lıalmalıtatlır. 

Balnnlar geceleri yapr.lıYor. Son ba.kında öldürülen 11 ln
gilis memmanan talalıiluıtını yapmaia giden · lngilu heyetine 
atq arılınlflır. Ba yüden tayyareler mitearrwar iisaine bom
balar 8'lfJllTtmlflardır. 

SALI 11MAYIS1 

Sa Majate lngilisler kralının t~ giyme meraimiıte din 
nın en alalı hülıiimtlarları bile miimaail •öntlermİflİr. I · 
ihtİfamına dünyanın her yerinden uatılan aaygı hüleri im,,
torlaiıın her yerde na..ı nilru ettiiini gödermektedir. 

Yııluırıdalıi lotogral Zenlıi6ar •ilanına aittir. Saltan t~ 
me ,.,.Uld.rinde tebaamaı terruil irin Lontlraya gitmiftir. 
tan Viitorya •aranda trenden inerhn 6ir lngilu lotop 
yalıarulalıi pom temin etmi,ıir. 

lvon Delbosun bir nutku Taç giyme. provaları 
Milletler cemiyetinin takviyesi lüzu-

-muna işaret eden nazır nikbindir 
Pazar günü altmış bin kişinin huzu
.ruyla Londrada tekrar edilmiştir 

Blum kabinesinin Fransız parlamentosunda kazandığı Heyetler Londraya vardı. Liman Ingiliz harp 
zafer çok iyi karşılandı filolariyle örtülmüştür 

.. Saint.Dizi~r,_ 1~w~A.~) - B~r~ yeni za~ dolayııiyle Fransa~ moluuinin kuvvetine ait yeni bir Londra, 10 ( A.A )- Romanya pren-1 
cumhurıyetçı bırlıgın hır tezahurun- ekonomik vaziyeti gözden geçıren delil olarak karplanmaktac:lır. si Mihal, Yugoslavya kral naibi prens 
de 9Öz ıöyliyen F ranaa hariciye na- 4'financial Nievı» gazetesi B. Blu- cNevı Chronicle> gazetesi diyor Pol ve refikası, Yunan prenslerinden 
zm B. Dclboa harici ıiyaaet hak- mun bütün ıiyaai engelleri büyük iti : F ramız mebuaan meclisi, B.Blu- Nikola ve Pol akşama doğru Londra-
kında ezcümle demiftir ki : bir maharetle atlatmasını takdir ya varmı§lardır. Bunlar taç giyme me-

- «Sulhu. tarihinde müteaddit ediyor ve ıalahat yolunda tevak- rasimi esnasında kralın misafiri ola-
Clefa istilaya u~ıı ve müteaddit kuf siyasetinin hakiki bir tekil al- caklardır. 
defa parçalanmaga maruz kalmıt masını emniyetle brphyor. Bu ga· Ayni trenle BB. lmıet lnönU, Lltvl-

nof ve Avenol ile Türkiye, Macaristan 
Avusturya, İran, İspanya, Arnavutluk, 
Estonya murahhas heyetleri ve .Fran
mz askeri heyeti de Londraya ıelmit
tir. 

Londra, 10 ( A.A ) - Kral ve kra
liçe dün akşam Buckingbam sarayında 
ecnebt prensler terefine husus! bir ak
pm ziyafeti vermi§lerdir. 

Paris, 10 ( ö.R ) - Hariciye nazırı 
B. Delbos lngiliz kralının taç giyme me
rasimlııde hazır bulunmak üzere saat 
10,30 da İngiltereye hareket etmiştir. 

TAÇ GtYME PROVASI 
Londra, 10 ( ö.R ) - Pazar gilnU 

taç giyme merasiminde kral ve kraliçe 
ile davetlilerin takip edecekleri güzer
zergah üzerinde 300 bin kişiye yakın 

Eıansız Sosya/ısl paılısi ~ılıdnı kalabalık toplanmış ve taç giyme me-
u an F ransadan daha fazla hangi zeteye göre bu sayede F ransada ma her zamandan daha kuvvetli bir rasiıninin Adeta umumt bir tekrarlan
dcvlet arzu eder. Loren ve Şampan- fiatlerin yükselmesinin arkası ke- ekseriyet vermekle Avrupaya hiz-ı ması yapılmıştır. Öğleden sonra Vind
ya topraklarında bugün kutladığı- sildiği gibi eon üç hafta içinde top- met ctmiıtir. Çünkü B. Blum harp- sor sarayından avdet etmekte olan hü
mız Damremyli genç kızın topra- tan fiatler de inmeğe başlamıştır.. tenheri tanıdığımız Fransız Başve· kUmda~ kaldırımlarda toplanmış olan 
ğında bugün zamanlar muhariple- Diğer taraftan ipizlik azalmakta· killerinin en iyisidir. Vaziyete ta- 6000 kışi kadar meraklılar tarafından 
rinin kullandıkları tahrip i.letleri- dır. B. Blumun kazandığı muvaffa- mamiyle hakim kudretli bir F ran- son derece şevk ile alkışl~tır. Bu
nin bariz izlerini taııyan topraktan kıyet iılerin canlanmasına hizmet sız hükümeti başında B. Blum di- kingham sarayı etrafında münakalit he-
ziyade azap çekınif var mıdır ) edecektir. rayet ve itidalli bir harici siyaset men hemen tamamiyle inkıtaa uğramış Majeste lngtlalet lual ve luau,~sı 

Milletin fikrinden ve azrusundan Londra, 10 (ö.R) - Blum kabi- takip ederek sulha hizmet etmekte- ve kralın otomobili protokola pekte uy- hl göze çarpmaktadır. Nehr~ ~- ~ i~erisinde ~~k denizaltı gemileri 
kuvvet alan hükümet sulha bütün nesinin parlimentoda dayandığı ek: dir. Bu hükümetin hariçte kazandığı mıyan arka yollardan geçmek sure- hına doğru Boadicea muhriplen de- ~otila kruvaz~rleri ve bunların lleri
kuvvetiyle bağlı bulunmaktadır ... seriyetin artması lngiliz mahfell~rı t~dirler B. Blumun phsına racidir. tiyle saraya erişebilmiştir. Bir Jdlomet- mirleıni§lerdir. Elecra Escert muhriple- smde de Hin~ ~ ~ ta
Ve sulhun idameai eserinde hükü- tarafından Avrupada vaziyetin ıı· Zira müttefikleri ona ekseriya mü- re imlidaduıca yol o kadar mUthi§ ka- riyle Narval Torois Seahrese denizaltı ııyan lndus filebı gorülmektedir. 
metin bütün F ranaızlann tam yar· tiharı lehinde bir unsur telakki edil- zaheretten ziyade kaygı vennit- Jabalıktı ki kralın otomobili etrafını sa- semileri Tilbury doklarına bağlanmış- ~bruup faciasın~ sonra enkd 
c:lımına ihtiyacı vardır.» ıaebedir. Bu sebeple bu neti<aa hem lerdir. Bugün Blum Avrupanın en ran piyadeler arasından çok yav8§ lardır. halinde bıgllterey•. donme~e muvaffak 

Bilihara Avrupa ve dünya umu· ltatvekil B. Blum için phıi bir za· büyük demokrat devlet adamlann- ilerlemeğe nıecbur kalmış ve halk bun- YENl KRUVAZORLER olan Royal Daffodil gemisini halk .U.-

~ ~~~~~~~1.ı~e~~~h~~~~d~e~b~i~r~ı~u~lh~~~~b~·~~~~~~~~~~-~~·~·~·~·~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~ka~~~~ 
nazın sözlerine §Öyle devam et- ı = ra kral ve kraliçe ile iki kil ilk ,,._ teslDde pmcli imparatorluk renklerlf"' 
mittir : G h k tlerİ yatış ? kendilerini alkışlayan ~ pe~ den gemiler ymt ppılan 9000 ~uk le sUslenmif olan tribilnler konmuttur• 

_ «Fransız ve İngiliz iki büyük reV are e mJyOr mU • =pdan JDUkaı...1~ b ~-ı-.. ıar-'- Nevcaatle ve Soutbempton kruvazörle- Bu tribilnler alayın geçeceii Vıktorya 
d ı ____ . . nda .. ·....u:.Je ınec ur -......, -1.ı.t- B·-1-- u -m0r1 ha 

emo1U1U111 arası mevcut ve L d d b• dır. Bundan az evvel valde kraliçe Ma- mm-. ·Ulllllrnl ~-·n ve va nhtunma nazırdır. • 
gittikçe daha ziyade ııklapn birlik- on ra a ır tesanu·· t ry • otomobille pçerken buna ben- müdafaa tertibatı teyircilerin takdiri- AJqam Soud>enfde demirli bulunad 
ten pek ziyade memnunuz. iki zer tezahüratla karşılaımuftJr. Krali- ni celbetmektedir. . bUtUn gemiler bir projelı:tılSr pJ..ı ya-

memleket hiçbir zaman bugünden • d k k 
1 

çenin otomobili Marbourough House'- Grave1e11d Oe ır.c.o.t Voolch ara- pacaldardır. Salı ve çarpmba ailn)erl 
daha sıkı ıurette bağlı bulunma- grevın en or u uyor dan çıkarken halk arasında mahsur kal- mıda Ud al atma gemlaiyle altı torpl- bütün filo abaha kadar tenvir edllr 
mııtır lia do demit atmışlardır. Bu gemilerin bir cektlr. 

Bir taraftan Amerika birlqik Dllf. ve po çok güçlükle bir yol açtı- !!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!f 

devletlerinin d?S~!~~ d.~ğer ~~~ Londra, 10 (ö.R) - lnailterede,nazmnm rİyueti altmda maden ..Jıjple- rabilml§tirİ..o Italya - Almanya sabır gösteriyor 
da Sovyetler bırligı hükumetınm bu- crev hareketlerinin yabflıcaiı hakkında- riyle aynpk •ndikalar müme.illeri top- NDRADA HAZIRLIK 
yük ıulh~rver ~i manevi kuv- ki ümitler tahakkuk. etmemipiT. Otobüs Janmıtlardır. Bunlar itçi 8elldikalan fede- ~ lO ( A.A ) - Londra ban-
vetler muvazeneaındc çok büyük itçilerinin ekaeriyeti sündelik it müdde- ruyonlariyle müzakereye Kiritilmezden liyosu elindeki vasıtalar nlsbetinde taç ı • ı • t I ! Ih 
bir ağırlık tqltil ~Y.!emektedir. tinin yedi buçuk ... te indirilmesi hallın- önce sendikalann birlqtirilmeai eaaauıuı giyme haftası ·~ City'~ aüslem~ ngı iZ gaze e erı su u 

B. De_lbos . ku~uk demokratik daki talepleri kabul edilinceye kadar kabulünü iatemitlerdir. Halbuki federu- gayret etmektedir. Belediyelerle bır-
devletlerı~. vazıyetı~d~n d~ ~ae- greve devama karar venniflerdir. Şim- yon üç tarafın mümeailleri araamda p.rt- çok ~er bu hazırlıklara lftirak b t h • k A t 
derek ~cumlc dem~ştır. ~I : di tramvay ve troley otobüs itçileriiıin sız bir içtima yapılmasını istemektedir .• etmektedirler. . ozar a rı a yapıyor 

- «Mılletler Cemıyetinın bu dev- de bir tesanüt IJ'evi ilin etmeleri ihtima- Bu sebeple müzakereler olduiu gibi kal- Ana vatan :filosuna mensup 30 ge-
letlere karşı vazifelerinden bazılan- li artmaktadır. Zira otobüsçülerin gre- mlfbr. mi South End De ve Londra limanın- Berlin, 10 (A.A ) - Berliner Zei- mlş bulunduğunu yamıaktadır. :81' 
nı yapamadığından dolayı mütees- vinden beri bunların it yükü arlml§tır.. • • • da demirlemiş~. Millt gururu ok- tung ve Morgenpost ltalyanm, İtalyan gazete diyor ki: . 
lifim. Milletler cemiyetini takviye Ve it batında bulunanlar hizmete de- Papanın niyeti yok pyan bu gemileri seyretmek için bU- gazetecilerinin Londradan geri çağırıl- Biz 1ngiliz gazetelerinin sulhu bozar 
ebnck suretiyle bunlara itminan ver- vam etmek için kendilerini fimdiye b- yük bir hallt kütlesi sahilde birikmiştir. malan kararını tasvip ebnektedir. Hat- tahrikltı kaqwnda zarurt müdafaa 
mek icap eder. Milletler Cemiyeti dar güçlükle ikna edebilmitlerdir. Eier Roma, 10 (AA) - Vatikan DONANMA LONDRADA tl bu Ud gazete diln akşam propagan- tedbirleri almadan aeyircl k.alamaylSıı 
çok mükemmel yapılmış bir alettir. otobüs IJ'evi yakında balledilmezae bii- mabafilinden bildirildiğine gire Southendde ikinci harp filosu demir- da nazırının bu tedbirlere milmaail ted- llorgenpost diyor ki: . 
Fakat takviye edilmek lazım gelir. tün umumi münakale vuıtalan itçileri- ban yabanca gazetelerin aan• lemlftlr. VAsi güvertesinin üstünde birlerin Almanyaca da diln ittihaz F.ier ifler bu yolda devam edecek 
F ~ M.UJetler Cemiyetini büyük nin iti terketmeleri ve Londranm mü- ,obek taretlerle muhit bir m•nnra edilecell haberini tekzip ebneafne ral- oluna Almanya flmdiye kadar ~ 
Leon Bouieoienin arzu ettiği gibi bir nakale vasıtalarından büabiitiin malınım c:hklan gibi papanın demokra• arudeıı Nalaeaon bqkumaııdanlık bay- men A1manpnm bu tedbirlere bat- ebnlf oldulu müdafaa tedbtrlerindlll 
l..ıe getirmek için elinden geleni ya· lralmaa ..mı.temeldir. tik Ye parlamenter rejimler ralmı çe)mılftlr. Onun yanmda Roney vui'aealı mOWlpsmde bulunmaktadır. büsbutUn batka tedblrleıe mtıracaaA 
p.c.kbr. Diler tarafta.. maden amel iain cm lebiae bir hitabe aepetmek Rmelltln Roya1 Soverotan Roya1 Nü BerUner Ze1tunc tta1ya De Jdman. edecektir. lg)pıun hattı hanbti ..r 

Lcmclra. 1 O (ö.R) - B. Blumun tehdMIP.in i..U.. PPMk iGin ele heniz Di1etiade bal•dafa dopa .., Sili dunnalr:tadJr. ıura ~ ,_. "9kaJlde bir ..ım ~ ol· l'lll da 1* ._.. ~ __. ... ., 
Fraw ,...._toeunda kezenchia Lir ..,. ;,ap,.J • ıes. W. ..... de ~ı!air. ..,,_. ., '<rJn ._.. -. ........ "'- iN ...... ta-.:. t.ti. 



SALI 11 MAYIS 1937 

~KUllU.r. -;;:;/ 
VE.- DIHLCYJ 

* Bi%im mahallenin bekçisi Is-

Yi:Nl ASIR .Süite 3 

K.Leopold 
Belçika bitaraf 
kalacaktır, dedi mail evleniyor. Tanımadınız mı 

lsmaili. Yakışıklı oğlandır bek
çi lsmail. Alay mı ediyorum .• Es
tağfurullah.. Alay mı ediyorsu
nuz. Ne münasebet .. Doğra söy
lüyorum. Evleniyor bekçi lsmail. 
Gülüyorsunuz ama dinleyin. Ni
şanlısı onsekiz yaşında akıllı us
lu bir kız. Hem daha neler olmuş 
bakın: Bekçi dün nişanlısına bir 
kutu şeker, iki şişe lavanta ge
tirmiş. Ne şaşıyorsunuz lafları
ma? Anlatamıyor muyum, yağ
landırıp ballandıramıyor muyum. 

iSMET iN ONUNUN MÜHiM BEYANATI 
Brüksel. 1 O (A.A) - Humbaracılar 

alayının kuruluşunun yüzüncü yı}dönümü 

münasebetiyle bu alay kışlasında diki· 
len kral Albert büstünün ac;ılı:ıında biı 

G yemiz Tü iyeni barış içi e nutuk söyliyen kral Leopold ezcümle 

demiştir ki : 

Belçika tanı surette bitaraf ve 
surette milli siyasetini sadıkane 

tam 
takip • 

ın işafına. ça ış~aktır eyliyecektir. Bu siyasete müessir bir 
askeri çalışmanın ve kuvvetli ve emin 
bir ordunun müzahereti lazımdır. 

Evleniyor bizim bekçi. -Bastaralı biTinci sahifede- tam kuvvetlerini vermek suretiyle bcr-
Kı.zın babaşı da sucudur.Ağaç- cTürk. gazeteleri bu müzakerelerin taraf etmek icap eder. Bizim bir tek 

lar arasında güzelce bir evi var. ancak mesut bir neticeye erebileceğini gayemiz vardır. O da Türk milletinin 
Bu halta nikahları olacak diyor- zaten tahmin etmekte idiler. Zira Türk barış içinde inkişafına çalışmaktır. 

ufaklarda yapılan bu tetkikler Fran- kerin mezarına defne dalları ve Türk 
sayı Türkiyeye bağlıyan dostlukları bayrağının renginde kordelalarla süs
sarsacak mahiyette hiçbir ihtilaf mev- lenmiş leylfıklardruı vücuda getirilmiş 

ltalyan 
Kral ve kraliçesi 
Budapeştede 
Bekleniyor 

lar. Kızı bir gör.eniz memnun. ve Fransız haric.'i siyasetlerine esas Türkiye sulha ne kadar samimi su

Hele bekçi aevincinden gündüz olan prensipler birbirinin aynidir. ls-, rette bağlı ~lduğunu bütün komşula
bile uyumıyor. Kızıyor musunuz met İnönü ile Fransız başvekili ara-ı rıyle ile ezcumle Yun~ılar ve Bul
bu lallara, hiç merak etmiyor sınaa bir günlük mülakat uzaktan ya- garlarla anlaşmak surctıyle isbat etmiş

cut olmadığını göstermiştir. bir çelenk koymuştur. 
:MESUT BiR NETtCE Sabık Çanakkale kuvvei seieriyesi 

Pöti Pari7.iyen gazetesi de şu müta- kumandanı Paris askeri valisi General 

raayı yürütmektedir: Gourand ile eski Çanakkale muhariple-

musunu~, heY._,ecanlanmıyor mu- pılan bunca uzun müzakerelerden da- 1 tir. 
En samimi bir dostluk havası içinde rinden birçoğu bu merasimde hazır 

ıunu.z hıç... Agzınızın suyu a~- ha faydalı olmuştur. ve cAsırlardanbc-1 Madam Tabouis Övr gazetesinde di
yapılan dünkü tnönü, Blum ve Delbos bulunmuştur. 

Budapeşte, 1 O ( ö.R) - ltalya kral 

ve kraliçesinin kabulü için hazırlıklal' 

devam ediyor. Bütün vitrinlerde ltalyan 
mıyor mu bu işe, göz bebeklerı- ri> mevcut dostluğun tetvici ma- yor ki: 

konuşması iki memleketi ala.kadar eden Faris, 9 ( A.A ) - Havas bildiriyor: 
bütün meselelerin üzerinde doluşmak Başvekil B. Blum ve refikaları Ma-

niz büyiimiyor, çeneleriniz işle- hi etini almıştır.> 
mi yor, kulaklaTınız zonklamıyor Y BAŞVEK!LtN SöZLERt 

FRANSIZ - TüRI( PAKTI tignonda başvekalet konağında Tür-
ve siyaseti uınumiyeye ait mühim mc- hükümdarlarının resimlerine tesadüf edi

liyor. Yollarda İtalyan bayraklan satıl-mu ... Sucunun kızının saçları si- Paris, 9 ( A.A ) _Le Journal gaze
yah, gözleri iri, teni beyazdır. Ol- tesinde Saint Brice Türkiye başvekili 

~ Dünkü konuşmal.-r Fransa - Tür- 1 Mili tl kiye başvekili İsmet İnönünün şerefine sailde ve ezcüm e e er Cemiyeti 
kiye münascbatmm atisi hakkında tali bir öğle ziyafeti vermişlerdir. Bu ziya-

matlı mı, aarmadı mı •İzi bu da .. 
İsmet İnönü ile mülakatını neşretmek-

k b. ile müşterek emniyet hususunda tam 
hayır addolunaca ır mahiyettedir. fette Türkiye büyk elçisi B. Suat Da-

bir fikir mutabakatı mevcut olduğunu 
Mühim olan nokt.a Fransa ile Tlil'kiye- vaz ve Bayan Davaz, Türkiye hariciye 

maktadır. Jtalyan kial ve kraliçesi şere
fine Budapeştede bulunduklan dört 

Ceçen sene banyolarda tanışmış- tcdir. Bu mülakat esnasında İnönü ez
lar. Aman ne harıkulade ne lev- cümle demiştir ki: 

anlamak imkfınlarmı vermiştir. 
nin bütün siyasi mesailin esaslarında vekaleti siyasi müsteşarı B. Numan Me-

kim Fransa, Türkiye, Suriye arasında 
ve harici siyasete hA · olan fikirde nemencioğlu, Fransız. !\yan meclisi re-

gÜn zarfında mektepler ve resmi daireler 
tatil edilerek mekteplilerle memurların 

yapılacak merasime iştirakleri temin 
olunacakbr. Bunlar arasında, Macaris

tanın her tarafından gelen köylülerin biı 
geçit resmi de vardır. 

kalade şey: Gül•eniz a! Aetsa-
nız al Meraklansanız a! Neden 
pat gibi duruyor, şaşkın şaşkın 
bakıyorsunuz etralınıza.. Ne
'den yanınızdakini dürtüp, neden 
odadan fırlayıp, neden kulaktan 

k !!L! d d b"r mutabak t . . hudutların masuniyeti için aktedilecek 
- Başvekil B. Blum ve hariciye na- öıı erece e ı a zemını . b . .. isi B. Jeannency, mebusan başkanı B. 

bul k S ak meseles· d la . 
1 

pakta gelınce, una daır munakaşalar 
zırı B. Delbosla konuşmalarımız esna- ara anc 1 o yısıy e Heryo, nazırlardan BB. Delbos, Dala-

b . F T" k t. .. -ılıkl .. da çok samimi bir hava içinde geçmiş sında umumi siyaset meselelerini göz- ır ransız - ur .......,.~ J., muz.ahe- . dier, Vincent, Auriol, Spinasse, eski 
k akted. d · k1 ve müzakerelerın pek yakında mesut 

den geçirdik. Bu meseleler üzerinde ret pa tı ıp e emıyece eridir başvekillerden Pol Boncour, Saro, ha-

kulağa yetistfr miyorsunuz bu 
havadisi... Koşun, yazın, anlatın. 
Kablo ile, mektupla, telli telsiz 
telgrafla, tele/on, radyo/on, mak-

bağlı olduğumuz beynelmilel müesse- Monolart Ami Du Peuple gazete~in- bir neticeye varacağı ümidini vermiş- riciye nezareti umumi katibi B. Leger 

sat kadrosu dahilinde kalarak bir iş de diyor ki: tir. başvekalet hususi kalem müdürü B. 
birliği ve barış politikası takip için bir - Türkiye başvekili ile Fransız baş- MEÇHUL ASKERİN MEZARINDA Blumel, hariciye hususi kalem müdü-

Diktatörlük 
•• • • 

itilfila vardık. Bu arada Sancak mese- vekili ve hariciye nazırı milletler arası Paris, 9 (A.A)- Londraya gitmek rü B. Rochat hazır bulunmuşlardır. 
lesine ait müşküllerin halli çarelerini bütün mesaili ve bu arada Balkanlar üzere Parise uğramış olan Türkiye Reisicümhur B. Lebrun İsmet tnönüyü 

de aradık. Bu müşkülleri Cenevrede ve Akdeniz meselelerini geniş bir şe- başveklli İsmet lnönü kesif bir h::ılk Türkiye büyük elçisiyle birlikte kabul 

reıımının telaşı 
Paris, 1 O ( ö.R) - cDepcche de 

ralon, helyosta ve posta ile. Fo
togral, sinematogral, televizyon, 
telemihanik, gazete, mecmua, 
mevkute, kitap konferans, hulıi
•a binbir vasıta ile yayın bu ha
vadisi dünyanın dört köşesine: 

ittihaz edilmiş olan prensip kararlarına 1 kilde gözden geçirmişlerdir. Siyasi kütlesi hazır olduğu h~lde meçhul as- 1 etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Toulouse:. Fransa hariciye nezaretinin 

son aylarda sessiz, fakat c;ok ehemmi
yetli bir iş gördüğünü yazıyor. Bu gazc· 

te Fransız siyasetinin itidaliyle bazı 
memleketlerdeki kadeşe arasında biı P I• ~ •• "' !2afı Balıkesirde sergi a - m Balıkesir, 10 (A.A) - Şeh-

Gazeteler görüşmelerin suitefeh •• um-
Kutuptaki ayı balıklarından A
vustaralyadaki kangurulara, açık 
deniz balinalarmdan çöllerdeki 

::.ei~;::s!~c;;,.~;::~;n~üzt~;;: leri dag"' ıtmaya, ihtili ların yakında ta-
K. ERGVNEŞ 

Erzincan da ~h;~'~h~~1~~~!~;~.~:~~;~~;t~~~~~~~~~1~. :e~~~::b~: sının ususı mu a ırı · At yarışları ve Basvekil ismet İnönü dün sabah Lon-tmetleri kaydediyor. Ve görüşmelcrin,ci politika zihniyetinde kafi derecede 

d h k t tt. istasyonda Başvekil sui tefehhümleri dağıtmağa ihtilafların mutabakat olup olmıyacağuu bildirmek-raya are e e ı. •V· • Cirit oyunları Blum tarafından uğurlandı. yakında tamamen halline ümit verdıgını tedir ki bu vesile ile icabında geniş bir 
Gazeteler Jnönü ile Fransız devlet memnuniyetle kaydediyorlar. sahaya teşmil edilebilecek bir karşılıklı 

Erzincan, 10 (A.A) - Dün adamları arasında yapılan konuşmaların Pöti Parizyen Sancağın idari teşkila- yardım esası atılabilsin. 
Halkevleri adına tayyare ala- büyük bir samimiyet havası içinde cere- tında itilaf olduğunu, müşkülatın Suriye Ernuvel diyor ki : 

yan ettiğini tebarüz ettiriyorlar. Umumi hududunun garantisi üzerinde henüz de- Görüşmeler tasfiyesi bitmekte olan nıoda at yarışları ve cirit oyun
ları yapıldı. 

1000 metre tay koşusuna 
5 hayvan girdi. Muhlis Poturun 
Yıldırımı birinci, Abmet Baş· 
akm Yıldızı ikinci, Kerim Al-

tınbileğin Sunası üçüncülüğü 
aldı. 

1800 metre sürat koşusuna 
6 hayvan girdi. Suninin Leven

di birinci, Refik Üzerin Veziri 

ikinci, S8brinin Kamberi üçün
cülüğü kazandı. 

2600 metre mukavemet ko-

meselelerde bilhassa Cemiyeti Akvam Yam eylediğini, Matin ise kat'i itilafın Sancak ihtilafından doğan fena havayı 
ve müstcrek emniyet meselelerinde gö- önümüzdeki Cenevre konsey içtimaın- dağıtmağa yarıyaca.ktır. Atatürkün ya
rülen İikir mütabakatından dolayı se- da olacağını yazıyorlar. nında yurdunu kurtaran büyük Şef Pa
vinçle bahsedıyorlar. Övr Milano millakatındanberi ara- riste Türk ~ Fransız ananevi dostluğu-

Matin, Pöti Parizyen, Övr, Journal daki sui tefehhüm yalnız Sancağa inhi- nun devamını görmekteki samimi arzu
ve Jur gazeteleri ismet lnönünün yük- sar eylediği fikrindedir. Bu gazete diyor ınuza inanabilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiye - Fransa - Suriye üçlü muahedesi 

Suriye başvekili beyanatında, Ha tay
da şekavet ve tecavüzler yoktur,dedi 
Beyrut, 10 ( AA ) - Suriye baş- bahistir. Bunun haricinde Hatayda 1 cut değildir. Dürzi topraklarındaki müş-

vekili Cemil Mardam burada beya- her taraf sakindir. Hataya ait asli mu- külat hep tali derecededir. Ve ınıntaka-
şusu 5 hayvan girdi. Refi Üne• natta bulunarak Hat.ayda Türk ve Su- ahede Cenevrede yapılın yapılmaz vidir. 
rio Veziri birinciliği. Jsmail riyeliler tarafmdan şekavetlerde bu- hudutların müdafaası hakkında Tür- Fransız - Suriye muahedesi ı Ka

Aymanrn Suzana ikinciliği, lunulduğuna ve hudutlarda tecavüzler kiye, Fransa ve Suriye arasında bir nuııusaniden beri meriyete girmiş ol-
olduğuna dair çıkan haberlerin çok üçler muahedesi de aktolunacaktır·Ha- duğundan Suriye yakında komşu Arap 

Akının Sakan üçüncülüğü ka- mübalağalı olduğunu söylemiş ve de- tay muahedesinin bu ayın sonunda ya-, devletleri nezdine ve Paı·is, Londra 

Zandı. miştir ki: pılıp bitmesi muhtemeldir. ve Berlin gibi Avrupa merkezlerine bi-
rT.o;~rzzzr~.LZZZJ. - Bazı münferit vak'alar mevzuu Suriyede bir Dürzi meselesi rnev- rer siyasi mümessil tayin edecektir. 

G 
.................................................................................................................................... . 

azetemiz ~ Geçit hakkı lclzımmış 1 Aktörler 
An~teş-: Büyük ?evletler küçük-!Grev yapmıyacak 
ki)atı yapm1ştır ~ 1 temınat ve m • ...... J~rf Hollyvood, 10 (A.A)-Büyükstüd-
" Yeni Asır ,, Ankarada ere Y emı~ '--' lyoların ekserisi sinema aktörleri sendika-

aş;ığıdaki yerlerde sahla- .. .. .. .. re [sının ~aleplerini kabul etmiş oldukların-
caktır : Paris, 10 (ö.R) - Paul Boncour dar buyuk devletler kuçuk devletle dan sınema aktörleri grev yapmıyacak-

Akba Kitap evi ~ neşrettiği bir makalede Belçikanın bita- kafi derecede teminat vermemişlerdir .. 1 ıardır. 
Karaoğlanda Ali ~ raflığı münasebetiyle mütalaalarını bil- Fakat küçük devletler bu geçit ~a~kıl Hollyvood, 10 (AA) - Altı bin 

Saman paz.c.rında Dur ~ direrek Belçika ve Hollanda gibi küçi.ik esasını kabul etmezlerse büyük de~ et eI• stüdyo amelesi grev yapmakta devam 
Ali "'' için kendi hudutları arkasına çekılerek ı etmektedir. Hollyvood grevcileri tesa-

'"' devletlerin MilJetler cemiyeti paktına 1 1 1 I 
Venişehi~de bayi ~ diğer erinin vaziyetiyle meşgu 0 mama~- nütlerini ilan etmek üzere Amerikanın 

•• t f \.~ uygun olarak geçit hakkı vermeleri lü- tan baFka imkiin kalmıyacağını f ransız h .. .. . l d 
ı111US a ı\ b k b kil' 'dd" k d' • er tarafından bütün buyük şehır er e Tutu Cu Alı ELber "'' zumunu gösteriyor. Vakıa şimdiye ka- sa ı aşve · ı ı ıa etme te ır. . .. . 

n n ~ sınema.ların kapılarına nobetçıler koya-

Ah met Enver hakka- ~ 15 1\/IAYJS CUMARTESi GU~ Nu·· rak filim gösterilmesine mani olmağa 
liyesl tütün gişesi. ~ lVl çalışacak kadın ve erkeklerin mık.darı 

Taşbanda gazeteci ~ bir milyon tahmin edilmektedir. 

Yal(Up ~ _Bas taralı birinci sahifede - on dörttedir. Merasime başlanırken Nevyork, 1 O (ö.R) - Hollyvood si-
Tütüncü kardeşler ~ sın on ·besinci günü memleketin her şehitler selfunlanacak,şehir ve liman-j nema grevi bitmeke üzeredir. Artistler 

pazarı ~ yerinde h~va şehitlerini anma günü daki bütün vasıtalar bir dakika say-j senvdikalar~ r~isi. b~r anlaşma re~'.mi bul-
.. P, stacıda gazeteci ~ münuscbetiylc_büy~k ihtifal.yapıla-ıgı sükfüu~a ~~acakl~rdır. Bayrak-,dugunu bıldı:ı:ııııtır .. Faka~ ~enu:.t bu· 

=:%7.ZZZZLZYJfT'.d.Z: ~ caktır. Şehrimızdeki merasınl saat lar yarıya mdmlecektır. nun esaslan ılan edılmemı tır. 

rimizden \•e lstanbuldan 18 
ressamın i~tirak ettiği resim 
sergisi dün saat on beşte Hal
kevinde açılmıştır. Teşhir edi~ 
len 121 tablo arasında Türk 
inkılabını canlandıran tablolar 
bilhassa yer almaktadır. 

Sergi Balıkesirde büyü~ bir 
alaka uyandırır.ıştır. 

tezat görmektedir. Bu kadeşenin bi1 
delili ltalyan gazetecilerinin İngiltercdcn 

geri çağırılma~ıdır. ltalyan gazetelerinde 
lnglltere ve Fransayn karşl yapılan hü-

cumları kolaylıkla kabul eden Roma hü· 
küme ti kendi siya.setinin uyandırdığı tef· 

sir]cr karşısında soğukkanlılığını kaybet
tfğ'inFğôstetıhiştir. Diktatörlük rejiminin 

bu telaşı demokrasi hükümetlerinin süku
netiyle bir tezat teşkil etmektedir. 

Hükümet kuvvetleri T oledoda 

Cümhuriyetçiler, hasmı 
ric'ate mecbur ettiler 

- Baş taralı birinci aahilede _ ile karşılaşmışlardır. Ve Bi1bao muhacir
büsü cümhuriyetçilerdeair. Guadajara- !erinin tahlivesi meselesinde lngilterenin 
ma ve Guadalaraja cephelerinde cümhu- vaziyetini dcği~tirmiyeceğini bildirmek
riyetçiler taarruza geçmişlerdir. Nasyo- ttodiıler. 
nalistler bazı mevkilerin tahliyesine baş- ROMA. 1 O ( ö. R) - Nasyonalist 
lamışlardır. kayr.. ğından bildirildiğine göre cumar-

LONDRA, 1 O ( ö.R) - Burgos asi tesi ve pazar günleri Bilbao cephesinde 
lspanyol hükümeti, serdettiği itirazlara ileri hareketine devam eden Nasyonıı
rağmen, İngilterenin Bilbao sivil ahali- list kuvvetleri şimdi Bilbaonun çelik 
sinin tahliyesi işine iştirak edeceğini bil- müdafaa hattiyle temasa gelmişlerdir. 
diren tebliğe verdiği cevapta bundan Madrid, 1 O ( ö.R) - Hükümet kuv
şiddetle şika,Yel etmekte ve İngiltereyi vetleri Toledo kapılarına kadar ilerile
lspanyol dostluğundan mahrum kalmak- mişlerdir. Bu ileri hareketini himaye için 
la itham etmektedir. topçu kuvvetleri düşman gerilerini ateşe 

Bu cevapta şöyle deniliyor : « Han tutmuşlardır. Asilerin dayandıkları mü
edilmiş olan ablokaya ra~men abloka bim istihkamlara rağmen cümhuriyetçiler 
hathnı yarmak istiyen vapurlan hima- hasmı gerilemeğe mecbur etmişlerdir. 
ye etmekle ve nasyonalist harp gemileri- Madrid, 1 O (ö.R) - Üniversite ma
nin üç millik kara suları haricinde vapur- hallesinden kaçmağa muvaffak olan iki 
)ara yanaşmasını menetmekle İngiltere Amerika1ı gönüllünün bildirdiklerine gÖ· 

bitaraf1ığına muhalif şekilde hareket et- re burada mahsur olan Faslılar geçen
mektedir. Bu hareketin bir neticesi olan lerdc teslim olmağa teşebbüs etmişler~e 
«Espanu zırhlısının batması hadisesi ls- de gerek nasyonalistlerin, gerekse hükü
panyada haklı bir ıstırap doğurmuştur. mctçilerin ateııi altında kalmaktan kor
Ve aha]i İngiliz dostluğuna arka çevire- karak bundan vaz geçmişlerdir. Esasen 
rek İngiltere ile ananevi dostluk münase- bunların zabitleri teslim oldukları takdir
betlerine esas teşkil eden muhabbetini de tamamiyle kılınçtan geçirileceklerini 
kaybetmektedir. Milli ispanyada nizam onlara telkin etmişlerdir. Asiler güçlükle 
hüküm sürerken Kızıl lspanya kanşıklık bunlara bazı erzak ve mübimmnt yetişti
içindedir. Bu hale rağmen lngilterenin riyorlar. Üniversite mahallesindeki asi 
Kızıl İspanya ile diplo~asi münasebet- garnizon 2000 kadar Faslı iltı muntazam 
]erini muhafaza etmesi ıstırapla görül- ordu müfrezelerinden ve Kıulistlerden 
mektedir. Bu da milli ispanyanın hare- mürekkeptir. Bunlar ancak bnlık kon
ketini daha ziyade giiçleştirmektedir.> servaları ve asker peksimeti ile geçi-

Londra mahfelleri bu cevabı lakaydi l niyolar. 

Belçika kralı Belçika 
el sürülmez iğine 

topraklarının 
işaret etti 

Brüksel, 10 (ö.R) - Dün sabah humbaracılar alayının kışlasındu kral 
Albert 1 in bir büstünü açarken hükümet erkanı. sivil ve askeri otoriteler, 
ecnebi ataşemiliterlcriyle birlikte merasimde hazır bulunan' kral Leopold 
bir nutuk söylemiş ve ilkönce Belçikalıların -bilhassa wnumi. harpta sahil 
olan- askeri meziyetlerinden sitayişle bahsettikten sonra demiştir ki: 

- Belçika kendisi için sıkı sıkıya bir istiklal siyaseti hududu ç'zmiştir. 
Fakat bu siyasetin muvaffak olması için miiessir bir askeri kuvvete dayan
ması lazımdır. Biz toprağımızın el sürülmez mahiyetini koı·umak için icap 
eden her 
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- BQf taralı birinci .ahilede -1 
san, Keşfi, Selim, Münir, Rasim, Niya-

zi, ihsan. f 
oğanspor nası! mağ ôp oldu Sağır dilsizler ve körler müessesesı 

Buna mukabil lzmirliler sakat olan 

sal! içleri Saitten mahrum olarak fU ge-ı 
kilde dizilmi~lerdi : 

Hakkı ve Fethi ikinci maçta oynama~ Körler Halicevinde bir 
TAKIMLAR 

Hilmi, Ali, Ziya, Enver, /\dil, Şük
rü, MuŞtafa, Mehmet. Mnzhnr, Basri. 1 
Namık. Hakem Sait salahettin. 

Oyuna Gençler birliği başladi. Fı.lkat 
derhal yaptıkları sağdwı bir inişle Genç
ler birliği l"lllcsine inen Oçok hücumu· 
nu Gençler birliği miidafaası kornerle, 
aüçlükle bertaraf edebildi. 

Oyun karşılıklı akınlarla devam eder
ken on üçüncü dakikada Kadrinin ha
tclı bir kafa vuruşu ile geriye dü~cn top 
Namıka geldi. Namıkın kaleye biraz da
ha sokularak çektiği kuvvetli bir şut 

büyük direğe çarptı, ve avut oldu. 

dıla • isi de açlarda Sakatlanmış.. konser 
Anadolu ajansı spor muharriri: Oynanan oyuna 

nazaran bu netice normaldir, !}iyor 
Pazar günü Fenerbahçenin kendi aa· ıviye ettiği sol cenah lzmir kalesin.i t~l.i-,kaddimesi oldu. Ayaktan •:ağ~. geçe~ 1 

hasında Do3anspor. Fenerbahçe takım- keler altında bırakan hücum s~rılcnnın top Esad~n on ~etr~d:n .attıgı g~.l hır J 
lan arasında yapılan maçı Fenerliler 0-6 1 birbirini takibetmesini temin edıyor. şutla lzmır kalesıne ik.incı defa gırdi. j 
kazandılar. Altı farklı bir mağlubiyet 1 YORGUNLUK VAR 1 Bu gol Doğansporu yeniden cnnlan-
şüphe edilemez ki iki takımın hakiki kuv- İzmir bir gün evvelki çetin maçın yor- dırdı. f'akat h~şlama~ üzer~ ola~ ~ın 
vetlerini anlatacak bir rakam sayılamaz. ı;unluğunu unutturan bir canlılıkla kuv- Yaşarın uzun bır degn1mnnı ile gen don-

Bcşiktaş maçında yaralanan Hakkı bu 1 vetli rakibinin üı;.tün oyununa mukabele dü. Ve Fikretin bir pası ile Ali Rıza ye
niden gol vaziyetine girdi. Fakat bozuk 
bir şutla topu avuta atU. 

Devrenin bundan sonnw yine Fene- ! 

• 
verıyor 

Bu vaziyetten kurtulan Gençler cler
hal sas taraftan süzüldüler. Selimin or
taladığı top Niyaziye geldi. T amamiyle 
demarke vaziyette bulunan Niyazinin 
dört beş metreden çektiği sıkı bir §utla 
topu Üçok ağlanna mlttı. 

Bu golü on dokuzuncu dakikada ka
le önünde verilen bir ceza vuruşundan 

eonra Niyazin.in çektiği ve direğe çarpa
rak netic.esiz kalan bir şutu takip etti. 

1 
rin tazyiki altında geçti. Bu tnzyı!dn za- : 
man zaman kuvvetini arbrdığı ve lmıir : 

1 
defansının gol fırsatlarına mani o lamı- ,. - ' • " 
yncak vaziyetlere d~tüğü görülüyor. Fa- Yarınki çar~ba g~ü Halkevi .sah- lbartzna. nota1:11'ı okumakta ve sekiZ 
kat üç ~rt~ ~uhacım topu a~~lannda 

1
nesinde çok alakalı hır .konser dinle- muhtelif Metin orkest.rasyonunu yıl/ 

Yirmi yedinci dakikada Selimin iz. 
mir kalesine doğru indirdiği güzel bir 

bücumda ortaladığı topu Rasim bir diz 

TUJUOU ile Niyaziye geçirdi. Çok müsa
it ve tekrar demarke vuiyette bulunan 

Niyazi vole bir §Utla topu ikinci defa 

lzmir kalesine soktu. ı 
Bu golden aonra daha serbest oyoa

mağa başlıyan aiyah kırmızılılar artık 

vııziyete tamamen c:leğibe bile k.ı.men 
hakim bulunuyorlardı. 

MODAF AADA ÇALIŞIYOR 
Buna mukahü de lzmir müdafauı bü-

yük bir gayretle çalı§ıyordu. Bu arada lz. 
mirlilerin de tehlilteli birkaç akını ol· 

duysa da bir netice •ermedi. Ve devre 
O - 2 Gençler birliğinin lehine hitam 
buldu. 

Doğcuupor takımı 
maçta yerini bo~ bırakmak. mecburiye- etmeye çalışıyor. Sarfedilen gayretin Fe
tinde kalmıştır. Fethi, daha ilk devrenin ner bücumlaruu semeresiz bırakmakla 

yirminci dakikasında yaralanarak. esasen beraber uzun müddet devam edemiyece
nıhatsız olduğu için oyunu terketmiştir. ği san lacivertlilerin gittikçe artan bir e
Bu elinı şartlar altında oyuna devam e- ncrji ile oynamalanndan anlaplıyor. 
den Doğansporun ala~ netice, nncak §ılıyor. 

bu olabilirdi. Netekim dokuzuncu dahlada Fikre-
.Aşağıda bu maça ait bütün tafsilatı tin attıiı bir ~tu kaleci iyi bloke ede -

Anadolu ajansının havadis servisinden medi. Naci sıçrayan topa yetiııti ve ha· 
çıkanyoruz. Görü~ler tamamen Anıı.doıu fif bir kala vuruşu ile takımının illt sayı

lkinci devreye çıkarken Oçok. takı- ajansında apor yazılarını yazan mu.har- smı ağlara taktı. 
mında bazı tadilat yapılmq • • Santrhaf rire aittir. Tafsilatı aynen okuyabilini- Fener hücwnlan hili. biı:birini bJriO. 
Adil orta. muhacim mCTkiine geçirileı-ek niz : etmekte devam ediyor. Orta çizgisi üze. 
Mehmet ha.f hattına almmı~b. • JSTANBUL. 9 (AA) -Şehrimizde rinde yerleşen Yaşar Lebib hattı Hüsa-

Üyuna İzmirliler enerjik. bir hücum- bulunan lzmirin Doğanspor takımı ba- mettinin kalesi.ne topun yakJa§Dluma 
la bnıladılar. Gençlerin müdııfaamıda alin ikinci maçuu Kadılöyünde Fener- meydan Termiyor. 
güçlük.le kesilen bu akını birkaç tanesi 1 bahçe stadında Fencrbahçe ile yaptı. iz- Bu tazyikin ıiddetini artmna.aına rai
daha takip etti. Oçok. biçolma.zsa bir mir takımı bir gün eTVel Beşik.laf maçın- men lzmir kalesine ikinci bir sayının gir
ıeref sayın çıkarmalt için atkı bir aa- da sakatlanan en eyi muhacimi Hakkı- meyişi ilk. golün Fener ortıı muhacimleri 
rette çalışıyordlL Bu akınlann birinde dan mahrum bir lııilde şu tekilde dizildi: üzerinde bir nevi rahavet uyandınxuısın-
11ağ müdafi Kadri topu elle durdurduğu Mahmut, Fethi, Adnan, Re~at, Nu - dan ileri geldiği görülüyor. 
için hakem Ankara aleyhine penaltı nr- rullah, lsmail, Mehme.d, Ali. Ömer, Fuat, Dakika 15. Niyazi Ali Rızadan aldığı 
di Basri de temiz bir plase ile bunu sa- Sabri. ileri bir pnsı oyalıyarıık lzmir kalesine 
yıya t:lhvil etti. Fenerbahçeliler kendi kadrolımnı mu- doğru akıyor. Topu stop etmeden sıkı 

lzmirliler devrenin ta başında kazan- hafaza ediyorlardı. bir tut çekti. Mahmud seri bir plonjonla 
dıkları tek golü çift y pabilmek .ıçm Hakem Galııuısnraydan Nihad Bek- topu güçlükle kesti. Bir dakika sonra bu 
cnnla, başla çalışıyorlar. Bugünkü oyun- dik. sefer Esad gÜzel bir tut çekiyor. Ve ka-
fan Ankara defansının kuvvetli müdn- Üyuna Fenerbahçeliler bD.§ladılar. leci aynı candan atıllfla muhakkak bir 
haleleriyle netice ~·ermeden sönüyor. Rüzgara karşı oynamalarına rağmen ilk gole daha mani oluyordu. 

Buna mukabil Ankaralılar da bot dlD'- init çok kuvvetli oldu. Ve 11arılacivert- FENER HOCUMLARI 
mıyorlnr. Otuzuncu dakikada lzmir ka- liler hemen Doğanııpor kalesi önünde Fener hücumlarının bunaltıcı bir ma-
lcııi bir tehlike daha otlattı. Niyazinin j ye-rleştiler. lzmir müdafaasının daha ilk hiyet aldığı görülüyor. Esad ve Aü Rıza 
sürerek ortaladığı top kaleye çok yakın f dakikalardan itibaren çok çalışmağa güzel paslarla kaleye indirdikleri topu 
bir mesafede bulunan Selimin ayağına mecbur kaldığı görülüyor. llk dört daki- üç metreden avuta attılar. 
geldi. Fakat Selimin yavaş ıutu lzrnir ka içinde Fenerbahçe lehine Üfitüste Üç lzmir muhacimleri Fener kalesine ilk 
kalecisinin elinde eridi. Birkaç dakika korner kaydedildi. hücumlarını on selUz.inci dakikada yap--
&0nra da Selimin ortaladığı topu Rasim lzmir kalesi ilk ciddi tehlikeyi 5 nci tılar. ömerden F uada gelen top uzun bir 
fena bir kafa vuruşu ile topu dıp.rı attı. dakik.ada atlattı. Mahmudun müdafaa pa.sla sai açıp buldtL Rqat topu kesti 

Oyunun sonu yaklaştığı için Gençler ettiği kale önünde ve ceza çizgisi içinde ve Naciye verdi. Nurullah ile Naci ar:ı.
hirliği kazandığı galibiyeti lı::açmnamak. F enerbahçeli muhacimlerin topu ayaktan aında bir çekişme.. Nurullan sol açlğa 
için s~l. muaviıı.i de geri alarak üç müdafi ayaia gezdirdikleri görülüyor. Ali Rıza-ı pas veriyor. Sabri Cevadı atlattıkatn son
kalesıru muhafnza etmeye çalıpnak.ta ı om iki lımirli müdafi arasından çıkardı- ra topu ortnladı. Ve Fuadın otuz metre
huna mu.kabil Üçok ta hi.çolmaz.sa be· iı pas demarkıı vaziyeti bulunl\n Fikre- den çektiği şut avuta gitti. 
raberlik anyısını çıkarabilmek arzusu tin ayağına geldi. Fikret on metreden FETH1 YARALANDI 
Üe bütün takım taarruza geçerek tek- hiç acelesiz §Utunu çekti. Topun golpos- Fenerliler Doğanspor kalesi önünde 
müdafi ile oynamakta idiler. ı tu yalayarak kaleye girmek üzere olduğu yeniden yerleşmekte zorluk çekmediler. 

Oyunun hundan sonraki kısmı sıkı görülüyor. Fakat Mahmud çok. allu~la- Yirminci dakikada Naci ile bir karanbol 
ve heyecanlı oldu. Fakat her iki takımm 1 nan bir plonjonla topu kesti. yapan İzmirli müdafi Fethi anhayı ter· 
çolc çalıım sına rağmen n etice değişme- Fencrbahçeliler lzmirlilerin yan sa• ketti. 
di. Ve maç 2 - 1 Gençler birliğinin gali- hasında güzel ve uhenkli oyunlaıuu de- Dakika 22. Aytandan Fihete gelen 
biycti ilo neticelendi. I vam ettiriyorlar. Reşadın çol; eyi tak- hir pu güzel bir Fener hücumunun mu-

ezmelerı yuzunden snyı adedını artıra- : yeccğiz.. Senelerden ben devam eden, maktadırlar. . 
madılar. 1 Körler müessesesi salon müzik kon- Burada yetişen istidatlar, b~ 
·~?akika 30. Ali Rıza kalec~yi de gç· J serleri seneden seneye tekamül etmek- nazari maliı.mat itibariyle muhi~ 

tır.ı halde topu avuta attı. Bıraz sonra te, yeni yeni istidatlar yetiştirmekte- I ki profesyonel müzisyenlerin çok fef 
Esad lüzumundan fazla plase edilmiş bir d.ir. En zor klasiklerden mürekkep olan · kindedi.r. 

§~tla ~opu kale direği~~ vurdurdu. Kısa körler müzik reprctuvarını şimdiye f Yarınki orkestraya iştirak eacJ 
bır muddet sonra Nacı uç metreye kadar kadar birçok vesilelerle pek çok defa olan bu istidatlar arasında birinci V 
yaklaştığı halde şutunu yanlış bir vuruşla dinledik.. Bu sene de ayni heyecanla il roı· ··ın· iki' • anisti ~ 
k 1 . . il . D ~ Jul man e, u ve pıy 

d
a ec~ e eni ne a~;. ogall nspo~ lar dinleyeceğiz. Bu vesile ile körler mü- ten zikredebiliriz. Bunlar bu sene (11"~ 
evrenın son arına ,. ..... m go e netıce e- . 1 .:ı _ il 
bil '- b" L__t '--ladıl F dm z.ilt konservatuvarı hakkmda e ue et- tüs) derecesinde diploma alan kor ne eceıı;.. ır nr.a yallU;l ar. ua , ___ il . . . 

Aliye Yerdiği bir pu Lebibin yerini tut- tiğimiz malumatı kısaca -..;: c.nmıze lcbelcrdir. 
maması yüzünden İzmirli muhacim.in sunuyoruz. Halkevindc yarın verilecek o1J 
birdenbire gol vaziyetine ginneai netice- Körler müzik tedrisatı sekiz sene ev- konser programı çok ağır parçaıarU 
sini verdi. Fak.at Hüsamettin güzel bir vel b<!Şl~. Kabartma notalarla terekkilp etmektedir. 

çıkışla topu Alinin ayağından aldı. ve pek zahmetli terbiyevi temrinlerle Gunonun !aüst fantezi, Mouırtın ~ 
Birinci del'Te ba tekilde 2-0 Fener• y:ıpılmakta olan nazari ve ameli mü- garonun düğünü) üvertürü, Fete ti 

bahçen.in lehine bitti. zik. tedrisatı Ye istihsal edilen parlak antel si j'etais roi gıôi klasik aptP 
tKINCl DEVRE netice anarm.al.ler terbiye bilgislııin bir ,..:1 dan ürekke olan 

Rüzgin arkalarına alan Fenerbahçe- zaferi sayılabilir. par...,...b:ınnk lmlar trip lar da p ma. ırço so o , yo 
lilerin ikinci devrede sayı adedini aru- Bugün hiçbir yardıma muhtaç ol- edilmiştir. 
racakları. tahmin ediliyordu. llk. devrede makslZlll körler kendi kendilerine ka
büyiik bir enerji sarfeden n çok yorulan ••••ı•••••••••••• 
Doğansporun muvaffak olacağı ümit e• görülüyor. FenCJ"bahçelile:r artık tahak-
dilemezdi. kuk etmiş bir galibiyetin. verdiği itimat-

F enerliler ayıma büyük bir hızla bllf' la güzel fakat gayretııiz bir oyun oynı
ladılar. Top f zmir tabmmm batlan ara- yorlar. Hesaplı paslar, güzel deplasman
sından süzülerek kaleye doğru ınıyor. lar ve ahenkli inişler İzmir kalesinin 
Ali Rıza sağa ve sola mütemadiyen ka- önünde kifi derecede gayret göeteril
çnrak ark.ada~lanna demarka kalmak mediği için daima neticesiz kalıyor. 

Sekiz keman. üç fülüt, iki p· 

bir viyola ve bir viyoloMelden i 
olan orkestra yedi ile üç sene 

bir yetiştirmenin mahsulüdür. tçl 
de dokuz yaşında ama çocuklar b 
nan bu orkestra mümasil garp Jll 

leketlerl körler müzik tedrisatının 
üindedir. 

iınk.anını veriyor. Halkın sayı adedinin arttmlmasL için Bu hususta kendisinden 
Dakika 3. Ali Rızanın topla kaleye Fencrbahçelileri teşvike b~adıklannı 

doğru gittiği görülüyor. Doğansporun iki görüyoruz. 
müdafii birden Ali Rızaya aarj yaptılar. Otuz üçüncü dalilada Niyazi topu 
Top aralarından keçtı. Ve F.sada geldi. ,ortaJndL Ali Riza aıltı bir eppe ile iz
Esad Çlkıı yapan kalecinin üstünden a- mirli müdafii atlattı.. Kalenin otuz metre 

aldığımız müessese müdürü 

Necati Kemal bu çocukların i · 
bir körler konservatuvan nüvesi 
belki bu müe.sseseııin müstakbel 

prlma bir vuruşla topu lzmir kalesine açığından başlı;arak kaleye doğru yak- caları olacaklarını söylemiştir. 

aoktu. laııan bir ko,u müsabaka&. Ali Riza Müessesenin bağlı bulunduğu 
Bu gol artık 1zmir takmunm bütün .lzmirli rakibini bir daha atlattıktan son- ve içtimai muavenet. vcltileti bu 

maneviyatuu kırdı. Müdafaada bir ka- ra güzel bir pfise ile he~nci golü yaptı. müllere karşı büyük alAkn göster 
nşıklık ve bezginlik görülüyor. Filnet Biraz sonra F'ibetin indirdiği bir hü- tedir. 
beşinci dakikada güzel bir inişi yine gü- cam 1z:mi:r miidafaastnı kanştmyor. Ve Bu gibi vesilelerl uhitimizin 
zel bir IUtla tamamladı. Top kalecinin topu Fikretten alan Naci ala bir ftltla kını da b e alm ft~1t,..,.t O 
eli • d nldı. F-L l ~-'---- altm ı- .. ._,_ -1___ ızın u anorm ~ ın en aıaaın an say AA&t go postun ULllJlllUlm a go unu 1L11111: agUU1DA 
üstüne çarparak geri döndü. takıyordu. sesine karşı alakasının artacağını 

Dakika t 9. Niyazi topu lzm.it kalesine NE11CE NORMALMiŞ eder muvaffakıyet temenni ederiz. 

doğru indiriyor. Güzel bir ortalayış yap.- ÜYUD bundan .anra esaslı hiçbir • • • 

tı. Şandeli göğsü ile yere indiren Ali Rızalhidise bydccfilmebizin !eçti. Ve Fe- Polonya 
ac.cle etn:ıcdcn iz.mirli müdafii ve kale- nerliler sahadan 6 - O galip ı;;ıkblar. 
ciyi atlattı. Güzel bir pıtla takıınuuo Maçın büyük. bir farkla Fenerbahçe le-
dördüncü golünü kaydetti. 'bine bitmai bU&iin sabada aıeyredilen 

fENERDE TEHUKE GEÇ1RM1Ş müubakaya nazaran nonnal bir nctiıc.e-
F cnerbahçcliler 11 nci dakikada bir dir. Fakat 1zmir tak.ımııun Hakkı gibi en 

tehlike daha atlattılar. Ya~r bileğinin kıymetli mühacirninden mahrum olma
ü.stüne dü§düğü için sahadan çıkmıştı. sı ve birinci clevrenin yirminci dakika
Geride oynıyan Cevadla Lebib Nuru!· mndan sonra oyuna on kişi ile devama 
lahm bir pasun kesmek için heraber çık- mecbur kalrnaaı gibi sebepler Fenerbah
tılar. Çarpıştılar. Ve Fuadın çok müııa- çelilerin işini çok kolaylaştırmış bulunu
it bir vaziyette kaleye doğnı akm.asma yordu. 
sebebiyet verdiles. Hüsam.ettin vaziyeti San lacivertlilerin ahenkli olduğu 
iyi takip etmesi 11ayesinde Fuadın attı- kadar canlı oyunları J:>ütün hatları ara-

Adliye nazırı 
Berlin, 10 (A.A) - Polo 

Adliye naım B Grabo 
yanında yedi Polonya huk 

çusu olduğu halde dün akf 

buraya gelmiştir. B. Grabof 
Berlinde Alman bukak ak• 

ğı JUtu kalenin tam k~esinde kesti. aında tam bir anlaşma manzanısı ile se- misi reisi Doktor Frankın 
Üyunun hmnı lcaybecler gibi olduğu yircilerin takdirlerini kazandı. safiridir. 

Aşk Ye macera Romanı Tefrika No. 2 9 ctefikim. Rumenler, geriye geçmekliği- J Tarihin bu acı batıraaını yazmakta not lZM1R 
c mize razı olmuyorlar. Ayni zamanda ınina var... f Bütün Türk topraklarını kaplıyan ma
c bizi silahla tecrit etmek istiyorlar. l Güzel latanbul, Mondros mütareke- temli günler burada da ne kadar belli 
c Madem.ki memlek.etlerimiz aralarında. aindcı ütifade eden i§gal lcuvntlerin.in. lidi .•. 

Bugün öğleden sonra akı 
minin 12 nci yıldönümü topl 

bsında bir konferans vereC: 

c bir sulh kon.gresi akdolunmUftUT. Şll Marmara aularmdan yava.2 yavav ilerle- Sandalcılarına vanncıya kadar her 
c halde hali mütarekedeyiz demektir. ! mesini seyrediyor... J geçen Türk. çebrea.iode ıstırap okunuyor-

< lşgaliniz altındaki araziden merkeze ı Matemli n ıstıraplı günler... \da. 
c dönmek . istiyorum. Şartlanmzı bek - Baharın parlak. yüzü. bile onun ufkun- Haaan diııde valizi, dalgın dalgın Ko-
c lernekteyım ..• :t 1 d . hl w .. ··1·· nagwa doan• yuru·· •• dü . a sıya ıga gomu uyor... --

Büyiik bir dikkatle dinlenen mektubun • 
İngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST tc.rcemeainden sonra pa~ emrediyor ya-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• verine: 

.................... ' ... 
•··•·············•····•· 

Büyük randevüye daha yirmi ik.i saat 
Taldı . . . 

BOYOK RANDEVU 
E.ı teai gün uykusuz geçen ikinci gece-

d fı Binbap Hasanın arka.aında sivı1 bir On sekiz saat süren mficadele hayret Pap büyük bir aükiinet için e zar 
- Hasan be .. Derakap ordu ku- elbiııe var . .• Elinde küçük bir valiz ..• 

verici hl:- hadise idi.. açıyor •.. Mektup Fransızcadır. Onun mandanlığma fifre nriniı .•• Bunwı Ü• 

tir. 
•••••• ·········••&•••••••••••a.••• .. 

18tanbul radyos 
SAAT 
12 30 - r 4arasında plakla Türk 

kisi. havadis. mub.telif pi. 
riyatı. 

Niha- be,._.;,.. • d l•tanbul sula.nnda düşuıan znhlılanna sinin JIU1hmuıluğu Üc serseri adımlarla 
J....- .,.._,,_, maruısı yavq yavq için etrafta gözlerini gezdin:n kuman an zerine ne yapacağımızı sonmuzl f7 

ani şıldı. binbiııı Hasımı çağuıyor : bakıyor··. içi kan ağlıyarak bu me~um Kcmeraltından .ıeçerk.en onu görüyoruz. 
inkılap dersleri. 
naklen. . . ı b ş - Baııüstüne kumandanun. manzarawı IM'VY'ediyor. 1 AL·-ma d-La alb -·t var ... Rus üssüfharekemnde teslim ti s· b H ı --., - ~ an _... ı ,are 1 - ın aşı asan ey. . . unu terce- B" b H d l V 

go .... üküyordu. m aşı asan ora an ayn ıyor... e Batımı hali. mektuplarına cevap ver- K ak .. - d ,_. b kıl '- ·1._ l .. me ediniz... b" h b .... w .. ı _ _ ~ _ ,_, on onun eııu a ma .. ta ınıua 
ıZ2at mu a ere bolugu, te~raı: mcuu- miyor 1 edil · dk vanlan b b nL 

Bütiin gözler bu flilta üzerine çevril- _ Emredersiniz paşam... . b 1 ··- mq aa.atın, y o u eyeca 
.. Neh" '- - -- b b sinin aş. ına .• geçiyor .•• Mektubu aynen • lsviçreden hiç bir haber yok.... an· e gı"tm_- '- :.,.in b:.r te acele e._,;.,0 r gı·bi. mqtı. tr BUUUUll yanın eyaz ayraklı Uzatılan kiaıtta gözlerini gezdiriyor. u; ..,. "Y ~J 

0 oraya bildırıyor .•. Gelen cevabın met• lçinde yeg&n.e ümit mevut ve kararlq D-'- .J.l- b bak biı flika bizim sahile gelmekte idi. 1 Binbıı•ı kaleme ihtiyaç duymadan sa- . d ı tınl.m d _ ~·n UA46'n una b .•• 
r ., run e: ış ran eTU... So b fa d .. l d" B•· t ·· -zı b 0 ik - · ril b b d nra ir yton gör u "e ses en ı: u un ro er u u a uzenne çev • brlan irer irer tere.eme c iyor : c Silahlannı alınız. Ve bizim tarafa Atkma içli bir Pir kadu •dık ol.an 

mi~ti. • Mu'. tt~"'- ordular bu"'yu"·k kumandan- d d b" b u___ :_:_..1 el • b Hey arabacı •.• Bunıya haban.ıı •.• " ~nxc < geçmelerine yar mı e iniz... ın aşı nAM.D, ~e uzun aeu enn ..,. 
Flika iskeleye yanaşınca gelen Ru lığınn: Paıa büyük. bir sükunetle Rus kolor- retini taşıyarak heyecanl lzmire kOfQ- Buyurun beyim ..• 

askeri lomıandnna -L..nfdı. B R k l d ı_ d ~ı_ı___ l" - '- J 1 Beni Bayraklıya .. ötür ... 1r'l"" c en, us o or usu ... uman anı: dusunun aildıwuuıı tes ım etme.. ııarti c yor... .. 

16 30 Plak.la dans m...aki.si. 

19 25 Konferans. Eminönü 
neıriyat kola namına. 

19 50 Konferans. 

20 Bayan Bdma ve arkadacl 
rafından Türk musikisi ve 

filrlôları. 

20 30 Bay Ömer Riza tarafınd21 
ça söylev. 

20 45 Bay Cemal Kamil ve Bu çekik yüzlü genç. bozuk bir Kaf- cııulh muahedesini konuşan eski düşrua- me§gUI topraklardan ıeçebileceğini bil-ı Ona gÜ"ertede görüyoruz. Başüstüne •. · 
kas lehçesiyle Türkçe konuşuyordu: l < nım sizin, yüksek tavazauııaza sığma- d.irdi. Dirseklerini vapurun pannaklıldann& Arabaya atladı ..• 

- Biz Rumenlere yardımcı üç fırka-1 c rnk bana yardım etmenizi rica ediyo- HARBiN SON GONLERt dayamış... Darağaç ve Hallcapmard.an sonra ge-
21 15 lık b ,_ 1 t y h ti d derini -f-el . b . b kl ~ -w- . b zuk bir • ir llO.UVvetiz... Kumandanunın aize crum. Memleketimizde dahiJi ihtilal ol- Harhıumuminin sonundayız... üz a arın a eten go~ u (ış ır ata ıga gogua verıru o 

lan tarafıııdan Türk nı 

bir ricasını getirmek üzere tnvzif edildim.! cdu{.'lUldan mcıkezdcn acilen geri çe- Almanlarla itilaf ordulan anısında Tilr ..• Sert b11kı lannda hüzün tafıyan ~eden ilerliyoruz. 22 l S 
k 1. ı (b· '---• l s· _ .J• 22 30 Plakla müntehno par F' · ' · • - ' ... ı,u uzatıyor... c k.ilmek üzere emir o.ldım. 1 falhu i müt- mütan!ııoc yapı mı Ur··• ır uvıut. · · - ıtmeuı -



YENi ASIR 

isyan ve suikast hareketleri 

Maznunlar arasında 
mebuslar da vardır 

Şl.ddetlı· muharebeler oluyor Bağdad, 10 (AA) - Orta Fırat ve Hükümet hunların masuniyeti tctrii· 
Divanye mıntakasında aşiretler arasında busan meclislerinden istemio ve iki mec-
isyan çıkarmak maksadını güden bir yelerinin kaldırılmasını ayan ve nıa

lis te hu kararı ittifakla kabul eylemi~ 

Franko bı·r beyanname neşrederek Bı·ıbao kapıları-ı:::.~:·:;;~~:: ;::ı~;:;;;.:u;;;,~:.:: ,;,.Bunun üzedne maznun[., tevk;f olun· 
nunlar arasında ayan izastndan Alvan muş ve ıimali lr. lı:ta nezaret altında bu-

na geldı.klerini ve silihların terk edilmesini bildirdi ddyuı.~rl.~:~i:e v~:~::.A~:~:bi~; ::~:: ~~~ lunı::!7;ed:r v:~~=:l:a~~nn:~:i!~'~:: 
vam eylemektedir • ... .. . .. ... 

Bilbaonun tahliyesine devam olunuyor Asiler de Cogolludoyu tahiiye ediyor Mareşal Blomberg IHINDENBURG 
Madrid, 10 ( ö.R) _pazar günü tahliye etmcğe başlamışlardır. jBu vapurlar iki devle~in kruvazörleri ler ve asilerin ilerlemesine mani ola- Londrada karşılandı k b J ı· f • 

Biskaya cephesinde cümhuriyetçiler Bütün Madrld cephesinde dün hiçbir tarafından himaye edilmektedir. rak onlara büyük zayi.nt verdirmişler- Londra, lO (A.A) _Taç giyme Ur an arı JS eSJ 
için evvelki günlerden daha müsait mühim hareket olmamıştır. Hükümct l Madrid, 10 ( A.A ) - Toledo cep- dir. Dinamitçiler asi tanklarının ilcr- Lakehurst, 9 (AA) - Hindenbura 

k merasiminde B. Hiıleri temsil edeccl. 
geçmiştir. Şiddetli mukabil hücumda keşi! kolları sık sık düşman hatlarına besinde hükümet uvveileri Arges - }emesine mllni olmaktadırlar. Asiler faciası kurbanlarının resmi listesi şudur: 
bulunan cürnhuriyetçiler nac;yonalist- girmişlerdir. Hilkümet merkezi dün !foledo yolunda taarruzlarına devam yüzden fazla telefat veımişlerdir. olan Almanya hnrbiye nazın mareşal Yolculardan yedisinin hüviyeti tes-

' leri ileri hareketlerini kesmeğe mec- bombardıman edilmemiştir. ! ederek asilerin pek mühim olan talı- Paris, 10 ( A.A ) - Joumal gnze- Blomberg dün akpm buraya gelmi§ ve pit edilebil mi§ olan on iki kişi ölmüştür. 
bur etmişlerdir. Bunlar bir gün evvel Bilbao, 10 ( A.A ) - Tahliye edi- kimatlnrına rağmen dört kilometre tesinin yazdığına göre Toulouse tay- istasyonda kral ailesi adına Prens Ar
zaptetlikleri mevkilerde tuturunağa ça- lenler dünden itibaren gemilere bin- '. ilerlemişlerdir. Bu ileri hareketinde yar- yare meydanına inmiş olan hükümctçi thur Of Connaught tarafından karşılan-

Mürettebattan hapsinin de hüviyeti mey· 
dana çıkarılml§ olan 22 ld~i ölmüştür. 

Yere indirme takımı mürettebatından 

bir ki~i ölmüştür. On beşi yolcu on altısı 
mürettebattan ve ikisi seyirci olmnk üze-

lışırkcn ağır zayi.nta uğramışlardır. öğ- dirilmeğe başlanmıştır. Bunlardan beş dımı göriilen tayyareler Tolcdo siHUı İspanyaya mensup 15 tayyare bida- mıştır. 
leden sonra, asilerin taarruza başla- yüzü Margaux vapuruna, 1000 tanesi fabrikasını bombardıman ederek kıs- yette silt\hlannı kaldırmışlarsa da ha- LONDRA. 10 (A.A) _ Mareşal 
dıkları ilk günlerdeki kadar şiddetli Carimareye ve 500 tanesi de Chateau men •~brip eylemişlerdir. Hükum·· et rcketlerinde tekrar yerleştirmişlerdir. 

w • Blombergin Londraya muvasalatını sa-
muharebelcr halli devam etmektedir. Parmcre bindirilmiştir. Gemiler öğle Eka dö Paris gazetesi de mezkur tay-

kuvvctleri yenl mevzilerini tahkim et- b h eJ • k t1 k ı tık 
Vitoria, l'O ( A.A ) - Havas ajan- zamanı hareket etmiştir. Yolculardan yarelerin Arr-on cephesindeki Sari- a gazel erı neza e e arşı am ·ta-

mişlerdir. d T' ı · ·ı ı· sının muhabiri bildiriyor: bin tanesi yol ücretini vermişlerdir.Bin neııa hava üs: lne mensup bulundukla- ır. ımes mareşa 1 sempalı 1 e se a.m-
Burgos mıntakasında hi.lkümct tay-

Bilbaonun son muknvemet hattı tanesi de mülteci sıfatiyle seyahat et- d rını, bunların i.ı0vyct tayyareleri olduk- lnmakta ve büyük Alman orduaunun 
ynrelcri Briciayı bombar ıman etmiş- 1 

olan Elgalloyu bombardıman etmeğe mektedir. Tahliye edilenler, çocuk, kn.: tarını, !synnyol a bilmiyen pilotlar ta- yiiksek ve zeki §efi olarak tavsif etmek-
başlıyan 20 Franko tayyaresi dün ak- dm, ihtiyar ve malullerden ibarettir. tir. Bu tayyareler Cordoue kışblarını rafından idare edildiklerini yazmakta- 1 tcdir. 
şama kadar hareket üsleriyle cephe Gijon, 10 ( A.A ) - Hükümet mi- dıı bombardıman ederek tamamen tah- dır. 
arnsındn gidip gelmişlerdir. Bu tay- lisleri Belmonte mıntakasında mühimlrip eylemiştir. Bu şehrin mühimmat Faris, 10 ( A.A) - Bilbaodan daha B. Ruveltİn .fı.krı• 
yareler hiç durmadan şehrin etrafında- bir mevzi olan Riviellesi işgal etmişler- 1 fabrikası da bombardıman ve tahrip 3000 Bask muhaciri getiren üç vapur 
ki istihkfunların üzerine bomba yağ- dir. Asilerin mukabil taarruzu geril olunmuştur. gelmiş ve muhacirler normal şekilde 
dırmışlardır. Tarassut ve avc1 tayyare- püskürtülmüştür. Bilbao, 10 ( A.A ) - Dünkü gün çıkarılarak misafir edilecekleri mın-
leri düşman tarafından ricat hareket- Bilbao, 10 ( A.A ) - Bilbnodaki ka- Bask cephesindeki 1!ükümet kıt'aları takalara tevzi edilmişlerdir. 
leri görerek birkaç yürüyüş kolunu dın ve çocukların tahliyesi devam et-

1 
için talili bir gündü. Bu kıt'alar Sollu- Bilbao, 9 ( AA ) - Bask hükümeti 

mitralyöz ateşi altına almışlardır. mektedir. Mülteciler İngiliz ve Fran- be mıntakasında şiddetli ve muvaffa- 1938 ve 39 sınıflarını seferber edilıne-
Muhnbir şunları ilAve ediyor: sız vapurlarıylc hareket etmektedirler. kıyetli bir mukabil taarruza geçmiş- sini knrar altına almışlardır. 

nüSo~::~:~=~~un;::.;::: ........................ Jt~ry~·· .. i·~p~;~ ı·~;i~ğ~~~~·· .. m~····y;·r ....................... . 
manı neticesinde tutuşan ormanlar ha-

la Yanmaktadır. Bermcodan Bilbaoya 50 000 k R d • 
giden yol birknç yerinden Marksist- as er oma a geçı·t resmı 
ler tarafından kesilmiştir. Frnnko kıt'- ' 1 

• 

al~~1:;~::,n~r0 e~~~!e ~C§gu~~~::i yaptı. B. Mussolini bir so··ylev ver 
Franko Bask ahalisine hitaben yeni 
b" ır beyanname neşretmiştir. Tayyare-
ler bu beyannameleri dün hükümetçi-
lerfo i~gali altında bul b '"t" . k ,. lınan u un anı-
zı ısunlarına atını lardır. 
Beynıuı.amede ezcümle şöyle denil

mektedir: 

- Sonu heşinci . ac..hileden _ üzere - yapılan son tefsirler B. Mussoli- ispanyada halyan hezimetinden Lahset
'nzeteleri bu husustaki tefsirlerini mah- niye enerjik hareket clmek için bir e- mişlerdir. Bu yazılan halyan milletininı 
sus kısa kesmektedirler. srıe olmuş ve ltalyan guetelerindd"taç tanımaması için Düçc lngiliz gazeteleri· 

Muhafazakar cDaily T degraph> eli- giyme merasiminden bahsedilmeme."i nin hal yaya girmemesini cmretmittir ... 
yor ki : ltalyanın lngilteredeki bütün için gazetecilerini geri çağırmıııtır. Şu ÇünkU diktatörün huzuru ltalyan ııulhu-

Nevyork, 10 (A.A) - Nev-

york Times gazetesi Reisicüm· 

bur B. Ruzveltin Hindeoburg 

balonu felaketi bakkmdaki bazı 

beyanaboı neşretmektedir. 

B. Ruzvelt demiştir ki: 
Gerek askeri bakımdan ge· 

rek münakale bakımından ka-
bili sevk balonların ehemmiyeti 

pek büyüktür. Helium gazı 

meselesine gelioce bahriye na

zın ile görüşmeden bu gıızın 

ihracını meneden nizamm kal

dmlması ihtimali hakkında 

hiçbir şey söyleyemem. 

re otuz üç kiııi hastaneye knldınlmıştır. 

Bunlardan on biri nazik bir vaziyettedir. 
Felüketten kurtulmuş olanların mikdarı 
otuz bir olup sekizi yolcudur. 

Amerikalı 
Tayyareciler 
Atlası aştılar 

Nevyork, 10 (Ô.R) - Tay
yareci FJandi ye arkadaşı çifte 

motörlü bir tayyare ile AtJas 
Okyanosu havadan aşmak üze· 

re Pazar günü saat 24,15 de 

bar~~et etmişlerdir. Tay yare 
teJsızıle muntazamen vaziyetini 

bildirmektedir. Pazar sabahı 
saat 4,15 de tayyare Terııöv 
adasının 30 kilometre cenu
bunda bulunuyordu. Saat 6,15 
de herşeyin iyi S?İtmekte oldu
ğu bildirilmiştır. Tayyare saatte 

310 kilometre vasati sür'atle 
ilerilemektedir • 

Londra, 10 (Ô.R) - Nev
yorktan hareket eden Ameri-

~ ~ilbaonun kapılarına geldik. Harp 
talil aleyhinize döndü. Yeni felaketle
rin önünü almak zamanı henüz geç
memiştir. Biskaya eyaletinin 7.aptından 
evvel sllUhlnrınızı bırakınız. Böyle yap
ına7.Slnız hnkkınızda galipler kanunu 

dostlan • ve her şeye rağmen bunların holde, taç giyme merasiminden sonra, nun askeri kudretini iade ettiği efsane• 1 

sayısı pek çoktur - lngiliz - Jtnlyan cen· ltıılyan mcslekdaşların mümkün olduğu sinin yaşamasına bağlıdır. Bu sebeple 
tilmen anlaşmasına indirilen bu yeni clnr- kadar erken Londraya avdetlerini gör- yabancı haberlerin ortaya çıkmaması la-

B. Stoyadinoviç 
Belgrad, 9 (A.A) - Başve

kil B. Stoyadinoviç beraberinde 

bükümet erkamndan bir çoğu 

olduğu halde Skoplie gitmiş

tir. Orada cenubi Sırbiyanın 

kurtuluşunun 25 nci yıl dönfi-

kala tayyareciler Esseks kont
Juğunda yere inerek Atlas Ok
yanosu muvaffakıyetle aşmışlar
dır. 

1 
~ 

·" 

tatbik edilecektir. 
Toledo, 10 ( A.A ) - Marksist mi

lisler cuma günil Frnnko kuvvetleri 
tarafından zaptcdilen mevzilere taar
ruz etmişlerse de hiçbir muvaffak t 
elde edememişlerdir. Milislerin ;:~-
landıkları büyük tanklar şiddetli ~ir 
ateş altına nlınmıctır l\lf ı __ ,_.., 
h ---~ · ıar~uer ni-

ayet Tolcdonun sek' kil 
nubi . . ız ometre ce-

garbısınde bulunan Argcs kasa
basını terketmişlcrcür. 

Madrid, lO ( A.A ) - Hükümct kıt'
nlan Arges kasabası mıntakasmdnki 
mevzilerini tahkim etmişlerdir. Tay
yare ve topÇu kuvvetleri Toledo mın-
1nkasındaki as1 mevzilerini ve bilhassa 
şehre giden yolları bombardıman et
mişlerdir. 

Guaclalajm-a cephesinde: Asiler Gu-
adalaJ' 3 rn ... ttnnın 5 kilometre şimalinde 
ühiın bir şehir olan Cogolludoyu 

Hissi, A,k Rom= 
E 

beyi hiç şüphe!!iz teessüfle karııılamış ola- mekle memnun olacağıZ> zımdır. 
caklardır. Acaba B. Muss~lini l_n~il!z ga- ı DlKTA TöRLER 1 CEÇICl BiR SAFHA 
zetelerinin lıalyaya girebılmesı ıçın Is- cNevs Chronicle> diyor ki : Dikta- . londra, 1 O ( ö.R) - ltalyan gazete-
p.~nyaya ait haberi.erin hu gaz~telerin türlerin elinde bir silah vardır. Hakik~- , cıl~rinin geri çağmlm~s.ı münasebe~.iyle 
sutunlarında tedaviılden kalk~7agını mı ti dinlemeğe katlanamazlar. B. Mussolı- cTıınes:t ltalyan - lngılız gazele muna
ünıit etmiştir.). Vazifeleri ~ngıl_ız umu~i ni lngiliz gnzetclerinin ispanyadaki 1tnl- 1 knşalarına İngiliz gazetelerinin bagladık
efkan hakkında. Jta!yan mılletıne mnlu- yan hezimetlerinden bahsetmelerinden İ ları ve ltnlyanl~~ nn~ak mukabele~e mü münasebetiyle yapılacak 
mat vermekten ıbaret olan ltalyan gazc- .. t k'd' t 1 ·ı . . geri,. bulundukları tezının dogru olamıyncagı- olan muazzam nümayı' ıı1lerde 

h b. l · · . muıı e ı ır. ta yan gazetecı ennı ,.. 
telerinin Londra mu a ır erını gcrı çn- ı • 1 .1. l • . t-lyayn nt yazıyor. Bu hareket şunu gösteriyor ki 

'k ~b· ı k d çagırmış, ngı ız gazete crının ... c • hazır bulunacaktır. 
ğırmakla hangi aaı e ta ı 0 ma ta ır) . . . . . _ .. nıııst rejimine karşı yapılan ecnebi ten· 

. . . f . d gırmesım menetmıgtır. Fakat Duçe şuna • J • l Sk h • 1 
Bilhassa taç ~ıyme mer~ımı nre esın e . . ·. .. . • t tıt er ltalynda ııkldetle hissedilmektedir. oplie şe rı İ e cıvarı balkı 

1 böyle bir tcşebbus sene basında kanı olmalıdır kı lngıltere hur bır mem cNev Ch . 1 d' k. S 
Yl n~ıl an F ansa aras d . •d'I lekettir. B. Mus::olini ispanyadaki ltnl- tı'l al ronıcte> .. ıyorı lı: on ~en· bükümet reisini coşkun teza-

Gayet havadar güze) man

zarah Göztepe vapur iskelesi· 

ne dört dakika mesafede kul

lanışlı ve kirası elverişli iki ev 

kiralıktır. Gözlepede Abdül'c

zel paşa yokuşunda bakkal B. 

Bedriye veya telefonla 2256 
ngı tere ve r ın a unza c ı en . . . . . h ı men nn a§Tnnsı ngılız - la ynn muna· .. • 

cnntilmen anla~masına hiç tevafuk etme- yan hezımetlerınden gazetelerımızın ba • scbetlerinde geçici bir safhadan ibaret hurat ıle karşılamıştır. 
numaraya müracaat. 

S.6 H(398) 
r;:ıcktedir. ı setınelerine kızmakla gülünç bir ınev- knlnııotır. lki memleket arasında başlı- ~· 

Liberal C Manchester Guardian > gn- kie dü~er.> yan Yeni rekabetten İngiltere mesul tu-/ IJr 
zetesi de şu tahminde bulunuyor : 1 Nihayet i çi partisinden cDaily He- tulamaz.. 

c Belki B. Mussolini kralın tnç giy- j rnld> şu mütnlanlan serdediyor : Bny ROMA, J O ( ö.R) _ Kont Ciano ı 
me merasimi esnasında hoşnutsuzluğu Mussolininin İngiliz gazetelerine göster- ile lngiltere sefiri air Eric L>rummond 

1 
göst~rmek istemiştir. Malüm.dur ~i H~- 1 ~iği ~u~umet .~olnylıkln anlaşılabilir .. Fn· ;arasında bu sabah yapılan mülnknt hnk
beş ımpnratorunun bu mcrnsıme bır mu- flZm ıçın 1ngılız gazeteleri derin şckılde t kında bir haber verilmiş olmamakla be- , 
mcssil göndermeğe davet edilmesi sebe- cnyri ahlakidirler. Çünkü hükümete lrnber iki diplomatın iki memleket gaze- 1 

biyle ltnlyan hükümeti Londraya hiç bnğlı değildirler ve itnat mecburiyeti tcleri arasında yeni bir çarpışmanın önü-' 
bir delegasyon göndermemiştir. İngiliz yoktur. Bu sebeple bütün aldıkları ha· j nü almak imkanını verecek bir fonnül ı 
gazetelerinde. Ekserisi çok makul olmak berleri serbestçe ncşrederler. Bu arada aramış olmaları çok muhtemeldir. 

e-- ;s::RSZ a ++< .. ,.,, c &KM4W m ı•• •• ' !&M' • .. • ı;ı;e•; gy 
Tefrika No 26 - Evet, dinliyorum. ya., 

Keman Dersleri 
Gayet tecrübeli ve bilgifi bir keman muallimi aileler nez

dinde hususi keman dersleri verecektir. Arzu edenler ga-
zetemize veya Sevjm pastanesi veznedarına tahriren adres-

lerini bildirebilirler. 1-3 (814) S 5 
• 

7 ! M__?D'1ı, .,,..,,.,,,.'W"Z•W : 
yordu: 1 - Buyurunuz, siz açıp 

- Geldi Bn. Narin, diyordu. Nedim siniz. 

2. 

Fakat, nasıl anlatayım. ı ••• 
- 1stirhnm ediyorum.. Nedim görmiyor .. 
- Galiba, gözlerinden ufok bir fırıza Pak~t hunu kafasına sığdıraınıyor-

hakkındaki telgrafımı.uı cevap vereli- Narin, titriycn parmak1ariyle zarfı 

lcr. nçtı. tki kliğıt parçnsındnn biri kendisi-
- Halcik.at ıni imiş söylenilenler.. ne hitap ediyordu, okudu: 
- Maalesef evet .. Ancak bu netice· Narin 

nin teessüre değer bir tarafı yok ki.. . ' 
K d. . · ıı· b" k 1 ld 0 Vıyannyn hareket edeceğim şu fında 

gcçirmiş .. Epeyce birşey .. Belld de göz- du. O kı:ıdı:ır gUzel gözlerin dünya ışık
leri bir müddet jçin.. ı:rındnn mahrwn olacağına inanmak 

- Gözlerinden mi, ciddi mi bu .. Alay hıle elinden gelmiyordu. Herşeyi hatır
ctıniyorsunuz benimle değil mi?. Ne- lıyordu. Bir gün Nedim kendisine: 

YAZAN: ADNAN BILCET dim kör oldu değil mi? Nedim, !Nedim - Korkuyorum Narin, demişti. Gör-
S • kör oldu şu halde.. mernel..-tcn korkuyorum. Sanki bir gün 

en ısı mı ı ır -a u-aman o u.. r- .. d ril k ·· ·-· t sana gon e me Uzerc not ettig-•im duda gosterdıgı ycırnrlıktan dolayı ken-
disine binbaşı rütbesini tevcih ettiler. mektubum belki de seni epeyce hnyrc-

- iı.i çok rahatsız ediyorum ama, j doğrusu .. Ncclimle ne kadar övünseniz - Netice çok hazin olmakla beraber gözlerim büsbütün kapanacakmış gibi 
merak ediyorum da ondan .. Bana bir hakkınız olur. size, boy le kara bir haberi vermekle gel · 
haberiniz var mı? Bogwazında.ı. kurtulan zaif bir sesle ıyor. Bu hissimde yanıldığımı anla-

teessür duyduğumu gizlemiyorum. k b 
Haber .. Şube reisi ilk defa bir genç sordu: N ma ile benim için sonsuz bir saadet .. 

kı k arin ayağa kalkmıştı. Gözleri önün- Ne çıkar, körlük te bir teselli değil mi-

Faknt 1.zmire gelmek ist.iyeceğini zan· te düşürecektir. Harp bitmiştir Narin .. 

netmiyorum. Yurdumuz kurtulmuş, düşman nrtık 

Narin heyecanla sordu: bizi rahatsız edeıniyccek bir vaziyete 

- Neden? getirilmiştir. Bu güzel netice önünde zın arşısında fıciz kalmıştı. Ytılan - Sağ mı? de koskocaman bir ~ı"min yıkıldığını d' ? 

:..J söyfomeği bcc~emedi. Asker yalan Buna erkanıharp binbaşısı cevap ver- a " 1 ır · Sanki şimdi görüyoruz da ne olu· 
esti' söyler mi .. Fn!cat hnkikntı da söyleye- di: görüyordu. Genç kızlık nrzulannı, evi- yor. Onları yauımadıktruı r.,.yurama-

- Aldığı yanı henüz kapanmam~.. sevinmek hakkımız.dır. 

~n bi~ ümitle. V~~nnayn gitmesi tnv-1 Bu şerefli neticenin istihsali için uh
sıyc edılmiş .. tkı gun evvel hareket et.. deme düşc.n naçiz yurt vwfcsini ynpaı-mezdi.. Konuştu: _ Buna emin olabilirsiniz? lik hayallerini bir hamlede kırıp parça-

1 
dıktan sonrn.. ' 

Ot - Yarnli mı? lıyan bu habere inanmak istemiyordu. ! D"ınnk .. 1 . . . 
• 1J - urmaz mısınız Narin? B ' d 1. .b. od d ld Ş be . "' -. o soz erın hepsı de lınkıkat 

}'._,. G tıfak bır' ır e ı gı ı a an a}Tl ı. u reı- olmu~tu N d ' i__ • d" d" w .. 
cnç kız bir sandalyeye ilişti. Göz- -Zannediyorum ki arıza . . kap ~ .. b l d :.. · e un .u.ınıre on ugu zaman 

ı · 
1 

sının ısı onunde dur:m ara a ar an b 
erıy e şube reisinin gözlerinde birşcy- geçirdi. birine binmcği akıl edemedi. Soknk1ar- aca a nasıl lc.arşıla§Ucaklardı. ){ör bir 

il ~er okumak istiyordu. Şube reisi yut- - Nasıl arıza, rica ederim tafsilfıt da, onu bunu süzerek, çarşıları dolaşa- ndamın kendisine münasip bir hayat nr-
atl ~ undu, hirşeylcr söylemek istedi ve veriniz. Aynklannıza kapanıyorum, ri- rak yorgun argın evine döndü. 1 kadnşı olahileccğine inanmak istemez-
c: SOrdu: d' l ca ediyorum .. Bana ondan bahsediniz. Kapıyı açan annesi Narinin vaziyc- 1 ı. fer hangi bir uzvu noksan olan bir 

- Size· müjdemiz var Narin.. Ordu
., muz nıuvaffak oldu.. Harp bitmek üze

.,1, ~·· B 1 neticenin istihsalinde arkadnş
-'..:1 arın büyük yardımları dokundu .. 

.,,_, - Ya Nedim? 

M~.v~fokıyl'te gid ı ypl üzerinde 
buyuk işi o bas;:-.rdı, cok fe~ 

Sil: arkadaşı olacaksınız. Bir şeyler bi- tinden hemen hcrşeyi nnlamıştı. Fakat kimseyle samimi surette hayat arkndaş
liyorsunuz? felfıketin derecesini bilmiyordu. Narin lığı yaprunıyncnğını biliyordu. Olsa ol-

-Bay Nedim sağdır, sıhhati yerinde- acı bir gülümsemeyle annesine söyle- sa böyle bir izdivacı bir fedakarlık ola-
dir. Belki de yakında.. di: ırak kabul edecekti. 

- Gelecek mi? K "' N d' k.. ld - or, e. ım .. or ~ u.. F..ski bir alışkanlıkla o gün tekrar as-
- Döner tabii .• Ben tamamen bilmi- - Nasıl, kim soyledı kızım?. kerlik: şubesine uğradı. Şube reisi her 

yorum ama ~ edilebilir. Fakal. - Kim söylerse söylesin, hakikat zıuııanki nczaketiYlc kendisin! karşılı-

ıniş.. Vi~aıuı~'l bir ~ene kadar knlacak I ken Ulli beni şnhsi kayıpla knrşılnştırdı 
ve tedavı edilccckmış.. ı Gözlerimi knybettim. Biz geçiciyiz Na-

- Pek uzun bir tedavi . . . . y ln .. .' rın .. Hepımız bir gaye için, yurdun hUr 
- a ız goz mcsclcsı mcvz.uubahs .. k"l · · ı 

d ğ·ı k ' J) ı .. . . ve murta ı yaşnınası ıçın ça ışıyoruz. 
e ı ı .. a ıa muhımını de var. lllr 

sanatoryumda kalnrnk kat'i surette is- Fertlerin cemiyet içindeki rolleri an-
tirnhat edecek.. Hüküınctin tahsisntilc 1 cak muvnffnkıyetle ülçiilebiliyor. Yur
tedavi ediliyor. f duın kurtulduktnn sonrn gözlerime ha-

' Şube reisl, ıuasanın gözünden bir zarf cet kalmadı. Yalnız bir ncım var .. Sc-
çıkarm~ştı: l vinç tezahüratı yaparken gülen bir 

- Bır de mektubu var.. Annesine yutttıışımın gözlerindeki ışığı görmek 
hilabcn yazılmış.. Annesi bulunmazsa istiyorum. Bütün tesellimi orada bwa-
siz açıp o~~yabilirnıişsiııiz. ' cağımı sanıyorum. 
Şube rcısı zarfı uzatıyordu: _ Bitmedi. 
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Güzel bir spor ve atletizm •• •• gunu ~Y.E:Ni······No·tER······K·ANtJNlJ~ . . . . 
Sekiı: bini aşkın güzide bir seyirci 
kütlesi huzurunda Mor takınıı kazandı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Proje yepyeni hükümleri 
ihtiva etmektedir 

-Baıtaralı birinci sahilede
ıniştir. 

Genç liseliler sıtndın kapısında da
vetlilere çok güzd bir hüsnü kabul gös
terdiler. Spor şenlikleri münasebetiyle 
lisede, birbirine müsavi kuvvette ild 
atlet grubu karşı karşıya yer almışlar
dL Mor ve sarı tarnfı temsil eden ço-

cuklar kapıda, misafirlere kendi taraf
larının rozetlerini vermişlerdir. Bu su
retle herkes, kendiliğinden bir tarafı 
iltizam etmek mevkiinde kalıyordu. 

Müsabakalara, seksen atletin iştirak 

ettiği geçit resmiyle başlandı. Genç ço
cukların tribünler önünde geçişleri sü
rekli alkışlarla karşılanıyordu. En ön
de lise talebelerinden Türkkuşu kulü-

büne girenler bulunuyor, bunu genç 
atletler takip ediyordu. 

Bayrak merasimi ve İstiklal marşı 
saygı sükutu içinde geçti. Bunu liseli
lerin marşı takip etti. Tanınmış atlet
lerin idare ettikleri atletik numaralar
da aşağıdaki neticeler alındı: 

l.isemn allctiznı baytanwıdan mt:batar 
zat (Sarı) ikinci ve üçiincü oldular.Re

kor 6.18 metre. 
400 metre: Çıkışta Ali (Mor) baş

taydı. Bu vaz.iyet iki yüzüncü metreye 
kadar devam etti. Hasımlarını birer bi
rer geride bırakan Fahri (Sarı) AJiyi 
de geride bırakarak başı tuttu. Ve kısa 
bir zammı içinde 25 metre kadar aştı. 

/.ısenm spoı bartamındall wtıbalaı 

Adliye bakanlağuım üzerinde uzun göre tekrar kaleme alınması zarureti 1 temin edecek tedbirlerin göz 
zamanlardanberi çalııtığı yeni noterler cünden güne artmıştır. bulundurulması zaruri görülmüıtür. 
kanunu projesi, vekiletin mütalaası alm- FAYDALANILAN KANUNLAR Bu mülahaza ile noterlerin ver 
dıktan sonra bazı deği~ikliklerle Baıba- lsviçrenin Nöşatel ve diğer kantonla-ı leri ve vazifelerinden ayrtldıldann 
kanlığa takdim edilmek üzeredir. Kamu- n kanunlariyle Avusturya noter kanu- bir ilişikleri olmadızı takdirde k 

I tayın bu devresinde göriqülmesi muh - nundan ve lstanbul noterleri tarafından dilerine red ve iade edilecek olan 
t~meldir. Proje noterler için birçok ve tanzim olunan kanun layihasından isti- minat akçeleriyle yıllık varidatlann 
lamamile yeni bükümleri ihtiva etmek - fade olunmak ve bilhassa yeni mev- münasip bir mıktnr meblağın ve 
tedir. Hükümet, projenin niçin hazırlan- zuatımıza mütenazır olmak üzere tat- terlere tevdi olunacak paralann f • 
dığuu gerekli sebepler layihasında fÖY- bikatta görülen ihtiyaçlara göre işbu !eri sermayesini tetkil etmek 
lece izah etmektedir: kanun layihası kaleme alınmıştır. Ankarada bir yardım sandı~ı it 

Bin iki yüz doksan beş tarihinde mer- Tanzim ve tevsik işlerini gören no- maı-ıı ve bu sandığın ölüm halinde 
iyete giren mukavelat muharrirliği nizam terlerin bugün mer'i kanunda olduğu ilelerine veya tahdidisin ve meaUli 
namesi ammenin tanzim ve tevsik mer• üzere harçtan dörtte bir almak ve gibi sebeplerle vazifelerinden ayrıla 
cii olan bu müesseseden istifadeyi dar gördüğü bazı i,lerden ücret almak ıu- ra münasip bir ikramiye verilmesi 
bir alanda bırakmış olmasından ötürü retiyle serbest meslek erbabından ol- gun bir tedbir telakki olunmut 
329 tarihli noter kanunu muvakkati ve mak üzere bırakılmaları muvafık gö- Ve bu ııandığın teşkil ve 
eklerile resmi senetlere ilam mahiyet ve ı rülerek layiha bu esas dairesinde ha- leri ve yardım nisbetinin 
kuvveti ve noterlere menkul ve gayrimen zırlanmış ve meslek haline getirilen nizamname ile tayin ve 
kul malların tevdi ve teslim ve idaresi ve noterlerin ne gibi vasıflan haiz hu- yaca daha uygun görülmüştür. Ve 
emanetleri saklamak salahiyeti verilmek lunmalan ve ne suretle yetiştirileceği yihada umumi esaslar gösterilmek 
ve noterler amme mutemedi ve amme- ve tayinleri usul ve tarzı ve noterlik- retiyle iktifa olunarak müteferri n 
nin esrarının tevdi yeri haline ifrağ !erin ne suret ve şartlar albnda ku- taların layiha kanuniyet kesbettik 
olunmak suretile noksanlar bir dereceye rulacağı ve kaldırılacağı ve noterle- sonra tatbik suretini gösterir niza~ 
kadar ikmal edilmiş idi. rin asli vazifelerinden ba~ka ne gibi mede gösterilmesi münasip görülrn 

1 
Eski hükümler meri olduğu sıralar- işler görebileceği 18.yihada gösteril- tür. 

da tedvin edilmiş ve o vakitki mevzuat miştir. NOTER HARÇ T ARtFESI 
ve ihtiyaçlara uygun bulunmuş olan ha- LA YfHANIN HOKOMLERt Noter harç tarifesinin adliye h 

len meri bulunan Noter kanunu l 926 yı- Layihanın bab ve bölümlerinde ka- tarifesi kanununa bir fasıl olarak 
de t .. d. Stili iyidir ikin . Jında başartlan adli inkılaptan son- yıt ve dosyaların tutulma ve işlerin gö- vesi muvafık görülerek layiha bu 

vam e meyışı ır. · cı- . A • b. b" rülme tarzı; tanzim, tudik, tebliğ i~le- retle kaleme alınmışbr. 
liği Ali (Mor), üçüncülüğü Ziya (Sarı) ra yem ka.nun. ı me~atımız ıle. ıtta ı 
ld R k 57 

. 1 ahenk ve. ınsıcam temm edememış ve tat- ri; iş sahiplerinin ehliyet, phit, mu- Noter harç tarifesinde halkın 
a ı. e or: saruye. 1 'f t - 1 d nıl . t . ._ '- vb tı• • ~iM 

1500 Y kavemett 
bikatta goruş ihtiyaçları da önle arrı ve ercuman ar a ara maıı ge- zım ve evsıKa Karşı rag e nı ços-• . 

metre: arı mu e mor '-1' fi d. ı ı k - '- d · t.hd f 1 k 
tak d N 

. . . 1 _ an b. memekte bulunmuf' olmakla beraber ye- reK ı vaaı ar ve ın eme usu ve şart- ma mllKsa ı ıs ı a o unara .... "'""-
ım an ecatı ıyı ou.uıy ır re- • . .. .. . . J t l · ·f · t t · d 1 t• ·ı ·, ancak y · me k l b' . u·v· ld tb ah" (S ) ni mevzuatın hangı hukumlerını kaldır- an; no er enn vazı esı, no er sene - zıya e eş ırı memı em 

or a ırınc ıgı a ı. r un arı h .1 · · b 1 ld )erinin hüküm ve kuvveti ve hangi atımıza göre konması gerekli ha 
ik. · M ) ·· ·· ·· ld mış ve angı erı men u unmuş o u • ütkf' 

ıncı ve Mustafa ( or uçuncu o u. .. . . .. 1 • h 11 d t d. 1 k fl konmu• ve tatbikatta bı"r rok m·· .. . . d k . ğu hususunda hır haylı tereddut er vu- a er e no er sene ı o ma vası annı .. -s 

Gülle atma: Rekor ıyı enece vazı- b 1 d kaybedecegvi·, inzibati ceza ve mesuli- leri mucip olan hususlar tamamlanJlllf kua gelmekte u unmuş olmasın an no-
ter kanununun da yeni mevzuatımıza yetleri ve yaptıkları yolsuz muamelder ve murakabeyi kolaylaıtırmak ve bwı 

ı·lgı·1ı·lerı"n zarannı intaç ettı·gıv· takdı.rdc zine hukukunun ziyaına mahal bıtr. •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(Mor) üçüncü oldu. harç ve ücretten ba~ka aynca sebep kılmamak üzere harç pullarının d~ 
l~O manialı: Süreyya (Mor) birinci, oldukları zararları tazmin edecekleri rede hıfzolunacak nüshaları üzer~ 

Fahri ve Suat (Sarı) ikinci ve üçüncü ve noter olmak vasıflarını kaybettik- yapıştırılması esası kabul edilmiştir. 

i
l oldular. leri takdirde muhakemeye ihtiyaç Layihada maktu harçlar munıaza-. 

4X.400 bayrak: Cideli bir boğuşma ile olmaksızın azlolunabilecekleri, ve no- bir silsile altında ve bunların dtfınd• 
geçen bu yarışta Sarı takım kazanmış- ter yanında çalışacakların haiz olma- kalanların nisbi harçlara bağlı oldui" 

Eki Fahr• K ~ı A dın z· lan lazım gelen vasıflar hak ve borç- gösterilmek suretiyle hem tatbik edr tır. p 11 emill, y , ıya .. 
j Cirit: Mor takımdan Cahit birinci, lan ve yapt!klan yolsuz muameleler- ceklerin ve hem de İş sahiplerinin an' 

Tevfik ikinci, Sarı takımdan Sahir den rücu hakkı baki kalmak üzere layabileceği surette snde bir ,ekildd 
tiçihıcü oldu. Rekor: 39,46 metre.. noterlerin malen mesul olacakları gös- kaleme alınmak esası ğözetilmiştir.> 

' 

200 metre: Az evvel yüz metrede kar- terilmi' noter teşkilatından istifade o- 1 • 1 

şılaşan iki rakip 200 metrede de ayni lunan gayenin elde edilebilmesi için Vezı·rı·standa 
k 1 1 B d f noterlerin tecrübe görmüş hukuk fa-~~ güzel re abetle karşı aştı ar. u e a 

':@ lr.ülteleri mezunlarından mürekkep ol- ROMA 1 O (Ö R) Hm· dı.stand.-.. 'l Cemil birinci, Vahit ikinci, Asım üçün- • · -
ması gereklidir. Kanun layihasının tan- gelen haberlere göre, Veziristanda .-i! .;; . ~ cü oldu. Rekor: 24 saniye. 

··. '.-1 Uç adım: Süreyya (Mor) birinci, ziminde ve vazifelerini aidat ile gören ler ik.inci muhtelit lngiliz - Hintli al•" 
noterliklere hukuk fakültesi mezunla- yına hücum etmişlerdir. Muharebe birka9 Nevzat ve Turgut (Sarı) ikinci ve 
nnın rağbetlerini celp ve mevcutların saat sürmüş ve hükümet kuvvetleri va" 

üçüncü oldular. Rekor: 12.81 metre.. ti 
mesleklerine bağlılıklarını ve gayret- z.iyete hakim kalmışlardır. Dokuz Hin 

800 metrede birinciliği Mustafa, 50 l!I 
lerini artırmak ve meslekin ileride in- asker yaralanmış ve hastaneye nakleaİı" 

metrede Mehmet (Mor) Disk atın.ada 
kişafını hazırlamak için istikbaJlerini mişlerdir. 

Tarık (Sarı) birinciliği kazandılar.Yük-
sek atlamayı Mor takımdan Süreyya 
birinci olmuştur. 100X4 bayrak mor ta
kım, 50X4 bayrak sarı takım, Balkan 
bayrnk sarı takım birinci olmuştur. 

Birinci 
SINIF SAA TTIR Alınan derecelere göre yapılan tas

nifte Mor takım 72 pu~anla birinciliği, 
Sarı takım 67 puvanla ikinciliği almış
tır. Dikkat edilecek olursa aradaki 

100 metre: Sar1 ve Mor gruplardan cüz'i farka rağmen her iki taraf ta ayni 
altı atletin iştirak ettiği bu koşuda çı- muvaffakıyeti göstermişlerdir. Sarı ta-
kışı Cemil kazandı. Eski bir atlet olan kım daha ziyade atleti kazandırmış, 
Cemilin yüz metreyi kolaylıkla alaca- Morlardan yalnız bir atlet be~ birinci-

T. C. 
lı tahınin edilirken, rakibini büyük bir Jik alllll§tır. Devlet Demiryolları 

kullandığt saat idaresinin dikkatle takip eden Vahit (Sarı) bir I Si.ireyya (Mor) birinci, Vahit v~ Nev-1 muhaf:ıza için nizamlı olarak koşuya , ~u güzel bayram bize atletizm faali
gogus farkıyle birinciliği aldı. Ce- Neticeyi kolaylıkla aldı. Bu atletin ufak 

1 
yettedır. Tarık (Sarı) 10.81 metre at- yeti hakkında çok engin ümitler ver-

mil(Mor) ikinci Asım üçüncü ol- bir kusuru, rakiplerini geçtikten sonra, mak suretiyle kendisinden bu sahada miştir. Sait gibi değerli bir atletin ida- 12271~~ 
du. Rekor: 11.3-5 saniye. 1 boşu boşuna kendisini yorması ve so~. ba.zı. şeyler beklenebileceğini ispat et- resinde Liselilerin spor faaliyetinden izmirde satış yen : MOREN O O. GABA Y Yolbedesten 89 
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Yazan: Tok Dil Tefrika No: 2a 

- E? J - Sana ne derler! Niğdeli Nuri de-
- Öyle değil mi Nebi? ğil mi? Bana da Katırcıoğlu derler, an-
Nebi şarap çanağını boşaltıp farkına ladın mı? Ben üstüme gelmiyen, canı-

varmadan; yutkunarak: ma kastctmiyen kimseye dokunmam. 

- Öyle! Bu iş demin anlattığım kavga yüzün-
Dcdi. Niğdeli Nuri bey devam etti: den değil, daha evvelden bozulmuştu. 
- A efem! Sen gelenlerin hatırını 

hoş tutup kavga ctmiyeccktin, sana 
sancak istedik, alttan gelip bir mesnet 
alacaktın, bi.7Jer de ayni şeye kavuşa
caktık!. Demek işin ilk bozgunluğu siz
den olmuş .. 

Katırcıoğlunun çehresi kıpkırmızı 

olmuştu. Gözlerinden ateş fışkırarak 

Aralarına fesat girmiştir ama nasıl gir
miştir bilmem .. 

- Sakın senin kovalad1ğın Kütahya 
mutasarrıfı!.. 

- Belki.. 

- Demek kabahat yine sende .. 
- Ne dedin? 
- Kusur sende dedim.. Durup du-

sözün sonunu bekliyordu. rurken başımıza iş çıkardın. 
- O adamlara çatmasaydın, bizden - Niğdeli sen oturduğun yerde hü-

de bu kadar kan dökülmez, onlardan küm vermesini bilirsin ama, kavgaya 

da can telef olmazdı. Kolaylıkla herşey girdiğin, tatlı canını kenara attığın ol-
yerine gelirdi. l du mu hiç? 

~a.tırcıoğlu elini böğrüne vererek Katırcı öfkelendi: 
eğıldı: - Sen ne sanıyorsun be adam! Diye 

ayağa kalktı, sen'in canına kasteden zin yanınızda kalamam, ben ne beylik - Ne vaımış, ne yokmuş gibi yurt- yüz gülüp yanlarına almış, ı:nakam].lt 
kimseye bağrını uzatıp ta gel al canımı isterir6, ne paşalık. Varın ne isterseniz larımıza dönelim. vermiş olsalardı bile arkamızdan kuyu-" 

diyebilir misin? E?. Diyebilir misin? ı onu yapın! Küme küme toplaşıp, ayni korku ile muzu kazarlardı. Ne yaptın, nasıl oldd 
Gürcü Nebi söze atıldı: Diye geri dönlip dışarı çıktL Arka- ayni fikirde bulunan bu adamlar inti- da senin kötü fikrine uyduk. Name yol-: 
- Efe! hak söyliyorsun ama, idare sından Akyakalıoğlu, Kazaz Ahmet ve zamsız bir dağılışla dağılmağa, kaçma- ladık. Bizimkiler tabii bunu duyd 

m.idare lazım. ! Dağlardelisi oğlu da fırladılar. ğa başladılar. çok içinin kuvvetini kırdı. Bunlar eli 
- Medara mı lazım. Nenin medara-! Gürcü Nebi oturduğu yerde sallana- Birdenbire etrafı istila eden bu firar azılı birer birşey olacaklar dediler.~ 

sı bu? Hem ben anlamıyorum. Buraya 1 rak: iki, üç saat içinde bütün orduyu sildi, ra Katırcıoğlu da bu sırada iyi yapaır 
biz paşalık, beylik kapmak için rnaska-1 - Heyy! Katırcıoğlu Nereye? Gel süpürdü. dı. Yapmadı ama onun aklı iyi idi Jk 
ralığa mı, Karagöz oyunu oynamağa ! be herü! :ıeyy sana şaka ediyoruz. j Niğdeli Nuri b~yle Adeta yapayalnız hasıl sen koca bir fırsatı elimizden kr 
mı yoksa ne bahasına olursa olsun dev- Diye bagırmıştı ama, bir dakika son- kalan Gürcü Nebi, Nuri beyin: çırmağa sebep oldun. 
leti düzeltmeğe mi geldik... ra Katırcıoğlunun tiz ve keskin ıslığı 1 - Nebi! Bu hayırlı bir iş oldu, esef - Ben mi? 

Gürcü Nebi sarhoş olmuştu, gülerek: Gürcü Nebi ordugahında kendine rnah- 1 etme! Dönelim yerimize gidelim. Ka- - Sözümü duvara 
- Niğdeli! Katırcıoğlu kızdı. Şuna sus işaretiyle çınlamış, çok geçmeden tırcıoğlu yüzünden işimiz bozuldu ama sana söyliyorum herif! 

bir şarap ver! Biraz da nasihat! Oğlum 1 yüzlerce atlı karanlık gecenin karanlık belki sonra düzelir. mi olacak sanıyorsun! Etrafımızda kıJ~ 
ben tstanbulu da bilirim, sarayı da, işi yollarında atlarını koyuvermişlerdi.. Tesellisine maruz kalınca: vetten nişan kalmadı. Birkaç yüz adr 
evvela medar ile yoluna sokmak lazım! * - Bre adam! Sen de kendini birşey mımızla harp meydanında dikildik kal-: 
Kanla değil! Ertesi günü Gürcü Nebinin kuvvet- mi sanıyorsun, işimi bozdun, yanımıza dık, kalalım mı, keyfine gider mi?. ICr 

Niğdeli Nuri bey: leri içine bir panik karıştı. katıldın katılalı ukalalığından baş ala- çalım mı?. Kalalım dersen bir defa pe 
- Öyleya! öylcya! Sen daha tecrü- - Katırcıoğlu efelerini alıp çekildi.! madık. Vay şu olroalı, vay bu olmalı oluruz. 

bes.i.zsin, lakin kıyamet koptu, hep se- - Dağlardelisi oğlu da arkadaşları- 4 diye bizi aklına uydurdun. - Ne oluruz?. 
nin yüzünden ... Otur da şu şarabı iç! m götürdil. - Ne olroalı idi? - Ah! Ah! Hey gidi kafa hey! ~ 
Bakalım bir daha düşünür çaresine ba- - Kazaz Ahmet te.. - Ne mi olmalı idi, biz mektup yaz- uyan, seni çağıranda var kabahat! rı-
karız. - Sebebi? malı idik. mi oluruz Nuri bey, ne mi o~uruz, t' 

Diye Katırcıoğluna bir çanak şarap - Gürcü Nebi kavgadan vazgeçmiş! - E!? kopası kafan önüne düşer, heriOer bi" 
sundu, fakat Katırcıoğlu ta can dama- - Ne duruyoruz, başımızdakiler vaz- - Bu kadar kuvvetle yola çıkmış- zi böyle görünce karşımıza geçip: ()pi 
rından vurulmuştu. Gözleri kan çana- geçerse biz çoktan vazgeçeriz. tık, bütün adamlarımın meramı harp hoş geldiniz beyimiz, paşamız diye 
ğına çevrilmişti. Geri geri bir iki adım - Kendi derdimize mum yakıp ya-, etmekti. Karşımızda da bize faile kuv- tuklayıp baş sedire mi oturturlar, 
atıp: nalını. Sakın durayım demiyelim, son- vet yoktu. Kuvvetimin ilk hıziyle atıl- sa ... 

- Sizi Allaha ısmarladım. Kahpe- ! ra bütün günah bize yüklenir. Bir da-~ malı idik. Bunlar ne nasihatten, ne na- - Kaçalım!. 
nin oğulları, şimdi sizi anlarım. Ben si- ha eziliriz. . ~ medeıı anlar adamlardı. Bu&ün bize - Bitmedi -

....... ~ ~--'.11---------------
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Prens Famez tıpkı mgın denlzlerin 1 -4-

bir k .. Uk sar- CELLAD dalgalarına göğüs veren uç . . 
1
.L ,_____ • .n., 

• b' ı..-.. n<>~ın gıbı Akp.m olmuş orta u. ... a.nu.uw.ga 7'-
sıntı göstcrmıyen ır :ıtY&J3 ı--ı~-- ükselen gürültüler 
k d ~· tubnuştu. Arasıra Y 
arşısşın a '--yun· .... uonsenyör! sabahleyin Grev meydanında cereyan 
- unu OAU .... lllJI.. ıed·-· 

. . ektu ttı. eden b!ıdiselcrln devam ey ıgı r.annını 
Dedi ve bır m P uza h lin b bini d 
G" b • di sırası olmadığını uyandırıyordu. Bu a se e c 

. ız ~un şun bilen yoktu. Bir kısım halk .silfilılan-
ifade ctü: . . kak ı.~~larında duru-

- Ne eliyorsunuz bay. ŞımdL Ya- mış, zırhla.mruş so . ~ 
yor nralıırındn görüşüyorlardı. 

hut yarın. ' - Pa: · 

186 M. J. Taranto 10 
63 H. Alyoti 9 50 
35 Ş. Riza H. 13 25 
27 A. H. Nazlı 12 50 
13 D. Ardıti 10 7S 
4 Ş1nlak O. 12 50 
4 j. Kohen 15 50 

332 YekWı 
433017 1~ Eski " 
433351J.2 u. "' 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

15 50 
12 50 
13 25 
12 
11 
12 50 
15 50 

730 Ç. Buğday 6 0625 7 1895 
_ Yann pek geç olur. Mektubu gön- Sillıhlı kuvvetler nğır ngır "~ ~ 

F vstadır k:ıklıırmda dolaşıyordu. İster ahnll, ıs-
dercn Prenses 8 

• •. ,,. •• ı · d (Lig) c~ 100 " Su4'am 15 15 10 
232 B. Pamuk 44 44 

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıı · tıhnnk üzere bulunan Dük der- ter nskcr olsun, goı,;us erın c . 
en a _ yerel ·vilcndi Jm1dı. Titre- miyetinin alfuneti olan ibeyaz bır ıstav-

hnl olduI,ru e çı . · d bild' t bih ardı 
d" • ·ı karı ık s:ıygı eserleri gös- ruz ve ıttıha ı ıren es v •. 

ı. Korku ı e ş Pari~ halkı hemen tamamen bu cemı- Yeni Adam tercrek mektubu açtı. - d ·· • ·· d 
t lnr yazılı idi: yete girmiş bulundugun an gogsun e 

Melttupta şu sa ır · b 1 _, __ · • 175 · · kt B . . . k ndnıı Parisi terle- ıstavruz ve tcsbih u unmıyaı:u.ac ıçın ıncı sayısı çı ı. u nü!l-
<Dinsizlcrın ar ası k 1 b"J:-.J: b E "k ' B l 

• .l- Kont dö Lüvayni felaket muhakka sa..vı ı:: ı ıruı. a ile pı ür ün a ıçesi ilive-edenlcrın nrnsımw ü" · karnnl k ka la .. a·· G" · "ki gu .. n evvel Ortaıır.ı hemen z m - 1 P - sinin 5 inci formasını veriyor. yoktur Duşcs o ızı 1 "' tesk d-rt 
n - : kadar kendi elinizle götür- ınadan ellerinde ·ere taŞl)''tlll 0 lsmail Hakkı, Semiha Uzun 
, ....... ynı) ye ) k" • B~ı~ d in arabasına geldiler 
düğünüz ve şimdi de mutlnka (Lorcn ışı 1.abo er . · Hazan, H. Avni, Adnan Cemil, . ı d • hükmey- Yanlarında boş hır tabut ta bulunuyor· 
yolu üzcrınde bu un uguna yrıl is}" b" k b" - k Rıza Öztükel, Dr. lzzeddin 
ledi&riniz halde o, sizden ayrılır a - du. Arabayı ı ır ışı ·, ır yag an- S 

p . dönmüştür. Birisi sizi ote- dili aydınlatıyordu. Şadan, Kerim adi, Andre 
~ nrıscb kl ektedir. şu iki vak'a Bu ışığın dibinde diz çöken Viyolet- Gide'ıo yazıları ile Hamit an· 

ha.uukkındizde e. emkanant verici izahatta ta anası bildiği madııın Saizomanın ölü.c;ü keline lsmail Habip, Yusuf 
a sıze d" ·1 - k 

bul k bnşında mütcma ıyen ag ıyor, soı.ru Ziya ve Raif N ecdet'in verdi;,.i unaca tır.> 
11 

• ba b 

Dük dö Giz mektubu okurken Luk- alnına öpü~üklcr ~~~k_ı_yor, e erı .. - cevaplar iç, dış, sosyete, kitap 
lerk karşısına dikilmiş soruyordu: zan_çiçcl<lcr.ı ba1.an ohı~un-~aç:U-ını d~- haberleri vardır. 

_ Emirleriniz Monsenyör! zeltıyordu. Arabanın hır ~oşcsın~e ~aı- --------------
lniltiye bcııziycn bir sesle cevap ver- zoma hakikaten lcayıtsızl.ıgın. hır tim-

di! sali sayılacak heykel vazıyetinde dunı- Çı· çek 
_ Emirlerim! Otele baylar! Beni yordu. Onun yanında ayakta kollanru _ 

otel clö Gize kadar takip ediniz. knvuştunn0ııc;, dudakları tatmin edilmiş iki TUrk kadınının bir 
Giz şaşkın ve bitkin bir vaziyete düş- bir kinin teessüratı ile buruşmuş bir tetebbUsU 

müştü. Kendisini takip eden bin kadar halde Belgoder, göılerini ViyoleUadan 
askeri bile gönniyoıdu. Kınyonu. Par- ayıramıyordu. Belediye riyasetini derClbte 

da ·ı Şarlı n..:t .. ooere göndereceği Dört adam içeri girerdt tabutu ô1ü- ettiği gündenberi lzınirin imar 
yan 

1 
e ' ~ 1 dular ---'-dan b" · tali •· kını Viyolettayı hulAsa her nün yanına rny · Bwwır ırı: ve ihyasına çalışan gayur be-

ma.., aş ' ş a· . . . k-'dır lr 
şeyi unutmuştu. -:- u ınsız çıngcneyı w. aca0ız lediye reisimi:ı doktor Behçet 

B ~;. titrek adımlarla can· dedı. U ' b. k t · tı f oynunu "'l§•.<.U'll'f a· -ı:r. .• 1 ~ tti: z UI' ırço es1sa na ıası 
1 b. L-t:-..:1- vii1"'iiyordu. ır ...uven uavc e . F b 
ı ır cenaze nauu:;..,-- _Pekala! Pnpas yok ha! Ne ehemm-i meyanında eski uar inası da-

P da ıldınm gibi yürüyüşüne yeti var. Zaten ölü sağlığında bu ihtl· bilinde vücuda g~tirdiği park 
ar yan Y a..J;.;1a· ki. Son aha b h d b. sa 1 .. d dev ederek Kmyon ile onun asker- yacı duymuş '-OU ır sey - ve a çe a ı yı maga e-

leri:~ arkasında sürükliyordu. tinde de bwıa ihtiyacı olsun. . ğer hayırla bir memleket i~idir. 
Parisin dört tarafından gönderilen Bclgoder bu sözleri başiyle tasdik et.- Çiçekçilik sanayiini Türk ka-

emirlerle (Lig) aSkerlcrl Grev meyda- mekle beraber <çabuk olalım> dedi. dınları arasında da yaymak ve 
nında toplanıncaya kadar onlar yeni li- Hamallardan biri söze karıştı: ince ve bedii hisler mahsulü 
tnana vnrmışlar, kapıdan ç~ - Ne 0 dostum. Bu kadar ncele mi? olan çiçekcilik sanayii t~yir.:i-

Trun alayın son neferinin de köprü- Şeytanı fazla bekletmek istcrniyorsu-

rıün diğer tarafında geçmiş olduğu gö- nuz galiba!. Haydi bakalım, güzel ço- ie::0~:s ı;~7ı!i:: ~:ı:r v:c~:~!: 
riilünce K.ınyon Pardayanın kolları cuk şuradan çekil!. . .. . 
arasına atılarak: Viyolctt.a Madauı Sa~n uzcrme Jiyetin Türk kadınlarında da 

_ Bana verilen (cesur) adı bundan atıldı. ölüyü bırakmak .istemiyor .. Hınç- mevcudiyetini göstermek içiu 
SO • • dır' dedi kırıkların tesiriyle boğulmuş hır ses, bu bahçe içinde ayrıca bir dai-nra sızın · .. il ·· li 

Pardı:ıyan sükOnetle §1.1 cevabı vereli: anlaşılmaz bir takım 50 er svy yor, re tesis ve tefrikine miisaade 
- Şimdi birbirimize iltifat sırası de- feryat eyliyordu. eylemek gibi bir lütfü sayın 

ğil.. Bunu daha az hararetli bir günde Belgoder şiddetle kızı kolundan 5ek- • 
yaparız. Şimdi gayet sıkı bir yürüyüş ti. Yavrucak arkasını k~edcn go:de- doktorumuz bizlerden esırge-

-L ,,,__ rini cJleriyle kapıyarak bağırıyordu: memişlerdir. Burada tabii ve :yapmaA. ;liU..lm.. 'eli u1 
_ Peki. ı..akin ne tarafa gid~. - Acliyo anacığım! Gı yor musun sun'i her nevi çiçekten mam 

Kralın nerede olduğunu bilmiyorum. anacJt'Ull!.. gelinlik başlık, gelinlik göğüs• 
- Dün onu knçarken görmüştüm. Gözlerini açın~a .~i tabut~ Iük, cenazelere mahsus aıate:n 

Benzi atıktı. Söz aramızda çok mütees- f içinde gördil. ~1 gibı .~yor, çagı- çelenkleri ve gı>z, göoiU alıcı 
sircli. Her halde Şorner istikametini tut- rıyor ıstırabınuan kendisini yerden ye- ruh açıcı her türlü çiçek tezyi-

Yaz geldi. Ilıcalarda, kahve
lerde bol Işık fazım, zira müş· 

teri kelebek gibi ziyaya üşer. 
Bir Standard lambası edininiz, 

idareli, dayanıkla parlak ziya
lıdır. 

Aeentas1: Hüsnü 1demen, Sa

man iskelesi, ikinci Kordon, 
lzmir. 

arsa 
GüıeJyalıdıt Recaiıade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
.köşe başıoda 427·75 M. 2 
bir arsa ehten fiatla satı· 
Jıkhr. 

Talipler T. M. C. Resmi 
ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatlan. 

1-3 

C. H. P. 
Karşıyaka 

Donanmacı ve Osman· 
zade ocaaından: 

Ocağımıza kayıtlı partili ar

kadaşların birbirile tanışması 
ve semtimizi alakadar eden 

her bususat hakkında hasbi
halde bulunmak üzere parti 

baıkanhğının tamimi veçb!le 
her hafta Cuma günleri saat 

on sekiz buçukta ocak bina
sında umumi toplanb yapıl· 

makta olduğundan ocağımıza 
kayıtlı bütün arkadaıların bu 

haftalık toplantılara gelmeleri 
reca olunur. Başkan 
1-3 (811) Fuat lylmen 

Çeşme 
PLAJLARI 

Çeıme plajlan icara weri
Jecektir. Kestelli caddesinde 

Halk oteli bay Fuada mil-
racaat. 

1-15 (798) 

muş olacak... re çarpıyordu. nah da v .. ucuda getı"rmekle if-
- Benimle beraber geliniz. Kral her Bir kuc:a" çiçek toplıyarak tabutun lzmir ikinci Hukuk Mahkeme-

halde sizi miralay yapar. içine atabildi tibar ediyoruz. Her şeyden ev- sinden : 
_ Fakat bay! Ben zaten kendi ken- Kapak kapandı. Sai7.0ma ebediyyen vel iki Türk kadınmın çalıştığı İzmircle oturan Salih kızı Lütfiye 

elimin Mareşalıyım. Neden başkalarına ,j kaybolmuştu. bu müesseseyi ihtiyacı olanla- tarafından Karantinada Mitat paşa 
miralay olacağım.. Bu tenezzUl olmaz 1 Hamallar geriye kalan çiçekleri de ran bir kerre ziyaret etmelerini Yoku§unda 1 No.lı evde oturan Mus-
nu ?. it tabutun üzerine serptiler. Elini teskere- I _1 d tafa Ataberk aleyhine açılan boşan-

saygı aramıua itiyoruz. fi bo 
- Ben Sl·zı· --'~dıın. Hakikaten çok nin üzerine koydular. Tam hareket ede- d rna davası sonunda : tara arın • 

Wli4• 1 Evlenme dairesi parkın a ı k b ı M f d cesur bir arkadaşsınız. Eğer kralın si· I cekleri sırada B_ elg~d~- gan .. "p bir seSle şanma anna ve a a ıat usta a a 
d eli K - kü k k çiçekçilik dairesi müeuia bulundug" undan hüküm tarihinden 2.in gibi yanında on adamı olsa yarın 

1 
kıza ~gcl!> c . ız ur yor, or u-

Yine tahtını elde edemezse Tanrı canı-• yor, yerinden kımıldayamıyordu. ve amilleri İtibaren yeniden bir sene müddetle 
krar tti: Emine ve Şadiye evlenmemesine ve masarifi muha-mı alsın!. Ne yapalım. Allaha ısmarla- Çingene te e . keme olan 1 501 kuruşla takdir olu-

dık! Yalnız adınızı öğı" ·enebilir miyi."ll? - Gelsene! Ananı yapayalnız mı 1-4 (813) 
--- nan 15 lira vekalet ücretinin Mus· - Şövalye dö Pardayan! Uğurlar ol· göndereceksin. Haydi onun arkasından ••••••••-•• . tafaya yükletilmesine temyiz yolu 

sun bay Kırıyon! Krala söyleyln.iz. Ya- mezara kadar gitmcğe izin veriyorum. danda bir evin saçağı albna sığınıruŞ.~ır açık olmak üzere 26/4/ 937 tari· 
ı>acag·ı ilk dini merasimde bana dua et- Genç kız perk:ın ve ıstıraptan kendi- adam b"'"'"' s· h hır" '--'--·1eta ile ort- h" d M b d k 

-r-- ,.~.ı ıya ILUAu.l ın e ustafanın gıya ın a arar 
nıcği unu•---ın.' ni kaybetmış" bir vaziyette bile bu izin- ·· b" ı.. .. ~ h ifad eden ba 

uıı.= muş ır ~ mer ame~ e bolun-- verilmi, olmakla H. U. M. K. nun 
Cesur Kınyon Şö"valyenin bu son söz- den mlith'ış sevinmiş, ilk defa çinge- kışlarla V 1 tta "-.l kay dd · ah f k 

ıyo e yı guz.uen rna eı m susasına tev i an tan-
lerinin ciddı"vctinclcn şüphe ederek as- nenin yapm"' olduğu bu insani hareke- caya kada taki tt1 z· k J ih'- _ M f 

o1 "$ r P e · ını ı ınan · oarname usta anın 
lterlerine döndü. Ve <ileri> kumanda· te .şaşarak ona şaşkın şaşkın bakmıştı. İçinden geçenler şunlardı: . . elyevm ikametgahının meçhuliyeti-
sını verdi. Belgoder de bunun farkına vardı, ili- - Kurban yola düzüldü. Şundi sıra ne mebni mahkeme divanhanesine 

Cesaretine hayran olduğu bu adam· ve etti: şu kurbanın kafasını kesecek olan ccl- talile kılındığı ilan olunur. 
lan ile kılıncı ile :;on defa selfunladı. - Ben senin sandığın kadar fena bir Uıda haber vermek }Azım. Ne korkunç 1441 ( 816) 
Yola koyuldu. adam değilim. iş!. TAlihsiz kız! Çingene seni götürü- .._

1 

___________ _ 

Pardayan ise }'81nız :kalınca sanki hiç Viyoletta dışarı fırladı. Temiz çocuk yor. Orada Favsta, Aman bilmiyen Favs-
bir hfıdise olmamış gibi Dük Dangolemi anası sandığı kadının mezarına kadar ta seni bekliyor. İzmir ikinci Hukuk Mahkcme-
k ] dedi ki lm da b. o-..~uı sinden : o undan yakaladı ve : arka~ o ag1 ır ...,.,.,, saymıştı. Sanki fevkalade bir soğuk hüküm sil-

•• Sahife? -- - ... 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ôtedenberi erişilmez ün l<azanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririL 

Hacıdavut zade .. 
RAHMi KARAllAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon 3809 "-------------mml-31, Emlak ve Eytam Bankas,ndan: 

Esas No. Yeri No. su Nev'i Depozitosn 
T. L. 

207 lzmir Kokaryalt tramvay caddesi 983 Ev 1.203. 
izahatı yukarada yaulı gayri menkulün peşin veya taksitle 

satışı 14 - 5 - 937 Cuma günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi meıkurde hizasında gösterilen depozito 
akçesini veznemize yahrara k artırmaya girmeleri ilan olunur. 

1439 (818) 
Jmzr•er:rv-:rn 

Emlak ve Eytam bankasından: 
E!IH No. 
C. No. 

Yeri Numarası 

207 Saman iskelesi Kemeraltı cad. 

" .. 
ıı 
19 203 

9.3 ikinci Snleymaniye M. Rubibaba 2-4 
sokak 

202 Saman lskel~si Mimar Kemılettin 19 
sokak 

Karata, tramvay caddesi 
Akdeniz Malı. Gaıibul•an 
Tilkilik Basmanede 
Saman iskelesi lstanbul hanı 

. ,. " " 

84,84-1 

271 
5 
7 

206 
189 
208 
202 
202 
207-1 

" 
"Mimar Kemalettin cad. 7-12,14· 

16,22 
207•1 H H " 4,5,6,18 

56-2 Birinci Kordon 1 
153 Abmetağa Mah. Şamh sokak 35.35· 1 
202 Saman iskelesi Istanbul hanı 8 
102·1 Büyük Tuhafiyeciler 22 
188--1 Esnaf Şeyhi M. Şamb sokak 68 
202 Saman iskelesi lstanbul hanı 9 
202 " " 15-17 
210 Yeni Tuhafiyeciler çarş111 6 
103 Büyük Tuhafiyeciler 106 

52-2 ikinci Sultaniye Nezaket sokak 2-23 
189 Akdeniz Mah. Gazibulvan 28-30 
Esas No. 
934-2 Güzelyurt M. Azizler sokak 85 
207-3,4,S Güzelyalı Tramvay caddesi 831 
330 Bayraklı Kanarya sokak 4 
1062 4 ncü sultaniye M. Hacı MevlütS. 13,13-1 
875-1 Halkapınar Kağıthane caddesi 276 
305 Yolbedesteni Selvilibanı 55· 17 
285 .. 23 
286 il 19 
235 il 55-12 
205 Göıtepe tramvay caddesi 602 
233 Osmaniye caddesi 45 
309 Kara Osmanoğlu hanında 26-12 
93-4-1 Güzelyurt Ma. Azizler sokak 67-83 
875-2 Halkapınar kağılh<ıne caddesi 278 
1134 Göztepe tramvay caddesi T 447 
586 Keçeciler Sadullahefendi sokak 31 
C.N o: M A N 1 S A 
28 Alaybey Mab. Hüsrevağa sokak 554 
185 Atik çarşı Karahisar Ali bey Sok. 11-9 
13 Bölcek cedid Mab. Velioğlu cad. 85·81 
121·2 Saray Mab. Üzüm pazarı çarşısı 
167 Çaprazı Sağır Mah. M~ktep sokak 
C.No: K A S A B A 

Nevi Depozitosu 

kahve 
mağaza 

ev 

depo 

depo 
mağaıa 

kahve 
oda 

" 
odalar 

" dükkan 
aile evi 
oda 

mağaza 

dükkan 

oda 
mağaza 

" 
" 

ev 

mağaza 

" Hangar 
ev 

" 
" 

oda 

mağaza 

" 
il 

ev 

dükkan 

ev 

" 
" 

ev 
u 

" 
dükkan 

ev 

T. L. 
13 
50 
4 

40 

200 
30 

100 
20 
10 

100 

50 
50 

130 
12 

6 
20 
10 
25 
16 
12 
8 

200 

7 50 
30 
3 
4 
4 
5 

18 
33 
12 

100 
35 
50 
16 
4 

60 
10 

16 
12 

20 
10 
40 

176 Camii Cedid mahallesi 
176 " " u 

Evin alt "•smı 20 
Evin iist kısmı 50 

C.No: K U Ş A D A S 1 
149 Alaca Mescit Mah. Eğrikülib S. 2 ev 6 

Mevkii ve numaralan yukarıda yazılı gayrimenkullerin kirala
rının iba!esi 21-5-937 Cuma günü saat ONDA yapılmak üzere 
arhrmaya konulmuştur. 

istekli ola o farın hizalarında yazılı pey akçesini Veznemize 
yahrarak arhrmaya girmeleri ilin o!unur. 

11-16 1429 (821) - Haydi biz de Monmarter kapısın- Paris sokaklarını dolduran devriyele- rüyonnuş gibi kukuletalı adanı titredi. İzmirde Mesudiye mahalle.ilinde 
dan Parise girelim. Divinyer oteline gi- rin arasından bir cenaze gidiyor ve onu Viyoletta il B 1 od . hareketlerini Birinci kordonda 302 sayılı evde 
delim. F...5ki dostum Madam Hoket'in ı da bir kız takip ediyordu. - 1 d'~. k"" ecd e gık~ınN tr Dam kön.. Şemoil Politi tarafından açılan dava ~zear Gifre veresesi tasfiye he-

1 
çukta yapılacaktır. Birinci arttırma· 

goz e ıgı oş en ç .... o "' .. . . k 1 hak t nden . d 1 1 f d 1 - -L be-.. · · k hara B bl h tl h k ·· ·· il d 0 da eçü." Sı"tenin" UZerıne ıcra ı ınan mu eıne ao- ye ı · a a ıcı ar tara ın an veri ece& güze} şarabından hlrer şışe ıçere - u ta o emen ras anan er esin rus 
une yo an ı. nu g nunda : Medeni kanunun yirmi T erekcsi tasfiye edilmekte olan del bu em vale tahmin olunan k.ıyıne-rctim!zi söndürelim. gözünden kaçmamıct, teessürle lrft-ı- dolambaç! 11 dald · 

• _....~ ı yo arına ı.. altı dd · h""k ·· ·· Şe- El G"f "t k' d l b" Divınycr şarabı içmek benim için hu- lanmıştı. *** ~~ı ma esı u mune gore zear ı reye aı es 1 mo e ır tin yüzde yetmi~ beşini bulmıyacak 
sus! bi~ z"vkt"ıı·. çun-ku·· babam çok s~ Belgoder merdiven b .... ___ ,_1____ p 1 1 · to ı bul rnoilın (Çetin) ve karısı Esterin (Ar- otomobil ile bir kamyon, bir trak- olursa 20 mayıs 1937 tarihine rast-

... .. ~wa ar ament.onun gece erı p u un- v ) ki J d. · · (T" b" ka 
verdi. Ah şu hntıra.. Benim de bir za- oturmuı bulunan iriyan iki adama: d v lard bü ··k ·· .. ltülerin ":agan ve çoc~ an u ıtının _ur- tör ve ır · roça bu emvalin bulun- lıyan per§embe günü saat on altıda 

_ . ugu zaman a yu guru kan) ve Ra-lın (Olcay) ve Vıta- d ki Al '- s· · · k d "k l k ınan sevgi ile bahtiyar olduğum daki- - Haydı arabayı otele çekin. Belki fışkırdığı saray ile büyük bir sükan J" (Y ):r- Kal (A I) u arı sancaaı;ta ırıncı or on- ı inci arttırma yapı aca ve bu aıt-
kalnrı tckrnrlnmnğa fırsat veriuor. ben b ... ı,. .. ~ e1m v· 1 da b" ın avuz ve eranın yse da evvelce tramvay ahır ve depola t d il k t h 

o1 u ~m g em. ıyo etta ır içinde heybet ifade eden Katetral ara- ve Salvetorun (Orhan) olarak isim· b l A - ırma ama ar en ço ar tıranın u • 
Pardayan kendisinin alışkın olmadı- daha buraya dönmiyecek!.. smda Kalander caddesin~ dol!ru ta- Icr· . d • ;.,. . . k. d rının u undukları ve halen yıkıl- desine ihale edilecek ve paraları ah-

• o mı eg-y .. ırmesıne ve es ı soya - k l ( bel d" d"" d"' gı bu sözleri !kalpten gclcn bir teessür- Emrini verdikten sonra uzun ve iri mamlanalı henüz iki ay olan yeni paza- ları olan Politinin de (Kent) olarak ma ta o an ve e ıye or un- narak mahallinde teslim edilecektir. 
le söyledikten sonra Şarlın koluna gir- adımlarla oradan uzaklaşb. Viyoletta- nn etrafındaki arsalar üzerine yapll- değiştirilmesine ve olauretle sicilli cü mıntaka zabıta amirliği) bu!u- İstekli olanların yüzde on pey akçe· 
di. Onu da slirükledi. Druıgolem de ar- nın arkasına takıldı. mış alçak, basık, küçUk ve duvarların- nufusta kayıt ve tescillerine karar nan mahalde açık arttırma suretıy- leriyle tayin olunan gün ,.e sa:ıt-
kaclaşiarının gözünü kaplıyan sesi fark- *** da hiçbir süs bulwınııyan bir ev göze vcrilmi~ olduğundan mezkur mad· le satılacaktır. Birinci açık arttırma lerde malların bulundukları yerde 
ediyor, ~ınyordu. lkisl Paris yolunu ölünün arkasından göz yaşlan ile yü- çarpıyordu. de hükmüne tevfikan keyfiyet ilin 15 mayıa 1937 tarihine tesadüf bulunacak olan heyete müracaat?e-
tuttular. rüyen eenç kız bet on adım atınca, mey- - Bi,_.,,i - olunur. 1440 (817) eden cumartesi günü saat on bir bu- ri ilin olurıur. 1443 (822) 



YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadaf mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarmda 
No. 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdır. • 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILlZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

v~ntin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden teıramen ari 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak lemin edi-

len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

---------
CA YRt MENKUL MALLARIN mış ve bunları tamamen kabul et-

AÇIK ARTIIRMA iLANI miş ad ve itibar olunurlar. 
Madde : 1 26 5 -- Tayin edilen zamanda gayri 

Bergama icra Memurluğundan : menkul üç defa bağırıldıktan sonra 
O. N. 930/ 110 T. en çok arttırana ihale edilir. Ancak 

Açık arttırma ile paraya çevrile- arttırma bedeli muhammen bedelin 
cek gayri menkulün ne olduğu : Bi- yüzde yetmiş beşini bulmaz veya sa
ri 3000 M. M. mikdarında meyva h§ istiyenin alacağına rüçhanı olan 
ağaçlarını ve pamuk mahsulünü ha- diğer alacaklılar bulunup ta bed~l 
vi, diğeri 6000 M. M. mikdarında bunların o gayri menkul ile temın 
siirülmüş, münbit iki kıt'a tarla. edilmiş alacaklarının mecmuundan 

Gayri menkulün bulunduğu,mev- fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : Kı- taahhüdü baki kalmak üzere arttır
nık hacı yeri v~ Kemer alanı namı ma onbeş gün daha temdit ve on be
diğeri Kavak alanı. şinci günü ayni saatte yapılacak art-

T nkdir olunan kıymet : iki yüz tırmada, bedel satış istiyenin alaca-
eJlişer liradan beş yüz lira. ğına rüçhanı olan diğer alacaklarının 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, o gayri menkul ile temin edilmiş ala
saat : 23/ 6/ 937 çarşamba saat cakları mecmuundan fazlaya çık-
11 - 12 Bergama icra dairesinde. mak sartiyle, en çok arttırana iha-

1 -- işbu gayri menkulün arttırma le edilir. Böyle bir bedel elde edile
şartnamesi 13/ 6 / 937 tarihinden iti- mezse ihale yapılamaz. Ve satış be
baren 11 O numara ile Bergama icra deli düııer. 
dairesinin muayyen numarasında 6 -- Gayri menkul kendisine iha
herkesin görebilmesi için açıktır .. le olunan kimse derhal veya verilen 
ilanda yazılı olanlardan fazla ma- mi.ihlet içinde parayı vermezse iha
lfımat almak istiyenler, işbu şartna- le kararı fesholunarak kendisinden 
meye ve 1 1 O dosya numarasiyle me- evvel en yüksek teklifte bulunan 
rnuriyetimize müra~; et~~lidir. kimse arzetmiş olduğu bedelle alma-

2 -- Arttırmaya ıştırak ıçın yu- ğa razi olursa ona razi olmaz veya 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 bulunmazsa heme~ on beş gün müd
nisbctinde pey veya milli bir . ba~- detle arttırmaya çıkarılıp en çok 
kanın teminat mektubu tevdı edı- <>rttırana ihale edilir. lki ihale ara
lecektir. ( 124) sındaki fark ve geçen günler ıçın 

3 -- İpotek sahib~ ~lacakhla~la yüzde beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer alakadarların ve ırtıfak salııp- diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
]erinin gayri menkul üzerindeki hak- k l k · t' · l . . f d a ma sızın memurıye ımızce a ıcı-
!arını h~su~ıyle foı~ ve ~!asra ~ . a- dan tahsil olunur. Madde ( 133) 
ır olan ıddıtılarmı ışbu ılan tarıhın- S 2280 1 k ·b'd' 
d "t"b · · ·· · · d atış sayı ı anuna ta ı ır. en ı ı aren yırrnı gun ıçın e ev- . , .. . 
rakı müsbiteleriyle birlikte memuri- lkı kıt a tar.la_ yukarıda gostcrılen 
yetimize bildirmeleri icap eder. Ak- 23/6/93~ tarıhınde Il_erga~~ ıcra 
si halde hakları tapu siciliyle sabit memurlugu odasında ışbu ılan ve 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma- gösterilen arttırma şartnamesi da-
sından hariç kalırlar. iresinde satılacağı ilan olunur. 

4 -- Gösterilen günde arttırmaya Tarih ve icra memurunun 
iştirak edenler arttırma şartnamesi- resmi mühür ve imzası 
rıi okumu~ ve lüzumlu malumatı al- 1431 (820) 

YENl'XSYR. S"AI:l 11 MAYIS 1937 
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}Son del;ece müe~sir' F.L 1 T-mayii kullaniJ!LZ. 
• 1 . . .. • ~ . • ' . . 

FLİT taklidi mavilerle mOz'iç pirelerin / 

hakkından gelinemez• 

DOKTOR 1 
1 

Sami Kula~çı ! 
Kulak Bogw az Burun hasta· 

' ' 
lıkları birinci sınıf 

miitabassısı 
Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad
desi 992 T elefoo 3668 

1-26 (481) 

Göz He~iml~ 
MİTAT OREL~ 

Numan 
sokagı mat· 
yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
tl~~~;--:'"':'.~~~ ------. r . 

/ 

FLiT, bOtQn haşarat ôldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelit millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmustur Flifin formOIO hiçbir vakit taklit edil
memiştir. F°LİT, kendisinden beklenen iki şarta mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri red~e.diniz: Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak ıç!n; sıya~ ~u
şakh ve asker resimli sarı tenekeye . dıkkat edınız. 

Yarıklara ve lt.öştlert biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

• ·, ı · '.• .. 
7

• • ' , ı :· •. ,,.. ; ., r ' . ~ • ... ·:; • •t·"" 

................ _.. ............................ .-..... mm ......... .. 

. Haraççı Kardeşler 
MobiJyelerİn : En modern ve en zarif çeşitltrini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba!arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karvolaların ~ En lüks, beyaz ve san nikelaşlı modeHermi 
.1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 1ZM1 R ve A N KAR A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

••••••••••••••••••rııııııııııııııııııııııııııııı •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mohilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

' 

~:m .... -.--~--m:::ıam:mı112B11 ... , 

OL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL t 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin 1nü9teciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
dis!ni sevdirmiştir. 

OtelJerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde Hlılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
te!ik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

H. 1. Ç. 
- ---~~>« * ··. ·~· ..; ~~_, ........ · .... lıot.,.'."' ..... • •••• 

tZMiR BELEDtYEStNDEN : 

- Kültürpark içerisindeki 
büyük Fuar ~azinosu binasın
da tadilat yapılacaktır. Bedel 

deri ve kösele fabrikası ıçın 

blok halinde yapılacak büyük 
bina açık eksiltme ile 12-5·937 
Çarşamba günü saat 16 da 
Belediyede toplanan Fuar ko· 

······································································: 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında · 

• • . 
• • . . . . . 
• • . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

keşfi on bin liradır. Taliplerin 
şartname, keşifname ve projeyi 
görmek üzere Belediye dai
resindeki Fuar fen heyetine 
ve eksiltmeye iştirak ıçın 
12 - 5 - 937 tarihinde Çarşam
ba günü saat .16 da Belediye-

de toplanan Fuar komitesine 
750 Lira teminat akçesi veya 
Banka mektubu ile müracaat

ları. 

7-9-11 1403 (794) 
Kültürparktaki Fuar sa· 

hası içinde A adasında Tur 
yağ, yün mensucat, pamuk 

· mensucat ve Mustaf Ruşen 

mitesince ihale edilecektir. 600 
liralık teminat akçesi veya 
banka mektubu ile söylenen 

günde komiteye ve bu busu5-

taki şartname proje ve keşif

nameyi görmek üzere Beledi

yedeki Fuar fen heyetine mü
racaat edilmesi. 

7-9-11 1404 (795) 
Gümrük tarifesi hakkındaki 

1499 sayılı kanuna ek 20-4-937 
tarih ve 3152 ~ayılı kanunun 
belediye ilan tahtasına asılmış 
olauğu ilan olunur. 


