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LONDRADA DÜNKÜ TEMAS 1 HAVA KUVVETLERiMiZ BiR MiSLi ARTACAK 

Inö •• u 
zı .. 

1l• ) - Prens Pol lYIOtör eşme Parlste Cumhur reisini 
- • • .. 1 ziyaret edeCJ!k 

Bugün dünyanın ·~~-
takip ettiği yol 

hudur ı 
rn ~vrupanın siyasi ufuklarını ka-' 
d'.kcan b~lutlnr kesafet peyda eyle -
n~ ~e nulletler, hayat ve istiklalleri-ı 

ı s·~.:umak için silahlanıyorlar. 
b' h ahlanma yarışı baş döndürücü 
~rd ız: ~lmıştır. Bir kaç sene evveline 
r:ı ar sılahların bırakılması, silahla
la n tahdidi gibi mevzular dillerde do-
~1Yordu. Konferanslar yapılıyor 

Ve bu yolla barışın korunması 
Çareleri anmıyordu. Bugün artık bu 
Kevzu tamamen terkedilmiş gibidir. 
ha uvvetle ve kuvvet muvazenesile 

rışın korunması fikri hakim bulu
nuyor. 

• 
......1--~~~~~~~-----· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·~··· ! Şehitleri 
· Anma günü 

Türk göklerini korurken, 
vazife başında mertçe can ve
ren çok aziz ve kahraman 
aziz hava şehitlerimizi bu
gün göz yaşlarımızla anaca
ğız. Türk havalarının bu ad-
6ız, kahraman bekçileri bü
yük bir feragat içinde küt
lenin huzuru için çırpındı
lar, idealleri için çalıştılar, 
yükıeldiler ve isteyerek sön
düler. 

Türk göklerinin aziz bek
çilerine sonsuz minnet ve say •• . 
Ilı.. : 

·"······································· ._ 

l Bundan dolayıdır ki bütün millet-

er dişlerine kadar silahlanmak lüzu- Başvekil lSMET lNôNV Kararı tasdik etti 
:un_u

1 
duyduklarını, silahlandıkları- Londra, 14 ( Telsiz ) - Forayn ofis 

Elen kralı 
Kgız emiyorlar. bu-~ün büyük siyasi faaliyet içinde 

aç sencd ek"ld •1Ah k 0 

'V tl . . e ne Ş 1 e sı a uv - geçmiştir Londrnda bulunmakt:a olan 
Lel erını arttıracaklarını açık proje- Tü" ki b. kili. t t ı ·· ·· ı.-.. • · 
.ıcr e umu .. fka r ye aşve sme nonu mu-ıcıye 

o·· nı~ e ra yayıyorlar. nazırı Sir Antony Edenle bir mülaknt 
unya comiasındnki ehemmiyetli . . 

~evkii malum b 1 T·· k" l yapmış, bu milltikntta muhtelif mese-be u unan ur ıye, e - -S .. .. .. sııhif d 

Atina, 14 ( A.A) - Kral,
Reisicümhur Atatürkiin Selci
nikte doğduğu evi kendilerine 
hediye eden Selcinik belelliı1e 
meclisinin bu kararını tasdik 
etmiştir. 

• 

Morning Post 
oazetesl çok mUhlm 

haberler veriyor 

lstanbul, 14 (Hususi muhabi
rimizden) - Milli müdafaa va
sıtalarımızın takviyeıi yolanda 
bazı mühim tedbirler alınırken, 
bugünlerde ecnebi gazetelerin· 
de bu hu•usta şayanı dikkat iıa
berler çıkmaktadır. Londrada 
çıkan «.Morning Post» gazetui· 
nin An'kara muhabiri Türk ordu
sunun ve ordu kuvvetlerinin mo
törize edileceğini saydıktan •on· 
ra ıu malumatı veriyor: 

Türk ordusunun en •eri teç· 
hizatla teçhizi için Türkiye hü-
lıümeti mühim kararlar almış .. 
tır. Harp ıanayii, alınan yeni ted
birlerle verimini arttıracaktır . 
Türk hava kuvvetlerinin artmaaı 
için üç buçuk milyon sterlin tah
•i• edilmiıtir. 

Ayrıca top, mermi imal ede
cek fabrikalar kurulması ıçm 

on bir buçuk milyon sterlin tah
sis edilmiıtir. 

Harp .anayiimiz için apılan 

tahsisatın 96 müyon Türk lira.ı· 
nı bulduğu ilave edilmektedir. Lı tte bu yarışta geriye kalamazdı. onu uçuncu e e -

~att~ ı ------------------------------------------) . a asır arca emperyalist devlet-

:rı~ i?tıraslarına kurban olan, hayat Ankara - Paris mülakatı A k 
f:ı ıkt!klalini korumak için büyi.lk n ara 
~!:iet:!~,b~ ~ö:,,~sud:elı~~ün ~ı~ Yap lan konuşmalardan 
_ e.rden Üstün bir hassasiyet göster- J 
·••esı '>.. • d 

Yugoslav elçisi 
B ~ruretı var ır. ? 

trıill u _zarureti müdrik bulunan Türk ne netı• celer beklenı•r • hir etı,_ Cümhuriyct ordusundan hiç 

Viyana elçiliğine 
tayin edildi 

tii feyı kıskanmamakta,icabında bü
gö~t'Varlığını ona vermekte tereddüt 
bir ter~emektedir. Herhangi küçük 
bi y ehlıke karşısında dün olduğu gi
iı il arın. da milletimizin bütün varlı
Ca .. e rnılli müdafaanın emrinde ola-
Rında .. h . D" şup e edılemez. 

Yen. ub_Ya, silahlanma davasını yep
lrıak ~rA Yola sokmuştur. Silahlan -
l'ttak'd81lah, kılınç ve mermi hazırla
biiYi.ik ekekten çıkmıştır. Ordular en 
dirJe M uv~ctini motöre vermekte
lanr:· k otorleşmck bugünün silah
Yor. a davasında en ön safta geli-

lı ~ı:un içindir ki Türk ordusunun 
tirilrn rı .s.il~hlarla techizi, motörleş -
den esı ıçın Büyük Millet Meclisin
İsten ltu~~ş milyon lirahk tahsisat 
ikin ~ rnıştır. Bu otuzbeş milyonu 

cı 'Ve .... 
tın tak. uçuncü otuzbeş milyonla-
Çi.inki ı% eyliyeceği muhakkaktır. 

li Yle olması lazımdır. 
l'tı.ot;\ta ~r~u ile birlikte milletin de 
tehltk eştırılmcsi zarureti vardır. Bir 
bir rn e karşısında ordu ve millet ayrı 
lle D'"evcbudiyct ifade etmiyecekleri-

ı::.Ore u m ı·· l . A Ve "u·· o or eşmenın umumı 
1'" rnull" f 

buki .. ~- aydaları aşikardır. Hal-
re ad:tub~uk siyasetimizde motörle
bı olu a ır husumet hissini duyar gi 
ltıadızoruz.Memlekette motör yaoıl 
h o•na .. . . 
atıra l gore hımaye meselesi asla 

Arnerj:;demcz. ~öyle _olduğu hald~ 
Sckizyüz k-· altıyu~ ellı dolara ya~ı 
f. Ord us ur 1ıraya satılan hır 
1· otomobT . T 
ıradan • ı ının ürkiyede iki bin 
dır. B aşagıya tedariki imkansız -
tük reu .Pahalılığı doğuran da güm-

sımler· · - ı -

Belgrad, 14 (Hamsi ) - Yu-

Bn. Tabouis Ovr gezetesı·nde kendi goslavya hükümeti, elçiler ve kon-
soloslar arasında bazı mühim 

go•• rÜşlerİ nİ anlatıyor değişiklikler yapmıştır. Yeni ta
yin ve tahviller tasdik edilmiş-

lstanbul. 14 (Hususi muhabiri- bahsediyor ve diyor ki : tir. Yugoslavyanın Ankara orta 
mizden) -- Pariste çıkan «Üeuvre» «Göze görülmiyen bütün bu dip- elçisi B. Branko Lazareviç, Vi
gazetesi son gelen nüshasında Fran- lomasi gayretlerden bugün Avn~- Yana orta elçiliğine tayin edilmiı· 
sız diplomasisinin gürültüsüzce ta- pada bütün Fransız müzakerelerı- tir. Ankara elçiliği müsteşarı da 
kip ettiği faaliyetten bahsederken nin canlanmasına müsait bir hava Kudüs umumi konsolosluğuna 
Türkiye - Fransa münasebetinden - ·s ııu dördii.nrii sahifede - tahvil edilmiştir. ................... ıt;ıy~ .. k·;;r~~ .. k;~·iiç;;r~i~··p~·şı·~· .. ~ry;;;t·i" ................ . 
Macar Başvekili, ziyaret Macar mille
tinin derin sevincini tahrik etti, diyor -
Bu ziyaret, ltalya-Romanya itilafını da kolaylaştıracakmış 

s e lin sarfile 
acak 

Enternasyonal Kömür Sergisi 

lktısat vekili Bayar in
tibalarını anlatıyor 

Sergi Türkiyenin büyük bir servet 
üzerinde yattığını gösterdi 

Ankara, 14 ( A.A ) - lktısat vekili 
Celal Bayar Enternasyonal kömür ser
gisi hakkında sergi gazetesine aşağı

daki beyanatta bulunmuştur: 
Cümhuriyet hiiküınetinin ilk enter· 

nasyonal sergi mevzuu olarak niçin 
kömürü seçtiğini ve bu sergiden ne
ler beklediğini bUyUk başvekil açılış 

nutkunda söyledi. Ve halkın gezmesini 
istedi. Halkımız bu davete büyük bir 
tehalükle icabet etmekle kalmadı. Gös
terdiği geniş alaka lnönünün irşadında-

::<i ki isabeti tezahür ettiren yeni bir de
lil ve hacim mahiyetini de aldı. 

Umumi beğeniş tezahüratına iştirak 

ederek bu işte çalışmış arkadaşlarımı 

ben de tebrik etmek isterim. Fakat bu 
tebrikimin manası ancak işini yapıp bi

- Sonu clördüncii. sahifede -lklısat vekili Celal Bavar 
WB!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a!!!9!!!!!!!!!1!!!1111!!!!!!!!!!!11!!!!!!!91!!1!!1!!!!!9!!11!!!1!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!'!!'!'!111!!!!!!!!!!!!!!!!~--

Ka mu tayda dünkü toplantt 

Mamak hidisesi münase
betile Mısırın taziyeti 

Türk-Alman ticaret müzakerelerine 
Berlinde başlanacaktır 

İstanbul, 14 ( Telefonla ) - Ankara- İstanbul, 14 ( Telefonla ) - Öğrenil-Yoniard ının agır ıgıdır. Kam-
tör)U a,rnotosikletlerde,bütün mo-

t-<ltpac:ksı~alarda bu pahalılık göze Avustuıya ve Macar devlet adamları ve Macar başvekili B, Darnui 

dan bildiriliyor: diğine göre büyük şfıir Abdülhak Hfi-

lığı do· adar barizdir. Bu pahalı- " 
Yoru2: Rurmanın sebebini anlamı- Budapeşte, 14 ( ö.R ) - Başvekil B. cak ziyaret Macar milletinin derin bir 

sevincini tahrik et.ıniştir. Milyonlarca 
Macar majestelere sevgilerini göste· 
receklerdir. 

Karnutayın bugünkü celsesinde Zi- midden açılan saylavlığa partice B. 
raat bankası kanununun müzakere- Şükrü Ali üzelin namzet gösterilmesi 

1:: • · Daranyi Stefani ajansı muhabirine şu 
~İnd:cr gümrük resimlerinde ve ben- beyanatta bulunmuştur: İtalya kral 
hil!k ~cuzluk temin edilmiş olsa ive imparatoru majeste Viktor Emano
~ trı~ ıtdcki ınotör kuvvetleri üç 

1 
el ve kraliçe-imparatoriçe tarafından 

:_ı ~tacaktır. Macar krallık naibi Amiral Horti ile 
a 2 İnci sahifede - bayanının Romaya yapılan ziya-

ff A.KKJ OCAKOcLU reti iade için Budapeşteye yapıla-

Z1Y ARET 1ŞLERI 
KOLAYLAŞTIRACAK 

Roma, 14 ( A.A ) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

B. Cianonun Macar hüküm.et naibi sine devam edilmiştir. Kanunun, mü- muvafık görülmüştür. 
Amiral Hortinin 1936 ikinci teşrininde zakere edilecek iki maddesi kalmıştır. İstanbul, 14 ( Telefonla ) - Alınan
Romaya yapmış olduğu ziyareti iade Diğer maddeler tamamen kabul edil- yadan avdet eden Alınanyanın Anka
etmek üzere İtalya kral ve kraliçesinin miştir. ra elçisi Fon Keller ekonomi bakanı 
yakında Peşteye icra edecekleri seya- Mamak infilakı dolayısiyle Mısır par- B. Celal Bayarı ziyaret etmiştir. Oğ
hatten bilistifade İtalya ile Romanya lamentosunun gönderdiği telgraf okun- rcnildiğine göre Türk - Alman ticaret 
arasında aktedilmek istenilen ve Ma- muştur. Riyaset divanının buna kar- müzakerelerine yakında Berlinde baş-

- Sonu dördiıftCii aohifede - fllık vermesi kabul "edilmiştir. !anacaktır. 



Sahife 2 

Motörleşme .... 
Bugiin dünyanın 
takip ettiği yol 

budur 
- Baı . taralı birinci •ahi/ede -

Bugün halkın işine yarayacak bu 
motörlcr, ihtiyaç.. hasıl olduğu daki
kada ordunun emrine girecek ve o
nun kuvvetini arbracaktır. Yani bil
vasıta ordunun motörleştirilmesi 
keyfiyeti yalnız bütçemizin omuzu
na bırakılmamış,bu şerefli vazi'feye 
fertlerin de iştiraki temin edilmiş 
olacaktır. 

Bu neden yapılmıyor~ 

-.. . . 
• 1 .. ---. . 
1 • 

•• • 1 

1 • .. . . 
1 • 

1 ~----....ı...i .... 

O obüs er 

-

Torbalı 
bir 

omo il ficiası 
y lunda iki kadın ile 

şoför yara anını ır Eğer motör yüzünden harice fazla Mukavele 
para çıkacağı endişesi hakim bulunu-

~~:: :::te::i:a:=~ın;:~:~~: imzalandı Hadisenin sebebi sarhoş uk •. Tahkikata devam olunuyor 
bahs olduğu bir yerde, yılda bir veya Belediyenin kordonda işletmek Evvelki gece Torbalı yolunda bir )erinden de yaralanmışbr. mütemadiyen rakı içmişlerdir. 
iki milyon liranın harice gitmesinin üzere satın almağa karar verdiği on otomobil faciası olmuş ve virajdan Yaralılar derhal lzmir memleket Gece yarısına doğru lzmire dö-

Arkadaşlık 
-29-

Kadın ve erkek hiyleye ve ,,,el" 
laate iatinat etmiyen bir ar"': 
d(lflığa tahammül ederler tfdı 
diye düfünüyorum. Burada at" 
kadaşlığı kadınla kadın, erJıel!' 
le erkek ara•ındaki do•tluk ,,.,. 
nasına alıyorum. .1 
Kadın erkekle dost olabilir,,.,~ 
lnaanlık cemiyeti, muhtel 

sahalarda çok ciddi terakki ,_r 
leri göıtcrmckle beraber bu '°'. 
hada henüz arzulanan hamlet' 
yapamamıştır, denilebilir .Ka~'J 
erkek buluşması, yarın için itıt1 
edilmiyen bir ümit kapuıll"1 
toplanıyor. iki taral ta ba bııldt' 
madan bir çıkar arayıp duruY"'" 
lar. manası olamaz. Böyle bir mütalaaya iki otobüs için dün belediye ile Bu- yuvarlanan bir otomobil parçalan- hastanesine kaldırılarak tedavi al- nerlerken T riyanda çiftliği yanmda 

hak vermek çok zordur. sing şirketi mümessili arasında 134 mış yolculardan iki kadın ile §oför tına alınmışlar ve Torbalı adliyesi ve yol üzerinde olan bir kahveye ......... . 
Bizce ordu ile birlikte halk elinde- bin liralık bir mukavele imza edil- yaralanmışlardır. tahkikata başlamıştır. Hadise İzmir oturmuşlar ve kahve ısmarlamı!!lar- ......... . 

ki motör kuvvetlerinin de fazlalaştı- miştir. Evvelki gece şoför Talat idare· hududu dahilinde vuku bulduğu için dır. Fakat kendileri fazla sarhoş ol- Ben, böyle bir arkadaşlığa kea 
nlması büyük ve Jmt'i bir ihtiyaç ha- Mukaveleye göre eylül birde oto- sindeki taksi otomobiline Fahrünni- ilk tahkikat Torbalı müddeiumumi- dukları için kahvedeki diğer müşte- dimi kandırmak i.tiyor, had 
lindedir. büsler lzmire getirilmi~ ve işe baş- sa ve terzi Muzaffer adındaki iki liği tarafından yapılmış bilahare rilerin nazarı dikkatini celbetmişler böyle bir neticenin iıtih•ali 1"' 

lamı§ olacaklardır. kadını alarak Torbalıya doğru ge- tahkikat evrakı lzmir müddeiumu- ve oradakiler bunlara fazla bakma- landa kendimi birçok ta zorlıYo' 
HAKKI OCAKOCLU < •11• 11 • zintiye götürmüştür. Torbalı köy- miliğine devredilmiştir. İzmir müd- ğa başlamışlardır. Bundan korktuk- rum. Cemiyet, benim yapmak ir 

Londra 
Jktısat vekaleti !erinden Küçük Kemal de kendileri- deiumumi muavinlerinden bay Ce- lan için ısmarlanan kahvelerini bi- tediğim hamleyi daima şüphef 

ne iltihak etmiş beraberce bir ge- vat tahkikata vazıyet etmiş ve has- le içmeden otomobile atlıyarak lzıni- le karfılıyor, kulağıma kadar gr 
ithalat ve ihracat için zinti yapmışlardır. taneye giderek yaralıları isticvap et- re yollanmışlar, son sür"atle gelir- len dedikodu cümlelerine kati' 

Otohüsçülerİ . b. . ld" Dönüşte son sür'atle gelirlerken miştir. ken otomobil Triyanda yanındaki kulaklarımı kapamak iatiyorıılfl' 
. enı ır emır ge 1 otomobil virajdan düşerek parçalan- Yaraları nisbeten hafif olan ha- viraja yuvarlanmıt ve ondan sonra Şimdilik muvallak olamıYo' 

Londra, 14 Ô.R) - Otobüs lktısat Vekaletinden şehrimiz ti- mı ve kadınlardan bayan Fahrünni- yan Muzafferin ifadesine göre : Bu- ne olduklarını anlamamışlar. rum. 
NERiMAN GtJRSA şoför ve biletçileri bu akşam carct odasına gelen bir yazıda Türk sanın ayağı kınJmı§ ve vücudunun tadan iki kadın şoför Talatın otomo· Bunlardan Küçük Kemal hadiseyi 

garajlarda toplanarak greve par .. J!nın kıymetini koruma hakkın- muhtelif yerlerinden ağır yaralan- biline binerek gece Torbalı yoluna müteakip ortadan kaybolmuştur. 
devam emek veya etmemek daki 11 sayılı kararnamenin 4579/ mıştır. Bayım Muzaffer gözünden açılmışlar ve bu yolda ve Torbalı Triyanda jandarma karakolunca Ke- Köy Egv İlmenlerİ 

2 sayılı kararla tadil edilen otuz ve vücudunun muhtelif yer!er~nden köylerinden birinde bulunan Kü- mal aranmaktadır. 
hususunda bir karar verecek· ikinci maddesinin tatbik edileceği yaralanmıştır. Bayan Muzafterın ya- çük Kemal adında birini beraberle- Tahkikata devam olunuyor. Derslere başlandı 
lerdir. Bu kararların neticesini memlek ti rd "k" maralı listede raları nisbeten hafiftir. Şoför Tala- rine abrak ayni yol üzerinde ilerle- Şoför Talat hakkında kanuni ta- ö 
yarın delegeler umumi bir içti· yazılı mee~lek:tl~~ nua ılacak ih- tın kolu kırılmış ve diğer bazı yer- mişler ve durakladıkları yerde de kibat yapılması takarrür etmiştir. ğretmen gönderilmeıi müıO' 

::~:SÇ~:!~ir;;:;;·~:~:maEt:: :ı~:=~~;;::;:~.:~~e ~:: ,..,,.,,,.,,,p~~·~·k"""'""""'"' ,..,,"fğ'"M~y;~'''"''"'"''mm••·y~·ii·~;~i'~"''mm• ~~~~t~:i::.;:;;~ı:,·~ 
rar verirlerse 12000 kişilik halat şekli aşağıda gösterildiği gibi - can ve Karata birer kurs açılaı•f 
tramvay ve trolcybus sürücü değiştirilmiştir : Muhtemel hastalıklara B. Şükrü Kayanın nutki- Son günlerde faaliyet ve namzetler seçilerek dersler' 

ve biletçilerinin de greve işli· Gelen emre göre Afganistan,Blü- karşı alınan tedbirler le merasime başlanacak artırıldı b~la~mışhr. "' 
raklerini isteyeceklerdir. cistan, Çin, Hondras, İran, Letonya, . .. , . tlerıde bu kursların açılacağı 

~l[]&lli!Ziı2lllllmmı:!'!"!92'Ji.m>:2llil!llBJl:ıl Litvanya, Nijerya, Pero, Portekiz~ Pamuk tarlalarında hır has- 19 Mayıs spor ve gençlik bay- Dikili • Ayvalık, Gulbahçe .-
1 
ıller ve bölgeler çoğaltılacaktır· 

Seylan, Susam, Sudan yemen mem- talık çıktığı takdirde traktörlerle ramı töreni Anknrada stadyum- Karaburun, Menemen - Muradı- 1 Bu Jrnrsu muvaffakıyetle bitiretı• 
Ha k evinde leketlerine yapılacak ihracat muka- iliıç serpmek ü~ere timdi den al~- d~. öğlede~ .sonra sa.~t 15 de da- ye yollarında İnıJaat faaliyetine lere ayda on lira iicret ve zirallt 

Q:ııc::m1m:m'~-~lliiZlır.m:::!l!!l!llll .. m;ıll" bilinde aramızda hiç bir ticaret an- 1 kadarlarca tertıbat alınmıftır.Zı- hılıye vekılı ve parti genel sek- ehemmiyetle devam edilmekte- kalkınması ile alnkalı istihsali! 
TOPLANTILAR laşması olmadan otuz ikinci madde- raat vek~.leti tn:rafından A?.ana- releri Bay Şükrü Kaya tarafından dir. Yalnız izmir - Karşıyaka yo- arttırıcı vesait te verilecektir. 

.. . nin tatbik edildiği diğer her hangi bir da tesellum edılen bu traktorler- bir söylevle açılacak ve radyo ile 
Bugun saat 15 te temsıl ve saat d "k' t . 1 . b""l . l d"l k . v·ıA k lunda çalı an silindirin kazanı 

17 d .. 1 1 k 't l . memleketten ithalat yapılabilecektir. en ı ı anesı zmır o gesıne ge • neşre ı ece tır. ı ayet ve aza-
e guze sanat ar omı e erı . •w • • k ·· d' B k" 1 · · . . . patlamış olduğundan bu yolda 

toplantı 1 vardır. Saat 18,30 da Bu emır teblıg tanhı olan 14/ 5/ m
1 

te ekuzere ır.ddu m.~ tı~1e erdı ış- l rda dahı bızzat valıler ve kay-

d k .. ··t"k be · · • 937 den itibaren tatbika ba!llanacak- e ec meva ı muş eı e e on makamlar tarafından 19 Mayıs te- faaliyet durmuştur. 
a oycu u fU sının umumı :.- ·· f d b" il k ih · B il d h l 1 toplantısı vardır. tır. gun z~r ın a ır yı ı tıyaç barüz ettirilerek tören yapılacak- ütün yo ar a a en 14 si in-

B .. t 20 30 d . . d • ·-· .... - karşılıgı olarak alınacaktır. tar dir çalıttırılmaktadır. 
ugun saa , a evımız e A k ) ·· · w • 

(Hissei Şayıa) piyesi temsil edi- S er ere . ı:r~torlerın ~ullanacagı_ ~e- ''"'' _.,,. • - • -
lecektir Temsile g 1 k · f hırlı ılaçlar da Zıraat Vekaletın- Bagv !arda Ütahassıslar 
halkımı~ evvelce d: 7ı:n :d;r~~ Zıraat dersi eri verllecek ce P;Jt yakında tzmire gönderile-

K 'b ektir Göriill~n hastalıklarla Dün şehrimizden ği veçhile davetiyelerini bugün . anun mucı ince askerlerin c • ., , 
1 1 • 1 , , • 

Halkevi idaresinden almalıdır· zıraat ders ve kursları görmeleri 1 Kooperatifler mücadele tedbirleri ayrıldılar 
lar. Davetiye iz biç kimse kabul ·~~?1dır. Bu sene zi~aa! müdür- alınmıştır Beş gündenberi şehrimizde tet-
edilemiyecektir. lugu bazı yerlerde zıraı dersler Şimdiye kadar Kemalpaşa, Ar- kikat icra eden Sıhhat vekaleti su 

23/Mayıs/937 tarihinde Hal- verdirmittir. mutlu, Alaşehir, Salihli ve Tur- Manisa vilayeti dahilindeki sıhhat müdürü Amerikalı mütahas-
kevi tarafından bir Bergama ge- Vekalet, bu kanun dolayısiyle gutlu üzüm satıt kooperatifleri bağlarda balgam hastalığına kar- f .. bay Rayt be be . 
zisi tertip edilmıttir. Bu tenez- umumı bır ders programı hazır- kurulmuştur. Yakında Manisa, fi salkımlara zehirli ilaç serp- deki Ankara Hıfzıssıhha müessese-

. . .. . 

1 

sıs pro esor ve ra rın-

zühe iştirak edecek izalanmızın lamııtır. Bu programda tarla zi- Urla, Menemen ve Kınıkta da mek üzere Ziraat Vekaleti em- · ··d·· · ·bay d kt K" ·ı 
· d"d H Ik · .. f d b h • · k 1 sı mu ur muavını o or amı 
tım ı en 8 evıne muracaat raa ın. en çayır, a çe zıra~tın· ı üzüm satış ooperatifleri kuru- riyle iki ay evvel 2 ton, bu defa buradaki tetkiklerini bitirmişler ve 
ederek kayıtlannı yaptırmaları. den fıdancılı~, meyvacılık, agaç- lacaktır. ,. 

11 
da 7,5 ton arsenikli kurıun gel- dün şehrimizden ayrılarak Balıke-

YEN/ AZA KAYITLARI l~~ırma, b~~cılık, hayvan • ye- Denlzllde de •~ti tlrllecek miştir. sire gitmişlerdir. 
Halkevi azalarının kayıtları- ti!tirm~ ~~ulu~. ~~kçuluk, ıpek . y . ş Bu seferki 7,5 tondan Akhi- Mütahassıs Balıkesirde de bir 

nı yeniden yapıyor. Evvelce def- b.~ekçılıgı, .sutçulük, konserve- Mamıa v~ ~laıeh~rd~ p::ıncar sara 250, Manisaya 3750, Tur- kaç gün kalarak tetkikat icra edecek 
terlerde kayıtlı azanın bu kayıt- cılıkten ba_Jııs mevzular v~rdır:. t?hu~u ye~~şt.ırme çıftlıklerı te- gutluya 2000, Salihliye 500 Ala- ve oradan Bandırmaya geçecektir .•. 
ları yenilemek ve yeni tal Askerlerın memleketlerıne go-, sıs edılecegmı yazmıttık. Haber h" 1000 k'l k d"l •. ' . Bandırmada tetkikatını ayın yirmi 

epna- re bu d l d ·ı k k d' aldı- .. . ak 1 şe ıre ı o sev e ı mıttır. 1 · · d ld k en er en seçı ece , en •· gımıza gore aynı m sat a sekizine kadar ikmal ederek oradan 
me erı~ı 0 ~rma ve te~anıa~ lerine ona göre dersler verilecek- Denizlide de bir tohum yetiştir- Son günlerde bağlarda biraz Ankaraya gidecektir. 
v~ glar ekn'?.ar ı ve . ~avetıye~erı- tir. me çiftliği tesis olunacaktır. ballık ta görülmü,tü. Kükürt ve -
:i~t ma uzere evımıze teırıfle- ız.m göztaşı ile bunun cnü tamamen Bölge amirleri ' ş h • • d alınmıttır. Talepnaınelerini doldurarak e Jr gazın osun a ··-... .. . Ankarada bir toplantı 
muhtelif fubelere kaydedilmit ve Fuarda yapacaklar 
davetiylerini alm.ıt olan- azala- 8 BAYAN ile Şüf orkestra Kurulacak lzmlr pavyonu . ~~n o_n yedinci günü iş bölgele4 

rımızın da davetıyeleri kontrol '- B s I . f d 'lA rı amırlerı Ankarada toplanacaktır .• 
d ·ı k .. . • R u ene zmır uarın a vı a- T 1 bö"l . .. .. ha H 

e ı me uzere ıçtımalara ve te- D kt G OZENFELD'• et" • .• • • oı:: ıantıya gemız amırı y ars 
dansanlara te riflerinde dave- O or • lll y ımız ntaml ınaka mustabkıl bdır pa~- ta iıtirak edeceği için bugün Anka-
. ı · · b T ht •d . yon yap ırı ac ve ura a vı- "d k . T 1 d h . tıye erını eraberlerinde bulun- a 1 1 aresınde l" f 'k d" . .. . • • raya gı ece tır. op anh a azıran-
durmaları rica ol aye ın 1 tııa ı, zıraı, tıcarı, ıç- da tatbik mevkiine girecek olan iş 
~ v.zz.;ı:zıxzzzz~~~·2 uzzz.z::. Brüksel baynelmllel sergisinde blrlnclllğl ihraz timai, ıınai ve kültürel ve sair kanunu hakkında görüşmeler yapı-

G 
eden e klşlllk Vlyananın en mefhur orkestrası vaziyetleri, menabi ve kabili- Iacaktır. 

azetemı·z 16 MAYIS PAZAR yetıeri, ~esimler, grafikler ve ın- -
t-; sai malumatla tethir ve tebarüz inşaatı tefliş 

~ ettirilecektir. Dün öğleden sonra Vali bay F azh 
An karada satış teş- GUnUnden itibaren caz ve konserlerine bafh· Şimdiden bunun için malumat Güleçle Belediye reisi doktor bay 

yacakllr. 1-2 S-2 toplanmaıana ve hazırlığa bat- Behçet Uz Kültürparka giderek fo-
k i latı ya prııışb r ., -- Janrnıttır. ardaki inşaatı teftiş etmişlerdir. 
"y . A em sır ,, Aokarada 

aşağıdaki yerlerde satıla
caktır : 

Akba Kitap evi 
Karaofilanda AU 

Saman pazarında Dur 
All 

Yenişehirde bayi ı-.. 
Mu ~t fa 

TUIUncU AH Ekber 
Ahmet Enver bakka

liyesi tutun gişesi. 
Taştlanda gazeteci , 

Ya kup 1 

TUtUncU kardeşler 
pazarı N 

P< stacıda gazeteci 
ömer 

"7..7.7.7JJZTLZZ7.7-7J.7..zz7272ZJ 

TELEFON : 3151 AYYA E SiNE ASI 
BU HAFTA 2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

G T o a Çılgınlıklar 
Villlam Povel • Bette Davls Hans Albers - Olga Tscheckova - Zehra Ahmet 

iki senedir beklenen baştanbaşa şıir ve güzellik filmi 
"Pergünt" hayalın ta kendisidir 

Bütün bayanlar bu filmi görmeğe davetlidirler. 
Amerika ve Paris modaları tath bir mevzu içinde teşhir eôiliyor. 

BU HAFTA e SEANS SAATLERi 
Hergün 2,45 - 6 - 9,15 Pergünt - 4,45 - 8 Moda çılgmlıkları Cumartesi ve Pazar günleri 1,30 Moda çılgınlıkları 

Hususi muhasebe 
Memurları arasında 

tayinler 
Torbalı kazası Hususi muha

sebe köy bürosu katibi ba)' 
Lütfinin yerine bay Talat, Çeş" 
me muhasebei hu4lusiye katibi 
bayan Meziyyetin istifası üze" 
rine y~rine Seferihisar kö)' 
bürosu katibi bay Tahsin, Ke-
malpaşa kozası muhasebei bu· 
su~iye katipliğine bay Faik 
Dikmen, Alsancak hususi mu" 
hasebe tebliğ memurluğun• 
Köprülülü Niyazi Afacan tayiıı 
edilmişlerdir. 

936 senesi bütçesinde ücret" 
leri 30 liradan kırk liraya çı" 
karılan kaza muhasebei busu" 
siye katipliklerine, Dikili mu" 
hasebe katipliğinde bulunan 
Nevzat ve Karaburun katiplİ" 
ğinde bulunan Ömer Lütfıoio 
tayinleri ve ücretlerinin 40 lira· 
ya iblağı takarrür etmiştir. 

Boş bulunan 12 lira asli ma" 
aşlı Tire kazası Muhasebei bu" 
.susiye varidat katipliğine de 
Ankara San'atlar mektebiodeo 
Cevdet tayın edilmiştir. 

•••••••• 
Katil Şükrü lstanbula 

gönderilecek 
Alsancakta bakkal Sıtkı ile 

metresi Suphiyeyi öldürmekle 
maznun Şükrünün muhakemesiı>' 
ağırcezada dün devam edilmİŞ" 
tir. Maznun Şükrü ve vekili 
ayrı ayrı söz söliyerek müda" 
faa hakkına taailiiku itibariyle 
son defa olmak üzere lstaD" 
bulda tıbbı adıl müessesesinde 
müşahede altına alııımasını ~e 

Mazhar Osmanın da bu mu" 
şabc:deye iştirak ettirilmesioi 
istemişlerdir. Mahkeme heyeti 
bu talebi kabul etmiş ve ınU" 

hakeme başka bir güne bıra· 
kılmıştır. ·-Şahltler gelmedi 

ltalyan bahçesi civarında şo" 
för Zekinin bir lirasını gasbel" 
melde maznun çoban Kemalle 
Halilin muhakemelerine diiJS 
Ağırcezada devam edilecekti. 
Şahitler gelmediği için muba" 
keme başka bir güne bırakıl"' 
mıştır. 
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Fratelli Sprco N. V. Olivier Ve Şü. DOKTOR . RADYOLiN Güzelliği ar=tır=ır=~ 
Vapur Acentası w. F. H. Van Der V LıMlTET ·u A N o A N 
ROYALE NEERLANDAIS DEllf~~ ~v~ UNtE apur acentası 
C.ANy KUMPANYASI HAMBURG İRİNCİ KORDON REES 

bcJı:t . ME.DES Vapuru 13 mayısta AKKA vapuru 15 mayısta beklenil- BINASI TEL. 2443 
enıyor Y'='-·· ·· h R d H Lll L" K SARACOGLU Bur<>a v· .,.;unu ta liyeden sonra mektedir. Anvers. otter am. ve am- erman ınes Ltd. • 

,. s, arna v K- .. ı_ 1 k b 1 d D k d h 1 ki cakbr, e ostenceye yua. a a- burg için yük. a u e er. ALGER1AN vapuru 5 Mayısta Lon- oğum ve a in asta ı arı 
ORf..STEs • MOREA vapuru halen limanımızda. dra. Hull ve Anversten gelip yük çıka- Mütahauısı 

lip A vapuru 20/ 5 / 937 de ge- olup, Hamburg, Bremen ve Anversten k 15 d Muayenehane •• lkı'ncı· Bey-
nısterdanı v H b . . ··kı· ük k ak d raca ve mayısta av et edip Lond-

Ye<:cı_t. e am urg ıçm yu ı- y çı arm ta ır. · 1 k ~ 65 T } 3956 ıı: ır. AMERICAN EXPORT UNES ra ve Hull için yük alacaktır. er SO agı • e • 
VULCANU , l:'cs Evi: Köprü t apur iskelesi 

tclip .. k S vapuru 20/5/937 de The E.xport Steamship corporation ~ 1AN vapuru 27 mayısta Lond-
Varn Yu Ünü tahliyeden eonra Buıgas Pireden aktarmalı seri seferler ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- Berat apartmanı No. 6 
s .. ~ ve ~östence için yükJiyecektir. EXCAMBION vapuru 1 mayısta Pi- racak ve ayni zamanda Londra v Hull ill••••1•'e•l•e•fo•n-•N•o•'•2•5•4•5•ııf 
SAt~Onent Linien Kumpanyasının reden Boston ve Nevyork limanlanna için yük alacaktır. e 

niyo D ~ vapuru 28/5/937 de bekle- hareket edecektir. EGYPT1AN r. og A vapuru mayıs bid tin 
burg '°'d ru nvers ve Rotterdam Ham- EXOCHORDA vapuru 21 mayısta d Ll l S aye • Göz Betimi • • '-& Ynia v Sk d' 1. l e verpoo ve wanseadan g li . .::ı, 
ıçin Yiikl· c tm ınavya ıman an Pireden hareket ederek Boston ve Nev- . e P ~UA 
~. 1Yecektir k 1. I . . ] .. k k bul rıkaracak ve aynı zamanda L· 1 ~ Mari . · yor ıman an ıçm yo cu ve yu a " ıverpoo 
SUÇf.A titn Rumen Kumapanyasmm eder. için yük alacakhr. 

lerıiy VA vapuru 19/5/937 de bek- Seyahat müddeti: THE GENERAL STEAM MİTAT OREL frıan)or, .~alta, Cenova ve Marsilya li- Pire - Boston 16 gün NAV1GATION Co LTD 
arı ıçın Yol .,,_ '- bul d · ·· · · Ad B l 

il• cu ve yu.a. 11..a e er. P1Ie - Nevyork 18 gun ADJUTANT vapuru 5 L res - ey er Numan 
andaJı:· h mayısta on-

lardaJı:· 1 areket tarihleriyle navlun- AMERtCAN EXPORT LJNES dra iç.in yük alacaktır. zade aokagı Ahenk mat-
)'ct it ~ değigiklikJcrden accnta meauli- The Export Steamship corporation of NOT • Vürut tarihi • baası yanında. 

a ul etıncz. Nevyork • en, va- N umara:23 
Daha fazl f ·ı· · · · · EXH1BITOR vapuru 25 mayısta bek- purlann isimleri ve navlun üc-

d a ta sı at ıçın lkincı kor- ti · · d v • "ki.ki · Telefon : 3434 
onda T ah ·ı . . lenilmektedir. Nevyork için yük kabul re erının egışı 1 ennden me-
~ıföna rn··mı ve Tahlıye bına.sı arka- eder. suJiyet kabul edilmez. (229) 
~L u~~at ~ilm~i ri~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; Service Maritime Roumain Bucarest -
•ında FRA tttu SPERCO DUROSTOR vapuru 30 mayuta bek-

"1'r- vapur acen- il '- d. K- S ı· K 1 __ • c.Lf.FON : 
41421422112663 

n mede ır. oıtenc~, u ına. a ~ 
~ ·- ve Kalasta aktarma ıle umum Tuna lı-

Dl•Ş Hekı·mı• • manian için yük kabul eder. 
Jobnıton Varren Lineş - Liverpool 

~ ~ ~ U 11 a ~ Ha C 
•
1 

lcn1i~:!~~i? ı::~;;~l 3~c ma:~er:::~ 
yük getirecek ve Burgas, Varna, Kös

tence, Sulina, Kalaz ve 1brail )imanları 
için yük kabul eder. 

flORTAÇSU 
B Muayenehanesini Birinci 

eyler sokağı 36 numaraya 
naklet · t• H 1 .. tak· mış ır. asta armı mus-

ıl olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

i~ 1-26 [2110] 

8ir G . 
-~ın aımadan evvel 

lstıra-:b------
fİddet . .1~ ve ağrıoıo en 
Çıtb k lısına en kolay, en 
~ ~ ve en ucuz geçir-
enın . . 
G~ P Çaresı bır kaşe 
b 1 ıN almaktır, mideyi 

y:::az, höbr~kleri kalbi az. 

Soc. Royale Hongroise Danube 
Maritime 

DUNA vapuru 1 5 mayısta beklenil
mektedir. Belgrad, Novisad, Buôapeşte 
Bratislava, Linz ve Viyana için yük ka
bul eder. 

Den Norske Midelhavslinje Oslo 
SARDIN1A vapuru 2 1 mayısta bek· 

nilmektedir.lekenderiye, Diyep ve umum 
Norveç limanları için yük kabul eder. 

! 
Aldıktan beş dakika sonra 
·········--·······-············-···························· 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

"=-G R 1 P 1 N 
k lz.nıir Tramvay ve Elektrik şir:" 
e:tınden .. 8 • 

lllü Ugünden itibaren ve muvakkaten tenvirat tarifesine tabi olup 

&te~ssese kudreti en az 700 vat olan elektrik cihazları kulJanan 
Yelere dahi çifte tarifeli elektrik sayaçlar verileceği sayın 

bilinmek üzere ilan olunur. 
abon 1 e erimizce 

~ 8 - 15-22 
a 

I~.rgutlu Belediye riyasetinden: 
rın su . 1 . . 1 • • v d tnikta geçmıyen yer erme tesısat yapı ması ıçın aş a gı a 

llıuştut ve evsafı yazılı malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konul-
r. 

tu~d;(4Her biri üç metre uzun!uğunda ve (70) milimetre kut
aek \t 

600) metre font boru (12) adet vana ve (18) adet dir-
2 ~ ~000) kilo kurşun ve (195) kilo katranlı salmastıradır. 
3 _ G~lzemenin bedeli keşfi (12995) liradır. 
4 _ B unırük. maafiyetinin temini belediyeye aittir. 

\te lu Una daır fenni şartname ve keşifnameler lstanhul lımir 
S _:gitlu. belediyelerinde görebilirler. 
6 _ 

1 
k.sıltrne tarihi 27-5-937 Perşembe günü saat 16 dadır. 

/\. Şhrak için: 

a :- :;•ca~et odasına kayıtlı olduğuna dair vesika: 
lediy ekJıf mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Be-

enc~ . C _ umenıne verilmesi: 
teıninat Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (975} liralık 

6 _ ;e~a banka mektuhu . vermesi şarttır. 
~llatıarı .

1 
~lıplerio tayin olunan gün ve saatte Belediyeye müra-

1 an oluPur. 15-18-21-24 1483 t844) 

S. Ferid Eczacı başı 
ŞiFA EcZarnesi 

Fenni gözlük üzerine en yeni 
en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güne~ 

Tay7are 
Fenni 

Altm 
Nikel 

gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN .. 

PERAKENDE 

Fen.ni Gözlük için 

HiLAL ECZANESi 

bağa 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

Başmüdürlüğümüz tütün kısmile tütün fabrikasınca 937 mali 
senesi içinde yapılacak mamul yaprak tütün ve makina aksamiJe 

boş zuruf ve sair malzeme nakliyatı 21 - 5 - 937 günü saat 
15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Muhammen nakliye bedeli 14983,15 muvakkat teminata 
1123,74 Jiradır. lstekJerin 2490 sayılı kanun hük~mlerine göre 

bu:ırJıyacakları teklif mektuplarını muvakkat teminat nakit 
makbuz ve bank_a teminat mektuplarile tayin olunan saattan bir 
saat evvel Başmüdürlüğümüzdeki Komisyon reisine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartname muhasebe şubemizde gö ü ebilir. 
11-15 1428 1809) 

I~te misali 
RADYOLIN RADYOLIN 

Dişleri sür'atle beyazlatır Diş etlerini kuvvetlendirir 

parlatır, mikroplan aldllrerek ağzı dezenfekte ederek bas· 

ağzı fenni surette temizler. talıklara mukavemetini arhrn 

Günde iki defa 

KULLANINIZ 

Yalnız bir el
bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

15 kuruşa ala
cağınız bir pa-
ket ARTI bo
yası ile elbiseni· 
zi 40 renk ara· 
sından seveceği· 

ni,. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma· 
ğazamızdan ala· 
cağınız tafsilat 
üzerine bu ame
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 

hatırı sayılır is
konto yapılır. Her 
sorguya wutlak 
cevap verilir. 
Telefon 3882 

KREM BALSAMIN 

. 
KumraJ, sarışın, e~mer her tene tevafuk eden yegine ~ıhl 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iza le! 

edeı. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir He kullandıkları 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Kı-~ Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
ln{liJiz Kanzuk eczanesi Bevo2'lu lstanbul 
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Almanya hava nazırı General Göringin aon günlerde aık aık ltalyayı husuai ve rea'?1i olarak 
ziyaret edişi Avrupada büyük bir alakayla takip ediliyor. Dün gelen telgraf haberl~~ı araaında 
General Göringin tekrar kalabalık bir kafile arasında Almanyadan Venediğe gidecegı, bu seya
hatinin de hususi olduğa bildirilmektedir. 

CUMARTESi 15 MAYIS 193.J. =· & 

.. 

Alman _ ltalyan dostluğunun bir ittifak şeklini almasindan orta Avrupada ürkenler çoktur. ı 
Fotogralta B. Hitleri General Göringle konuşurken görüyoraunuz. General Göring, Alman ıan
söl esinin en zi ade itimat etti~ i Alman ellerindendir. 

Turist mevsimi geldiği için ltalya, bilhassa Amerikadan gelen turist kafilelerini ltalyaya 
mek üzere geniş propaganda yapıyor. ltalya propaganda nezaretinin çıkardığı dtalya, 
memleketi» mecmuaaından çıkardığımız bu reaim Napoli şehrini gösteriyor. 

l1!'.l'rlıl~:::;::Ji!~;:;:::::mr::iı::&il:~~ 

çek
tarill 

e 
utuk ta.mi kardır. ng·liz 

karşı olmadığı 

ı ço 
söyledi 

f 
o ad bek e iyor Italya -

ar as nda aske i ittifak mı ya 
an a 

? 
• 

silahlanmasının Italyaya Avusturyadaki Almanlar G. Göringe: Führer ne zaman 
teyit edildi gelecek, diye sordular ve cevap aldılar 

Roma, 14 ( Ö.R) - Almanya 
milli müdafaa kuvvetleri nazırı ge
neral Blomberg pek yakında Roma
ya gelerek ltalya milli müdafaa kuv
vetleri nazıtının misafiri olacaktır. 
Ziyaret resmi mahiyettedir. Alman 
nazırı, general Göring tarafından J 
hazırlanan askeri temas daha geniş 
bir ekilde tamamlanmış olacnktır .. 

Berlinden gelen haberlere naza
ran ltalya ile Almanya arasında 
bir askeri ittifak yapılması mevzu
ubahistir. Askeri ittifak hakkında 
Romada hiç bir haber yoktur. Paris 
mahfelleri bu ziyaretin yalnız bir 
nezaket ziyareti olduğunu belirt
mektedir. 

Alman hava nazırı yarın bekle-

Almanyanm silô'1/amnasmı (!Ösle1en bir kompozisyon 
Almanyaya avdet edeceketir. cektir. 

Paris, 14 (A.A) - Diplomatik Yugoslavya kral naibi de Londrtl 
mahafilde söylendiğine göre Avus- dönüşünde Pariste bir müddet ka" 
turya hariciye nazın salı yahut çar- lacak ve bu esnada reisi cümhur ta• 
şamba günü Londradan Parise gele- rafından kabul edilecektir. 

ve 

katil ve nefyedilmesı ıtaae lill \a• ipil a;yu UJ• .. ---
kalmı h. 
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LONDRADA 
DONKO TEMAS 

P Pre~;Pol 
arıste Cumhur reisini 

ziyaret edecek 

l-el 
8

GJ tarafı birinci sahifede -
ere •

<etnas edil · tir lstan mış . 
~bul, 14 ( Telefonla ) - Eaşvc-
de ln . lsrnet Inönü h::ıriciye nC?.arctin-

giltere ha · · 1 L' .. lakat rıcıye nazırıy e ır mu-
atfedi~aPrnıştır. Mülakata ehemmiyet 
lan Yor. Bununla beraber konuşu
lnat rn

1
evzuiar hakkında hiçibir nıalu-a ın.. .... __ 

p . -~ ... unıştır. kal-.: 14 ( Ö.R ) - İyi haber alan 
goı;Ja atdan bildirildiğine göre Yu
dra~·a ha~ık naibi Prens Pot Lon
Pru-· avdeti sırasında birkaç gün 
:retli~ kalacaktır. Pariste çok hara
bu . ır kabul görC'Cck olan Prens Pol 

~~·arette · . 
let ri . n ıstifadc ederek Fransız dev 
ıUna:Ylc mühim müzakerelerde l~u
isiCUnıh tır. Prens Elysce sarayında Re
edi! ur Lebrun tarafından kabul 

Ccek d·~ 

YENIASıR 

imparatorluk konferansı ·toplandı 

ng"ltere .başvekili B. Baldvin 
bir açılış . nutku söyledi 

lngiltere başvekili nutkunda bilhassa inıparatorluğun 
müdafaası meselesine . temas etmiştir 

Atatürk 
••• 

Roman}'a 
Krah Arasında telgrafl:.r 

teati edlldl 
İstanbul, 14 (Yeni Asır muhabi

rinden) - Romanyanın milli bay
ramı dolayısiyle reisicümhur Ata
ti.irk ile Romanya kralı samajeste 
Karol arasında samimi telgraflar tea
ti olunmuştur. 

Belediyeler 

· Sahife 3 

•• 
KOŞEMDEN 

Moda 
Şu modayı bir inhisar altına 

ahalar, karısının peıinde düh
kcın dükkan gezen zavallılar ra· 
hat eder, ceplerinde böğrü böğ. 
riine göçmüş cüzdanları tomball~ 
ııp inkıbazdan kurtulurdu. 

Kıfı hama.olsun geçirdik. Ya
za girdik, fakat şu zamanlara 
gelinceye kadar: 

- Falanın şöyle bir kürkü 
var. 

- Şu biçim mantolar moda ol
du, ıutındakiler demode! .• 

Diye her ak,am bir çeıit tera
ne dinliye dinliye, bazan gırtla
ğına kadar borca dalıp bazan 
ipe un sere ıere gelenler: 

- Eh! Yaz mevsimi o kadar 
elbise lalan istemez. 

Tesellisiyle rahat bir neles alı
yorlar ama, bakıyorum da etra
fa, Yaz Kıştan daha baskın çıka
cağa benziyor. beıbosı ' ıger taraftan BB. Blum ve 

~ a da görüşecektir. Şimdikı va-

d 
et dalıilaı.· d b .. .. ! . 
e~ e u goru~me erın son 

Renk renk roplar, çeşit çeıit 
lstanbul, ( Tefofonla ) - İstanbul ve çoraplar envaı ancak Allaha ma-

Izmir belediyelerinin getirtecekleri liim ka ~lı dekolte iskar inler 

Otobüsler için 
layıha hazırlanıyor 

hu faydalı olacağı tahmin ediliyor. 
Q nı"ıa 

• b''sl . .. ''k . d p , p 

1 

o.o u enn gumru resmın en ınu- göz önünde resmigeçit yaptıkça 
llıahaaı· u katlar, Fransız salahiyet~--ır 
saya inde bildiri!diğmc göre, Fran
Prensek.ırşı dostane hissiyatı malum olan 
derin b b~u n;emleketin Yugosla~ aya 
?lıek nglılıgını hir daha miişahede et
her Ve karş1lıklı qlarak .Bclgradın da 

afiyeti hakkında bir kanun Iayıhası ha- her halta yine ayni nakaTatı din
zıdanmaktadır. LUyıha başvekfılcte ve- leyip gizli gizli: 
rildikten sonra meclise arzedilcccktir. _' 01111 ! 

deva:hada Parisle samimi iş birliğine 
inıka etnıck arzusunu teyit eylemek 

Hariciye 
Vekili gidiyor 

h nını vere--'-'' {'rellsin ... ~ur. 
beıu d ~~a~ıse muvasalat tarihi henüz Kanatta miimıssılı IJ. Ywteızt Masscv Yem Zt/all(/ mümessıli l'. /oıdnn Cenubi Af lika mıimessili B. Vatcr lstanbul, 14 (Yeni Asır Mu-
ta <>ıia eğıldir. Bu ziyaretin gelecek haf- Londra, 14 ( ö.R ) - İmparatorluk mik meseleleri tetkik etmek üzere üç münasebetlerle bağlıdırlar. Şunu söy- habirinden) - Şehrimizde bu
liilUy larında yapılması muhtemel gO- konferansı bugün B. Baldvinin bir nut- komite teşkil cdilmi tir. !emekte mübalağa yoktur ki impara- lunmakta o!an Hariciye vekili 
lo:~ kuyle açılmıştır. Bu konferansa, bil- Faris, 14 ( ö.R ) - cParis Soir> ın torluk konferansının kararlaştıracağı Dr. Tevfik Rüştü Aras, yarın 

Ci"e • 14 ( ö.R ) - Fransa hari- hassa Ottova konferansının vcrn1ic: ol- Londra muhabiri bildiriyor: demokratik si'-•aset Amerikanın da bir B k C ,, n 7 " ü reş yoluyle enevreye ha-
f:ı ... ı. azırı B. Delbos dün büyük bir duğu ekonomik kararlan yeniden tct· tmparntorluk konferansında topla- ihtilaf halinde alacağı vaziyeti tayinde 
"'<U.IYet reket edecektir. 

ljz .sarfetmistir. Sahalı birçok 1ngi- kik etmesi ihtimali dolayısiyle ehem- nan dominyon başvekillerinin hepsi çok müessir olacaktır. 
13. ~etlerini kabul ettikten sonr<ı ~iyet verilmek~cdi'.". Fa~at B. B~ldvi- demokrat. ~e ~epsi ~~ktat~rlük hasmı- Londra, 14 < .. A.1:) - İmparatorluk Kastamonuda 
lio~ i s Çekoslovakya başvekili B. nın nu~kunda .. şımdilık bılhassa ımpa- d.ırlar. ~~ılıta~ıst deg.il~erdır. Fakat oto- konferansı bugun ılk toplant~s.ını ya-
Öğled le uzun uzadıya görüşrnü~tür. ratorlugun mudnfaası meselesine te- rıter reJımlcrın tchdıdı karşısında im- pacaktır. Bu konfernnsa İngılız, Ka. Halkevl inşa edlllyor 
Leh· en sonra Fransa hariciye nazırı mas edilmiştir. Dominyon başvekilleri paratorluğun ıni.idafaası için azami g:ıy- nadalı, Avusturalyalı, Hintli, Yeni Zc- Kastamonu, 13 (A.A-- Yeni Hal-
t-üş:.~. hariciye nazın B. Bekle gö- verdikleri cevaplarda imparatorluğun ret sarfma hazırdırlar. Amerika kon- landlı ve cenubi Afrikalı delegeler iş- kcvi binasının temel atma töreni bu
l'ayııı~tur. B. Dclbos Buckingham sa- milli müdafaasını takviye siyasetine fernnsı dikkatle takip etmektedir. Zira ürak etmektedir. gün Kastamonu halkının iştirakiyle 
tı<!bi d kral ve kraliçe tarn!ındnn cc- iştiraklerini bildirmişlerdir. Bunu mü- dominyonlardan Kanada, Yeni Zeland Irlrnda serbest devleti konferansa yapıldı. llbay ile Halkevi adına nu-
~Yaf('f elegasyoniarı şerefine verilen teakip milli 'müdafaa, mali ve ekono- ve A vusturalya birleşik devletlere sıkı iştirak etmeği k::ıbul eylememiştir. 1 tuklar verildi. 
sır tc luı.z.ır bulunduktan sonra l\Iı- • ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••ca••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıe~:~ git~iş VC' ~unu müteakip Usküdar hapisanesinden ka('an izzet Londrada resmi kabuller 
bent arctinde sdır B. Von Rib- 'l' 
be rop tarnfından Marcsal Von Blom-

S:, ;;~;:. :.: .... :~:'.~" lf adesinde karısını gör- Kralın ziyafetinde 4 5 O 
l\t··~~ktep mek için kaçtığını söyledi kişi hazır bulundu 

Uduru yakalandı 
Saht İstanbul, 14 (Yeni Asır muhabi- ·ıra zabıtaca yakalanmış ve hapisha~ 

e •ehadetname d ) h rin en -- Yirmi beş seneye ma -,neye tıkılmıştır. 
lstan Yeriyordu kum katil Safranbolulu .Izzet, dün İzzet ifadesinde, çamaşır değiştir-

gİlıntu:ul, 14 ( Telefonla ) _ Kara- gece Üsküdar hapishanesınden kaç- mek ve karısını görmek üzere kaçtı
dllru 

1 
?nuhtelit Rum mektebinin mü- mıştır. İzzet, pek az bir müddet son-1 ğını söylemiştir. 

lteshe~~n liacı Palos, henüz istihkak ~~~---~-----.-----~:""'""'-~~~~~~~~~~~-----~~~ 
diği iad:ı(!n talebelere diploma-;;;. Sancak nihai görüşmeleri 
~ir, \' sıyle birinci islintnka veril-

<:ı İ)<ılo apıian sorgu neticesinde Ha- F s 
<:~da s tevkif edilmiştir. Suçlu ağır- ransanın urı•ye komı• • 
ft~I{ rnuhakcme edilecektir. 

Londra, 14 (A.A) - Dün akşam Lon
drada mühim birçok kabul resimleri 
yapılmıştır. Buckingham sarayında kral 
tarafından verilen ikinci bir ziyafette 
İngiliz ve misafir olmak üzere 450 kişi 
bulunmuş ve bu zevatı kral ve kraliç.? 
ile kral hanedanı karşılamıştır. 

Almanya büyük elçiliği ile Avus
~rya büyük elçiliği de biiyük resmi 

-

kabuller tertip etmişlerdir. Bunlarda 
da ecnebi ve İngiliz olmak üzere bir
çok zevat hazır bulunmuştur. 

Albert Hall'deki büyük kostümlü ba
loya İngiliz ve ecnebi aristokrasi alem
lerine mensup birçok zevat iştirak et
mişlerdir. Davetliler arasında nıuhtf>· 

lif hükümdar ailelerine mensup büyük 
zevat ve diplomatlar görülınekt • idi 

Asi hücumları tardedildi 
l orıarını iurmıyacaklar T 

~~:~~~~ı-~1y~~~!;d~!ı:~~;n ~=~= seride Cenevre ye gidiyor a yyareler istihkcimları 
:t~:ı:~~~.k(:~mağa teşebbüs et- Beyrut, 14 A.A) --fransanın*";:_" ::ıu meseleler hemen hemen tama- 8 defa bombardıman ettı• 
b Pon ta' ?·R) -- «Tanrı yeli» riye fevkalade komiseri De Martel men hall<'dilmişlir. Komitenin hazırla- ' 
.: B<ıbahYcresı Tokyoya avdet için cumartesi günü Parise hareket ede- yacağı esaslnr 22 Mayısta toplanacak, • • - • - • • 

aya Re) • ndradan hareketle Ro- c.cktir. B. MarteJ Pariste birkaç gün Milletler Cemiyeti konseyine tam ola- G. Mola Demı·r kuşakla ten1astadır 
\ıçtlluştu tnış ve tekrar Şarka doğnı kaldıktan sonra Cenevreye gidecek rak gelecektir. 

~ R 
ve orada İskenderun Sancağı me- Cene:rcde miiznkerelerin iyi bir ~- d 0~~·. ~ ö.R) - San ~ebasti~n-ı Bu t~bire sebep olarak nufusun 

llle'f<Udija,~~L(/KAGAR)EVJ T . selesinin halli hakkındaki nihai gö- haya gırmesi, başvekilimizin Parıste d~n ~ıldırılıyo.r : Nasyonalıstler şım- fazlalıgı ve salgın hastalıklar kor-
• llıerasj . · aç gıy- ıüşmelere iştirak eyliyecektir. başvekil BB. Bluın ve hariciye nazırı hı Bılbao şehri etrafındaki müdafaa kusu ileri sürülmektedir. 

~1 ilan d'?11 dolayısiyle affı umu- İstanbul, 14 ( Telefonla ) - Hatay Delbosla yaptığı temaslar sayesinde \>l- d attı.yle tcmastadırlar. Toplar şehrin Cebelüttarık, 14 (A.A) __ Deniz 
l>ıahane ~ ılrnediğinden Akka ha- ~ini konuşan eksperler komitesinde pü- muştur. .dmır .v~ beton istihkam çevresini makamatı Hunter muhribinin kendi 
l>Ug llç) kndeki 150 Arap mah- f; .. detlı hır ateşe tabi tutmaktadırlar. vesaitiyle Almcria limanına geldi-

) /\re.p
1 lll~r~vine ha,Iamıftır. D İnyonla D • f• baun tayyareler müdafaa hattının ğini bildirmektedirler. 

e.~tıaında 1~1 konseyi dünkü top- 0 m r C DiZ il OSU b şlıca istihkamlarını sekiz defa Dolaşan bir şayiaya göre infilakı 
~ijftijr u rneseleyi de görü-;- olbardıman et.~işlerdir: husule getiren bir Franko tayyaresi-

Jsp. anyoJ . Yetnıı·ş mı· iyon f · ı b·r ki on~ra, l·~ı(o.Rh~']:· Isp~~yada- nin muhribin yanına attığı bir bom-sar J e J Bu v~zıyet şoy ece .u ~sa.edı.I.ıy?r : badır. 
er h" g.~n ls.~an!.ada nı?bı bır suku~:t Cebelüttarık, 14 (A.A) -- Hard 
~az t 1 f ı •• d ukum surmuştr. lkı tarafın teblıg- . . . . Y 
l .e e eri ı· o vucu e getı·rı·ıecek ~erinde de mühim hiç bir harpten tc;>11d~.ıuıhr~bıbnın.~uncteberdı~stroye-

aç g· oahsedilmemektedir Nasyonalistler rm c 0 en erı ugun e uttarıka 
h.. 1Yıne general Mola L-t' l · . d'k' B'l nakledecefü öğrenilmiştir. 
o.ıJttasi • • IU a arının şım ı ı l • ---=----------

Lond rnını yazmadı Akd . f · ı d k 1 1 k baonun son müdafaa hattı olan «De- F nı ta 14 (Ö enız 1 osun an uvvet i o aca mirkuşakla»temashalindeoldukla- ransa 
atbuat ' . .R) - ltalyan A ) ı 1 k rını, bu müstahkem hattın tavyare-

l>anYol 1 ~ıbi Nasyonalist Is- Londra, 14 ( A. - mparator u 1 tarafmdnn müşkülata maruz kalacağı, 1 J 

k k { ı · d 1 g·ıt · er ve toplar tarafından bombardı-
ratırıırı gazeteleri de lngiJiz ·on :ransı cvve e~ır c n ı er:n'.11 ve zira dominyonların tercih hakkı iste- manrnın başladığını bildirmektedir-

d taç . do. mınyonlı:ır.ın te~.h.hntı .. m .. esele.:;uıı t.et-, yeccği zannedilmektedir. 1 y I 
en bah gıyme merasimin- 1 1 .. iJ h 1 d er. a ensia harbiye nezaretinin teb-

"l' s t lak edece ctır. n,, ız u mmetı omın- I , 14 ( ö R ) 1 l 1 k l'~ · · ~sp e mernı' 1 d' "B ..onura, · - mpara or u 1.g ı ıse merkez, Şark, Bı'skava ve 
ana Şer ır. oz yo:ı mümessillerinden imparatorluğun ko f t . il sarf 1 b' 1 1 d " 

F asta deniz Üssü 
yapmıyormuş 

ltıış• " gazete · I n eransı ye mıs m yon ıy e ır o e o cephelerinde bütün asi hü-
t •ıt: ''l sı şun arı yaz- askeri kuvveti hnkkıncln sahih bir fikir ~ l 
O(>,Ji tn ~ndrada çok debde- isti.hsnlinc muktezi bütün izahatı iste- dominyonlar filosu inşasını da ruzna- cum arının kolaylıkla tardedildiğini Paris, 14 ( ö.R) •. Bahriye neza-
sıt l erasırn !d mesinde bulundurmaktadır. Bu filo Ak- kaydediyor. reti tarafından neşredilen bir tebliO.-

a arını 0 u. Istıhbar va- yecektir. C be1"t k 14 (AA) R • d F F t) t f ız b• deniz filosundan daha kuvvetli oln- . e ,_u tarı • · ·- esmı e ransanın asta Agadir lima-
e e ııe b b" t•• Dış siyaset ve bilhassa Milletler Ce- b t bl - b d k b t 11 rtuat unun u un ır e ıg ura a i i.itün spanyo a- nında yeni bir deniz iissü insa et-

ltıerııle'- ıt?ı bildirdi. Fakat miyeti müvacehesindeki hattı hareket- cak ve senede on iki milyon stcrling ra hnreket etmek lüzumunu ihtar mekte olduO.u hakkında ecn~bi ga-
"l!k tte ı-· · l b t kt 1 · d üh' • b' ' masrafı olacaktır. Bu masrafın sekiz k i:ı .. u lüö.-· .. ~•zırı şanını ve bü- e a 1 pa ı mcse esı e m un ır roL c•rr e tedir. Maamafih Valensia hü- zetelerinde çıkan bir haber tekzip 
olduc, c.llrnllnu ihya ile meşCYuf oynayacaktır. Beynelmilel ticari emel- milyon lirasını dominyonlar verecektir. kumetine karşı meyilleri olan mülte- edilmiştir. Agadirde yapılmakta 
n .... o uı bi n leri tahdide matuf olarak yeni gayret- Bu filo, on iki kruvazör, iki tnhtel- cilerin asilerin kontrolü altında bu- olan inşaatın limanın dalga kıranı-

"411ı1 L r su ada sütunla- 1 · · · d 'nk' f d k l b h' f'l 'k' t 'd f ı dan l ~Unlara t h . • er çerçevesı ıçın e ı ışa c ece o an a ır ı osu, ı ı orpı o i osun mü- unn ıyan araziye doğru sevkedilme- nı takviyeden başka bir gayesi ve 
8 sıs ecemeyiz. iktısadi müzakerelerin dominyonlar rekkep olacaktır. leri için icap eden tertibat alınmışbr. hiç bir askeri mahiyeti yoktur. 

Çekeceklerin hali acaba ne 
kadar yürekler acısı olacak! 

Hele moda ıeyretmek, kendi
sini göıtermek için her gün soka
ğa, her halta bir mesireye gitmelı 
uğruna boğazından bile leda
k07lığa katlananların kavalye
leri! acaba gezdikleri yerlerde 
dünyayı ak mı görecekler, kaTa 
mı! 

Fakat moda inhisar altına alınsa 
bunların hiçbirisi olmaz. M ese
liı: Kadınlar aralarında bir ce
miyet yc:pıp mevsim elbiselerini 
bir clüziiye, bir sisteme soksalar 
her pilava kaşık çalmak isteyen: 
her gördüğü modaya can atan 
taşkın hemcinslerini zaptetmiı 
olurlardı. 

O zaman; bir çorap bile ala
mıyacak takatıızlık içinde avurt
ları çökmüş, belleri bükülmüş za
vallıları her akşam hırçın ağla
malar dinlemekten, günlerce ça
tık ve asık surat görmekten kar
tarırlar, rahat yüzü görmeğe se
bep olurlardı da .. Her moda fey
tanı karşısında salavat getirenle
rin hiç olmazsa hayır dualarını 
alırlardı. 

TOKDIL 

Yangın 
?\,\·tan~ Pazarını 

telulit etti 
Gc e s:ıat 23.50 da Kestane pazarın· 

da bır y, n"ın çıkmıştır. 
Ate?§. Çilingir sokağında B:ıy Ali Ul· 

viye ait 25 sayılı Gönül marangoz ima· 
Jfıthaııesinden çıkmış ve imalathanenin 
her tarafını sarmıştır. Yetişen itfaiye
nin nldıgı tedbir sayesinde ateş, ya
nındaki kereste mağaznsıyle dükkfuıla· 
rı sarmadan mevzii olarak bastırılmış
tır. 

Yangını haber alan Kestane paza. 
rındaki dükkan sahipleri epi korku 
geçirmişlerdir. 

İmalathane siı?ort:i.lıdır. Atesin ne 
suretle çıktığı gece (iğrenilemcmiştir. 

Tahkikata mi.iddeiwnumi ve zabıtaca 

devnm edilmektedir. 
lKtNCI YANGIN 

Namazgah Ki.içlik Inkılap soka-
ğında havra altında 1lya oğlu Yuset 
Yasefin pamuk temizleme deposundan 
arsaya atılan süprüntü birikintilerine 
atılan sigaradan knzaen ateş çıkmıştır. 
Etrafa sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüş ve bir zarar ziyan olma
dığı gıöi kast dahi bulwımadığı anla
şılmıştır. 

••• 
Hindenburg 
kaptanı 
Eyileserek hastaneden • 
çık ti 

Nevyork, 14 (A.A) - Ku
mandan Pruess'yi tedavi eden 

Doktorlar ~ehlikenin atlamış 

o!duğunu bildirmişlerdir. Birinci 

kaptan Sannt hastahaneden 

çıkmış ve ziyaret de kabul 
edebilı.ıiiştir. 

Lenpox Hill hastahanesin'1.e 

tedavi edilen diğer 13 mecruh 

da teda~i yolundadır. 



I 

~· ... - -
F enerbahçenin ilk maçı Enternasyonal 

Kömür Sergisi 

4>2 O US 
_, CUMARTESi 15 MA YI~ 

DbDI KODLJLAr<J M. f• 1 b .. D "" J arın Illtisat Vekili Bayar 
ısa ır er ugun oganspor a, y 'intibalarını anlatıyor 

da Üçok takımiyle karşılaşacaklar l~~;;m~:~:~~:.~;::ı~I .ınnaenburg•~:::e:b::~:.:~:~;. • 
Hakkı ve Fethi oynıyamıyor. Uçok takımı, misafirlet"İn 

milhım hır Işın henuz başında, yenı belinden teessüre d~erller arasında ı İkincisine geçelim: Bu da bir p.rıı 
mil§külallı yolun henilz mebdeinde be- bilhassa üç çiftin heyecanı son derece rikan filmine layıktır. Val Street ~· 
raberce bulunanlara karşı izhar edil- derin olmuş olmalıdır. Zir:ı bu üç çift tilolarından bir genç kız patronu tııtt" 
mi.ş bir güvendir. Halkın sergiye bu dünyanın en büyük balonu içinde ev- fından Avrupaya beraber götüriilU~ 
derecelerde muhabbet ve alaka gös- lenmişlerdir. du. Banker daktilonun hizmetine kJt' 
termiş olması bizden beklediği vazüe- ! cGraf-Zeppclin> kaptanı Dr. Fried- iyyen muhtaç~. Fakat cHin.denb~ 
nin ehemmiyet ve büyüklüğünU bize mann felaketten birkaç gün evvel bu balonunda zengm Kanadalı bır ÇU~ 
de tekrar etmesi demektir. Bu Vazife hava izdivaçlannı hikaye ediyordu. Herbert Frok kızın elini .istedi. P~ 

karşısına tam kadrosuyla çıkacaktır 
Misafir F enerbahçe takımını bu

gün Alsancak stadında alkışlamak 
fırsatını kazanm~ bulunuyoruz. • 
Türkiyenin spor varlığı içinde bü
yük bir kıymeti olan F enerbahçe 
takımı, ötedenheri lzmirlilere oyu
nunu heycndinnit ve sevdirmiştir. 
Bu itibarladır ki halkımız, bu es
ki intibam zevkli izlerini tazelemek 
arzusuylc F enerbahçenin temasları· 
na hususi bir ehemmiyet vermekte 
ve maç saatini beklemektedir. 

F enerbahçenin üçüncü takımı, 
924 yılında Fener namına lzmirde 
ilk futbol temasını hazırlamıştı. O 
zaman İzmirde genç bir takım ol-

Bedri, Fahir, Zeki, Ala.ettin gibi ta
nınmış futbol yıldızlan vardı. Bunu 
Fenerin ikinci ve üçüncü temasları 
takip etmişti. 

Fenerliler her defasında muhitte 

başka bir intiba bırakarak.fakat dai
ma oyununu alkışlatarak lzmirden 

ayrılmışb.Bugün stadyumda seyre
deceğimiz Fener kadrosu, tamamen 
değişmiştir. Aralarında «Eski» di

yebileceğimiz yalnız Fikret kalmış
tır. Çok ümit ederiz ki Fenerliler, 

lzmirli seyirciler üzerinde bıraktıkla
n iyi intibaı tekrar tazeliyecck bir 
oyun çıkarsınlar. 

~ 

k - d V k kuvv tli ... 1.~ ... - En tuhah şudur ki bu <Amerikanvari> tilo, gözlerini kamaştıran bu teklifi ~ 
ço agır ır. e ço e ç~ga bul . tzdi h ak~-.ı'ıdi. ~· 
mecburuz. I izdivaçlar balona binmeden evvel bir- etti. v~ç e~e~ . ı.c.~. a5' 

birini tanımıyan kimseler arasında ya- Street bankerı Mdiseyı kimbillr n 
Sergi ~ki:enin büyük bir k.~milr pılmıştır. karşılamıştır! Zira Avrupaya ~ 

serveti uzerınde yattığını goster- t~te b ' . . . . hi'-ıı. . Illin . dnktilosuz kalmıc::tı .. . , ~ ırmcısının ıs..ayesı: oıs eya- ~ · 
miş~. Sergi kömürun ~eshin ve garbın !etinden bir genç kız, Bn. Helen Le.issy tl'çüncü izdivaç cenubt Amerika ııat 
ve bızzat başlı başına hır sanayi man- babasından hediye olarak cHinden- tmda olmuştur. Rio de Janeiro b8" 
zumesi mevzuu olarak kıymet ve ehem- burg> balonuyle bir Atlruıtik seyahati kerlerinden biri, B. Marino Fioretti r# 
miyelinl anlatmıştır. Bu fikir d~nilş kazanıyor. yahatin üçüncü günü vatandaşların~ 
sahasına .. ai~.tir. Ser~inin hakiki mu;~-ı Dr. Ekenerin masasında Amerikan bir kızla evlenmiştir. 
fakıyet olçüsU ve ıktısat veklUetinin . bahriye zabitlerinden Murroz Thorn- Belki yeni bir evlenme modası >" 
mesai mevzuu milli hayat ve faaliye-

1 
ton ile tanışıyor. lki genç, sema ile su ratılnuş oluyordu. Zaten cHindenbuıi' 

B h.k tiınizde temin edeceği materyal olma-
1 arasında nişanlanmışlardır Evlenme- felaketinin hava ile Okyanus arası.ıııi' 

f-tneıbahçe kaptanı ıet lıdır 1 · 
. . . v d • • leri de avdet seyahati esnasında olmuş- izdivaç heveslilerinin cesaretini kırt' 

Bu ıtıbarladır kı Doganspor an mı- 1 Bu maksatlad.ır ki Türk kömürleri- tur z· kızın b b · d il kim b il 
f
. tak k d fazl b" ı · ıra genç a ası ra yo e cağını · is at edep· ir? ~ 

sa ır ımın arşısın a a ır nin vasıflarına ve milli ekonomik du- !!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
şeyler ümit etmek doğru olamaz.An-

1 
rumumuz icaplarına en uygun olan tes- A k p • ·· ı -k t 

cak yukarıdaki mütalaayı yürütür- hin garbın ve kömüre dayanan sanayi n ara - arıs mu a a 1 
ke~ ~isafir takımıı: _altı • farklı w bir mevzularını sergide teŞhire arzedilmiş 

1 
y 

galıbıyc;t elde edecegıne ı~a ... n~ıgımı- mevad esası üzerinden tetkik ve tesbit apılan konuşmalardan 
zı anlatmış olmıyoruz. Bılakıs Do- · · · ilk ühim' • azil tarak .. · fi ışını ve en ın v e o 
ğanspor takımı bugun mı sa r takı- . .. · h tin dik. 

mm karşısında, kuvvetiyle mÜtena- )U~ ~~ •. : :~]i davam da da ne net·celer beki e ? 
sip bir netice a~istiyecektir. tını:e ı~:~et suretiyle es~ ~: ı enır. 

Bütün ümit Üçok takımında top- lay~iıran ecnebi firmaları teşekkürle - Baş taralı birinci •ahilede -• Takriben bir aydan heri yeni Satr 
ı S "d' v d n rah t ı anmak borcumuzdur. Bu borcu mem- tereşşüh ediyor Bu müzakerelerin 1 cak statüsünü hazırlıyan Cene<1tf 
anıyor. aı ın ayagın a a sız . · -· · 1 · · ·.ıi 
] v O k tnkımımn t -1 lekct kanunlarının imkan verdıgı her başında da Fransız - Türk konuş- eksperler komıtesınde çok daha lr 

0 ma~nna ragmen ço z ·· l '" hil"t k dil · ·· k 1 l k ecl b h h"' l im · b. l b t · tmesı' m·· 1 turu tes a ı en erme gosterere ma arı geme t ir ir ava ası o uştur. 
mıre ır ga e e emın e um- · h 
kündür. Üçok takımı bu sene milli ödeyeceğiz. Türkiye Başvekili B. ismet lnö- B. ismet lnönünün Paris mu ,. 

1 
. 

1 11 
küme maçlarında 'daima talisiz 1 K~ca ?~eli istikame_timiz yukarı- n~nün BB •. ~~~m ve Del~s~ ya~- ve~el.eri. T~rk : Fransız münase~~ 

~~~~~-~~"'·~''-·~~~.,.;"'---'--"---:D:::'o""'g::-_a_ns_ .... p,o:rr='-··ı: ökımı oyuncular çıkarmasına mukabil iyi da soyledigını ~a:eye bıran evvel var- bgı ~z~n goruşmelerde buyük b~ lerının ıstikbali hakkında daha ı1! 

d v · · Alta k dıw .. .. Bumin mı'safı'r takımın karQısına oynamıQ hiç bir hasmına karşı zaif maldır. Bunun ıçın arkadaşlarımdan el- samımıyet havası muhaverelere ha- ümitler bcslemeğe müsaittir. Ycttı 
cü takım, miaafirlerin kar§ısında çıkacak Doğanspor kadrosu, maale- kalmamış, fakat gol çıkaramadığı için b~~ğ~yle dikka e, sebatla, ze~ ile ve m o uştur. u soll; ay ar a. arıs anc statüsünün mayısta . 
ma ıgı ıçın yın çı ar gı uçun- e- :r: 1 -s• • ,. • . tl ki lm Ş 1 d p · S ak 26 (# 

zevkli bir oyun çıkarmıştı. sef yaralı bereli bir takımdır. Hak- her maçta ikişer puvan kaybetmiş- 1 disıplinle çalışmayı talep ederıın. v~ Ankara arasında hır çok suı tefeh- nevrede imza edilmeğe hazır va~ 
Bundan bir sene sonra Fenerbah- kı ve Fethi gibi iki kıymetli oyuncu tir. j . . . . . humler çıkmıştı.~u ~alnız CA:nevr~- yette olacağı ve Londrada B. D 
. F l t kı t . d hv takımda yer alamıyacakm.Eğer Zih- Saidin bu maçta yer alacağım göz gırışır gıbı olduklarından ltalya Fran- de eksperler komıtesınce tetkik edil- bosla Türkiye Başvekili arasın~.~ 

çenın u a mı zmır e yap gı ı sa d'" ;;rl" H ·· "d '-1- 6 - kt 1 S cak tat"' ·· 'b' h"' Ankarada da B.Arasla Fransız setu' 
dört maçın h .. psinde de beQer, altı- ninin oynatılması mümkün oluna önüne getirirsek ikinci maçın çok dırya onnı~.ur. er umı e lllllUUl var- d~e l edo and w .alnfak sb"lhusu gı ı a-

,. ~ > ısc er e egı at assa B. Ponset arasında Suriye hudut!"' ~r ve sekizer gol farkıyle galip gel- Fethinin yeri, belki de noksansız alakalı olacağını anlamış oluruz.Her · • h d . .' ı d umu-
mişti. Daha o zaman halkımıza iyi olarak kapanacaktır. Hakkının or- iki takıma da muvaffakıyet temen- Varşova, 14 ( A.A ) - ~ont Cia- mı -~va a goze çarpıyor u. . rının müdafaasına ait Türk - Fransıj 
f tbol • f tı h l F t h · mdeki yeri bo"'tur ve bo~ ni ederiz nonun nutku hnkkında tefsiratta bu- T urk matbuatı şu son aylardakı anlaşmasiyle Sancağın tamamiyetiıtll 
u kadseyrı dırsaKandı . azı5 rbıihyanl e- ka lmukacı ~ 1 • lunan Gnzetta Polska diyor ki: Balkan ve Akdeniz kavgalarında müteallik Türk - Fransız anlaşuıaS' 

ner rosun a rı, a ' smet, a aca tır. S. N T·· k" · "k" fi k l · mu""zakerelerı"nı"n en ı"yı· hır" ruhla dt" •••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••11n••11•11•••••u•••••••••11•••••••••n•••••••••n•••••••••e••••• Kont Ciano batı paktı müzakereleri- ur ıyenın ı ı tara ı pa t ara aıt 

it 1 k l ve kraliresinin Peşte ziyareti nin muvaffakıyeti hakkında nikbinlik 1~1~? t~ini tercih et_tiğini farzet- vam edeceği muhtemeldir. . 
3 ya ra "!: göstermemiştir. ttaıyan di§ bakanının tırebilırdı. (Bn. Tabouıs yanılıyor.. Bu iki müzakere Şarki Akdenlı' 

-Baıtaralı birinci •ahilede
caristan tarafından çıkarılan bir takım 
müşkillata tesadüf eden itilMnamcnin 
akdini kolaylaştırmak maksadıylc Ma
car ziıruımdarlıırı ile görüşmelerde bu
lunacağı haber nhnmıştır. 

VAHİM NETlCELER ÇIKARMIŞ 

Roma, 14 ( ö.R ) - Gazeteler İngi
liz matbuatında !aşizmc karşı yapılan 
neşriyatı asabiyetle karşılamakta ve 
bundan vahim neticeler çıkabileceğini 
knydctmektedirler. İngiliz matbuatı 
fikrini değiştirse bile lngilterede fa
şizme karşı yapılan şimdiki hücumlar
la hfu;ıl olıın vaziyetten kurtulmak çol: 
gilç olacaktır. Bu hücumların yalnız 

ltalyaya karşı değil, ayni zamanda Al
manyaya karşı da yapıldığı düşünülür
se siyasi vaziyet takdir edilmiş olur. 

İtalyan mahafiline göre İngiliz ga
zetelerinin hücumlan Ingiltere ve Ital
ya arasında bir husumet ihdns edecek 
mahiyettedir. Buna rağmen ne resmi, 
ne de yarı resml hiçbir İngiliz makamı 
bu neşriyata teessüf etmemiştir. Bu 
E 

Atk ve macera Romanı 

. . . bir batı paktının gözden uzak tutul- Çünkü Türk gazeteleri Kollektif em- de ve yakın şarkta kuvvetlerin te~: 
sebeple bu neşriyat resmi telkin ve teş- ma muhabın şu tefsırlerdc bulunuyor: maması lazımgelen Lehistan acil men- niyet esasını hiç bir zaman feda et- zii bakımından birinci derece~ 
viklere atfedilebilir. cKont Cianonun nutku Romada mü-ı faatlerini tesUm etmiş olduğunu kay- memişlerdir.) B. Tevfik Rüştü Ara- ehemmiyetlidir. Cenevrenin son lÇ' 

İtalyan gazeteleri şu halde tngiliz si- kemmel bir tesir uyandırmıştır. Bil- detmek icap eder. sın Milano seyahatinden sonra Tür- timalarıncla bu anlaşmalar hakkın~ 
yasetinln ne maksat güttüğünü soruyor-~ şu .sU:da iki ~uh~lif . devletle- CIDDI MESELELER ÇIKACAKMIŞ kiyen!n. İtalyan. - . Yug~slavy: .mua- kabul. ecl~en Sand~~r. karar '~ 
lar ve şunu da luıtırlııtıyorlar ki ltal- rın haricı sıyasetlen derın hır buhran Roma, 14 ( A.A ) _ Havas ajansı hedesını~ ak~ını teşvik ettı?ı ':.e r~tlerıne go~e en muhıı:n. nokta~~rı 
yaya karşı şimdi takip eclUcn husumet- geçirmekte ve ~-uml vaziyette hiçbir muhabirinden: <<~ra~~ ıl_e İngıltere~e gayr~ mu- şunlar oldugu anlaşıl:ıbılır: ilk ont 
li siyaset ayni zamanda geniş mikyasta istikrar unsuru gozc çarpmamaktadır. Burada pek akınd 'ddl b' takım saıt hır ıstıkamette»bır Akdenız pak- Sancakta veya Surıye hududun 
bir teslihat programına dayanmaktadır. Kont Cianonun Fransa hakkındaki beynelmilel m Y 1 1 a : ır ıka • tı teşebbüsünde bulunduğu anla- dahili karışıklık içinde iki tarafı~ 
ttalyaya manen her gün hakaret edil- itidalli sözleri Pariste hiç silphesiz iyi . tibaı mevc t~e e ;~. 0 G~:wç ~~ şılmışhr ki bu hadisede Moskova,Pa- nasıl bir hareket takip edecekl~ 
dikçe, İngiltere ve Fransa ile hiçbir an- karşılanacaktır. İtalyan h~iciye nazın 1 :r Büyük uB ~U:U un ~:u e ka · ris ve Londrayı hayrete düşürmek- meselesiyle harici karışıklık hal~ 
laşma temin etmek imkanı yoktur. Ad 1 ıa rı yanın yaya r- ten geri kalmamıQtır (Fransız mu de anlaı:malan imza eden iki tarafı' 

Fransadan i:1 eta nüvazişle bahsetmiş- şı birşeyler hazırlamakta olduğunu yaz- h . . . b "dl · d .. l · w - ~ -s l "d hal l · · • h rıİ 
Diğer taraftnn, İtalyan gazeteleri Ro- tir. İtalyanın bu iyi temayülünden Pa- makta idi. 1 l"~rrırının u ı ıası . İ' soyl emege mhall tedme M?1llu la Cee e~ı ıç~n. af~· 

ma _ Berlin mihverini kimsenin tahrip · · istifad d •. . .. . ed . uzum var mı, tamamıy e ası sızdır.) er e ı et er mıyetının 
rısın e e ecegını umıt erız.> Bu gazete İngiliz gazetelerindeki mü- B h"'k" l . t T"' · · b'ld' v d t 1·1 w • ,,,.,e-

d · •· · d ı iki . u u umet erın maruza ına ur- rını ı ırmege ave euı ccegı w 
e emıyecegını e yazıyor ar ve cParıs - midi> muhabiri de şunlan nakaş~ın Roma - Berlin mihverini kiye bunu sathi bir diplomatik fa- selesi. 
memleketin buna her zamandan ziyade yazıyor· cK t c· b t 1 kumaga ve · 1 • taraf kd' - · d r!:,,. · on ıanonun eyan0: ı em- ı.:u 1 ye ıgenn en aliyetten ibaret olduğu cevabını ve- En mühim mesele şudur : u-

bağlı olduklarını temin ediyorlar. ttal- niyet verici mahiyettedir. Romada me- j ayu1: ;tmeğe istihdaf eylemekte bu- riyordu. Hariciye nezaretleri ise kiye v Fransa bu meselelerin estJ~ 
ya ve Almanya etrafında müşahede rak. uyandırıcı kararlar verilmesi bek-,lund~gunu ilAve ediyordu. vaktiyle Varşova, Bükreş ve Bel- hakkında ve bütün harici siyasetlıt 
edilen her hangi bir husumet emaresi lenıyordu. Böyle olmadı. İtalya, im- Trı~una gazetesi Bilbao müdafileri- gradda ayni mülahazaların ileri sü- umumi mahiyeti hakkında, San~ 
Roma - Bedin mihverini otomatik bir paratorluğunun tasdiki hakkında Mil-ı nin bırkaç gündenberi son derece asri rüldüğünü, fakat netice itibariyle, bu münasebetiyle, bir karşılıklı yat' 
şekilde takviye etmektedir, diyorlar. letler Cemiyetinin kararını sabırla bek- silahlara sahip bulunmakta olduklarını 1 üç memleketin hakiki hissiyatının dım muahedesinin temellerini ati' 

NUTKUN TEFSİRLERİ leme~te, fakat bu kararı tacil için lıer , yazına~tadır. Bu hal Kantabrik sahi- 1 değişmemiş olmasına Paris ve Lon- cak kadar birbiriyle mutabık oJşt 
Roma, 14 ( ö . R ) - İtalyan mebu- hangı bir teşebbüs yapmak istememek- !indeki ablokayı zorlamış olan İngiliz dranın kani olmasına rağmen, bu caklar mıdır) Böyle bir karşılıklı 1 

san meclisinde hariciye nazırı Kont Ci- tcdir. Pariste İtalyanın son vaziyeti I gemilerinin yalnız Basklara iaşe me-ı «ikame» siyasetlerinden sulh teş- dım muahedesi, Avrupada giiçl 
ano tarafından söylenen nutuk müna- memnuniyet uyandırabilir. Berlin ve 1 Hddı getinnckle iktifa etmemekte ol- kilatı için birçok güçlükler çıktığını çıktığı takdirde, Sancak hudutlarıııı" 
sebetiyle dntrasigeant> gazetesinin Ro- Londra bir aralık gizlice müzakereye 

1 dukları zehabını tevlit etmektedir. 1 Ankaraya hahrlatıyorJardı. ötesine de teşmil edilebilecekti~ 

Tefrika No. 33 

• 

bütün ruhumu aanyor... aciz bir nefeale devam ediyor : Hasan dönÜyor: oldukça meyillibir sokağa saparak ~ 
Leman bir ııey söylemiyor. Swuyor., - Neye yarar Leman .•. Haydi kalk' - Benim için hepsi ölmüştür ... Le~ gide alçalme.ğa ve bir takım villıı~ 

Belliki gözleri dolgun ... Eli üzerinden evine git .. , Ve bana adresini yalnız ver .. man ... Görüyorsun, ki tesadüfler yine manzara almağa başlıyan evleri tıı~ 
çekilen erkek elini yakalıyor. Ve onun 1 Kadında hiç bir hareket yok .•• Hata- !bizi karşılaştırdı ... Istırap içinde bunalan ediyoruz gözlerimizle .. 
firar etmek istemesine rağmen tutuyor .. fsmı mı anlıyor yoksa .•• Yoba yoksa bu l§U buhranlı dakikamda benden ayni... Birden bire şehrin manasını kı:ıY~ 
Ve çok acı bir sesle mukabele ediyorı bakışlardan mı korkuyor... !Kocan mı, metresin mi ... Her neyı:.e ona den geniıı bir kir manzarası ile 1'• 

- Haksızsın Hasan... Bana bİıl~Y -. ~aydi ... Diyor Hasan... Bana lko§ ... Fazla tahammül edemiyeceğim ~]aştık. Ve sık sık çam ağaçlan orrn::; 
sormadan bük.münil veriyorsun... adresıru ver... artık... na geldik. Her taraf; nereye bak~ 

Hasan sert bir bq hareketi ile muka· Susuyor kadın ... Donuk ve kahpe bir - Hayır Hasan ... Bir yere gidemem. c;am .. Bu dolgun ve geniş çam ormanı ,J· 
bele ediyor : - sükutle. •. Sen benim hayatta yegane erkeğim ola- gözleri serinleten koyu gölgelikleri tfJ1' 

- Haksızım veya haksızsın ..• Bunu Hasan ayağa kalkıyor ..• Ve biç birıey rak kaldın ... Beni böyle yol ortasında tında ince Lir asfalt yoldan ilerlir0 ,P 

•••• }.1!K~l,i?;~~.~~.~ •• ~~!-P.!~ •• «;~~~ .. ~ ............... Y.fil?~!.~.~-~.lJ.~P.91?! 
Bu hakim sesin al tında duraklıyan - Sus... Ve dik'kat et, ki parmağın· 

düşünmüyorum ..• Vicdanım hiç biqey l söylemeğe lüzum görmeden ayni kin do- bırakma ... Beni senden yabancı yerlere Belli ki ayaklarımızın geçtiği bu yo!d . 
hissetmiyor ... Kimseyi. seni, kendimi.. lu bak.JJlarla kadının gözlerini arıyor ... gönderme... biraz evvel geçmiı otomobil izleri ~01~ 
Hiç hiç bir fCyi düııünmüyorum ... His-- Ve sadece mırıldanır gibi söylüyor: - s~ nasıl olur ... Ve bunun artık Böyle dalgın ve bihaber yürürken goırfl' 
lerim bu an, mukaddes bir hayali, hatı- - Madem, ki ölmemipin ... Ben seni aramızda ne kıymeti var... ıimiz, çürümüş trakit sütunlariyle ko. r" 
rayı yıkan ıstırap altında bunalıyor. lııte lbulacağun... n - Hayır beni bırakımyacasın bu lnşıyoruz. Ve baııımızı kaldırıyorut- d 

kadın bir çocuk gibi uyuyor ona ... Yu- da kocaman bir san halka var ... 
rüyorlar ... Ve geniı bir pıutahanc kapı- Şa~ınyor kadın, korkuya benziyen, 
ından içeri giriyorlar ... Oturuyorlar ke- sevince benziyen, hayrete benziyen, ıs-

nar masalardan birine... 1 tıraba benziyen hisler altında ... Parmak-
Sükut . .. Ve susan dakikalar... lan oraya gitmek istiyor . .. O zaman Ha· 
Kadın söz olsun diye galiba: sanın :;ol elinin kalktığını ve ayni sabit 
- Ne kadar değişmİ§ sin Hasan 1... hareketle yüzüğü kapama~a çalışan kn-

diyor... dın parmağına gittiğini görüyoruz... Bu 
Gözlerini kaldıran erkeğin bakışla- elin bilek kemi~inden ıehadet ve orta 

nnda o kadar ıstırablı bir kin var ki: 
- ihtiyarladım artık ... 

parmağı arasına düşen derin yara ızı 

bakııılarımın dolduruyor. Leman da ora
ya bakıyor. . Ve gayri ihtiyari gözleri 
sulanıyor ... 

Kadın bu. . . Zannediyor ki yumuşak 
&aıinin okfayıcı nefesi günahııu affetti
recek: Hasan kadının gözlerine bakmağa lü

zum görmeden sert ve yavaı konu~or: 
- Yalancı kahpe ... Artık hel}Cy öl

Ve kadının lmüş ... Ve bütün bir ömrü mahveden 
aö:derin kalbimden çıkmqtır.. intikam 

- Yok yok Hasan... Yine eskisi 
gibi ... 

Hasan elini kaldınyor .•. 
sözünü kesiyor: 

o kadar. Bana bir şey söyleme ve sadece. Kadın ne cevap veriyor ... Bunu işit- gece ... öldürsen de, sövııen de sana ıs- kadar hoı bir manzara bilseniz. kurıı;,, 
Kadın onun sözünü kesiyor: miyor ... Artık sönmcğe başlıyan güne-- tırabla dolu senelerimi. mazimi anlata- vusta ile yirminci asır, iki zıt zamııll 
- Hayır Hasan... Beni dinliyecek- şin ışıldan altında ... Pastahanenin kapa~ cağım ... O zaman bana hak verecebin.. demesi, kucak kucağa gelmiş gibi.. 1'İ' 

s~ .... _Ve seni ne kada~ sevdiğ3mi ve se- sın~ do~ yü~yor ... Ve arkasına bak- Sert ve hakim erkek gözleri ağlamağı . Şık ~i~ villa .. a~~~ ~u çürümüş t~,ıı 
mn ıçın ne kadar temız kalclıgımı göre- maga luzuın gormeden... istiyen bu kadın bakışlarına bakıyor ... kitlelerının mahsulu gıbı onun orta51 V 
cebin... Tam kapıya geldiği zaman bir kadın Yenilmekle, vakurluk arasında kalan his fışkırmış .. Ve bu çam gölgelerind~n tlıı' 

Hasan zehirli bir tebessümle gülüyor : ayak sesinin yaklaştığını duyuyor ... Ve mücadelesi başlıyor ... Ve sert bir hare- şını güneşe veren sol taraftaki ınu5c 
- Bu neticeylcmi Leman ... Sana bu I gayri ihtiyari baııını döndürüyor. Lema ketle : kubbeli kule ne heybetli .. 

bir ati veriyor ... Büyük aşkun~ı .... Ha-:o.~u~ koluna girerek yalvarır bir aeale - Asla! Diyor... Hasan... Evine Etrafta acs yok.. . il" 
yu hayır ..• Ona aşkımız demıyeyım ... aoyluyor: git ... Vücudun benim için bir kıym~t Bir temmuz gününün öğle vaktı. ~ 
A~kımı öldüren bu mühim sebebi ben aa· ı -Hasan... Beni dinle... ifade etmez... sana uykudan başka neyi hatırlatır· JI 
dece bir şey de görüyorum .. O da ölmüş Hasan sakit vo .amit sert adunlarla Bütün ısrarlar bütün yalvarmalar bu yaprak molozlarını adımlanmızm alt~ tf 
olarak düşünmekten ibarettir. Hayatta· yürüyor... (kin) dolu erkek baltışlarını sarsamıyor .. ezerek geniı mermer merdivenlerif\1 
sın ya ..• Demek ki sen artık hiyanet et-1 - Beni dinle Hasan... Göreceksin, tNGtuZ VtLLASI kıyoruz. ı1f 
miş bulunuyorsun bana... seni ne kadar seviyorum .. Hayatımı dinle ı Ayni kalabalık ııehirdeyiz. Ve bu ıeh- Nihayet, basamaklarda istirahat d 

Acı acı gülüyor Hasan ve içten gelen Hasan... rin bir caddesinden ilerliyoruz. Nihayet _ Bitmedi -



m hribi Vindsor 

B. Avenol Londrada 

cemiyeti içtima ar na 
Habeşler girecek mi? 
Henüz bir aniaşmaya var lamadı Bir lngiliz 

. l orpile çarparak infiliK oldu. Sekiz 
4ndm~işi öldü, yir · ört y ralı var 

l'lnda ,_ ( ö.R ) - Almeria sula-ı 

Ne zaman 
evleniyor? ! 
Paris, 14 (ö.R) - Tours'dan bil- ' 

diriliyor : Cande şatosunda mat
buat erkanını kabul eden Dük De 
Vindsor izdivacın tarih ve mahalli 
hakkında pazartesi veya salı günl.i. 
beyanatta bulunacağım bildirmiştir. 

Londra, 14 (A.A) - Havas ajan· 
sı muhabirinden : 

B. Avenol mütenekkiren buraya 
gelmiştir. Öğr.:!nildiğine göre kendi
si taç giyme merasimi münasebetiy
le burada toplanmış olan hariciye 
nazırları ile büyük bir ketumiyet da
iresinde Milletler Cemiyetinin mayıs 
nihayetinde ve mezkur cemiyet 
asamblesinin eylülde akdedecekleri 

.uıgUiz · tııtnası. ha . ~rpıdosunun hasara uğ-
tnali be~~de bir suikasd ihti
%bi hakkın edilmektedir. Kazanın se-

u~urnı 0ıar: . kararsıilık varsa da 
dır. l!aı-p hır mayne ntfedilmekte
lllühıındit ge~in uğradığı hasar çok 
Ve derhaİ ~er deniz sakin olmasaydı 
torpido lllıdat tertibatı alınmasaydı 
l<:Urbanı:~~k surette batacaktı. 

Va.ıens· olu ve 24 yaralıdır. 
'-r bir ıa, 14 ( A.A ) - SnlAhiyet-
lk:. nıenbadan bildi ildiğin .. 
''Ut saat 15 r e gore 
1ntıhrib·ın· te Ifunter ismindeki İngiliz 

ın sa· l'akın b· g tarafında su kesimine 

Dük De Vindsor dün Londralı bir 
avukatın ziyaretini kabul etmiştir. ! 

Ademi müdahale l 
komitesi 

LONDRA 13 (A.A) ispan-
ya iflerine ademi müdahale ko
mitesi yarın saat 11/15 te harici
ye bakanlığında toplanacaktır. 

Malum olduğu üzere komitenin ! 
ruznamesindeki mühim mesele- ! lJ ArenoL 

i~ timalarda Habeşistan heyetinin bu
lunup bulunmaması meselesi hak
kmda görüşmüştür. Filhakika Ne
caşinin mümessillerinin bulunmala
rının İtalyanın cemiyetten kati suret
te çekilmesini ve vahim bir buhranı 
intaç eylemesinden korkulmaktadır. 

B. Avenol bu meseleleri Londrada 
bulunan n~ırlarla ve bilhassa Bay 
Eden ve Delbos ile görüşmüştür. 

iyi malumat almakta olan maha
filde söylendiğine göre henüz bir an· 
laşma zemini bulunamamıştır. 

8eLn· . ır noktcıda bir infilnk vukua 
~~ i 

ler~asında ·a~~a dahiliharbın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~-

daha .insani ·,ir ~ekıe konuıma-1' Amerikayı F aşistleştirecek milyarder 3 ı..:_. "---------_.,__,.*'-->...__,J 
·~ı öitnu 

.\lıneria §, 12 kişi yaralanmıştır. /ng'iliz haıp gwıi/erinden biti 
<!i()n.... ' 14 ( AA ) D'" .. -ı d 

sı ve bpanyn akı ecnebi gönüllü-

iV~'..;: d j k";;;: b;~'i' B. Ruzvelt mütalaa ... ,. İn ·ı· ~ - un og e en b ük b k muhafaza cdı"l- 1ngiltere sefaretine gelen yeni -~ bit gı ıı; ınuhı .. b' H üy ·· ir etumiyet tw:-
r:.ı._e ı ı unterde genüş k dir silaAta go··re Hunter muhribi mu··rette-llilı .,...111 açan infilak; . mesini emretme te . 
anıaş,ı__ ın sebeplen he- Deniz makamatı tarafından kazanın batından 8 kişi ölmüş ve 24 kişi Yara-

~ ....... \. -..ımarn•..+ır a· . .... .. BERLIN 13 (A.A) Avuatur- b ~ .. ''<lllip h ... ~· · ır rıvaye""' go- sebepleri hakkında hazırlanan mu{as- lanmıştır. 
ir laraf

1 
duvıycli meçhul bir tahtel- sal rapor kabineye tevdi edilecektir. üçüncü kruvazör filosuna kumanda ya gazeteleri bazı ecnebi ajanla- eyan etmiyor 

bit n an torpili · ı· o·- b hah Val rivayete .. erun.ış ır. ıger Kazanın harici sebepler dolayı.siyi.? eden Amiralın u sa ensiaya nndan iktibu ettikleri veçhile 

satpllıl§tır. gore de gemi bir mayne vukua geldiği tahakkuk ettiği takdirdz gelmesine intizar edilmektedir. 

1
,.1:-ondrn, 

14 
hükümetin infilakın sebepleri haklruı- 1ngiliz hükümctinin bundan evvel cla-

C:umartesi günü .lt~lyay~ hu~~·~ 1 Nevyork, 14 (A.A) - Balık av-( 
hır Alman trenının gıdecegını , lamak için yapmış olduğu cevelan
yazmıflardır • • • " 1 dan avdet eden ve Vaşingtona hareıhllıde h ( A.A ) - Hunter mulı- da pek kat'l bir tarzı hareket ittihaz ha az ehemmiyetli hftdiscler dolayı-

l'Ult bir ~le gelen hasar burada bü- edeceğine şüphe edilmemektedir. siyle bile gemilerine karşı hiçbir ınü- Bu habere hır takım sıyası ket eyliyen B. Ruzvelt gazetecile-
llıtıhtn~- e

1
Yecan uyandırmıştır. Pek Valensia, 14 ( A.A ) - Royter '.ljan· dahalc kabul etmiyeceğini beyan ettioi 

•••• ~oanuk ~ 
'"•••••••• haberler bu hususta sının muhabiri bildiriyor: hatırlardadır. 

kombinezonlar atfolunmu~tur. re beyanatta bulunarak iki hafta te-
Halbuki salahiyettar mahafilden emmülden ve ekonomistlerle yap- , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• alınan malumata göre mevzuu- mış olduğu görüşmelerden sonra aci
bahs olan şey Göringin hutıusi len elde edilmesi lazım gelen gaye
mak~atla ve kısa bir müddet için nin iptidai maddeler fiatlerinde ma
Venediği ziyaretinden ibarettir. kul bir seviyede istikrnr vücu-

• • r 
lier ha gi bir dev etin vaziye ten · 
. fa. e ederek ispanyada yer eş e. • 
ıhtımalinden endişe edilmektedir 

Eden Aln an da getirmek olduğu kamıatinde ka-
• l rar kılmış olduğunu söylemiştir. 

se aret 0 d B. Ruzvelt yeni sistemin derpiş 
anesı e etmekte olduğu tedbirlerin ve bil-

Londra, 14 (Ö. R) - Hariciye na- hassa zirai mahsullerin fiatlerinin is
zm B. Eden bugün Alman sefaret- tikrarına müteallik olan tedbirin ma
hancsinde B. Yon Ribbentropun şe- kul surette tatbikine devam etmek 
refine misafir olmuş ve başlıca Al-, t~savvurunda olduğunu ilave etmiş-
man delegeleriyle görüşmüştür. tır. 

B B k Amerika reisicümhuru Berlinde-
• e ki Amerika sefiri tarafından gönde-

ltalya şimdiki 
nıünakalatına 

vaziyetile Akdenizde lngiliz 
mani olacak vaziyette imiş .. 

Londrada temaslar rilen ve ayan azasını yüksek mah- B. Ruzveıt 
yapacak kemede yapılacak olan ıslahata za- şebbüsüne kıyam etmiş bulunduğu-

Varşova, ı 4 {Ö.R) __ Polonya hir olmağa davet eden ve henüz nu haber veren mektup hakkında 
matbuatına göre, hariciye nazırı B. ismi ortaya atılmıyan bir milyarde- mütalaa beyan etmekten İmtina ey-

'ta~ 
~n: Tok Dil Tefrika No: a2 

Mrar d 
clu. S enecck bir .. . v 

da Uçl<tr1 'l' ten gozlerı okşıyor-1 gidip bir pınarda baştan aşagı yıkan-
ı_ ~Ptolup nylasnnıı sarıkların altın- • dıktan sonra arkadaşlarının arasına dal-
enın k snkianm 

1 
aa(! abarıkı ; ış, memeler, çep- mıştı. 
lt!r lq Cöğsu il ı~dı arasında kaybolmuş Her biri bir tarafta, kimisi uyanık, 

C! ~ crı e ve . kin 
h.. ~enı; .. l di şış genç efe- kimisi uykuda efelerini gezdi, uyuyan-
Qut·· -""'i er 

l(,,. Un gözı b · ların ayaklarını teperek: 
'"'~~ AL_ er u ik" t~--
- - ... un.et: ı ~ye bakarken, _ Hi.şşşt! Aitı.c;am oluyor, ne bu uy-

1.t • liudi b~L 1._ ku! Kalk bakalım, gözün etrafı görsün, 
ga o:d <Ul:<'.uın tlar 

~ok ~ ccek değiliz a n!. Şimdi yay- gönlün nçılsın herif!. 
hu· tnll§! ş1,_d ' bu köyde şarap Diye diye uyandırdı. Sonra döndü, 

1~·0 ..... , n b' 
lak .l"Unı, ornda ır başka köy daha Akyakalıoğlunu aradı. Akyakalı ye-
l'ı1t~ CSki §arn 

1 
Bek!aşiler vardır.Mut- rinde yoktu, sordu: 

... <lt al P arı bul 
b ırız, bihk unur. Ne yapar - Akyakalıoğlu nerede? Cdi .. aç .. . 

lan · l(llfil Yuz desti.. Onun efeleri: 
ilti diJh e i!rkek kıyaf ı· k · d" f "tt·-· · ·· d k ~t .. t!r kıza e ıne so ·u- - Şım ı şu tara a gı ıgını gor ü . 

tutı 0 ted bir b da at bularak, bir iki cevabını verdiler. 
l.lllU- ektaşi k"' ·· ·· ·· oyunun yolunu - Ne zaman uyandı? 

········ . . .. •·••· . ., .. . .. - Onu arkndaşlardan birisi uynndır-
't\ ·····•••• dı!. lllırc ..... .. 

ıo~ıu .. v - Ne diye? Bir şey mi var? 
' ogleye d _,i ... u uyanmış, 

a• - Eilmiyoruz! 

Bek L d rin Amerikayı faşistleştirmek te- !emiştir. 
k~~a~nn~Mbri~~~~<le- onra~~rmima~~ bdar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- kalacaktır. l ~ · şebilmesi için müdahale etmesini 1 
emreder •. » Bu müddet zarfında Fransız ve sveçte 

lngilterenin ise tek bir kaygısı Macar nazırlariyle Londrada temas-ı 
vardır : Her hangi bir devletin, ka- lar yapacaktır. s·ı "'hl •• • ı a anmanın 
rışıklıktan istifade ederek, ispanya- ... C.H.P. GUzelyah oca-

• 
genış-

da yerleşmesine mani olmak. B. gından: 
Blithe netice olarak şu hükme va-
rıyor : 1~ Mayıs Ankara gezısı 

Faşizm, Habeş seferiyle başlıyan münasebetiyle ocağımızın 16 
Akdeniz ihtıraslannm İtalyayı İn- 1 Mayıs Pazar günü Tireye 

giltere ve Fransaya karşı koyacağı 1 olan gezisini Hazirana taliJc 
müddetçe ispanya~ kontrolü al- ettik. Bilet sahiplerinin bi-
tına almağa çalışacaktır. Bu sebep- Jetlerini muhafaza etmelerini 

Jenınesi rcdedildi 
Stokholm, 14 ( A.A ) - Parlamento 

1936 da te:sbit edilmiş olan silfilılanma 

programının genişletilmesi ve tatbik.inde 

tesrii hakkındaki sağ cenah partisi U:

rafından yapılan teklifi bir kere dah:ı 
reddetmiştir. 

Haber 
cloğru d ~ğilmiş 
BERLIN 13 (~A) Bazı in· 

giliz gazeteleri gilya Almanyanın 
lsveç Bofora fabrikalarına müra

caat ederek önümüzdeki bet se

ne içinde yapılacak tayyare top
larının münhasıran kendisine ve-

rilmesini istediğini ve fakat bu 
müracaat in mezkiır f ahrikadan le, sözde Bolşevizıne karşı bir haç- rica ederiz. Parlamento harp gemisi inşaatına 

lı seferi iddiasiyle, diktatörlük rejim· Hareket günü ayrıca ilan müteallik olarak 13 buçuk milyon ku- reddolunduğunu yazmıflardır. 
lerinin bayrakları arkasında ilerle- edilecektir. rona yükselen normal tahsisatını ka- Salahiyettar mehafilde hu ha· 
meğe temayül edecek «Sokak ada- j bul etmiştir. Sağ cenah bu paradan 7 berin kat'iyyen esassız olduğu 
mı» gözünü dört açmalı~d~ır~·---~~-~-!!!!!!!!S!· 6!!!!(!l~-2!!!) !!İ(!l S!!·!1!6!)!!!!1~m~il~yo~n~fa~zl~a~tahs~~i.sa:t:.!te=:klif::·~e~tm~iş~idi.~-~b~ey!:a~n~e~ıdilmektedir._ --~~~ 

- Hadi sen gel benimle Mor efe! Ne-
1 
Hallerini görüyorsun--:-~ de sordum, ' Küfürleriyle yerlerine döndüler.-. -

reye gittiyse göster' ağlıyarak kuldu} D 1 · l · 1 yanıma so ar. crt erı- .. ............ ...... . 
Akyakalıoğlunun kızanı Mor efe: ni açtılar. Hele otur şuraya da yeni baş-f .... .......... ... ... . 
- -~I~yhay .. e~~m! deyip Katırcıoğlu- tan anlatsınlar, siz de oturun ağalar! işte 

1 
' ~am olmuştu.... Kazaz Ahmet 

nun onune duştu. tlerlediler. 1 adını andığınız, yalvarmağa geldiğiniz yaylağa gizlice gelmiş ve akşam üstü 
Çok ~itmedilcr, önlerinde, ihtiyar bir 1 Katırcıoğlu budur. Demin uyuyordu, Katırcıoğlunun yanına varmıştı .. 

Çam agacının dibindeki küçük bir ka- · uyandırmadım. j - Efem! Bu gece sofra nereye ku-
ya arkasından, öfkeli öfkeli ve arasıra: Hepsi de oturdular. Katırcıoğlu yeni nilsun? 

- Ya? Ya?.. baştan anlatılan macerayı merak, he-1 - Sen nerede idin? 
- Vay! yecan ve öfke içinde dinledi ve dinledi. ı - Burada! 
Sesleri geldi. Bu ses Akayakalıoğlu- Hemen bir saat kadar görüştüler. l - Kah! kah! kah! Nasıl burada ya-

~undu. Katırcıoğlu hızla yürüyüp ba- .. Katıreıoğlu nihayet köylülere şunları hu! Seni ben aradım bulamadım. 
gırdı: soyledi · j . b" kın · - Belki, çalı, çırpı arasına ır sı -

- Kim var orada? A ~ l B . . .. .. - ga ar! yüreğimi yaraladınız. An- tı için gittiğim vakıt aramışsındır. 
eş on baş belırdı. En başta, yuzunde olun ki bana da hain bir arkadaşın iç ı - Belki .. 

keder ve öfke t""ıyan Akyakalıoğlunun de et 
b rd ~ . . 1 mem ve yaptırmam. Şimdi sizin Kinayeli ve fakat m5.nasız bir bakış-
aşı va ı. Katırcıoğlunu görünce, elını intikamınızı alm k b d"" ·· v l 
ıı k a ana uşuyor, sag a: 

sa ıyara : olun da bana d h"" b. k d . n· . f k .. .. a am ır ar a aşın ıç 1 - ızıın so rayı pınara ya ın kur-
- Gel! gel! Hem yalnız gel! Sen Mor ym:unü öğrettiniz. Siz köye varın ne d F k t , k" r 

f ı · k . • , ur.. a a şarap \ar mı ı. 
e c. gıt ızanların yanına kimseye hırı kadar k"' ı·· ı oy u varsa alın, bu gece burada - Uuu, kıyamet kadar! 
şey açma! dedi. biz yine evl t• . v• o d 11 h 11 h n ·· • · g en ı yapıp, ıçccegız. a - A a A a .. <.tn gece bitmedi 

Katırcıoğlu kayanın arkasına geçin-! t:ıbü burada dediklerinizle beraber ola- mi? 
ee, perişan kıyafetli birkaç köylüyü • cak. Yaylanın şu semtinde, pınarın aka- - lfayır geride kalanları vardı 
gördü. Katırcıoğlunun nğız açmasına! rından aşağı bir yer var, köylülerle be- - Peki ~eze? . 
meyd:n bırakmadan Akyakalıoğlu an-[raber oradan bizi seyredin, gerisini ba- - Kı7.anlara köylüler beş on kuzu 
latmaga başladı: ı na bırakın. Size şimdi uğurlar olsun.. daha getirmişler, hatta kızartıyorlar bi-

- Katırcı~~!~! ben uy~um. Kı- Köylüler, 5deta Katırcıoğlunun ayak- . le, sen sağ ol! Senin adın, senin sanın 
~nlard~ b~sı acele beru uyandır~., Iarına kapanırcasına sevinç izhar ede- her tarafta ün almış ... 
Bıze dogru bırkaç adam geliyor dedi. rek ayrıldılar. Akyakalıoğlu ile Katır-1 _ Öyledir. 
Kalktım, acele bu tarafa koştum, bun- l cıoğlu da omuz omuza: ı _ Ben yanından ayrılmam .. 
lar da nah! şuraya kadar gelm~lerdi. - Vay hain vay! - Dün gece söyl~Uk, bu da lll runa, 

benim canım şimdi ~P istiyor. 
- Bol bol içeceğiz ... 
- Kazaz Ahmet koştu ... 

Yarım saat sonra yaylağın her tara· 
fmda kızarmış kuzuların kokuları bur-

ca, burca tütüyordu. Akşam iyice çök
müş, taraf ttıraf atcşlcı'.in ışıkları, çı: 

kan dumanlarına kızıllık vererek yük
selmişti. Pmann beş adımlık ilerisinde 

büyük bir ateş yaktıran Kntırcıoğlu1 
ilk şnrap bardağını yuvarladıktan son· 
ra, bağırdı: 

- Kızanlar! her tarafa ateşler yakın! 
Ortalığı aydınlatın! 

Bir lahze içinde cayır cayır yanan a· 
teşler, alevleriyle gök yüzünü yalama· 
ğa haşladı. 

Şen ve şakrak görünen Kazaz Ahıneo 
de karşı Katırcıoğlu da şakarak ve şen 
bir hnl aldı, sık sık ona şarap verdi 

Bir aralık Katırcıoğlu: 
- Yahu! Şurada biz bu gece misafi! 

riz, yaylağın bir kE;yfini çıkaralım, AI. 
lah rahmet etsin biz.im Efcndilioğlu ol
saydı, sazını alır ortaya çıkar da keyfi. 

ınize duman attırdı. Hey! Dağlardelisi
oğlu, ben duydum, senin kızanlardan 
Bozuk çalan varmış. Şu sohbet bozul
madan çağır da bir Bozuk dinliyelim, 

- Bitmedi -
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Türk Milleti nin Hareket Günü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Hareketli bir gençlik meydana getirmek üzere alınan tedbirler çok yakında semeresini vere-: 
?:ektir. Yeni nesil büyük hedefe doğru kofmaya saVafmıştır. Atatürk gençliği sağlam vücuttO: 
:.aiflam dimaiZ kurmak işaretine inanmıştır. Saiilam dimai1 wurlu hareketi meydana gdİrecektir.: 
••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• ,y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Spoıcu başvektltnıız ISME7 INÖNÜ ivı ata bwer. Bmictitk spoıu 

mılli sporlarımızın başında gelır. Başvekiltnıiz bu sayede 
lıer mamayı ko/ayltk/a aşmasını becernıışltr. 

ŞEF
' e Ulu Şefin Anadoluya ayak bastığı 19 l n mayıs gününün geçen yıl olduğu gibi bu 

yıl da (Spor ve gençlik bayTBrru) olarak 
kutlayacağız. 

Genç nesli 
Büyük tefin Samsuna ayak 

bastıkları büyük ve tarihi gün 
Türk milletinin yeniden hareke
te geçmesinin ve gençletmesinin 
sembolü olarak kabul ediliyor. 

Büyük tef bu tarihte Anado • 
luya ayak basıyor .. 

Türk milleti ayni tarihte bü • 
yük fefin izini takip ediyor. 

Büyük hareket te bu tarihte 
batlıyor. 

••• 
En büyük mütefekkirler ha· 

reketi, hayatın eıası olarak ka· 
bul ediyorlar. 

Türk milleti, hareketin hayat 
olduğunu binlerce sene evvel bat 
lıyan hareketli hayatiyle bütün 
dünyaya anlatmıttı. 

Zaman zaman Türk akıncıla
rı harekete geçtiler .. 

Bilek, beden, silah kullanma 
kabiliyetine istinat ederek akın· 
lar yaptılar,ülkeler fethettiler. 
Daima, her zaman elde ettikleri 
yerleri kendilerine dar buldular. 
Yeni akınlara girittiler. Yeni ve 
büyük hareketler yaptılar. Hare
ket sayesinde her yerde zaferi ta
nıdılar, muvaffakıyeti gördüler. 

••• 
ŞEF'in Samsuna hareketi Türk 

milletinin yeni bir hareket itare
ti oluyor. Ve Türk milletinin bü
yük halk ihtilali bu tarihte batlı
yor. Bu ihtilal yalnız bir idareye 
kartı değildir. Bütün bir dütman
lık dünyasına karşıdır. Milletin 
elinde silah yoktur. Fakat onda, 
onun kanında ve kalbinde büyük 
bir silah vardır. Türk azmi var· 
dır, Türk imanı vardıı:. Bu azım 
bu iman onu hareket sayesind; 
muvaffakıyete ulattırmıttır. 

••• 
Hareketli Türk gençliği ener

jisini botuna kullanmıt değildir. 
Hadise önünde heyecan duymuş
tur, heyecanını iyi kullanmıttır. 
Tü.rk genç~~ği ŞEF'in izini takip 
edıyor, Re1ım genç insan istiyor, 
hareketli insan istiyor, güzel in· 
san istiyor, mert insan istiyor 
sağlam hareket istiyor. Su ısık' 
hava sevgisini gençliğe du~r: 
mak istiyor. Temizlik, sağlamlık 
ve güzellik atkım artırmak isti
yor. 

••• 
Batka yerlerde rejim kavgala

rı var. Türk gençliği bu kavgala
rı sükunetle seyrediyor. Bu seyr
edis, oralardaki harekete inanıs
tan. değildir. Türk gençliği inan;. 
nı büyük Şefe vermiştir. Onun 
istediği, arzuladığı, işaretlediği 
meziyetleri nefsinde toplamak ıı
tiyor. 

••• 
Türkiyede gençliğin iti var. 

ATA TORK nesli büyük hedefe 
doğru koşmıya savaşmıştır. Sağ
lam vücutta, sağlam dimağ kur
mak istiyor. Şuurlu insan istiyor, 
fuurlu hareket istiyor. 

Gençlik bu yol üzerindedir. 
A) Spor sahasında geçici mu

vaffakıyetler. yalnız alkıta mal 

tıı ve neryemım~1 .u.o.uC9Al-l.J. - l ·~ 

Bu mutlu gün Türkün uzun ve karan
lık bir geçmişten, aydın ve hür yeni bir 

tarihi devre geçişinin remzidir. 
Bundan ötürü bizim için hareket ve 

tetebbüsün sembolü olan bugünü biz de 
sporla ve gençliğin hareket gösterilerile 
kutluyacağız. 

Hareket: yaşama. ilerleme ve artma 
demektir. Bu bakımdan hareket Atatürk 
neslinin hayat düsturudur. 

Sayın dinleyiclle~im: 
Ikn de bu akşam sizlere 

toplu minada ifadesi olan 
hareketin 

beden ter-

biyesinden ve beden terbiyesinin geçmiş 
zamanlarda. içinde bulunduğumuz ve 
gelecek zamanlardaki rollerini anlatma
ğa çalışacağım. 

Tarihin verdiği malUmata göre heden 
terbiyesi ilk evvel Türklerde mücavetet 
dolayısile Çinlilerde ve daha sonraları 

Hintlilerde, Mısırlılarda, Yunanlılarda 

ve Romalılarda görülüyor. 
Tarihe medeniyetlerini kaydettiren bu 

milletlerin medeniyetlerini tetkik edecek 
olursak, fertlerinin bedenleri en yüksek 
dereceye geldiği zamanda vaki oluyor. 

Gene bu milletlerin zevalleri tetkik 
edilecek olursa fertlerinin bedenleri in

hitata başladığı tarihten itibaren zeval
leri başladığı görülür. 

Bedenen çürük fertlerden mürekkep 
milletler bir medeniyet yaratamazlar. 
Tetkik, keşif ve icat yapamazlar. 

Bunlar geçmiş zaman. 
Hale gelince : 
Kürremizde birinci derecede zinde o

larak görülen milletler Avrupada Al -
manlar, Amerikada Şimali Amerikalılar. 
Asyada Japonlar. 

Bu milletler. ilim ve fen şubelerinde 
de ileride, çünkü ; 

Bu milletlerde beden terbiyesine ve
rilen ehemmiyet diğerlerinden daha yük· 
sek. 

Esbabına gelince : 
Fertlerinin bedenlerinin terbiyesi ne

ticegİ, mesaiye olan kudretlerini arttır

mak ve mesailerini daha uzun seneler 

temadi ettirmek. 
Her hangi bir fert meslek hayatına 

vasati olarak 25 yaşında tahsilini bitire
rek dahil oluyor ve bu intisap ettiği mes
lokte mütahaasıs olabilmek için daha 25 
sene 18.zım. 

olan gayeler değil; kuvvetli be
dene, bedii harekete, güzelliğe 
mal olan hakiki sporcu gençliği 
kurmak istiyor. 

B) Spor yapan neılin hareket
lerini iyi kontrol ederek bedeni 
ıağlamlatan insana kuvvetli bir 
dimağ vermek istiyor . 

C) Havalardan uçmasını bilen 
ve tehlikeyi havadan tanıyan 
uçucu bir genç nesil yetittirmek 
istiyor. 

D}lyi ata binen dütmanını gö
züyle görebildiği yerde, eli titre· 
meden vurmasını beceren genç
lik istiyor. 

E) Rejim sporu bir süs olarak 
kabul etmiyor. Yalnız bir zevk 
olarak ta tanımıyor. Spor için ay
rılan vakti besaplıyarak yurt mü
dafaasına elveritli bir gençlik 
hazırlamak istiyor. 

Gençlik çalıtıyor. İyi ata bine
cek, iyi silah kullanacak, ferdi 
ve toplu sporların hepsine alaka 
gösterecek, havalarda uçacaktır. 

NERiMAN GVRSA 

- -

' ' ' • 

Spordan beklenen gaye 
Atatürk spor kongresinde: Gürbüz ve 
yavuz evlatlar isterim, buyurmuştur 

25+25=50 ve bu ihbsas dahilinde•izaha hacet var rrudır? Bilmem. 
bir keşif, icat veya bir eaer yapabilmek Yeni doğan çocuk.tan tutunuz da ta 
ıçm daha 25 sene lazımdır ki ; 60 )ık, 70 lik kimselere kadar yükseliniz. 

25+25=50+25=75. Ve her yükselişte oyunun gelişme. hoı 
işte: içinde bulunduğumuz yüz yıllık vakit geçirme, boş umanları doldurma 

fertlerinin her türlü mesailerinin hasılası vasıtası olarak kullanıldığını görürüz. 
alınacak vasati y~ çağı. Çocukların oyuna dü~künlüklerini, 

Bu kadar uzun olan senelere taham- oyundan kazanç]ariyle büyüklerin oyun 
ınül içinde bir kudreti bedeniye ister ki oynama isteklerini dinlenme vruntası 

çok sene mesaide bulunabilsin. olarak kullandıkları görülür. 
cBurada ekseriyet düşünülmüııtür. Oyunların bedeni ruhi ve fikri bir çok 

Müstesna zeki. ve kabiliyetler hariç ad- kazançları vardır. Zihni tanzim eder. 
dedilmiştir.> Çabuk anlama, doğru görme, dikkat 

Halbuki beden terbiyesi ileri gitme- ccs;net, cüret gibi vasıflar oyun ıayesin
miş milletlerde, fertler her hangi bir de takviye edildiği gibi, oyunlardaki VÜ· 

meslek hayatına 25 ya§ında atılıyor. 20 cut ça1ışma1arı da bedenin gelişmesini 

ve 25 seneJik uğraşmadan sonra. hayat 
mesaisi sönüyor. 70 ve 80 yaşlanna ka
dar mesaisini devam ettirmeğe kudreti 
bedeniyeai kafi gelmiyor. 

Çünki beden terbiyesile, bedenini ter• 
biye ederek sıhhat, kuvvet Ve tahammül 
kazanamıyor. 

Uzun zaman için mesaiye olan bedeni 

temin eder. 
JIMNASTIK 

Vücuda ahenk ve tenasübü kazandı
ran hareket ıerisinin fizyolojik esaslara 

göre ayarlanıp verilmesi, vücudu teıkil 
eden adele ve uzuvların gelişmesini te
min eder. 

Jimnastik adını taşıyan ayarlanml§ 

grupları 

ğerlerin, tahammülünü yükseltir. Gö
ğüs kafesini işlek bir hale getirir. Ve ge
nişletir teneffüs fiilinin kudret ve kabi
liyetini ziyadeleotirir. 

Adalabn salim bir tekilde inkipfıru 
temin eder. 

Hüliisa: bedenin tekemmülü oıhhati, 
kuvveti, çevikliği, mukavemeti ve zara
feti jimnastikle elde edilir. Bu tekem • 
müli.t. insanı nefsine h8kiın kılar hare

~~~-""' katına cesaret ve istiklal verir. 

kudretsizliktir ki böyle milletlere mucit, 
k3.şif, müdekkik çıkmak imk8.nını ver
miyot. 

Amerikalılar, Japonlar, Almanlar 

fertlerinin mesaiye olan kudretlerini art
tıımak için beden terbiyesine ehemmiyet 

veretek bütün şuabatı ilmiye ve fenniye
nin verimli bir surette ilerlemesi imki.nını 
ancak beden terbiyesinde buluyorlar. 

Ve bunun içindir ki bu milletler de 
tetkik, keşif ve icat diğerlerine nazaran 

daha ileridedir. 
BEDEN TERBiYESi 

Birbiri peşinden gelen ve birbirini ta~ 
mamlıyan üç koldan mürekkeptir. Bun

laz sıra ile : 
Oyun, jimnastik, ve spordur. 

OYUN 
insiyaki hareket kaynağıdır: oyunun 

her yaıta herkea için lazım olduğunu 

Jimnastik gelişi güzel hareket yapmak 

lACJ. -- - --

değildir. Jimnastikle alô.lr.adar olan fizi· 
yoloji ve anatomi ile adale şekli. vazifesi 
ve hareketlerin mihanikiyeti bilinmekle 
bu kuvvet hüsnü istimal edilir. Yoksa fi. 
ziyoloji ve anottomi eıaslarına dayanmı· 
yan hareketlerden tam bir ifade h7kle· 
nemez. 

iki ve daha çok ferdin, ferden, veya 
iki spor takımının aralannda yaptıkları 
kuvvet ve tahammül müsabakalarına 

spor diyebiliriz. 
Bu kuvvet ve tahammül müsabaka· 

lannı yapaçakların evvel beevvel terbi
yevi oyun ve jimnastilderle mafsalların 
işleklikleri, ada18tın kuvvetlenmesi isa
bın hassasiyeti ve bilhassa kalb, akci .. 
ğerlerin tahammül ve mukavemetini art
brmak suretiyle terbiye edilmesi lazım· 
dır. 

Bunlar terbiye edilmeden spor ya • 
pan1ar spordan fayda yerine zarar gö
rürler. Çünkü spor müsabakalarında 
cehti azami dereceyi bulur. Eğer vücut 
jimnastik.le yetişmemiş ve yukatda söy
lenilen evsafı bedeniye iktisap edilme
mi~ ise azami kuvvet ıarfında beden bu 
cehte tahammül edemez. Bedenin yetiv
miyen zayıf aksamı müteessir olmağa 

başlar. Bunun içindir ki spor yapacaklar 
bedenlerinin mafsal, adale, 8.sah. kalb. 
ve akciğerletin mukavemetlerini arttır

mak için dakik ve tedrici bir surette ter
biye edilmesini İcab ettitir. 

Jimnaıtikle vücut takviye edilmeden 

yapılan sporlardan istenilen rekor pek 
mahdut kalır. Yüksek dereceye çıkamaz. 
Bunun içindir ki beden jimnastikle tak
viye edilmli, hekimin ve spor mütahas
sısının dakik bir muayenesinden sonra 

o bedenin yapabileceği spor şubesinde 
çalıştırılırsa rekor sahih ve yüksek olarak 
elde edilir . 

(Sayın dinleyicilerim: spor mütaha.3-
sıslarından maksadım her ilim ve fen şu· 
besinde olduğu için mütahassıs kendi 
kendine değiJ. o ilim ve fen şubesine ait 
ihtisas mektepleri yetiştirir. Spor da bir 
ilim ve fen işidir. Sporun da, mütahas
sıslannı ancak beden terbiyesi mektep
leri yetiftirir ki bu okula da bugün ma
likiz.) 

Hül8.sa olarak diyebilitiz 1ci: hayatın 

her safhası bir spor sahasıdır. Bu sahada 
muvaffakıyet kafa ile beraber sağlam 

vücutla kaimdir. 
Spor: sağlam vücudu bize ve gençle~ 

~··· ~·~ 

.j.i' 

re bağışlıyacak, gençleri asrımızın tıatl 
görünen sefahat yerlerinden uzaklrt.~ 
racak:, kuvvet kudret, batancılık ve d , 
bunlar gibi bir çok faydalı vasıflar ~·. 
zandıracak, gençleri yurd için hazırlı!' 
cak en emin en güzel ve verimli ıneti" 
ledir. 

Sayın dinleyicilerim: 
Beden terbiyesini teşkil eden o~ 

.. tik h.bd· fi~ Jımnas • sporun ru ı. e enı ve 
akı . .ıı:ı• faydaları saym a bıtmez. Sayrıı ~ 

bitmiyen bu faydalarından istifade an° ~ 
buna yani beden terbiyesine verile' 
ehemmiyet Ye kıymetle mümkündür· 

Mazirniz bu faaliyete verilen kıyı11•; 
!erin el ile tutulabilecek kadar canlJ 
gösteren muvaffakıyetleriyle doludur· 

·ı· 
Türk, zamanın sportmen tanılan flllbı' 

)etidir. Mazideki faaliyet bir çok sel>< 
!erden dolayı epiyce bir zaman dur~~ 
mış bu durakJama bize pek ağıra (11 

olmuştur. Ulu Şefin 1926 daki spor 1<00' 

gresi azalarına hitabeleri de bize buJl~ 
pek açık olarak gösterir. 

cCörüyonunuz ki tarihlerde cibaııl"' 
hakimi olm111 koskoca Türk miUelİI" 
bugünkü nes1imiz varis olduğu bir ıs' 
manda bu koca milleti biraz zayıf, bir" 
hasta, biraz cılız bulm111tur. 

Efendiler gürbüz ve yavuz evlatl'1 
İsterim » 

Atatürkün bu sözlerindeki yük>'~ 
görüşlerini her Türk, yapmadığı zaJ'l'leJ' 
mesul olacağı bir vazife bilmelidir. 

Sayın dinleyicilerim: 
Büyük Önderin istediği yavuz e"Vlit .. 

ları yetiştirmek ve yavuz olmak aınac.ır>• 
bizi ulaıbracak vasıta da beden terbi' 
yesidir . 

Atatürk devriminin heden terbiyesirı0 

verdiği ehemmiyet ve kıymet yurda açl" 

lan yüksek beden terbiyesi okulu bu işle' 
rin ilmlleşerek ilerlemekte olduğunu af' 
dın1atan hamlelerdir. 

işte: yurdun dört bir tarafında tertlel' 
leri atılan atadlar, Halkevlerinin sP0 ' 

kolları yurdun sonu gelmez daği•'." 
zümrüt ovaları, denizleri... HepitJlit 

bunlatdan nasibimizi almalıyız. Koşrnıı"' 
lıyız, yürümeli, yüzmeli ve dağlara t.J! .. 

manmalıyız. 

Açık havada güneşin hayat bağışl•Y"° 
ışıklar altında vücutlaYınuzı ~letip, cıt.fl. .. 
lılık ve sıhhat kazanmahyız. Bütün bıJ 
çalışmalanmızla başarıcılık yaratıcıh .. 
ğımızı. kuvvet ve kudretimizi yükselt .. 
meliyiz. 

Her yerde, her iııte muvaffakıyetiA 
sırrını sıhhatte arayınız. Sıhhatinizi 9it

4 

bağışlıyacak, sizi güzel bir vücuda ]c.ı"' 
vuşturacak ve hayatınızın sonuna ka.dJ.f 
zindeliğinizi ve neşenizi arttıracak ol3flı 
beden terbiyesini esas biliniz ve taııı>'1 .. 
nız. 

CEMAL CöKDA~ 
Kültür Bakanlığı b.oden terbiyeıi 

ve izcilik direktörü 
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- Uyanıyor! Onu öldUrmeden de- dır değil mi? .. 
likten. atmak doğru olniıyacak. Belki Adamcağız hınçkıra hınçkıra ağlıyor. 
de kaÇabilir. omuzları sarsılıyordu. O şimdi dünya

Dişleri birbirine çarpıyordu. llave yı, bulunduğu yeri, buraya ne için gel-
etti: eliğini unutmuştu. 

- Eğer boğınazsam °Çok ıstırap çe- Hiç birşey yokmuş gibi gülerek: 
ker ... İyisi mi, boğayım da zor ölmesin. - Haydi evimize dönelim. Anlıyor 
Boğmak için ipi hazırlarken de ho- musun evimize .. dedi. 

nıurdanıyordu: - Modondaki küçük evimize değil 

Paris, 14 (A.A) - Türkiye .. 
nin Pariı büyük elçisi Suad 
Davazla refıkas• bugün beynel
milel biniciJik yarış'ar1na işti
rak eden heyetimiz azasına 
binicilerimizle bazı Fransız za· 
bitlerine büyük bir ziyafet 
vermiştir. 

Ziyafeti Bayan 
şereflendirmiştir. 

lnöoü ayrıca 

Büyük elçi yemeğin sonun

da bir nutuk söyleyerek pek 

az miJJetlerin iştirak edebildiği 

bu beynelmilel yaraşlarda bioi
cilt-rimizin gösterdikleri yüksek 
mebareti tebarüz ettirmiş ve 

heyet reisi general Tanerle 

heyet azasını ve binicileri ay
rı ayrı tebrik etmiftir. 

- Evet .. Mutlaka ölmelidir. Onu öl- mi? 
düreceğinı. Aruk bu sonuncu olacak. - Hayır ... Yani, evet... Oraya ... Bu- --~~--------·-~·--·---........... ~~~~----
Sonra.. Kurtulacağım.. rada ne yapacağız?. Gel gidelim. .. 
MahkUnı kadın bu &ırada söylenme- Viyoletta titredi: 
~ başlamıştı. Cellddın kulağına şu ke- - Burnsı. Oh .. Burası neresi?, 
liıneler geleli: - Burası mı?. . 

-Tanrıya ısmarladık anacığırn..Sev- Kılot bu kelimeyi işitince çehresini 
giJi llnacığını. Baba!.. Baba!- N~rede- buruşturdu. Titredi: 
Bin?.. _ Burası, diyordu. Buradayız kızım. 

Bu sözler ceJ!adın kalbine işlemişti - Aman babacığım. Yüreğinizde ne 
Soluyarak söylendi: kadar da sıkıntı var. Adeta korkuyo-

- Anasını çağırıyor, babasını çağı- rurn. Bu ev nedir?. 
l'lYor. Sesi de ne kadar tatlı ve hazin.. Kılot bir eliyle alnını silerek etrafı-
\'iı~. . b k d -"'ı:;ınu yakıyor. na a m ı: 

l<ılot•u mukavemet edilemez bir me- - Burası.. Oh hatırlıyorum.. Un.et! 
~ 5artnıştı. Mutlaka onun yüzünü Kaçalım .. Çabuk kaçalım.... . . 
g~tınek istiyordu. Çingene elbiselerine 1 Hemen ayağa kalktı. Sesın~eki deh
bul'ÜnınUş olan kızcağızı her halde gö- şet eserlerinden ürken kızın bır kolun-
l'~c.ekti. Hiç olmazsa onun mahkUmiye- ! dan yakaladı. .. .. 
tinı intaç eden sebepleri çehresinde 0 • Bu sırada kapı açıldı. Favsta gorun
k~tnağa çalışacaktı. Bilylik bir tered- dü. Yüzünde siyah bir tül vardı. 
dut içinde iken elleri kendi kendiiıe kı- ............. ·· .. · .. · 
tın boğazındaki ipleri çözmüş, çuvalı Favsta, Viyolettaya yakıcı bir b~ 
çıkarmıştı. fırlattı ve dedi ki: 

. Rıun tapılmağa değeri olan güzelli-ı - Demek bu kız... Celladın evlatlı
ğ~, kapalı gözlerini silsliyen uzun kir- ğa kabul ettiği çocuk, Famezin kızı 
Pikleri, saf ve temiz alnı, parlak saçla- imiş... Onun vücudunun ortadan kalk
l'J 111.eydana çıktı. ması için bu ikinci ve daha kuvvetli 

Uzun dakikalar anlaşılmaz bir duy- bir sebep! ... 
~nun tesiri altında cellat, bu güzelli· Kılot donmuş kalm~tı. Favsta ellc-

ı ~eyğre daldı. rini uzattı. öldürücü bir sesle sordu: 
ö 0 

hüc bir sesle, ene kadar da güzel! N bekli ., 
lccek ha!> diyerek düşünceye daldı. - e K lyo~unuz. ıldı v· 
Ya,... d O vakıt ı ot şıddetle sars . ıyo-• .. ş yavaş nere c olduğunu ne ya- . . .. · 

Pacağ d tm w b ' . lettayı arkasına ıttı. Böylece onu hiına-. ını a unu aga aşladı. Kalbı- . . . . 
nın bir kus kanadı gibi ç t w h' ye etmelC ıstedığını anlattL Koca elle-

:.: arp ıgmı ıs- Aklı baş da . . s~tti. Bir aralık garip duyguların tesi- rini kavuşturdu.. . ın n gı~ 
rıyle kendinden bil t•w• lm"ri bir halde hafi! hır sesle cevap verdi: tk e geç ıgı o ~-u. 

.. 
1 

eliyle kızin saçlarını yakalıyarak - Çocuğum, Madam, bu benim ÇO-

soyleniyordu: cuğumdur. Kızımdır. Onu hayli zaman 

- Acaba deli mi oluyorum ... Neler evvel kaybetmiştim. Şimdi onu burada 
~klıına geliyor.. Aman Tanrım .. ·Senin 

1 
buldum. Cenneti cbcdiyyen kaybettiği

~e7.ana mı uğnyorum? Delirerek mi mi sanırken onu cehennemde buldum. 
oleceğinı B hr 1 · · ks' · .. u çe e.. Evet bu çehre.. Artık benden birşcy ıstemıyece ınız. 
Bana neleri hatırlatıyor .. Hayır. Hayır. 1 Değil mi?. Şimdi ne demek istediğimi 
Bu d l'J:ı..... . 1 eli b' .. e ı ıAUr. Çocuk şimdi bu yaşta ola- anladınız değil mi?. Hay ıze ızın ve-
ca~. Bu çehreye malik olacaktı.. riniz! gidelim .. 

eın ağlıyor.. Hem gülüyordu.. De- _ Mctr Kılot vazifenizi yapmak için 

Hırvatistanda 

hadiseler oldu 
"andarmalar nAdlse çı
karanlara ateş açmak 

mecburiyetinde kaldı 
Belgrad, 13 (A.A) - Hırva

tistanda Seoj de 9 Mayısda 
çıkan kaolı hadisefer hakkında 
dün gece ikinci bir resmi teb· 

liğ neşrolunmuştur. Bu tebliğe 

göre mezkur hadise esnasaoda 
jandarmaların öldürdükleri beş 
altı kişi esasen daha evvel 
komünist veya tedhişçi olarak 
mahküm • edilmiş kimselerdir. 
Ve ölümlerine !ebeb olan ha
disenin de başlıca me41uJleridir. 

HOLIVUTTA 
T . knlsyenlerln grevi 

zafere kadar 
devam edecek 

Holivut 14 (A.A) - Sinema 
grevcilerinin işçi delegesi şu 

beyanatta bulunmuştur: 

Teknisyenlerin grevi tam za

fere kadar devam edecektir • 

Başlıca ihtilaf işçilerin sendikal 

bir teşkilata mensup olmıyan 

teknisyenlerin kullanalmaması 

hakkındaki talepleridir. 

Dr.Ekner 
Yardım işlerini 

takdir etmiş 
Nevyork, 14 (A.A) - B. "anı ettı· ahk-" 

· ne bekliyorsunuz. M umun canım 
E - Onun saçları.. Hiç söz götürmez. almak için ne bekliyorsunuz cellat!. misyoounun diğer beş azası 

Vet onun saçları!.. Bu ağız da tıpkı Cellflt kelimesi üzerine Viyoletta si-
onun w buraya gelmişlerdir. B. Ekner 

Ekner ile Alman tahkik ko-

.. agzı.. Ah gözlerini de bir kerre 1 yah elbiseli kadına hayretle baktı.Han-
CorebUsern.. çercsini yırtan bir feryat çıkardı: yardım işlerini takdir etmiş ve 
Çe~a~, iniltiye, kahkaha hırıltıya - Babam! Cella~!. B~ba~n cellat ha!. hu işlerİ!l pek mükemmel bir 
~ dı. Acaba bu, o mu? Kızı salladı. Diyerek geri gcrı çekılcli. surette yapı'.mıcz oldugw unu söy· 

Otkunç ve yüksek sesle bağırdı: Kılot'un yüzü kül gibi oldu. Omuz- " 

"
0 

ett.a' l inil' til K ·.ı he . ... rildi. Yürekler parça ayıcı er çı- omisyon hiç durmauan • 

1 m para torluk 
konferans1 --Londra, 14 (Ö.R) - impa-
ratorluk konferansı bu sabah 
saat 10 da St. James sarayında 
açılmıştır. imparatorluğun bu 
mühim içtimaı için Taç giyme 
merasimi dolayısile Dominyon
lar başvekillerinin Londrada 
bu!unmalarıodan istifade edil-
miştir. 

lrlandada 
Londra 14 (A.A) - Deve

ran eden şıyialar hilifma ola
rak lrlanda taç giyme merasi

minde temsil edilmişti!'. 
Dublin 14 (A.A) - Dublinin 

büyük caddelerinden birinde 
iki dükkanın camları lngilh 

plakları ve lnç· giyme merasimi 
fotografları teşhir ettiklerinden 

dolayı taşlanmış ve kınlmıştJr. 

Mussolininin 
telgrafı 

Roma 14 ( Ô.R) - ltalyan 

imparatorluğunun birinci yıldö· 

numu münasebetiyle general 

Frankonun tebrik tel5rafma te• 
şekkürle mukabele eden B. 
Mussolini n~syonaliıtlerin da· 
valarından muzaffer çıkmaları 
için temeonilerini bildirmiştir. 

Fransa- Lehistan 
Ticaret anlaşması 

Paris, 14 ( A.A) - Yeni 

Fransız Leh ticaret anlaşması 
Lt>histana yüzde yirmi nisb~-
tinde bir mübadele fazlası 

,, -1 k.ızım. Çocuğum Viyoletta!. Vi-ı' Iarı çöktü. Başı göğsünün üzerine dev- )emiştir. 

k \r~Yoletta gözlerini açtı. Çekinerek, karıyordu. Kızına doğru döndü: meo Lakehurste hareket et· 
.ı~r a korka cellada baktı. Şimdi oda-1 _ Korkma! İstersen sana elime tut- . t" B. Ekner orada Hı'n- edecektir. ••••• 
,.... o k k mış ır ••1 •••••••••1 •••11111• 11•••••••••••• • saı os oca herifin yere diz çökerek turmam. Seni bir daha kızım diye çağır- • 
Yorurnasından başka birşey duyulmı- mam. Korkma yavrum. Benim hatırun denburg balonunun enkazı 

imkanını vermektedir. Fransa 
Lehistana bilhassa otomobil 
ve şarap ihraç edilecektir. 
Lehistan da mübadele fazlasile 
de Fransaya olan ve yekunu 
200 milyon franka yükselen 
mütedahilleri 2 senede itfa 

du. ı · . k k ' . d k k kt r Ç ıçın or ma... üzerm e tet i at yapaca ı • dara~cuğun gözleri sulandı. Kollarını. Dedikten sonra Favstaya yüzünü çe- B G •• • 
ll~tgacının altında olduğu gibi herife ' virdi ve haykırdı: • orıng 18tanbul radyosu 
l'l}~· Son derece bir sevinç içinde mı- - Madam, şimdi çok büyük bir ci- Venedik, 14 (A.A) - B. SAAT 

dı: t · lcdini'z. Şu yavrucagwın bana 12 30 - 14 arasında plakla Türk - B w naye ış Göriog tayyare ile bugün ge-ğltn! . abacıgım. Benim Kılot babacı- karşı olan bağlılığını kırdınız. w Onun musikisi, halk şarkıları, ha-
li . . ı için ben de yüzünüze karşı bagırıyo- lecektir. Madam Göring Napo· vadis, plak neşriyatı Şidde~ doğruldu. Hemen ecri çekileli. rum. Bundan sonra benden kendinizi liden gelerek kendisine aıülaki 18 30 Dans musikisi. C!tlı b' . 19 25 eır-ar ır sevınç ve şüphe kasırgası 1 koruyunuz!. olacaktır. Sololar 

titri ını 5arnııştı. Koca ellerini titriye 1 _ Asıl kendini koruyacak sensin cel- J ) d d 19 50 Konferans 
ti ç:~tıa UUıtıyor, sonra şiddetle ge- lat!. Bu işi çabuk bitirelim. Yoksa itaat r 3 0 a a 20 Fasıl heyeti 
ed~llli 'ıyordu. Ona dokunmağa cesaret~ etmiyecek misin?. Kanunuesasi 20 30 Bay Ömer Riza tarafından 
Sorı.ı. }Ordu. Iieın ağlıyor, hem gülüyor!' - ttaat etmek mi?. Hal! anlamadı- d Arapça söylev 

Yordu· d llı Dublin 14 (A.A) - ' Irlao a 20 45 Fasıl heyeti programının de-- N · ruz mı? Şu karşınızda uran zava • 
ha!. Dea~ıl, 0'.15ıl?. Bu benim çocuğum 1 cık benim kızımdır. Size kızun diyo- parlamentosu serbest irfanda 

121 
vamı. 

rtıi?. lı değıli.m a?. Oh.. Sensin değil rum. devletinio yeni kanunu esasisi 15 Stüdyo salon orkestrası 
1 

na 22 15 Ajans ve borsa haberleri - Bent ha Viyolcttaya dönerek . ve etti: hakkındaki kanun layihasını 22 30 Plaklarla müntehap parçalar t.-· ıı t bın bacığını. Benim!.. - Korkma kızım korkma!. Hiç bir 
3 

e 
~ o .. ün d- 'k' . k d 4 rey A k d atıld ut cesaretini topladı. Kıza scye ehemmiyet verme. Bana her ~eyin un ı ıncı o uouşun a . . O ara ra yosu 

'rüy '~i:"" kollan arasına alarak s.ırt,, 1 Üstünde 15zun olan senin hayahn<lır. karfı 69 rey!e tasdik etmıştır. ı 12 30 - 14 15 Plaklarla Türk mu-
den uuıJ:ukarı ~dırdL Ölüm deliğin- 1 

Haydi buradan çıkalım!. . 1 sikisi, halle şarkıları, dahili, 
re otu d şarak hır köşeye çekildi.Ye-! Ortalığı çınlatan Favstanm sesi du- odaya girdiler. Favstanın karşısına. di-ı harici haberler. 
Göz]:~· Kızı dizlerinin ilzerine aldı. 1 yuldu: zildilcr. Bu manevra yıldırım sür'atıyle 15 30 Riyaseticümhur Filarmonik 

rtıy0rdu rt~e~ ırmak gibi Yaşlar boşa-} - Celliit! İki yoldan birini seç! Ya olmuştu. .. orkestrası konseri. Musiki 
!lası a~ trıyen dudaklarından ma- onunla beraber öleceksin!.. Ve yahut Kılot bayılacak gibi bir hale duşerek muallim mektebinden naklen 

Vi.Yolct ılnıaz. kelimeler dökülüyordu.~ onu öldüreceksin!. Viyolettayı da kolları arasında . sıktL 18 30 Plak neşriyatı 
- B bta da şaşkın soruyordu: ' - Ben mi itaat edeceğim. Ş~vketlirn Geri geri çekildi. Bu esnada herif hem 18 35 Çocuklara karagöz. Küçük ~ a acığun B · d k" 

&ırn. Siz.si . · enım Kılot babacı- siz galiba aklınızı kaybettiniz! .. Haydi homurdanıyor. hem de ku urmuş o- Ali tarafından 
b nız ha'" 'L- ı · ı Y 1 · d' k 'b' d' 1 · · ·· te · du 19 h-

1
L k ~lerif b ·.. uakalım yo verın. o verın ıyorum; pe gı ı ış ennı gos nyor · 1 O Türk musikisi ve aı& şar ı-lıyabi} . ~nların ancalc bir ikisini an- yoksa şimdi öldüğünüz dakikadır. Kılot odanın tam karşı duvarına ka- ları 

- ı:::~tı . 1° da:.. Sol kolu ile kızı belinden yakalıya-! dar gitti. Kanlı gözlerini muhafızlara 19 30 Arapça havadis, saat ayarı 
ğır. Sesi~ ... ~tc .böyle .. Beni böyle ça- rak kaldırdı . Sağ kolunu da yukarıya dikti. Anlaşılmaz bazı kelimeler ağzın- 19 45 Halk şarkıları, musiki. 
l<oUarı ı:ıteyım. Ne kadar güzelsin .. kaldırıp Favstaya doğru yürüdü. dan dökülüyordu. Demek istiyordu ki: 20 15 Plak neşriyatı 
landığı nı ~numa dola_ Bundan hoş- Favsta celladın yırtıcı bir hayvan gi- - Haydi bakalım. Geliniz. Cesaretiniz 20 30 Konferans 
b rnı ço iyi bilirsin Ah ne ld ı b' .. · ·· ··a .. w .. •• .. d'"ğ·· hald l' 'zi sürün" 20 45 Dans musikı'si 4

ıayır h .. o u .. , ı uzerıne yuru ugunu gor u u e 1 varsa ona e ını uz. 
!la sorır:yır SUs!. Bunların hepsini ha- yerinden kımıldamadı . Gözlerini kırp- Muhafızlar ilerlemiyor, Favstanın 21 Ajanı haberleri 
l1iın k anlatırsın. Yalnız söyle .. Be- madı. Fakat kemerinde taşımakta ol- emrini bekliyorlardı. Lakin Kılot onla-ı 21 15 Salahettin ve T anburi ömer 
~ ~zı~ın.: Iiayatırnsın.. Viyolet- duğu düdüğü dudaklarına götürerek 1 nn silahlarını ateş etmek üz.ere hazır- tarafından Türk musikisi, 
la:-1~~. ~egıl m.ı? .. Söyle söyle .. Şu kol- keskin ve kısa bir ses çıkarttı. ılandıklarının farkında idi. prkılar. 

' sılct ~tm benim kızım- Bir saniye içinde on beş kadar silihlı _ Bitnaedi - 21 4; Stüdyo alon orkeetran 

19 Vıtel 13 13 25 
11 K. Taner 11 50 11 50 
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Rumen -Yugoslav 
ticaret anlaşması 

Belgrad, 14 (Ô.R) - Ro
manya ticaret nazırı buraya 

gelmiş ve merasimle karşılan

mışhr. Rumen ticaret nazırı 

şerefioe verilen resmi ziyafette 
hükümeti orman ve maaden 
nazm temsil etmiş ve samimi 
nutuklar teati edilmiştir. 

Belgrad, 14 ( A.A) - Ro
manya ve Yugoslavya ticaret 

nazırları burada yeni Roman
ya • Yugoslavya ticaret mua· 
bedesini im1alamışlardır. 

Yaz geldi. Ilıcalarda, kahve
lerde bol Işık lazım, zira müş
teri kelebek gibi ziyaya üşer. 
Bir Standard lambası edininiz, 
idareli, dayanıklı parlak ziya
lıdır. 

Aeentası: Hüsnü ldemeo, Sa
man iskelesi, ikinci Kordon, 
lzmir. 

Halk oteli bay Fuada mü· 
raca at. 

1-15 (798) -
Sahlık arsa 

Güzelyalıd• Recaizade ve 
Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başıoda 427-75 M. 2 
bir arsa ehven fiatla satı
lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 
ilan işleri bürosuoda Naci 
Tokaya müracaatları. 

1-3 

lımir Ticaret Mahkemesin .. 
den : 937/207 

lzmirde Saman iskelesinde 
Büyük Kardıçah hanı altında 
Güzel lzmir nakliyatı umumiye 
şirketi lstanbul şubesi tarafın· 
dan lzmirdeki merkezine nak
ledilmek üzere Deoiz yolları 

işletme idaresioio Ankara va
puruoa yükletilen eşya için 
lstanbul acenteliğinden ahnmış 
olan biri 20 • 6 - 936 tarih ve 
4917 numarala 186 kap ve di· 
ğeri ayni tarih ve 4929 numa
ralı 116 kap ve diğeri yine 
aym tarih ve 4930 numaralı 
101 kap muhte!if eşyayı muh
tevi üç parça konşimentonun 

ziyaa uğradığmd~n iptali mez
kür şirket tarafıodan istida ile 
isteoilrniş ve ımreti mübrez 
20 - 6 - 936 tarih ve 4917 ve 
aynı tarih ve 4929 ve yine 
aynı tarih ve 4930 numaralı 
muhtelifülcins ticari emval ha
mulesioi natık Ankara vapuru· 
nuo 14 numarala seferine ait 
üç parça konşimento muhtevi-
yatı olan ticari malların kim
seye teslim edilmemesi lüzumu 
Deniz yolları işletmesi lzmir 
acenteliğine bildirilmiş olması

na binaen adı geçen üç parça 
konşimentonun ilan tarihinden 
45 güo içinde mahkemeye ib .. 
razı ve ibraz edilmediği tak
tirde mahkemecP. iptaline ka· 
rar verileceği ticaret kanunu· 
nun 638 oci maddesi hükmüne 
tevfikan ilan olunur. 

14-15-16 (837) 1470 

#------------------------.... -
Tütüncüler, sebzeciler 

Tam verimli makbul cioı mahsul, aocak iyi yetiştirilmiş 
fidanlardan alınabilir. 

Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul
lanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimizi zürraımıza emniyetle 
arzederiz. 

ADRES= Hacıdavut zade 
RAHMi KAllLı\DAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon 3809 , ............................... ~ ........... , 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış piUerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Su!u ban cıvarında 28 - 9 Hüsnü Ôz 
vdemisli. ,_. 
Türkiye Mensucat 

Türk Limitet 
Fa brkiaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ta& lzmlr 

Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, 
lenir, katlanır lcırmızı ve mavi boya'arın çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

kast er-
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lzmir ikinci Hukuk Mahke· 
mesinden: 

lzmirde Kahramanlarda Şe· 

hitler C. 25 No. evde Mehmet 
karısı ve Hasan kızı Samiye 
tarafından aynı adreste mukim 
iken tegayyüb ederek elyevm 
ikametgabınm meçhul bulun· 
duğu anlaşılan kocası Hüseyin 
oğlu Mehmet Fevzi aleyhine 
açtığı boşanma davasından 
dolayı yevmi muayyende mah
kemede hazır bulunması için 
müddeaaleyb hakkında ilanen 
tebligat icra edildiği halde 
müddeaaleyh gelmemiş ve da
vacının isteğile gıyaben mua
mele yapılmasına ve gıyab 

kararının bir suretinin mahke
me divanhanesine talikına ka· 
rar verilerek bu babtaki tah· 
kikat 9 • 6 - 937 Çarşamba 
gününe bırakılmış olduğundan 

yazılı günde saat on raddele· 
rinde tahkikat hakimi buzu· 
runda müddeaal<!yhin asaleten 
hazır bulunması veya tarafın· 

dan vekil göndermesi lüzumu 
aksi takdirde bir daha tahki
kat ve muhakemeye kabul 
edilemeyeceği H. U. M. K. teb
ligat faslına tevfikan tebli~ 
makamına kaiı:ı olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

(1841) (845) 

MENEMEN iCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

Mimar Kamile 311 lira 32 
kuruş ve ayrıca masraf ver· 
meğe borçlu Menemt-nde Sefa· 

nikli Ismail validesi Sadberkin 

tahtı tasarrufunda ve Alacaklı 
Kamile ipotekli bulunan mayıs 

• ~30 tarih ve 45 numaralı tapu 
kaydı mucibince Menemen çar· 
ıısında Arastada Sağı yol solu 

çizmeci Dimitriden sahibi se· 
nede geçen arkası şekerci Çe· 

lebiden bay Mebmed'e geçen 
cephesi tarik ile mahdut dört 

netre murabbaında iki tarafı de
mir kepenkli kar~ir ve 200 lira 
kıymeti muhammeneli dükkan 
açık arttırma suretile 14 - 6 • 

937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 de satılacaktır. 

Bu arttırma satış bedeli mu· 
hammen kıymetinin yüzde 75 
§i bulmadığı takdirde en son 
arttıranın teahhüdü baki kal

mak üzere satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci arttırma 29 • 
6 • 937 tarihine müsadif Salı 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

Bu arttırmada dahi yüzde yet· 
miş beşi bulmadığı takdirde en 

çok arttıranın isteklisine ihale 
olunacaktır. işbu gayri menkul 

üzerinde herhangi bir sebeple 
bak talebinde bulunanlar elle

rindeki vesaik ile birlikte işbu 
ilanın taribi ilanından itibaren 
20 gün zarfında müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilinde sabit olmıyaıılar 
paraların pay!aşmasından hariç 
bırakılacaktır, 15 - 5 - 937 ta
rihinden itibaren şartname her 

kese açık bulundurulacaktır. 
Yüzde iki buçuk dellaliye 
müşteriye aittir müterakim 

vergi ve tanzifiyeden orman 
belediye rüsumu ve vakıf ica
riyesi arttırma bedelinden ten· 

zil o!unur. Arttırmaya iştirak 
etmek istiyenler yüzde yedi 
buçuk pey akçasını veya milli 
Banka mektuLunu hamilen dai· 
remizde bulun an 936 • 252 
No. lu dosya ve icra münadi
sıne n::üracaatları ilan o'unur. 

(1479) 846 

hmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hu':uk l\:abkemesinden: 

lzmirde Enver bey sokağın

da 24 sayıda oturan Mahmut 
oğlu Abdullah akıl hastalığına 
tutulduğundan mahkemece 
a~ası Abidenin "eliiyeti altına 
konulmuştur. Keyfiyet ilan 
olunur. 

1488 18421 

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 civarında 
No· 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdır. 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
17 Mayı~ 1937 tarihinden itibaren Tütün, Müskirat ve Barut 

beyiye tezkere'erinin değiştirilmesine başlanacaktır. 
Değiştirme müddeti 1 Haziran 1937 de bitmiş olacaktır: 
Bayilerin bu müddet zarfında baş müdüriyete müracaatları 

ilan olunur. \840) 

Çamaltı 'Tuzlası Mü
dürlüğünden: 

toprak Tuzlamızda tuz sevk ve 
işlerinde istihdam edilmek üzere 
250 işçiye ihtiyaç vardır. Yevmiye 
azami 1 4 o kuruştur. 

Ça!ışn1ak istiyenlerin üç adet 
fotograf ve hüviyet cüzdanlariyle 
birlikte Tuzla Müdürlüğüne mü-
racaatleri. 

15~16~18~19~20~21 (1486) l843) 

lzmir Tramvay ve Elektrik şir
ketinden: 

Şebeke ameliyatı do'ayısile cereyanın 16 - 5 - 1937 de saat 

7 den 17 ye kadar Eski mahkeme caddesi, Kuyumcular, Kilim· 

ciler, Ütücüler sokaklarında ve mücavir sokaklarda kesileceği 
sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

de ... 
• . 

-.-... - "PERLODENT" dl~ macununıı 
tercih edeceksiniz, 

'Zira a~ızın bllcOmle •eraltl sıhhlyeslnl 
fıalz olan bu macun dişleri çOrOmekten 
'korur, diş etlerini uvvetlendlrır, nefesi 
'lerinlatlr, ve ln~anın gOrOnO• efesini 
artırır. 

-•-
~~~~~ ?~~ .. f.ıt<f,,.._ - ~·. 
ltıA. "f<4 vrı "'1üw ol-. iAt.;o.-~ -:h.:...,q 

1 

• 

TURAN Fabri:,aları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sııbunla•ını, traş sabunu ve kremi ile glizellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır Yalnız toptan sa· 
tı~lar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telık Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut • .224 Te on 3465 

ı ve n ed.tlrnesı ua~ ... - ~ ., .... _,, .. .,. --

•• 
Osürkenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk arabalarının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlar.nı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve sarı oikrlaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 1 Z M 1 R ve A N K A R A 
mağazalarından temin edebilirsiniz. 

··················ıııııııııııııııııııııııııııııı •••••••••••••••••• 

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

................................. l ..... =--------------------

tZMlR BELEDlYESlNDEN : 
.1 ••• Beher metre murabbaı al

tı yüz kuruştan sekiz yüz kırk 

lira bedeli muhammenle 11 ıayı
b adanın yüz kırk bir metre mu-

rabbaındaki 22 ıayılı arsasının 

satışı batkatiplikteki tartname 
veçhile 21/5/1937 cuma günü 
saat on altıda açık arttırma ile 
ihale edilecektir. 

İştirak için altmış üç liralık 

muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encüme
ne gelinir. 

.2 --- iki bin iki yüz altmı§ altı 

lira kırk dokuz kuruş bedeli ke
şifli hava gazı fabrikasında ga
zometre ve sairenin boyanması 

ve tasfiyehanede duvar yapılma
sı işi 21/5/1937 cuma günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartnamesi 

yedi kuruş mukabilinde batmü
hendislikte satılır. İ§tİrak için iki 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

3 --- Bin üç yüz altı lira 

kurut bedeli keşifli Sinekli cad
desi üzerinde yapılacak kırk 

dört metre uzunluğunda kana-1 
lizasyon işi 21/5/1937 cuma gü- ı 
nü saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Keşif ve 1 

şartnamesini görmek üzere baş 1 

mühendisliğe, iştirak için de yüz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve 
encümene gelinir. 

5---8~12~15 1364 (778) 
Kültürpark içerisindeki büyük fu

aı gazinosu binasında yapılacak ta
dilatın ihalesi bir hafta müddetle 
temdit eclilmiştir.Şartname, keşifna
me ve projeyi görmek üzere beledi
yede Fuar fen heyetine ve eksilt
meye İştirak için 19/ S/ 937 çar

şamba güm; saat on altıda belecliye
de toplanan fuar komitesine 797, 1 S 
liralık teminat akçesi veya banka 
mektubu ile müracaatleri ( 838) 

-- Radiyoloji, radiyom ve elektrikle 
teclavi ve diğer fizyoterapi müesse
seleri hakkındaki 31 S3 numaralı ve 
19 4/ 937 tarihli kanun belecliyede
ki ilan tahtasına asıldı . Herkesçe bi-
linsin. 1490 ( 841 ) 

DOKTOR 

Sami Kula~çı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıkları birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad· 
desi 992 T elefoo 3668 

1-26 1481) 

1 

B BIS T ·O L 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tllrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ıda
resile blitün Eğe halkına ken· 
diıioi sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiş ucuzdur. 

1·;-' ""~ V;"' . ' , •. • ~ . . .... . .; :-• . . 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Mod, 7 

Halkımıza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 

model petromaks lüks lambalarını NECiP SADIK mağa· 
zasından arayınız. 

Balcılar: 156 ··Necip Sadık Damlapınar 

•• 
Bayındır Belediyesinden:-

Beıediyemiz Elektrik motörlinün 937 maii yılı Mazot ve makina 

yağı ihtiyacı kapalı zarf usuli'e 25 • 5 - 937 gününden 15 • 6 • 
937 gününe kadar yirmi gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların münakasa şartlarını öğrenmek üzere Belediyemize 

ıuüracaatları ilan olu11ur. '1480) (8471 


