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• ISTANBUL, 11 (Ynıı Asu Mllluı/Jbbr
dm) - Fıa11sanuı Satiye Jnlt.al4M lumılUli 
B. Mat/el bugün lduimize Eduek Pruise 
haıekd etmiştir. 

J<.omiser, Paıisteu Qnev1eye giıkak ve 
Hatav meselesının Müldler Gemiydi kfJns~ 

yindeki müzakueleıinde bulunacaktu. 
B. komiseı, Cenevıede Haıiciye Vekilimiz B. 

7 Riiştü At asla dal temasta1da bulunacaktu. J~y L f"Ort: 2&97 

--==-.Fiati (5) kuruttur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.sl Gazetedir YENi ASIR Matbaasında baadmıftır. 

Arnavu lukt • 
ır 

•·ı1 *'ft+#89P±iAi-

: •••·•·••·····••······•·•····••·•··········································································································································· 

~ DÖRT SENE SONRA BITLİSE TRENLE GİDECEGiz 

Istanbul - Bağdat doğru tren 
hattının inşa faaliyetine başlandı · 

Türk inşaat mühendisleri CCzirede tetkikler yapmaktadır 
,_ı.,_,,,,,, 11 (TılJonla)- Tiirlıiye fimendüerleriyle Iralı deo- fCU1 lıaalaima ba,ifllftlffır. Ba aaretle ldan6alJan BaidaJa 

: ~~irYollan laaıtuıın lNrlııtirilllleli -.J .. da yapılmalıta olan doinıdan dofraya trenle Plilecelı, TiiTlıiye • Iralı ticari miina
! ~.U..., artılı aon Mlhaya dahil olmafhır. Diyanbelıirden Ce- ..hetlai doir• hat ~e inlıifal «l-=-ii gibi Himlidan 
!-.Ye bir hat yapılmaı teluırriir etmiflir." yolc,.laia da ~ılacalıtır. Hat tamamlamlılrtan sonra Hindi• 
!-,., 8q hattın İnfCW i,lerine Türkiye lıınnında baflanmlffU'. Deu- tandan birçolı taridlerin mernleketimiu •ir,,,,.aına intisar 
! ~eınir~olları İnf'l"I rnühenJUleri ba İf için Caireye hmelıel edilebilir. . . 
!~dir. Cezirede yapılacak iıtik,al İfİ pelc Jn.. bir zaman· Memlelcet dahılınJeki hatların da İrtf'"I 0İl'!"lernelcteJir. Dört 
: Q bitirilecek Ve hat azami ıüratle tamamlanacalıtır. be, ıeneye lıadm Erzurum, Van, Siirt ve Bıtlı• ITenle giJile-
:.. .. !~d hiilıümeti de Cezireden Baidada lıatlm olan ln.nın İn· celıtir. ... . ...................................................................................................................................................................... . 

Son dakikada isyanın 
Belgrad 17 ( Hususi ) - Muhtelif 

kaynaklardan alınan haberlere göre 
Arnavutlukta büyük bir ihtilM hare
keti patlak verdiği teeyyüt etmiştir. İs-

yan hareketinin başında, bundan daha 
sekiz ay evvel kabinede dahiliye nazın 
olan Etem Toto vardır. 

lsyan hareketi cumartesi gecesi pat-

bast1rıldığı bildirildi 

Kömür 
Sergisi büyük bir 
alaka uyandırdı 

lak vermiş ve asiler ellerinde, sayısı Ankara, 16 ( A.A ) - Nürenberger 
henüz meçhul olan kuvvetlerle Erge- Zeitung muhabiri Enternasyonal kö-
riyi muhasara ederek işgal etmişlerdir. mür sergisi hakkındaki intibalarını şu 

İhtilal kuvvetleri cenubi Arnavut- suretle kaydetmektedir: 
luk yolunda ilerliyorlar. İhtilal hare- Genç Türkiye cüınhuriycti Ankara-
keti baş gösterince ihtilalciler derhal da ilk enternasyonal sergisini yaptı. Bu-
telefon ve telgraf tellerini kesmişler, na mevzu olarak ta kömürü seçti. Ye-
Arnavutluğun memleket içi ve dışıyla ni cürnhuriyctin endüstriyelleşme hu-
muhabcresine mani olmuşlardır. Bu susundaki azmini gösteren bu hareketi 
itibarladır ki Arnavutluktan alınan ha- Aınavulluk krnlı ZOOO dikkatle takip etmemek mümkün de-

• r zaptetti 
DR. ARAS CENEVRE YOLUNDA 

Romanya kralıDr. 
Aras'ı kabul etti 
Bükreş'te 

Üç nazır arasında 
konferans oldu 

• •• 
Balkan antanbnın takip 
edeceği siyaset görüşüldü 

...... 1 ..................... . 

938 
Bütçemiz 
231 milyon .... 

MllR mUdafaa ltlerlmlze 
Bükreş, 17 ( Hususi ) - Kral saat fazladan Jlrml mllJOft 

on yedide TUrkiyenin mümtaz hariciye istendi 
v~ . Dr. Tevfik Rilştü Arası kabul -9)1 _ (WfUOJata J.) L l 'VlinNY 
etmiştir. mulaJ bütçe encümeni 937 mail 
Başvekalette başvekil Dr. Tatares- yılı bütçesi üzerinde tetlribbm bi

koyu ziyaret eden Türkiye hariciye tirmİt ve bütçe Kamuta sevkedil
vekili Romanya hariciye nazırının da miftir. 937 yılı varidat ~İ 229 
iştirakiyle yapılan bir içtimada Cenev- milyon 676 bin 712 lira, maanf 
re konuşmaları hakkında izahat ver- bütçesi de 231. t 70. 736 liradır. 
miştir. İki buçuk saat devam eden kon- Encümenin teklif etmekte oldu· 
feransta Dr. Axas Balkan antantının ğu bütçe, 936 yılı bütçesinden yir
dış siyaseti hakkında arkadaşlarını ten- mi milyon fazladır. Bu fazla kısmı, 
vir etmiştir. milletlerin devam eden ıilihlanma 

Gazetelern öğrendiklerine göre toplan- durumu kar§ıımda milli müdafaa· 
tıda Sancak meselesi, Balkan ve Küçük mızın takviyesine, iktıaat, naha ve 

- Sonu dördüncü sahifede - maarif i§lerine tahaia edilmektedir. 

Lozanda bir toplantı 

Menemencioğhı'nun jes
ti alkışlarla karşılandı 
Menemencloğıu irfanını iki mektebe borçlu oldu

ğunu; Atatürk mektebinden izamı istifade 
ettiğini söyledi 

Bir lsviçre profesörü cevap verdi 
berler gayet müphemdir. Belgrad, 17 ( Hususi ) - Tiran .. t~- ğildir. Kömür sergisinde memnuniyeti 

Atina, 17 ( Hususi ) - İhtilal kuv- graf ajansının bildirdiğine göre huku- mucip bir nokta da Alman firmalarının Lozan, 17 (A.A) - Lozan Türk Talebe cemiyeti reisi bay Ciha-
vetleri harekatına devam ederken hü- met kuvvetleri asileri hezimete uğrat- sayı itibariyle en başta gelmesidir. Fa- talebe cemiyeti yirmi beşinci senei dm nutkundan sonra B. Numan Me
kümet kuvvetleri, kralın verdiği tali- mıştır. Sergerde Etem Totonun kuv- kat asıl hayran olunacak tarafı Türk- devriyesini kutlamak için dün gece nemencioğlu söz alarak Lozanda 
matla ihtilalcilerin yolunu kesmiş ve vetlcri ricat ediyorlar. lcrin sergide gösterdikleri sergicilik ke- büyük bir ziyafet tertip etmisti. 25 tahsilinden bahsederek bu akşam 
aralarında kanlı bir mü...ademe olmuş- İsyan hareketinin esası henüz anla- maildir. sene evvel Türkiye talebe ce~iyeti- bu münasebetle eski ve muhterem 
tur. Jandarmalarla yapılan müsade- şılamamıştır. Bu bir taklibi hükümet Kömür aslında est.atik olmıyan bir nin birinci reisi olmak sıfatiyle 8. profesörleri arasında bulunmakla ne 
mede ihtilal reisinin kardeşi İsmet To- değildir. Belki de halkı haraca kes- mcv-ı;udur. Böyle ilmi ve telkini bir ser- Numan Menemencioğlu, Üniversi- derece mesut olduğunu söyledikten 
to makt~l düşmüştür. Bir jandarma za- ;mektir. . • • giyi kompozc etıneğe yalnız sanat bil- te pro.fes?rler_i, ecne~i. ~alebe cemi-ı sonra irfanını hayatında iki mek· 
biti de olenler arasındadır. - Sonu 2 ıncı ıahıfede - - Sonu ikinci sa1.:fede - yetlerı reıslerı davetlı ıdıler. - Sonu dördüncü sahifede -

Bergama Kermes haftası 

Kermes münasebetiyle 
eğlenceler tertip edildi 

Milli oyunlar ve sporlar çok çazip olacak 

Güneş Ankara'da 1_.:_6 galip geldi 

Fener çok Şanslı bir oyun çıkar arak 
müşkülatla mağlôbiyetten kurtuldu 
Bu netice lzmirin hak ettiği netice değildir. Galata

Beşiktaş 2-2 berabere kaldılar 



Sahife 2 

Okuyanlar 
Ve okumıyanlar 
kimlerdir? 
-Baflara/ı birinci ıuılülede

milli ve kültürel terbiyeleri üzerinde 
teU.in yapıldığını hissettirmeden , 
fakat okuyanı acındırıcı, sevindirici 
tesirler altında bırakarak müteessir 
olan, halk hikiyderi yazdırmak 
Te baadırtmak teşebbüsünde bulun
muttur. 

Bu halk neşriyatı maarif, parti, 
matbuat ve güzel sanatlar müntesib
lerinin delegelerinden mürekkep bir 
komisyon tarafından tetkik edilecek 
ve beğenilenleri bastırılacak ve ya• 
zıcılarına mükafatlar verilecektir. 

Girişilen bu teşebbüsün ehemmi
yeti çok büyüktür. Bu teşebbüsü 
ediplerimizin, bütün kalem sahiple
rinin arkalaması, benimsemesi bü
yük halk kitlelerini zehirliyen eser
lerden kurtaracak ve inkılabımızın 
ideolojisine uygun bir halk edebiyatı 
yaratacaktır. Bunda muvaffak ola
bilmek için de halk psikolojisine 
geniş mikyasta ehemmiyet vermek 
_lazımdır. 

Bu çığır halk seviyesinin, zevki
nin yükselmesine hizmet eyliyecek, 
tedricen ortada mevcut ikilik kalka
caktır. Dil inkılabında nasıl halka 
İıloğru inmeği düşünmüş isek, neş· 
,-iyatta da ona doğru gitmeği göz ö
nünden uzak tutamayız. 

Edipler, yazıcılar halk neşriyatını 
bir inkılap vazifesi saymalı ve mat
buat genel direktörünün davetine 
heyecanla koşmafuiırlar. 

HAKKI OCAKOCLU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Trakyada 
On bin göçmen 
yerleştirilecek 

Edirne, 16 (A.A)- Göçmen 
köy ve evlerinin inşaatına de· 
vam ediliyor. Bu köylerde 
örnek olacak kadar güzel ve 
temiz bir hayal ve çalışma 
tarzı takip edilmektedir. Bu 
sene Trakyada daha on bin 
göçmen yerleştirilecektir. 

Yağmurların tam vaktinde 
yağması bu sene mahsulleri 
için büyük ümitler vermekte
nir. Trakyanın her tarafında 
canlı hareketler göze çarpmak· 
tadır. Bir taraftan asfalt yol 
yapılırken diğer taraftan şimen· 
difer istasyonları da düzene 
konmaktadır. 

Parti namzedi 
ittifakla seçilmiştir 

Ankara, 17 ( A.A) - Boş 

•• 
··~ •• 

Otomobil 

YENi ASIR SALI lö MAYIS 1937 

Boşanma 
-30-

Bilmem sizin de nazarı dikk 
tinizi cebelli mi? 

K d d h b 
• K k Bir latanbul gazete•i boşanl'fl 

Uşa asın a mu.. ı·m ır arşıya a mevzuuna dair bir anket haf.I 
ladı. Tanınmıf hukukçuların, a 

Vergi• kaçakçıJıgv 1 Vapurları muka- !;:~:.:ns7:a~;,1:;/"h::k:ıkmdü;:; 
1 A k d olan avukatların bu mevzu ~ 

ve esi n ara a rinde salahiyetle konuf(lcaklar 

( S k ) Z t• w 
0 k t" d d tahmin ettiğimden gönderile o a ey ıny agı şır e ın en inızalan 1 cevapları büyük bir dikkatle t 

Faciasının tahki- (50825) lira tahsil edildi Körfez ve Liman işletme idaresi ki~::t:;ların mütalaaları 
k d d• . . müdürü bay Hasmet Dülge Anka- noktada toplanıyor: 
atı evam e ıyor Müdür ve muhasebeci mahkemeye verıldı radan İstanbul 

0

yoluyle şehrimize - Boşanmayı kolaylaştırmalı: 

·-· ~-

Kuşadasında bulunan (Soka) adın- · kefili bulunan Osmanlı 1 dönmüştür. liizım, ayni çatı altında birbiri , 
ffil§b kve pard a tahsil eA:ı-; 0 ıır· . Ancak! Haber aldığımıza göre ko_·rfezi- rine tahammül edemiyeceklerİtl daki zeytinyağı fabrikası faaliyetini ta- an asın an ~·~ h .L 

'·"t . zaman- f b ika .. d.. .. uhasibi çifte def-j mizde işletilmek için be en otuz anlıyan karı kocanın boşanm"" til eylemiştir. Şirket ça~ ıgı a r mu uru ve m b" · .1. ı· 1 k ·· l ·,. 
1 kullanmak . . . b. . . . · l üçer ın lngı ız ırası o ma uzere üzere mahkeme;;"' müracaat erı 

!arda çifte defter kullanmış, muame e ter ve ızınsız ecne ı ışçı ıs ed k" .1.k "ki K \ 1ı 

tihdam 1 k ürüml. ·· · d 1 ı Y işer yüz ışı ı ı vapur rup de vakit ge,.irmeksizin talak il vergisiyle müstahdemin kazanç, mü- ey eme c erın en suç u f b "k l 1 " 
Vazene Ve buhran Vergileri üzerinde •--ak ahk eye verilm;<Jerdir ı a rı a arına ısmar anmıştır. . rarını tescil etmek faydalıdır. 

0 = m em .., · iktısat vekaletiyle Krup fabrika-
kaçakçılık yapın!§, hatta söylendiğine Suçlulardan müdür halen ltalyada-

1 
lan mümessili arasında 14 mayısta ·· ·· · ·· · ·· · · · ·. · .... · 

göre sermayesini de Türkiyeden do- dır. Kuşadası mahkemesi müdürün : Ankarada mukavelename imzalan- ·· ·· · ··· ·· · ··· ·· · ···· L-
Hukukçu değilim, bununla ,,., 

lambaçlı yollarla İtalyaya kaçırrnl§tır. gıyabında davayı rüyet edecektir. 1 mıştır. ıtl 
raber ileri sürülen mütalaalar 

Uzun ınüddettenberi maliye tara- Bankanın müdürü hakkında döviz Mukavelenameye nazaran iki le-
lan tahkikat üzerinde durmak istedim. Söy 

fından yaptırılmakta 0 sona kaçakçılığı noktasından da ayrıca tah- vapur da 0~ beş ma}_'ı~ I ? 38 ta:i- ı nilenleri dikkatle inceledim. Y ii• 
ermiştir. itikat yapılmaktadır. hinde Türkiyeye getırılmış ve kor- rütülen fikirlerin i•tinat ettirildi• 

Tesbit edilen netcelere göre fahri- fezde faaliyete geçmiş bulunacaktır. ol 
itadan muamele vergisi olarak 389S4 li- Osmanlı bankasına şirket hesabına _ ği vak' alar itibariyle yanlışsız ' 
ra, müstahdiminin kazanç, müvazene ödediği vergiden dolayı fabrikanın ban- GUlyağı duğunu tahmin ederim. 

•ve buhran vergilerJ,ıden 11871 lira ki ka tarafından işletilmesine devam edi- Gülyağı ticaretimiz ve gülyağının · · · · ·· ··· · · ·· · · · · ·· ·· 
! cenıan 50825 lira cezalı olarak talep edil- leceği de söylenilmektedir. ihraç imkanları hakkında Paris kon- · · · · ·· · ··· · ·· · ·· · · · · · • 

ı Ankaraya ı Üzüm 
i 19 _Mayıs. şenlik- iç piyasalarda is
i lerıne gıdenler tihlak artırılacak 
1 

Şehrimiz Halkevi tarafından 19 

seyyeliğimizin hazırladığı mufassal Aile, İçtimai nizamın esası c . 
bir rapor Türkofis merkezinden duğuna göre bOfllnma mev:aı."' 
şehrimiz şubesine gönderilmiştir. nun hukuk yönünden izah edıl• 

memesi gereken bir de İç tarıılı 
vardır. Bu İç taralı rejim tayİtl 
edecektir ve böyle olmaması şiil" 
he edilemez ki hatadır. 

Zelzele 
Evvelki sabab saat beşi otuz beş

te şehrimizde hafif bir zelzele ol
mustur. Sarsıntı cenuptan şimale 
doiru gelmiştir. 

Hapishanede mayıs şenliklerinde Ankarada bu- Bu yıl Üzüm kurumu memleket 
lunmak ve kömür sergisini gezmek dahilinde kuru üzüm sarfiyatını art-

Bayan Muzaffer üzere tertip edilen seyahate yüz tırmak için bazı tedbirlere baş vur-
Torbalı yolunda vuku bulan bir kişi iştirak etmiştir. Bundan başka maktadır. ı 

Bir kadın merdivenden 
dUştU 

Sovyetler aile mevzuu üzerİtl' 
de uzun etüdler yaptılar. Bu etii~' 
lerini tecrübelere istinat ettirdı• 
ler. Bunun bir bafka şekli daha 
evvel birleşik Amerikada tatbilı 
edildi. Çok ileri bir cemiyet olııfl 
lsveçliler bile ailenin, izdivacıtl 
ve bosanmanın kontrolsuz bıril' 
kılamı~acağı neticesine vardılar· 

otomobil kazası neticesinde Fah- Erkek lisesi müdür muavinlerinden imal ettirdiği bir kiloluk zarif 
rünnisa ve Muzaffer adında iki ba- bay Saidin idaresinde de atletlerden kutulara yıkanmış, temizlenmiş ne
yanla şoför Talatın yaralandıklarını mürekkep bir grup kafileye iltihak fis üzümleri yerleştirecek yurdun 
yazmıştık. Bu tahkikata adliyece etmiştir. her köşesinde bunları satışa koya- I 
devam edilmektedir. Kafileyi dün sabah vali bay Fazlı caktır:. . . j 

Müddeiumumi muavini bay Ce- Güleç, Belediye reisi bay doktor Üzumlerın nefasetı kadar amba-
vat tarafından hastahanede yaralı- Behçet Uz ve daha bir çok ,zevat lajlarıl\. da zerafetine kıymet veril- j 
ların ifadeleri alınmıştır. Hadisenin , uğurlamışlardır. mektedır · 
dikkate şayan daha bazı safhaları 
bulunduğu ve adliye tahkikatı ile bu 
noktaların aydınlatılacağı anlaşıl
maktadır. Yaralılar ifade verecek va
ziyete gelmişlerdir. 

Torik balıkları 
Vekalet mUessesehıre 

tamim gönderdi 
Son günlerde memleketimiz su-

Yeni tayini r larında avlanan Torik balıklarının 
lzmir kazanç vergisi itiraz ko- yatı okullarında, hastahanelerde, şi

misyonu azasından bay Muzaffer iz- fa yurdlarında ve toplu halde bulu
mir muamele vergisi hesap müta- ınan diğer hükümet müesseselerin-
hassıslığına tayin edilmiştir. d balık · · f 1 "k 

O . Ş h" 1. . • e avı mevsımınce az a mı • 
nun yerıne e ır mec ısı azasın- . . ak . . . .. . 

dan bay Sıtkı Özener tayin olunmuş- darda ıstihl ed.ilmesının munasıp 
t olacag" ına dair Dahiliye vekaletinden ur. 

Karşıyaka 
Sivrisinek mUcadeleslne 
çok ehemmiyet veriliyor ı 
Karşıyakada sivrisinek mücadele

sine ehemmiyetle devam edilmekte
dir. Mücadele işleriyle Belediyeden 
başka Karşıyaka Parti nahiye oca· 
ğı da ayrıca meşgul olmaktadır. 

Söylendiğine göre bu mücadele 
neticesi olarak geçen senelere na
zaran bu sene Karşıyakada sivri ve j 
kara sinek yüzde elli nisbetinde 

Umumi hapishanenin kadınlar 
koğuşunda bapis bulunan Dür
riye Leman adında genç bir 
kadın dün bu koğuşun üst kıs
mından aşağı inerken merdi
venden düşmüş ve ağır surette 
yaralanır.ıştır. Yaralı kadın 
Memleket hastanesinin mahk;'ım· 
lara mahsus koğuşunda tedavi 
altına alınmıştır. Müddeiıımu· 

milik hadiseye vazıyet etmiştir. 

Ayrılmak İ•tiyoruz, diye hô
kim huzurunda haykıran ve adil' 
let istiyen çiftlerin kısa bir rniid• 
det sonra boşanmadan feragat 
ettikleri ekseriya vakidir. Başatı· 
mayı •adeleştirmekle elde edile
cek faydanın ne kadar pratik ne: 
ticeler vereceğini tahmin edemı· 
yorum. Böyle bir vaziyet karf1' 

sın da ailenin ne kadar kırılır' dö
külür bir nesne olacağını da he
saba katmak liizımdır. 

NERiMAN GtJRSA,, 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

vilayete bir tamim gelmiştir. 
azalmıştır. olan Istanbul saylavlığı için )pli k 

pazar günü yapılan seçimde Akala tohumu 

llkmektepler 
Köylerde tatil edildi 
Vilayetimizdeki köy mektep· 

leri talebesi 15 Mayıstan itiba
ren tatil edilmiştir. 7 Haziran
da da lzmir merkezi ile mü
him kaza merkezlerindeki ilk 
mektepler tatil edilecektir. 

Kömür 
Sergisi büyük bir 
alaka uyandırdı 

Valimizin teftı,ıerl - Ba, taralı birincı sahifede_... 
Vali Bay Fazlı Güleç Pazar gisi yetişmez. Bir serginin heyecııı' c. H. Partisi namzedi Emekli Serbest ihracat yapıla- lzmir vilayeti kazalarının ihti-

Tuğbay Şükrii Ali Özel itti- cağı söyleniyor 'yacını nazarı dikkate alan Ziraat ve-
fakla seçilmiştir. On güne yakın bir zamandan be- kaleti Adanadan daha beş ton Akala 
.. • ri ş~hrimi~~e bulunan ve iplik işini 1 

pamuk tohumu gönderilmesi için 

1 Halkevı,nde 1 tetkık ettıgı haber alınan lktısatlalakadarlara emir vermistir. 
vekaleti teftiş heyeti reisi bay Hüs-ı Bu tohum( iht" 'ı k 1 

i -------------iii ·· y d d"" Ba d k ar ıyacı o an aza a-nu aman a un n ırma e s- . l 
TOPLANTI VE MÜSAHABE presiyle lstanbula gitmiştir. ra tevzı 0 unacaktır. 

Muallimler 
reavUn sandığı kurdular 
lzmir muallimlerinin teşkil et· 

meğe karar verdikleri teavün san
dığının formalitesi ikmal edilmek 
üzeredir. Sandık hazirandan itiba
ren işe başlıyacaktır. 

l - Bugün saat 17 de müze ve ser- Yine hususi surette haber aldığı- l//lo1 ___________________ aırrz~•::ı• •-•ııı-.. 

gi komite toplantısı vardır. mıza göre lktısat vekaleti ipliğin ser· 
2 - 20/ 5/ 937 perşembe günü akşa- bestçe ithaline karar vermiştir. Maa

mı saat 20,30 da kız lisesi direktörü B. mafih bu haber resmen şehrimize 
Necmettin Onan tarafından şfilr Yahya henüz bildirilmemiştir. 
Kemalin şahsiyeti ve sanatı hakkında 
bir müsahabe yapılarak eserleri oku- Alsancakta 
nacaktır. Halkımızın evimize gelmele- Yaptırılacak cAmlin ke· 
ri rica olunur. şlflerl hazırlanıyor 
aı:n.n:ı • Evkaf idaresince Alsancakta on 

G 
• bin lira sarfiyle bir cami inşa ettir~!- 1 

azetemız ~~si takarrü~ etmiş ve bunun içın 
butçeye tahsısat ta konmuştur. . , 

~ Alsancakta inşa edilecek camı 

An karada satış teş- yeri için bir keşifname yapılarak 
umum müdürlüğe gönderilecek ve 

Şehir gazinosunda 
8 BAYAN ile Şef d' orkestr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

Brüksel beyrıelmllel serqlslnde blrlnclllöl ihraz 
eden e kl,lllk Vlyananın en me,hur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerlne 

1-2 

devam edecektir. 
5-2 kil atı yapmıştır umum müdürlüğün tasvibini mü- j 

teakip inşaata başlanacaktır. l'fa.-------------1111111~~~~1111 Asır " Ankarada 
yerlerde satıla- , 

• I ' """ - ,,. • ' t • . . 

uyandırması ve iz bırakabilmesi içil' 
günü Kemalpaşa kazasına gi- çok güzel ve bedii ve unutulmaz hatı· 
derek teftişlerde bulunmuş ve ralar yaratacak mahiyette -0lması da 
akşam şehrimize dönmüştür. elzemdir. 

Türkler bunda her bakımdan mu"ııf· 
Yunanlatan yapağı alacak fak im 1 dır Tür" ki k · b•· o uş ar . ye e onomı 

Yunan halı imalat birliği halı kanı Türk elemanlarla meydana getir' 
imalatına müsait 75 bin kilo diği dünyanın her hangi bir meıııl .. 
beyaz ve kirli yapağı almak ketinde bir vekili tebcile kafi bir sebOP 
için yirmi Mayısta bir müna· olacak kadar güzel olan bu sergiyi diil'' 

efk• . . iftih" la takdiJ11 kasa açmıştır. Buna dair tafsi- ya arı umumıyesıne ar 
lat Türkofis şubesine gelmiştir. edebilir. 
~ ...................... . 
1'ramvaycılar da 
Greve ı,tırak edecek 
Londra, 17 (A.A) - Bütün 

tahminler hilafına olarak tram· 
vay amelesinin bu gece akdet
miş oldukları içtimada otobüs 
amelesi grevine müzaheret et
mek için grev ilan etmesini 
umumi meclisten istemeğe ka-

Türk dostlarımıza kopliman yapıı>8' 
dan diyebiliriz ki bu sergi milletler ar.ı· 
sı ölçüde hakikaten muvaffak ve bil' 
hassa çok sanatkarane bir eserdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Arnavutlukta 
ihtilal hareketi 
başgösterdi 

- Baf taralı birinci sahifede...

" Yeni 
aşağıdaki 
caktır : 

Akba Kitap evi 
Karaoğlanda Ali 

Saman pazarında Dur 
All 

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 

İstanbul, 17 ( Hususi ) - TirandııJI 
alınan ve henüz başka menbalardan t=ı 
yit edilmiyen bir habere göre ihtil3 

hareketi bastırılmıştır. .. 
Paris, 17 ( ö.R ) - Arnavutluk htı' 

kümeli isyan hareketini bastırdığın• id' 
dia etmekte ise de gelen muhtelif tel; 
graf haberleri asilerin Ergeriyi h~l 

Yenl,ehlrde 
Muat- fa 

bayı 

TUtUncU Ali Ekber 
Ahmet Enver bakka

liyesi tutun gişesi. 
Taştıanda gazeteci 

Ya kup 
TUtUncU 

pazarı 

karde,ıer 

P< stacıda 
ömer 
-~~ 

gazeteci 

BU HAFTA 2 BÜYÜK FiLM BiRDEN 

P E R G O N T Moda Çılgınlıkları 
Hans Albers - Olga Tscheckova - Zehra Ahmet Vllllam Povel • Bette Davls 

iki senedir beklenen baştanbaşa şiir ve güzellik filmi Bütün bayanlar bu filmi görmeğe davetlidirler. 
"Pergünt,, bayatın ta kendisidir Amerika ve Paris mdaları tatlı bir mevzu içinde teşhir ediliyor. 

BU HAFTANIN 5EANS SAATLERi 
2,45 - 6 - 9,15 Pergünt - 4,45 - 8 Moda çılgınlıkları Cumartesi ve Pazar gilnleri 1,30 Moda çılgınlıkları 

ı işgal etmekte olduklarını bildirınei<l"' 
dir. 

Habeş harbi 
ltalyaya kaça mal oıdı.ı? 

Roma 16 (A.A) - Yakında 
geçen sene yapılan masraflıır& 
ait cetveller neşredilecektir. Bil 
cetvellere nazaran Habeşis1•11 

muharebesi ltalyaya 11 milY ar 
75 mil on 



f!!ır••!",.;,,u;.yJil 
Balık geçiyor! 

nI ~"""'"'•· deniz kenarına ...:=, lıöylii) ler. Habire dikiz 
~ ler clenüe. Gözleri_ dört 
~ A LWarı ön. 4oinı .. Dal-
4 llliibareWer. Kendilerin-

e,. •er-i..J ra ....... 
beli .llZcılrıa, pelr azalrta, belli 
Piti 'tiz, denizin koyu kurfUni ile
~ılıyo,., btr yırtıktan açık 
~ı._. bir balık sırtı görünüp 

ucıcuyor. -!,• İnaif (bizim köylü) lerin 
GVal seyrettikleri meğer .• 

8. Azana Kabineyi kurdu 
ımı .... ll!ll .......... rmıı ....... ~&Z!il?:lilll .... lll .. llİ,_ .... ~ ....... ~:A?i;EINSlll•Xtillmll .... llmiml*iflJ,lllll .... 9SlllllSllFl .. r. 

Eski başveki B. Largo Kaballero yeni kabinewi 
teşkilden niçin sarfı nazar ettiğini anlatıyor 

Din * 
dil'or :;:a akıllı mı ararsın. Biri Populaire gazetesi Frankonun ezilmesi için "Zafer kabinesi" istiyor 
~ Şina. di çıkacak, ,imdi çıka- b" _,_.ki ı b" buhr h kk ;:-• C1trneğe da11rananlar tek- Paris 17 ( ö . R ) _ İspanya kabine J tiın. Bu projeye göre ır tek milli mü-1 den uzak knlmadıkca yeni hüküıncte panyasınua -· ta ıne anı a ın-
-- ,_,erinde mıhlanıyorlar: buhran: MUi halledilememiştir. B. Lar- dafoa u.azırJığı teşkil edilecek ve har-1 iştirak edeıniyeceğini bildirmiş ve ko- da Fransız «azctclcri alakalı tefsirler-

- l".L go Caballero yeni kabineyi teşkil va- biye, bahriye, hava ve tcslihat için ayrı Lnünistlerle mevcut ihtilafın yeni ka- de bulumı>o 'ar. «Petit Parisien> buh-

~'w'uctı, çıktı, hooop.. lıkl 1 ı t l" d ı h 11· ı·· 1 l l 11 d·ı · •· ka 
d Z.Üesinden feragat ettig-ini dün Ci.im- ayrı müsteşar arı o aca t ı. Umumi binenin tc:jki ın en evvc a ı uzu- ranın ;:o aycı m e ı emıyecegı -

ı..,_, - ı yunascuk dünya an ı 
111111·11111Gep hur reisi B. Azanaya bildirmistir. Bunun mesai birliği üç, İspanyo sosyalist par- munu bildirmiştir. mıo.tindcdir. Zira karşılaşan menfaat-
de J.. teee denizin bir, köıesin- " k ·· · t artisi ikı· ı h p · 17 ( ö R ) V l · d b"l ı b" b" · dd K d' · k ·· · t • u:n-• b · üzerine B. Azana Kortcz meclisi reisi tisi iki, omunıs P • oo ccna ans, . - a ensıa an ı - er ır ırm" zı ır. en ısı omunıs 
f0n.ı._7nı1İf ir lülerin pefıne 1 ··mh c b ıı ka ··-aıcı1r Martinez Bario ile muhtelif parti teş- cümhuriyetçileri bir, cu uriyctçiler dirildiğine göre B. a a eronun - temayüllü olan B. Largo Caballero bur-d!-.. bizi... .. · at•:.t:::.:orİ,aıığmkin- kilat reislerini davet etmiş ve bütün birliği bir ve milli iş konfederasyonu iki bineyi teşkile muvaffak olamamasına juvazlye mensup unsurlarla muhat ol-
-• "-f L, gun·· istisarelerde bulunmustur. B.Lar- portföy alacaklardır. Katalonya sollar başlıca sebep kendisinin hem başvekil, duguv için mütereddit bir siyaset takip 
~ _.; •11 naü •anRı: -s • ı 

IMl~İ lelli adamlar, ba,ınJa go Caballeroyu kabineyi teşkilden fe- partisi ile Bask millicilerinin de birer hem harbiy~ naz~:ı 0 ~~ itir:z eden ediyordu. Müfrit milliyetçi bir 7.i.hni-
:uwG ae el bilal" · ;ragate sevkedcn sebepler hakkında şu port:föysüz nazırı olacaktı. Bütün nazır- komünistlerın müstakıl bır harbıye na- yetle hareket eden anarşistler Kata-
~-N:L~cır satıcı, i tes 1 ıf· lar 14 ten ı"barct olacaktı. 'T.rarp u•i;k- zırı tayini istemeleridir. Diğer taraftan !'ha ~iünii çiğneyen bunak, izahat verilmektedir. 0 

J - lonya isyanını çıkarmışlar ve dolayı-
L. -~a avanak, yalın ayak F..ski başvekil saat 11,25 de cümhur sek şurası tensik edilecek ve başvekil anarşist temayüllü ol~~ sen~. kon- siyle Valensia kabine buhranına sebep 
~ lrcabcrJr, keten helvacı, koz reisi B. Azana ile görilşmüştü. Çıkar- harbiye nazırının riyaseti altında sos- federasyonu umum1 ışçıler birlıgınden olmuşlardır. 
leei ~ ausamcı, çekirdekçi, te- ken gazetecilere şu tebliğde bulundu: yalist, komünist, cümhuriyetçi parti- daha az nazırla kabinede temsil edil- Sosyali:.;t cPopulaire> buhranın sü-

' ııııiileei B - Cümhur reisine teşebbüslerimin forle işçiler birliğinin, Katalonya ve meği kabul etmemiştir. Azana son da- ratle hallini ve Frankonun ezilmesini 
,.,.~iliz lıe::.:;;;a ~7~ilmiı, bir neticesini bildirdim. Muvaffak olacağı- Bask hükümetlerinin mi.imessillerini kikaya katlar bu güçlüklerin izalesine temin edebilecek cZafer kabinesinin> 

11lııa 1.. -t••mı, mı u··mit ediyordum. Fakat komünist ihtiva edecekti. çalışml§S8 da muvaffak olamamıştır. r ucı ....,. lü Aza teşkilini temenni ediyor. cllumanite> 

Se
e batarken tombalak at•-nı partisi anayasaya uygun bulmadığım bir Komünistler bu tek · e_ sarih. bir ret Bunun üzerine B. na yeni kabine-

...,.. bel t I d kil --!t • • ı· t tis" buhranın kolayca neticeleneceği ka-~edivoru.z. tebHg~ n_...etti. Bu olmasaydı saat on cevabiylc ınuka e e.m. ış. er ır. Sos- yi teş • v~esını sosya ıs par ı re-
,, -:t· k ı naatindcdir. 

1•ı1 K ERGIJNES altıda yeni kabine listesini bildirecek- yalist partisi de, omunıst er kabine- isi B. Negrine vermişti,r. B. Negrin cüm-

'"•••··ır;kt;····neıe·~•••••g"""öf diiM?"""'""" ~;;g;;~~ ~~~~±:=~:.; ;,~ 
ğildir. Sosyalistler ve komünistler hü- vaziyet dolnyısiylc acilen Valensiaya 

Bı·n b. d. d ye baksa !:~~~:a: ~~=ta~;::!~sini her şeyin av;:d;iı:,j;~r« A.A) - Azana yeni 

ır gece ıyarın a nere • Paris, 17 ( ö.R) - Cümhuriyet İs- kabineyj teşkil etmiştir. -

~ız yeni bir faaliyet eseri görürsünüz. 
~da ç>kan cPoHbken> ga- PM - - ;M . -. • .... 

Lii~Yır, bu bir rüya değildir. Irak hü- ""' ,.. lij 
~-~ij • ~ ~ 
~ beı:\1 gerçekten bu memleketi 
)~ ~ ve gördüklerimi gazetelerde 
~ aga davet etmiştir. Kopcnhag is

~undan çıkarak Bağdada varışıına 
~ her şey hazırlanmış olduğu için 
\\&..daveti kabul elmemeğe imkfın yok-

Asiler taarruza g-eçtiler 

Tebliğlerine göre bir 
kasabciyı daha almışlar 

1 

1 

Valansiya 
Bombardımanın
da kurban çoktur 
Valensia, 16 ( A.A ) - Dün Valen

sianın bombardımanı 30 kişinin ölmesi· 
ne ve 150 ld§inin yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. Jngiliz sefarethane&ine 

obüs parçaları isabet etmiş ve kapıcı 
ile aşçı kadın yaralanmıştır. Fransız 

konsoloshancsinin bütün camları kı

rılmıştır. 

Hariciye nezareti tebliğ ediyor. 
Cümhuriyetçilerin üç • tayyaresi Sa

binanigodaki infilak edici maddeler 
fabrikasını ve cümhuriyetçilerin filo
ları da Huescadaki askeri hedefleri 
bombardıman etmi§&ir. 

Madrid cewsinde cümhuriyetçl kı
taat hafif sureıtte ilerlemiştir. 

G. Göring 
AlmanyaY1 
B. Mnaaollnl 

dene gide 
Roma, 17 ( ö .R) -

zevcesi ve baldızı üç motörlü bir tay
yare ile Almanyaya avdet etmişlerdir. 

Generalı getiren hususi tren de dün 
akşam Venedikten ayrılıruştır. 

Berlin, 17 ( ö.R ) - Pontekot yor
tuları esnasında pazartesi günü B. Mus
solininin B. Hitlerle görüşmek üzere 
Berştedgadene geleceği haberi hakkın-

da resmi mahafilin hiçbir nıalfunab yok
tur. 

Berlin, 17 ( ö .R) - Venedikten tay
yare ile hareket eden General Göring 

ve bayanı Berştedgadene vasıl olm~
lardır. 

Rus - Japon 

Münasebatı 

Fransız diplomasisi 
renetine çalışıyormuş 



:neD'I BAHiSLER : 

Mikroplar canlı değil mi ? 
R. Enstitüsünde Dr. Hovard, mikrop
ları öldüren bir protein keşfetmiştir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OörUnU,te canh olan mikropların "Protein ,, den meydana geldlklerl 
ispat edllF.cek mi? ilim dUnyastnı şiddetle alakadar eden yeni bir 
nazarly eye göre mikroplar hayatla öl Um arasında mutavassll bir 
merhaledir. Bunun nasıl izah edileceğl henUz belll değil.dlr. 

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

A,k ve macera Romanı Tefrika No . 35 

• 
Jngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 

•• .. •••••••••••••••••• aıı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kadın hiç bir şey söyıenıiyor ve tekrar maddi sıkıntı değildi. Hıurana. Batwna 

içeriye giriyor... >·czdığı bütün mektuplan cevabsız kal· *** mıştı. Ve bütün aramaları da hep nynı 
NüveyTenin kim olduğunu tanıyoruz. ısa.mit ve soğuk bir sukutle karşılanmıştı. 

Bu olgun c mer kadın ana kapıdan <.:•· Kadın ne kadn cessur olursa olsun: 
karnk ıı!ffolt yolu takip ediyor... tazyikli hayat hamleleri karşısında onu 

Her nttı{:'l adım biraz daha serileşe- yalnızlık boğar. Londraya sahte bir hii· 

rek oradan ana caddeye o kadar çabuk viyetle nasılsa gitmiş olması; . izini kay· 
]. k' betmek içindi. Çünki böyle birinin hi· gc ıyor ·ı ... 
Bu kadın yüriiyüşünde sevki tabii ha- yanet ettiği bir memlekete geleceğini na· 

linde bir gidiş var... Adımlarile kafası sıl tahmin edebilirlerdi. Güzel ingilizcc 
birbirine zıt ilerliyor... bildiğinden de orada hayatını kazana· 

Anlıyoruı onu . .. Hasana tesadüf et· 
t.iği dünkü gündcnberi bütün muhııyye
leai su muş ve hayatının içinde bu kur· 
duğu mihaniki evden kaçan. yahut dıı

ima kaçmak istiycn bir hal var •. . 
Ati Suhayla Londrada tanışmışlardı. 

bileceğini de düşünmüştü. Çünki günbe· 
gün, oturmaktan, birikmiş paranın niha· 
yeti gelmeğe başlamı~h. HasanCJan para 
i :e.cıe, bundan ı;az geç mektup bile 
gelmemİ§tİ. 

Tehlikeli hayatı ise izini kaybetmek 

Vindsor 
Dükünün izdivacı 

Londra, 17 (A.A)-- Sunday 
Refrece gazetesine göre Kent 
Düliü Hemşiresi Vinston Cbur
cbil ve Loyd Corç Vindsor 
Dükü ite VatlA Narfeld'in ev
lenmelerinde hazır bulunacak
lardır. 

Kent Dükünün izdivaç me
rasiminde Garson Dönör olarak 
hazır bulunacağı söylenmekte
dir. 

Toıırs, 17 A.A) - Cande 
şatosunda gazetecileri kabul 
eden B. Rogers Dük Dö Vind
sor'un izdivacınm yarın saat 
14,30 da icra edilmesine karar 
verilmiş olduğunu beyan etmiş
tir. 

DR. ARAS CENEV.RE YO~EJ 

Romanya kralıD 
Ar.as'ı kabul" el 

Lozanda bir toplantı 

Menemencioğhı'nun j 
ti alkışlarla karşılan 
Menemencloğlu irfanını iki mektebe borçlu o 

ğunu; Atatürk mer teblnden Azami. istifade 
ettlDlnl söy ledl 

Bir lsviçre profesörü cevap ver 



• 
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haftası Londradaki delegeler ı lngiltere - Almanya arasında -~ Bergama Kermes 

Dünyanın her memleketinden gelmişi yeni mü akereler baş- Kermes münasebetiyle 
ve her sınıf halkı temsH ediyordu. layacağı tekzip ediliyor eğlenceler tertip edildi 

t . 
• Milli oyunlar ve sporlar çok cazip olacak 

••••• 
Londra, 17 ( ö.R ) - İngiliz resmi duğwıu kaydetmekte ve bunları tek

li mahafili İngiliz kralının t~ç giymesi mil- zip eylemektedirlcr. Ayni mahfillerde 
nasebctiyle, Alınan harbıye nazırı Von tasrih edildiğine göre Alman harbiye 
Blombcrgle İngiliz devlet adamları ara- nazırının taç giyme şenlikleri vcsilesiy-

- BGf taralı birinci sahil ede - metre. Birinciye t 5 , ikinciye 1 O, 
ne müracaat edildiği takdirde her üçüncüye 7,5 lira. 
kolaylık gösterilecek ve arzu eden Bergama kotU9U : 

1 
le yaptığı 7Jyaretler umumi vaziyet hak-

sında vapılan görüşmelerin İngiltere 

1 

"' kında fikir teatisi fırsatını vermiş ise misafirlere mihmandar da verilecek- Yarım kan hayvanlara mahsus-

Almanya arasında yakında yeni mü- de Von Blomberg ile BB. Baldvin ve tir. tur. Mesafe : 2400 metre. Birinciye 

zakerelerin açılması ihtimalini göz önün- Eden arasındaki mülakatlara bundnn 

1 de bulundurmağa imkan açtığı hak- başka bir mana vermek muvafık de
kında neşredilen haberlerin esassız ol- ğildir. 

Kermes haftası dolayısiyle Ber- 20, ikinciye 1 O, üçüncüye 7 ,S lira. 
gama belediyesi tarafından yenile- DlKKA T : 1 Koıularda üçten 
cek, içilecek ve yatılacak yerlere, aşağı hayvan olmax. 
otomobillere birer fiat listesi asıl- 2 - Koşulara sirecek hnyvanlar 

8. Bluın bir ki"sat resmindt~ dedi ki: mıştır. koşularda kazanmı1l olmıyacaktır .• 
PROGRAM EŞEK KOŞUSU : ... 

Kapital· zm tedricen or
tadan kaybolacaktır 

Cumnrtesi : 22 Öğleye kadar an- Birinci koşu (ileri) k&ydiyesi 2:) 
tikitder gezisi. kuruştur. 

Saat 9.30 - 12 ye kadar Halkevi Mesafe 300 metn.. Birinciye üç, 
bandosu (Halkevi bahçesinde) saat ikinciye 1 ,5, üçüncüye bir lira. 
14.30 da spor sahasında Bengi, kal- Ik.inci kosu (G.-i) kaydiyesi. 25 
kan, okatma. k 

İstanbul (Darülbedayi) şehir ti- uruştur. 
Mesafe 300 metre. Sahipleri de· 

Paris, 1 7 ( ö.R) - Eski Sosyalist ı yatrosu tarafından Halkevinde saat ğiştirilerek yapıl.cakbr. 
· mebuslanndan B.Presmanın bir hey- 1 21 de TOSUN temsili verilecektir. 

1 
kelini açarken başvekil B. Blum bu 1 PAZAR : 23 Öğleye kadar anti- En geri kalan birinciye Üç lira 

d k verilecektir. eski arkadaşının ağzın an 16 sene ·iteler gezisi. 

l
cvvel çıkan şu sözlerle sosyalist par- Saat 9.30 - 12 arası Halkevi bando- BİSİKLET KOŞUSU : 

1 
tisinin vaziyetini hülasa etmek is- su (Halkevi bahçesnide) saat 14.30 J<aydiyesi 25 kuruştur. 

ı teıniştir : Bengi oyunları. Saat 15 Cirit oyunu Mesafe 2400 metre. 
j «1htilal başlamıştır. fakat ııimdi- saat 16 Cop kaldırma. Saat t 7 Kal- Birinciye üç. ikinciye 1,5, uçun-
den onun neticesi görülemez. Ka- kan. Saat 18 Ok atma. cüye bir liradır. 
pitalist devletten sosyalist devlete lstanbul (Darülbedayi) Şehir ti- Mil.l..I SPORLAR MOSABAKASI 
bir hamlede geçilecek değildir. Kapi- yatrosu tarafından HBlkevinde saat Cop kaldırma.. 
talizmin ortadan kayboillhması ani de- _ 21 de HOLLE temsili verilecektir. Yüksekten biı"diµJe-"·~ 4 metre Bursa 

1 
ğil, tedrici olacaktır.~ assa. Garp PAZARTESİ : 24 Öğleye kadar ipeküsi. 
memleketlerinde, zıra kapıtalizm B. Leon Blum A t"k"t l . . Ortadan bir~ 4 metre keten. _ . d d h n ı ı e er gezısı b" • · 4 k 

1 bunlar da d.ig~lerın en a. a d~rin B. Blum de~iştir ~i. : Pre~m~~ Saat 9 .30 _ 1 2 arası Halkevi bandosu Aşağıdan ınncaye metre eten 

1 

olarak izlerını açmıştır.Burıuvaz.ınin buaün sağ olsaydı bıznn mesaımtzı (Halk · hah - d ) Cirit oyunu : · · · ·· ·· ·· ı · • k . . evı çesın e 
birden bire sılınıp sup uru mesı teh-f sevinçle tasvip edece. ve ışçı sınıfına S 

14 30 d k I ha l k Hakem heyetinin. uygun görecc-
ı .k 1· b. l .... b . ed ktı aat . a oşu ar f ıyaca ~. . . "--·"- . 
ı e ı ır şey o ur·"' sa ır tavsıye ece · k k d .. kf gı en ıyı oyuncuaıuuan. 
~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-=~!""""'!!!!""'~~~~~~~ a şama a ar surece ır. Birinciye 4 metre Bursa ip:!kliai. 

Be r li n - Roma T ı 1 Koşular Bağlar kırlarında yapı- Jkinciye 4 metie lüks selen. ayyar e e:r la~~~~vinde Avcılar kulübünün Üçüncüye 4 metre tisor. 

M • h • temsili. Dördüncüye 4 metre keten. 

lngi}· /14rilizlerin spoıcu kıalı Altmcı Corc } verı Y ollarJOl Ş3Şl'rffi!Ş SALI : 25 Öğleye kadar Antikite- Beşinciye 4 metre basma. 
tne rne':as~ıü~ümdarlannın taç giy- ten ayrılmış bir mezhebi temsil et- ler gezisi. Ahıncıya 4 metre basma. 
her re k ınınde her ırka mensup tiği için, içeri girmemişlerdir. On- Sag"" lam değilmiş.. Paris, 17 (Ö.R) - Bask hü- Saat 9.30- 12 arası Halkevi bandosu Ok atma : 
lundu~ te ınümessillcrin hazır bu- lara kilise haricinde bir tribün inşa kümetine mensup 12 bombar- (Haikevi bahçesinde) Birinciye Av toxbası. 
letier tarı .malumdur. Bütün dev- edilmişti. Paris, 17 ( ö.R ) - cOe~vrc> gaze- daman ve beş avcı tayyaresi, Saat 14,30 da Maç ikinciye Av ~ı. 
millet eımysıl .edilmişlerdir. Tam elli HiNT HOKOMDARI tesinin istihbarına göre Berlm - Roma Halkevinde temsil. Üçüncüye Av ~sı. 
"i:Lek hel.ıahtlar, Başvekiller ve lmparatorlu<Yun bütün mümessil- mihveri pek o kadar sağlam değildir. yani on yedi tayyare nasyona· ÇARŞAMBA : 26 Kouk günü v -lk l 
~"Q .,. 1 d b. :r- ·1· 1--1·-·- ta · · · list hatlarını bombardıman et- ~ ancı ara : ~lttıiştir.şHisıyb~tler birbirini takip leri ufkun bütün köşe erin en ıate l llJgı ız ıı .. nuu.llJ' ç gıyme merosımı Oyunlar, Geyeler (Bir ağaçtan Hepsine mü~ hediye verile· 
ıaj bul ç ır kral veya devlet re- gelmişlerdir. Bütün ırkları, akla, ha-

1 
esnasında Mareşııl Von Blomberg Al- m~k üzere Samtander'den ha· ötekine atlamalar) cektir. 

llıelttc u~marn_ıştır. Zira saltanat sür- yale ,:gelecek bütün mezhepleri tem- manya ile Jngiltere, Fransa ve Belçika re ket ettikten sonra sis sebebile Kozağa gidecekler bir gün evvel .................. - ................ " .. .. 
taçlan ° an bır kral, diğer bir kralın sil etmişlerdir bunlar. Hindistandan , arasında bir emniyet paktının imzasını yoliarını şaşırarak Fransada kayıtlarını Kermes bürosuna yaptı-
ka:t h rn~ında hazır bulunmaz. Fa- ve Malezyadan altın babası sul-ı teklif etmiştir. Bu pakt, eğer tahakkuk karaya inmişlerdir. racak ve yemeklerini beraberlerin-
tni§ler~~ı mümessillerini gönder- tanlar gelmiştir. 25 maharace ve Ra- ederse, Milletler Cemiyeti kadrosunda Fransa hükümeti bunların de götüreceklerdir. 

Dr. ca, 300 Hint ayanı, Patyala maha- imza edilecek ve Almanya, ekonomik KOZAKTA AKŞAM 
E:n b~.K~AT UYANDIRANLAR racası sakallı, parlak elmaslıclır .Ağa- ve mali mahiyette bir yardım muka- bir Fransız askeri tayyaresinin Milli oyunlar •L...am 

1 • uyuk d ı l l B d k b. iraki refakatinde olarak Fransadan ucu !t\İçiik.I M ev et erin yanında en han ma um.. aşın a ocaman ır bilinde, Avrupanın ihyası işine işf - PERŞEMBE : 27 öğleye kadar Ç A 

[~ORSA 1 

flliiınes:~ı· onako prensliğinin iki sarık, yanında altın kınlar içinde iki ne dair teminat verecekmiş.. çıkmalanoa müsaade edecektir. Antikiteler gezisi. u. hc.ı Fiat 
~k duk 1

1 
~ardı. Lüksenburg bü- kılınç tasıyan nedimi ile beraber.. H 681 inhisar ida.. 7 50 8 50 

kuçuk .. a lhgının da. Dünyanın en İşte Zenkibar kralı. Bir atı 1934 taç, elinde daimi olarak bir asa vardı 1 ESKt B1R ŞOFÖR VE ASILERN S(aaHalt 9k.3~ -bal 2h ar~ıd )alkevi bandosu 58 Vitel 7 75 13 
P cunı ur· · l M te rebı·sın· ı· kazandıg-ı için lngilterede Refakatinde kızı Amoba A.rademi ln- MOMESSILLERI evı çesın e 

C\tis sef· · ıyetı 0 an San arino Saa 14 30 A d H d 33 E f 8 k 8 875 11 ttı· ırı v · ) ~o··hret kazanan Ra1·pipla maharacası. gilterede tahsil ettigvi için Avrupalı kı- Dominyonlarm bütün başvekilleri t ' Y ın ve arman a- sna an • 
'ıttir. Cer . alosıtasıy e temsil edil- :. h··k·· d hazır bul lardır Ant . d 1 ti lı zeybekleri ve danslan H. 11 50 1 

80 oau çı ndrada bir de kon- Bir Malezya devletinin u um arı yafetindedir. unmuş · orıo ev e 33 Ş. Riıa 4 
~ bı"rvı.a~kdır ki İngiliz payitahtın- olan Frenganın sultanı 20 kutu şap- 1 Barotscland kralı Yefa III de kara- dahili bir hükümet· buhranı sebebiyle AKŞAM 18 K 12 

tl cı S M k l 1 · · N ··0 o y» b~c:.vekilini· · go··nderemı>mi .. tir. Onu p,._ Gardenparti • Tan er o\jYiik an arino şubesidir.. a i e ge mıştır. avanaganq.r ps dır. Lonciraya gelmek için 500 sandal- -s --ır ... -

~a tek bi devletlerden yalnız ltal- Yadpur maharanası varoşlarda bir la olmak üzere 16.000 kilometrelik bir thaer .ııeenan temsil ediyor. Vaktiyle .mu- k ~UbaMAd : 28(~İ~ 9~3!h 12. Hdal)- 13 H. Alyoti 15 
t1 ~r. Lond:adcle~~ ile temsil edilmiş- otele inmiştir. Zi~a o~ada. b~ pına: seyahat yapmıştır. cır olarak hareket eden bu eski lo- evı n osu a evı çesın e 12 S. Ergin 12 50 

ı\ltn <>ldu- sefırı kont Grandı· .• Ma- vardır ve bu kralıçenın aılesı asla 1 Dr H H K k dır ç· del gas- kornotif ateşçisi şimdi resml delege ola- Bugün sayın Kermes misafirleri 6 Ş B 10 ... b O.u .. . . N 1 k 1 • . . ang sarı . ın e k . . b" (K ) k l k • encaya 
d"rı ile cı. uzere ltalyan gazeteci- borudan geçmış su ıçmez. epa ra- be- ra gelmiştir. ıçın ır ermes pazarı uru aca -
ır.. tlıerasimde bulunmamıQlar- Iınm mümessili general sir Kaiserdir. y.ondununh d~aşında gelmiştir. Beradı Bunca devlet reisi ve dünya büyük- tır.. 359 Yek6a 

Y rın e e ıye d 1 ·· dık ·-r r KOŞULAR Nepal maharacasımn yegeni Şumşer .. .. . 0 u yuz san v.. • leri arasında Pitcairr adasının reisi olan 434296 Eski ,, 
t •• . Çiink"· . b K k hedi 1 d t1 T k il~ Hail u «Habeşistan imparato- Juag bahadır reği o kadar uzun ir uçu ye er os uğu yaşatırınış, «Pounty> asilerinin ahfadı da göze ay oşusu : 435136 U. _ 
tt.eraı M k Selasiyeyi temsilen ge- tüy taşıyor ki bunu kol altında tut- dcrl~r·~. çarpıyor. Taylara mahsustur. Kaydiye 50 Zahire 

12 
ıs 

14 
10 

25 

:Vordu. a onen merasimde bulunu- mağa mecbur kalıyor. ı · Kuçük, prens Şişibu kardeşi Japaz n Nihayet Fici, FalkLınd, Sent Helen, kuruştur. Çu. Cinsi Fiat 
B HER RENK 1NSANLAR ımparatorunu temsil etmiştir. Yeni e- Malta, Kıbrıs gibi dünyanın dört kö- Mesafe 800 metre. 

iki rrıi~:~~abil Romadan Papanın Her renk deriler temsil edilmişler- landdan bakır renkli delegeler gclnıiş- şesine dağılmış büyük küçük İngiliz Birinciye on, ikinciye yedi bu- 1339 Ç. Buğday 6 0625 6 SO 
~tdo Ve K~ı g~lmiştir : Arşivek Pi- dir. Şarki Erden Emiri Abdullah es- tir. Muharip Tiri bunların iki metre adalarından mümessiller gelmişlir. çuk, üçüncüye beş lira. 55 T. Bakla 4 4 va. 

estnıi::ı rdınal Pacelli. Bunlar merdir. 250.000 tebaası olan cenubi Ni- 11 boyunda nefis bir nümunesidir. Na- Ayrıca da 16 anne lngiliz kadınları- Kermes koşusu : 10400 K. Pamuk Ç. 3 25 3 25 
takip et~:e; kilisesine kadar alayı gerya kralı Aderemola Il kapkaradır. gaitahu kabilesinin reisidir. Ailesi on nı ve 4 .işçi İngiliz işçilerini temsil et- Yerli hayvanlara mahsustur. Kay- 3823 K. Yapağı 35 35 

Ji· ış.erfakatk~,i~li~s~eBk~a~toml.ikml&ilci-Iİıİümziemriniiiiideilİlgicnışi·iiı:ib•iriıı!ieEntar~ı~··~b~amşın~da~~bGir~u~·ç~ünac~u~·~as•ır .. dan~b8e•rill!ltanıılıl5ınmiii!iıimışmt.ı.rm.İlmll!il .. •mış~·~ıme~rdiM'jr.İlım ............ 1111S!lllliR:lmdiimyiemymui·zİİlik~u-rui~•turiiiz.imiiMmeaaiiiıiıımfeıill:llll~l6•0•01m .. ~3~5iJı!i.ıKjaini.mp~a~la~ •• ııiiıiolllsı:~3~()()1i11mD •ıti, Ak R "'"'9WH • i@il!aMliiiı W!ii§IWMY ı z w 'i! Aw.auaa a a ·c a ;;c :o;:::: 1 •& 
f oınanı Tefrika No 30 - Uykun yok mu? cılar rnünavebe ile izin alıp gidiyorlar. nıanı konuşursanız.. lir .. Tabü bu hakkınızdır. Hiç böyle 
-;;;::-::::::-----------------~-...~-.., . - Var ama, insan disiplin altına gi- Frolayin Ada gitmiyor. Arkadaşla-il - Kabahat bende değil Frölayin. Se- '. birini tanımıyor mll&Ulluz? 

rmce uyumak istemiyor. rından öğrendim. Hepsi de sizi çıldı- lim beni teşvik etti.. ı -Hayır Nedim. 
- Haklısın Scliın? rasıya sevdiğini biliyorlar. Selim yavaş yavaş odadan çıkmış, İ - Şimdiye kadar hiç kimseyi sev· 
- Emrederseniz yatar uyurum. -lialbuki benim böyle bir işten kendi odasına geçmişti. Şimdi onlar 

1
mcdiniz mi? 

-Benim c::ınun sıkılıyor Selim? . !haberim yok.. yalnızdıl~. A~alı .. ~ ko~uştu: J Genç kız tuhaf "bir vazi~~t~ . kal· 
- Neden yuzbaşun, hakkınız yok kı.. -Nac;ıl yok yüzbaşım, siz de rahat- - Nedım, dedi. Sız Türkiyenuı han- mıştı. Bu aşağı yukarı kendisini bır ne-

\' A ~ • ehr. d · · ? • • tihan etmekti. "-p v---1'· "<-A.N · - Nasıl hakkun yok, can sıkılınca ça uyuyamıyorsunuz. Mütemadiyen gı ş m ensınıı · vı un . . ~a ~ 
_ ·ADNAN BtLGET hat ·· ""l lonu d .. ·· .. Ç k . -lzmirden -Bclkı de sevcllia.. Sevmemek, bu· 

'ık Anlatıı.... . . . ır gonu sonnıyor. UŞUnuyorsunuz. o mu scvıyor- ·· . 
e ... Ya B z · ı f 1 l ıı k Bil"k "ddi sunuz k dis. "? -lzmir güzel mi? nun ımkftnı var mı? ~ n, ihtisas ·· en ıraat memuru 1 Bende bu mezı.yet er az asıy e var. a ı- - a is. Can sıkılması için cı en ını. · l 

Uondernıi~ler ~aPmak üzere !ngiltereye katen gözde hariciye memurlanndanım. bir sebep olmalı .. Ben sizden olsaydım İ -Benimki.si sevmek değil Selim.. -?ok güzcldirV~rölayiil~·· ~ •. çod k - HEğ~la da seviyo~-~bdü. h. 
clırn t dı. Orada b. ..dd b lk d . . . 1 S 

1 
scvcrım orasını.. ıyana e .u.ınırı e-f - er onu garp ~ e .,.. ıt 

,,.1 · ngi)i~ce- .1 l ır nıu et kal· ileride e i e.. şımdi hiç canım sıkılmazdı. evmek bir cüret .. Bir cesaret ediştir .. -· K disin. •• h . ti . ve eli l Maa"---...r" '-'r-ha 
~· ~c . • .. ı er ed· H · · d t . . . ? Be . . . gışmem.. en e gore ususıye erı nnc.c;cy m eve . ~~w. ıu • 

. erıırı nı b 1
• arıcıye e, n- _Biliyorum, nazır bıle oıursun.. '>en bır..eyler biliyorsun Selim. n bu halime bakmıyarak kalbıınını rdır De . k başka d' •--- ta ··z.ı . . mdu.. On <lıl"k Ute er old v • Ne- -~ . va . ruz ço şey ır . .uı.:>an ya go ennı yu un mezan 

ilÖ~d ":ı~nhal Yokmu~gu ;er.lerd;. şım- Ferit sanatoryumddan çıkarken .-:- Biliyorum. 1.<1bil.. Hem görünen 1 arzularına boyun eğersem çok. ayıp orada güneşin batışını seyre doyamaz. şimdi dört yaşındadır. 
Şirn..ı~t ıler, sonra p .. enı . ırana dime acıyıp duruyor u.. koye kılavuz ıstemez. olur. Bunu yapamıyacağım Selun.. ,. _Siz iyi olduktan sonra, belki de _Onu çok mu ...-ivordunn., Adn'i 

QI Oern"de . raga naklettim... *** -··ı --. _ Ç Yını.. -Anlat bakalun, ne oldu? - Şu halde Avusturyalı kız kendi misafiriniz olarak gelirim. - Evet.. 
trıi 0 k uü~ ·l d - Genç adamın uyuınıya niyeti yoktu. - Daha ne oh.un .. Sizin Avusturyalı . kendisine gelin güvey oluyor.. -Teşekkür ederim Ada.. Size bir- - Şu halde bana ondan bahsediniz 

Yor musun ... : ogrusu .. Sıkıntı çek- Sanatoruumdak·ı dı"siplin kendisini fe- kız baş uc d ılm or Hatırı-j O k d eli k · · Hi · k ro _ k r.: ' J unuz an ayr ıy · - a arı da değil ama .. Ne 'yor- şey sorma ıstiyorum. ç iznıniz yo \..renç ız tcred.dUt eUi ve cevap ver· 
.ı 'criı rnuhntab 'k na halde sıkıyordu. Neferine scsle.ndi: nız için benimle arkadaş oldu. Si7Jn hak- dum .. Ben gerçekten sıkılmaya başla- mu sizin?. Ben geldim geleli hirbir gun·· di: 
'-lUtuy ını 1 nn için tc d"k-::" " 

ordu · r 0 up -Selim? kmızda epiyce malıimat aldı. Benim an- dım Selim .. Bir dakika evvel mem- sanatoryumdan ayrılmayınız.. - Fabl dcdL Vakit pek geç_ Ben 
- 'Coc\ık d '" ·· - Emret yüzb:ışun? ladığım bu kız size fışık.. . . leketime dönmek, iyi kötü evinıin içi- j Genç kız bila ihtiyar kızarmıştı: sizin uykunuza mhi oluyorum.. 

Hıf.isas d . uşuncelisin sen doğrusu.. d ? b 
tikt edıgin nea· ? - Daha yatma ın mı. - Amma dn yaptın Sellin, ne ıçım ne yerleşmek istiyorwn. Bu gözlerin ı - Ben, diyordu. Kimsesiz bir insa- - Bilakis Ada .. Size ait olan hCJ'Şl'j 
ı:cJ en l'llezun olrn : : .Ben siyans poli- - Kitap okuyordum.. lakırdı o? iyi olacağı yok .. Beni avutuyorlar. 1 mm. Viyanada ,hemen hiç tanıdığım beni yakından aliilgw'lar etmeğe baş-

ecck de~·ı . a ıçın üç sene tahsil -Kitabın adı ne? -Doğru laftan hoşlanmazsanız sö- Bu sırada kapı vurulm11stu. Nedimi' yok .. Dısarı çıksam ne olacak.. Eğlen- ladı. öyle tahmin ~cm.mı ki maccra-tc gı ınıyim B -.; • 
tne rıa.:ı:ari olarak ·· .. u t~?sili mektep- - Battal Gazi.. zümü geri alırun. Hakikaten nişanını- seslendi: mek, faknt yalnız nasıl olur? l ıuz beni alf&kadar edecektir. Her insan 
Be rnurluklarında go1r.ecegıme hariciye - Başka okuyacak birşey bulama- zın bozulup bozulmadığını bana sordu. - Giriniz.. Nedim büyük bir cesaretle sordu: l sever Ada .. Sevmiyen insandan şüpha 
b 1 •enedenb · amc 1 olarak gördüm. dm mı? Eğer Alman Frölaynine inanmak la- Frölayin Ada, Nedimi gece yarısı - Frölayin Ada, dedi. Mazur görü- etmek hakkımı nmhafaza ediyorum. 
• u) Haric"ıy dcrı hariciyedeyim. Az mı C ıkı k ı f ı __ _ 
,

0 
c e ko .

1 
f • - Burada bulunmaz ki.. anım s - 7..lmgelirsc, altı aya varmaz gözleriniz onuşur vaziyette görünce darıldı: leceğimi ümit ederek buna cesaret edi-: Gcnı; K.U peki, der gibi baŞmı salla-, 

rıuınnasını, J>roto~ 
1
1 0 ansan ister.. lıyordu, sayfalarını çevirmeğe başla- görecekmiş.. Size karşı ciddi bir sev- - İşte bu olmaz Nedim, dedi. Siz yorum. Siz genç bir kızsınız, gÜ7.elsi- dı ve nnJattı: 

0 n uvanını arar. . d ak ı 1 
ım. gisi var. Pazar günü bütün hasta b ı- burada tedavi Pdilivorsunuz. Uvku u- ni7_ Birçok tanıdıklarınız bulunabi- ı - Bil ı ii -
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• 
Dünkü oyun nasıl cereyan etti 

Oyun heyeti umumiyesi itibariyle 
enerjik, zevkli ve heyecanlı geçti 

Umumi tasnifte Fener takımının daha ziyade favul 
ve koı·ner yaptığı sabit oldu 

F enerbahçe Oçok takımları ikin- { 
ci maçta üçer golle berabere kal
Ciılar. 

Hakem ibrahimin daveti üzerine 
sahaya çıkan takımlar halk tarafın
dan şiddetle a1kıtlandılar. iki takım 
karşılıklı olarak yerlerine geçtikle
ri zaman F enerbahçcyi şu şekilde 
aörüyoruz : 

Necdet, Lebip, Aytan, Reşat, 
Fikret, Esat, Orhan, Bülent, AJi Ri
za, Naci, Niyazi, 

Buna mukabil Üçok ta şöyle teş
kil edilmişti : 

Hilmi, Ziya, Ali, Şükrü, Adil, En
ver, NamılC, Baari, Mazhar, Sait,Ke
mal. 

Hakemin hapm11 i§aretiyle hücu
ma geçen Fenerbehçe muhacimleri 
topu Üçok defanemdan ileri geçire
mediler. Bunu bir Üçok hücumu ta
kip etti. 

t·meıbalıçe takımı 

cu dakikada Fenerin beraberlik sa

yısını kaydetti. Maamafih Hilmi ye

rinde olsaydı topu tutabilirdi. 
On dokuzuncu dakikada Mazhar 

fa alarak Naci ile Niyazinin yerle
rini değiştirmişti. Üçok ta Maz
harla Basrinin yerlerini değiştirmiş. 

Oyun başlar başlamaz hücuma 
geçen Üçok forları Fener kalesine 
hemen tehlike ihdas ettiler. Kema
lin fena bir vuruşu bu hücumu ne
ticesiz bıraktı. 

Beşinci dakikada Sait elde etti
ği iki fırsattan istifade edemedi. 

On üçüncü dakikada çok enlere· 
san bir vaziyet oldu. Topu ayağına 
geçiren Sait kıvrak çalımlarla Fener 
kalesine yine karışıyordu. Bütün 
müdafileri atJatarak kaleciyle kar
şılaştı. Bu sırada Necdeti topa atıl
dığını görüyoruz. Fakat top yavaş 
yavaş Fener kalesine girmek Üzere 
iken Lebip yetişti ve bu muhakkak 
gole mani oldu. 

Dakika 1 5 •• Fikret Orhanın de-
Do .. n11spor takınu marke o1duğunu görünce topu ona 

.. Daha oyunun bidayetinde bugün-ı Saitten aldığı pası yine iyi kullana- geçirdi. Orhan bu pası iyi kullana-
ku maçın çok heyecanlı olacağı an- madı. Topu karşı tarafa kaptırdı. rak ani bir vuruşla üçüncü Fen•!r 
)aşılıyordu. Nitekim maçın sonuna Dakika 23 .. Top Üçok kalesi önle- golünü kaydetti. 
kadar iki takım da seri ve canlı bir rinde dolasıyor .. Kargaşalık oldu.. y· · · d k.k d N k ' 

k k · · b. · f ı· Al. R-. 1. F k ırmıncı a ı a a amı sen oyun çı a ra ra ıyı ır maç seyrı ır- op ı ızanın e ıne çarptı. a at b. · · l F .. d fil · · t' ~ · 
satını verdiler. Üyunun son on beş hakem görmedi. Bülent bu suretle. hı~~nış e ~n.e~ 7ıu a e~ın~ gef ıgı 
dakikası istisna edilirse bugiinkii Fenerin ikinci golünü Üçok kalesine b? e topl ıyı u .~nama edı. eden.ı 
maçta iki taraf kaleleri her dakika soktu • ır vuruş a top.u u~ metr en ışa: 
tehlike geçirmiılerdir. Top saniye- Yirmi beşinci dakikada Saidin bir rı attı . Halbukı ~ıde pa~. v~rseycli 
ler içinde bir kaleden diğer kaleye şutu kaleyi bulmadı.Yirmi dokuzun- bu ~kın go.l_Ie netıcelenebıl~rdı. . 
geçiyor ve biraz evvel karşı tara- cu dakikada Sait - Mazhar paslaş- Bırkaç h.ucum yaparak hır .netıce 
hn atlattığı tehlikeyi hu defa diğer ması Fener kalesini tehlikeye düşür- e!.de .~d~mı~_::.ı Fenerbahçe hır gol
taraf savuşturuyordu . dü ise de Sait ayağı ağrıdığından her luk ustun1ugu kaçırmamnk ıçın 

Bir Üçok hücumunda Fener sağ vaziyette şut çekemiyordu. Bu da müdafaaya çekilmişti. Bunun neti
hafı Kemale favul yaptı. - Enverin böylece kaçtı. Fenerin seri bir hü- cesi maçın tarzı cereyanı Üçok Je
çektiği favul Mazhara ve Mazhar· cumunda Orhan gol yapacak bir hine döndü. Ve sağdan soldan üs
dan Saide geçti. Sait karşısında bu- vaziyete gelmişti ki Ali yetişerek tüste Fener kalesine akmağa baş-
lunan Aytanı atlatarak Oçokun i1k kurtardı. Ve çok alkışlandı. 1adılar. 
golünü Fener kalesine yerden bir Biraz sonra Üçok kalesi bir teh- Son dakikalar yaklaştığı halde 
§Utla soktu. like daha atlattı. Nacinin çektiği oyun golsüz cereyan etmekte de-

Bu golden sonra maç karşılıkh top direğe çarparak kurtuldu. Otuz vam ediyordu. Kık ikinci dakikada 
uzun vuruşlarla çok canlı geçmeğe altıncı dakikada Namık'ın tehlikeli top Fener kalesine doğru giderken 
başladı. Altıncı dakikada Sait Maz- bir inişini Necdet bir çıkışla kurtar- Lebip yetişilmez zanniyle topu avu
hara güzel bir paa verdi. Fakat dı. ta bırakmak istedi. Fakat Namık ye
Mazhar bunu iyi kullanamadı. Ye- Dakika 40 .. Üçoktan Sait Fener tişerek topu kale önüne doğru orta
dinci dakikada Fikretin bir frikik çe- kalesine kadar şahsi bir gayretle in- ]adı. Şanslı bir gününde olan Sait 
kişi ka1enin üstünden dışarı gitti. di. Karşısında iki müdafiden Ay- kafa ile üçüncü ve beraberlik sayl-

Biraz sonra da Nacinin çok sıkı tanı arkadaşına pas verir gibi yapa- sını kaydetti. 
bir şutunu Hilmi kornere atarak rak mahirane bir şekilde atlattı ve Bu maçta Üçok kalesine altı avut, 
kurtardı. . . topu sıkı bir vuruşla Fener kalesine beş korner, 22 taç, on favul, sekiz 

Oyun ıkı tarafın da mütevazin ikinci defa soktu. hendbol oldu. Buna . mukabiJ Fener-
akınlariyle cereyan ederken Fik- Devre 2 - 2 berabere bitti. bahçe kalesine de on bir avut, beş 
retten bir pas alan Bülent topu ikinci devreye takımlar tadi1at1ı korner, 29 tnç, 20 favul, beş hend-
Clurdurmndan sıkı bir vuru~la onun- çıktılar. f e nerbahçe Aytanı sağ ha- bol ve yedi ofsayt oldu. 
·················•••••·•·······················• ................................................................................... . 

Güneş Ankara'da 1-6 galip geldi 

Fener çok şanslı bir oyun çıkar arak 
müşkülatla mağliibiyetten kurtuldu 

- Baş taralı birinci •ahilede 
tisgar edilmiyecek bir kuvvet olduğunu 
ilk maçta anlamıştı. Başından sonuna 
kadar güzel ve şanslı bir oyun çıkardı. 

ü cok takımının çok üstün ve faik oy u
nuna ragm n ezilmeden oynadı. Fene
rin haf hattında Fikrctten maadası bir 
iş becercc k \ aziyette olmadığı için hü
cum hattı ferdi hücumlarla netice üze
rinde müessir olmak istedi ve bu oyu
nunda kı ml'n muvaffak oldu. 

üçokspor takımı, belki de mevsimin 
en güzel oyununu oynıyarok l zmirde 
iyi futbol oynnrnasını beceren takımlar 

bulunduğunu Fenere ispat etti. Sait, 
ayagının yarnlı olmasından dolayı ilc
r id<.' oynndığı için Uç enfes gol çıkardı. 

FAVSTA -Yazan : Mlfel Zevako - 14 -
Hoket te asabi asabi gülerek onu tas- yadı: 

dik etti: -Buraya bak Hoket dedi. Beni dün-
- Çok doğru. Gerek siz ve gerek ha- yada seven hiç kimse yok; yalnız siz.. 

banız hakikaten burada hayli şeyler kı- Köpek bu sözün manasını anlamış 

rıp döktüler. O kndar ki kocam sizleri şikayet eder gibi sesler çıkarıyordu. 

görünce korkmağn başlardı. Pardayan Piponun başını okşıyarak: 
Pardayan otelcinin heyecanını bas- - Sen de.. Sen de varsın dedi. Evet 

tınnak için sözü başka mevzulara SÜ- Madam! Beni seven iki kalp knrşısın
rük.ledi: dayım. Neden içimdekileri döküp saç

- E .. Söyle bakalım. Usta Gregu- mıyayım. Bilmem şarabın tesirinden 
var ne alemde?. mi yoksa bin bir hatıranın heyecanın-

- Tanrı onu affetsin. Zavallı adam dan mı kendimi toplıyamıyorum. Ne 
öldü. Yedi sene kadar oluyor. ise anlatayım. Geçen defa Parise gel-
Şu fırsattan istifade eden Hoket esa- diğim zaman hakikaten neşesiz ve çok 

sen gözlerini dolduran yaşları salıver- kederli idim. Çünkü Luizi henüz yeni 
di. Yalnız bilinemezdi ki Madam acaba kaybetmiştim Hoket. .. 
kocasının ölümünü hatırlayarak mı - öldü! Luiz dö Monmoransi öldü 
ağlıyordu. Yoksa tekrar Şövalye ile bu- ha? ... 
luşmanın doğurduğu sevinç heyecanın- - Lui.z dö Pardayan,Kontes dö Mar-
dan mı göz yaşlan akıtıyordu. jansi öldü. Zira o, benim karım olmuş- . 

- Nasıl öldü. Neden öldü? tu. Ben de Marjansi Kontu olmuştum. 
Bu suale cevap vermek için göz Yat- Paristen kaçtığımız, kan içinde yüzdü-

larını sileZ: kadın: ğümüz, deliler gibi din muharebesiyle 
- Kalp sektesinden diyebildi çırpındığımız gün .... 
- Hakikaten çok şişmandı. Zaten - Senbartelmi günü! 

ben kendi.sine daima söylerdim. Sen er - Evet .. İşte o gün babam Monmar
ve geç bu şişmanlığın belasını çekecek- ter tepesinde aldığı yaraların tesiri ile 
sin derdim.. öldü. Bundan sana bahsettiğimi sanı-

Onlar, herkes görüşüyor görsün diye yorum. tşte o dakika .... Babamın otlar 
böyle laflar yapıyorlardı . Hakikatte Ho- üzerine uzanan cesedinin üzerine eğil

ket gözlerinin ucuyla Şövalyeyi süzü- miş iken, bir şeytan, bir yılan Luizin 
yor, yüzünde gizli bir memnuniyet uya- üzerine atılnlış, o güzel vücuda hançe
nıyordu. rini saplamıştı. Haydi güzel Hoketci-

Çünkü Pardayanın arkasındaki elbi- ğim bana bir şarap daha ver. 
seler, başındaki şapkanın tüyü fena de- - Oh! Çok korkunç bir gün .• Ayni 
ğil idiyse de her ha.ide en büyük Sin- günde hem babasının hem sevgilisinin 
yörlere mahsus olanlardan da değildi. ölümünü görmek, dayanılır şey değil.. 

Şövalyenin eski Sşıkı, sevgilisinin bir Pardayan şarap bardağını boşalttık

saat evvel düşündüğü gibi çok zengin tan sonra devam etti: 
olmadığını anlamakla beraber eskisi gi- - Hayır. Luiz o gün ölmedi. Yarası 
bi züğürt ve tırıl bir halde bulunmadı- ehemmiyetsizdi. Beş on gün içinde bu 
ğmı kestirmekte zorluk çekmemişti. yara kapandı. kurtuldu. 

Tatlı 'tatlı konuşmağa başladı: - E.. Sonra!.. 
- Şövalye, Divinyere son gelişiniz - Sonra .. Onunla Monmoranside ev-

aşağı yukarı on beş sene oluyor. öyle lendim. Zannettim ki cennet benim şe
ya 1573 te idi. Fakat siz o zaman çok ke- refime yer yüzüne indirilmiş. O kadar 
derli ve düşünceli idiniz. HattA sebebini mesuttum. Siz de bilirsiniz ki ben o ka-
de anlatmaınl§tınız. dına tapardım. 

Pardayan yanındaki pençerenin per- Hoket gözlerini yere indirdi. 
desini kaldırdı. Rengi uçtu. Otelin tam Şövalye mütemadiyen anlabyordu: 
~ına düşen eve gözlerini dikti.İçini - O derece ki tarifi imkansız.. Hala 
~. Derin bir Ahtan sonra mırıldan- onun hatıraları gözlerimin önünde ya
dı: şıyor.. Evet ona tapıyordum. Onu ben 

- Onu ben burada tanıdım. 1lk de- kalbim ve kılıncım ile kazanmıştım ... 
fa onu burada görmüştfun. O, benim ruhum ve canını idi. 

- Luizi mi? Pardayan bunları söylerken hafifçe 
Pardayan pcnçcrcnin perdesini bı- titredi. Gözleri uzaklara, mazinin uçu-

raktı, lMı dcr,tiştirdi: rumlarına dalmıştı. 

- Madam Hoket! Babamın çok sev- Hoket kendi aşkını ve sevgisini 
diği o eski S<?rt şarabınızdan var mı? unutmuştu. 

Otelci kadın başiyle cevap verdi. Bir - Zavallı Şövalye! Zavallı Lui.z de
hizrnetçi loz geldi. Biraz sonra da ağız di. 
ağıza doldurulmuş bir bardak şarap Şö- - Evet evlendiğimizin üçüncü ayı
valyeye sunuldu. Bir defada bardağı nın sonlarında mülkümü elimden ka
boşaltan Şövalye ilave etti: çırdım. Gerçi Luizin günden güne sa-

- tnsnn bundan çok içmezse birşey rarıp solduğunu görüyor idiysem de 
anlamaz. ölümün onu benim kollarım arasında 

Birbiri arkasına Uç dört defa bardağı almağa cesaret edebileceğini aklımdan 
boşalttı. Bu sırada Hoket şakrak sesiyle geçirmiyordum. Bir akşam şiddetli bir 
sualleri birbiri arkasına diziyor, onu sıcaklık geldi. Ertesi sabah kollarını 
suallerine boğuyordu. Sevginin tesiri boynuma doladı. Birkaç söz söylemek 
altında Şövalyenin düşüncelerini öğren- istedi. Mavi gözlerini gözlerime dikerek 
meğe uğraşıyordu. Nihayet gözleri bu- yavaş yavaş son nefesini verdi 
!anan Pardayan dirseklerini masaya da- - Bitmedi -, ............. ~ 

Birinci 
·:SINIF SAA TTIR 

T. C. 
Devlet Demiryollan 
• 

idaresinin kullandığt saat 

.,, -= 21 

izmirde sataş yeri : MOREN O D. GABA Y Y olbede:n se J 
rağmen Basri yine ayağında topu fnz- 1 kımlarımwn hakiki randımanlarını ge

l~ -~kl=~ lüzumsuz şutlara _kc~- ı lecek sene vereceklerini ümit etmek 
clisını ırmıştır. Hakkı çclımsız hak.kımızı muhafaza ediyoruz. 

' • r~.. . . . s . '' 

vücuduyle vazifesini yapmış, Mazhar SEMiH NAZIM 

ikinci devrede iki gol :f ırsabnı kaçır- Aıılrorn, 17 ( Tclefonla ) _ paznr 
m~ır. Namık, her uımanki gibi gü- günü l.struıbulun Güneş tnkıını ikinci 
zcldi. Son gol Saltten ziyade kendi- An, __ _ Gü ... 1 tı 

di En +- • maçını AC&Cu cu ı e yap . Maç 
sinin r. ver, =mıre gelen takım· 
ların hiçbirinde bulunmıyan bir haf çok hararetli geçli. Hakemin bazı yer-Bilhassa ikinci .gol, ender rastlanan gol

lerden biridir. Üçok talomı eğer §<<nslı 
olsaydı , Saidin kaçırdığı iki golle neti
ceyi lehine çevirebilirdi. 

Doğanspor maçwda kaptanlar ve hakem olnrak temayüz etmiştir. siz kararları halkı sinirlendirdi. Güç 

dan hiç b irinin yerini tutamaz. Naci ve danbcri bir tUrlU yerini dolduraınıyan Bu vesile ile şu noktaya işaret etmek 1 - 6 mağlO.p oldu. 

Fener takımının, altı sene evvel ol
duğu gibi en iyi oyuncusu Fikretti. Lc
bip yer tutmasını beceremiyor. Angcli
dcs sert çıkışlarına rajmen ekseriya ıs
ka geçiyor. Mehmet Reşat, canla başla 
oynama.'lma :rımjmen h:mirdeki haflar-

Bülent ikinci oyunda muvaffak olnlu§ Şükrü bu maçta Fenerin sağ tarafına istiyoruz: lunirdeki kulüp birleşme- lstnnbul, 17 ( Telefonla ) - Beşiktaş 
sayilabilirler . Niyaz.i durgun ve hece- nefes aldınnamıştır. Adil oyunun nôzı- !erinin aleyhinde konuşanlar bu hafta- Galatasaray maçı çok heyecanlı oldu. 
riksizdi. Ali Rlza futbol topundan zi- mı idi. Ali ve Ziyanın oyunları, netice ki maçlarda ne kadar hak.sız oldukları- llk devrede Beşiktaşlılar oyun üzerin
yade karşısındaki adamla oynıyordu. üzerinde müessir olmuştur. Hilmi iki nı anlamışlardır. Birleşme müspet ne- de hikimiyetlerini tesis ettiler. İkinci 

Orhan genç bir çocuktur. golde hatalı idi. Tereddüt ediyor, çıkış-,1 tice ve~-tir. Doğanspor ve 'O'çok ta- devrede GaJatasaray ağır bastı. Netice-
'Oçok talomındaki oyuncular billis- ları isabetsiz ve mütereddittir. kmılari, ihmal edileıniyecek birer kuv- de iki taraf ikişer golle berabere kal-

tisna muvaffak olmuşlardır. Haftalar- Pazar maçında &Uzel oyD8.m8Sına vet olduklarını göstermişlerdir. Ta- dılar. 

lımir Birinci icra me•"{ 
ğundan: 37/8'},0 . 

Madam Vanda lkarın H•~ 
yet Ikar zimmetinde ala'" 

olan 6435 Türk lirası ve a~ 
masraf ve sairenin temini ·• '1 
zımnında borçlunun birinCI 

recede bu dosyayaipotek6.~ 
luoan Bocada eski Mall5,,. 
Yeni istasyon caddesinde ~ 
33 yeni 39 numaralı talı~ 
ve fevkani olup zemini ~ 
mermer salon, karşıısnda gdf 
bir oda solda caddeye °"". 
yine geniş bir oda ve bu oda 
nın ittisalindeki merdiv~ad~ 
ıonra arkaya doğru sırasıle . 

kilar, bir oda, bir dispenÇ = 
mutfak bir çamaşırlık, klÇ-' 
bir oda ve bir hamaın ve 
kata çıkılırken iki merdife' 

arasında arkaya doğru f 
den uzun bir koridor"' 
sağında aabit dolaplar, -~ 
banyo mahali ve bir "":" 
ve koridorun nihayetinde ~ 
ğer bir oda mevcut ve rJ. 
katta bir ıofa (izerinde cadd' 
tarafaoda geniş iki oda, yan I'' 

rafta küçük bir oda arka il' 
rafaoda biri geniş ve diğeri"' 
küçük üç oda ve bina d~ 
nunda bir su mahzeni ve çr 
çeklerin muhafazasına mab•~ 
mahal ve taraçaya çıkan ~ 
merdivenlik ve hepsi taht ... 
olmak üzere bir oda bir k~ 
bir kömürlük bir kuş killlletl 
bir odunluk ve bunların üıtOO' 
de kilo taraçayı ve büyük bİ' 
çam ve hurma ve eşcar1 111Dt: 

mireyi havi (5000) lira kıylll~tı 
muhammeneli bir bap ev j)c 

F orbes şatosu arkasına te"' 
düf eden ve koşu mahallio' 

giden cadde üzerinde etrafı 
demir parmaklık ve tel argil' 
leriJe çevrili derununda kal• 
ve damı ve balen içetİ" 
sinde tahminen 400 u111c"' 
yı havi bin metre terbiiod• 
bağ ve aynı mikdarda seb•• 

bahçesi ve ayni mikdarda ~ 
tarla bunların nihayetinde kii' 
tabtani bir oda bir mutfak ff 

bir el yıkama mahalli ve yal~ 
odası, balkon ve tahtani kıl' 
mında iki ahır bir oda, be1' 
beş kümes bir depo bir haV.,

ve bir yel değirmenini mubtr. 
vi (1500) Türk lirası kıy111e1 
muhammeneli bahçe 22 - 6 - 93 
tarihine tesadüf eden Salı gl1" 
nü saat on da açık artır.o• 
suretile 1&atılığa çıkarılacaktır• 
Bu artırmada satış bedeli 11111: 

hammen kıymetin yüzde 75 111 

bulmad•ğı takdirde en çok ar" 
taranan taahhüdü baki kalııı•" 
şartile satış on beş gün dab• 
uzatılarak 7 - 7 - 937 taribİll1 

müsadif Çarşamba günü sa•t 
1 O da satılığa çıkarılacaktıf• 
Bu artırmada muhammen kı)'" 
metin yüzde 75 ni bulmadıi' 
takdirde en çok artıranın İl" 
teklisi üıerine ihalesi yapıl•" 
caktir. Bu gayri menkul nıe" 
rinde her hangi bir şekild• 
bak talebinde bulunanlar işbll 
ilanın tarihi neşrinden itibare~ 
yirmi gün zarfında ellerindek• 
vesaik ile birlikte dairemiı• 
müracaat etmeleri lazımdır.Ak" 
ıi takdirde hakları tapu sicilile 
sabit olmıyanlar, paraların pa)'" 
}aşmasından hariç bırakılacak" 
lardır. Yüzde 2,5 dellaliye ınüt: 
teriye ait olup müterakim ver$' 
ve tanıifiye ve tenviriyedeJJ 
oJan belediye rüsumu artırııı• 
bedelinden tenzil olunur.2-6-37 
tarihinden itibaren şartnaı:o0 

her kese açık bulundurulacak" 
br. Satış peşin para ile ohıP 
taliplerin yüzde 7,5 pey akçe"' 
sini veya milli banka itib•' 
mektubunu hamil buluoara1' 
37-8201 numarah dosyaya .,. 
icra mOnadiıine mliracaatlat' 
lOzumu ilin olunur. 

1499 (859) 
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ler! az geldi. lh:calania, kabve
te . ~ bol ık lazım, zira müş· 
B·rı elebek g ibi ziyaya üşer. 
idır 5

1
!andard JAmbası .edininiz, 

are ı d ki . lıd ' ayaın ı parlak zıya-
ır. 

Acentası: Hüsnü ldemeo Sa-
llan . k , 
1 . 18 cles.i, ikinci Kordon 
ltnır. ' 

DOKTOR 

Sami u atçı 
l<ulak, Boğaı, Buı:.un hasta· 

lıldarı birinci sınıf 
'lfu mütahassısı 
N •Yenehane : Birinci Beyler 

0
• 36 Telefon 2310 
Evi·G" · oztepe tramvay cad· 
desi 992 Telefon 3668 

- 1-26 (481) 

lzmir ı'kı'ncı· · 1 ıc.ra memur u-
iundan: 

El Bir borcun temini için Iımir 
acı Mahmut mahallesinin kay-

~~~nı Nihat bey caddesinde 
.. numaralı •• tapu kiitüğü· 
\1 • 

9 tıncu sayfesinde 179 ada· 
tun 8 parseli olup 329 metro 

:orabbaında iki katlı deponun 
. llldamı •tağıdaki şartlar daire

ıın e ~atılacakbr. 
1 - K . h . 

oniki bi •~metı mu ammınesi 
· . n lıra olan deponun bi· 
rıocı arttırması 22 - haziran 937 
t~ihine üs dif S 

b 
m a ala günü saat 

on eşte d . . d 
aırenuz e yapılacak 

•e bu t 
ı. . .ar ırmada yüzde yetmiş 
eşı nısbetinde bedel verilirse 

~~~k :rhraoa ihale: edilecektir. 

~a~~ü ~~de en çok artıranın 
:L. . du baki kalmak şartile 
~ınc1 rt 
la 'b· 8 ıraıası' 7 temmu2: 937 

rı ıne .. d" ,.. . tnusa ıP Çarşamba gü-
u Y•ne · 

icra ed· aynı saatte dairemi2:de 
· . ilecektir. ve bu art.uma 
'nlt.iy~ı 
teca .. ı alacaklılar mikdanoı 
'rt \'uz ettiği takdirde en çok 

''.-..a 'b Satı 1 ale ediJecektir. 2 -
A 1 Peşin para iledir. 3 -

rtıtnıa • 
937 t . ~artnaaıesi 10 haziran 
•in a~.ıhınden itibaren herke-
4 _ &orebilmcsi ıçın açıktır. 
diğerlp~~ek sahibi alacaklılarla 
kul .. a akndarların gayri men-

Uzer:'nd k' h '-J 
lillsiJe f . e 1 Ba' ar1nı ve hu-
idd· 

1 
aız \re masrafa dair olan 

ıa ar 
)'İ~'lı· ~.01 evrakı müspitelerile 

ı gun . . d 
l:ıi!d · ıçın e icra dairesine 

•rttıele · ks tapu .. . rı a i halde hakları 
ııcılınc t.:.· 

ıat e sa-oıt olmadıkça 
ış bcd r . 

ıhariç h ~ uun paylaşmasından 
11la .ıra ılacaktır. 5 - Artır

Ya ışıfrak d 
fartna ~ . . e enler artırma 
ltab 

1 
ın'= ... •nı ğÖr.müş :ve bunları 

u etm iş ad 't"b •urlar dan ve ı ı ar oJu-
llıak ıisti a f.aua .QJalümat al
ltıUra,a ytlenler memuriyetimiıe 
'h a a d' . l .. ' ale ı e ınır er, Uze~ine 
..ı_ o.unan - . . 
~lini nıuşterı ıhale be-

veroıed· ~ . t kd 'le ifJ.is ıgı a irde icra 
tnad : . kanununun 133 acü 

ue ı tatb'k . 
S.a.t~ta .. 1 edıfecektir. işbu 
Ve t Y.Uı.de iki buruk t 'f ~ 1· a pu h ~ eJ a ı ye 
ıı. a rcı •· · •vı uhaıu muşterıye :ıittir . 

lll'~n .k . 
Y~di b ıym~tin yüzde 
k uçuğu . b . d 

ı.a Çesi nıs elın e pey 
ternio t v,eya aıilli bir banka 

a ı ıl:u2 d 
Yed~Y.e i . z ~ enler müza-
~e lund ş.Jırak cdebile<:.ekleri 
b. an ö •ne y . nce 28-4-937 tari-

cııı.asır · 8!'hşa d . gazetesıl.e bu 
kaı.· .. d ~ır yapilan Uanın hükmü 

-· ıgı · ı~ \'f 2 •·an o!unur 
186

?.\ fJ37-1392 Oosva 

• 
Gayri menkul mallar ı n açık 

artırma iliaı madde 1 '26 
Bergama icra Memu~la~un· 

dan: D.'No. 932-1009 
Aç.•k artırma ile paraya çev· 

rilecek gayri men 1·u1iin ne ol
duğ'o: Sa~ı nk•e' I' veli e•j, di
ğer tar.atları yol ile çevr~~i c~
mii kebir mahallesinde ltaın bır 
ba.p fabrika binası 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokaS!ı, nu· 
marası: Ser.gama camii kebir 

"Fakdir olunan kıywet: 805 
liradır. 

Arttırmanm vapı 1aca~ı yer, 
gün, saat: 23 - 6 - 937 çarşam· 
ha saat 11 • 12 Bergama icra 
dairesinde 

. 1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 13 - 6 • 937 
taribindeıa ı.ibaren 1309 
numara ile Berzama icra dai
resinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi iç·n açık· 
tır. ilanda yazılı olan'ardan 
fazla malumat almak istiyenler 
işbu şartnameye ve 1309 dosya 
numarasi e memuriyetimiıe mü

racaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için 

yukarda yazılı kıymetin yüıde 
yedi buçuk nisbetinde pey 
veya milli bir Bankanın 

teminat mektubu tevdi edile
cektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadar.Jarın ve 
irtifak hakkı sab:plerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarım 
hususile fa iz ve masrafa dair 
olan iddialarım işbu ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbiteleriyJe birlik
te ınemuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art
tırma va İ ttirak edenler arthr
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumatı alm•ş ve 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağml• 
dıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya .satış istiyenin alacağına 
rücbanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel b•ınların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarmın mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıra· 
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün da-
ha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatte yapılacak ar.ttır-
mada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacakhlarao o gay.ri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartiyle, en çok artıt:ırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 

•edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendi
sine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa· 
rayı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 
kimse anefmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, raıı 
olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle arttır~a
ya çıkarılıp en çok arttırana 
ihale edilir. Jk ı ihal arasındaki 
fule ve geçen günler için yüz
de beşten hesap olunacak faiz 
ve diö-er Z<lrarlar ayrıca hi1kme 

o • . 
hacet kalmaksızın rnemurıyetı-
mizce alıcıdan tahsil e!unur. 
Madde ~133) 

lkiaci arttıımuır 8 - 7 - 937 
Perşembedir. 

Fabrika binası yukarıda gös
terilen 23 • 6 - 937 taı:ibinde 
Berga-:na icra memurluğu oda
sında işbu ilan ve gö.steriJen 
arUır.ma şartnaanesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 

1500 (659) 

Çeşme 
PL~JLARI 

Çe~me plajları icara veri
lı:ırek.tiı:. Keshdli cadd~ainde 

bay Euada mü-
raca at. 

1-15 (798) 

_ YEMASIR 

lımir sulh hukuk mahkeme- Tashih 
4 

si.den: 
IZnMr Posta ve Tdgraf ida

r~i vekili avukat Murat Ç•oar 
branndan rf1adiye eski posta 
müdfüü l.brahi:n aleyhine açhka 
153 füa72 kuruş aluak dava
smın cari mahkemesinde son 
adresine çıkarılan davetiye va• 
rakası miiddia!eynin ika!net
gahı meçhul lcaldığtnclan bila 
tebliğ iade kılnımış ve hukuk 
usul muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebligat icraS1nı müddei 
vekili ta!ep etmiş ve talebi va
ki muvafıkı kanun olmakla i'2-
nen tebligat ifasına karar ve· 
riJmiş olduğundan lbrahimin 
muhakemenin muallak bulun
duğu 3-6-937 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 10 da iz
mir sulh hukuk mahkemesin
de hazır bulunması veya bır ve
kil göt.dermesi l!.izumu i lan 
olunur. 1506 (861) 

Sulh hukuk hakimlığınden : 
Davacı lzmirde Pasaport kar· 

,ısm~a W. F Hanri Vanderıe 
V. Ko vekilleri avukat Musta
fa Münir ve Tayyar Şefik ta
rafından T epecikte Kağıthane 

·caddesinde 137 numarada Pa
terson deposunda mukim iken 
halen Zonguldak iş Bankası
nın 63 numaralı Ocak mevki
inde kooperatif ve bakkaliye 
şefi Necip zade Hasan aleyhi· 
ne 169 lira 69 kuruşun tahsili 
hakkında açılan davadan do
iayı Hasan namına gönderilen 
davetiyenin ~ebl ğ edilerek bil
ahare takip i.steğile tekrar gön
derilen davetiye zahrındaki 

· meşrubattan anlaşıldığı ve- da
vacı vekili müddeialeyh bak-

Gazetemizin 28 Niaan 937 
tarih ve 9535 numaralı nisha-
11nın S nci sahifesinde neşre· 
dilen b:mir. Sulh Hukuk mah
kemesine ait g;wri menkul sa
hşı ilanının 7 nci maddesiode
ki Çelikel sokağında 67 sayılı 
evin 2 nci arttırma günü 
18 - 6 • 937 Cuma günü saat 
1 O - l2 de olacağının yazılması 
lazım gelirken sehven konma
dığı görülmüştür. Keyfiyet tas
hih o 'unarak 2 nci af'ltırmanın 
18 - 6 - 937 tarih Cuma günü 
saat 1 O - 1'2 de f&pılacağı ilan 

lzmir birinci j cra memurlu-
ğundan: 27-2903 

Bir borcun temini tahsili 2.ım· 
nmda tahtı terhin ve hacizde 
bulunanGaziooculuğa müteallik 
tabak, çatal, bıçak ve masalar 
ve örtüler buz kırma makinası 
fırın ve sair eşya 24·5-937 ta
rihine müs~dif Pazarttrsi günü 
-'&Ot on birde izmir birinci kor• 
don deniz sporları yurdunda 
açık arhrma suretiyle sablığa 
çıkarılacaktır Taliplerin ma
hallinde bulun~aları ilan olu-
nur. (857) 

kında gıyap ka:rannın ilanen 
yapıfmıısını talep eylemesine 
binaen bu baptaki muhakeme
nin 21 mayıs 937 tarihine mü-
sadif cuma gününe tayin kı
lınmış olduğundan yevmi me-z-
kiirde saat 1 O da mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil gön-
dermediği takdirde hakkında 
gıyaben hüküm sadır olunaca-
ğına dair tebliğ ~~kamına ka
im olmak üıere ılan olunur. 

1498 (858) 

IZM iR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Ramuğundan At, Tayyare, Köpekba,, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hercevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına fa,ktir~ 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
TcJgFaf aClresi : Bayrak lzmir 

r : • : • -; 1 O • i ' ı .: . . . ; ' .T.. . . ,·ı., .. ; : O • 

Uyuşturucu Maddeler inhisarın
dan: 

idaremiz 1937 senesi afyon ~koltesini Türkiye Ziraat Bankası 
vasıta~iJe doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 

Ahmla,...meıkôr bankanın aşağıda gösterilt-n şehir ve kasaba

larmdaki 53 şube ve sandığında yapılacaktır : 

Sall -
** 
Tiitünciıler, sebzeci 

Tam verimli malibul cins mahsul, ancak iyi yet 
fidanlardan alınabilir. 
Mmtakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakı 

tanılan kuvvet ve mahsul gübrelerimiz.i :z.ürraımıza 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 1 

RAHMi KAltAOAV 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZM 
Telgraf adresi : KARADAVUT Telefon , .... ._ ............................. ~ 

Çamaltı Tuzlası 
dü.,Jüğünden~ 
Tuzlamızda tuz sevk ve 

işlerinde istihdam edilmek 
250 işçiye ihtiyaç vardır~ Ye 
azami 1 4 o kuruştur. 
Çalışmak istiyenlerin üç 

f otograf ve hüviyet cüzdan 
birlikte Tuzla Müdürlüğiine 
racaatleri. 

f-4 
z 
~ 
z 
r.ıJ 

:E 
~ 
r.ıJ 
tı.. 

...J -
Regina - C/) 

t.ı..< zz Permanın b' < _ 
C/) ~ ridir. 
<t < 
~ :E 
~ 

REGİNA -r.ıJ 
c... 

k.atiyen 

< ~ok şık, feı z \ - tim t~kamü (;) 
Lı..I iz bir cihaz ~ ' 

z -

Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Aaıasya, Merzifon, Gümüşhacıköy, BÜTÜN TÜRKiYE İÇİN -\C~NTASI 
Çornm, Mecidözü, ls1'ilip, Malat.va, Bdıyaman, Eskişehir, Sivriu HUsnU ldeman, IJ\lncl Kordon 55. 3, 1 

hisar, Mihaliççik, Kütaby'1, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşe- 11-----... --------------
hir, Yalvaç, llgıp, Bozkır, Karaman, Beyşehir, Şarkikaraağaç, 
Bilecik Bozöyük, lnegöl, Geyve, Göynük, Orhandi, Uşak, Çal, 
Çivril, Kula, Afyonkarabisar, Bolvadin, Sandıklı, Yenişehir, 
Nallıhan, Emirdağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, Isparta, 
E'ğirdir, Uluborlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Ac1payam. 

Mübayea fiatleri şu suretle tespit olunmuştur: 
Softlar - Beher morfin det"ecesi 40 kurus0 

•J 

Temiz ve konaksız toplanmış drogistler - Beher mOTfin 
derecesi 40 kııruş. 

Morfini yüzdeı 12 ve daha !Yukarı kabalar beher morfin dere· 
recesi 35 kuruş. 

Morfini yüzde '12 den aşağı kal) lar beher morfin d~ecesi 
30 kuruş. 

Satın alınacak afyonlartn ibtidai muayenesi idaremizin ahm 
merltezleriner göndereceği eksperler tarafından yapılacak tartı 
ve teselllimü mütaak1p alakadarlara kilo başına berveçhi ati 
miktarlarda avans verilecektir. 

Sofltlar 4 T. L. 
Temiz ve konaksaz toplanımş drog~slier 4 ,, 
Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar 3 ,, 
Morfini yüzde J 2 ~n aşağ1ya kabalar 2,50 ., 
BalHye af yon bedeUeri lstanbulda y.apıJacak laboratuvar tah· 

lilind~n sonra az.ami sür'atla Ye yfoe Ziraat Bankaları vasıtasiyJe 
alakadarlara ödettirilecektir. EkıiciJere af yon farını banliaya tes
lim ettilileri tarihten itibaren hiçbir-masraf tahmil edilmiyecektir. 

Mubayaalar afyonun toplanmasını müteakip derhal başlana
cak ve bu tarihle!" banka tan1fandan mahallen ilan olunacaktır. 
Alım münhasıran 1937 se-Msİt rekoltesine ve hakiki müstah

illett ait mellaı-a tahsis edildiiinelen eski seneler mahsulü af
yonlat'Ja tüccar Ye tlriHteMİI 'maJları katİyen kabul eclilmİyecektir. 

Temiz ve konakStz olet'&k toplaomtt af afyonlara dalla- yük
sek fiat ver..iimelete oliluğeodao ekicilerin afyonlarını temiz top- ' 
laması k-em:li mennaathtrı i1:abındandır. 

HaJkımtza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle ve 
Dünyanın e.n sağlam bisiklet ve motosikletle 

model petr-omaks lüks lirubalarını NECiP SADi 
zasından arayınız. 

Baleı-lar: 156 -- Necip Sadık Daml 

• 
lzmir Muhasebei Mususiy~ 

diirlüğünden : 
On iki lira asli maaşlı Dil<ili kazası Mubasebei Hus 

det kitabetine bir memur tayin edilecektir. 

Taliplerin hal terdim.esi evraklarile beraber M 

müracaatleri ilan olunur. 



• 
t 
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YENi TOPHANE 
makalı terazilerimiz gelmiştir 

--

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

kiloya kadar mevcudu vardır. Sa~ış yer:: Suluhan civarında 
No· 28/9 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıJır. 

.._yatmazden evvel PERLODENT di~ 

macununu kullanmak surellle a!ıızınızı 

yıkamayı kendlnıze bir va;;:lle billnlı. 

'PERLODEN"t kıyas kabul "ııtmeı bil' 

_muzaddı taaffOndOr. 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
btlar için J:ı:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nefi Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 
-.;&-IS 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILlZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

v:mtın saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renkleTini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnvat mağazalarında arayınız. 

YENIASIR 

• .. 

' 

lZMtR BELEDiYESINDEN : 
1 - Beher metre murabbaı yüz 

elli kuruftan üç yüz lira bedeli 
muhammenle 85 sayılı adanın 
iki yüz metre murabbamdaki 3 
sayılı arsasının satışı bafkatip. 
likteki fartname veçhile 28/5/ 
937 cuma günü saat on altıda a
çık arttırma ile ihale edilecektir. 
lttirak için yirmi iki buçuk lira. 
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte encü. 
mene gelinir. 

2 - Temizlik hanında bulunan 
e3ki hurda arabalar, dökme par
çaları, iki kamyon, bir otomo
bil ve Al&ancaktaki eski tram.1 
vay depolarında bozuk dinamo, 
arpa yarma makinesi, torna tez. 
gahı ve saire batkitiplikteki fart. 
name veçhile 28/5/937 cuma 
günü saat on altıda açık arttırma I 
ile ihale edilecektir. Hepsinin 
bedeli muhammeni beş yüz elli 1 

dört liradır. iştirak için kırk iki 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Hava gazı fabrikası ıçın 

Güveler, çok pahallya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 

FLiT," botün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 

1
90 ' muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

--41 sabit olmuştı,ır · Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil ' 
memlştir. fLIT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
ş~_klı . ve . asker resimli sar~tenekeye dikkat ediniz. 

~Yarıklara ve köşeleri] bırav FLİT ~OZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. . - ' 
r t.ı•umt U,0111 : .J. llr9JPI•, lata•bul, Galata, Voyvoda Hu 1 

-

~maıı:ııı:ııı-.._._._ ........ ı_. .............................. -~ 

araççı Kardeşler 
Mobilyelerin : 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 nikelaşlı modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin l Z M 1 R ve A N KAR A 
mağazalarından temin edehiJirsiniz. 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENİ EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 
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lüzumu olan muhtelif ölçüde "'°~ ... ---------• 
kurşun boı-u, demir bonı deve 
boynu, söketnip)i, tapa, küçük 
dirsek ve redresör 28/5/937 cu
ma günü saat onaltıda açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Ölçü 
ve miktarları şartnamesine bağlı 
listede yazılıdır. Şartnamesi ha
va gazı müdürlüğünden parasız 
olarak verilir. Hep3İnin bedeli 
muhammeni doı,uz yüz ellik iki 
lira yetmişbeş kuru~tur. lttirak 
için yetmi~birbuçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saatte encümene ge
linir. 

13-18-21-25 
Cinsi Miktarı 

Kilo 

832 (1465) 
Muhammen 

bedeli 
Lira K. 

Toz şeker 35') 27 
Pirinç 350 27 
Sadeyağ 250 87 
Zeytinyağ 200 60 
Zeytin danesi 250 35 
Sabun 180 36 
Tuz 150 4 
Kuru fasulya 250 14 
Nohut 120 9 
Mercimek 100 20 
Şehriye 100 20 
Makarna 200 20 
Çamaşır soda 120 7 
Kuru üzüm 40 20 
Çay 12 340 
Beyaz Peynir 120 32 
Un 216 13 
Salça 40 16 
Börülce 50 12 
Bezelye 50 15 
Patates 200 7 
Soğan 250 3 

Darülacezenin 937 mali yılı 
ihtiyacı olan yukarıda cins ve 

miktarile beher kilosunun mu-
hammen bedeli yazılı ve 
hepsinin muhammen bedeli 

dokuz yüz yetmiş beş lira elli 

üç kuruştan ibaret olan yirmi 

iki kalem enak baş katiplik
teki şartname veçhile 2-6-1937 
Salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş üç lira yirmi 

kuruşluk muvakkat teminat 

makbuzu ile söylenen gUn ve 
saatte encümene gıılinir. 

tS-21-25-28 ıs t (865) 
§ 1 - Darülacezenin 937 

mali yılı ihtiyacı için alınacak 

AKLINIZDA OSUNKIL 

KINAKQLEski ~e 
yenı 

sıtmalılara, iştihasızlara, za
yıfJara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın dilşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

sekiz yüz kilo dana eti beher 
kilosu yirmi altı kuruştan iki 
yüz sekiz lira bedeli muham· 
menle başkatiplikteki şartname 
veçhile 2 · 6 - 1937 Salı günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 

için on altı liralık muvakkat 
teminat maklıuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nır. 

2 -. 937 mali yılı içinde 
beledıye hekimlerince yoksul 
hastalara verilecek reçeteler 
mukabilinde - yapılacak ilaçlar 
başkatiplikteki şartnamesi ve 
buna bağlı formülü veçhile 
2 - 6 • 937 Salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bir sene zarfında 
yapılacak ilaçların her semt 
için muhammen bedeli üç yüz 
liradır. iştirak ıçin yirmi iki 
buçuk liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

3 - Darülac.,zenin 937 mali 
yılı ihtiyacı olan on bir bin 
kilo ikinci nevi ekmeğin be
her kilosu sekiz kuruş on pa
radan dokuz yüz yedi lira elli 
kuruş muhammen bedelle baş 
katiplikteki şartname veçhile 
2 • 6 • 937 Salı günü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için altmış 
sekiz liralık muvakkat te rni ııat 
makbuzµ ile söylenen gü ve 
saatte encümene gelinir. 

18 -2ı-2s.:..28 1s11 (864) - -

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL I 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi ııvlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mlithiş ucuzdur. 

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

Taze Temiz Ucuz llaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Türkiye iş ve 
Üzüm Kurumu 

Ziraat Bankalatı 

Ltd. şirketinden: 
Müessesemizin üzüm ve incir işletmesine ait depolarındııP 

birisinde yapılacak olan ilave ve tadilat işleri pazarlık usufife 

ihale edilecektir. Taliplerin Saman iskelesinde iş hanındaki bii' 

romuza müracaat ederek proje ve şartnameyi görüp 24 - 5 - 9'37 

tarihli Pazartesi akşamına kadar tekliflerini bildirmeleri lüıuııı 11 

ilan olunur. 
i6-18 (856) 

atil ve neıyeawıı..a. ....... ......_ - t...,...... -., ~ 
\L dair hatlar yazıldı ve mühilrlemesi için l nız NiideU Nui'l her~ 



YENi TOPHANE 
ınakalı terazilerimiz gelmiştir 

Bir Sağlamhğı ve temizliği ile meşhurdur 
kilo defa mağazamıza gelip gı5r111eaiz kifidir. 3 kilodan 30 
No·'~•dar meYcudu vardır. Satıı yeri: Suluhan civannda 
...., Hllanll Ôa Ôdemifli mağazasıdır. 

'-=-Yatmazden ..,,,91 PERLOOENT dif 

macununu kullanmak suretile aöıztnızı 

.~•blftayı kendtnıze bir vazife bllinlz. 

PERLODENT kıyas ubul ,tmez bir) 
~Uladdı taattondOr. 

~~RAN Fabrikalan mamullbd1r. Aynı zamanda Turan 
le~!et aabunlannı, traf sabunu ve kremi ile gOzellik krem
btla 1 ~'?llanınız. Her yerde satılmaktadsr. Yalnız toptan sa
leJi1t' ıçı~. lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada unı~~ acen-

• 

• Nef ı Akyazılı ve J. C. Hemsiye mOracaat edınız. 
-- Posta Kut. 22• Telelo':m 34&

1111
11--• 

Dima sabit daima tabii 

•Ncıuz Juvantin saç boyaları 
"•nr KANZUK · l ın ıaç b ) eczanesı laboratuarlarında hazırlanan Ju-
o lap •aç) oya .arı muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
Gı J11vınt~ra tabıi renklerini bahıeder. 
1 triııe t:,t~;ç e~y~la!ını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
: reak Jale lmııtır. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-

lllaı. Ela ~d-ak, terlemek hatta denize girmek auretiyle de 
~e ca 1 ve emniyetli markadır. 

erde ve ıtrıyat maiazalarmda arayuuz. 

YENIASIR SAU t!" M'A yt; t9:n 

IZMtR BELEDiYESiNDEN : 1 
1 - Beher meb'e murabbaı yüz 

elli kuruttan üç yüz lira bedeli 
muh•mmenle 85 sayılı adanın 
iki yüz metre murabbaındaki 3 
sayılı arsaıının satışı batkitip
lildeki prtname veçhile 28/S/ 
937 cuma günü ıaat on altıda a
çık arttırma ile ihale edilecektir. 
lttirak için yirmi iki buçuk lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen aün ve ıaatte encü
mene gelinir. 

2 - Temizlik hanında bulunan 
eski hurda arabalar, dökme par
çalan, iki kamyon, bir otomo
bil ve A1a4ncaktaki eaki tram
vay depolarmda bozuk dinamo, 
arpa yarma malrineei, torna tez
gahı ve saire batkatiplikteki tart· 
name yeçhile 1.B/S/937 cuma ı 
günü saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. Hepsinin 1 
bedeli mubammeni bet yüz elli 1 

dört liradır. htirak için kırk iki 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile aöylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Hava gazı f abrikuı ıçın 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyelerin : En modern ve en zarif çeşitlerini 
................................. 

Çocuk arabaıarının: En lükı Avrupa mamullb Ye en dayamkhlanm . ............................................. . 
Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En )Ok•, beyaz ve san nikelafh modellerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haraççı Kardeşlerin 
mağazalarından 

IZMIR ve ANKARA 
edebilirsiniz. ·temin 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENi EV YAP ANLAR, YENi EVLENENLER 
MobiJyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 

,~ ......................................................... _~ 

lüzumu olan muhtelif ölçüde ••---------• kurfun boru, demir boru deve U 
boynu, söketnipli, tapa, küçük AKLINIZDA 
dirsek ve redresör 28/5/937 cu
ma günü saat onaltıda açık ek
ıiltme ile ihale edilecektir. ölçü 
ve miktarları fartnamesine' bağlı 
liıtede yazılıdır. Şartnamesi ba
va gazı müdürlüğünden parasız 
olarak verilir. Hepsinin bedeli 
muhammeni dokuz yüz ellik iki 
lira yetmitbet kuruttur. lttirak 
için yebnitbirbuçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile söy-
lenen gün ve saatte encümene ge
linir. 
13~1~21~26 832 (1465) 
Cinsi Miktarı Muhammen 

Kilo bedeli 
Lira K. 

Toz şeker 350 27 
Pirinç 350 27 
Sadeyağ 250 87 
Zeytinyağ 200 60 
Zeytin daneıi 250 35 
Sabun 180 36 
Tuz 150 4 
Kuru fasulya 250 14 
Nohut 120 9 
Mt"rcimek 100 20 
Şehriye 100 20 
Makarna 200 20 
Çamaşır soda 120 1 
Kuru iizüm 40 20 
Çay 12 340 
Beyaz Peynir 120 32 
Un 216 13 
Salça 40 16 
Börülce 50 12 
Bezelye 50 15 
Patates 200 7 
Soğan 250 3 

DarülAcezenin 937 malt yıh 
ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
miktarile beher kilosunun mu-
hammen bedeli yazılı ve 
hepsinin muhammen bedeli 
dokuz yüz yetmiş beş lira elli 
üç kuruştan ibaret olan yiraıi 
iki kalem er:r:ak baş katiplik· 
teki şartname veçhile 2-6-1937 
Salı günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiı üç lira yirnıi 

kurutlak muvakkat teminat 
makbuzu ile saylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

18-21-25-28 1510 (865) 
§ 1 - Darilliceaenin 937 

KJNAKQL Eski ~e 
yenı 

sıtmalılara, iştibasızlara, za
yıfJara, kuvvetsizlere iştiha, 
kuvvet, neş' e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz bayatın dllşmesidir. 
Liynet ve amel için nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kulJaoımz. 

•ekiz yüz kilo dana eti beher 
kilosu yirmi altı kuruştan iki 
yüz sekiz Jira bedeli muham
menle baıkitiplikteki şartname 
veçbife 2 • 6 - 1937 Salı günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için on alh liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nir. 

2 - 937 maJt yılı içinde 
belediye hekimlerince yoksul 
hastalara verilecek reçeteler 
mukabilinde yapılacak iliçlar 
baıkitiplikteki ıartnamesi ve 
buna bağb formülü veçhile 
2 - 6 - 937 Sala giinli saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bir sene zarfında 
yapılacak ilAçlann her semt 
İçin muhammen bedeli üç y6z 
liradır. lıtirak için yirmi iki 
buçuk lirahk muvakkat teıni
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve ıaatte encümene gelinir. 

3 - Darülacezenin 937 mali 
yılı ihtiyacı olan on ltir bin 
kilo ikinci nevi ekmeğin be
her kilosu sekiz kuruş on pa
radan dokuz yüz yedi lira elli 
kuruı muhammen bedelle baı 
kitiplikteki prtname veçhile 
2 - 6 • 937 Sah günü saat on 
alhda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. iştirak için a•tmıı 
sekiz liralık muvakkat teminat 
makbuza ile söylenen gün ve 
saatte encilmene gelinir. 

• 

BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

OIRKECIDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tnrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe halkına ke.n
ai•ini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahata bu· 
)urlar. 

Birçok lıuıuıiyetlerine iliveten 
fiatlar mDthit ucuzdur. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

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

Türkiye iş ve Ziraat Bankaları 
Üzüm Kurumu Ltd. şirketinden: 

Müessesemizin üzüm ve incir işletmesine ait depolarından 

birisinde yapılacak olan ilive ve tadilat işleri pazarlık usulile 
ihale edilecektir. Taliplerin Saman iskelesinde it hanındaki bü· 

romuza müracaat ederek proje ve şartnameyi görüp 24 • 5 • 937 
tarihli Pazartesi akıamına kadar tekliflerini bildirmeleri lüzumu 
ilia olunur. 

mali ihti acı i · almac:ak 18-21-25-28 1511 864)~-~-~---~-------~-" '--"""~--



ases * & 
SALI 18 MATIS 1931 _, Salılfe 10 

ZZ:SL 
YENIASIR 

Bütün Yurd yarına hazırlanıyor 

Dün stadyumda son tecrübeler muvaffakıyetli oldu 

Yurdun her köşesinde büyük ŞEF'in Aıladoluya ayak 
bastıkları gün gençlik resmi geçidi yapılacaktır 

19 mayıs tarihinin spor ve genç- Padişah ve halife olan zat, hayat bu bayramıdır •• 
lik günü olarak kabulü münasebe- ve rahatını kurtarabilecek çareden *** 
tiyle B. Nizameddin Kırşan Ankara başka bir şey düşünmiyor.Hüküme- KUDRETLl lNSAN 
radyosunda bir konferans vermiş - ti de aynı halde... Vücutça canlı ve kudretli ol-
tir. Bu konferansın en mühim kısım- Farkında olmadığı halde başsız mak, ona, yani vücuduna, bakmak, 
larını veriyoruz : kalmış olan millet, zulmet ve müp- 1 sağlığımızı en kıymetli varlığımız 

«Spor ve gençlik için bayram gü- hemiyet içinde tecelliyata munta - olarak korumak, bedenimizi ve onun 
nüne, neden 19 mayıs tarihi seçildi? zır ... » zindeliğini sağlamak, kendi öz ben-

Çünkü: 19 mayıs -hepinizin bil- liğimize olduğu kadar ve belki da-
<liği gibi- Ulu Önder Atatürkün ha ziyade bize Atatürk tarafından 
1919 yılında Samsunda Anadoluya en büyük ve en mukaddes vedia 
ayak bastığı ilk gündü... olmak emanet edilen inkılap ve is-

19 mayıs kurtuluşu savaş tarihi- (f tiklali korumağa hazırlık bakımın-
mizin ve ihtilal başlangıcının ilk gü- J,9' ldan mecbur bulunduğumuz en şe-
nüdür ... Atatürkün, yurdu kurtarma refli bir vazifemizdir. Bunu, hiç 
karariyle Samsunda, ana yurda ayak bir zaman hatıradan çıkarmamak 
bastığı zamanki yüksek görüşlerini *** 
kendi ağızlarından, bir kerre daha HAREKETI..I İNSANLAR 
dinliyelim... Evet, vücutlarımızla mukayyet 

927 deki büyük nutuklarından o- olmağa mecburuz. Daima, sağlam 
kuyorum: sağlam insan, sıhhatli insan, neş'eli 

« 1919 senesi mayısının 19 uncu insnn, hareketli insan bulunmak ih-
günü Samsuna çıktım.. . tiyacındayız. 

Vaziyet ve manzarai umumiye: Hareket, vücudumuz için su ve 
Osmanlı devletinin dahil bulun- ekmek gibi yaşama gıdaları olan 

duğu grup, harbı umumide mağlup maddeler kadar önemli bir deva-
olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta dır .. 
zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütare- Hareket,insanın korporel, entellek-
kename imzalanmıstı. tüel, ve normal gelişimine yarar .. 

Büyük harbın u~un seneleri zar- Yalnız, bu, gelişi güzel yapılırsa vü-
fında millet yorgun ve fakir bir hal- cudu terbiye bakımından bir kıy-
de. met ifade etmez, hatta kötü tatbik 

Millet ve memleketi harbı umu- yüzünden hazan fayda yerine .za-
miye sevkedenler, kendi hayatları rar bile getirebilir. 
endişesine düşerek memleketten fi- ' 

41 
" Her yaşın, her bünyenin kendi hu· 

cadele ve rekabet idmnnıdır. Bu 
anlamıyle Spor adı altında topla
nabilecek vücut hareketleri pek çok
tur : 

SPOR 
Bunların başında, en tabii bir spor 

olarak «yürüme» yi kaydedebiliriz. 
Koşmak, atlamak, atmak, savur
mak gibi atletik dediğimiz şube, 

min en kuvvetli esbabı mucibesi 
olarak ta size yine Ulu Önderin 
gençliğe hitabesini hatırlatacağım 
Okuyorum : 

GENÇUCE HlT AP 
Ey Türk gençliği 1 
Birinci vazifen, Türk istiklalini, 

Türk cümhuriyetini , ilelebet mu
hafaza ve müdafaa etmektir. Mev-

Ey Türk istikbalinin evladı 1 fft~ 
bu ahval ve şerait içinde dahi vaZJ: 
fen; Türk istiklal ve cümhuriyetitıl 
kurtarmaktır 1 Muhtaç olduğun kud'" 
ret damarlarındaki asil kanda rne"'" 
cuttur. 

Saygı değer dinleyicilerim . 
Manevi huzurunuzda büyük bit 

cür'etle, faka pek büyük bir huftl 

rar etmişler... susi şartlarına elverişli hareketleri 
Saltanat ve hilafet mevkiini işgal Bahar neşesi i(indt seçmek gerektir. Vücuda faydalı Oenç nesil açık lıavada güzel <takıkaıar ge(VlfOf 

eden Vahdettin, mütereddi, şahsını BJR GONEŞ DOCDU olabilecek hareketlerde onu ahek- yüzmek, suya atlamak, kürek çek- .cudiyetinin ve istiklalinin yegane ile kekelediğim, bu hepimizin İ~· 
ve yalnız tahbnı temin edebileceğini Bu kötü ve çok acı günlerde, ana li bir surette tekamüle doğru götü- mek, yelken kullanmak, vaterpolo temeli budur. Bu temel senin en narak, severek taptığımız söz]erı. 
tahayyül ettiği deni tedbirler aras- yurda güneşlerin güneşi olarak Sam- rücü vasıflar aranmalıdır. Ancak gibi. Su sporlan boks, eskrim, gü- kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, sizlerle birlikte anarken damarla~ .. 
tırmakta . · · "' sundan doğan Atatürk, 19 mayıs- böyle yapılan hareketler vücut ma- reş gibi ferdi mücadele sporları; seni bu hazineden mahrum etmel~ mızdaki asil kanın vücudumuz ~ 

Damad Ferid paşanın riyasetin- ta oraya nasıl bir kararla çıktığını ki nasını teşkil eden nesiclerin kud- dağlara tırmanmak, uzun yürüyüşler istiyecek, dahili ve harici bethahla- sıhhat ve selametle dolaşmasınıJ1' 
deki kabine; aciz, haysiyetsiz, cebin, da yine nutuklarında, §Öyle zah ret ve kabiliyetini arttırır. Bu sa- yaya gezintiler, bisiklet, motosik- rın olacaktır. Bir gün, istiklal ve mesut yurdumuzun temiz ha~a~ı, 
yalnız padişahın iradesine tabi ve o- buyuruyor : yede insan, gençliğinin zindeliğini let ve otomobil kullanmak gibi tu- cümhuriyeti müdafaa mecburiyeti- berrak suları ve feyizli güneŞ~~ııı 
nunla beraber şahıslarını vikaye ede- «Bu vaziyet karşısında bir tek kaybetmeden ve uzun bir ömürle ya- ıistik grup; kar üstünde kaymaların ne düşersen vazifeye atılmak ıçın, altında şevkle, inanla bedenimizı 1~ 
bilecek her hangi bir vaziyete razı ..• karar vardı. O da : Hakimiyeti Mil- şar .• Hangi sahada olursa olsun envaı, buz patinajı, kayak gibi kı, içinde bulunacağın vaziyetin im- letmek, hareket ve spor yaprn~ 0 
Ordunun elinden esliha ve cephanesi ]iyeye müstenit, bila kaydü şart, yüksek ve verimli başarılar ancak sporları, ava gitmek, atış yapmak, kan ve şeraitini düşünmiyeceksinl •• mümkün olduğunu bilmemizi ,;e .. 
alınmış ve alınmakta... müstakil, yeni bir Türk devleti te- sağ ve sağlam bünyelilere mazhar ata binmek gibi ferdi ve nihayet; Bu imkan ve şeraiti çok na müşait necip kanın asaletini korumağa roe' 

iTiLAF DEVLETI..ERi sis etmek.. olur. Futbol, hentbol, beyzbol, voley- bir mahiyette tezahür edebilir.. bur olduğumuzu unutmıyalım .. 
itilaf devletleri, mütareke ahkamı- işte daha lstanbuldan çıkmadan Türk vatandaşı, her vakit, bütün bol, _basketbol, tenis, hokey, gibi istiklal ve cümhuriyetine kasdede- B d *t.* l .. AW 

na riayete lüzum görmüyorlar. Birer evvel düşündüğümüz ve Samsun- hareketlerine hakim olabilmek için cernı ~porlar. Şu anda hatıra gelip cek düşmanlar, bütün dünyada em- .. un an on se ız yı . onc~, Arıtı• 
vesile ile itilaf donanmaları ve asker- da Anadolu topraklarına ayak basar kuvvet , sıhhat, metanet ve çalaki saydıgım ve hepimizin bildiği şey- sali görülmemiş bir galibiyetin mü- ~u;k Sam.s~~~an hdrekgı ~~ ıç tiir" 
leri İstanbulda. basmaz tatbikatına basladığımız gibi vasıflarla bezenmiş olmalıdır. lerdir. Bunlardan başka milli dans- messili olabilirler. Cebren ve hile k?. ~.Y~. gır ıgılsır.a a « .~gl at~ı» 0rı\J 

Adana vilayeti, Fransızlar; karar, bu karar olmu~tur.» diyor. Bu vasıfların istihsaline yardım lan ve halk oyunları gibi hareket- ile aziz vatanın bütün kaleleri zap- uskulnud'yalver .erıBne dsoybe ırk§3111" 
Urfa, Maraş, Antep: İngilizler ta- Sevgili yurddaslarım. eden mizaç ve karakter terbiyesin- 1 • de bu a 1 d k. k · d 0 l · b .. ·· 1 · · ·ı zev e ın ermış. en e u 8 
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nta ya ve Konyada talyan kıt:ı- ayak basılan o uğurlu günden da- şebbüs ve soğukkanlılık gibi hassa- Hareket tezahürleri olarak her memleketin her köşesi bilfiil işgal meklo ab~at. sı~~ u şar ıyı 
atı İkeriyesi, Merzifon ve Samsun- ha münasip bir gün, Türk gencinin ların geliştirilmesinde en asri ter- gün muhitinizde görüp işittiğiniz: edilmiş olabilir. me e ı ırecegım. » 
da, ngiliz askerleri bulunuyor... hareket ve spor bayramına remz biye vasıtası «spor>xlur. <?~n, !.i~~astik, beden . terbi~~i, Bütün :bu şeraitte.n daha elim ve 19 M.aY.u _·fenliklerine haz:•!l~i .. 

Nihayet, sözbaşı kabul ettiğimiz olabilir?.. Sportif faaliyetler, fizik hareket- fızık, kultur ve spor kelımelerının daha vahım olmak üzere, memleket Şehrımız Kız ve Erkek Tecııtl 1' 
tarihten dört gün evvel, 15 mayıs 19 mayıs, Türk gençliğinin, ken- lerin, beden kültürünün heyecan, her birinin ayrı ayrı tariflerini yap- dahilinde iktidara sahip olanlar gaf- seleri, San'at mektebi, Kız, f.rkf r 
1919 da, itilaf devletlerinin muvafa- disine vedia olan inkılabı korumak alaka ve enerji bakımından en ca- mak belki faydalı olurdu. Fakat bu, let ve delalet ve hatta hiyanet için- muallim mektepleri, orta mekteP ~le 
ka~i!'le, Yunan ordusu 1zmire ihrac için ruhça, kafaca, vücutça claima zibidir. benim bu ak__şamki konuşmama ko- de bulunabilir. kız ve erkek talebeleri dün Atsaıı.c:ıv
edılıyor... . canlı, daima kudretli, daima bera- Sportif faaliyetler, maddi ve ma- numun dı§ında kalıyor. Hatta bu iktidar sahipleri §ahsi stadyumunda yarınki beden terb•Y!: 

Muhasım devletler Osmanlı dev- her ve her zaman her §eye hazır ol- nevi bakımlardan, bir milletin içti- Sporu en geniş ve şümullü ma- menfaatlerini, müstevlilerin siyasi si hareketlerinin tecrübelerini yt>r 
let ve me~leketi.ne maddeten vem~- duğunu ilan edeceği, göstereceği gün mai ve ahlaki tekamülünde ehem- ıuWyle alıy.orum ve : Spor "yapalım, emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, mıılardır. --~ 
nen tecavuz halınde. imha ve taksı- olarak s ildi. iki hafta sonra kut- mi etli bir surette müessir olan hareket edeli ücudumuza itina fakrü zaruret içinde harap ve bitap Şenlik programı tafıilibnı .,--· . 


