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Ekonomik konferansı 
BÜRÜKSEL, 24 (Ô.R) - B. Van Zaland 

tauıfından bevnelmılel bu ekonomi konfeıan
sının l(ftmaı ımktlnlatı hakkında Jta/van 
hükümelile temasa memur edilen 8. Moıis 
/"teıe Romadan avdet etmışfv. B. F1eıe Ro

' mada Jta/ııan hükümetıle esaslı temas/anla 
l J!ulunmuştur . 

~~- Fiati (5) kuruttur • ···· '11ıriyetin Ve Cumtı.ıırıyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 
•• 

YENt ASIR Matbaaamda basıhmttır. 

Konse antısını yaptı 
SANCAK DAVAMIZ KONSEYiN T ASVIBINE ARZEDİLDİ -

iZ .l'ürk, Fran 
.Zırları Lema 

giliz · ·ye a-
.... 
l{öy 
Postaları 

sahilinde ·bul ştu 
• 

oe 

o 
iki muallak nokta var 

3 kazanın Sancağa bağ
lanmasını alep ettik 

······ ···········oıis············· 
Maaşları artıyor 
Birinci komleerlerln 
asit maaşı as llraya 

çıkarıhyor 
İstanbul, 24 (Yeni Asır mu

habirinden) - Emniyet umum 
müdürlüğünce hazırlanan yeni 
polis kanun layihasına göre, po
lislerin maaşları arttırılmaktadır. 
Bu projeye göre, birinci komiser
lerin asli maaşları otuz beşe, ko
miserlerin otuza, muavinlerin 
yirmi beşe ve polis memurlarının 
maaşları da asli yirmişer liraya 
çıkarılmaktadır. 

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

Balkan Antanll hancfre nazt1La11 son Atma ıoptartıs11. 

Gece yarısından sonra 

Başvekil lnönü Atinada 
hararetle kaişılandı 
ELENLER. 

Kralı bugün Başvekilimizi öğle 
yemeğine davet etti 

- YAZISI üÇVNCV SAHiFEDE -
2 

Çek başvekilinin beyanatı 

Küçük Antant mıntakavi 
bir birlik addolunuyor 

nazırı 

etti 

sayfamızda 

ATATÜRK 
Hakkında Parls - Solr'ln 

enfes bir tetkiki 
Onuncu sayfamız 

Kermes 
E§lencelerlnde bulunan 
muharririmizin lntlbala
rına tahsis edllmı,ttr 



~- Sahife 2 

,Köy 
postaları ..... 
-Baştaralı birinci aaltilede-

~ Meselenin iç yüzü hiç te böyle 
J<leğildir. Halle bizim ayağımıza ge
lemez. Biz onun ayağına gitmeğe 
mecburuz. Kitap yazanlar, gazete 
,cıkaranlar, ferdi te~üslerle halkın 
ayağına gidemezler. Bu İfİ başarmak 

"<!evletin vazifesidir. Devlet Posta 
te§kilabru köylere kadar uzatmak, 
genişlebnck mevk.iindcdir. Posta 
medeni bir ihtiyaçbr. Köylere in
kılabın ışığını gönderecek vasatalar
t!an biridir. 

Bir taraftan ediplerimiz halk hi
kayeleri yazmak için harekete ge
tirilirken öbür taraftan yayım ışı 
göz önünde tutulmalıdır. 

Yapılacak kitapları, gazeteleri 
köylere kadar sokabilmek için her 
§eyden evvel köy postalan işini ele 
almalıyız. Birkaç defa ele alınan ve 
-olduğu yerde bırakılan bu dava çö
zülmeğe muhtaçtlr. 

HAK.Kl OCAKOCLU 

YENi ASIR 

'I .. . . 
•• .. 
• • . . • • 

• • .. . . 
•• 

Aşkın doğurduğu cinayet j 

Halılarımız ve kaynanasını yaraladı 
Vekalet mühim bir 

noktayı tetkik 
ettiriyor 

Azılı katil bir 
• 
ıçmeye 

canavar gibi kan 
yeltenmiştir 

Kooperatifler 
l'amamen kurulmuş 
·şimdi birlik teşkilatı 
faaliyete getirilecektir 
Kınık üzüm aatl§ kooperatifi de 

dün Vali Bay Fazlı Güleçin riyase
tinde toplarunJ§tır. Bu suretle bütün 
mıntakalarda üzüm ve incir satıı ko
operatifleri tetkilitı tamamlanmıı-
tır .. 

Kooperatiflerin te§ekkülü iti ta-
- Baı taralı birinci sahifede - Zabıta tarafından Cemale bazı mamlanınıf olduğu için yakında he
r~şmüş kı~ ~emala verm:sin~. tav- ihtirat ta yapılıyor. Nihayet dün 1 yeti umumi!'e içt~alanna başlana-

1ran halılarından bazılıırı şim~y= sıye eylmeıştır. Aradan hır muddet bayan Sakine ile kızı Servet saat f caktır. Manısa Bagcılar Bankasının 
kadar şark halılan namı altında cuz 1 geçince kızı bu adamın takibatından da kooperatiflere intibak karan tk-
bir gümrükle memleketimize ithal edil- kurtaramıyacağını anlıyan baba ev- 1 "' i ltısat vekaletince tasdik edilmiştir ... 
~~· Bu gibi halılar, . memlck~-1 lenmeğe razi olmuş, hatta nikah ~anisa kooperatif merkezi . Çoba-
tirniz halılarına yalnız hançte degil, masrafları için de nakdi yardımlar- nısa, Hacı Rahmanlı ve Manısa ol-

Pullar memleket dahilinde bile az gümrük da bulunmuştur. mak zere üçe aynlmaktadır. 
Kimlere verllecektlr? alınmasından rekabet etmektedir. Cemal Servetle l"11'ı koca gibi be- Sah§ kooperatifi bulunan bütün 

2584 sayılı kanun mucibince kul- _ 1.ktısat Vekfıleti, memleket halıcı- raber yaşamağa başlamış ise de ni- mmtakalarda birer satı§ hangarlan 
lanılmakta olan pullann müddei- gının himayesi iç.in, şark halıları namı kah muamelesi bir türlü ikmal edile- inp edilecektir. Bu hangarlar, istas-
wnumilere vrilmemesi haldanda altında memleketimize ithnl olunan memiştir. yonlara yakın yerlerde in§a olunacak 
Maliye vekaletinden viliyete bir ta- bu halıların gümrük resimlerini art- Cemal bugiin yarın diye yıl arca ve in§8.at bu sene ihracat mevsimi-
miın gelmİ!tİr. lınnağa düşünmüş ve bu iş için tetki- sallamış ve her hafta fabrikaya gi- ne kadar yetİ§mİ§ bulunacaktır. 

Ceza ~leri ile mahkeme binalari- kata b Iamıştır. derek•kızm haft '·1 1 :rını elinden Şehrimizde gümrük kar§ısmdaki 
nın İnfuı karıılığı olarak kan1Dl Şch "lizdeki alakadarlara gelen bir almıştır. hangar~a incir, ~~m i!leme tesisa-
mucibince kullanılmakta olan pul- emircl buna dair mütalaalarını bir ra- tının vucuda getırilmeaıne baJlan-
lar, bu kanuna ait talimatnameye is- por h de göndermeleri bildirilmiştir. ml§br. 
tinaden ceza evi imirlerine verile- Buı .n başka, Avrupa müstehlik j ,_ 11

•
11

' 

gelmektedir. piyasaı .rında bi!A .istisna bütün halılar, /Jn. Stikrne Harcu~ah hesapları 
Bazı mahallerde mezkUr pulların Türk suyu ve Türk güneşi görme- 7 .25 te doktor Mustafa bey cadde-! Memur harcırahlannın hesabın-

Cümh~i~~.t •. ~üddeiumum~er~e I ~:11 mutebe~ ~yılmamaktadır. Bunun si civarındaki oturdukları kulübe- <!a Ça~ç~ - Palu arasın~ ~? ~-
de ~enldıgı. gorulm!tW:· , ~~k~!etı~ ı~ın İran, Hındistan ve Yunani.!.ian gi· den çıkarak Celal Bayar caddesini ~~.tre .~z~nnden hsap edildıgı go-
eınrınd~, talı~~tnamenm dordu~cu bı ~alı yapan memleketler, imal ettik- takiben fabrikaya çalışmağa gider- goru~uftur. A • • • 

maddesı mucıbınce bu pulların mud- len halılarını transit suretiyle mem- l k .. l . Ce l k 5 1 Malıye vekaletınden ıehrımıze ge-
deiumumilere verilmesi doğru ol- leketimizden g çinnektc ve Türk suyu erf en ~n erde mak r ıyo~. y;r- len bir tamimde harcırah tahakkuku-
madığı ve yalnız müddeiumumilik- Türk güneşi göstermektedirler ' ve ı saç ar.ıkn. a~ 

1 
.. yak a ıyara k re na esas olabilcek otomobil ve ara-

11 h • l . l ih . ik halıl · yatırıyor, ı ı yuz: u amasını ıza b ·· .. •t l p I •erce apısane erm pu tıyaç m - Bu ar, memleketimizde yıkanıp b. k d f I a mururuna musaı yo un a u -
darının tespiti ile meşgul olacakları kurutulduktruı sonra Avrupa müsteh- ır aç e ~.sapıyor. . . Karakoçan 42 kilometre,Karalmçan-

ildin1mektedir. lik piyasalarına arzedilmektcdir. Bun.u ?:ore? kızın annesı Sakıne Çapakçur hududu on sel:iz, Çapnk-
B hal l l. b' . 1 ru· Cemalın uzerıne atılıyor. çur hududu - Çapakçur arasının 32 

I<or.tenjan verildi 
Ankara Türkofis merkezindenn 

tehrimiz Türkofis §ubP.sine gelen bir 
mektupta : Norveçe 328 b. A. güm
rük tarifesine giren kağıtlarda 500 
ton munzam kontenjan verilmit ol
duğu bildirilmiştir. 

Yabancı memleketlerde yapılan 
ve kısım kısım neşredilip birlesti
rildiği takdirde bir "-ül teıkil eden 
nepiyata mahsus kitapların Üzer
lerinde bu hususu nabk bir kayıt 
bulunmak ıartiyle mezkôr nep'İ
yattan ayn olarak memlekete ithal 
edilebileceği bildirilmektedir. - _.__ 

Muhakemeye 
Yeniden ba•landı 

Eski Fuar sahasında eczacı 

Mehmedi öldürmekle maznun 
olup on bet seneye mahküm 

edilen ve bu mahkümiyet ka
ran Temyizce nakzolunan Talip 

oğlu Arifin muhakemesine dün 
Ağırcezada yeniden başlanmış· 
tar. 

Şahit olarak polis memuru 
B. Ağoı dinlenmiştir. B. Ağuı 
şu ifadede bulunmuştur: 

- Ogün iki arkadaşımla 
devriye geziyordum. Bir çocuk 

gelerek katil hadisesini ha
ber verdi. Derhal vak'a yerine 

giderek maznunu yakaladık. 
Eczacı Mehmedi de kollarından 
tutarak Panayır karakoluna ge
tirdik. Maznunun üzerini ara-

dık, bir kilit ve bir de bıçak kını 
çıktı. Bıçakla kınını tatbik ettik. 

Mutabık geldi ve bir zabıt 
tuttuk. Maznunun parmağında 

biraz kan vardı, Sebebini sor
duk, lnciraltında olduğunu 
söyledi. 

u ı ar, ııç ır resun n ınma gı 
ve memleketimizde yıkama af d Bu defa Cemal kızı bırakarak ana- l:"lometre olduğu bildirilmiştir. Tıı-
p ek cüz'i oldug"h.ı için 1 .. bmasr 1 

afa sına kamasını batınnağa koyuluyor. mimde mesafe haritasının da bu şe-
' ııçı r masr z kild d ... · · ilin · ·ıa 1 1 yüklenmeden Avrupa piyasalarına gön- nvallı kadını karnından, elinden, e egıştır eaı ı ve o unma <-

derilmekte ve satılmaktadır. kolundan olmak üzere yedi yerinden tadır. 
tktısat Vekaieti, bu halılardan bir gayet ağır bir şekilde yaralıyor. ! " 1 ...... .... 

resim alınıp alınmamsı ve bunların Baygın bir halde yerde yuvarla-
transit suretiyle geçişleri hokkındaki nan Scikineyi öldü sanarak bu fır-
mütalaalarına dair şehrimizdeki am- sattan istifade ile kaçmağa teşebbüs 
kadarlara bir tmim göndermiştir. eden kızın arkasından koşuyor. Ser-

Alakadarlar, vekaletin tamimine bir vet bu sırada can acısiyle bay Sırrı-
rapor halinde cevap vereceklerdir. Bu- nın yeni yaptırdığı apartmanın ar-
nun için tetkikata başlanmıştır. ka kapısından içeriye kendisini atı-- yor. 

KAZA Boğuşma ve feryadı işiten Gün-

Bir otobüsün benzin doğdudaki nokta polisi bay Süley
man ile o civarda dolaşan belediye 

depusu ateş aldı • zabıtası memurlanndan bay Mus-
Pazar günü Bergamadaki Kermes taf .... düdük çalarak hadise mahalli-

eğlencelerine yirmi iki ki§i ile git- rıe ~oşuyorlar. 
melde olan otobüslerden biri Alsan- '3Ü sırada ikinci defa kızı yaka-
cakta bir kaza geçirmiıtir. Vak'a ıu ... _ ... ,,,, .ıyan Cemal tekrar bıçağını sapla-
auretle olmuttur : Baba kızının nıetrt:S ıı yatı ya- mak üzere iken polis : 

Alaancakta benzin barakasından şamasına ve çalışmıyan Cemale kı- _ At elinden bıçağı, teslim ol.. 
benzin almakta olan ve içinde yır· - zının haftalıklarını yedirmsine ta- o· ba~ • iki" L:. • b ıye gırmış ve katilin üzerine 
mı ~· ulunan otobüsün anla- hammül edememiş Cemale : atılmıştır. 
ıılmıyan bir sebepten dolayı benzin ~ Ya nikah yap, veya bu işten 1 
deposu ateı abmt ve alevler yüksel- Cema şaşırmış, bıçağı yangın ye-

. · O ob b 1 vazDgeç.: · B rine fırlatmıstır. Polis suçluyu yaka-
ml§tir. ! . üste u unan yolcular e~ıştır. u aralık ta kızın oğlan k ka k .. .. .. . 
heyecan ıçmde otobüsten kaçma- kardeşı askerlik vazifesini ikmal lıyara ra . ola goturrnu~ Beledıye 
ia baılamıı ve bu ıırada çiğnepen- ederek evine dönmüş .• Kı..: kardeşi- memuru ~a ımdadı sıhhi otomobili
ler olmUftu.r. 1 nin nikfü~sız bir adamla karı koca ni celbet_tırerek yaralıları memleket 

Otobüate bulunanlardan Anadolu 1 gibi yaşamasına itiraz etmiştir. Ser- hastanesıne kaldırtmıştır. Sakinenin 
Ajansı mümeuili B. !dustaf a Do~a- vet ~emalin çok defa hakaretlerine, yar~ları çok ağır olup ifade verecek 
nın da omuzu ve ayagı berelenmıt- hatta dayaklarına maruz kaldığından vazıyette bulunmamaktadır. Haya
tD:· ~ kiti de hafif surette yaralan-! ~ikahl~ da olsa bu adamla evlenme- tından ümit kesilmiş gibidir. Kızın 
ml§tır. .. . .. .. .. .. ge razı olmadığını anasına ve ha- yaralan da ağır ise de kurtulması ih-

Otobus atefı aond~~dükten son- basına bildirmiştir timali kuvvetlidir. 
ra yoluna de'YUD ebniftir. Bu yüzden başlıyan ihtil·af· ni- Hadiseye adliye el atmı•tır. Bı-

•• 
1 
•• 

1 1 
- h hk k ı Ce y Muilaya gitti ayet ma emeye a sey emıştır. - çak aranılmı~ ise de bulunamamıştır. 

mal nişan için sarfettiği par~nın taz- B ndan suçlun ı 1 d w 

Aydında bulunan Ve · · · k f · izd. u un ya nız o ma ıgı 
orman mınatını ıstıyor. ız tara ı ıse ı-jbelki bir arkad t fı d b w 

muamelahnı tet"ik eden şeb- vaç vaadiyle kızı kirletmeden bazı . d aşı ara n an ıçagın 
rimiz orman müdürü Bay Samı· 1 talepler serdediyorlardı. yangın yerın en alınıp saklandığı sa-

D d d k k 
nılmaktadır. 

Aydındaki tetkiklerini bitirmiş- ava evam e er en Cemal ızı 
ölümle tehdide başlıyor. Telasa dü- Suçlu Ce'?1al cürmünü itiraf eyle-

tir. B. Sami Mug-la orman işle- ~ · tevkıf I şen baba avukatına ve polise haber mış ve o unmuştur. 
rini de tetkik için Aydından vererek kızının hayatının tehlikede Bayan Sakinnin beş çocuğu var-
Muğlaya geçmiştir. bulunduğunu bildiriyor. dır. 1 

• 

Serbest döviz 
Muhtelit firmalara 

verilecek 
Bu seneki lımir enternasyo

nal Fuarına hariçten getirile· 
cek ecnebi firmalarına ait mal
lar için Vekiller heyeti. yüz bin 
liralık serbest döviz müsaadesi 
vermiştir. 

Fuar komitesi bu yüz bin 
liralık serbest dövizi geçen se
ne olduğu gibi muhtelif firma
lar arasında taksim edecektir. .......... 

Eşrefpaşada 
Posta ,ubesl açıldı 
Şehrin toplu bir mahalli 

olan Eıref paşada bir posta 
ve telgraf şubesinin açılacağını 
yazmıştık. 

Bu şube Pazar günü mera· 
simle açılmış ve işe başlamıştır. 
Bu münuebetle yapılan tören
de nutuklar söylenmiş ve Cüm· 
huriyet hükümetinin halka kar· 
şı göstermiş olduğu kolaylık
lar tebarüz ettirilmiştir. -·····-· Vilayetimiz 

lskln kadrosu 
genlsllyecek 

l-~aber aldığımıza göre Sıh

eat vekaleti, Hazirandan itiba
ren lzmir iskin kadrosunu 
genişletmeği kararlaştırmıştır. 

Yeni kadro beklenmektedir. 
Bu sene vilayetimize beş bin 

göçmen getirilecek ve muhtelif 
yerlere iskan edileceklerdir. 

San'at 
-36-

ReHam değilim, heykeltr°!.!: 
değilim. Arkeoloji ile de al~ 
yoktur. Yoktur ama her güul ~ 
ye olan bağlılığım beni r~ 
de, heykelle de, sanat uerı _.l(JI 

abideyle de yakından alalı"" . 
olmağa •evkeda. Resim neft" 
yatını bir reuam kadar diklıafl' 
takip ederim. 

A~k~;ada «AR» adlı bir ,,..c
mua çıkıyor Ancak dördüncil r' 
mara&ı elime geçti. Dekord,-, 

··Jetı reıim, heykel ve arkeolol' ,, 
bahıediyor. Mesleğim olmadsl' 
halde AR sahasında Türk -
natkôrlarının lnı mecmuayle, lflf' 

suzluktan kuruyan dudakla;::i 
ayda bir dela da olsa ı•lat 
zevkine varacaklarını tahmin el• 
tim. 
AR'ın bazı iddiaları var. Hır 

kellerimiz hakkında bir anket ,.,. 
zırladı. Münevverlerin, sanattı 
münevverlerin fikirlerini le$ 
ediyor. Verilen cevapların hel" 
ai de ayni netice üzerinde bi14; 
ıiyorlar. Milli heyecanların 1~~ 
sanatkarı taralından daha ı ."" 
hiyetle ifade edileceği netice~; 
de toplanıyor. D::m, aanat mı 
yetperverliğinin iki noktaıııtf ~ 
onlarla beraberim: A - Til 
heykeltraşını yaşatmak ve umil· 
lendirmek bakımından .• 8 - f r 
ze istidatları şah:siyetlendirflle/l 
bakımından.. ~ 

Tutulan yol ışık vericidir. f 
üzerinde güneşler doğabilir. f,tt 
büyük eseri tecrübe tahtası olll' 
rak kullanmağa hakkımız oal 
mı, diye düşünüyorum. 

NOT - Daha söze başlarketl 
işaret etmiştim: Ben bir aafl'I' 
dostu sılatiyle konu~uyorum. 

NERiMAN GORSI-

••• 
Takas 
komisyonları!{ 

Yeni şekle göre 
kurulacaklardır 

Takas komisyonları muanıe~ 
Vekiller Heyetince kabul edilen ~ 
karar mucibince teıekkül edecek ~ 
ni heyetlere devrolunacaktır. Sofi 
zamanlarda takas muamelabnın ge
niılemesi sebebiyle taku tetkik ~ 
yellerinin yapılması lizımgelen it' 
leri bqarmağa kifi gelmediği anlJ' 
§ılmI§tır. 

İstanbul, lzmir, Mersin ve 5aD"' 
sunda mevcut taku heyetlerinin ~ 
rine Türkofis müdürlüğiinün ı~ 
liği albnda kambiyo müdürü ( or 
mıyan yerlerde } mahallin en bü~ 
maliye imiri, Türkiye Cümhuriyel 
Merkez bankası müdürü veya r" 
mına harekete aalilıiyetli bir meaa~ 
Ticaret odası umumi veya bafkitibİ 
ve ayrıca vazife bakımından I~ 
vekaletine bağlı olmak üzere bil 
katipten mürekkep yeni birer br 
yet te§kil edilecektir. 

Bu emir mucibince takas ko~ 
yonu muamelib tetekkül edec
bu yeni heyetlere devredilecektir· -Şeker kasaları 

GUmrUk reslmlerl 
lndlrlldl 

Küp §eker abalijmda kullan~ 
ve hariçten memleketimize getirt' 
len aandıklık kerestelerden abır 
makta olan gümrük resminin f.S .. 
lalığmdan bu resim azaltılm1§tır· • 

Yeni kararnameye göre, Türki: 
ye §eker fabrikaları anonim Jİr)ıell 
tarafından hariçten ithal edilecek Jıe" 
reıteler gümrük tarifesinin 2&f. 

Bundan sonra maznun Arif 
dinlenmiştir. Arif, maktul 
eczacı Mebmedin kendisine 
tabanca çektiğini ve şahitler
den Arab Ali tarafından ta· 
bancanın aşırıldığını söylemiş

tir. 

TELEFON: 3151 TAYYARE 
BUGÜN 

D. 3 numarasında yazılı kerestelel' 
üzerine mevzu resmin yüz kilotUO' 
da yirmi be§ kuru§, 284. D. 4 ~ır 
marasında yazılı keresteler üzerq,ıe 
mevzu gümrük resminin de yüz kilo' 

1 

da elli kuru§ üzerinden alınmatı oılt" 
vafık görülmüıtür. .. 

Buna dair olan karar Ankara 1iit" 
kofis merkezinden §Chrimiz TürkD" 
fisine bildirilmi§tir. 

Şahitten Polis B. Ağuşa 
maktulde tabanca olup olma
dığı sorulmuş1 B. Ağuş : 

- Maktul Mehmette silah 
ve bıçak bulamadık. Yalnız 
bir saat çıktı. Demiştir. 

Muhakeme karar için bugü
•e kalmışhr. 

ölüm şeytan ve , 
I 

Denagy ve Pierr Blanchur 
ŞIK VE GÜZEL FiLMi 

Oynıyanlar: Kate 
MEVSiMiN EN 

Seans saatleri: 3,15, 5,15, 7,15, 9,15 
.ı • .. :: •• •• • • ... ~ ., ' •• '· .. . -ı:.. • - .. - ., • . .;;;- ..,. • .. ;_ •• 1 't.~ ..... ., - < • ~ • ... 

Çakmak taşları 
Müsadere edildi 

Karııyakada ölümü bir çok ~ 
dikodulara sebep olan kitapçı bf. 
Lütfünün dükkanındaki eşyanın t~ 
pilinde zabıtaca tiıeler içinde biıl 
beı yüz çakmak tqı bulunmu~t~; 
Müddeiumumilik bu çalanak ~ 
rının TnÜAadP..J'f".sİne lcarar venııİltil'• 
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Fratdli Sperco \ N. v. Lüks Olivier Ve Şü. Ağızdan çıkan her diş 
V A ~'. F.11. Van i)er L LıMiTET 

apuru cntası z & c V t Hayatın teınel taşlarından Ro" ~ee ,,o. apur acen sı 
ıALE NEERLANDAIS DE'PrSCHE LEVANTE UNtE • d ··k··ı sı· de kt• 

birinin 
fakat KUMPANYASI V.I HAMBURG İR(NCİ KORDON REES yer n en soru me me ır 

tahı~E.RCULES vapuru 29/ S/ 937 AKKA vapuru 15 mayısta beklenil- Şişeleri De.posu BINASI TEL. 2443 
I(·· •Yeden sonra Burgas - Varna ve mektedir. Anvers, Rolterdıım, ve Ham- Ü Lllerman Lines Ltd. 
ltı~stence limanları için yük alacak- burg için yük kabul eder. HÜSN JDEMEN ALCERtAN vapuru 5 Mayısta Lon-

MOREA vapuru halen llınammızda Saman iskelesi İkinci Kordon dra, 1 foll ve Anvernten gelip yük çıka-
5 S'VENSK.A ORIENT UEN olup, Hamburg, Breınen ve Anventen 1-10(867) lZMIR ncak ve IS mayısta avdet edip Lond-

d .. AlMA vapuru 28 mayısta gelip yük çıkarmaktadır. ra ve HulJ için yük alacaktır. 
~:~vera - Rotterdam ve Ham- AME.RlCAN EXPORT Ll_NE.S LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond-
~ uıtıanlan için yük alacaktır. The E.xport Steamship corporation DOKTOR ra, l lull ve Anversten gdip yük çıka-

dc l~lNCLAND vapuru 2/6/937 Pired~ aktarmalı ecri seferler racuk ve ayni zamanda Londra ve Hull 

lig ~C~p (yalını.) Gdynia ve Dant- E.XCAMBION vapuru 7 mayıata Pi- H A o A için yük alacakhr. 
ıçın yijk n!acaktır. reden Boston ve Nevyork limanlanna EGYPTIAN vapuru mayıs bidayetin-

hi~~E rnotörü 14/6/937 tari- hareket edecektir. de l...iverpool ve Swanseadan gelip yük 
R. e lunanımıza gelip Ha.mburg E.XOCHORDA vapuru 2 1 mayısta çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 
S~er~am - Gdynia - Goteburg ve Pireden hareket ederek Boston ve Nev- için yük alacaktır. 
caJc dınavya limanlan için yük ala- york limanlan için yolcu ve yük kabul K. SARACOGLU THE GENERAL STEAM tr. eder. Doğum ve kadın hastalıkları NAVIGATION Co. Lm. 
ıe.l DYNIA motörü 29/6/937 de Seyahat müddeti : Mütahassısı ADJUTANT vapuru S mayısta Lon-

teb etek Rotterdam - Hamburg ..Co- Pire • Boston 16 gün Muayenehane: ikinci Bey- dm için yük alacaktır. 
il"· Urg ve Skandinavya limanları Pire - Nevyork 18 gün 65 T l 3956 NOT •• Vürut tarihleri, va-~ın Yük alacakbr. ler sokağı • e • 

Se AMERlCAN E.XPORT UNES Evi : Köprü l"apur iskelesi purların isimleri ve navlun üc-
rvice Maritim Roumain The Export Steamship corporation of N d 

K Berat apartmanı o. 6 retlerinin değişikliklerin en mc· 
ALB urnpanyası Nevyork 1'elefon No. 2545 b l d.l 

de . A JUUYA vapuru 16/ 6/ 37 E.XHIBlTOR vapuru 2 5 mayı.,ta b ek- suliyet ka u e ı mez. 
İçin geJ~p Malta - Marsilya limanları lenilmektedir. Ncvyork için yük kabul 

u.Yuk ve yolcu kabul eder. eder. 
) •• dctnd. aiti hareket tarihleriyle navlun-
"• al:. Service Mıuitime Roumain Bucarest "et ._ ·ı değişikliklerden acenta mesuli-
~ " b l DUROSTOR vapuru 30 mayısta bek-a u etmez. 

Daha f 1 f I f'- • k nilmektedir. Köstcncc, Sulina. Kalas, 
d R2 a ta si at için ~İncı Ot· 

0 nd .,. ve Kalnstn aktarma ile umum Tuna li-
•~1 .. a ı ahmil ve Tahliye binası arka-
'<lllgına ·· d"l . . l manian için yük kabul eder. 
rııı rnuracaat e ı mest rıca o u-

r. Johnston Varren Lines - Liverpool 
ltndıı J:°RATE!..U SPERCO vapur acen- INCEMORE vapuru 30 mayısta bek-

TE.LEFON ~ 4142/4221 /2663 lcnilmektedir. Llvcrpul ve Anversten 

f"-1:.i~ı::ıra:mmmaııam:mı::mlll yük getirecek ve Burgas, Yama. Kös-

ç lence, Sulina, Kıılıız ve lbrail limanları 

eşme için yük kabul eder. 
Soc. Royale Hongroise Danube 

Mnritime PLAJLARI DUNA vapuru 15 mayısta beklenil-
mcktediT. Bdgrad, Novisad, Budapeşte 

] Çeşme plajlan icara veri- Bratislavn. Linz ve Viyana için yük ka-
ecektir. Kestelli caddesinde bul eder. 

lialk oteli bay Fuada mü- Den Norake Midelhavalinje OSlo 
racaat. SARDtNIA vnpuru 21 mayısta bek-

nilmektcdir.fııkenderiye, Oiyep ve umum 
~-~m2:!~L"ll!11İlı-~l;Ei5m(~7s9z8~)2m Norve'i limnnlnrı için yük kabul eder. 

~ 

Bir G ·. · --_:ıpın almadan evvel 

. Istırabın ve ağrının en 
Şıddetı· · · ısını en kolay en 
Çt\b k ' bı ~ ve en ucuz geçir-
G~nın çaresi bir kaşe 
b ıPıN atmaktır, mideyi 

}'o0lrtıaz, böbrt:kleri kalbi 

, 

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

d. 

Halkımıza ko aylık 

Kefalet e her şey a sitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet 

model petromaks lüks lambalarmı 
zasmdan arayınız. 

ve motosikletlerini 
NECiP SADIK 

yeni 
mağa-

D. Nu. 933-526 
Gayri menkul malların açık 

arttırma ilanı 
Bergama icra memurluğundan: 

ZAYi 
Tanzifat ve tenvirat 

resmıne ait 24531, 
24527, 24528, 24530 

vergı ve 

24529, 
No. lu 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne oldu
ğu: Bir bap evin tamamı ve bir makbuzları zayi eylediğimi ilan 
tarlanın dörtte üçü ,ayi hissesi ederim. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahalle!ıi, sokağı, num.ı· 
rası: Ev Dikiliye tabi Salihler 
köyü içinde, tarla da ayni kö
yün Aktepe mevkiinde. 

Takdir olunan kıymet: Ev 500 
lira ve tarla hissesi 275 liradır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 7 /7 /937 çarşamba aa
at 11-12 de Bergama icra daire
ainde. 

Piyer Paji ve oğulları 

(909) (1587) 

ZAYi 
Belediye tanzifat ve tenvirat 

vergi ve resmine ait 23566, 
23567, 44127, 15733, 25818, 
5684, 85246, 66445 No.lı mak-1 - ltbu gayri menkulün artt•T· 

ma fartnameai 7 /7 /937 tarihin- buzlar zayi olduğundan hükmü 
den itibaren 526 Nu. ile Bergama olmadığı ilan olunur. 
icra dairesinin muayyen numa- Selanik Bankası 
rasında herkesin görebilmesi için 

d lzmir bölgesi rınaz. açıktır. ilanda yazılı olanlar an 

U Z 
fazla malumat almak isteyenler, (910) (1586) 

cuz - Tesirli - ararsız i,bu şartnameye ve s2s dosya nu- ~~~-:S:~~~--~~~~~,..... .. 

G 
marasiyle memuriyetimize mü- daha temdit ve on be.tinci gunu 

R 1 P 1 N racaat etmelidir. ayni saatte yapılacak arttırmada 
~ =-- 2 - Arttırmaya iştirak için yu· bedeli aatıf iatiyenin alacağına 

-- - ' karıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 rüçhanı olan diğer alacaklıların 

d 
Kızılay Cemı·yetı• lznıı·r Merkezı·n- niabetinde pey veyll milli bir o gayri menkul ile temin edilmif 

bankanın teminat mektubu te'V- alacakları mecmuundan fazla-
e n • di edilecektir. (124) ya çıkmak aartiyle en çok arttı-
}(uıt-• P k b' 3 - ipotek sahibi alacaklılarla rana ihale edilir. Böyle bir bedel 

lir ur arkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kır ın diğer alakadarların ve irtifak elde edilmezse ihale yapılmaz. 
tea. bhcd~li keşifli Sağlık müzesinin ihalesi 3 Haziran 1937 Per· hak~~ &a~iple~inin gayri ınen- Ve •aht talebi düşer. 
la~lı e gu!1ü saat on yedide Kızılay lzmir Merkezinde k~palı k:a\ u;e~ındeki bak;ar:;u. hı;s:~ 6 - Gayri menkul kendisine 
ille ek.sıltme ile ihale edilecektir. Taliplerin ıarlname, keşıfna· ~dıyd~ 

1 
aız v~ bma~rl~ a aıı:b . 0

den ihale olunan kimse derhal veya 
• pr0 b .. h - ı ıa arını ış u ı an tarı ın . _ . 

disiı·-. Je ve planları görmek üzere lzmir Belediyesi aşmu en· ·ıt.ıb r . . .. . . d evrakı verılcn mühlet ıçınde parayı ver-
gı0 _ a en yırmı gun ıçın e . h k 

\'.. e müracaatları ve iştirak için tekliflerini söylenen gun m·· h.t l • l b" likt emuri- mezae ıhale kararı fes olunara " sa tt us ı e erıy e ır e m ke d. . .. 
l<ur a e üç bin liralık teminat akçesile birlikte lzmir Kızılay . . h·ıd· 1 • . d r n ıaınden evvel en yükaek tek-

Utnu b k I yetimıze ı ırme erı ıcap e e · l"ft b I . . l 
aş an ığma vermeleri. Aksi halde hakları tapu aicilile ı ~ u unan kımsew arzetmıf o • 

~ 19-22-25-30 1525 (869) b"t I dk t bedelinin dugu bedelle almaga razı olursa 
~~=~~=~==~~~~~:.:..~~~~~~~~~~==~ sa ı oma ı ça sa ıf - c· . paylaşmasından hariç kalırlar. ona, razı olmaz veya bulunmazsa 

_ B ıcını sana Eczacı Kemal Kamil Kolonyası getirdim 4 _ Gösterilen gu .. nde arttır- hemen on bet gün müddetle art-
elli Hilal Eczanesine w b k ugramışsm.... . t• k d I t" ...... a rmaya çıkarılıp en ço arttıra-maya lf ıra e en er ar L.IA aaa 

t l<oİonyao "G .... , .. 
ın rüy mı F 

1 
onu ,,mu, Ba~ar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al-

- E ' u yamı, Yasemınmi ? .. 
d· ezacı Kemal r .r- ·ı· 1 d b D 1nrniydi k k ı.'ı..amı ın o sun a angisi olursa olsun eme-

o usun~ n tanı bakalım ..... 

fartnamesini okumuf ve lüzumlu na ~bale edilir. iki ihale arasın
maliımatı almıf ve bunları ta- d~ı fark ve geçen günler ıç~n 
mamen kabul etmit ad ve itibar yuzde 5 ten heaap olunacak f aız 
olunurlar. ve diğer zararlar ayrıca bükme 

5 - Tayin edilen zamanda hacet kalmaksızın memuriyeti
gayri menkul üç defa bağırıldık- mizce alıcıdan tahsil olunur. 
tan sonra en çok arttırana ihale Madde ( 133) 
edilir. Ancak arttırma bedeli Satış 2280 sayılı kanuna tab~-
muhammen kıymetin yüzde yet- dir. 
mit beşini bulmaz veya satıı isti- Gayri menkuller yukarıda gös
yenin alacağına ruçhani olan terilen 7 /7 /937 tarihinde Ber
diğer alacaklılar bulunup ta be- gama icra memurluğu odasında 
del bunların o gayri menkul ile işbu ilan ve gösterilen arttırma 
temin edilmiş alacaklannın mec- şarbıamesi dairesine satılacağı 
muundan fazlaya çıkmazsa en ilan olunur. 
çok arttıranın taahhüdü baki ikinci arttırması 22/7 /937 ye 
kalmak üzere arttırma on beı ı:ün raslar. (1585) (911) 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa 
Radyolin diş macunile fırça· 
lamak surelile on1ara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz
lemekle ve parlatmakla kal· 
maz, ağızdaki bütün mik
ropları imha eder. 

DAiMA RADYOLiN 

Y almz bir el
bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

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

ni1. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala· 
cağınız tafsilat 
üzerine bu ame
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir-
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 
batıra sayıhr is
konto yapılır. Her 
sorguya 11>ullak 
cevap verilir. 

Telefon 3882 

S. Ferid Eczacı başı 

ŞiFA Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 
en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tayyare 

Altm 
Nikel 

Fenni gözlük 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 

pili kullanan hiç başka pil kullau:r.az. 

Umum deposu : Sulu han cıvarmda 28 • 9 Hüsnü Öz. 
vdcmi.di. 
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Kermes eğlenceleri çok zevkli geçiyor 

Bergama Kermes eğlenceler 

Tarih 
hatırası 

BERGAMA, 24 MAYIS 
Kermeadcki arkada§ımızdan 

Bergama yolundayız .. 
Değerli valimiz B.Fazlı Güleç'in cid

' den güzel, iyi düşünülmüş, ihtimamla 
1 
organize edilmiş bir teşebbüsü olarak 
ortaya atılan Bergama Kermesinin ne 

olduğunu gözleri-

kadar vardı. Valimiz B. Güleç kısa bir t smda yapılan ve 18 bin seyircinin hu-
nutukla Bergama kermesinin neden,zurunda başarılan sp~r ve gençlik ha-
ihya edildiğini anlattı. rekctleri gördUk. Milli sporlarımızı, 

HALKEVtNDE II'ürk:Un kendine has olan mllli dans-
llalkevi, her yerde olduğu gibi Ber- !arını seyrettik. 

grunada dn gençliğin hareket mihveri Dergamanın en befmda Bengi oyu. 
oluyor. Kollarında Kermes işareti bu- nu geliyordu. 
lunan birçok gençler, Bergamayı ziya- Millil elbiseler ~ Türk deli-

.,_,....,..-~,_,,..,........,,.....,.,....--;:;:--:'."··+~~-=...,..... kanla.lanJıın ve genç ihtiyarların or-

tada g<:>nınmesi al~la kar~tlan11or. 
Seriieger ara&111da valim!z?.en ~ka 
MalıiSft Valisiyle Genem! .Mi Riza da 

vjf; 'Ci~~ . ~erln y1ek!ı!nu da 
~ce ~J Qf\mOWar ~~ ~
~ dôi(\~r. 

Bengi '.Pürk halk clarismlllUl ~de 
en çok Qeienlfon HU O)"U1l alliu~ için 
'1>4ij'.ök bir' ruôQ \tyaıll:tıT:yor. Ge~ 

~ . . 
ve fhtj3•ar delikanhlarm Jıiıvr:ilt ftgllr-
leri. ye b4r' gmur, .nfet l!fıdı:!sl onln 
~n>el'J, daha bapndan ~ nalkı 
.vktea cO§t~or. Her hareket~ 
bir ruhun, aşkın, vecdin, hareketin, 
e«f.etinin ifadesi .. Atılan her adım, ba-

l\.ermes'de Valimiz B. Fazlı Güleç, 1\fanisa valisi B. Lütfü. Kırdar, Bergama prılan her figilr başka mfuıa tatıyor. Kermes mfüuuebetiyle yapılacak ok atma miisabakasından intibalar 
Kaymakamı, muhaTTir arkadaşımız Adnan Bilget Dağlı raksındaki incelik bilhassa na- Cirid oyunlenna birçok delikanlı· f kadar mahir olan hayvan her cirit ı TEMStLLER 

ınizle görmiye gidiyoruz. Vali bu teşeh-j ret edenlere gönüllü olarak yardım zarları üzerine çekiyor. Bu raks, oyun- lar iştirak ettiler. Hakem heyeti mü- darbesini savmasını bilerek sahibini za- Şehir tiyatrosunun değerli sanat 
büse girişirken, itiraf ederiz ki gazete- ediyorlar. Otel arayacaksınız. Kermes- cuların gurur ifade eden ağır hareket- sabakaları yakından takip ediyordu. fere ulaştırdı. Netice şudur: Birinci So- yıldızları tarafından verilen teınsUiet 
cilerden bile habersiz olarak bu mühim çilerden bi.ri derhal imdadınıza yeti- !eriyle başlıyor ve efe, aşk önUnde ön- Yirmi kadar ciritçi ikiye ayrılarak er malı Mustafa ikinci Bergamanın Tu- hariçten gelen ziyaretçilerin gösterdl
mevzuu ele almıştı. Sessiz olarak ça- şiy_or. Arzunuza göre bir yer tedarik celeri eğilmezliğinl ileri sürüyor. lki medanında göründüler. Başlangıç cid- ranlı nahiyesİrıden Ömer oğlu HUse- ği rağbetle çok güzel geçmiştir. San't 
lıştı. Kendisiyle beraber çalışacak ele- ediyorsunuz. Lokanta arıyorsunuz, si- tarafın birbirine yalvarmaları, hare- den güzel oldu. Atlı ciritçiler sol elle- yin Dö dUn ü 1 B t 'ti hayatına susamış olan Bergamanın JXlU" 
manları Bergamadan seçti. Her gün ye- ze tavsiye ediyorlar. HatU sarfedeceği- ketle ifade "edilen istiğnalan devam riyle Uzengileri idare ederken sağ el- bari .. 

1 
r 

1 
~-· gJdle enH ayramh a ım 1 - nevver halkı Şehir tiyatrosu artisleriı:ı• 

· di · . d · it y e en y1.ı>ı . emen er savur- ,11 ni direktiflerle onları harekete getir · nız paranın hesabını bile sıze uzatıyor- ederken ikinci devreyi seyre başlıyo- !erine e cır çomaklarını almışlardı. b büyük bir alrota göstererek çok kıyIXle""' 
'tr • . • -· Ü o•Uı akt' lar . afl kın ku . . . . ·- b' duğu cirit hedefini uluyordu. Bu 
ve §ımdi, cumartesı gun og e v ı, · ruz. lki tar ı aş vvetli görüne- Yağız bır awa ınen kırklık bir ciritçi- . i h . . . vaadlerde bulundular. 

B Tur. kul""biin u_n_ inin d v li · · B k b d f d v genç clritç, ayvanının acemiliğine -"'· orgama yolundayız. ıng u .LUU.Aev eger reısı, ergama ni, yani erke , u e a raksın en müş- nin savur ugu nara, oyunun hararet- . . K Yarın Koza fıstık çamlıklarında q 

temin ettiği otobUsler k.amilen dolu.. blediye reisi, kaymakam ve herkes Ker- kül inhinalarını başararak kıza yalnız lendiğini haber veriyordu. Şimdi bu mağltlp oldu. Ciri~ere en:ne~ komi- lenceler tertip edilecektir. Kermesin ell 

B kad lculuk te}A~ · ind En b ·ı . . rfilrU' di k"' .J_ tesi tarafından hediyeler verildi. k ,.. ergamaya ar uzayan yo ne- mes ~ı ıç e.. ası arzunuzun aşk ıçın se e yor. Hareketlerle merada oy auumı hasımlanrun arka- güzel gilnlerinden biri olan Koza ea 
şeyle geçiyor. Aramızda muallim gibi, ehemmiyetle nazarı itibare alındığını ifade edilen komplimanlara sevilen ta- sına düşmüş ve onlara yetişmişti. e KALKAN lencelerini ikinci mektubumda bUdi· 
avukat gibi, doktor gibi seçkin meslek görünce alakanız artıyor. raf önce kulak asmıyor. Fakat erkek Ciritte mertlik, yakından vurma, ha9- Kalkan ve ok atma oyunları da ç.~k receğim. 
adamları var. Menemeni geride bırak- TAJWI ŞEHR1 tarafı coşmuştur. Ne pahasına olursa mını zaif tarafından vurmadığı için bu muvaffakıyetli oldu. Cop atmada g~s- NOT _ Değerli valimizin başardıl' 
tıktan sonra otobüstekiler hep Kerme- Türkiyenin başlıca tarih şehirlerin- olsun mukabil tarafı elde etmek istiyor. mcrd ciritçi bağırdı: terilen maharet cidden şayanı takdir- Bergama Kermesinin lzm.irin djğe1 
ıin dedikodusunu yapıyorlar. Dediko- den olan Bergamada insan, bir hafta Bu oyunun tabil gidişindeki canlı - Etini pek tut, yetiştim ha.. dlr. Bundan sonra avcılar tarafından tarih köşelerinde de tekrarı için bit 
du, belki de yanlış bir anlatış olur. gibi kısa bir zaman içinde ancak gör- mfuıa, esteti ve çekicilik şayanı hay- Bu ihtar, merd Türk ciritçisinin lias- uçara atış tecrilbelerl yapıldı. Saha üze- teşebbüse girişileceğini öğrendim. Bet' 
Yani Kermesi konuşuyorlar: me zevklerini tatmin ediyor. Tariht ret derecede güzeldir. Bilhassa ihtiyar mına vakıt kazandırmak için icat ettiği rine tek tük bırakılan güvercinlere av- gama Kermesi Ankarada büyük bir all' 

- Y~tacak yer bulacak mıyız? Bergamus hazinelerine verebildiğiniz bir Kozaklının çok mahirane figürle- son fırsattır. Yetişen ciritçi, hasmının cılar tarafından a~ tecrübeleri yapıl- ka uyandırmıştır. Belki de sonbahard• 
- İyı eğlenecek miyiz? iki Uç saat sizin için bir hazine oluyor. ri uzun uzadıya alkışlanmıştır. Arpaz- elli altmış metre açılmasından sonra el- dı ve avcılar bu sahada büyük mu- Selçukta da bir Kermes kurulacaktıı'· 
- Lokantalar nasıl? Eskülapta ve Akropolda birçok mü- lı ve Yalabık oyunları da büyük bir ridini savuruyor ve tam isabetle yere vnffakıyetler gösterdiler. ADNAN BlLGET 

~:?•] · hazla seyredilmi~tir. yıloyor. 
• "" , · Cirit oyunu var.. Bir aralık cirit oyun11 o kadar heye-

Kermes takı 

Tabiatın çok zengin dekoru gözleri- nevverler size cidden kıymetli izahat 
mizi çekerek bizi oyalıyor. Yol yor- veriyorlar. Tarihi Akropolun geniş am
gunluğu hissetmeden kendimizi Ber- fi tcrntrındn görülecek şeyler, görü
grunnda buluyoruz. Sokakalar kalaba- len şeylerden dnima daha fazla olu
lık, şehir hareketli.. Milli elbiseler gi- yor. Tn Amerikadan Bergama eserle
yinmiş köylüler şehir sokaklarında.Ber- rini görmeğe gelenlere hak vermemek 
gama esasında güzeldir, hareketlidir elde değil.. 
aına, bugünkü hareket büsbütün baş- Kermes programına dahil bulunan 
.ka birşey.. htıriıbeleri ziyaret, belki de Kermes 

Vali B. Fazlı Güleçi Halkevi salo- programının en zengin kısmı oluyor. 
nunda görüyoruz. Beraberlerinde Ma- Eskülfip sıhhat yurdunda karşılaşılan 
n:sa valisi B. Lütfü Kırdar da var. İlk eserler bize canlı bir tarihin ifadesini 
işimiz, sabahleyin yapılnn açını t öreni getiriyorlar. Bir zaman insanlar nasıl 
hakkında malumat toplamak .. Bu hu- çalışıyorlardı .. Sanat bakımından ne
sustn kendimize yarduncı arıyoruz. ler yapmışlardı. Nasıl tedavi ediliyor
Bergama müzesinin demirbaş müdü- lardı. Eğlenceleri nelere inhisar edyor
rü B. Osman imdadımıza yetişiyor: du. Bunlar tamamen önümüze serili-

- Kermesin -nçılışında hariçten, Di- yor ve mUfif izahatla takviye ediliyor. 
kili ve Bergama köylerinden gelenler- TORK OYUNLARI 
1 - 1.--1..-- •-"• L!- L----1- -- 'L!.- 1-J • n---- -:.ı-:ı 'D ... _.,.., ____ • ._ ~ .... ._ 

Türk delikanlısının kahramanlık canlı bir tekil alınııtı ki, koca aaha 
menkıbeleri arasında cirit en üst.tın i~inde btitün hasımlarına bir anda mey~ 
ycwl muhafaza ediyor. Türk mertliği- dan oku1Qn adam, etrafının aarıldığı
nin ıembolü olan bu milli sporumuE nı gördü.. O, l§te bu anda cesaretini 
hAlA_ yurdun muhtelif yerlerinde halk tecaatmı ve ınaharetini gö.tercoektl. 
eporıa..nm en gl\&ell ol61'ak benimse- üzengileri bırnktı. Ciridini liper etti n 
ni)'or. huyvanının saçlarına asıldı. Ciri~ 

Kenncı'.U Bmal '" dadh own?annı bcıaaran delikanlılar __ __,, 

J{crmes,dc büyiik muvaffakıyet .,,...azanaı~ ciritçiler 
~~~~~~!!!!!"'!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ m 

Almanya lsyann11 çıktı ? 
f k t d• Varacruz, 24 (A.A) - ispatı .. 

mu va a a e ıyor yol hükümetlerinin elinde bul~~ 
Londra, 24 (A.A) - Press nan ve son zamanlarda teslı 

Association ispanyada gönüllii· edilmiı olup halen Varecruıd• 
lerin geri çekilmesinin kolay- demirlemiş olan Mortomaz "~; 
}aştırmak Ozere bir mütareke purunda bir isyan zuhur etlSI• 
yapılması hakkındaki Jngilix olduğu söylenmektedir. 

teklifinin Alman hökümeti ta- Muhteşem izdİ\'89 
rafından teveccühle karıılandı- Touu, 24 (A.A) _ B. R~ 
iıoı bildirmektedir. gers din gazetecilere Vind~ .. 

B. Cianonun Budapeıteden Dükftniln izdivacına davet e : ... 
·o .... dönmesini bekleyen ltalyan hU- Jecek olanlann reımt liıtell _, 

kftmetinin - ce•abtna fimcliiik Salı veya Çarıamba gtlnll n!f' 
lntiııa• ,uı-.1r.1 .. ,u. ,,e;ı.,..;;.; .. • "......... • ..... ;.tir. 



:~ 25 MAYlS 19:Sı ............. 
A tat"~;·;k ..... 1 

Danimarka kralı~ 
aresında 
teıgraflac-

samimi 
çekildi 

tn A.knkara, 23 (A.A) - Dani-
• ar a k l r- . . : tah ra t onuncu \:..hnstıanın • 
• ta rıkı<- • • be . . l : dö .. % •• ~ının yırmı şıncı yı -
• nurnu ın·· be . l R .. : cürnh unase .tıy c eısi-
onu ur K. Atatürk ile majeste 
&ıd ~:u Christian arasmdn asa
tur ~ 1 telgraflar teati olunm~ş-

Majeste onuncu Christian 
Danimarka kralı 

"r- KOPENHAG 
ı ahta '"JA l §İn • cu us arının yirmi bc-

~a :ı Yıldönümü münasebetiyle 
rikl~telerine en hararetli teb-

• aile e:1'?1le şahsi snadetleri, kral 
: tıın sının saadeti ve Danimarka
: ""e refahı hakkındaki samimi te.... nn·ı · :bir ı erımi sunmayı kendime. 

ıevk telakki ederim. 

Ekselans 
türk. 

ATATORK 
Reisicümhur Ata-

1' ANKARA 
ahta ··ıA . . be §İn . cu usumun yırmı -

}'ol~ı Yıldönümü münasebetiyle 
nu arnak lüfunda bulunduğu
la:y'l. hararetli tebriklerden do
d~ sarnimi teşekkürlerimi tak-

• ederim. 

''••····· CHRISTIAN 

V ······························· iyana'da · 
Nümayiş oldu 

şe V~yana, 24 (A.A) - Onbe
llla arşı altı olmak üzere Al
Al~Yanın zaferile neticelenen 
.... an • Avusturya Handball 
.. ıaçı .. . 
lliitn ~unasebetilc. naziJer bir 

N~yış yapmışlardır. 
tlaz· U!llayiş esnasında birçok 
1l'ı 1 vatanperverler acephesi 
ensupı Ya . arının yaşasın Avustur-
nıdaları takib etmiştir Nu'". 

tı:ıa • • 
k· ~ış esnasında bir kaç yüz 
ışı tevkif edilmişse de bunlar 

sonrad 
P 

an serbest bırakılmışlar-•r. 

Kutbun fethi --

Ef ç · miz 
las Aj ansına beyanatla 

M bulun~u 
k. oskova 24 (A A) T·· 
ıye b . .. , t • • • :- ur-

dın T Uyuk .eıçısı Zekaı Apay· 
görü ~sk A1ansı muhabiri ile 

S şur en demiştir ki: 
ad ovyet ilmi ve Sovyet ilim 
ku:blarının cesareti ile· şimali 
İtıki uh feshedilmiş olması ilmin 
ltıakşa nda yeni bir devir aç· 
tnu.., tf dır .. Bu devirde tam bir 
leın a f~kıyet elde edilmesini 
tbetf ~nıeder ve Sovyet hükü
\1e ~ı, Sovyet ilim akademisini 
İdarş~~al den· "'Volları merkez 

"Si • h ' riın _nı araretle tebrik eyle-
llç11~ Şırnali kutba bu parlak 
lcrj ~ Yapan Sovyet tayyareci
h nın b"J . al'ra 1 gı ve cesaretlerinin 

Şek'~;· fabrirkları 
Anlllüdüriyeti 

}'e ş \ara, 24 (A.A) - T'iirki
fİtke:· ~r fabrikaları anonim 
llıüdu 1?1n Eskişebirde bulunan 
8cr .. · '1

1Yeti umumiyesi bütün 
1 wıs e ·ı . . 
1Cara rı e bırJıkte bugün An-

tın<l ~~h n~k.letmiş ve muamela
tllıştır rırnızde devama başla-

()t<~h •• •. 
l Usculer urevi 

Ondr 2 t:ı ~ 
anıeıe a, 4 (A.A) - Otobüs· 
ha~la ve müstahdemini murah-
}'" tının . 
d~Pacakı Yarın hır toplantı 

•r. arı haber verilmekte-

()"•lınıuıni ti c.Orc Ye e zannedildiğine 
t'e . grev b t I . ,, sırıde h" u op antının netı-

••••••••••• •tarna erecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••• 

168 U2 .. 
131 A.B O.. •. m 

~ · zumcü 11 50 los l<snaf Bank. ıo:so 
29 p~ '!aner 11 

9 cı 12 
«145 D. Arditi 11 
!~6828 E .Y ckun 
-..J'J27!\ u~kı " -

.J 7,50 
16,50 
12 
12 
12,50 

> 

• 
şve ı 

YEN! ASIR. 

• 

lstanbul; 24 (Yeni Asır mu
habirinden) - Ankaradan bil
diriliyor: 

y Unan Q"azete eri: Şunu bü llll Ka bimizle temin Kamutay, 937 senesi bütçe-
.._. sinin müzakeresine bugün baş-

ed e biliriz i Türl,iye - Yunan. stan arasındaki baQ-lar lamıştır. ı<anıutay icap ederse 
.._ geceleri de çalışmak suretile 

hergün biraz daha kuvvetlenecektir diyorlar bütçe müzakerelerini kısa bir 

S l k 2 )AA) B k İ ı ı y d l zamanda bitirecektir. 
e _ani , 4 . -- aşve il s-1 kil MctaK.sas n unnn ev et adam- ha!iııde tecelli eylemektedir. 

met Inönii trenin Yugoslavyadr.ı,ları tarafından karşılanacaktır. Türkiye Bnşvekilinin bu yeni zi- Türk • Jran 
teahhür yapması do ayısiyle SeJiıni- YUNAN GAZETELERINtN yarctinin de bu manayı ihtiva et-
ğe tam saat on ikide varmı~ ve is- NEŞRiY A Ti mekte olması dolayısiyle Elen hü- d ti "" 
tasyonda Makedonya umumi valisi, Atino, 24 (A.A) -- Atina ajansı kümet merkezi ahalisi B. İsmet İnö- OS U gu 
kolordu kumandanı, belediye reisi, bildiriyor : nünü dost ve müttefik bir hüküme- Tahran, 24 (A.A) Pars 
yüksek memurlar ve konsoloslar ta- Elen efkarıumumiyesinin hissi- tin reisi sıfatiyle sevinçle selamlar. Ajansı bildiriyor: 
rafından karşılanmıştır. yatına terceman olan .gazeteler Tür- Etniki gazetesi diyor ki: G d ı 

i 
azete1er geçenler e ran -

Başvekil kendisini kar~ılnmağa ge- kiye başvekili smet lnönünün Ati- B. ismet lnönü kendisine yap'ilacak 
l kk 

'k · · k b"" ··k b. Türkiye arasında imzalanan 
en zevata teşe ür cttı ·ten sonra nayı ziyaretını ço uyu · ır sevinç- resmi kabul merasiminden başka ay~ 

otomobille doğru Atatürkün doğdu- le knrsılnmakta ve bu ziyaretin iki rıca bu ziyaretini iki memleket ara· telgraf ve telefon mubaberah 
gu eve giderek evi ziyaret etmiş ve memleketi birbirirte bağlıyan sıkı sındaki sıkı dostluk bağlarının yeni h.akkındaki mukavelenin metni
bu ziyaret esnasında kendisine Ma- İtimatlı dost!uğun yeni bir tezahü- bir bürhanı olarak telakki eden Elen ni neşrederek bu mukavelenin 
kedonya umumi valisi ile Selanik rü olduğunu tebarüz ettirmektedir. milleti tarafından büyük bir sevinrle k f 

V
. · ~ j i memleket için olan ayda· 

belediye reisi de refakat eylemiş- Elcfteron ıma gazetesı diyor ki: karşılanacaktır. iki hükümeti bir-
tir. Tahakkuku için en mühim roller- birine bağlıyan samimi dostluk iki larını göstermektedirler. 

Başvekil kendisine tahsis edilen den birini ve ismet İnönünqn oyna- milletin kalbinde de yer etmiş bu- Italyan kralı döndü 
vagon saat 13,30 da s~lanikten ha- dığı tarihi Türk - Elen ~ktının im- lunrnaktadır. Bugün Türkiye Baş-
rekct etmiştir. Başvekil Atinaya sa- zamndan beri iki memleket arasında- vekilinin ziyareti dolayısiyle şunu Roma, 24 (A.A) - Kral ve 
c:.t 24 te varacaktır. ki münasebetler öyle bir inkişafa bütün kalbimizle temin edebiliriz 'b.raliçe ile prenses Marıa B. 

Atina, 24 (A.A) -- Atina njo.nsı mazhar olmuştur ki Türk nazırla- ki Türkiye ile unanistan arasında- Ciano ve maiyetleri Budapeş· 
bildiriyor : nnın Atinnyı ve Elen nazırlarının ki bngv lar daima çözülmez olarak ka- d d 

Ba l 
· h .ı te en ay et ve saat 19 da 

şvekil ismet İnönnü hamil trerij Ankarayı ziyaret en er cıefosmda lacak ve bilakis her gün daha ziya-
Yugoslavya topraklarında rotar yap- beynelmilel siyasetin bütün ıneselc- de kuvvetlenecektir. buraya muvasalat etmişlerdir. 
tığından lnönü Atinaya ancak bu 1 lerinde i~~ .me~leket ara~ındaki sı- Diğer gazeteler de ayni hissiyata Kendilerini nazırlarla büyük 
akşam muvasalat edecektir. İnönü j kı iı; birlıgı mumısebetlerındeki sa- mülhem olarak samimi makaleler bir halk kütlesi istikbal et-
Atinaya muv. sallitları,..,da Fkıııvc- mimiyeti gösteren yeni hürhanlur yazmakt-.dır. miştir. 
ıııııııııııııııııııııııııııı ıaeıııııı••••••••••ı•••••••••••••••••ıeıı•ı•••••••~••••••••a••••••••••••c••~••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nokta var 

sahife 3 
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Tiyatro 

Halk Operetinde 
Eski hamam eski tas 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
Halk opereti dün akşam eski hamam 

eski tas adında güzel bir vodvil oyna• 
dı. Bi7. halk operetinin bütün oyunlanna 
operet adı takıyoruz. Dün gccel:i eski 
hamnm eski tas doğrudnn doğruya bir 
vodvil muzikal idi denilirse daha doğ· 
ru olacaktır. Şurasını itiraf etmeliyiz ki 
henüz bizim sahnelerimizde bir Jan Ki
purn ayannda bir erkek sesi olmadığı gİ· 

bi bir Marta Egert derecesinde bir kadın 
sesi yoktur. Bu böyle oldukça Halk ope
retinin oynadığı muzikal vodviller ta
mamen noksansız ve pek çok neşeli ve 
zevkli oluyor. Dün gece eski hamam eski 
tasta salon gülmeden kırıldı. Nasıl ahü 

vanin ile feryat ve gözyaşı birbirleriyle 
akord edilmiş ise Halk operetinin bü
tün oyunlarında da müzik, kahkaha ile, 
aşk kadın vücuduyle, İşve nükte ile el 
ele yi.irümektedir. Eski hamam eski tat 
ta az çok süje de vardır. lstanbulda mü· 
teahhitlik yapan iki ortnk T ekirdağında 
bir münakasaya i timk etmek için ev• 
lerinden, her ikisinin de ayn ayrı oyna'k 
kanlarından ayrılarak yola çıkışları var. 
Marmaraya açılan motör Florya açıklanıı 
da bozuluyor. lki müteahhit T ekirdağını 
yetişemiyerek bilmecburiye Floryaya çı· 
kıp plaja nazır bir otele iniyorlar. 

Kocalarının uzakl~ştığını gören ka· 
dınlar Floryaya giderek a~ıklariyle plaj 
alemleri yaparak nyni otelin kocalarına 
bitişik odalarda misafir oluyorlar. l;ıleri· 
ne yetişememekten mütevellit le· 

siriyle müteahhidin birisi uyuya· 
madığı için bitişik odadaki ya~ 
ramazlıklnrın seslerini duyuyor, bu 
macera etrafında Zozo ile Totonun 
mnyolnrla dans edi;ılcri, plajda mayolu 
erkek, kadın gruplarının neşeye neşe 
katan oyunları cidden insanı vecde geti· 
ren sahnelerden biri idi. 

Halk operetini, repertuvarının oynak 
danslarla, nükte ve espirilerle dolu olu
~undan lzmirdc çok iyi sükseler yapını~ 
ınuvnff akıyetler kazanmış bir heyet oln-

B lno
e• 

00 
rak takdim ederim. Haber aldığımıza 

aşve 1.J ~_PJ1/anın ~ cagv a bag"" • göre Halk opereti son temsillerine (Şi-
C?J S:.. a rin Teyze) gibi bir kahkaha tufanı oyu-

nu nyırmı~. lzmir sahnelerine (Tarla ku-

Gece yarısındaıa sonra Iki muallak 

a'fjlal'J' ı. e ı t ı tt•k şu)nu oyİııyarnk veda edecekmiş. 
]! u' MWti.. anmasını a ep e 1 Şirin Teyze} gönilccck '\'C güliınecck 

_ _.,..._ 3 l:ıir oyundur, Tarla kuşu bir şaheserdir. 
-a-" ~ L Halk operetinin böyle en güzide piyesle· 

•'*='-~ ..l.L-lJ ~ ::a ...:-.:. t ı - Baş taTal ı birinci salıilede -ı raf edileceği zannedilmektedir. Şu tak- • - rıni geriye bırakmış olmasında isabet et· 

K 1 b 
•• f3 ı • • • • •• "' ı ~ eniden Cene\TCnin faaliyet devrine dirde S:ıncağın anayasası için hazır- •V• • 

r 1 U
'"'UD ac~;-ea"i jffi)Z'll og e tigını zannediyorum. Son temsiller dai-a i::. .... l "' n. · & girıni ; oluyoruz. Bu irtimaların ehem- lenan metnin konsey tarafından tns-- ... 3' ma son tesirler olarak kalacaktır . .., , d tt • ıniyeti birçok tanınmış şahsiyetlerin vibi ile beraber Sancaktn yeni reJ·im H tt d h b 

Y
emeo-111 p avet e ı eye en a n oııka türlüsü beklene· 

!':t ıı -~ ,.c başta Türkiye, Fransa ve Ingiltcrc hemen tatbik mevkiinc girecektir. mezdi. lzmir halkının gösterdiği büyük 

SelUnik, 24 ( Hususi muhabirimiz-' yaa;noviçle müşterek clava için daima Jmriciye nazırlarının Leman gölü sa- ISPA!\'YOL MESELESİ rnğbete en centilmen hareket olsa olsa 
den ) - Makedonyadn feyezan yüzün- en iyi ve en müsait vaziyette ınülfıki hillcrinc gelmiş olmalarıyle tezahür İspruıyol hükümetinin talebine gc- bu olurdu. 1-ley~in muvnffak olmalarını 
den tren hattı bozulmuş ve Türkiye 1 olabilmekle bahtiyar olduğunu söyle- etnıcktedir. lince, İspnaya delegesi eski hariciye dilerim. 
başvekilinin Atimıyı ziyaroti on dört 1 mi<•tir. Konse~ in ruznamesinde yazılı olan nazırı B. Del Vayo İspanyada Alman 
saat gecikmiştir. Türkiye başvekili Yu-1 En vekil Balkan ::ıntnntından · balı- başlıca iki mühim mesele vardır. Bun- ve İtalyan müdahaleleri hakkında iza
goslnvya hududundan tekrar Nişe dön-ı scd rl.cn barışın en büyük nefille iti- lar Iskenderun Sancağının ınuhtnri- hat verecektir. Faknt konseyin bu hu-
mcğe mecbur olmuş, Gcvgel~ye gc- mat ve istikrar unsuru olan bu ant3n- yet vaziyeti ve Ispanyndn Alman ve susta doğrudan doğruya bir karar ver-
çerck doğru hattnn Selüni<'c ~imiştir. tın bütün kuvv tiyle d--v~mını bir kc· Italyan müdahaldcrinin tetkiki için mesine ihtimal verilmiyor. Zira Lon-

Türkiye başvekıli Sclaniktc Yunan re daha mü.ah"de \C tesbit ettiğini söy- Valcnsia hükümeti tarafından yapı- drndn bu mesele ile meşgul olan bcy-
hükümcti adımı Sclfınik v:ılisi ve ku- lcmiş ve : lan müracaattır. nelmilel bir komite vardır. Fazla ola-
mandnnı tarafınd.:.n selamlanmış ve ha- _ :Gu ant:ınt istikbnldl' de B:ılk::ın- lskenderun S::ıncağı hakkında ge- rak konseyde temsil cdilmiyen Alman-
raretle istikbal edilmiştir. lar 1 a.rı.ı için s\?meresini verecektir, d:- r n sonbnhaı-da Türkiye konseye mü- ya Ye İtalyanın bu komitede mümes-

Atina, 24 ( Hususi muhabirimizden)- mistir. rncaat ederek Suriye mandnsının ref'i silleri bulunmaktadır. 
Türkiye başvekili İsmet lnünü gece B. İsmet tnöni.i Ti.irk _ Yugoshv mü- ve bu memleketin istiklale kavuşması Asamble içtimaına gelince, bütün 
yansına doğru buraya gelmiş ve ha.ra- naseb .. tmn temas ederek bu hususta münasebetiyle Türklere meskun olan Milletler Cemiyeti halarının temsil 
retle istikbnl edilmiştir. Ankarada veldller heyetinde c. H. lskenderun ve Antakya mıntakasının edildikleri bu heyetin fevkalade içti-

İstanbul, 24 ( Telefonla ) Bel- Part~incle ve siyasi mahlill~rdeki be- h~s~si bir vnziyete sokulmasını iste- mnınn sebep, fam istiklale kavuşmuş 
graddnıı bildirildiğine göre başvekili- yaııatının şevk ve heyecanla karşılıın- mişbr. Yapılan miizakereler neticesin- olan Mısırın Milletler Cemiyetine ka
mizle Yugoslavya b~vekili arasında dığuıı hatırltmış ve sözlcı·ini şu suı·ctle de ~onsey Sancağın istikHUe yakın muh- bulü meselesidir. Buna ittifakla karar 
~nde çok mühim ınüzakernt cereyan bitirmiştir: tarıyet rejimine nail olması esasını ka- verileceği tnhmin olunuyor. 

tmi t
. B bul etmı~ San k t t" ·· ·1 Asamble ı"çtima d 1~ • I rta e ş ır. - c clgraddnn Atinaya gidiyorum. -·Uoi ve ca • s a usu ı c ana- ı oıayısıy c o ya 

Atina gazeteleri Türk - Yunan dost- Aziz meslekdnşım B. Stoyadinoviçle Y~Sj,Sınm tnnzimine bir eksperler ko· çıkan diğer bir mesele de İtalyanın 
luğunu tebarüz ettiren çok kıymetli bu münasebetle Yunani.struı dostları· mıtesi memur etmişti. Konsey bu cel- temsili meselesidir. Hatırlardadır ki 
:makcılcler tahsis etmişlerdir. Güneysu mızı hatırladık.> sede işte bu eksperler raporunu tetkik Milletler Cemiyeti asamblesinin son 
vapuru bugün Pireye hareket etmiştir. . YUNAN GAZETELERİ :ecektir. içtimaında Habeş delegelerinin içtiınaa · 

Başvekili Pirede bckliyecek ve· Istan- Atina, 23 ( A.A ) - Türkiye başvc- UALLAKTA KALAN NOKTALAR kabulü sebebiyle İtalyan delegeleri çe-
bula getirecektir. kili İsmet İnönünün ziyaretinden balı- Eksperler başlıca meseleler için bi- kilmişlcrdi. Bu devreye İtalya İnümes-

rcr hal sur r bulm 1 d ş· a· il d Atina, 2'1 ( Husus muhabirimiz- scden Temorimi g:ızetesi diyor ki: " ( ı uş ar ır. ıın 1 mu- s gön crmeıni,.crtir. Eğer Negüs Cc-
allakta kal iki kta dt T" k den ) - Yunan kralı yarın başvekili- Türkiye başvekilinin Atinayı ziya- d a.n no var r. ur nevreye murahhas göndermemeğe ka-

niz Isıııet Inönüyü kabul· ederek öğle ı:eti bütün Yunan ulusu tcırafindan elcgcfori Latakya &ncağına bağlı 'üç rar verirse İtalyan mümessillcrlnin 
kazanın da S v "Ih k ·sı · 1 bl d k. yemeğınc nhkoyacaklır. Yunruıistnnı Türkiyt'ye bağlıyan tec· . aneaga 1 a mı 1 emı.~ er- asam e e i yerlerine tekrar gcçme-

YUG 
"'b dil . "Ih dır. Diğer taraftan Türkcenin yanı ha- leri mümkün olacaktır. 

OSLA V HUDUDUNDA ru e c mış uzun dostluktan mu cm .. ında Ar -
Bclgrad, 24 ( A.l(. ) - Londra taç samimi sevinç lıislcriufo ı..-~1anınak- 'ild' apçanın da Sancakta resınl Nihayet silahsızlruıına bürosunun iç-

~ A<U~U ıl olarnk kulJ... 1 • b"l • I · t" Fr h"k"' · h b 
g

iyme 111cr . . d d". Tü' ı_: .. -dır. ulllıa 1 mesı me5e csı ımaı, ansız u umetincc arp üt-
asıının en onen rıuye w vardır K . . v. • • • • • A 

bnşvekili !smet İnönii dün sabah Bel- Gazete B. İsmet 1nönünün birçok yn· bu . onscyın. ha~e~ligı . sayesınde çclcrının ~eşn ve ilanı hakkında ya-
graddnu geçmiş ve istasyonda ba~ba- hancı .,~siyetlerle yaptığı son görüş- ıncselclcrdekı guçluldcrın bcrta- pılnn teklifle meşgul olacaktır. 
kan \ e hariciye nazırı B. Stoyadiııoviç mel rd~ n sonra vnki olah bu ziyaretin 

ile dış buknnlığı şefleri, birçok ~clısi- ehemmiyetini bilhnssa knyt ve işaret 
~ etler ve gazeteciler tarafından karşı- ettikten f<Onra devam ediyor: 
larunışlardır. Ayni yolu takip eden ve ayni Balkan 

Türkiye ortn elçisi B. Ali 
Akı.uy başvekili Yugoslavya 
dunda karşılamıştır. 

Haydar barışı ve umumi barış ülküleriyle mut-
hudu- tasıf bulunan Yunanistan ve Ttirki-

yenin zimamdarlarının vakıt val~ıt 
B. İsmet İnönü Yunanistan 

Belgrad orta elçisi B. Bibicca 
tarafından selfunlnnm~<:tır. 

adına noktai nazar teati etmelerinden istifa
Resctti deleri aşikardır. Faknt bu mi.ilAfıazanın 

B. Stoyadinoviç trene binerek B. İs
met !nönünc Aladcnovada kadar refa
kat ctın" ü ış r. 

lNöNONüN BEYANATI 
Belgrad, 24 ( A.A )- B. İsmet lnö~ 

nü Pravda gazetesine yaptığı beya-
natta seyahtıtinden memnun ve Sto-

haricinde olarak Atina güzide Türk 
devlet adamını knbul etmekle hassa-

saten sevinmektedir. • 
BlLBAO ÇOCUKLARI 

Londra, 24 ( A.A ) - Dahiliye ba
kanı Saymen Bilbaodan gelen ve Sout
hampton civarında bir kampa yerleş· 

tirilen çocukları dün ~aret etmiştir. 

Sultanületraş 
Kudüs, 24 ( A.A ) - 1926 

Dün.i isyunmın şefi Sulhmület
raş affı umumiden istifade 

ederek Dürüz erazisinin mer
kezi o!an Sueyda'ya dönmüş 
ve merasimle karşılanmıshr. 

Sltanületraş Cebelüdürü-zün 
bundan böyle Ccbeliarab ismi· 
ni taşıyacağını bildirmiştir. 

Bu, muhtariyetten vaz geç· 
menin Vf! Suriye devletine 
dahil olmanın bir sembolü 
olacaktır. 

Rusya'da 
Moskoı.ra, 24 (A.A) - Ha

vas Ajansının muhabiri bildi
riyor: 

Komünist partisinin mahalli 
ve mıntakavi komiteleri azala
rının intihabatı hemen bitmiş 
addedilebilir. 

lngiliz 
ka inesinde 

Lonclra, 24 (A.A) - Çem
berlayn kabinede yapılacak te• 
be<ldüliit hakk1Dda Baldvin ile 
milzal~erelerde bulunmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Otobüs 

Bir çocuğa çarpt. 
Evvelki gün Gaziler cadde

sinde bir otomobil kazası ol· 
muştur. 

Şoför Bedri, idaresindeki 224 
sayılı otobüsü, caddeden geç-
mekte olan beş yaşlarındaki 
Hayatiye çarptırmış ve yara
lanmasına sebebivet vermiştir. 

Hayati hastaneye kaldırılmış ve 
şoför de yakalanmıştır. -

Yeni ,arbon aşıları 
Menemende olduğu gibi Ku· 

şadaşındada köylülerin bay· 

vanlarına yeni şarbon aşısı 
tatbikatı yapılacaktır. Bu iş 
için şehrimiz baytar müdürü 
B. Aclilin riyasetindeki heyet 
Kuşa.dasına gitmiştir. 

Gelecek zlyaretçller 
Türk-Yunan Tecim ofisi, iz· 

mir Enternasyonal Fuarı zamn-

nında lzınıre bir seyahat tt-r
tip etmiştir. Bu seyahata birçol< 
Yunanlı dostlarımız gelecektir. 

Silah araştırması 
lkiçeşmelik caddesinde yapı

lan yoklamada, Sabri oğlu ~-foh
meltc bir tabanca, Karşıyaka 
soğukkuyuda Riza oğlu Y ... kup
ta bir tabanc;ı, Keçec:lerde 
Nuri oğlu Mehmet Alide bir 
kama, lkiçeşmelikte Süleyman 
oğlu Ali ve Şevket oğlu Meh· 
mette birer bıçak, Keçecilerde 
Hniil oğlu Aşirde saldırma, 
Ahmet oğlu Süleymanda bir 
kama b~lunarak alınmış ve 
haklarında muamele yapılmış
tır. 



Son derece meraklı bir çelire 
• 
ın c • 

1 tatü e 
. 

FransaıÜn en büyük gazetesin-ırünüyor. Büyük Parisli aTkadaşımu «PaTis - SoİT» pa:r.aT günlerine vi bazirganlann mahallesi olan Be-,kuku modern Türkiyeye artık u~ı· 
de, Büyük Reisimizin harikulade .. lmpa~atorluğun yarısı, Şam, Ku- mahsus levkalô.de nüshasında büyük reiıimi:r.e bir yaprak tahsis yoğlundan nefret ederdi. Beyoğlu, yordu. Kama! vatanı için lsv.ıç'.e 
§ahsiyetini milyo~arca Fransızaldus, Bagdat, Musul, l!alep. ka~- etmiştir. Robert François ve Louiı Combalu:r.ier im:r.asile intişar Akdenizin payitahtı idi, en mütefes-lmedeni kanununu seçti ve tadılsıt 
takdim eden bu etütten bazı fık- 1 bolmuştur. Bunlar mustakil bır eden bu ya:r.ı Atatürk ve yaTattığı inkılô.p hakkında son derece tak- sih unsurlarının kendileri için seç- kabul etti. 
ralar : Arap imparatorluğu hulyasındadır- dirli görüşleri ihtiva etmektedir. Bu sahifede Atatürkün büyük bir tikleri yerdi, Türkiyenin payitahtı - Eğer muhtelif maddelerin mük 

Reis Atatürk bugün dünya siya- !ar. Türklere Anadoluda kalan lop- resmi, «Modernliğin bile üstünde yeni bir hükümet merke:r.i olan değildi. naka~asına girişilseydi, kabulü ço 
setinde ilk safta bir şahsiyettir. Bil-lraklarla Avrupadaki küçük parça- Ankarada eıki Türkiyenin hatıraları ü:r.erinde profili görülen 1920 ilkbaharından itibaren Ankara· geç kalacaktı. . dl 
hassa 1936 ilk~annda Boğazların I c~k ta ~iple~in keyfine göre tak: Atatürk ô.bidesi» ve bir Türk kı:r.ının resmi -şa sonancuw da ba da bir hükümet merkezi, ilkönce ah- Kanun bir gün içinde kabul edıl 
yeniden tahkimı esasını kabul eden sım edılecektı. Yunan mahfellen izalıatle- gö:r.e çarpmaktadır: «Lotinin <ede:r.anşantclerinden» şap bir merkez doğmağa başladı •. Ve ve hususi hukukun bütün şartl~rı 
Montrö konferansından beri Ak- müttefiklerin lstanbulu yeni Yu· ne kadar a:r.ağu;! Ba genç kız; için gü:r.el Parislilerimi:r.de imre- asırlardan beri ilk defa olarak bir derhal deği~ti. Taaddüdü zevcat ı~· 
deniz meselelerinde söz sahibidir. nan imparatorluğunun payitahtı ol- nilecek hiçbir şey yoktur.» Şark hükümet merkezinde vakar ve ga edilmişti. Kadının vaziyeti, iz~ı· 
Akdenizle Karadeniz arasında biri- mak üzere Venizelosa vermek için ciddiyet kaide hükmünü aldı. vaç , talak, mülkiyet, Türkiyeııın 
cik geçit, Garp ve Şark arasında ta- İşgal ettiklerini iddia ediyorlardı... ..,. '$ P''"'.. r\1.UHTEZiRIN» ZAFERi bütün medeni hayatı şafakla geee 
bii bir yol olan Çanakkale ve lstan· Ermeniler eski krallıklarını yeniden 

1 
1 <;. .baharı, Kama! şimdiden arasında altüst oluyordu. 

bul boğazlan dünyanın en hassas teşkil etmek İstiyorlardı. istiklal İs-1 bazı rn ucizeler yapmıştır. İngilizler ı Arap alfabesi ilga edildi. Yen~. ya• 
noktalarından biridir. Gelibolu ve tiyen Kürtler bile vardı. Türkiye-! 1 şiıııal Anadoludan, Fransızlar Kilik- zıyı hazırlamak vazifesi ilk oııce 
lstanbulu elinde tutan, Cebelütta- ye Anadolunun merkezinde birkaç yadan terdedilmişlerdir. Fakat Yu- 'bir komisyona verilmişti. Altı a! 
rık, Süveyş ve Panamaya malik çölden başka bir şey kalmıyordu. • nanlılar Anadoluda ilerliyorlar. Is- münakaşadan sonra komisyon hala 
devletlerle tam müsavat üzere Demiryolları, köprüler müttefik- lamlara karşı yeni Haçlı seferi on- bir neticeye varmamı~tı. Kama! sa· 
görüşebilir. !erin i,gali altında idi. Resmi Türk ' lara taassup vermiştir. lngiltere teç· bırsızlandı ve bir gecede yeni aikl· 

Daha dün, mümtaz Türk devlet mahfelleri mukavemet şöyle dur· hizat veriyor ve kıt'alarını talim et- fabeyi yarattı. Ertesi gün de tatb 
adamı ve Karna! Atatürkün "1hsi ısun, galiplere tebasbus ve mutave- tiriyor. Anadolu içinde «Mukave- edildi. 
dostu ismet lnönü Pariste B. Leon 

1
atte birbirine rekabet ediyorlardı.iti- met edilmez şekilde» ilerliyorlar.. Soyadı esası da bir kanunla va• 

Blum ve nazırlanmızla mühim mü- laf devletlerinin en kuvvetlisine Tür- t Türk ordusu Sakarya arkasına çe· zedildi. Kama!, B. Atatürk adını ala• 
la.katlarda bulundu. Yarın Düçenin kiyeyi bir nevi mahmiye yapması- kilmeğe mecbur kalmıştır. Ankarada rak herkese misal oldu. Fakat hal· 
damadı ve hususi mümessili Kont nı teklif etmek lstanbulda son panik var. <<Aklı başında olanlar» kın dilinde o yine Gazi, yani « mu-
Ciano akisleri büyük olacak müza- kurtuluş imkanı, yüksek bir kur- Kamalin «deliliğine» karşı seslerini zaffer»dir. 
kerelere girişmek için Ankaraya gi· nazlık sayılıyordu. Sultanın ve sad- yükseltmeğe cesaret ediyor ve onu Bu ıslahatın bazıları şekle aittir·· 
decektir. Türkiye Cümhurreisinin razamın teşvikiyle, lngiliz altınla- Türkiyenin biricik kurtuluş imkan- Fakat Kama! şu cevabı veriyor : 
tesvirini çizmek sırasıdır. O, Av- rının beslediği bir «lngiliz muhipler !arını kaçırmış olmakla itham edi· -· insanların görünüşünü değiş· 
rupa «diktatörleri» dehlizlerinde bel- cemiyeti» kurulmuştu. Diğer bir ce- yorlar. Onlar diyorlar ki : tirmekle düşünüşü de değişir. Türk• 
ki en çok dikkate değer şahsiyettir.. mi yet Türkiye üzerine Amerika ya -- Biz ancak diplomasi vasıtasiyle, !er fesi bırakıp şapka geyince, ta'!' 
(Fransız gazetesinin Atatürkü de manda teklif etti. Vilson bir tahkik kurnazlık vasıtasiyle kendimizi kur- bir Avrupalı kıyafetini alınca bır 
diktatörler arasında göstermesi bu komisyonu gönderdi. " tarabiliriz. Vatanı yabancılara çiğ- çok batıl fikirlerden kurtulrnuşlat• 
etüdün bile ne kadar sathi kaldığına ŞIŞU «DELiSi» neten mufrit hemen muhakeme al- Garplılar gibi düşüşnmeğe başla· 
bir delildir.) Bu sırada Şişlideki evinde, ordu- ltına alınsın! mı~lardır. , .. * suz general Mustafa Karna! az uyu- Kama! ordunun başkumandan- Bütün bir milletin, en güç göru· 

Beyoğlu salonlarında ve kulüp- yordu. Gecelerini haritalar üzerin- ılığını kabul ediyor. Felaketten kur- nen tedbirleri bile, onun arzusuııU 
!erinde çok tesadüf edilen kuman- de tef!kkürle, on sekizinci asır F ran- tulmak ümidinden ziyade, bu fela- ifade ettiği zaman, tek bir yığm h~· 
dasız general şu 1919 senesinde Is- sız muharrirlerini okumakla, bazı sa-

1 

ketin bütün mesuliyeti onun ornnz- !inde kabul etmesi ne kadar manı• 
tanbulu işgal eden müttefik ordula- mitni arkadaşlanna çok mahdut !arına yükletilmek için ona teklif dardır. Trkiyenin mukadderatına 
rı zabitlerini biraz hayrete düşürü- bir projeyi izah etmekle geçiriyor- edilmiştir. ve kalbine hakim olan Kama! şirn• 
yor. Onlar sathi bir görüşle kat'i du. Fikrinin esasını samimi ar- Yunanlılar yaklaşıyorlar. di salonlardan ve sefaretlerden uzak 
ohrak şu hükmü ver r:ıişledi: Şarklı kadaşlan bile bilmiyorlardı. • • . • Kama! Türk ordusunun bakıyele- duruyor. Bütün mevcudiyetini İŞ"• 
mutlak surette çok söyliyen, çok Bu görünüşte o kadar delice bir rini toplıyor, uzun bir ric'attan yor- çalışmağa hasrediyor. Thomas Marı-
jest yapan, tenperest ve hilekar bir 

1 

şeydi ki otoritesini kaybetmemek gun olan askerlere siper kazdınyor, nın dediği gibi o «Büyük hacim~e» 
adamdır. Onların bu hükmü umu- için kimseye açmıyordu. Bütün faa- ayni anda her yerde birden bulunu- bir adamdır. Yani tabiatin hacmııı-
midir. Bir Türk ile bir Ermeni veya liyetini hoşa gitmiyen bir nazıra yor. den daha büyük bir adam. " 

1 k ks f 1 b d H b 1 d •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• bir Rum arasında hemen hiç bir fark arşı te i e veya emniyet i ir os· arpten ir gün evve attan ü-
gözetmezler : Onlar için hepsi Le- tuna bir kumandanlık kazandırma- lşerek kaburga kemiğini kırıyor. Kı- f lı•stı•n 
vantenlerdir. ğa t sis ediyordu. Planının bütün- rık kemik ciğere dayanmaktadır •. 

Halbuki bir Türk generalı Musta- lüğiinü kendisi için sak' yordu:. Doktor «öli.im tehlikesini ileri sü-

lstikial alıyor fa Kama! sükutidir, kapalıdır. Bir su- «Hiç bir himaye şekli yok. rerek» yatakta tam istirahatte kal-
a! sordukları vakit muhatabının «Kafkastan Akdenize kadar Türk masını tavsiye ediyor. 
üzerine nafiz ve parlak gözlerini di- milli arazisind":n, Türklerle meskun Muharebe 24 ağustosta başlıyor. 
kiyor ve kaçamaklı bir cevap veri- topraklardan bır karış yer bırakıl· 14 eylule kadar gece gündüz, kesil-

Flistinin de lngiliz domin· 
yonu olması muhtemeldir 

yor. içtiği zaman bile ikinci bir mıyacak. bütün keçi yollarında yuvarlanmış, sında çok küçük bir vilayet şehri idi. meden devam ediyor. Sonunda Sa-
viski şişesini bitirmemiş olan bir «İcap _ederse,. merkezi .~evl~tlere karoserisi parça parça dökülmüş Merkezi bir yolla ona doğru açılan karya iki ordunun kanlariyle kızar Londra, 24 (A.A) - Fliıtin 

komisyQDU mesaısıne devadl 
etmiştir. Sunday Dispatch ga· 

zetesine göre komisyon geçen 
hafta zarfında şu neticeye 

centilmen kadar vakarlı ve kendi- karşı galıp gelmış olan muttefiklere köhne bir F ord Ankaranın büyük mücavir yollardan ibaretti. Ne ağaç, mış sular sürüyordu. 
ne hakim kalır. karşı bile, tekrar harp edilecek. yoluna girdi. ne çimen, ne su. Büyült bir yangın Kama! bir nefer üniforması ta· 

Şişlinin tenha bir köşesinde bir . «İslam birliğini kurmak vesile· içeride oturan adamın üzerinde biraz modern ve geniş olan biricik şıyor. Ayni zamanda her yerdedir. 
evde yaşıyor ve Beyoğlunda tesa· sıyl7 Türk rnill<'tini, faaliyetini. çok sade bir spor kostümü vardı. Ne mah ,,.lleyi _mahvetmişti. Toprak dö- Artık hiç uyumıyor. Ciğeri çok 
düf edilmiyen genç Türk zabitlerini genış topraklara ~ağıtarak, zaıflet- silah, ne rütbe. işareti taşımıyordu. şeme üzerınde yatılıyordu. Pence· ıstırap veriyor. Ateşten titremekte
orada sık sık kabul ediyor. iyi bir mekten başka hır şey yapmamış Elleri büyük hır bastona dayanıyor- reler camsızdı. Ve duvarların çat· dir. 
zabit §Cihreti vardır ve Türklerin Bo- olan saltanat ve hilafet süpürülecek. du. Zamanın ve uykusuz gecelerin !aklarından toz veya kar, mevsimi- Daima maddeten ve manen çatl!
ğazlarda müttefiklere karşı muzaf- Nihayet bütün Türkiye, bütün çizgilerini taşıyan tunç renkli çeh- ne göre, evleri istila ederdi. Ağus- siz sanıldığı sıralarda, en iimitsiz 
ferane mukavemetlerine • söylendi- Garp devletlerine benziyen, layik resinde sert bir ciddiyet vardı. Göz- tos ayında su bulunmazdı. vaziyetlerde, etrafındakiler tarafın-

varmıştırı 

Flistin lngiliz dominyo~u 
olacak ve Milletler cemiyeti ıle 
bir anlaşma yaptıktan sonr.a 
manda kaldırılacaktır. Ekseri' 
yeti arap olan bütün şehirler· 
de muhtar arab idaresi ~e 
ekseriyeti yahudi olan şehirler: 
de de muhtar yahudi idaresi 
tesis ve müteakıben muhaceret 
listesi tesbit edilecektir. 

ğine göre- çok hizmet etmiştir.Harp- bir devlet haline sokulacak.» !erinde hummalı ve teshir edici bir 1920 sonkanununda sultan «Asi» dan hemen hemen terkedilmiş hal. 
ten evvel ittihat ve Terakki cemiye- Müttefik filolann toplan fstan- kuvvet seziliyordu. Mustafa Kamal'le her münasebeti de, bitaplığın son derecesinde iken 
tinin müessislerinden biri olmuştur. bul üzerine çevrilmişken, içeride bü- General Mustafa Kama! aylardan kesmişti. adeta ümitsiz bir enerjiye dayana-

iMPARA TOLUCUN SONU tün münakale merkezleri lngiliz, beri Şişliden ayrılmış, şimdi Ana- O ise şu kararı verdi : raktır ki Kama! en büyük muvaffa-
1919 da imparatorluk parçalan- Fransız ve ltalyanların işgali altında doluyu her istikamette katediyor, Çölün dört köşesini gösterdi: kıyetlerini kazanmıştır. 

mağa devam ediyor. lngiliz filosu iken, lngilizlerin teslim ve talim Türk ordusunun bakıyelerini ten- -- Burada hükiimet daireleri yük- 22 inci gn, tamamiyle mağlup 
Halice karşı demir atmıştır. Ve ma- ettikleri Yunan kıtaları lzmire çık- sik ediyor, müttefiklerin ve hiç bir selecek, şurada Büyük Millet Mec- olan Yunan ordusu, perişan bir hal
reşal F ranşet d'Esperey !stanbula mağa hazırlanırken bunları düşün- suretle lngilizlerin teveccühünü kay- lisi, orada zarif bir mahalle, burada de ri' cat ediyordu. Hava rekoru girmiştir. Sekiz yıl durmadan de- mek hiç şüphesiz imkansız bir şeyi betmek istemiyen Sultanın protes- da büyük mağazalar, tiyatrolar «BOYOK HACiMDE» BiR ADAM 
vam eden harpten sonra açlık ve se- tahayyül etmekti. Şu Mustafa Ka- tolarına rağmen her tarafta asker- mahallesi.Nihayet ötede akar sularla, Sak.aryadan beri Kamal bir çok Allahabad, 24 ( A.A ) _... 
falet yüzünden şehirler ve köyler mal bir deli idi. lik daireleri açıyordu. Şöhreti şimdi bol ye~;lliklerle dolu bir bahçe. mucizeler daha yapmıştır. Tek ira- Tayyareci Doret saat 1-15 de 
boşalmıştır. Yeni bir ordu kurmak, ÇÖLDE BiR MUClZE çok büyük ve bütün Ankara halkı Genç Reis projesinden şevk du- desiyle, zamanın kurmak veya yık- Bamrulide karaya enmiş ~e 
bunu teçhiz etmek, mukavemet et- 1919 ilk kanununda bir öğleden son- onu karşılamıştı. yuyordu. İstanbuldan ve bilhassa mak için asırlar koyduğu şeyleri yap 5-15 de Han oy istikametinde 
rnek en delilere bile imkansız gö- ra harbin başından beri Anadolunun Ankara o vakit bir çölün orta· Levantenlerin, bankerlerin, her ne- mış veya bozmuştur. Eski lslam hu- uçmuştur. ~ 

Ask ve . mac~a RomRnt Tefrika No. 40-kork~uğu... diyo"'.m·.: · Sana asla hiyanet etmedim .. , gözlerine karı-;-koyuyor. !kandan, kemikten başka bir şey d~~1 '. 
- Haaan, denize bakan taraçanın! Beni oldur ve bana inan sevğilim... ı Onun ince dişlerini gösteren y'an açık, dir. Aşk bu Leman ... Eşinden gayriP~ 

bir koltuğuna oturmuı kollarını koltuğun 1 Kadının gözlerinde yq izleri dolqı· mütebessim dudaklanna bakıyor Ha ··arkadaş, kardeıı, ana, baba diye de ~.~, 
kenarlan üzerine bırakmııb. Kadın, yer· ıyor ... Ve ba§lnı Hasanın dizlerine hıra· san ... Bu iki karıı bakııta acaba hep ayniı'ıünmemcli ..• Bu insan tarihi neler go 

1ngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1ki arkadaş bu gönqmeğe hiçbir şey doğru bir ilerleyişi var. Bu adımların 
ilii.ve etmeden bara gitıneği kararlaş- manasını ifade eylemek hayli müşkül.. 

bul !ar Oradan yavq yavq çıkıyor. Koridoru 
tırmış unuyo . Ahmet çay tepsi-

ve merdivenleri gijrültüsüzce qıyor. So· siyle içeri girerken biz biraz evvel Le-
kak kapısını hafifce açıp dııan fırlıyor marun kaçtığı odaya bir göz atalım .. 
ve başını bir daha geriye çevirmiyor. 

Kapının yanında bir heykel gibi du-
Cözlerinde ıstırab mı, tik.sinmek mi, yok· 

ran kadının gözlerinde iki damla y•• 
.., sa günah ve hiyanet ~liyenlerin tereddüt· 

parıldıyor, Onun, bütün bu görüşmeleri leri mi beliriyordu. Bunu da ke>tirmek 
dinlemiş bulunduğu anlaşılıyor. 

Acaba onun içinde bir kıskançlık mı 
var? 

Fakat buruşan dudaklarının hatla
rı arasında kıskanan bir kadının acı 

ka >rislerinden ziyade anlaşiliuruyan ru

hi bir ıstırabın ifadesi okunuyor. Kal
bir, '.n üzerine götürdüğü elini çekerek 
güzel, masum, işveli vücudunu kıvıra 
kıvıra harekete getiren adımlarla ya
talı: odasının sol tarafındaki kapıya 

mümkün değildi. Cözlcrini önüne cğere1' 
asfalt İnce yoldan ayaklanru hızlandın· 
yor. Çekindiği iğrendiği bir ıeyden ka· 
çan insanlar gibi agaçların aruına dalı~ 
yor. 

-C-
- Niçin geç kaldın Leman~ Herhal· 

de kocan mani oldu ııaliba ..• 
- Oh Huan ... Bu •oiuJ<luk sana hiç 

Y8kıtmıyor ..• Kocam ... Kocam ... lnııi· 
!izlerin ııüzel bir •Öz:Ü vardır.. Bostan 

de diz kapaklannın üatüne çömelmiJ ve kıyor. arzu mu var ... Bu iki dımağ ıu muhak· memiı ... 
koltuk altlan erkeiin dizlerine oanlı... Ağlıyor kadın ... Hafif hınçkmk sar· kak ki ayni ıeyleri düşünüyorlar. Bu ezeli .. tırab, bu ezeli hastalık bt' 

Huanın çchreainde ıatırab okunuyor. aı!malariyle ... Hasanın yilzünde hiç bir Hasan mınldanır gibi aöyliiyor : şerin en büyük tokadıdır. .. I~ 
Bakl§lyorlar onlar... hareket yok." Kalın dudaklan kuru... - Bugün 0gazetede bir tcY okudum... Leman ... Hayran ... Ve hayert d~.0 
Aktamın kızıl renği yüzlerinde dagı· Ve büzülmüı gibi. .. Gözlerinin İçerisin· Bir mülakat Leman .•• Yüksek bir biyo· bakışlarla hmçkırır gibi söyliyen erk•~. 

mk bir yığım oluyor. de onun ağlamak ihtiyacına benziyen loğım yazım ve fikri. •• Aık bir hastalık dudaklarının sesi kıvnmlan ara••0 I• 
- Ne kadar iyisin Huan > dugrunl~ ;ar·.. Fakat çatılan kq.lan- mıdır> ... Diye soran gazeteci anlatıyor: kayboluyor ... Ve ne derin bir inciı~~o• 
Gülüyor .. Yalnız dudaklan acı ve ıatı· nın bu hıssıne mukabele eden kuvvetli cAık bir ha.talıktın diyor. Ah Le • aşkı anlıyan bu hasta.bu seven erk•tı' 

raplı gülüyor Ha.anın.. bir zorluk ne kadar belli .. , man .. , Profesörün hakkı var ... A}k bir dalıyor: . , 
- Ooiiru mu? Ne kadar da yakı- - Kadının affettirmek için ne güzel hastalıktır ... Müstevli hastalıklardan da- - Söyle Hasan ... Susma ... Seni dıP 

fıyor değil mD bir silô.hı var.·· Ağlamak ... Oh ... Le. ha tahribkar ve daha müthiı ..• ıstırap liyeceğim ... Buna çok muhtacım··• 
- Oh Hıuıan ... Anlamıyorsun beni .. man ... Ai;ilama,,, Ağlamaktan da iğre- çeker, azab duyar, ruhu sarsılır ... Ona Ve susuyorlar ... 

Sen benim için ihtiyaçsın ... Bana inan... niyorum artık.•· seni tedavi edeceğim dense... Bütün D 
- Doğru inanayım ... içinde başk& Kadın hala ağlıyor ... Fakat bu an na· kuvvetile : Sabah o kadar güzel ki... i' 

bakışlann izleri olan bu gözlere u;ana- sıl bir hareketle ruhunun ve ihtirasının - istemem ... latemem . . . Beni hasta- Şafakın deniz sathı üzerinde bırıt.k..tJjtl 
yım.,, Onlar heni seviyor diyeyim de· bütün isteri.si onu bir çevik top gibi er· lığımla bırakınız der... renk hatlarının minasını duyabiJoıelı. '" 
ğil mi~ Bana İnanabiliyorsun Leman... keğinin kucağına atıyor ... Cözlerini tet· Bir gencin a§kile, saçlarına kır düş .. ne derin ruh ld.zım... d ~ 
inanmak ah ... Ne güzel gey... Keşki kik ediyor. müş bir ihtiyarın aşkı hep ayni değil mi- Hasarım elleri cebinde, sahilde " 
inanabilsem ... Hem değil mi? Canım... Akşam ne kadar güzel... dir ... O da sever, kıskandırır muztarib 
O kadın bugÜn vücudunu sana ... Namu· Ve !§ık parçacıkları, kır dütmüı bu I olur ... Hakiki sevenler asla inanamayan 

ruyor... (31' 
Hep ayni oakin ve sakit dunışlı•· · ·l<t"' 

zı bazı ıağ eli dudakları arasına bır3 aunu ve aile ıerefini feda ederek veri .. erkeğin saçlarında Yat damlalarına ben· ıinıanlardır ... Zannederlerki sevdiği İn· 
yor... ziyen ışıltılar bırakıyor... l sanın dudak.Jan seviyorum derken yalan ıigara.sına gidiyor ... 

- Hayır ..• Hayır ... Böyle •öyleme.. Hasan hiç bir harekette bulunmıyor ' söylüyor... Hayatını bile verse yine ya- O kadar... •b,Jı 
Ben ruhumdan bahsediyorum... Şu· ona karıı ..• Öyle durduğu halde bile bu 1 ıan söylüyor ... Erkeğin aıkı budur Le· Bu erkek dımağında dolgun • J•" 

urum, ruhum, hatıram .. , Bir gÜn bile sakit bqta nefsine ve ruhuna mağl\ip ! man ... Hem bu o kadar yalandır ki, ha· ışıklarile ruhunun müphem bağlaot 
hakikl erkeğine hiyanet etmeden... olan bir haslet var... jkikl seven erkek için bütün baıka gönül· var ... 

- Belli 1... Birden ince kemikli parmaklarile Le- !er boş ve mana.sızdır. Sevdiği kadından O neyi düşünüyor ..• 
- Alay etme Hasan ... Bana inan manın b111ını. yüzünü ortada bırakarak baılı:a bütün kadınlar onun İçın etten, - Bitmedi 
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Bütçe müzakereye başlandı 

Cümhuriyetçiler Tajarada ilerliyor 
Asi General Mola kuvvetlerinin de Bilbao şehri 

asraf bütçesi 
231,O17,77 6 liradır 
Ankara, 24 (A.A) -- B. M. Mec- •deki müzakerelerden sonra mad-

lisi bugün Abdulhalik Rendanın baş-ıdelere geçilmiş ve 1937 yılı de~ 
karılığında toplanarak 1937 bütçesi- Jet bütçesine giren dairelerin ma&

nin müzakeresine başlamıştır. Büt- rafları için 231.017.776 lira tahsiaet 
çenin müzakeresine geçilmeden ev- verilmesine dair olan madde kabul 
ve! 1937 yılı bütçesine dahil bazı edilmiştir. 
daireler bütçelerinin muhtelif fasıl Bugünkü toplantıda kabul edilen 

kapılarında bulundukları bildirilmektedir ve maddeleri arasında 1 84 bin kü- daireler bütçeleri şunlardır : 
sur lira münakale yapılması kabul B. M. Meclisi 3.627 .064 
edilmiştir. Riyaseticümhur 404,960 

Asilerin mevkileri demir çenber adı 
Guanika 

verilen Egallo 
bombardımanı 

Bundan sonra 937 bütçesinin he- Divanı muhasebat f.02.034 
yeti umumiyesi üzerinde müzakere Başvekalet 1.302.166 
açılmış ve Maliye vekili Fuat Ağ- Şurayı devlet 236. 914 

hattının önünde 
sıralanmış bulunmaktadır. 

ç,,l.fadrid, 24 ( A.A ) - Cümhuriyet

tahkik olunuyor ralı bütçenin umumi hatları etrafın- istatistik umum müdürlüğü 317 
da izahat vermiştir. Bu izahatı mü- bin 591, Devlet meteoroloji işleri 
teakip muhtelif hatipler söz ala- umum Müd. 517 .085, Diyanet iş
rak muhtelif mevzular üzerinde nok- leri reisliği 608, 241 lira. Diğer da
tai nazarlarını izah etmişlerdir. ireler bütçelerine y:mn devam olu· 

,.,,, . 
.. t ?a· 
U•t1~, ıara cephesinde 10 kilometre 
dit. tr~l'.'r ve 7 kasaba zaptetmişler
lert...:ı iihim miktarda harp malzemesi 
,,..,., •ı:ı. düşmanın mukavemeti pek 

Bütçe heyeti umumiyesi üzerin- nacaktır. 

"""""· 
llask MOLA 1LERL1YOR 

•iaıı, cephesi, 23 ( A.A ) - Havas 
,., 

1 llııılıabirinden : 

Kamal Atatürkün 
doğum yıldönümü "•ıı· 1 ~it ta Molanın kıtaatı dün 8 kilo-

Veu:. kadar ilerlemişlerdir. Bu kuv
hııı tın §•mdi Bilbaonun kapılarında 

llıııııakta oldukları söyleneblir. 

llUh TAHKtKAT YAPILIYOR 
•ı ao, 24 ( A.A ) - Havas ajan-
c"'ulıabirinden: 

Bu münasebetle lngiltere kralı altıncı 
Corçla tebrik telgrafları teati edildi 

taı, ~el'tı.ika bombardımanı hakkında 
~ ..... ~t icrasına memur olan ve tay
ltıii!ı Cilık teknisiyenlerinden B. Rino, 
bııı~lldis B. Mekinnondan mürekkep 
lıibi il an İngiliz komisyonu şehrin ra
le ~ belediye reisini isticvap suretiy-

l>ar· ikata başlamıştır. 
h,. ıs, 23 ( A.A ) - lngilterenin ls
'"""Yadaki b;,. · muhasım t-ıraflar arasında 
tek~İilareke aktedilmesi hususundaki 
d> .1 

Umumiyetle matbuat tarafın
"!\ ıy· b 

bu h 1 ir şekilde karşı!~ ise de 
S\ik:ustaki tefsirlerde gazetelerin işi 
la.r, •tle geçiştirmeğe taraftar olduk
leJ anlaşılmaktadır. Sağ cenah gaze-

•rı B · ıb 
ltİltik ı aoya karşı yapılan taarruzun 
\>ıık çe kesafet peyda ettiği şu sırada 

Ubulacak bu uz! t bb" .. 
~Uıı. . aşına eşe usu-
ea- Va!ensıa hükürr.etinin lehinde ola
gııu yazmaktadırlar 
Soı . 

ı.....,k c:nah gazeteleri ise bi!Akis mü-
lıııa ~~hakiki h1>definin milletler pak
t" • uracaat eden Valensia hük" 
lı:ıı o !lt.1 ... __ , ume-

1-dıı-ı Y~n.ıut olmasından korkmak-
' ar. 

~ .J.our gazetesi diyor ki: 
giJJz teı..""- . 

~~ il ""-'ının filicenabane bir ga-
lııeııı:ıJapı1mış olmasından şüphe et
Ieı., e beraber bu teklifin V alensia 
d "'llde old • 
'iildir ugıınu itiraf etınemek elde 

~lık · lier şeyden evvel Valensia 

~v;~~u düvel kaidelerinin ve müte
ı. "'•re ı,._ 

tbilq i . ~'i'. alınan zecri tedbirlerin 
't çın Milletler Cemiyetine mü

CU •l.ıniştir. 
\>'il ~1 TAYYARELER 

~otçu~' 24 ( A.A ) - Cümuhri
'1iyet ~ tayYareleri dün bilhassa fa
"'· gosı..-'-Ierdir lki .. uh ''Yetçi ·-""'1 • CUID U· 

leriıı b·taYyare Madrid cephesinde asi-
1\ııtı.,,_ ır trenini mitralyöz ateşine tut
teı~. sonra muharebe meydanına 
~,:"''l oJan ilr' ..,llıalt as ın 10 tayyaresi ile çar-
C:İiıııııu:r; mecburiyetinde kalmışlardır. 
•vdeı,, .:etçiler hareket üslerini! 

ll;,;lt ltvaffak olmuşlardır. !er· aya c h . . ın İiç ep esınde cümhuriyetçi-

J 
Toledona 

ikisini düşürmüştür. Cümhuriyetçile-ı Asilerin dünkü ileri hareketleri Bask- ı panyadan ecnebt gönüllülerinin geri 
rin tayyarlerinden biri yere inmeğe !arın elinde bulunan Bilbao - Duran- alınması teşebbüsüne muvafakatleri 
mecbur olmuştur. go yolunun cenubundaki son sırtları halinde bunun için hazırlanmış olan 

Cümhuriyetçilerin on beş tayya- ele geçirmeleriyle nihayet bulmuştur. bir planın tetkikine girişecektir. 
resi nasyonalistlerin Aragon cephesin- Asilerin mevzileri şimdi Bilbaonun de- YEN! tSPANYOL BAŞVEK1L1N1N 
d1>ki mevzilerini bombardunan etmiştir. mir çenberi ismi verilen Egallo hattı- BEYANATI 

ON BEŞ ÖLÜ VAR nın önünde sıralanmış bulunuyor. Bil- Perpignan, 23 ( A.A ) - Şarkipire-
Bilbao, 24 ( A.A ) - Havas ajan- baonun zaptı için yapılan muharebe- nenin isti.klfili ismindeki gazetesi ls-

panyol başvekili Juan Negrinn kendi-
Asilerin tayyareleri tarafından Bil- lunabilir. sine sorulan suallere vermiş olduğu ce-

sı muhabirinden: nin ilk safhası bu suretle bitmiş adddo-

Ankara, 24 (A.A) - Reisicümhur 
Atatürkün doğumunun yıldönümü 
münasebetiyle İngiltere kralı ma
jeste George ile Atatürk arasında 
aşağıdakı telgraflar teati edilmiştir 

Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Doğum gününüzün yıldönümı'.i 
münasebetiyle ekselansınıza kalbi 
tebriklerimi ve ayni zamanda sıh
hat ve uzun ömürler temennilerimi 
takdim ile samimi bir zevk duya-
rım. 

Altıncı GEORGE 

Majeste altıncı George 
Londra 

Doğumumun yıldönümü müna
sebetiyle majestelerinin göndermek 
nezaketinde bulundukları telgraf
tan ziyedesiyle mütehassis oldum. 

Majestelerin· ;ı kalbi tebrik ve 
temennilerinden dolayı samimi su
rette teşekkür eder ve gerek ken
dilerinin ve gerek majeste kraliçenin 
şahsi saadetleri hakkındaki en ha
raretli temennilerimin kabulünü ri
ca eylerim. 

K.ATATüRK 

ltalya kral! Peşteden ayrıldı 

Kont Ciano B. Daranyi 
görüşmeler yaptılar 

baonun varoşlarından Ses4ıonun bom- Hükümetçiler hemen hç mukave- vaplan neşretmektedir. 
bardımanı neticesinde 15 kişi ölmüş met etmmişler ve asiler dün saat 18,30 _ 1lk işimiz harbı bitirmekten iba- Buda~!_"'. 23 ( A-A ) - ~talya kr~ Çok samimi bir hava içnde cereyan 
ve birçok kişi yaralanmıştır. Birçok da bütün hedeflerine vasıl olmuşlardır. rettir. Tabii bizim zaferimizin esası olan ve kraliçesı ile prenses Marıa ve han- eden bu görüşmeler esnasında Macar ve 
blııalar harap olmuş veya hasara uğ- ŞEillR KAPILARINDA b zaf . b " .. il ulha ciye nazırı Kont Ciano saat 19 da Bu- İtalyan devletleri bütün bugünkü Av-
raınıştır. Paris, 24 ( ö .R ) _ İspanya harbı ı: erın bulun !spanyo arı s dapeşteden hareket etmişler ve geliş- rupa meselelerini tetkik etmişler ve bil-

MANEV• fYATLARI SARSILDI vuşturan ir zafer olmasıdır. Fakat lrindeki ayni merasim ile teşyı· ed"-'·- hassa orta Avrupada siyasi ve ekono-
hakkında gelen haberlere göre nas- · diki hal ~""" 

Bilbao, 24 ( A.A ) - Havas aı· ansı- şun de sulhtan bahsetmek mev- !erdir. mik meseleler ile meşgul olmuşlardır. 
yonalisler Bilbao etrafındaki son da- · · dir B dan behse k nın muhabiri bildiriyor: sımsız · un tme için za- Budapeşte, 23 ( A.A )- Resmi teb- İtalyan ve Macar nazırları görüş-
ğı zaptettiklerini ve şehrin kapıları- 1 1 

Sivil ahalinin maneviyatı sarsılm•<- l man ge ecek ve yakındır. lngilterede !iğ: melerine mevzu teşkil eden bütün me-.. ..., na dayandıklarını bildirmektedir er. b 
tır. Sıhhatte olan erkeklerden birçoğu Bilbao hükümeti de şiddetli müsademe- u yola teşebbüsler yap~ olduğunu İtalya kralının Budapcşteyi ziya- seleler hakkında aralarında mevcut 
Elgallo hattının gerisinde bulunan ye- inkar etmiyorum. Biz cephe gerisinde reti münasebetiyle İtalyan hariciye na- tam anlaşmayı büyük bir memnuniyet

lerden bahsediyor. 
ni müdafaa hattının ikmali için si~~ mutlak bir asudeliği temin etmezden zırı Kont Ciano Macar başvekili B. le müşahede etınişler ve bugün takip 

r-- Madrid cephesine gelince, Valensia 1 d 
!er kazmak!• vakit geçirmektdirler. Bü- evvel sulhtan bahsedemeyız' . Hükü- Daranyi ve hariciye nazırı B. Kanya etınekte oldukları siyasi yo u eğiş-

hükümeti dördüncü kolordu cephe- el d bul taki k 
tün gazeteler hararetli neşriyatta mete itaat edilmesi ~e ona İspanyanın ile müteaddit görüşm er e UllIDU§- tirmeden istikbalde de 'p etıne 

sinde cümhuriyet kuvvetlerinin dün t azimlerini teyit eylemişlerdir. bulunarak halkı şiddetli bir mukaveme- muvaffakıyetli harektler yaparak mev- her tarafına nüfuzu şamil ve İspanya- .ur_. ____________________________ _ 

te davet etınektedirler. zilerini ıslah ettiklerini ve milli yolun nın meşru hükümet olarak riayet edil- Negrin şöyle demiştir : 
Bask makaınatı asilerin büyük zayiat garbın11 doğru ilerleyerek bu hare- mesi lazımdır. Bütün İspanyolların hü- - Bilbaonun Bask milletinin malik 

mukabilinde mühim mevziler ele ge- ket neticesinde köy işgal ettiklerini bil- kümeti bu şekilde tanıyacaklarını ve olduğu şecaatı ve malik olduğu mü
çirdiklerini itiraf etmekte fakat Mu- dirmektedirler. hükünıete dahil olmıyanların da bu dafaa vasıtaları sayesinde mukave-
nica ile Amboreietanın düşmanın eli- HARBIN 1NSAN1LEŞTt'l1LMESİ veçhile hareket edeceklerini ümit edi-1 met edeceğini zannediyorum. Bilba-
ne geçtiğini inkAr etınktedirler. Londra, 24 ö.R ) - Ademi müda- yorum. Hükümete dahil olmıyan bir I oya yardım etmek ve muzafferiyete 

Burada herkes 11Silerin Bilbaoya hale komitesi bugün öğleden sonra sa-~ .İspanyollar vardır ki bunlar hü-
1 
kavuşmak için asilerin bazı cephedeki 

giremiyeceklerinden emndir. at 16,30 da toplanarak İspanya har- kumetin sınesinde hükii=an olan be- kuvvetlerini ayırmağa mecbur edecek 
DEM1R ÇENBER HATTI hının insanileştirilmesi teklifinin mil- dibi ve mutlak faşizm aleyhtarlıkları- bir takım taarruzlar icra edilmesi ihti-

Vitoria, 24 ( A.A ) - Havas ajansı zakeresine dev2Jl\ etıniştir. Komite, di- nın ruhunu taşunakta<lırlar. mal dahilindedir. Tabü bu husus hak-

Rokfeller 
97 yaşında vefat etti 

tle Uııı, ı. ~Yyaresi asilerin beş tayyaresi 
.... -u-ebe 

~-bunlardan on - muhabiri b=il=dir::.:;;iy~o~r~:;;;;o;;;;o;;;;o;;;;o;;;;o;;;;;;;;;;;;;~ğ~e-r•t~ar~aftan~~~aıa~·ka~d~ar;;_~d~ev~l~etl~er~in;;..;;;;;;;;ls•---7B;;;;;;;il•b•ao;;;;;;;;~m~u~h~ar~e~be;;;;;;sin:;;;;d~en~_.;b~ahsed:;;;;;:;;;,;en~~kın~d~a~tasr~~iha~tta;;;;.~b~ul~ıı~na~m~~a~m~.;;;;;;;;;;;;;-... 
!anıp görüştüler. Ve öğleden sonra sa- olmıyan Kız!arağası, kucakladığı dör- na Jwyfil perdelerini nakleden Şeplaz-

'faa: -. an : Tok Dil Tefrika No: ~e 

1 

r~yın .sünnet od'.'5~ evve~. b~nzi atık düncü Mehmetli, beyaz yatağına kan-
1 
ıar, pude arkasında yapmadıkları mas

goz!erı fal taşı gıbı a~, ustune boy- lan danılıyan yarasiyle bıraktı. üstüne kara! '.tlar bırakmıyorlar, onlar duru
' dan boya sırmalı bir mintan giyıniş Os- yorganını çekti, örttü ve çekildi. 'ı yor, sazlar başlıyor, giizel cariyeler hal
·~•. imparatoru do.kil_" yaşındaki dör-1 Derhal dördüncü Mehmedin yntağı hallarını şıkırdatarak candan, gönül
duncu Mehmet getirildi. 1 etrafını saran güzel cariyeler onun ağ- , den Mehmedin karşısında oyruyorlar
Yanında Vezirrnzam Murat"ağa (pa- lamasını teskin için kimisi kokular ser-' dı. Veziriazam ve şe hülislam odadan 

şa), Şeyhülislam Behai ve kolunda da ,P_"rek, kimisi şarkılar söyliyerek, kimi-1 k ıld" . . K" Y Sul Tu han 
Sah- . Kızlarağası Celali İbrahim ağa vardı. sı oynıyarak odayı doldurdular. Bir saz 1 çı arDil gı ıçınultanlarose": .d taı:ıd• il r 

at .... a Za s·· . ak !ar kb' tak d ı ve aşıp s ıçerı e ı er. lt.ı.,tııa adVallı tiryakilerin her birisi 1 dan tut, ortalığı yaygaraya boğan ge- unnetı yapac ameliyatçı ' te ır 1 ımı a iştirak etti. IHTIY AR ROKFEUER 
~-. - anılar ı ,__ çekerek Padişahı!?karşılamışlar ve Kö- ............... .. .............. .. 
lı.""'<lııe f· sa ınıp arkalarından veze komiklerin eg"lencelerine .... dar G d - "t ~' Dün aksam gel t ) f h 
•re·· l§engi p tl V bunl sem Sultan da bir perde arkasından/ Akabinde bir çocuk feryadı daha be-'. . ece y'."ıs.ına.. ogru, mu e'."'''"yen , en e gra a-
~ u llıetci a atıyorlar, kopan bin bir çeşit oyunlar yapıldı. e a- seyre k ulm t lirdi Şehza .. .. 1 inliyen dorduncu Mehmet bırdenbıre berleri , meşhur Amerikalı milyoner 

Yot1% ı>atlarcasına gülerek sey- rın hepsine hem yemek verildi, hem ati- oy uş u. · de Süleyman da sunnet ol- ' b • tı· Rokfellerin vefat haberini getirdi .. 
!':._ · 1 ihsanl Kızlarağası Ceiali İbrahim ağa güçlü muş, Yatağına götürülm;;•tü. Arkasın-1 ag~B. · b' Rokfeller Amerı'kanın mukadderab te ~ndeı . ye er ve ar... k . • . . .. M h d b. ...., j - ırşey var, ırşey var, anne ısırı-
lt •Uetin.~tın. Üzerine hücum ede- .. . .. .. .. . .. .. . uvvetli oldugu ıçın, dördüncu e - an ır daha feryat.. Dördüncü Meh- . . 

1 
- 1 üzerinde mevcudiyetini hissetiren 

-... " en sazları ka medin bacaklarından, Sadrıazamla Şcy-1 medin bir kardeşi daha sünnet olmuş ! yor, bırşey var. baca~~~.""'.. . . bir şahsiyettı'r. Bu"yu"k servetı'nden 
biy:alt!lladun! Yakala~:ni' ~:;; .. g·ec ... e.s·;· bir eg"lence olan bu alem hülislam da kollarından tutmU§lardı. 've üç çocuk yarım saate varmadan ya- Hepsı, herşey, her gurültu kesıldı. bir kısmını hayır işlerine tahsis et-

ııı · ·• Şe h · S" tçil . b 1 d"' d"' .. taklar 1 Turhan Sultan sordu: 'nd . Y Ü\isl•-- k hafta d · unne er ışe aş ayıp or uncu ına a ınmışlardı tiği için ölümü bütün dünyada akis 
Si •tı ••h auun avuğunu köşe tam bir evam ettı. M - Yavrum! ne oldun? b k 

ne 1 •. ~arak ehmede sokulduklarından beş dakika ............... ıra acak hadiseler arasındadır. 
'- S•"lllag· ' omuzuna basıp tepe- Dördüncü Mehmedin ve kardeşleri- Oooof' ısırıyor bırş' ey' K 
"'1. tını ,,.,_ a, mevlev! ku"J•'-•·'--- k" ' sonra zavallı Padişah!? Sünnetçiler bıçaklarını temizlerkn, - · · endisi bilfiil siyaset hayatına ka-

ı __,,,_ """""'ın nin sünnet olacagı· gün gelmişti. Yirmi Ba" d d d d d 
1\ b -~ &öre k - - Amaaaan! denizden ve karadan toplar atılmag"a gırışın a evam e en ör üncü rışmamış olmakla beraber Ameri-

,.,., . "llıtııı-'- re çemrenip heri- · .ir gün sürecek olan bu şenlik ortasın- M hmed' k d 
. ...,, '""" gQya acele abdest ala- Diye bag" ırm><tı. Tepinmesini zapte- başladı. e ın yorganını açtılar. Açtıhr a a reisicümhur intihabatında ser-

da onlar sünnet olacaklardı. -.,. 1 k 
ll;,,ınuı den kollar bacaklarını, çırpınmasını Kırk bir defa fasıla ile gürledi. Bu, ama bacaklarını kan içinde gördüler vet ve mev iiyle müessir olmuştur . 

kıı.J alı! diye b O gün sarayda başka bir hal vardı. zapteden eller de kollarını sımsıkı tut-' sünnetin bittiğine işaretti. Derhal bağıran Turhan Sultan: 928 de Hooverin kaybetmesine se-
ı...ıı::; 0rtalıkta aşına çıkmağa çalı- Sabahlara kadar uyumamalarınıı rağ- tular D d hm 1 ı O S il bep olarak gösterilmiştir. 

-"""'-!ar u kasıkları patlatacak .. ör üncü Me et, ağzına ge en gece daha coşkun bir eğlence orta- - ünnetç' er! sünnetçiler ncredn? . .. .. .. .. 
....... YandırdıJar. men erkenden herkes uyandı. çocukça küfürlerle hem bağırıyor, hem lığı sardı. Dedi Otral1ğı bir telô.ş aldı. Bağıran Ro~fellehrın o!umunu haber ve- · 
'ı.f ..... Odalar, sofalar, bahçeler, kokulu bu- · 1 d Niha t C lali İb ahim .. j D d 1 ren aıans aberı şudur : 

"l .. ·d,h"~ hurdan!arla kokulatıldı. Sunn" et çocuk- ag ıyor u. ye e r sun- ışarı a a abildiğine şenlik hüküm ve ağlıyan dördüncü Mehmedin imda- Nevyo k 24 (AA) _ M h 
- .. ..,,,a baş neti ol p "'·al ı? k caklad • .b. . .. k dına cak r ' • - es ur 

'"li hı••'-'- ka bir il.lem y•<ıyor- an a.... u.. u ıgı gı ı surer en, sarayın camlarında patlıyan an beş dakika sonra gelen sün- ·ı d R kf il 97 d , 1 
,........,. ...., !arının! yatacakları yataklara daha aldı g"f' d" I"··-'-'· . f mı yar er o e er yaşın a o -~-ı , la ihata edilmiş daire- iıızla ihtimam gösteril~'. ' o ur ~· ~r şımşekler çaktırırken, dışarı-,netçinin birisi, tekrar yorganı açıp ba- duğu halde saat 4.5 te Floridada 

• .._ ___ _.r_;ır;.:;la;;;y:,:ııu~ıın,.&ıı.ııhW.arıı"'"1_..s w Fakat telaşından da sargıyı bozmuş. 1 nın hayhuyu saraya aksediyor fakat Ikınca. k. · D t Bea h'da f 
ünru>dt..._ı___,>Al'..,,,olc....aücnnau:iler...Jioo.lliCaııı..oLkn:ı.aiicaJ:...Slaı:n.ıı;ı.Jlhııtı.Wrı...Lıı.rlowıııl&.~.rıııOO!ıw!!l..J;lii.!'!li.i!!giii.J~!!!!l~i!ı.., Jl!!llôi!.;.!.~~·-:::'......_.!JJırz!5'li..;;;;:..._.::~~~a~ı~n~=a~y~o:n:ea~::::c~.::~v:e:a:t:__~e:t-~J Al' .. .. cii ehmedin od - miştir. 



Sahife tJ ·---- - YEN1ASIR SALI 25 MA TIS 

Üçok Güneşe de 1-3 mağlUp oldu Büyük Kutup seyahab 
devreyi sıfır-bir -galip bitirdik ~~A~.~~. ~~~~~~~ 

ikinci devrede ise üç gol yedik Sovyetalımlerı rekor kırmak arzus00-
-BM~-a-h-b-~~-c-i •-d-~-~~~d-eo-~-~-~-~-N-~~k~3-n-~-~-b-.-~~-~-~-k-~-~-~-k-M-~-~-·~ da olmadıklarını tebarüz ettirdi)~ 

kalesin~ indirdiler. Top birdenbire kada Saidden bir pas alan Kemal İz- daki topun üzerine atıldı. 
eağa geçti. lzmirli Sait ile Güneşli mirin ilk sayısını çıkardı. Fakat Melih şutunu çekmişti. Top 
Reşad arasında bir mücadele. Sait iki dakika sonrada birinci devre büyük bir kuvvetle kalecinin yüzne 
Reşadı atlattı ve çizgi üzerinden kı- İzmirin 1-0 lehine bitti. çarptı. Ve bayılttı. Melih yeniden to
sa bir şandelle topu ortaladı. Mazha- Birinci devrede rüzgarla beraber pu kaptı, müdafaasız kalan kaleye 
.rın aört metrdeen kafa vuruşu avuta oynıyan Güneşlilerin sahadan mağ- girmek üzere iken hakem kaleci-
gidiyor. lup çıkmalan lzmirlilerin ikinci dev- nin bayılmasını oyunun durması için 

Günesli~e~ hücum tefevvukunu rede galibiyeti ta.~vi.ye et.~ek fırsatı- bir sebep telakki ederek düdük 
aevam ettırıyorlar. Fakat uzaktan nı bulacaklarını umıt ettırıyordu. çaldı. Kalecinin bayılmasiyle dü
şut atmak suretiyle bazı fırsatlar ka- Rüzgardan ve diğer tabii şeraitten düğün çalması arasında epeyce bir 
çmlıyor. Kemal 13 ncü dakikada ziyade Güneşlilerin bozuk ve ener- h·-· 'çı·n du.'du"g-u"n 1 __ 1 • · . . . . tak A zaman geç gı ı ~ecı 
kısa hır mesafeden topu kalecıye Jtksız oyunu ımın umumı manza- ayıldıkt sonra bir hakem at 
kaptırdığı gibi Melih 15 nci dakikada rasındaki ahenksizlik İstanbul takı- yapılaC:i. manasına zannediliy~;~ 
boş kaleye topu sokamadı. mının bugün sahadan mağlup çıka- du. Fakat Sait Salilhettinin kaleci 

18 nci dakikada Güneşliler muha- cağını gösteriyordu. ayıldıktan sonra Güneş aleyhine 
cimlerinin süratinden istifade etmek Güneşliler hücum hattını şu şekil- bir favul verdiği görüldü. 
istiyorlar. Orta muavin lzmir müda- de değiştirerek sahaya çıktılar: O b d - k 
fi. · · k l .. K l S ]Ah dd. M l'h N yunun un an sonrası ço 
ıerının ar asına aşırtma pas ar gon- ema , a a a ın, e ı , ec - . k' b' ·1 - ba 

d 
· K I R' 00· l b. d R b" çır ın ır cereyana gı mege ş-

erıyor. ema, ızanın ye ır vu- et, e ıı. 1 d f • "d f sı ı. __ ..JA hatal 
·1 ·ı · fı Ld Fak H'l · · l · l'l 'lk k l G" k 1 a 1• zmır mu a aa ~ı ar-ruşu ı e ı en na. ı, at ı mının zmır ı er ı a ın a uneş a e- .. . 1 .. h 

fedakar bir plonjonu muhakkak bir sine indiler.Güneş kalesi bocalar gibi ~a Guneş muhacakım en~ ı~lam~
sayıya mani oldu. oluyor. İzmirlilerin iyi kontrol edil- ga başladılar. H <:m .. tarJaı"a rag-

Üyun müvazeneli bir şekilde gi- miş paslan Güneş oyunculan ara - ~e1:1 ~ekme atan Izmırın s~l mu~
diyor. Yorgun olacaklan tahmin edi- sından süzülerek yerini buluyor. Ma- vın~nı ~yundan ~ıkHa.;dı: Sağbe ~u
len lzmirliler bir gün evvelki hare- mafih sayı yok. dafı Alı ve kalecı ı mı .se biyel 
ketsizliği muamma haline getiren bir 4 ncü dakika. Reşadın uzun bir verdikleri ve mukabel~sız kaldığı 
gayretle çalışıyorlar. Güneş kalesi- vuruşunu Necdet yakaladı. Topu ıçın çok şir~in ~i~ şek.ı_J ~lmakt~n 

. nin zaman zaman tehlikeli vaziyet- Rebi iye verdi. Rebii tekrar topu uzak kalan hır hadıse yuzunden ıh-
lere maruz kaldığı görülüyor. Cihad Necdete geçiriyor. Kısa bir mesafe- tar aldılar. . 

Şimal kutubu mıntakası Sovyet kaşiflerinin daimi 
surette faaliyet sahası olacaktır 

Moakova: 23 ( A.A) - Ce
nop kutubu uvaJisi kişifierin
den tayyareci Riclwltd Bvd 
akademi az-a1111dae Otto Şmi
tio riyaactinde ewellti pn ti· 
mal kukıbuoa •asıl olan Sov
yet hey~t-i seferi)'Ui hakkında 
tefsirlerde bulunarak Sovyet 

tayyarecilerinin bu teşeli&iA
nün mükemmel IMr ce.eret 
nimunesi olduğaou beyan et

mittir. Tıayyareci seferin dik
kat ~ itı~mamla hazulan!Dif 

ohnasacıdan s\.tayifle bae.Me
reh demitt1r ki: 

kıymetli bir kaleci olduğunu ispat den sıkı bir şut ve Güneşin beraber- Oyun bu .şeklı. aldıktan . sonra 
eden fırsatlara nail oluyor. İzmirli lik sayısı. Bir dakika sonra yine Re- Güneş muhacımlerı topa gıdemez 
Saidin Güneş müdafaasının sol ce- biiden bir pas alan Melih izmir mü- oldular. Ve oyun tatsız, sıkıcı ve 
nahını hırpaladığı görülüyor. T ehli- dafaasını yararak Güneşin ikinci go- sinirlendirici bir hal aldı._ 

IGuhiP.H yed.fen dôpletıin 
Spitzberi veya G .. oenlanda 

sirükleoeaeğini annediyorwu. 

Kutbun yaa1nda kaıitiilmesi 
için he.yelin Aluka ieftkame

titKle vakıt valut ÜHilnü de· 
R'iştirmesi Jizıınd.r. Buz ktitle
lerinin eriyip dağılması yiİEÖll• 

Rus kôşi/i Otto Şnut .~ 
ge her türlü şerait mefP'· 

keli sıynlışlarla kaleyi tehdit ediyor. lünü çıkardı. Kırk birinci dakikada Salahettin 
Hücum hattının canlı oynaması iz- Oyun bu iki golden sonra tekrar sıkı bir şutla Güneşin üçüncü go
mirin muavin ve müdafaa hattını d~ Güneşin hakimiyeti altına girdi. lz- lnün yaptı. Ve maç 3 - 1 Gneşin 
tC§Vik ediyor. Bu canlı oyun vaziye- mir müdafaası üstüste gelen Güneş lehine bitti. 
te Güneş aleyhine bir cereyan verdi. hucumlarını kesmek için ıbütün gay- Oyun hızlı oynandığı için za-

39 ncu dakikada Sait kuvvetli bir retiyle çalışıyor. Fakat bu çalışmanın man zaman güzel, durgunlaştığı va
eşape ile Reşadı atlatarak topu orta- Güneşlilerin sayı adedini artırmasına kit sönüktü. İzmirliler birinci dev
ladı. Namı1' iki metreden boş kaleye mani olarnıyacağı görülüyor. 17 nci rede güzel oynadılar. iki gol kay
vuruş yapamadı. dakikada Rizadan ileri bir pas alan bettikten sonra sinirlenmiyerek 

Oyun İzmirlilerin bir sayi çıkara- Melih iki İzmirli müdafi arasından oyuna devam etselerdi vaziyeti kur
caklarını tahmin ettirecek bir şekil- sıyrılarak kaleye doğru akrnağa baş- tarmaları ihtimali vardı. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tepecik cinayetinin mu- =~:~:~.m;r.:~;::;:. y:~~ 

den yarın heyetin müşkütlerle 
karşılaşması muhtemeldir. Fa

kat heyeti.; techiıahnın mü

kemmel olduğuna tahmin etti

ğim için kolayca iki buz küt

lesini geçebileceğini ümit edi .. 

yorum. Oldukça yakınlarda 
bulunacak olan ·bir tayyare 

filosu sayesinde heyet bazı 
müşkülata maruz kaldığı za

man kendini kolayca kurtara· 

bilir. 

hakemesine dün başlandı 
Vaşington, 23 (A.A) - Ha-

Kadın da, amcam kaçtıktan sonra: riciye nezareti Sovyetlerin şi· 
- Koş! Koş! mal kutbuna yapbkları seferin 
Diye Burhanettini teşvik ediyordu. 

nh 1 k şimal kutbunun hakimiyeti me-
Tepccik pazarında bakkal Hüseyni sevgim yoktur. Nazife ile aramızda B~ndan sonra ~ it ~ ara . üç~c~ 

öldürmekle maznun Burhanettin ile nikfıh ta yoktur. Bunlar uydurma şey- komıser Şemseddın diulendı. Hadı- selesini ortaya atmıyacağını 
metresi Nazifenin muhakemesine dün lerdir. seyi gönnediğini, sonradan maktulün beyan etmektedir. 
ağırcezada başlanmıştır. Burhanettinden sonra Nazife dinlen- yanına gittiğinde sırt üstü yere d~müş Moskova, 23 (A.A) - Büyük 

EvveIB istintak kararnamesi okun- rniş ve o da şunları söylemiştir: vaziyette gördüklerini ve sağ elinin kutup Sovyet seferinin şefi 
muştur. Bunda, Burhanettinin 448 in- - O gün pazardan öteberi almak yanında ir biçak bulunduğunu söy- akademi azasından Şmit yolda 
ci nladde mucibince ka'", •n katilden, için gitmiştik. Eski kocam beni Bur- lemiştir. kendisiyle yapılan bir mülakat 
metresi Nazifenin de Burhancttin1 katle hanettinle görünce fena halde küfür Komiser Şemseddin, Burr.ruıeddinin d d · k 
teşvikden muhakemesi talep edilmekte etti. Burhanettin de : lliiseyinin küfür etmesinden kızarak esnasın a emıştir i : Bu Sovyet kutup seyahatı 
idi. - Niçin küfür ediyorsun! yaralamış olduğunu ve kadının da teş- kutup kaşifleri tarafından se• 

Karaarnamenin okunmasından sonra Deyince, önce dirhem atmak suretiyle vikte bulunduğu kanaatinde olduğunu 
d . nelerden beri şimal mıntaka-

mamun Burhanettin dinlenmiştir. Bur- ve sonra da biçakla hücurn1ar yaptı. a ilave etmiştır. 
hanettin, şunları söylemiştir: Ben korkarak kaçtım. Kat'iyyen Bur- Şahit Selim de, hadisenin evveliyatı- larında yapılan uzun ve geoit 

ln Çalışmaların bir tetevvücüdür. - Pazar günü sebze ve saire almak hancttin1 de teşvik etmedim. nı görmediğini, ya ız maktulle kati-
Jçin Nazife ile pazara gitmiştik. Bak- Bilahare hadiseyi görenlerden İzzet lin sarmnştıklannı, katilin elinde biçak Kutup seyahabnda rekorlar 
kal Hüseyinin sergisine yaklaştığımızda şahit olarak dinlenmiştir. lzzet mak- bulunduğunu ve elini kaldırdığını söy- kırmak meselesine hiçbir ebem
Hiiseyn çok fena küfür etti. Ve üzeri- tulün kardeşinin oğludur. Ve şu ifade- lcmiş ve bu sırada bayıldığı için başka miy.e~ vermiş değiliz. Faaliye-
mize dirhemler savurdu. Bu da yet- de bulunmuştur: birşcy görmediğini ilave etmiştir. timızm yegane hedefini vata-
miyormuş gibi biçakla üzerime saldır- - O gün peynir ve saire satarken Diğer şahit İbrahim de, katili, ınak- nırnızan ve bütün beşeriyetin 
dı. Bundan sonra ne olduğunu bilmiyo- Burhanettin ile Nazife sergi onune tulü takip ederken gördüğünü ve mak- menfaatine olarak uzak şimali 
rum. geldiler. Amcama hitaben, parmağı ile tul Hüseyine yetişen Burhaneddinin rametmek teşkil eylemiştir. 

Reis - Sen metresinin kızı üç ya- bir işaret yaptı. Bunu yaz ve gel görü- iki defa biçakladığını söylemiştir. Kutup mıntakasındaki Sovyet 
şındaki Hayriyeyi çok seviyormuşsun. şelim dedi. Hadiseyi görenlerden Mehmet oğlu istasyonu mütemadi surette 
Maktul, mahkeme kararıyle çocuğu Amcam da şimdi işim var, görilşe- Ahmet bulunaamdığından celbine, meteorolojik tetkikatta buluna-
aldıktan sonra sen kızmışsın.. Maktu- meyiz, dedi. Bunun üzerine Burha- maktul bakkal Hüseyinin tezgahında k 
I.. d' ı.u_ ca tır. Pratik sahada rok bü-
un ÜJUUUlı önüne Nazife ile ve karo- nettin amcamın üzerine hücum etti, çalışan çırak Yakup oğlu Ş"krü ile bu Y 

Burada yapılacak meteoro

lojik tetkikler neticesinde uzun 

müdMtlere pmil oJmak üzere 

bava raporlan tanzim edilebile

cektir. Magnetik tetkikler ile 

kutup denizindeki buzların ha· 

reketleri ve daha birçok diğer 
meseleler &zerinde etüdler ya· 

pılacaktır. Buz denizinin derin

liği de ölçülecektir. Kutuptaki 

istasyonun telsizle vereceği ha· 

berler bakımından da büyük 

ehemmiyeti vardır. Bilahara bu 

mıntakada uçacak ve hatta 

belki de Amerika ile bu yol

dan daimi irtibat tesis edecek 

tayyareler bu istasyonun ve-

recegı işaretler ile yolunu 

tanzim eyliyeceği gibi hava 
halkında da en doğru malft

mat alabileceklerdir. Arzumuz 

şimal kutbu mıntakasını faali

yetimizin tabii çerçevesi içine 

almaktır. Filhakika bu çok güç 

bir iştir. Fakat memleketimiz

de böyle ceıaretli teşebbüsleri 
başarabilmek için lazım ge• 

çc ile giderek kızı gönnek istemişsin .. amcam da dirhemi atarak kaçmağa hacliscyi görnlerden Mustafa oğlu Meh- yük ehemmiyeti olan muhtelif 
Gösterilmeyince de küfür etmişsin. başladı. Burhanettin arkasından ko- medin de mahkemeye getirilmelerine ilmi araştarmala.rda bulunmak 

Burhanettin - Bu çocuk benden şarak iki defa biçakladı ve Hüseyin tek- karar verilmiş, muhakeme başka bir üzere kutup .çevresinde yerle- izmirde sataş yeri : 

d~~~~~~ Ç~~da~~~m$~~ı.B~~in~a;m~-~~;··n;e~b;ı~rn~k~tl;m;ı~~~ı~~~~~~~~~~~ş~e~c;e~i~i;z·~~~~~~~~~~~~~== 
Hiasi, Atk Romanı Tefrika No 3 J - Selim?... 1 llm... sarılıyor: 
,....----------------------~::'!!!~~-, - Ne var? Avusturyalı kız Viyanada eksprese - Nedim, sana söz veriyorum .. Fa-

YAZAN: ADNAN BtLGET 

- İK.lNCt KISIM - f - Baş üstüne yüzbaşun ... 
Nedim vapurun güvertesinde bis şez- Sellm bu sözleri tezallüm olarak ka-

longa uzanmış .. Dalgın gözleriyle sanki bul ediyor. Seyredecek, fakat neyi .. 
tzmirin şehir renklerini seçmeğe uğra- Gözleri iyi olmadı ki... Fakat ne tuhaf .. 
şıyor .. Yanıbaşında neferi Selim ayakta Durgun bakışları ufuklarda ısrarla do
duruyor. Genç adam köpüklenen deni- !aşıyor. Sanki şehrin siloetini gözlerine, 
z.in mavi sularından çıkan hışırtıya ku- içine doldurmak istiyrmuş gibi.. 
lak kabartmış, soruyor: V kal d · · · · Şchr' 

S 1
. _.:ı • ? apur e en ıçerı gırıyor. ın 

- c ım nerc..-ueyız. ... kl d b' 1 ·ım v 

K 1 kl tık .. ışı arı arasın an ına ar seçı ege 
- a e~e ~a ; yuzbaşım.. başlıyor. Karşıyaka sahilinin beyaz, 
- Ne kalesı bu... ki' 1 · "zl · kş Selim b" ren ı ev erı go erı o ıyor. u-
- İzmir kalesi... t" b n1 k . . .. . un u arı ço ıyı gorüyor. 
- Deniz nasıl? Sanki, sanki Nedim de görüyormuş 

- Görilyor musun? kadar gelmişti... Nedim trenin sahanlı- kat benim sözüm sabık nişanlınız Narin 
- Evet... ğında ayakta duruyordu. Avusturyalı hanınun geçici sözü gibi değil... Sizi 
- İzmir ne kadar güzel değil mi? kumral kız, arkasındaki sade robunun hiç unutmıyacağım. En bedbaht dakika-
- Öyledir yüzbaşım... altında, heyecanlarını gizlemeğe çalışı-! larımda hatırlıyacağım. Neden bedbaht 
- Bak, bak sahile bak... yordu. Ve çehresine mat bir hüzün ren- diyeceksiniz? Çünkü saadeti bekleınl-
Nedirn sağ elinin parmağiyle Karataş gi çökmüştü. Soruyordu: yorum ki.. Evlenıniyeceğim.. Hayalim-

sahillerini işaret ediyor. Şimdi Selim - Demek ayrılıyoruz Nedim... de bıraktığınız derin aşkın izlerini 
orasını gözden geçiriyor: - Evet, hakikat bu... unutmamak için evlenmiyeceğim. Bu 

- hmirin bu kısmını çok, çok seve- - Bir daha görüşmemek üzere.. suretle hayalen de olsa sizinle evlenmiş 
rim .... Esasen İzmir, İzmir çok güzeldir. - Belli olınaz Ada... Hem buna ne olacağım. Siz isteseniz de, istemeseniz 
Türk yurdunun hangi köşesi güzel de- lü.zum var. Sen 1zmire gelecek değil de bu böyle olacak. 
ğil ki!... misin, vadetmedin mi bana? Nedim soruyordu: 

Ne tuha.I bir his bu. .. Ben tzmirden Ayrılmak, bir daha görüşmemek.... - Güzel Ada ... Vadet bana ... Sonba-
ayrılırken ne kadar engin bir arzu gös- Bu mümkün.mü Ada ... Ben seni nru."11 harda 1zmire gelecek misin? Sana tz
termiştim. Şimdi yine ayni engin arzu unutabilirim. Burada, sizin, hayır sizin mirden fazla birşey gösterenıiyeceğim. 

ile İz.mire dönüyorum. E.c;asen gidiş te, değil .. Böyle konuşamam seninle .. Senin Eğer gözlerim görebilseydi beraberce 
döni.lş kadar bir ümidi ifşa 'etmez mi? yarubaşında geçirdiğim mesut dakika- birçok şeyler görürdük. Fakat şimdi 

- Öyledir yüzbaşım... ları nasıl unutabilirim. Silik çehreli, buna imkruı yok ... Bununla beraber sc-
- Selim, iyi farkedemiyorum. Şu gayesiz, arzusuz bir insanın hayatta ni münzevi evim içinde memnun ct-

yanıbaşımızdan geçen sandal mı? kendisine ideal yapacağı aşkı ben senin 1meğe çalışacağım. Ve daima hatırlıya-
- Evet yüzbaşım hüviyetinde bulmadım mı? cağını 

gibi büyük bir ısrarla, hazla orasını eo-llm h tt .Ş.. hald "'':~ı:ft~ Yazık sana Ada n_ • 00· le · ka- V . ynlmı lardı 
di 

..x: ayre e... u e ,, ..... "'<li'ı ... ~nı y mı e ..... a ş . 
- Mükemmel! 

- Saat kaç ... seyre yor. " ·· Sandal f k · · · bul diy O .. 1 Mı..~· ti 
•• .. v goruyor. ı ar etmesi ıçın mut- e orırun. guze ~ıye n ya- - Selim dalgın, bunları düşünüyor-

tinatşte Guz~lyalı, ~ztepe da.g. ı, karan- laka görmesi lhım... Demek kendisi rattığı derin aşkı unutacak kadar ba6it du. 
- Güvertede baska kimse var mı? Asansör Bahribaba t kısın be 1 ~ • nın us ı- aldatılmıştı aldanmıştı.. bir insan mıyım n?.. s r d.. .. ·· d ki 
- tki Amerikalı İzmirin siloetini .süSli illikI Kara ko ' e ım uşunuyor u ... 

'aeyrediyorl nı :en yeş er... taş yun- Yalnız kendisi değil, Viyanadaki has- Seni unutabilir miyim. .. Kalbimi par- Acaba Nedim hakikaten gördüğü hal-
ar. . da, denizde yıkananlar bile farkedili- tanenin doktorları da, Frulayn Ada da çalıyan aşkını bir anda kalbimden silip de Frölayn Ada'yı doktorları ve ken-

- Artık konuşma Selim .. Biz de şclı- yor. Ve .... Nedim, yanında bulunan Se- aldanmıştı. Hem Avusturyalı kııwı al- atabilir miyim? d' · · aldatın v ' aff k lın ri seyreder . . ısını aga muv a o uş muy-
un. .time ~or.: dan.ıfı daha .h.azindi. Hatırlıyordu Se- Genç Alman kttı Nedimin ellerine du? 

- Dokuza yaklaşıyor. 

tur. Bu istasyon bittabi ; 

daim kutub noktası Dıe~ ~ 
bulunmıyacaktır. Buzlar ..,.. 

ne kurulan bu istasyon bJi' 
lerin hareketleri ile dailDl ~ 
rette yer değiştirecektir •• ...., 
buz parçasının nihayet ,.,

rika sahillerine doğru y~ 
ması da pek muhtemeldir. ili' 
istasyonun bu suretle geoit 
mmtaka içinde tetkikJer 1"j: 
bileceği de ayrıca bir avaD~ 
dır. 

Moskova, 24 (A.A) - ~ 
yet bükümeti ve partisi ti 
grup heyetine bir telgraf -:: 

dererek kutbun fethind~ ,; 
layı heyeti hararetle tebrık 
mişlerdır. 

Moskova, 24 (A.A) - ; 

dolf adasında kalan üç So ~ 
tayyaresi ıimali kutba •Ç, 
için havanın müsait obo _.M 

beklemektedir. Mezk6r "' 
ıimali kutup ile telsizle tJaitl" 
temas halindedir. 

Birinci 
.:SINIF SAA 

• m 

T. C. 

' Devlet Demiryolları 

idaresinin kullandığt ,..t 
D. GABA Y Yolbedestea ,,. 

Vaı.iyet bunu gösteriyordu. ..~ 

Burada vapur mendireğin ön? 
vis çizerek limana girerken bit 
üzerinde durakladı ve dü.şünd~·· ... '1!. 

Nedim gördüğü zamanlar bile ~!JI 
mediğini söyler dururdu. Gö~ · 

ten korkardı. "' 
Acaba şimdi tamamen aksi ınl 

~? ' Acaba Nedim şimdi gör~ 
korkuyordu?. ~ 

Fakat buna ne lüzum vardı. '11 
ediyordu. ._J 

Bu sırada bir motör vapura ~ 
yrodu. Motörde askeri elbiseli ...,...,. .ı' 
ler yer almışlardı. Vapur lirnaPda 
muş~. I 

Nedim hala hareketsiz bir şeJdld' 
vertede duruyordu. 

Selim yanındaydı. 

Limanda büyük bir faaliyet ~ 
Motördekiler derhal vapur~. VJ 

Kamarotlardan biri Nedimi g#"~. 
du: 

- Bu zattır, diyordu. . tlfll!'... 
Nedim; ne var, der gibi SeliıO' ~ 

yordu. Selim herşeyi anJaınııtJ- ~ 
min kulağına eğilerek bir şcylel' 
di. Genç adam ayağa kalkmıştı. Jle 
liyeceğini şaşırmıştı. 

- Bitmedi 
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DefterdarlığınJan: 
lımi Saoa'ah 

ziZ zx 

Mevkii No. Senesi Vergisi 
L. K. 

1t Veysel elbiseci Kemerartı• 115 1933 110 00 
21 

Muammer Baharatçı " 135 " 49 20 38 
Moreno Ş şecı ., 169 " 47 49 

63 
Ahmet Pa~hrmact ,, 215 " 110 131 A 

li Vehbi Kuru aşeı Müralıut 27 · ,, 22 142 R T 
ahmi Tüccar .. 29-14 .. 36 67 170 s 

185 üleyman Halaç ,, 29-10 " 4 50 
Akit Minrlerci ,. 29-25 " 3 211 o 

238 sman ve Mehmet Haı.,ç ,, 29-51 ,, 3 

240 Mustafa Kadri T erhkçi ,, 55-1 " 11 
2Sg '1mat Nesimi Tornacı " 55. 6 " 12 
2GQ .,..et Hazam Demir Hurdavat Taşçı.ar 13 ,, 12 84 
260 

1 n Aşça ,, 15 ,, 7 56 
268 Ve) .:! O. Mehmet Kunduracı ,, 15 ,, 7 50 
275 Kahraman K4> resteci ,, 33 ,, 40 34 
2ıa Ali O. Ahmet Cevdet • v .. tu~la Ba. ,, 47 " 44 

Zam 
L. K. 
16 50 
. 7 38 

16 50 
3 30 
s 50 

68 1 
45 
45 

1 80 
1 93 
1 13 
1 13 
6 5 
6 60 

290 
Emin Piyale Ev"'. ,, 53 ,, 55 
Mastafa Cıg· ercı Kömür pazarı 48 " 10 80 1 62 313 M 

327 ehmet Ali Kömürcü ,, 19 ,, 11 14 1 67 
338 Tahmasep Kahveci Matafıar 5 " " 36 5 40 

lbrahım ., " 25 " 30 4 50 368 
Gaffar Çuval tamı rci ,, 2 ,, 7 20 1 8 376 

392 Ayıs Pehlivan Kabvecı ,, 18 " .31 50 · 4 73 

393 Mehmet Havutçu ,. 46 ,, 12 1 80 

394 Ahmet O. Rifat A~çı ,, 4 J " 21 3 ıs 
Osman Kahveci " 50 ,, 7 SO 1 13 397 Tevfık O. Ali .. 56 ,, 34 3 60 

S
99 

Ali Manav ,. 52 ,. 22 3 30 108 
Ahmet Sait Marangoz ., 84 " 35 70 5 37 

124 M 
437 H 

ustafa Şekercı Şekerciler 3 " 40 50 6 8 
üseyın Supürgeci ,, 45 " 11 25 1 69 468 

Mehmet Enisi Kund6racı ,, 32 ,, 18 2 70 
~~~ Salıh Zeki ve Ş. Denı ı r fi urdavat Çıv ıci l er 25-27 ,, 110 16 50 

Arontoladoma Peyn.rca Çaogtrı 17 " 29 6 4 36 52
0 Mustafa Kahvt:cı ,, 29 ,, 11 25 1 69 
~ R 6 
600 H 

oşel Bentromoli Peynir tüccarı ., 8 ,, 4 17 9 63 

610 B 
üsamettin Kasa bayii Bakarbedestanı 17 ,, 35 58 5 32 
ohor Şaol Kuoduraca ,, 43 ,, 20 13 3 02 6)8 ş 

6~8 ükrü Hakkak ,. 21-6 ,, 3 00 O 45 

727 Mehmet Kebapçı Yorgancılar 4 ,, 51 45 7 72 
Ali Tarakcı Hısar önü 32 " 24 00 3 60 762 y 

ako Kese kağıtçı Saman çarşısı 6 ,, 18 00 2 70 703 y 
uda Kohea Tüccar Yorgancılar 16 ,, 39 97 O 00 776 l 

hsan Kahveci Sıgv ır So. 2 ,, 5 33 O 80 
805 H 
895 l asan Demirci Çekmececiler 25 ,. 35 70 5 36 

smail Keresteci Keten 25-3 " 17 65 O 00 942 
Ahmet Aşçı Sandıkcılar 36 " 18 30 00 O 982 s 

, <lS •mi Şeker jmalathanesi Sefahat So. 15 ,, 18 00 O 00 
Hasan Kahveci Tahmis So. 5 ,, 12 00 1 80 

'\ Hasan Demirci Kestane pazarı 7 13 65 2 05 
J Lj H o ,, 
ıo16 0

asan • Osman Aşçı " 7 ,, 4 35 O 65 
1069 sman Nuri Demirci ,, 13 " 18 00 2 70 
ıo86 Mustafa Reşit Marangoz " 8 ,, 27 00 4 05 
1098 Avram O. Mais Eskici Şadırvana!tı 18 ,, 18 34 2 75 
1163 Hüseyin Hüsnü Kunduracı Şadırvan etra. 17-1 ,, 25 50 3 83 
1164 Sabri ve Hüseyin Patikci Çırçır O. 30 ,, 36 63 5 49 
117S Niyazi Yağ deposu ,, 3'.l ,, 29 34 4 40 
1 Bohor Kalaya ,, 54 ,, 15 00 2 25 
]~~~ Müfit Terzi Ütücüler 7 .. 28 ,, 09 00 1 35 
120g lbrahim Kunduracı ,, 7-32 ,, 06 00 O 90 
12ıs Mehmet Berber ,, 7-34 " 02 40 O 36 
1286 Bohor Levi Şişeci " 33 ,, 07 34 1 01 
1316 Mustafa Kahveci ve berber Alipaşa 71-1 ,, 09 00 1 35 
1341 Osman Terzi ,. 85-1 ,. 15 00 2 25 
1341 Kamil Kahveci ,, 125-14 ,, 20 16 3 02 
1349 Süleyman Raşit ,, ~ 125-14 " 08 64 1 30 
1356 Osman Nuri Saat Ta. ., 129 ,, 27 00 4 05 
i374 Şevket Kahveci ,, 151 ,, 75 00 11 25 
!378 Hasan Şevki Kolonyacı Kard:çalı H. 00 " 45 94 00 00 
1409 Ali Riıa Kunduraca " 7 ,, 12 50 1 88 
1452 Ahmet Cevdet Terzi " 39 " 22 50 3 38 
1478 Caber Terzi ,, 83 ,. 18 00 2 70 
1543 Hakla " Bahçeliler ha. 14·2 ,, 21 00 3 15 ! SS7 Mustafa Eskici Y olbedesteoi 56 ,, 03 00 O 45 
•S72 Haydar Kundııracı ,. 76-1 ,, 06 ()() O 90 
l583 ~ez.mi ve Şevket Tatlıcı ,, 29-31·17 " 47 1 ·o 00 
1626 Arif Kürkçü ,, 31-17 ,, 24 00 3 60 
1628 hık Arditi T ohafiyeci ,, 47 38 14 O 00 
1635 Mehmet Osman ,, ,, 51 " 34 38 5 16 
l'j'h Yako 65 " 55 
l&İ~ Ce1t1al Talu;,bacı Kaota;cıfar 31 " 15 2 25 
1838 Hasip Teni Hurdavatçılar 21-24 " q 1 35 
1849 Ali Ramiz Mitnif aturacı ,, 29 " 55 8 25 
~~ ~h Çıkurel Makastar Kilimciler 12 : 14 40 2 16 
j9J3 L· fet Raıım Kilimci 1. Sipabi 6 " 55 8 25 
922 1-l Ut 1 Hurdacı 2. ,, 6 ,. 29 34 40 
Yııkard ac~ ~ehmet Embiseci fi fi 24 .. 14 4 

tlıt1 i a ııımlcri yazıh 87 mükeUef namıha 933 yılı için yeni Maliye şubesince vergileri tarholon· 
lcblığ s~ ~ kendilerinin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi buebile 
~na kaim olmak üzere usule tevfikan ilan olunur. 1602 (915) 

Ege mıntakası Ortak aramyor - • f<avaflarına ı.ıanbulda Beyoğlunda istik- Diş Hekimi 
ın Ü j de lal caddesinde tanınmış lüks A ~~ il ~ . · ı.-b~~l::~anbula kadar gelmek işlek Istanbul Kıraathanesine u a acı 

tıu kerre en .kurtarmak için altıyüz lira sermayeli bir ortak 
lonca ._ lzmır Şadırvan altı 
•ı 1 •uraatha . , aranıyor. Talip olanlar lzmirde 

• rıu nesı .ııarıııında 
Hlıtad ınbarada bir şube açtık Yol bedesteninde Osmaniye 
l · a üt- k · trıtniıi b 1 un • avafiye çeşit- caddesinde 3 numnrada saatçı 
tırnııda u acagınız gibi fiatJa- Bay Naıif Abdülhalime müra· '-••nb:r1 latanbul fiatıdır. 

umum ayakkabıcı.tar caatJarı. 
Kooperatifi S-7 1-3 (918) 
1- 3 (917) H ' 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiıtir.Hastalannı müı~ 

takil olarak kabul ve teda•• 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2110] 

tZMtR BELEDiYESiNDEN : 1 
1 - Beher metre murabbaı yüz 

elli kuruttan üç yüz lira bedeli ! 
muhammenle 85 ıayılı adanın 1 
iki yüz metre murabbamdaki 3 
sayılı arsasının ıatışı başkatip- ' 
lildeki tartname 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 ıaatte encü
mene gelinir. 

2 - Temizlik hanında bulunan 
eski hurda arabalar, dökme par
çalan, iki kamyon, bir otomo
bil ve Alsancalttaki eski tram-

I vay depolarında bozuk dinamo, 
arpa yarma makinesi, torna tez
gahı ve saire başkatiplikteki şart
name veçhile 28/5/937 cuma 
v.ünü saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. Hepsinin 
bedeli muhammeni bef yüz elli 
dört liradır. lstirak için kırk iki 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gü ve saatte 
encümene gelinir. 

3 - Hava gazı fabrikası ıçm 
lüzumu olan muhtelif ölçüde 
kurşun boru, demir horu deve 
boynu, söketnipli, tana, küçük 
diraek ve redresör '28/5/937 cu
ma günü saat onaltıda açık ek
siltme ile ihale edilecektir. ölçü 
ve miktarları şartnamesine bağlı , 
listede yazılıdır. Şartnamesi ba
va J?azı müdürlüiünden parasız 
olarak verilir. Hepsinin bedeli 
muhammeni dokuz yüz ellik iki 
lira yetmitbet kuruttur. htirak 
İçin yetmişbirhuçuk 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 350 27 
P. • .>" 50 27 ırınç 

Sadeyai 250 87 
Zeytinyağ 200 60 
Zeytin danesi 250 35 
Sabun 180 36 
Tuz 150 4 
Kuru fasu)ya 250 14 
Nohut 120 9 
Me-rcimek 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 
. ~arülacezenin 937 mali yılı 
ıbtıyacı olan yukarıda cins ve 
miktarile beher kilosunun mu-
hammen bedeli yazıla ve 
hepsinin muhammen bedeli 

.BULUNMA.YAM EV XASASI 

, 
OLHAYAJf IAKXA.YABEX!.EI.\ 

Mikrop hırsızdan daha korkuludur •• 

Paranızı kasada saklad&tınız sibi 

rıyeceklerlnlzi ... 

aotuk hava dolaplarında muh.taza ediniL1 

'tkJ defa az işlemekle 
' D J nt randömanı veren 

5 SEHE GARANTİ ıeı:ane &otuk hava dolaplara 

18 Ay Veresiye · Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

TZl\ll lR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
A YDlNDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

GüVEN 
TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESi 

HAR IK, NAKLiYAT, HAYAT. 

Sümer bank, Emlak ve Ey
Bankalarının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELIGI 
tam 

SÜMERBANK IZMIR YERU MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükümet caddesi No. 36 - 4 IZMIR 
Telgraf adresi : ( Direktörlük 3308 
GÜVEN İZMIR Telefon: Servis 2285 

''--------------------------~ 
saatte encümene g~linir. 

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

mali yıla ihtiyacı için a.hnacak 
sekiz yüz kilo dana etı be~e~ 
kilosu yirmi altı ku.ruşlan ıkı 
yüz sekiz lira bedelı mubam
menle başkatiplikt~ki şartname 
veçhile 4 - 6 • 1937 cuma günü 
saat on altıda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. IŞtirak 
için on altı liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
g~a ve saatte encümene geli
nır. 

2 - 937 mali yılı içinde 
belediye hekimlerince yoksul 
hastalara verilecek reçeteler 
mukabilinde yapılacak ilaç!ar 
başkitipliktcki şartnamesi ve 
buna bağla formülü veçbile 
4 - 6 - 937 cuma RÜnü saat on 
albda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bir sene zarfmda 
yapılacak ilaçların her semt 
için muhammen bedeli üç yüz 
liradır. iştirak için yirmi iki 
buçuk lirahk muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

radan dokuz yüz yedı lira elli 
kuruş mohammeo bedelle baş 
katiplikteki şartname veçhi le 
4 - 6 - 937 günü cuma saat on 
a ltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. lştir&k rçin a'tmış 
sekiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatte eneümene gelinir:. (864) 

Hava Gazı fabrikasının Ga· 
:zomelre ves.:ı ires inin boyanma• 
sı ve tesviyebanede duvar ya
pılması işinin açık eksiltme He 
ihalesi 1/6/937 sah gününe tem
dit edi!mişlir. lş in bedeli keşfi 
iki bin altı yüz altmış altı lira 
kırk dokuz kuruştur. 

Keşif ve oartname~i yedi ku
ruş mukabiJinde baş mühen
dislikten satılır. iştirak için iki 
yüz liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen günde ve 
saat on altıda encümene gelınir. 

~oı{uz yüz yetmiş beş lira elli 
~ç. kuruştan ibaret olan yirmi 
ıkı kalem er?ak baş katiplik
teki şartname veçhile 4-6-1937 
cuma günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için yetmiş üç lira yirmi 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 

3 - Darülac~zenin 937 mali 
yılı ihtiyacı olan on bir bin 
kilo ikinci nevi ekmeğin be· 

- Fuar elektrik tesisatın
da kul!anılmak iizere 60 adet 
direk asma armatürü ile 10 
adet borulu Gfop satın alına
caktır. Şarlnamecıi Fuar fen 
heyetindedir. Muhammen be
del 1200 liradrr. ihale günü 
olan 26-5-937 Çarşamba günü 
saat 17 de depozito mektubu 
ile birlikte belediyede Fuar ko
mitesine baı vurulmasL. (1597) 

lzmir ldhalat 
Adet 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
ı 
7 
2 
4 
1 
4 
1 
2 

10 
2 

2 

1 
13 
1 

Nevi 
Balya 

" 
" ,. 

Marka 
ASF 
ece 
JS 
Yok 

Sandık MiM 
ANW " 

" 
" .. 
" 
" 
" Adet 

Kap 
ıandık 

.. 
" 
" 
" 
" 

kap 

ST 
iKBAL 

MEP-CMC 
CAN 

RAH·CMC 
Yok 

" GDB 
MEP 
HŞL 
yok 
VT 290 
EJH 
J.B.O 
ere 

parti 

sandık 

yok 

ev 
RBB .. 
M.F 

her kilosu sekiz kuruş on pa-

No. 
170316 

55. 150 
Yok 

13 - 15 
Yok 
2858 
9/V 

7402ve406 
2457 
9076 
Yok 

" 761 
14938 114 

3244 
yok 
1 

3819 
1110 
4129 

2507 
101 1/13 
yok 

Kilo gram 
446 
134 
208 
36 
40 
32 
24 

157 
324 
157 
36 

219 
155 
38 

305 
119 
119 
129 
111 
266 
90 

3953 

50 
1530 
50 

8736 

272 

381 
456 
473 

Pamuk mensucat 
Yün mensucat 
Pamuk meosı;cat 

" " Yen mensucat 
Pamuk. ipekli. mensucat 
Somunlu cıvata 

Gıra.rofon iğneai 
Et makinası bıçağı 
Tel mensucat 
Oto lastiği 
Kompile motorsıldet 
Demir doğramacı aleti 
Çeşit elektrik malzemesi 

" " " Mukavva tepsi 
Şişe tabak ve kadeh 
Tuvalet pudrası 
Kesme renkli sofra takımı 
Boyala çam ağacından 
sergi tezgahı ve raf 

% 20 ye kadar ipekli yün. m. 
Porselen telefon fincanı 
do!u sinema filimi 

==' 

:::ı 
a 

:::ı 
'!)( 

• ~ 
a 
al ... .. • u-

--
Yukanda yazıla eıya 9 - 11-6-937 günlerine rastlıyao günde saat 14 te açık artırma suretiyle 

dahile satamadığı talı:dirde de aynı günde ecnebi memleketlere gönderilmek üzere sablacajmdaa 
işıne gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatlari ilin olunur. 

25-6 1596 (914) 



Sahife 8 

Regina şoförleri 

Permanın bir şahese

ridir. 

REGİN A - PERMA 

katiy~n tehlikesiz, 

çok şık, fennin bü· 

tiin tekamülatını ha

iz bir cihazdır. 

z o 

BÜTÜN TÜRKiYE lÇIN ACENT ASl : 
HUsnU ldeman, lt:lncl Kordon ss - 3, IZMIR , ______________________________ .... 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi Jaboratuarlarında hazırlanan Jn

v:mtin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamnmen ari 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarım kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi

fen renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 

çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

BEYOOLUNDA 

. ııU Bris!.~! ... 9teli 
if~ ~~ SIRKECiD~ 

Osmanıye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en esld otelcisi 

BAY O~ ı1ER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
renile bütün Eğe haJkına ken
dis:ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
Iurlar. ~ 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mllthiş ucuzdur. 

YENIASIR SALI 25 MAYIS 1937 

Son derece müessir F L. I T-inayiikullanınız 
Karıncalar kolay kolay ölmezler. Onları öldürecek / 

tesiri kat'i mayiler intihap ediniz• 

FLiT, bOtOn haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet. onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmustur. Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil
memiştir. F°LfT, kendisinden beklenen iki şartı mükem-' 
mele.n ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı, 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 

'.ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku-' 
şaklı. ve asker resimli sarı tenekeye dikkat a ediniz . 

Yarıklara ve köselere · bıraz FLİT TOZU 
serpiniz. Hasar~t derhal telef olur . • • 

, ............ ._ ..... ______ :aml _____________ I ______________ ... ___________ • 

1 HARAÇÇI KARDEŞLER 
Devlet m~murlariİe imtiyazlı şirket memurlarına bir kolaylık olmak 

: Mohilye ticarethanesi 
.. :..IDl...ı ...... llJll ............... .. 

üzere 

6 Taksitte ödenmek Üzere mohilye satışına başlamışlardır. 

lzmit' Suth Hukuk Mahke
mesinden: a r 

SOFRA TUZU 
Piyasaya 

A.illA 
~(J:tJ 

TOPT~. N SATIŞ 
YER i: 

(Jirinci Kordon lnhi-
sarlar baş miidürlüğii 

anı harı 

Toptan Fiatler: 
Mutfak tuzları : 50 ki· 
lohık çuvalda kilosu : 
4 KURUŞ 98 
SANTJM 
Sofra tuzları : 64 kilo
luk sandıkta (1 ve 1-2 
kiloluk paket halinde) 
kilosu 9 K UR U Ş 
02 SANTiM 

DAiJIA 
KURU 

Müddei Hazinei ma'iye vekili 
Sadık Boratay tarafından lzmi
rin beşinci Sultaniye mahalle
sinin Kapani zade sokağında 
45 sayılı evde oturcın Arap 
Yunuc:, karuçacı Riza, Mehmet 
Hilmi ve Yusuf aleyhlerine 
açılan ecri misilden mütevellit 
alacak davasından dolayı müd
deialeyhlerin ikametgahlarının 
meçhuliyetine binaen gerek 
davetiye ve gıyap kararlarının 
ve gerekse yemin ihbarname
lerinin gazete ile il3nen tebliği· 
suretile yapılan duruşma so
nunda müddeialeyhlerin ecri
misJi istenilen evi iddia edilen 
tarihlerde birer sene işgal et
tıkleri sabit olduğundan bir 
senelik tutarı olan 60 şar Jira· 
nın ayrı ayrı müddeia!eyhler
dcn tahsiline masarifi muha
lceme ve yüzde on avukatlık 
ücretinin müddeialeyhlere aidi
yetine 27.4.q37 tarihinde ka
rar verılmiş olduğundan müd
deialeyhlerin kanuni müddeti 
içinde temy.z yoluna gitmedik
leri takdirde işbu hüküm kati
yet kesbedeceğinio tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere 
ilanen ihbar olunur. 

(1598) (906) 
d 91Pt98«&iLSLocmıııımııaım1:ım11B!!!llm'1 ........ llıill .... llm! ................................. ~--

Menemen tcra D~i.r~:d;~6:1178 I Afyonkarahisar Belediyesinden: fl'" '5Ki ı,:;;ı; !QNiN5 MM# ·a 
Hususi muallim 

Menemenin Gaybi mahallesin- 1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar belediyesine ait 1978' 
Jen Evli oğlu Eminin Musabey kö- lira 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 
yünden hacı Ahmet oğlu Mualla 2 - Bu intaa:ta ait şartname plan, harita ve diğer evrakları bef 

ilk ve orta okul öğrenci- Mehmede hükmen borçlu 531 kü- lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacaktır• 
lerine özel bir öğretmen sur liranın temini istifası için borç- 3 - Bu inşaat 16/5/937 tarihinden itibaren 4/6/937 tarihi1'1 

istiyenlerin gazetemiz ida· lu Eminin tahtı temellük ve taarru- kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyl• 
re memurluğuna miiraca- funçla bulunan ve yeminli üç ehlivu- eksiltmeye konulmuştur. 
atları. kuf marifetiyle mahallinde kıymet 4 - lhalei ka~iyesi 4/6/937 tarihine rastlıyan Cuma günü ,,.. 

ü«aa111ınoı!2~·*"~"~1!m!!!!'!!!llll!!!lllll ____ .e ve vaziyeti hazırası tespit edilen at 14 te Afyonkarahisar belediyesi encümenince icra 1't" 
lzmir Birinci icra memurlu· meikUr Musabey köy civannda vaki lınacaktır. 

ğundan : §Al'kan yol, garben hacı Hatip Ha- 5 - isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun ka.,-Jı 
Bir borcun temini tahsili lil, §İmalen Sabancı deli Mehmet zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek ibl' 

d h b 1 Ve Çam Hu··seym· ver .. ••sı·. cenuben le tarihinden bir saat evveline kadar zarflarını vermit bd" zımnm a ta h acze a ınan ..._ • 
yol ile mahdut ve beher dönümü lunacaklardır. 37495 kilo mikdarındaki buğ· 6 T · kk 
on sekiz lira kıymetinde bulunan - emınatı muva ate 1500 liradır. 

day açık artırma suretile 25 yenisi 2975 hektardan ibaret 7 - Fazla malumat almak istiyenler tahriren veya ,ifahen 111 
28 - 5 - 937 tarihine müsadif olan tarlanın 28/5/937 tarihinden _ gün Afyonkarahisar belediyesine müracaatle istedikl•• 
Cuma günü bmir borsasında itibaren müzayedeye konularak kıy- malumatı alabilirler. 2917 
açık artırma suretile sabhğa meti muhaınminesinin yüzde yet- 25- 27- 29- 1 (916) (1584) 

çıkarılacaktır. Bu artırmada mit betini bulduğu takdirde birinci y EN J T Qwp HANE 
satış bedeli muhammen kıyme- ihale 28/6/937 tarihine müsadif pa-

zartesi günü saat on dörtten 16 ya k ) · ı • • ) • • 
tin % 75 ni bulmatlığı takdir- kadaricra edileceği ve ıdymeti mu- mar a ı terazı erımız ge mıştır 
de satış iki gün daha tem- hanımineaini bulmadığı takdirde on ' 
dit edi'erek ikinci artırma~• be§ gün müddetle teındidiyle aon 
31 - S - 937 faribine müsadif ihale 13/7'/937 tarihinde salı günü 
Pazartesi günti saat 10 da yi· •saat 16 da icra edilecek ipotek aa-
ne bmir borsasında satılacak- bibi alacaklılarla diğer atakade.rlann 

gayr menkul üzerindeki haklannı 
tır. Taliplerin mahallinde hazır hususiyle faiz ve maarafa dair olan 
bulunma arı ilan o!unur. iddialarını evrakı • müspiteleriyle 

159 5 (907) yirmi gün içinde icra dairesine bil
cı.;t,,• # '""!!' ±**ffl'« • 5-:tt.o:x:wc•>=trtffl> 

Zayi 
B. 192 15/10/935 tarihinde 

Belediye Hava Gazı idaresine 
yatırdığım 7 lira 50 kuruş de
pozito makbuzu kaybettiğimi 
ilin ederim. ~ 

Piyer Alioti 
{1601) (905) 

dirmeleri aksi halde haklan tapu si
cilleriyle sabit olmadıkça satış bede
linin paylıı§maaından hariç kala
cakları ve talip olanlar kıymeti• mu
hamminesinin yüzde yedi buçuk pey 
akçesini veya banka mektubu ibraz 
etmeleri dellaliye murafiyle _pul 
masrafı müşteriye ait olduğunu ve 
fazla izahat almak arzusunda bulu
nanlar icra dcıiresine müracaatleri 
ilin olunur. (912) 

• 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
0 

,O 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kil~d~111d' 

kiloya kaClaf mP\•cudu vardır. Satış yeri: Suluhan cı\fa 
No· 28/9 Hüsnü Öz Ôdemisli mafrazasıdır. 

" 


