
Berlin 'den verilen bir ha· 
bere göre, Bitler; Almanya· 
nın eski mDstemlekelerioi 
l•lib devletlerdeo~1stiy. e. 
eek · .,; · ' tır. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, aktamcı aiyual ruetedir 

Yunanistan ~ın Patras şeh· 

rinde amele ile zabıta ara· 
sında mO.sademeler olmuş, 

bir kişi ölmOş dokuz kişi 

de yaralanmıştır. 
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Uluıılar kurumunda önemli bir toplantı A ı an a 1 Ne zaman çekileceklermiş 

Rüştü Aras'ın, hoğazlarvun~ncirı!riuiLihya hudutlarına 
llıes' elesi hakkındaki sözleri van.:~:ıi?c:~!İDİD it- asker gönderdiler 

hali için Almanyanın koy· •----
Sovyet Rusya dış işleri bakanı M. Litvinot dutu memnuiyet, hlli devam Mussolini, bOtQn Jaşistleri fevkalade 

etmektedir. Yunan bllk6meti } d d• Italyan delegesine neler söyledi 
Cenevre, 14 (A.A) - As· 

samblenin öğleden sonraki 
toplanbsında M. HıckzelL 

(Fenlandiya) M. Samuel 
Hoar ile M. Laval'in söylev
lerini tasvip etmittir. 

Berlin elçiıi vasıtasile Al· top anlıya avet e ıyor 
manya nezdinde teıebbDsatt• 
buıunmupa da henDz bir 
netice elde edememiıtir. Al· 
manya Ekonomi bakanbiı 
incir ithalltçılarına Yuaanis· 

Tevfik ROıtü Araı; ıimdiki 
muahedelerin tayin etmiı 

olduiu durumda deiitiklik· 
ler huaule geldiji takdirde, 
Türkiye'nin kendiıini boiaz· 
lar rejiminde önemli tadilit 
icrasını bu de;iıikliklere 
tabi tutmak mecburiyetinde 
göreceiini ıöylemiıtir. 

tan mahaul6 içia permi ver· 
memektedir. 

Tay mis 
A vu&torya için ne 

yazıyor? 

f'~Teıfik Rıı,ıü Aras Cenevre'de delegelerle görüşüyor 
it. ....._vre 14 (A.A) - Uluı ve M. Makıimoa Balkan an· 
~ "'1eteıi aaamblesinde l•şması namına uluslar ku· 

Tecim muahedesi 
lıtanbul 15 (Özel) - Yu

goafavya ile Yunaniatan ara· 

( Taymia) razeteıi, yazmta 
aoa bir makalede, Anatar· 
yaaıa uif kalma-. ,UzlDden 
Avrapa barqıam dalma teb· 
likede oldatana Deri alr· 
mekte ve ita clevletia ere· 
mealili•i lıtlyealerl•, ba ba· 
ımta çok cllkkat etmeleri 
f&zamaa laabrlatmaktachr. 

ıında yeni bir tecim muahe· 
desi imzalanmıfhr • 

llJlev en M Litvi· rumuna olan baihhklarını 
..,., .. ,, ver hh · d" tekrar etmiılerdir. 
~~Jaa mura aıına o· 
~ Sovyet Ruıya tara· 
~ tavıiye edilen mllte· 
~~tarifi maddeıi birçok 
~yen bldiaelerin anll
..... ~IDelİne yarayacakbr, 
~Ye ıulan ilive etmit· 

• 

' ~•r elimizde, ltalyanın 
~ kurumu tarafından 
~ •clilmiı bir mlitecavi· 
~""8 maddeainin bük6m· 
~. 11Jıcak ıekilde Ha· 
~ tecavllllerini bildi· 
~ tiklyetname olıay· 

ı Jalaız ulualar ao•-
• tam adaletini elde 

~ olaaakla kalmıyacak, 
ltalyaa uluıunun ara· 

~ ~nmıı oldup aem· 
~ -k etmit olacaktı." 
~ lit,iaof aoıyetenin bu 
-. - •iaia tarifi meı'eleıi· 
" 'tl1et edeceii umudu-
~ermiıtir. 
~· ıoara uluılar •o•·~ 
1''''çeveai içinde bir 
' teıekklililalln viicu· 
'-.... htiriı11aeıi teklifinde bu· 
~r. 
~. lt--~~Yiaofa rCSre, böyle 
~~kil çok daha geoit 
.,._ '1alaıma11nın vllcuda 
it .ealae yarayacaktır. 
'~tYiaof barııın b611n· 
~ 11iuau, kollektif em· 
,_ ~ '-ruri bulunduiu ve 
\ lt.~-Jeti bllreler araaın
~ .;"'lılcı. yardım paktla· 
sı•··••ıbrmak 'lizım' 
~ •olctalarında israr 
~· 
~ llttiaof ıayleyinin ıo· 
t.1' ilci tarafla paktları 
~~edea ıiyaaal telikkiyi •t-· ' ~ -•ı ve M. Hoare in 
~ •• dotan kıvancını 

Ve ba ıöylevin 

lait 80•reteıiaia ıeleceği 
falilaayır olclutunu 

............. ·------
Balkan gtıreş şampiyonu bu gece belli olacak 

Dünkü müsabakaların hep-
sinde de takımımız galib .. 
Bulgarlar diskalifye edildiler. En tehlikeli rakibimiz 
Romenlerdir. Hoseyin'in kaburga kemikleri kırıldı •• 

lstanbul 15 (Ôzel) - Bal· 
kan rllreı pmpiyonlutu 
miiaabakalarına buglln Tak· 
sim ıtadyumunda devam 
edildi. Binlerce aeyirci atad· 
yumu doldurmuıtu. En en· 
teresan futbol maçlarında 
dahi bu kadar kalabahk ol· 
mamııbr. Korgeneral Fah· 
reddin Altay da ıeyirciler 
araıında bulunuyordu. Stad · 
yum kapısında, Tllrk, Yu
goılav. Rumen, Yunan ve 

Uört yoz 
Senelik el yazısı 

bir kitab 

M. Sıoyac#nopif 

Almaaya'nın Belırad el• 
fili. ı•••I •••tta Almıa 

Gıireı Milli 
Bulgar bayrakları asıla bu
lunuyordu. Bu 1abab tayyı· 
re ile şehrimize ıelen Ro· 
men giireı federasyonu reiıi 
M. Amanuel de 11hada idi. 

ilk güreş 56 kiloda Bul-
ıar Yorokf ve Yugoslav Tos 
arasında oldu. Tos 6 dakika 

orduları tarafından kurtara· 
lan ve Su bistan'a aid oldutu 
anlaşılan dört yllz sene evvel 
elle yazdmıt bir kitabı, bat· 

· bakan Müıytl Stoyadinoviç'e 
tealim etmiıtir. M. Stoyadi· 
noviç. Alman el~aine bOk6· 
meti adına teıekklrde bu· 
h111mafbar, 

Takımımı: 

46 aaaiyede rakibini yenerek 
maçı kazandı. Romen Tozar 
Yunanlı Triıi 2 dakika 58 
ıaniyede yendi. 

61 Kiloda Romen Rinya 
Yugoslav Yaıoviçi 3 daki· 
ka 31 ıaniyede; Yunanlı 
Ralia, Bulrar Borla Mapno· 
fu 7 dakika 23 uniyede 
yendiler. 

66 Kiloda Saim, Yaıoala• 
Noıarı mllubakaya ıelme• 
dijiadea blkmen; Romea 
Borlavan, Bulıar Teodora 6 
dakika 28 ualyede maj'l6p 
ettiler. 

12 kllocla Y oıolla• FieeJ, 
--.O.•ı4111Ct ~ 

Mıwolini FaJiatler kurultayında söylev veriy or 
Roma 14 (A.A) - Kabl· \ memit oldapna telmih et· 

aeaia yapbit toplaab IO· mektedir. Meclia ba karan 
naada yapılan bildirikte de· ancak ulaılar kurumu tara· 
niliyor ki : fıadaa yapılacak baza hare· 

Baka••ar, ltalya•ı• al .... r kit tlıerine alacakbr • 
10ayetul lyui olarak kal· Roma 14 (A.A) - Tama 
mata denm etm..W l•lrla· ... kam bafclaJ fiabaıa ,ak· 
uı ltırak .... ilatiaali olu aelmuiDia labe ~·k 
ıeraitl ılıcle• r~irmiflerdir. için bir milyoa kental bat· 

Bakaalar, ltalyan- Habeı dayı cari fiatlann claaanda 
mea'elainln ltalyanın yap• bir fiatla mllıteblildere ar
hiı ıealı fedaklrbklardan zetmeye karar vermiftir. Ta
ve pJJetlerden Hara aJDI• nm bakanıaın eliade baadaa 
ma yola Ue kotarıfmaıı (bal· baıka bir milyon la en tal bat· 
leclilmui) kabil olmadıfıaı day daha vardır. Fiatlan ia· 
•çıkça Ye tepar M57lemek clirmek için bu ıtoka da pi· 
ldewlerl oldataaa kaydet· yaıaya çıkaracakbr. 
miflerdir. Roma 14 (A.A) - Reamt 

Roma 14 (A.A)- ltalyan bir bildiriie gire, M. Mu
ıuetelerl, bakanlar mediai- ıolini bakanlar kurulana ya· 
Din ltalyanın ulaılar aoaye· baacı memleketlerde oturan 
teıini terketme1e karar ver· - Deuamı diJrdiJnc4 ıalıifetJ. 

••••••••• 
Bu gOnllo mes'elesi 

Zehirli gazlar ve 
korunma f_;areleri 

Tilmgeneral Mazlum, Adapazarında 
önemli bir konferans verdi 

Zehirli sadar lconmma ıecrübeleri 

Adapaun 14 ( A.A ) -
o..ı iflerlai dlltltm•k lsla 

ıebrimize gelen ı&el utbk 
itleri baıkanı Doktor Tim· 
general Mazlum balkeviade 
zehirli gazlar ve korunma 
çarelerini anlatan bir konfe· 
ranı vermiıtir. 

Bir saattan fazla allren 
konferam halk tarafından 
çok ilgi ile karıılanmıt. bal
kevi salonu dinleyicilerle dol· 
muıtar. 

: Kaçakçılık 
Ankara, 14 (A.A) - Ge· 

çen bir hafta içinde rDmrlk 
muhafaza &rrlltll biri ili 20 
kaçakçı 855 kilo ı&mrllk 
kaçağı 3 tllfek 27 mermi 24 
ılmlf mecidiye ve 44 ka· 
çaksa laar••• ele reçir•iftir, 
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Paravananın arkasında 

saklı bulunan Boni, odanın 
boşandığını görür görmez, 
bir sıçrayışla paravananın 
arkasından fırlamış ve ma
sanın üzerindeki kasketi eli
ne alarak tetkik etmeğe 

baıladı. Boni, derin derin dü
şündükten sonra kendi ken· 
dine: 

- Sevie, bu kasketin as
tarını sökmüş ve papağan 

tüyünü arasına sokmuş, an· 
ladık amma, niçin, ben buna 
biç bir mana veremi
yordum. Bu tliyü ne yapa· 
cakb? 

Con Straun, Boni'nin bu 
sözlerinden dolayı ani bir 
asabiyet duydu ve sert bir 
dille: 

- Allah aşkına, senin bu 
hayal ve f araziyelerini din
i emeğe vaktim yok! 

Bu sırada pansiyon sahibi 
Madam Pontes kapıdan gö · 
ründü. Telaşlı idi. içeriye 
girince: 

nızki madam Honhard'a kar
şı şiddetli bir kin beslemek
te idi. Rahmetli de ondan 
şüpleniyordu. Hatta bir yer
de demiş ki , tel kafesleri 
pencerelere vaktinde koy· 
mamak için meçhul kimse
lerden para almıştır. Bu kim
seler de madamın düşman
ları imiş. Bunlar birer fara
ziyedir. Ancak madam, ko
canıza karşı olan hissiyat ve 
kanaati göstermek itibarile 
kayde değer. 

Madam Pontes ac:ı acı 
güldil ve: 

- Fakat Madam Hon
hard'ın, yarı deli ve herkes-
ten ıüphelen bir kadın ol
duğunu unutuyorsunuz!. 

Dedi. Con Straun, bir 
kaç saniye ıliren bir ıllk6t· 
tan sonra Hndalyanın ilze• 
rinde duran kaıketi alarak 
madam Ponteıe uzattı ve: 

- Bu kasketin kime aid 
olduğunu bilirmiıiniz? 

- Madam kaıketi eline 

alır • almaz: 
- Arkası var -

- Affedersiniz, sizi fazla 
beklettim. Ah ıu benim ko· 
cam olacak Doıti ah!. Ben 
bu adamla evlenmiyecektim 
amma.. Demiryollarımız 

Dedi ve taharri imirinin E ., I 
emrine amade olduğunu ima rgaoı ye U aştı 
eder bir vaziyetle ellerini lıtanbul lS ( Huıuıt ) 
utuşturmağa başladı. Tren hattımız Erganiye var-

Con Straun, madamın söy- mıştır. Halk ıeviaç içindedir. 

ıedikıerini dinledikten sonra: Rayiştag açıldı 
- Kocanız avdet etti mi, 

madam? lıtanbul lS (Özel) - Al· 
Diye sordu. man cumur baıkanı M. Hit-

. Madam Pontes, mütehev· ler, Nurenberıte Rayiıt•ı 
vir bir çehre ile: meclisini bir söylevle açmıı· 

- Amma ne halde dön· tır. 
dü bilirmisiniz? Bulut!. Me- Halk saha8ında yapı· 
murlannızdan iki kiti. adeta lan maçlar 
ıürükliyerek getirdiler! Halk sahasında dlin yapı· 

Con Straun, madama dik· lan maçlar da Tilrkyurdu, 
katle bakarak: Yükselmeyi 1·0, Turanspor, 

16 Eyl61 J.!.-
(Uluıal Birlik) 

Ingiltere Sırnaşık aşıkın teci akıbeti 

Zengin ihtiyar, Boş bir evİJl Irakta tayyare karar· 
gAhı yapı yor 

Irak - logiltere muahe
desi mucibince, ingilizler 
yeni bir tayyare istasyonu 

öııünde ölü olarak bulundu· 
kuracak ve bugünkü Elhindi 
istasyonunu lrak'a bıraka· 
caktır. 

İngiltere hükumeti, (Sin· 
nizziban) da yeni istasyon
larını bitirmek üzeredirler. 
Bir milyon dinara yakın bir 
masrafla vücude getirilmiş 
olan bu istasyonda bir çok 
hangarlarla zabitler ve me
murlara mahsus 2500 ev ku· 
rulmuıtur. 

istasyonun plinı modern 
usullere uygun olarak hazar· 
lanmıı, ağaçları lngillereden 
getirilmittir. Çok geçmeden 
burası Irak ortasında bir 
ecnebi ıehri manzarasını 
alacaktır. 
Emir Zeyid Bağdad'da 

Hemıiresini Londrada Irak 
mllıteıariyle evleadirdiii için 
kardeıi Irak sabık , karala 
F eysal ile dargın bulunan 
Emiı Zeyid, Bağdad'a d&a
milt Ye iyi karşılanmııtır. 

- Franu'da bulunan Ali 
komıer d6 Martel'in Paris· 
teki temaslanaı bitirerek 
birinci Teırin nihayetine 
nihayetine doğru Berat'• 
ıeleceği son haberlerden 
anlaıılmııtır. 

- Baıvekil ve Hariciye 
nazın Milıyi Laval, Su-
riye ve Lllbaan Ali komseri 
Kont d& Mertel'le yakın ıark 
aıkeri baıkumandanı ıene· 
ral Hotzikeri kabul etmiıtir. 

Koauımalar daha ziyade 
intihap idaresile aıkeri teı· 
kilit bitçeleri ilzerinde ıeç
miı ve intihap altındaki ara
zinin umumi vaziyeti de gö-
riilmllıtilr. 
. - Memleketimize girme

ııne mlluade edililen Filis· 
tin bllyik mllftisi Elhaç 
Eminelbliaeyini Uç gün ev-
vel Beruta gelmiıtir. 

Suriye ve Lllbnaaın muh
telif ıehirlerinden bir çok 
kimıeler Berata ıid"rek 
miftiyi ziyaret etmektedir. 

işlemişler .• Kpıdaki 

rol o •. 
Meğer cinayeti baba kız 

otomatik tabancanın • ye· 
safsız adamın metresi olmak gücünü bırakmıf bu C!

111 
rt· Cinayetlerin bilyük bir kıs· 

mının saiki, intikam almak 
hevesidir. Yapılan her hangi 
bir haksızlığı af edemi
yen ve mut aka mukabil kö
tülüğü kendi elile yapmak 
istiyeo insanlar, şüphe yok
turki iyi insanlar değildir. 

Yapılan her fenalığın veya 
cinayetin cezasını beşer ce
miyeti hükumetlere bırak
mışlardır. Bu esaslı ive dört 
kaideyi dlişünemiyenlerin in
tikam almak için baş vurduk
ları çareler cidden korkunç 
ve ıeytan itini andıran iş

lerdir! 
Afağıda anlatacağımız ci• 

nayet te ıeytanların bile ak· 
lana gelmiyecek bir iıtir: 

Amerika'da Pitıburg şeh
rinde Nardo iıminde ticaretle 
metgul biriıi ve bir de Mar
yon isminde genç ve güzel 
bir kızı yardır. Bu aile, uzun 
senelerdenberi kendi halle· 
rinde geçinib gitmekte iken, 
Nardo'nun iıi birdenbire .bo
zulmuı ve genç kızını kasa
banın kenar ve dış kısım· 
larında bulunan evinde yalnız 
bırakarak işlerini düzeltmek 
ıçın Amerika dahilinde 
uzunca bir ıeyahata çıkmııtır. 

Genç kızın bu suretle ol
dukça genif bir evde yalnız 
kalması, Nardo'nun bazı iş· 
lerinde ıeriki olan ellilik 
Koven isminde sefil ruhlu 
bir adamın itine yaramııtır. 

Ve bu adam, bir gece geç 
vakit ve hile ile genç kızın 
evine girmit ve genç kıza 
ilinı aşk etmiştir. Maryon'un 
muhalefetini gören ellilik 
aıık, maksadına vasıl olmak 
için de kızı ölümle tehdid 

mecburiyetine düşecekti. tin etrafındaki karanhJI yı 
ilk tecrübenin böyle bir ınak için çahşmağa baı1•111'1'" 

netice vermiş olmasına rağ· br. , .. 
men Koven, heman 1.ıer ak- Nihayet bir tesadilf 

1111 

şam evin etrafında dolaş- eleyi halletmiştir: d r 
maktan ve içeri girmek için· Nardonun nerede ol 

0 
f'" 

de bir fırsat araştırmaktan malum olmakla beraber 
1 

İS 
geri durmamıştır. deti birkaç güne nıüt~c•;, .. 

Maryonun babası Nardo olduğundan, zabıta evı~ ,ç· 
avdetinde, şerikinin bu hal· pısını anahtar uydurara k•l'' 
lerini görmüş fakat görme· mağa karar vermif ve ·roct 
mezliğe gelmiştir. Çünkü kilidinde anahtar çevrı 

1 

ol• 
aralarındaki hesaptan biraz tepeden bir patlayış duf er 
borçlu imiş! Koven, şeriki· muş ve bir kurşun d• lllflr 
nin seyahata çıktığı günler- mere çarparak caddeye .,,t• 
den bir gün, kapının aralı· lamıştır. Kapıyı açan ı• dibi 
ğından Maryona bir mektup memuru, eğer bir karii b•f'" 
atmış ve eğer muayyen bir sağda olsaydı, kurıunu .. ~ 

dd d 
n;nden, tıpkı ıırnaıık t.• 

mü et için e metresi ol- gibi yiyecek ve ölecek 1• d• 
mazsa, şeytanın aklına gel- Bunun üzerine, Nard~ı•' 
miyecek tedbirlerle arzusun- k , ... kızının kapının nst 1 

,.-
da muvaffak olacağını bildir· yer" otomatik bir tabanca 1•1tt 
miştir. b re• 

Bu mektubu, kız, avde· tirdikleri ve kilid • tıadıl' 
tinde babasına vermiş ve gelince tabancanın p• ret!' 
baba, kız baş· başa vererek ihtiyar aşıkın da bu 

111

~ 
bu sarnaşık ve tehlikeli aşıka katledildiği meydanka./i' ,dil

baba ve kız tev ı 
bir ders vermeği kararlaştır- mitlerdir. __,,.. 
mışlardır . .......-;--

Acaba sırnaşık aşıka ne Kayseri 
yapacaklardı ?. ıO Kasabanın maruf polis me· Kombinası yar 
murlarındar Ridle, gece tef· ,açılıyor 1'•Y-
tişinden dCSoerken Nardonun Ankara 15 (Ôıel) - t6• 
kap11ı önünde mermer mer· seri kombinasının açıllll• saf· 
divenler üzerine up ·uzun ve renind" bulunacak olıll dl~ 
yüzü koyun yatmış bir adam yet Rusya ağır ell ~· 
görmüf, tetkik edince bu .k. . b k riY•,e a..i• ı ıncı aı anının b ., ... -
adamın mahut Koven ve ha· deki heyet bu sab• , ~ d•• 
şandan aldığı bir kurşunla mize gelmiştir. HeY SlUl'el 
ölmüş olduğunu anlamıştır. rakta Celil Bayar, So"' 

Bibamdun yaylaıında bu· 
lanan İbrahim Hanano da 
Beruta giderek mliftliyle gö· 

ilk tetkik neticesinde Na· bank genel direk~&rOdıf b•• 
ronun evinde hiçbir kimse- yet elçiliği erkin• ıle . ,111ıai' 
nin bulunmadığı ve baba ile kanlığı ileri gelenler• ııır 
kızın iki gün evvel ıeyahata yet müdürü tarafınd•pıl,., 
çıktıkları görülmüı, ayni za· ıılanmış ve Ankara 
manda kurşunun tepeden a- misafir edilmiştir. .,,ıi'' 
tıldığı da aşikar olduğundan Heyet başkanı be';.,ıı;. 

Maryon, gücünün, kuvve· cinayetin evle bir alakası ol· de Sovyet Rusyanın C;ıt) 
tinin yettiği kadar bu azgın madığına karar verilmiştir. elçisi bulunduğu ba~d~r. 
etmittir. 

rlltmBıtlir. 

lnbiurlar baımlidüriyetin• ihtiyara mukavemet etmiş, Fakat, bu adamı elbet te Bayar'ı ziyaret etnııf 1'•f - Kocanız kurnazlık et· Hacıhüıeyinleri 2-8 mağlüp 
mittir. Hadise ile alakası etmiılerdir. 
olmadığı kanaatini vermek l••Ö!!!lk-sfl•r•e•n•l•er•!-M-u•t--••l 

den· - tli b öldüren bir el vardı? Kim - k 1•11 L:.t · us , aşı parça, parça Yarın açılaca 0 
1 r· 

Barut depolannın tehre ve kendisi yarı çıplak di? ve silahını nereden, na- seri kombinaıan• aı• 
uzaklığı dolayısile her gün bir hale gelmiş ve.. Ko· sıl kullanmıştı? trenle gidilecektir. d' 
gidip gelmekteki müıkilita venin arzusunda muvaffak Bu cihetler temamen meç- Seyyah uel ~ı~ıı1 
nazarı dikkate alarak dina- olacağı sırada, dışarıdan bir hul kalıyordu! ~ ., v . k f s ? . ı:oıı• g .df mıt, apslil, itil ve şenlik gürültli duyulmuı ve ihtiyar onra .. Bu adamın bu Bu sabah lunan• profid~ 
fişekleri satışının pazartesi aıık ta korkarak firara mec- boş evin kapısın.da iti ne idi? Fransız bandıralı . • "Y ·nı•''"' 
ve cuma ılinleri yapılmakta bur kalmıştır. Bu da malum değildi! vapuru ile şebrı 

için işi sarhoşluğa verdii. 
- Madam Pontes, beye· laka (Okamentol) 

canlı bir lisanla: ôksOrO.k şekerle 

- Kocam gibi bir adam- rini tecrObe edi 

ıiz .• 
dan fÜpbeleneceğinizi zan· 
netmiyorum. Çünkü, bir ke
di dahi boğa bilecek adam 
değildir. 

Evet, fakat unutmayı-

Ulusal 

olduğu muhterem halkımıza Eğer bu tesadüf olmasay- Polis Ridle, bütün işini ve seyyah gelmiıtir. , 
ilin olunur. 16-18 2888 dı, Maryon o gece bu in· deJJ' 

Q.J lzmir milli emlak müdürlog~ ünden: lzmir milli emlak müdürlüğilll ı;ı' ıaO 
> Karataı dokuz eylül sokağında 61 eski 65 taj nu- ah •" of Buca aşağı mahalle çiçek sokağında 13 nuuıar . ...,b 

maralı 99 metre murabbaı arsa 30 hP .. = Karııyaka alaybey sezai sokağında 2 eski 2 taj nu· Yukanda yazılı evin mülkiyetine haddi layık ta rdıll~ 
Condelik oiyaaal gazeıe ~ maralı 694 metre murabbaı arsa 347 etmediğinden oo gün müddetle temdidiue karar •;li eoıli 

Sahibi: Haydar Riişdii ôkıem >-., Karfıyaka alaybey mektep sokağında 37.39.41eıki37 Taliplerin 23.9.935 pazartesi günli nat 15 de oıı 2954 
Neıriyat müdürü: ,,,_ taj numaralı tarla elyevm arsa 2663 metre murabbaı 266 30 müdüriyetine müracaatları. ded: 

Hamdi NilzMı "'"' Karşıyaka alaybey meydan ıokağıncla 31-35 numa· ' 1J " 
Telefon:2776 :Q ralı 788,50 metre murabbaı aroa 197,15 Jzmİr milli emlak müdür}üğfl şrl .S 

Adres : lzmir ikinc Karııyaka donanmacı tabir sokağında 13 numaralı ikinci kordon tuzha~e sokağında 22 eski 28 taj 
00°d.laıldı ef .1. 

Beyler sokağı Ve Pftrjen :;ıabapın J,..ı 353 metre murabbaı arsa 124,25 .,. 
Abone şartlan : en ftstftn bir mll8· Q,;) Karııyaka osmanzade tabir sokağında 6 numaralı lı dOk

116

~ t9 1302,50 metre murabbaı arsa 456 '' " " " 18 eski 24 taj numara bar- 'Jf 
700 kuruş senelik bil şekeri olduğu· Karııyaka bahariye bahadir sokağında 53 numaralı Kahraman ar aydın domiryolu sokağında 95 nuıııara fi 
400 • alb aylık n.u unutmayınız. 47 metre murabbaı arsa 14 Tepecik çakır sokağında 32 taj numaralı e• (ıO 

ilin şartları Karııyaka bahariye karakol aokağıoda 15 numaralı Buca uzun sokakta 67 eski 85 taj numaralı e• 1ıa•• 11 
Resmi iliolar için: Kuvvetli mftsbil 179 metre murabbaı arsa 50 Buca uzun sokakta 38 eaki 

0

46 yeni numaralı kah;:ı.ııll' 'jlJ 
Maarif cemiyeti ilinat istiyenler Şahap Baca yakan vakıf namı diğer 3 numaralı 145,72 metre Buca özdemir ıokağında 24eski18 taj numaralı dllklıi• 1ıı 

bllrosnna müracaat edil· Sıhhat sllrglln >-., murabbaı arası 22 Buca yukarı geniı zafer ıokağında 48 numaralı • ~ 
melidir. ~ Altundağ köyDnde göl içinde bili numaralı 1114 metre Burnova ikinci kür! oğlu sokağında 2 numaralı1 '•• ~ 

Hususi ilinlar: idare· haplannı Maruf · murabbaı arsa 59,20 Bayraklı haliliye sokağında 18 eski 12 taj oum•'"~ ddi 11;.ı 
hanede kararlqtırılır ecza depolann Yakanda yaıılı arsalana mlilkiyetleri peıin para ile aa· Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarın• .:diO• ~ I' 
Buılclıjı yer :ANADOLU ve eczanelerden blmak here m&zayadeye konulmuıtar. Taliplerin 19.9.935 talip zuhur etmediğinden on gün milddetle ıeııı •' 1 matlıulı aruınlar. perpmbe ıı&ıı& oaat 15 de milli emllk m&dllriyetine verilmiıtir. Taliplerin 23-9-935 pazarteai iDDD .. 

~-_..=;;,;;;:=:.------~ .. --••••Iİl•llllLl•~lracutlan.=~~~--------~5~-1~5~--:2800:~.!.~•=il:ıı:.:••:::•a~k~m=lld= etiae mtlracaatları. 

Birlik 
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Acentası Fratelli Sperco Vapur 

• 
... cV'-i! 

K~~ 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

"CHIOS" vapuru 16 ey· 
lülde bekleniyor, Hamburg, 
Bremen ve Anversteo yük 
alacaktır. 

11IT AURI" vapuru 16 ey· 
lülde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Direkt, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaklar. 

"VVINFRIED,, vapuru 1 
Bci. teşrind~ bekleniyor. 5 
Bci. teşrine kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yükliyecektir. 

"VV ASGENVV ALD" va· 
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 18 Bci.~teşrine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükliye· 
cektir. · ·o 11 ıu ıı-

1 "SOFIA,, motöril 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

• aze temız ucuz 
ilde; 

iter tOrln tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Olivier ve şilreka
sı Limitet vapur 

acentası 

"ANUBIS" motöril 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An· 
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yiikliye· 
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Cendeli Han. Birind kor· HAMBURG 

don. Tel. 2443 .. TROYBURG" vapuru ha· 
Ellerman Linyn Ltd. len limanımızda olup Anvers, 

Liverpool hattı: Roterdam ve Hamburg için 
" ROUMELIAN " vapuru yük alıyor. 

20 eylülde Liverpool ve "NORBURG" vapuru 8 
Svvenseadan gelip tahliyede Bci. teşrinde bekleniyor, 
bulunacaktır. Anvers, oterdam ve Ham· 

"DIDO" vapuru 17 ey· burg için y&k alacaktır. =- lül
1
de

1 
bkekdlenmeLkte olup 21 DEN NORSKE MIDDEL • 

ey ü e a ar iverpool ve HAVSLINJE ( D·S. A·S. 
ilanı R .r_ "' fh Glasgovv için yük alacaktır. SPANSKELINJEN ) 

Z8 üstem ıotogra &ne Ve "ROUMELIAN" vapuru 29 OSLO 

f Otog"' raf malzeme mag"' azası eylülde beklenmekte olup "SArDINIA" motör& • 27 
El, 5 birinci teırine kadar Li· Eylülde bekleniyor, Havre, 

fi Gırızı Rillıem beyin foıoğrafhaneJi, /:mirde en verpool ve Glaıgovv için Dieppe ve Norveç limanla· 
~af çekmekle ılJhreı bulan bir san'aı ocagıdır. En için yük alacaktır. rına yiik alacaktır. 
"'°"°"lpeıenı olanlaT dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· Londra hattı: "SAN ANDRES" motörü 

El, nıemııun kalmıılardır. "FABIAN" vapuru 17 ey· 23 Birind Teırinde bekleni· 
"Gırıza Rasıem beyin, foıop-aJ malremui satan ma- lülde beklenmekte olup 18 yor, Dieppe ve Nor· 
~ da. muhterem ma,ıerilerinin ince :evklerirıe JT/Jre f .. I k d L ı· .ı. &. o ey u e a ar ondra ve Hull vec ımanlarına yilk ala· 
'""' ~u mallan, foıoğrar makinelerini bulundurmakta· • IJir L- • • için yük alacaktır. caktır. 
ıL -: aıyareı ~, ıeyı ıspata kafıdir. " EGYPS !._~ • Bqturak caddesi, Refik be 181) .. IAN " vapuru ARMEMENT DEPPE· 
ı ıir. Ç8l'f 27 eylulde Londra, Hull ve ANVES 

~ ~ • . . = bulunacak ve ayni zamanda teırınde beklenıyor, Anvers 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
"UL YSSES" vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylülde 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvers, Ro· 
terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 teırinievvelde gelip 12 teşrini· 
evvelde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

.. HERMES" vapuru 21 teşrinievvelde gelip 26 teşriniev· 
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacakbr. 

14 HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip yükiinü tabliye· 
den sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES" vapuru 4 teşrinievvelde gelip yükünü tabii· 
yeden sonra Burgaı, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES" vapuru 19 teşrinievvdde gelip yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence Jimanlanna 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND" motörü limanımızda olup yükünll tabliye 

ettikten sonra 15 EyHilde Rotterdam, Hamburg, Copenhaıe, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanları 
için yok alacacaktır. 

"VINGALAND" mot&rii 2 teırinievvelde gelip yükünft 
tabliye ettikten ıonra Rotterdam, •Hamburg, Copenhage, 
D.antzig, Gdynia, lskandinavya ve Oslo limanlarını için yük 
alacaktır. 

"V AS~LAND" motörü 15 teşrinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lskandi· 

navya limarına hareket edecektir. 
.. NORDLAND" motörn 2 teşrinisanide beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzıı, Gdynia, Oslo ve lskandiaavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teıriniev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelona 
için yük alacaktır. 

"SUÇEAVA" vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teşrini· 
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
.. LEVV ANT" motörü 15 teırinievvelde Anvera ve Gdynia 

limanları için yük alacaktır. 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

firketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

ve 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000~fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı d5rdüncü Vakıf ban 30 - 40 ~( llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllİlllllllllllll 111111• Anversten gelip tahliyede• "~G YPTE" v~puru 12 Bci. 

~ ~nıır yurı fil ens Ü ca İJ- 6 teşrinievvele kadar yük Direkt mal yükliyecektir. 

1l = THE EXPORT s-s CORPO- s .. e Bank ~ .. k A . . k ·= alacaktır. RATION-NEVYORK --- um r ---· i Ur nonım şır etı§ The General Steam Navigation s· 1 'k . .. ~ · § C Ltd ır eıı Amerıkaya dogru 
~ a - 0

• • f ı Fabrikaları mamulatı 1 ~ '1 mOessese, iki yoz bin lira sermaye ile ~ "STORK,, vapuru 20 ~y- "EXEC~;1~;r 8 ~ '- ltktıı etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-- lülde beklenmekte olup 27 ... ld b ki . "vapuru 1 Yerli malların en iyisi, en sag"' la-
~~'- - 1 .. 1 k d L d . . k ey u e e enıyor. 1 L '{Ç6rers Limited (Şark halı) şirketine ait - er u ~t a ar OD ra ıçın yü "EXILONA" vapuru 30 1 ~il'd H Ik rd k. k r. b .k = a aca ır. eylülde bekleniyor. mı, en UCUZU en güzeli 
~ '1-.a t a apına a ı umaş 1.a rı asını satın Deutscbe Levante Linie " 
l '-lı,ı~tır. Fabrika btltlln teşkilAt ve tesisat ve mil•· • GALILEA • vapuru 10 1 ~dBOU~~R. 3~apuru_ 20 Hereke kum aşları 
1 NL. llrlini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· - eylülde Hamhurg, Bremen eB~ ül .ek Age ıp'k .. eyluldld~, 

1
-...... d = A ten gel' t hı· d ır eşı merı a ıçın a ıgı . Fesane kumaşları 
'- ... en itibaren yeni şirket tarafından ialetil· = ve nvers ıp a ıye e . 14 

tlt,ledi H . O. • likl . k b = bulunacaktar. malları lskenderıyede EXE-~ "i~·y, ver. er • nevlı Yd'ln ıpk. erıM, u':':aş, atta· - Not: Vurut tarihleri ve TER" transatlantik vapuruna Beykoz ktınduraları 
~ çorap ıma e ı ece tır. amuuatın emsa· = 1 · • 1 . kt d k · I t f&•ki = vapur arın ısım erı iizerine a arma e ece tar. 8 k kö b J • 
§il-. ı yeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = değişikliklerden mes'uliyet SERViCE DIRECT a tr Y ez erı 
~•lllulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak = kabuledilmez. DANUBIAN Somer Bank yerli mallar pazar .. 

~ ~ ~deki sergide teşhir edilinekte ve satış fab- -- • " TUNA HA_!TI 
p ıçınde yapılmaktadır. = .... ALISA" nıotorü 10 ey· 1 fzmİr şubesinde bu)urSUDUZ 
l' 0•t• kutusu: 127 = ~ •; ~ lüld~ bekleniyor, Belgrad, ----------------·----•• 

l'tlıraf ad · 1 · · Al k E: ~ ~ lııııı Novısad, Komarno, Buda· pe•te, Bratiılava, Vivana ve "ABOUJIR" vapuru ayni 
1 

resı: zmar .. -· sanca = ca • . 'il' lllll 'tfon oumarası 2432 ve 3564 §§ = ~ P~ıte~ ~ra~ısl~va, Vı~ana ve Linz için yükliyecektir. zamanda Partsait aktarması 
811111111111111111111111111• 1111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllll lllllll!İi ~ = !; ~ Lı~zıçın yu klı Y•"._• ktır. A VUS T RAL y A HATTI olarak, Hindistan' Ak sa yi 
\ lltı lı k lÖ • ~ -:S ::: TISZA,, motorü 18 ey· Hidiviye kumpanyasının şark ve ıarki Afrikanın bü· 

12 b mo r Do K T o R == : . lülde bekleniyor, Belgrad, "ABOUKIR" vapuru 29 ey- tün limanlarına mal ala· 

'~Ytir kııvetinde (Dizel) Ali Aglih • ~ ~ "' ~ Novisad, ~omarno,. Buda· lülde bekleniyor, PaniDlalar caktır. 
'----- la az k il 

1 
b' 1 ~ ~ pefte, Bratıslava, Vıyana ve Orient Line kumpanyasının Geliı tarihleri ve vapur· 

'-~t a anı mıı ır Çocuk Hastabklan < C L. · · "'ki. k · BENDICO p L ..,,~ ••tıl k ~ ınz ıçın yu ıyece tır. .. " vapuruna ort· fann isimleri üzerine mes'u 
~ 1 tır. Taliplerin .,,. Miltebassısı 9l!!'!i "BUDAPEST" mot&ril 25 aaitte aktarma edilmek &zere liyet kabul edilmez. 

••ize mlracaatlan inci Beyler SoluJRı N. 68 eyl"'lde beklen'ıvor, BeJarad, A tr 1 bii n lim la Tele on 3452 u ı • vaa a yanın tun an • Birinci Kordon, telefoa 
NoYilacl, Komanao, ... ..ı alacakbr. No. 2007 • 2008 
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SON -TELGAAF.LA~ -: 
# • ". • • • Muharriri Çf'tıiren 

-. - - - MfŞEL ZEVAKO - 4 - F ŞEM"'ıwvtN • --- ---· ----- - -
ltalya • Habeş aolaşmazlağınıu, barba milncer olacağı kar1aatı çok kuvvetlidir •• · ,. 

l{abileler haskanları imparatorun hu· Şöwvalye DöPasavan, Rozeli'uin yaŞ~. 
' ' dıgını haber alınca adeta çıldırP11ş 

zorunda a_~d ~c;tiler ve ~epheye koştular :~:~~~:!:=i~;~:~~·:~:~: :::::!7~:~::~~;~ .. ~~ 
Daugal~lar kabile;i b;Şk~ı:iı:-bn lO o k.ti~-~eiieri.;i-;iarak -~~phey e :::n.~~m11~;~:;. · Kottere'ye ~~;: g;;d:!Y~~:.:·~~=:~ 
. hareket etmiştir. Bütün sınırlarda hummalı bir faaliyet vardır. - Viller - Kottere mi?.. üzereyim. Rozeli yatıyor 

Hem de 1395 senesinin Ha- - Evet, yaııyorl tıo 
Ietanbul 15 (Özel) - Adis • Ababadan haber veriliyor isleri, imparatorun huzurunda and içmi~lerdir. Dan· ziranında .. - Y aııyor hal.. Şef acil 

BOtftn Habeş kabile reisleri, imparator Haile Selise· gahlar yeminden sonra bntnn kuvvetlerile birlikte - Ev"et madam! karı, pis kadın, bilYbll·· 
ııin başkanhğı altında toplandılar ve Cenevrede konu· cepheye yollanmışlardır. Söylendiğine g~re, bOtOn - Bu kız, mavi gözlil, sa· kadın.. Rozeli yaşıyor yaf· 
şulanlar hakkında fikir alap vermişlerdir. Toplantı, Habeş cephelerinde hummalı bir faaliyet hnknm sn.' rı saçlı bir kız mı idi? Yahn. ıöyliyorsun~·kıl or 
uzun mOddet devam ettikten sonra, botnn kahile re· rftyor • Şövalye, heman ve hayret· yodr dıyhorsu?uz.?: 

1

1Jtıod•? 
1 • d f 1 d re e, angı ııım k·L•f e yerın en ır a ı ve: iP 

- Siz, siz Rozeli'yi tanı· Ah... Kusurumayıoıı d'oiıl· 
-Balkan güreşleri Cenevre mahafilin Patras dınız veya tanıyormısınız madam. Beni affe ~rudl 

Biran için şuurdan 111• i'8 
yoksa?. kaldı!. Çünkil Roıeli be• 

- Bu kızcağızı vaktile bir 
-Başıarafı 1 inci sahifede -
J omen Batova'yı 4 dakika 

ı.8 saniyede .sırtını y.ere ge· de ne d u· şu· nu· lu .. yor Şehrinde kalı bir kilisenin kapısına bırakmıı· hayatımdı!. ~ ) 
lar mı idi?. ( Devam ~ 

- Madam! muhterem ma· M z • oıJS 
dam! Siz, betbaht RozeJi'nin l e a} 

tırmek suretıle yendı. Bun· 
dan sonra Yunaa'h Zaharya arbede 
ile Hilseyin karşılaşacaklardı. ff b • t d 1 •ı• d lstanbul 15 (Özel) _ Yu· 
Fakat Hüseyin'in dilnkü gü· a eşıs an a la yaya man afili Ve· nanistanın Patraı şehrinde 
reılerde kaburga kemiği •t k? K b h f k k rı ece • araır u a ta çı aca amele ile zabıta arasında ar-
kırıldığından ve balen has· 
tahanede bulunduğundan Za· Cenevre 14 (A.A) - Ha· ma usulilne ldevam etmek, bede olmuıtur. Jandarmalar, 
harya hükmen galib adde· vas Ajansı bildiriyor: gerek her iki taraf için ve ateı etmek mecburiyetinde 
dildi. Bu hafta zarfında yapılan gere uluslar ıosyeteıi için kaldıklarından, ameleden bir 

79 kiloda Yugoslav Diı· uzlaıtırma meaaiıinia evre· faydalıdır. Uzlaştırmaya uğ· kiıi ölmOı ve dokuz kiti de 
kolman Yunanlı Vokakiıi 1 · · ı· · yaralanmııtır. erını ve ge ıımesıni incele· raıanlann Habeıistana bir 
sayı hes

1
abile; Romen K~kkaı yen Havas Ajanıınıa özel yardımda bulunmak projesi 

Bulgar çakayepi 11 dad i • Aytarı bu akıam Cenevre· vllcuda getirmeye matuftur. 
44 saniyede tuıla yen iler. de hikim olan genel hı·sa·ın B d 1 l 1 87 kiloda Romen Zivris· u yar ım araıa usa o aca· 

ıu merkezde olduiunu be· ğındaa mandası ltalyaya 
banba Bulgar Corciyefi 6 yan etmektedir. tevdi edilecektir. Uluslar 
dakika 13 saniyede tuıla Bilbaııa ltalyan bakanlar ıoıyeteıi konıeyi kararını 
yendi. Bundan sonra Yugoı· meclisinin bu sabahki müza· önümllzdeki hafta zarfında 
lavlı.rıo 928 Olimpiyadında kereleri dolayısile uzlaıtır· vermek taıavvuruodadır. 
ıampiyonluk alan meşhur ••-ı•.-•-------
Kalkaviç ile Mustafa gllreı- Ne zaman ç_ekilecek· Port k • 
tiler. Mustafa, rakibini çok e iZ 

d d ler.mıfiil zorlu vaziyetlere üıür ü. v 
-B<J#taTafı birinci sahifede -
bazı Binrazililerin tahrikitını 
haber vermiı olduğundan 
Libya hududunun ıllel bakım 
dan temini huıuıu kuvvet· 
lendirilmektedir. 

20 dakika devam eden gü· 
ret neticesinde Mustafa sayı 
hesabile galip ilin edildi. 

Ağır sıklette Yugoslav 
Begaç, Romen Şuıava'yı sayı 
hesabile yendi. Yunan'Jı 
Levos'ta Bulgar Dimitri çık· 
madığmdan bilkmen galib 
addedildi. 

Istanbul 15 (Özel)- Muı· 
ıolininin, Faıiıtler kurumunu 
fevkalide toplantıya çaiJr· 

Elen hoktimeti 
Ecnebi gazetelerinin 
Atina muhabirlerini 

kontrol edecek 
lstanbul ıs (Özel)- Ati· 

nadaki ecnebi gazeteler mu· 
bahirleri, Yunanistan için 
çok milbaliialı haberler uy• 
durarak gazetelerine verdik· 
lerindea, bunların kontrol 
altına abnmaları kararlaıtı· 
rılmıtbr • , ..................... . 

• • 
20 iL K TEŞRiN 

PAZAR 
Genel Notus Sayımı 

facialarla dolu macerasını 
baştan başa biliyorsunuz. 

- Ve.. Bu küçük kızca• 
ğız kilisenin önünden tesa· 
düfen geçen bir madam ta· 
rafından alınmıı myıdı?. 

- Evet, madam. Bu ço· 
cuğu bulunduiu yerden alan 
da Kraliçe idi • 

- Kraliçe mi ? 
- Evet 1 lıte bunun için· 

dir ki size icabında ve eğer 
isterse Kraliçeye de hayatı· 
mı feda ederim, dedim. 

Kraliçe, yllziinde derin bir 
düıünce ve durgunluk olduiu 
halde ayağa kalkb ve göz· 
lerini semaya dikerek : 

- Evet, dedi. Bu mace
rayı, bütün tafsi\Atile, fakat 
kızcajuıa hakiki iıminden 
baıka, tamamen biliyorum. 
ismini de bana ıiz öğretti· 
niz.. Ve, size bir faydası 
olmıyaa bir ı&kraaı nimet 
yllkll altında ezilmenize lll· 
zum olmadığını da söylemek 
iıteriml 

- Madam, madam! ne di· 
Bu suretle ikinci seçme 

devresi de bitirilmiı olda. 
Bundan sonra üçüncli seçme 
devresine baılandı. Hüseyin, 
Yugoslav Tos'u 12 dakika 
13 saniyede tuıla, Yaıar, 
Yugoslav Moloviç'i 3 dakika 
3 saniyede tuıla, Saim Yu· 
nan'lı Vatanidis'i 11yı hesa· 
bile yendiler. 

mağa karar verdiği Roma· 
dan bildiriliyor. 

Romenin boynundan yapııaa 
Mebmed, bir iki ıarsııta Şa· 
ıarva'yı yerb yuvarladı ve 
kos • koca vlicadüyle rakibini 
zorlamağa ba,ladı. Mukave· 
mete çahıao Romen, Meh· 
med'in bir oyunu karıısında 
ıaıırdı ve sırtı yere gelerek 
mailiip oldu. Çoban fv4eh· 
med, rakibini bir dakika 28 

Kabinesini dOşOr· 
mek istiyenler 
Istanbul, 15 ( Ôzel ) -

Portekiz kabineıini dDıllr· 
mek istedikleri anlaıılarak 
tevkif olunan 50 komliniıtten 
baıka ıol cenah partilerine 
menıub uylavlardan da ba· 
zılarının yakalandıktan haber 
veriliyor. • 

S.tyım yurdumuzun yorsunuz Allah aıkına ? 
- Hakikati ıöyliyorum 1 

Bundan sonra· Bulgar f. 
vanofla Fitel güreıtiler. Fi· 
ıel rakibinin sırtını 5 daki· 
ka 14 saniyede yere getirdi. 
Nuri ile Yunanlı Vefakis 
arasındaki miisabaka çok 
çetin geçti. Nuri rakibini 
ınçlükle ve sayı hesabile 
yendi. Romen Lizenbah ra· 
kibi Yunan Stanof Panoya
niıin sırtını 5 dakika 34 ıa · 
niyede yere getirdi. Romen 
Kakoı Yugoslav Fis Kolma· 
nı sayı besabile mağlup 
etti. 

Sıra günUn en mühim kar· 
tılaımasına gelmiıti. Çoban 
Mehmed iizerinde kırmızı 
bir mayo olduğu halde al· 
kıılar arasında ringe çıktı. 

Rakibi olan kısa boylu. 
tıknaz ve yağız Romen Şa
ıarva da Çobanın yanına 
geldi. birlikte resimler çek· 
tirdiler. Hava karardığından 
projektörler yaamıf, her iki 
oyuncunun 6ıerine tevcih 
edilmiıti. Hakemin ipretiJe 
oyaaa baf1andı. ilk hamlede 

saniyede yenivermiıti. 
Bugünkü müsabakalarda 

takımımız çok iyi neticeler 
aldı ve ~avallı Ankara'lı 
Hüseyin'in hilkmen mağlu-

biyetinden baıka, hiç ye· 
nilmedi, bütiin güreıleri 
kazandı. 

Bulgar'lar dilo ve bugiln 
yaptıkları müıabakalarda da-
ima mağlub oldular ve mü· 
sa baka harici edildiler.Yarın 
son gllretler gece ıaat 8 de 
baılıyacak ve geç vakte ka· 
dar devam edecektir. Şim· 
dilik en tehlikeli rakibimiz 
Romen'lerdir. Yarınki maç· 
ları da kazanırsak, ki mu· 
hakkak addetmekteyiz gine 
Balkan giireı ıampiyonu 
olacağız. 

Yarınki mlisabakalar ne· 
ticeıiade ıampiyon takıma 
ıüzel ıan'atlar akademisinde 
yapılan bir büıt hediye edi· 
ye edilecek, birinci, ikinci 
•• Dçüacillere do madalyalar 
Yerilecıktir. 

Yeni sistem her taraf.uda ayni gftn· böyle harekete mecburum. 
de yapılacak ve bir Çtınkü sizin samimi olduğu· 

Tayyare motôrft gtıode bitirilecektir. nuzu görliyorum. Kilçiik Ro· 
Berlin - Almanlar, yeni Bunun için herkes zeli'yi kucağına alan ve be· 

bir tayyare motörii icad b d k yalnız bulunduğu yerde ra erin e götüren adın 
etmeğe muvaffak olmu~lar· K ı· 1 b d "''ld' 
d 8 

"' yazılacaktır. ra ıçe za o eıı ı. 
ır. u motör sayesinde bir 

b BAŞVEK 'LET 

1 
Pasavan bu haberi alınca 

tayyare, eı yilz beygir kuv· ~ 
veli tasarruf etmek ıartile iSTATiSTiK UMUM 

1 
tuhaf bir bal hissetti; sanki 

aaatta ı 75 kilometre mesafe üzerinden çok ağır bir yllk 
MÜDÜR•L•O•C•O-•-lli kalkmıf, hafiflemiıti. Evet: uçabilecektir. ' 

-------~---~------- tövalye dö Pasavan, Kraliçe· 

SON DAKiKA ye minnettar olmadığını bil-
: yük bir ıeviçle öğrenmiı o· 

luyordu ve bu sayede mii· 
cadelelerine daha büyiik bir 

P aris gazeteleri 
• • 

nın neşrıyatı 
Italya bütün Habeşistanı alsa, gene 

devletlerin dediğine gelecek 
latanbul 15 (Özel) - Pa· 

risten haber veriliyor: 
(Tan), ( Pöti Parizyen ), 

(Eko dö Pari) ve (Maten) 
gazeteleri, ltalya-Habeıiıtan 
ihtilifı mlinaaebetile yazdık· 
ları uzan makalelerde, ltal· 
yanın, blltlla Habeıistanı 
hllkmll altına alacak kudret• 
te oldutuau ve bir harb su· 
laanuada, Habeı ordulanaı 

az zaman içinde yenebilece
ğini ve fakat buna raimen 
de devletler arasındaki mü· 
naıebatın icabatına ve mev· 
cut ubudata boyun eğmek 
mecburiyetinde kalacaiını 
yazıyorlar. 

Fran11z ıazetelerinin bu 
neıriyatı, Roma siyaıal ma· 
haf ilinde deriD tesirler uyan· 
dırm1ttar. 

serbesti ile devam edebile-
cekti. Bunun için Aıikir bir 
memnuniyetle : 

- Ya.. Dedi. Roıeli'yi 
alan Kraliçe lzabo değildi 
demek?. Fakat bu kimdi? .. 

V alantin, tabii bir halle: 
- Ben 1 dedi. 
Pasavan, Diişesin 'Önünde 

diz çöktü; ne diyeceğini bi· 
lemiyordu . 

V alan tin sözüne devam etti: 
- Roıeli ismini verdiğiniz 

bu kızı tekrar görürsem .• 
Fakat sözüne devam ede· 

medi; Valaatin'in bu sözleri 
Şövalye dö Pasavan'ı adeta 
çıldırtmııtı. Paıavaa ne yap· 
bj1nı bilmez bir halde, Dil· 
ıeı d'Orleamn kolua ya• 

Yunan ulusuııs 
bir beyannaoıe 

neşredecek v•· 
lstanbul 15 (Özel) - bJ• 

nan nazırlar meclisi, ~u tor 
ta içinde fevkalide -~~ ..,,., 
lantı yapacak ve refl k••dl 
el esinin tef erruab bak . ki' 
tekrar konuıacak, katı 
rarlar verecektir. yo• 

lstaabul 15 (Özel) z,ı.oi' 
nan cumurbaıkaaı ~· 1ıcdal 
reyilmdan sonra ve . r •f• .... 
kazandığı taktirde ıstı ol,-
verirkea, blltiio Yua•• ,afi' 
ıuna hitaben bir bey•• 
neıredecektir. 

Bitler 
Eski mQt;te111Je1'e' 

)erini isteyece! 
lstanbul ıs (Ôzel} -;.!c1.

ya· Habeıiıtan aıesele ,,., 
H. ı ,. Al111•111 f'' sonra ıt er ıa, • çiP 

eski mllıtemlekelerı i k b-' 
liplere müracaat e~~'~ıtef" 
lana kısmen iadeııaı b•.,,ı-
ceği, Berliadea alın•• 
lerden anlaıılmııhr· 

Y ıldırıınsp0r1 
9 EylOI tak1111

111 

yendi .. 
1
, •• 

• 'd ejıOI •' Manııa'ya gı ec .,,. .. 
dağımız Halkevi talıılP ,.b'~ 
dan 9 Eylill birinci clOD.der~ 
otobüıle Maniıa'Y• :!, ..,,~ 
Yıldırım'lı gençlerle e~ioail; 
yaptıktan sonra f 9 t:tl , 

d. •bl 
avdet etmiıler ır: 11 I' 
evvelce de yaıcl•.111111,ııfi1' 
bir kaç oyuncu. ıl~, 1,ııud• edilerek kuvvetli b• an 
bulunuyordu • t t6,.1" 
Öğleden son~• ... ~ ... da~ 

da hakem Izmırlı b•tl•dl1~. 
idareainde oyuna . abet I' 

blf ~M· 
lardır. Takımla 1.,ı,tw- 1 den arkadaıımızı• ,...,ı,.. 

k ~-na ıöre, oyun çol odifİ :ı. 
· f k t beke 11 

ıeçmıf, a • 11111ur· dl' 
bi heyecanla olm• tlO 01 .. 

1
, 

dmmlılar daha ~ ıol ~· 
dıkları halde fİki:cİ d•f1ı•· 
pamamıılardır •. .,a•• 
Din 40 ıncı dakık _.;1•~ 
dar 2-0 mailüp b: ,.ı• ·r 
olan 9 EyJOUüJer dıkı.r? .:. 
benaltıdan kaz:• 1111çı b, 
golle 2·1 olar• ~~M'" 
miılerdiı. Ge•P'' ..,.
samimi bir ıurıtt• 
m•tlarcbr, 

... 

.... .... 


