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Zilc'de bDynk bir yangın 

olmuş, bir araba imalatha
nesi ve OstOndeki bir ev ile 
yanındaki iki ev tamamen 
yanmıştır. 

Fiatı (100) Para 

ussolini acuna meydan okuyor 
~ & _ --~- - c- .......,,..._..... ~ ........... ;; *: t ~-- ~r -.... =::::=r--~•> """""" - ' "'& t'& -it Mus:nlini'nin ç:k .önemli bir diyevi • • j p O~onya 1 • •önemli bir haber 

alya, hır mılyon askerı Si· KomOnistleri tev- lngılız donanması 
litb altında bulunduracak 1•1.~:~2~~~~~~ Va•· Maltada toplanıyor 

~U • k şova'dan haber verildiiine 
' ssolıni diyorki:"lngilizler ve Fransızlar ıiasıl büyü göre, Polonya hükumeti, ko· 
11'1part J ki k J b d • • . müniıtler hakkında şiddetli or u arını urmuş arsa, en e aynı şeyı yapa takibata kararvermiı ve ilk 

Bu haber, A vrupauın ilgili çevrenle
rinde derin akisler yapmıştıı· 

t.ağıtn.Hiç bir şeyden ve hiç kimseden korkum yoktur! p~rtid~ Varşova'daki _k_omü· 
A " nıst rueıasından 17 kııı tev· , 
~stosta harp muhakkak başlıyor kif etmiştir. ·-----

... M. Mussolini r::,. 
~·rıa 21 (A.A) - M. Mus· 'a, ltalya·Habeı anlaıa
"- p •1~1iı hakkında (Ecbo 
·~ lrıı) gazeteıinio Roma 
titid: •• (aıuhaberine) de:ııiş-
' .. u 

tiL... luılar ıoıyetesi zen-
...,." b" •e '•h _ ır takım geri kalmış 

4-t.ti fı ulusların, insanlıkta 
~le~ •çın bilyiik ulusları 
9'i ota Yecelderi bir hak yeri 

\Jı taktır? 
'ti "•lar ıoıyete,i Avrupa· 
tt .. :~Yı fazlalıiı kanununa 
.--....•te"· "-!, d ıı ve kendi kendi· 
~GıuıiUnn göreceği bir 

8it tnto mu olacakt1r? 
'a ~le kırar vermek zama· 

t_ ıelaıiıtir." 
"•ı betecinin Habeıiıtanda 
'-iı ~~eketıerin karıılaıa· 
~~ ırafya ve hava zor· 
"- t'1 lıalckındaki ıoruıuna 

, .. ~evabı vermiıtir: 
,,._._ 11ınn bunları bilmi· 
~ ba Çok dnıündüm. Her 
' •e ~lilc bir dikkatle tart· 
"-e 

0
• •llrladım. Körü kö· 

iL. .ıt . 
~a.1 ~1Yorum. Size şunu 
"'' 1 e)ıra lci ltalya iatedi-
'a 'Pacaktd-

ı.. .• ' '" 8 "t • • ,. 'h rı anya ımpara-

~er Qq lc~ran btıyük İn· 
'-llaı~ . lnııltere için ve 

' ba 1111
P•ratorlutunu ku· 

~,J6~ F ranıız ıömllr· 
1-,.,lla& ranıa için naııl 
tita g 1 tlerıe ben de İtalya 
~ . Y ece dn 

. ~ltte • ıiinüyorum." 
"'ttaa•d cı, ltalya'nın Habe-
._~'tl 1 Yapacağı ıüel ha
~ er •ır 
~ tt•ıtlılc aıında Avrupa'da 
~-il ko k çıkınaıından kor· · '1..:. llıadığını ıormuı ve 
""'•ttı,. 0 lini'den ıu cevabı 

........ , .. 
'-tllde ır kerre Avrupanın 
~ b· dıha iki-üç yıllık 

• S0

1
' •Gkan devresi var· 

~-~:~ Aiuıtoıta İtalya· 
. ·~ Dde beı 761 bia 

lcatdacajı b&y6k 

manevralar yapacağım. Bi
rinci teşrinde halyada bir 
milyon asker silah altında 
bulunacaktır. Hiç bir şeyden 
ve hiç bir kimseden korkum 
yoktur. Bütün İtalyan ulusu 
ne istediğimi ve niçin isti
diğimi anlamıştır.,. 

Viyana, 21 { A . A ) -
Vyner Zaytung, ftaJyan-Ha
beş anlaşmamazhiında ıtal
ya tarafından ileri sürülen 
görüşleri ele alarak verilecek 
kararı Avrupa'nın istifadesi 
bakımından, ltalya'nın Habe· 
şistan 'a harp la değil, barış 
yolu ile giriımesini sağhya· 
cağı ümidinde bulunmak· llabeş imparatoru Haile SPllisc 
tadır. lerinde şu telikkiye uğra· 

Paria - ltalya'nın, Habe· maktadır: 
şiıtan aleyhine takındığı du- ltalya'aın, mllıtemlekeye 
ram, Avrupa siyasal çeven· -Deuamı 4 ilııcü Sahifede-. ., ........ . 

DDokO maçlar 

· Ankara'lı 
Bisikletçiler Afyon'da 

Afyon 21 (A.A) - Mem· 
Jeket içinde büyük bir tur· 
ne yapmakta olan Ankara 
bisikletçilerinden beş kişilik 
bir gurup, dün şehrimize 

g-lmişlerdir. Bisikletçiler, 
Halkevinin konuğu oldular. 
Grup Akıehir - Konya yolile 
Ankara 'ya dönmektedir. 

Turne bitince bisikletçiler 
3300 kilometre yol -almış 
olacaklardır. 

§ Muğla, 21 ( A . A ) -
Fethiye'li l1ç bisikletçi An
kara·İstanbul-lzmir yolu ile 
ıebrimize gelmiıler ve bugün 
Fethiye'ye geçmitl~rdir. Bi
ıikletçiler ıimdiye kadar iki 
bin kilometrelik yol almıı· 
lardır. Gençlerin sıhhati çok 

Altınordu-Manisa- iyid;~meı Ioöoo 

ı A • Kars'a vardı 

Yı m agw up ettı Kara. 21 (A.A) - Başba· 
kan ismet İnönü 20 Temmuz 
sabahı Erzurum'dan hare-

BirİDCİ devreyi berabere· bitiren Ma- ketle Tortum, uıu ilçelerin· 
den geçerek aktam Kars'a 

nisa'lılar, ikinci devrede5~ol yediler _ge_ım_i_ııe_rd_ir_. ___ _ 

Manisa şampiyonu Sakarya takımı 

Dün Manisa şampiyonu 

ile Altınordu takımı karşı· 
laşb. Manisa 'lı gençler er· 
kenden otomobillerle şehri· 
mize gelerek Bornova' da 
mıntaka katibi ve deniz 
ıporlan yurdundan bazı 
arkadaılarla lzmir' de bulunan 
Manisa'Jı arkadaıları tara· 
fından karşılandılar. Oyun 
vaktine kadar Meserret ote· 
linde istirahat eden Maniıa'Jı 
gençler, saat 18,15 te hakem 
Sabri'nin idaresinde oyuna 
başlamadan evvel halkı ıe· 
limladılar. 

Mutat meraaimdea HDra 

oyana Sakaryanın vuruıu ile 
baılandı. ilk anlarda geçir· 
dikleri tereddütlü dakika
lardan sonra misafirlerde bir 
canlılık görilnmeğe baıladı. 
Bir hafta evvelki hidiıe do· 
layııile idari bir kararla en 
iyi üç oyuncusunu uzaklaıtı· 
ran Sakaryalılar, bu gençle· 
rin yerlerine koydukları o· 
yuncularla bu noksanlığı ta· 
mamen kapatamamıı bulu
nuyorlardı. Yeni yardım bat· 
ta ıağ Hika1et milıtesna ol· 
mak üzere diğer taraf Jiyı· 
kile çabıamıyor. Sol bafın 
uua bir yolculuktaa aoara 

bu maça retirilmit olma11 bu 
çocuğun kendi oyununu gös· 
terememeıine, pek haklı ola· 
rak sebebiyet veriycrdu. 

Heyecanlı geçen ilk yirmi 
dakikada Altınordu rüzgar 
ve güneşin lehinde ve hisse· 
dilecek kadar hakim vazi
yette oynıyor. Fakat misafir 
takımın defansı çok çahıarak 
gol yaptırmıyor ve oyundaki 
beraberlikte böylece yürü· 
yordu. Manisanın kıymetli 
merkez hücumcusu arkadaş
larile anlaşmaktan ziyade 
ıahsi oynıyor ve tehlike ya· 
ratmağa çalışıyordu. Böyle 
bir akın esnasında ayni o· 
yuncu, Altınordu mildafaa· 
ıını atlatarak kaleci ile karşı 
karııya geldi. Fakat topu 
kalenin ıol kenarından öte 
atarak golü yapamadı. Bir 
iki dakila sonra 18 çizgisi 
içerisinden gene ayni oyuncu 
güzel bir ıutla takımın ilk 
ve son fOlilnÜ yaparak ba· 
taıını kapattı ve bu vaziyet 
pek az sürdü. Nihayet Al· 
tınordulular ıoldan indiler 
ve ıol [açıklarının ayağı ile 
beraberlik golleri yaptılar. 
Bu suretle ilk devre bera· 
berlikle bitti • 
· Devamı 4 m;ıl sahifede·. 

1ngiliz donanmtuı Malıa'da 
istanbul 21 (Özel - in- dra'dan bildiriliyor. Bu ba

giliz donanmaıının, Malta her. ilgili çevrenlerde deria 
adasında toplanmakta oldu- akisler yapmıı iıe de henllz 
ğu ve yakında Akdenizde ve tamamile teyylld etmiş de
bir nümayiş yapacağı Lon· ğildir . .............. 

Roktellerio hakiki tercOmei hali 

Rismon köyünün 
eiı fakir çocuğu 

~~-----·~-~·~----------
Ve şimdi dnoyanııi en zengini, mu· 

vaffakiyet sırrı için ne diyor 

Rokfeller 
Acunun en büyük zengını 

milyarder RofeUerin hakiki 
tercümei haline pek az kim· 
ıeler vakıftır. Nevyork ga· 
zeteleri, bu meıhur adamın 
tercürpei hali hakkında ıim
diye kadar yazalanların, yan· 
lıı olduğunu kaydetmekte 
ve RokfeJJer için aıaj'ıdaki 
malümatı vermektedirler : 

" Rokfellerin tercilmeihali 
Amerika için çok önemli ve 
yeni dilayanın tarihine geçe· 
cek kadar deierlidir. Met· 

hur zenginin akranından ha· 
yatta kalanlar, hemen hemen 
yoktur. Bununla beraber mil· 
yarderin hayatına dair elde 
edilen en hakiki malumat 
şudur: 

1848 tarihinde Amerikanın 
Rismon köyünde, köy ço
cukları, hep bir arada fotoğ· 
raf çıkartmak istemiıler ve 
bir bahçede toplanmışlardı. 
Bu esna.da oralarda oymyan 
iki çocuk, fotoğraf ahnaca· 
ğını anlaymca hemen koı· 
muşlar ve objektifin karşı· 
sına geçmiş bulunan çocuk· 
ların arasına katılmak iste· 
mişlerdi. Bu çocukların pe· 
rişan hali, yırtık ve lime li
me olmuı elbiıeleri, pek çir-
kin bir manzara teıkil ettiği 
için, fotoğrafçı hemen koş
muş ve bu iki çocuğu kova
lamııta. lıte bu çocuklardan 
biri, bugün dünyanın yegine 
zengini Con Rokfeller' di . 
Rokfeller, 19 yaılarına var· 
dığıada, köy zenginlerinden 
birinin hizmetçisini sevmit 

ve fakat, hizmetçi kızın ana11 
'ı bu derece çıplak ve paraıız 
-Devamı d6rdanca ıahifede-



(UlmalBlrUk) 
----------------------------~--------------------------------~;._.;.._ ____ ~------------------------------------Almau ya' da ·tayyarecilik yftrOyor 

tıtalalfe 2 

lngiltere'nin korktuğu ve dü
şündüğü hava tehlikesidir 

l~L4H~TTi~ 
EY YUllİ.~-, 

Ledi ( Dramond Hey ) Alman tayyare ka
aolatıyor 

.. Y . "· J 22 Tem muz • 1935 az;an· 
Tefrika No. 107 •r ı11argahlarında gördnklerini 

Sal8heddin, Kudüs sokaklarında dnlaşırken, bir 8t1 
tivan kadın onun Ozerine bir nal fırlatmıştı 1"' 

Londra - lngiltere umu· 
mi efkirını işgal eden en 
biiyük ve önemli mes' ele, hava 
tehlikesidir. Londra gazete
leri, ilgili makamJar ve şa
hıslar, hep bu tehlikeden 
bahsediyorlar. Günün birin· 
de büyük Britanyanın, hava 
tehlikesine karşı ne gibi ted· 
birler alması lizım geleceği 
lngilterede herkesi düşündü
ren bir gaile olmuştur. 

Franıa'da tayyare kuvvet· 
leıine verilen önem, yıllar· 
danberi takip edilen metod 
ıayeıinde tesirini göstermiı 
bulunuyor. Almanya'ya ge· 
lince; tayyarelerini çoğalt· 
mak hususunda büyük feda
kirlıklara katlanan bu ener· 
jik ulus, logiltere'yi dütün· 
dürmekten hali kalmamak· 
tadır. Rayich, ne yapıyor ve 
ne yapıyor ve naııl çahııyor? 
Gerçe bu suale miisbet bir 
cevap vermek güçtiir. Bu· 
nanla beraber, biç olmazsa, 
herkesin az çok görebilece· 
ii faaliyet alanı ilzerinde 
durmak ve bu alanda yapı· 
lacak tetkiklerden is -
tidlil yolile bir IODUÇ ÇI• 

karmak ve bundan istifade 
etmek, herhalde faydalı bir 
ittir. Bu ihtiyaç, lngiliz 
muharrirlerinden Ledi (Ora· 
mond Hey) i, Almanya'ya 
giderek tetkikat yapmağa 
ıevketmiıtir. lngiliz kadını, 
bu ıeyahatı yapmıı ve mu· 

vaffak ta olmuştur. Seyabatın 
intibalarını Ledi (Dramond 
Hey) in ağzından dinliyelim: 

.. General Göring, söznan 
yerine getirdi v.; bana, kendi 
erkinı harbiyesine mensub 
zabitlerden (Hon Volter) i 
mihmandar vererek (Stokea) 
tayyare karargibını, Deberiç 
tayyare meydanını ve Alman 
tayyareciliği için bir mihrak 
sayılabilen ve baıtan baıa 
yeni inıa olunan (Klantof) u 
ziyaret etmeme müsaade 
etti. Bu müesseseler, Berlin· 
den 20 kilometre mesafede· 
dir. (Klantof) ta, bütün inıaat 
bittikten sonra Alman bava 
kuvvetleri erkinı harbiyesi 
buraya naklolunacaktır. Ri· 
•ayete nazaran (Klantof) ta, 
ylzlerce bombardıman tay· 
yaresi alabilecek yer altında 
bliyük ve zırhla kaplı mab· 
zenler yap•lmaktadır. 

yer) sisteminde muazzam 6 
büyük bombardıman tayya· 
resine rastladık . Bu tayyare· 
)er. Amerikada gördüğüm 
tayyar~lere hiç benzemiyor. 
Tip başka, kanatlar, per· 
va neler ve motör ler büsbii· 
tlln başkadır. Bombardıman 
tayyareJerinin yant başında, 
üçer pervaneli ve tek satıh· 
lı tayyareler sıraJanmııtı. 
Bana verilen izahata göre, 
bombardıman tayyareleri, 
bunlar derecesinde seri de· 
ğilmiı. Biraz ilerledik, iiç 
gar, tayyare ile dolu, bura
da en çok nazarı dikkatı 
mı celbeden, ( Kurd ) siste· 
mindeki takip tayyareleri idi. 
P efakatımdaki tayyar zabiti, 
duygumu anladı ve bana hak 

verdi. Zira bu sistem tayya· 
reler, Almanların büyük itina 
ile yapmıı oldukları en mü· 
kemmel tayyarelermiş. Tay· 
yareleri yakından tetkik et· 
meme müsaade edildi. Gör· · 
düğüm tayyarelerin hepsinde 
mükemmel telsiz tertibatı 
vardı. 

Yeni ve eski acunda mev· 
cut her sistem harp tayya· 
relerini gördüm ve tetkik 
ettim. Diyebilirim ki, Alman• 
yanın yeni yaptığı ve yap· 
makta devam ettiği harp 
tayyareleri, dünyanın en sağ· 
lam ve en mükemmel •tay· 
yareleridir. Bu tayyareler, 
uzun sllren ve fennin en ylik· 
sek tabakalarından kuvvet 
- Devamı dlJrdilMÜ. sahi/ede · 

----------------------------------lzmir milli emlak modnrloğnnden: 
Halkapınar kiğıthane caddesinde 250·2 numaralı ev 800 

" ,. " 248 " furun 600 
,. .. " 250·1 ,, ev 800 
" ,. ,. 250 ,, dükkin 600 

Burnova bavuzbaıı sokağında 25-29 numaralı ev 150 
Bayraklı karanfil sokağında 10 numaralı diikkin 200 
Yukarıda yazılı emvalin millkiyetleri peıin para veya 

ikinci tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere milzayedeye 

konulmat isede haddi liyik talip zuhur etmediğinden 

29· 7-935 pazartesi gilnü ıaat 15 de ihale edilmek lizere on 

giln müddetle mlizayedeye konulmuıtur. Taliplerin o saatta 
milli emlik müdüriyetine mllracaatları. 2230 

lzmir milli eoılak mndorloğonden: 
Muhammen kıymeti 

Turan menemen caddesinde 92 eski 165 taj numaralı ev 36 
Burnova kUçük çay 43·51 numaralı ev 24 
Turan ıimendifer caddesinde 47-49,133-136 no.lı kah-

ve ve arsa 36 
Bayraklı menemen caddesinde 41-55 numaralı dllkkln 24 
Burnova çay farah ıokaiında 3-2,2 numaralı dükkin 24 
Buca istasyon caddeıinde 21-77 numaralı ev 204 
Buca namık kemal sokağında 2eaki 2 yeni numaralı ana 10 
Buca özdemir sokağında 42-34 numaralı maiaza 48 
Bayraklı billbill sokağında 18 numaralı ev 12 
Buca muıtafa kemal sokağında bili no.lı dıvarlı camlı arsa 24 
Darağaç hücum sokağında 14-12 numaralı ev 30 
Tepecik akıam sokağında 44 ve 44· 1 ve 56 numaralı ve 
ağa sokağında 18 numaralı dükkin ve oda milıtemilitı 12 
Darağaç paralı köprü 139-141 numaralı arsa 18 
Burnova çingene mezarlığı bili numaralı bağ 35 
Burnova birinci yaka sokağında 10-2 ve 10 numaralı ev 20 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin altı aylığı 18-7-935 

tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla icara verile· 
cektir. Taliplerin bu mliddet zarfında her glln milli emlik 
miidilriyetine müracaatları. 2232 

lzmir Muhasebei 
d Orl OğQnden: 
Bedeli 

hususiye mQ-

- Peki ya bunlar nedir? - Baıka yerlerde ne iti· lerin kurtulması içiD,ti ~p· 
E b 1 dd• mı"z var? bir mahsup muamele - vet, un arın ma ı 

kıymeti çok bllyüktür. Fakat Diyerek Kudliste kalmış· mıştı · . . . ~ 
ben onları, bu kıymetleri için )ardı. .. B!J it de bıtmıtt•·. r. f' 
almıı değilim. Esasen o ci· Bir aralık, Salibedcline ıu - Ya Emir • declil• ;f" 
betten hakkım olmadığını da haber verildi. ra yetişmedi. Daha • 
bilirim . - Ya Emir, karcletiniz esir var 1 , 

- Peki, ne düılindünüz? Melik adil bu glin bir it Hüklimdar ayağa D.tt' 
- Bunlar mukaddes eıya· yaptı. · Çok mtıteheyyiç g6r 

dır ya Emir! Kilisede bunlar - Hayrola ?. du: .... 
(manevi evlacl, sayılır. Bunla· - Bazı esirler vardı. Bun· - Onları da bı~ 
nn sahipliği ve himayesi ise lar peritan, fakir ailelerdi. para istemez. içim P b:;;
kiliaedeki en büyük ruhani· Fidye veremiyorlardı. Daya· nıyor, bir daha baa• , 
ye aittir. Bunu dlltilndlim.. namadı, hepsinin fidyelerini bebıetmeyiniz. T~r~ .~ 
Siz dinlere saygı gösteren verdi. tinin ve Salibeddıaıll ı'!' 
bir hüklimdaraınız. Yalvarı- Saliheddinin g6zleri ya· tarihte altın yapraklatad~· 
yorum, bunlara dokunmayı· ıardı. melidir. Zafer, vabf~t~ 

- Allahım, neler duyuyor; dir. Hiç bir bak, 18 • .11 
DiZ. • 'D iP"" 

Saliheddin 'diltllndil. neler giirilyorum? ayak .•!tına almak.·~ '~·f 
Kudiisll almııtı. Bunlan Diye mırıldandı ve dııa· aeye ızın vermemııtır·~ 

vermekle, bağıılamakla kay· rıya çıktı.. tığımız yanımıza kir .,..,, 
bedecek de;il, bilakis ma· Akıam nstü de duyuldu yacaktır. Onların da k(;tı' 
nen kazanacaktı. lsllmlığa ki bizzat Emir, binlerce Daha ertesi gtladO. ' . . kartı bu kadar bllyük düt· esirin fidyesini kendi kese· ıebrı dolaııyordu. ili": 
manhk g6sterenler, eğer iç· sinden vermiıti. Halbuki bil· Hristiyan kadınlard~ J 
lerinde bir parça insanlık klimdar çok fakirdi. Nesi bir demir parça11, b~ 
duygusu taııyorlaraa, utana· var, yoksa hepsini bir ham· fırlattı. Bu nesne, S ili' 
cak, kızaracaklardı. lede verip çıkmııtı. Onun dinin bacağına çarptl• 

Batını aıkerlere çevirdi: zaten serveti yoktu: bere açtı. . .ıa(I -·. 
- Piskopoıun hakkı var· Bir atı, bir kılıcı, bir de y anındakıler, kılı~ ·-:...ı. 

dır. Bunlar kilise eıyasıdır. k b k d P'"id"rv:. arkasındaki elbisesi. yırara u • ını ._ 
Himayesi, nakli, ıusu, b111u .. k lk t 1 Sall11 Ve o, bu sadelikten, bu maga • ıı ı ar· 
onlara aittir. Biz buna ka· d 

f k. l0 kt h 0 b. • gill il: l" 
rıımıyalım arkadaılar!. dedi. • ır ı en ıç ır zaman tı· B k • dedi ·~ 

k . d .. 'ld" - ıra ın 
Piskopos, sevinçle titredi iyet etmıı egı 1• k ı de eJ · • . d unmayın aen ,tt' 

ve kahraman bilklimdarın Hükilmdar ertesı gnn e h · · · d·katle y•P• . . er ııını ı .. 
atının ayaklarına ıanldı: . ıu emrı verdı: fana iyi bak! IJI 

- Kalk ey ruhani kalk, - Kudils Krallığının ka • Sallheddinin ba ~ 
biran içinde can verecek aasıncla bulunan para ıayıl· eısiz bir merhamet 1-_,JI, 
mahlüklara tapınılmaz!. ıın ve esirlere mahsup edil· mesine rağmen "'P~~if 

Bu eıya, çok kıymetli idi. t~n. Gitmek istiyenler, git· Avrupayı ayakl~aclı~lll•: ~ 
Piskopos aldı, gCStllrdü. ıınler 1 _ Binlerce briıtıy• ,,,,_ 

Kurtulut fidyesini vermi· Bu yilksek kalpli~iğ~n lis- deıimiz mah•oluyor. 1 
yenler epeyce çoktu. Bunlar tline daha baıkın bır ınıan- kabri çiğneniyor! ..,,,,..., 
ailaııyor, sızlaııyorlardı. Bir lık olamazdı . O kasanın Diyerek cahil, 111tlt ~ 
k11mı ela lslimların adalet muhteviyatı eıasen kendisine, garp alemini körOk111 ,,t· 
ve merhametini giirdlikten yani Şam Hüktımdarlığına dı. Papa Urbnin de aıa 
ıonra: ait olduğu halde, sırf esir· nn istismar etmitlercli=.~ 

lzmir Muhasebei hususiye mQ- - Dayanamadı. t1rıki.,.. 
lığın uğradığı feci ~__.. 

dorlOg"' Onden: onun ynkıek ruba 
demedi. 1ata• ti. 

Bedeli Biz 0 kadar betb• d•f'-' 
Sabıkı vazifemizi yapa111•1"ı'~ 
L!~ Biur camii arltuında 9 numarala dClkkln için lıaya, Allah• '11•~ 

gitti. Ey mukaddeı .. ,,., 
415 ı inci belediye caddesi 16 No. lı m•gau artık bize cennet .. 
6ô0 TılkUlk'te 6- 8 No. la kah•ehane cı· 
140 

kapanmak Uzere ır· ; 
T•oçıln'da 50 No. b dClkkln _ Arlıas• ""1 

40 Ahpaıa'da 18 " " 
40 " " Çancılar c;..11111 17 No. b dClkklD 
30 3 ClncCl Kara oeman ıoka~ı 14 No. b dakkln 

Ulus81 

24 3 .. .. .. .. 16 .. .. 
Ev•eli (Staken) e gittik. S•b1ka 60 2 inci kordon 2 No. lı dlkklD 

Birlik 
CClndelik uy•..ı s""; IJll'I' 

Sahibi: Haydar RiJl'l 
Burası, eskiden Alman tay· 
yarecilerinin yegine maka
rrıi di. Bizi, karargah kuman· 
danı miralay Kastner neza· 
ketle karııladı ve yaverini 
çağırarak, karargah hakkın· 
da istediğim her türlü ma· 
lumah verebileceğini söyledi 
ve ayni zamanda karargahı 

gezmekte serbest olduğumu· 
zu ilive etti. Gezmeğe baş· 
ladık. Karargahtan içeriye 
girerken sağ kolda (Dorni· 

..... 111!!1!11~~111!!1!11~~ .. -
D OK TOR 

Ali Agih 
Çocuk ffastahldan 

Mllteba1Uu 
,,.inci Beyler Saltalı N. 68 

Telif °" 3452 

Lira 
110 Memleket haetaaeel ahıad• 4 No. la dClkk,n. 
İdarel haeoelyel vll4yetl! ald yukarıd• yHıh dDk.k4a ihale ta• 

rlhlud~o ltlbuen 31 ·5· 938 g•yeılne kad.r klr•ya veıtlmek 

Gzeıe 20 ·7· 935 tarihinden hibuen 20 gCla mftddede artırmaya 
konulmoetor. Artırma şutlarını görmek letlyealer h11r gGa Ma· 
h•eebel boeonyc mftdGrlftğftne ve pey eDrmek lıdyenler de ihale 

il 
gCln6 olın 8 ·8· 935 pcrıembe gdnft nat 9 dan l~ ye kadar 
depoıho makbozl8fı ny•hod banka mektablulle birlikte enci· 
meni •llhete mftr1cı•tl•n. 2235 

lzmir Muhasebt>i 
dorloğonden: 

hususiye mQ-

40 AUpaı•'da 26 " " 
ldarel hoeuelyel .. uay~te ald 1akarıda yerleri yasılı binalar 

1 ·6· 935 tarihinden 3l ·S· 938 tarihine kadar 3 eene için 
kiraya 'eritmek here uHdılan artarm•lara •e bir ay içinde pa· 
sarlık ıaretile klralaamaıı için yıpılan lllaata ıağıoen latekll 
çıkmadı~ıadan 18 ·7· 935 tarihinden itibaren 15 gan daha aıa· 
dıhnaıı oaaamııtır. Arurma .. rtlaranı görmek lıtlyenler her gln 
n pey ılrmek lıtlyenler de ihale glntl olan 1 8 · 935 peroembe 
gilaG IUt lJ dan 12 ye kadar d~poılto makbuıluı nyabud 
banka mektablartle birlikte encGmeal 'tlllyete mlracaatları. 2~37 

Maliye vekaletinden: · 
1 - 2257 no. la madeni ufaklık para kannnuna tevfikan 

devlet alacaklarına 60 kuruıtan alınmakta olan beher me· 
ldarel boeoılyel vtltyete ald Cezayir b.aı içindeki mağ•zal1rın cidiye gümOı fiatının tenezzlilll hasebile 54 kuruta endiril· 

tamiri 7 ·7· 935 glnGaden 29 ·7· 9:JS gl~ft~e kadar yirmi gln mit ve bu fiat lzeriaden kabul edilmeıi için malaandıklarına 
mlddetle •çık ekelhmeye koaalmuıtar. Eksıltme prtlannı "6r· 
mek ietlyenler her gen Mabaaebel hoıaılye mldtlrlogane •e it- tebliiat yapılmııtır. 
tlnk etmek lıtlyenlerla ihale .anı olan 29 ·7· 9:i5 ,. .. rıeet 

1 

2 - Cumhuriyet merkez bankaıında beher pam safi 
81•1 .. , ıo da deposlto makbailarlle "Jalaad banka mektub meıkik ve ıayri meıkik halis rlmlltll 27 karaf& utan 
...,.. 1119 alaca~. 16- t-22 1 2134 

Neıriyat mtıdarl: 
Hamdi NiJJıS' 
Telef on: 2'f!6 

1.,,J: 
Adres : ISJllll' 

Beyler sokaj'ı 
Abone şarılar• : 

700 kurut ıe11eli~ •• 
400 .. alb .,--

ilin şart!~ 
Reımi ilinlar ıçl • 
Maarif cemiyeti t 

blroıuna mira~ 
melidir. 

Huaui illalar: 
hanede k:arıada4flP~ 
Bualcbta yer :AH 
matbull 
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Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
L• • ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

81 ımıtet vapur "ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 
acentaSI Anverı, Rotterdam ve Hamburr -limanlar1 için yilk ala· 

caktır. 
Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel • 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

· "FLAMINIAN" vapuru ay 
•onunda Liverpol ve Svven· 
ıeada gelip tahliyede bulu
nacakhr. 

• DRACO " vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yllk 
alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 
" ANGORA" vapuru 13 

temmuzda Hamburg, Bre· 
men ve Aaverıtea gelip tah
liyede bulunacakhr. 

Not: Vutut tarihleri ve 
Yaparlann ilimleri &zerine 
detiıiklilderden mea'uliyet 
kabul edilmez. 

Satılık motör 
• 

12 beygir kavetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıt bir 
mot6r ıatıhktır. Taliplerin 

Satılık Piyano 
Alman marka her pyi 

nilam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla ubhk
tır. 

Almak arza edeaJer laer 
gla ubabdaa akpma ka· 
dar ULOSAL BiRLiK ........................ 

"GANYMEDES" vapuru temmuzda beklenmekte olup 
yükünü boıaltbktan aonra Bur.as; V arvna ye K6ıtence 
limanlar1 için yilk alacakhr . 

.. HERMES .. vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
Anven, Rotterdam, Amıterdam ve Hambarı limanları için 
yiik alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 12 ağastoıtan 16 ağuıtou 
kadar Anve11, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburr liman· 
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
.. V ASALAND " mot6ril 30 temmuzda beklenmekte olup 

ytikilnil boıaltbktan ıonra Roterdam, Hamburıa, Copea· 
bage, Dantzıg, Gdynia, Gateburg ve lıkandiuavya limanla· 
rana hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
.. ALBAJUL YA .. vapuru 19 ağustosta relip ayni gGnde 

Malta, napoli Manilya, ve Ba11elona hareket edecektir. 
Hamif: Uladaki hareket tarihlerindeki deiiıikliklerclea 

Acente mu'uliyet kabul etmez. · 
Fazla tafıillt için ikinci Kordon4a Tahmil ve Talaliye 

firketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabj1na mlracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

: .. 
• aze temız ııcuz 

ilaç 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, ·en ucuzu en gOzeli 

Dereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar~ 

lzmir şubesinde bulursunuz . 

lstanhu1 ve · ı rakya 
Şeker JFbrikalan Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fork liraıı 

lmaltul Balaçe apı lnm11e1a 
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Almaoyada tayya· 
recilik yoroyor 

• 
Roklellerio ha 

tercllmei hali 
Baparafı l inci ı~ 

bir genci iıtememi1t ~ 
Rokfellerle evlenmektel""" 

çaldaris Almaoya'ya gitmekten vaz · geçti 

- Ba,tarafı 2inci sahi/ede
aJan meıai ve tecr&belerin 
mahıuliidllr . 

Alman tayyare zabitleri, 
Alman tayyarelerinin mil· 
kemmeliyeti niıbetinde fav· 
kalide yetiımiı fedaklr kim· 
ıelerdir. Ben eminim ki bun· 
lar, AJman milletinin kay· 

ıeçirmiıti • ~ 
Rokfeller, bayatta 

Kralcıların ve cumuriyetçilerin top
yapmaları yasak edildi 

az bulunan temiz tfJI.. 
merdilmkeriı ve yav•f .. 
atli bir kimıedir. Bllt•.
baller, kllçllkliitlnd•• ~ 
kendiıinde vardı. Fakir r 
ancak 14 yaıına var .. 
man pek az bir para ' 
mata baflamııh. Zat .. _. 
kazanan Rokfeller, ill"_...i 
temeı mukteıit olmak "l 
buriyetinde idi. Ba ~ 
kazandıtı paralar, allf ,1' 

lantı p 

matı ve çiçeğidir. 

Atina şarb~yı bugnn Londra'dakral il~-görOşecek • .Atina barosundan altı 
yoz avukat bir beyanname vererek cumuriyetin korunmasını istediler 

Atiua 21 (A.A)- G6rClnClte bakıhna, rejim mes'e· daviden vaz geçmiştir. Gere~ cClmhuriyetçilerin, gerek 
lesinin kotanlmaaı çabuklaşacaktır. Bu eski Kralın bir Kralcıların genel toplantılar yapmaları yasak edilmiştir 

(Deberiç) tayyare meyda· 
nına ıitmek üzere Stokenden 
ayrılayoruz. Hayatta 20 ıeae 
ıerilediğimi zannediyordum. 
Ne ıüzeUik, ne intizam ve 
ne terakki, gayet mükemmel 
aıfalttan yapılmıı geniı ıo· 
aaaın aat ve ıol kenarla· 
randa dikilmit çefid •taçlar, 
ne ı&zel bir manzara teıkil 
ediyor! Deberiç, tayyare 
zabitleri için yeni yapılmıı 
ıüzeJ kulllbJer, tirin ve mah· 
teıem evlerle ıüalenmiıtir. 
Meydanın bir kenarındaki 
kilise, Katoliklerin Alman 
Naıyooaliıtleri hakkında bes· 
ledikleri kanaati filen tekzib 

diyevi ile yahutta geneloy tarihinin ileri alınması ile Atina 2 ı (A. A) _ Atioa baro11uoun altayClz avukatı 
olacaktır. h . . k • • b. be • ı 

birikmekte idi . Ro 
ilç aenede SOO dolar t 
bilmifti. Fakat bu parlt • 
tarihinde SO bin dolat , 
Ba tarihten S yal ıoafl _... 
feller, milyonerler ~ 
reçti ve ondan ıoor• ~ 
madiyen ilerledi. .,~ 

Atina Şarbayı bugCln Londrada eski Kralla gôrClşe· cClm urıyetın oruoması ıçm ır yanname ımza a· 

ceklir. Bqbakan M. Çaldari&, Almanyada yapacağı te· mıtlardır. 

Yunan Trakyada 
Tetkikat başladı 

Hohtimeti panayı
rımıza iştirak 

ediyor 
lıtanbul 21 (Ôzel) - Ati· 

pa'clan haber veriliyor: 

Tekirdağ 21 ( A.A ) -
Trakyada m&fettiı vekili 
Vehbi. a&faı genel direkt&· 
r& Faik, Bllkreı elçimiz 
Hamdullah Saphi, TanrıoYa 
iıkln danıımanı Hul6ıi, mil· 
kiye mllfettiıi Şefik, Edirne 

Yunan hilkimeti, lzmir 
araauluaal panayınna vaıi 
mikyuta ittirlk etmeie ka· 
rar vermittir. Bu it için, ya· 
inada lzmir'e hareket ede· 
cek olan yeni Yunan koaıo· 
loıuna talimat verilmiıtir. 
Konıoloı, lımir'e gelir gel· 
mez, panayır komiteıile te • 
masa gelecek ve iıtediii 
pavyonları ayartacaktır. 

Dookn maçlar 

-Ba,ıarofı birinci salaifede-
lkinci devre zevksiz ıeçti. 

Altınordu ba kııımda açıla· 
rak birinci deYredeki bozuk 
oyunu telifi etti. Daha S 
gol yapta. Bu gollerden betin· 
elsi favullu idi. Fakat hakem 
havanın kararmıı olmamadan 
dolayı ounu ıaremedi ve 
nihayet maç vaktından 10 
dakika evvel tatil edildi. 
Maai1a'nın en iyi oyuncusu 
olan Klmasan'ın ilk devre 
ıoalarmda ukatlanarak maç· 
tan tamamen çıkmuı misafir 
takam hilcum ve yardım 
hatlarının bozulmaıına ve bu 
kıaamda maneyiyabn tama· 
mile kırılma11na aebebiyet 
•ermit ve neticenin bu ka· 
dar farklı olmaıına amil 
olmuıtur. 

Altınordu bu kadar fazla 
ıol atmasana ratmen biıe 
TGrkiye birinciliii için lmid 
vermiı de;ilclir. Çlnki takım 
hen&z tamamile çabımıı ve 
hazırlanmıı vaziyet yoktur. 
Halen lzmir pmpiyoau u· 
1alan Altınordunun hem ıu· 
rap ve hem de Tilrkiye bi· 
rincililderi için çok çabıma· 
sı llzımdar. 

Maniu'b ıençlere ıeliaee: 

ilbayı Oıman, Kırklareli ilba· 
yı Faik din Ma;albdan ıeh· 
rimize ıelmiılerdir. Heye 't 
bu ı&n itlerinin raadamanını 
incelemiı, ilbayla birlikte is· 
klD balıeıini ıezmiıtir. 

Ali Çetiokaya 
Afyonda tetkikat 

yapıyor 

Afyon 21 (A.A)- Bayın· 
dırbk bakanı Ali Çetinka1a 
bmlr ekıpreıi ile ıelırimize 
ı•lmittir. 

Bakaa, iıtu1onda bir ılel 
kıt'a baJk Ye iıyarlar tara· 
hadan karıılandı • 

AJi Çetiokaya ıehirdeki 
Bayındarbk itlerini tetkike 
baıladı. 

latanbul 21 (Ôzel ) - Ali 
Çctiakaya, Afyondan ıonra 
lımir' e ıelecek ve Aydın 
batbacla tetkikat yapacaktır. 

Arnavutluk 
TlltDo satışlarını iohi· 

ura tabi tuıuıor 
lataabul 21 (Ôztıl) - Ar· 

UYatlak lıllklmeti, Tltlaln 
iabiura abamuı içia bir 
proje tanzim eylemiıtir. Bu 
proje, 1akında mecliıe veri· 
lecek Ye taıtik edildikten 
ıonra tlHln uhılan iabiaara, 
tabi tatalacaktır. 

ispanyanın 
Bir harp f iloHn yap

ması )Azım imiş 
Madrid 21 (A.A) - (Alde· 

1atı ) ıazeteıi, lıpanya'nın 
bir harp filosu yapma11 ve 
ba filo da dlrt zırlıla, ,-ekiı 
kravazlr, otuzalta torpito ve 
diter birçok bafif gemiler 
bu1unma11 ilzam gelditini ya· 
sayor. 

aeticede Bornova ıençleri 
6·4 ıalip ıeldiler. Bu maçta 
Bornoro takımı cidden çok 
ı&zel bir oyan , . .J.lıtererek 
federe olmak li~atanı bir 

Mussolini"oio çok 
finemli bir diyevi 

-Bt11ıarafı 1 inci sahifede -

ıon d~rece ihtiyacı vardır. 
Genel aavaıtan ıoara ltalya 
Franıa ve lngiltere derece· 
ıinde mllstemleke ıa'bibi ola· 
mamııbr. 

Bugiln ltalya haricinde 10 
milyon ltalyan variır. Bun· 
dan ıonra it için ltalya'dan 
baıka ilkelere muhaceret 
imkinı kalmamııtar. Musao· 
lini; bu ciheti dilıl\aerek ve 
ltalyan n&fuıunun ~iitema· 
diyen çoialdıiını nazarı dik· 
kate alarak, yeni milıtemle· 
ke aramak çarelerine baı 
vurmuttur. 

ltalya, Habeıiıtanın tabii 
servetlerini iyi biliyor. 1928 
yılanda Habeıiıtanla akdey· 
lediii doatlak muahedeai, 
umulan fay dalara vermedi il 
için ltalya, bu ıefer ukeri 
harekltla Habeıiıtaadaa yer 
koparmata karar Yermiıtir. 

ltalya ve Habefiıtan, alualar 
kurumunda iiye olan devlet· 
lerdendir. Bu m&naıebetle 

Araplar 
Fransa'dan neler 

istiyecekler 
iıtanbul 21 (Ôzel) - Ha· 

lep'ten haber verildiğine gö· 
re, Suriye Araplara, mah-1lli 
iılihat için F ranıa' dan bir 
çok isteklerde bulunmağa 
ve bunun için bir mitinğ 
yapmata karar vermiılerdir. 
Miting, Şam'da olacaklar. 

Zile'de 

ediyor. 
Deberiçte yeni yapılmıı olan 

ıeoiı yollarda, Alman tay· 
yare zabitlerinden baıka tek 
bir fert srörmek mümkün 
değildir. 

Meydanın orta yerinde ye· 
ni ve ıayet bilyllk üç han· 

Dilnyaaın en b&yP~ 
ıini, • timdiye kadar 
dıtı gibi • bütiln .. 
petrollara medyundur• -..3 

Şunu bunu aldatmak ~ 
gayrimeıru bir ıuretN ~ 
kazanmak, RokfeJlerİll ~ 
rındaa bir ılln bile~ 
miıtir. O, daima iyi 
ve itinin hakkını ve "'".J 
çok defa, keadilinde;S'I 
hakkında malllmat al '-

ıar vardır. Bu bangarlaran ıaatlarca terliyen ıaı-~ 
her biri, birer tayyare fırka· lerin heyecanından b~ı 

Bnynk bir yangın oldu 
11 

ahr. ve uzun ıararlardaa ~ 
Zile 21 (A.A) - Dün re· Tayyare meydanı kuman· - Kat'i birıey ~ 

ce aaat 23 te bir araba mem, fiatların yllk dl 
danı, beni görlr ıirmez ta· LZ .,. 

imalatbaneıinden çıkan ini muhtemel oldutu fi~11,f 
bir yangınla imalathane ile nıdı. Bundan evvel kendiıile meıi de batıra ıel•DIP" 
llıerandeki bir ev tamamen Şanıhay'da g&rllımllftilk, Der ve glllerdi. 
yanlarandakt iki ev de kıı· ( Oıferin Liman) adınıta11· Rokfellerin ıu ..... 
men yandıktan ıonra ıin· yan bu muktedir Alman, hekimanedir·: 
dilrillmllıtilr. İnsanca zarar Şangbay'da Çin erkhı har· .. Hayatta ;..uyaffak 
yoktur. biyeıiade hizmet ediyordu. iıtiyeaer, kulaklanDI ~ 

Kaçakçılık Hararetle elimi 11kta ve: ve •tızlannı.:!8•~ 
Bir halla içinde yaka- - Mn.takbel harp için Bornova' dıa 

ititdiklerimiz :ıedir?. lnıiltere 
lanao kaçak eşya ve Amerika ile niçin birleı· Mflthiş bir kaç•~ 

o devletler arasında mevcut Ankara 21 (AA) Ge ? D LJ" · - • miyoruz iln Bornova'da ~ 
olan batlahk ve ilıileri dil· çen bir hafta içinde ıümrilk Alman tayyare meydanın· çakçı yakalaamııtır. 
ı&nmiyerek aıkeri hareklta muhafaza orıutu, 42 kaçak· lar idaresi mabafa .. 

"I 770 k·ı n. ilk k .. da bana hep bu mevzu ize• 
k.11·1•makla Muuoıı· ni "Ok 7 ' 1 0 ıumr açaıı murları, Borao•a .,:. 

• .-
7 67 k·ı t k•t · b. rinde tevcih edilen ıualler, "' ~ 

b.t.11 .,e Yanlı' bl·r yol tut eıya, 1 0 e 1 ın ıur tebı· arka••ndakı" bı·r 
• k &. 1017 ü n. ·d· biribirini takib etti. Yiikıek -

muıtur • •Pa•• 1 m,... meca •· oturan lımail adlDcla 
ye, 8 albn, iki tabanca ve Alman ailelerine meaıub en ltalya batYekili, lngiltere· ka .. •k .. •I k tı.1rtal t 2 k çak... hayvanı ele ıe· k ki ..... r 

1 yap •• 
nin aldıtı clarum dolayııile çirmiıtir. 7 ya •fi 1 gençler, tayyareci· almıflar Ye eY de 
Franıaya rDYenmektedir. Ba lik Dniformaıile iftihar edi· taharriyat yapmı~'.JI 
da satlam bir ıiyau aayıla· Yugoslavya yorlar. Bu araıtarmacla~ 
maz. Zira Fransa, lngiltere V "k 1 1 Uzun haıbıhallerden ıonra ka .. •k ır-•kmak ...... atı eo a ao aşıyor ...- ...- ..... 
ile olan mllaaıebetlerini na· tayyare meydanını ter kedi· mit ve lımaiJ y~ fi 

lıtanbul 21 (Ôzel) - Yu· zarıdikkate almata ve ltal· ıoılvaya adliye nazırı, Yu· yoruz. (Klantof) un yolunu Celal IJIY 
yanıD a11tı ( menfaati ) için goalavya ile V atikan araıın· tuttuk. (Klantof) dllnyanın . ~ ~ 
laıiltere ile bozuımamata da akd olunan konkardato· en mllkemmel tayyare ıehri Leoing~adı ~1 
mecburdur. yu imzalamak &zere Vatika· olacak burada geceli ıündilılll Leaingrad 21 (A·A) 

lıtanbul 21 (Ôzel) - Ka· na hareket etmittir. 4 bin amele iflemektedir. kiye ekonomi ba~ 
birede haber YeriJdiğine gire ,,,,.-----------~ Yllzlerce elektrik limbaları Bayar ile yanında ~ 
ltalyanıa ( Mırelya ) tayyare O O g"' altında hum14ah bir faaliyet ve endlbtri el ıiritİ 
ıemiai, Silveyı kanalından Um 1arllnmektedir. mitlerdir. Leninıracl~~ 
tayyarelerle dolu oldu,lu bal· Anadolu refikimiz ve ı•· (Klantof) 12 kilometre a· bakanı, Tllrk k01111 

de ıeçmiıtir . azetemiz idare memuru Hll· zunluğunda bir alan herin· refiae hir ak .. • 
lıtanbul 21 (Ôıel) - ltalya· aamettin'in evvelki akıam de inıa edilmektedir. Bura· ve0rm8iıtVira. tebfl.- _J 

DID timdiye kadar dotu Af· bir erkek çocuiu dllnyaya da, tayyare akademiıi, Al· ~ 
rikaıına g&adermit olduiu · ıelmiı ve Ômilr adı~ı al· man hava kuvvetleri erklnı JI ~ 
aıkerin hakiki miktarı, 120 mııbr. Y ~vrunun ömilrlil ol· harbiye kararıibı, tayyare ilçelerde dolat• 
bia kitidir Bundan maada maıını daler, arkadaıımızı ıan'at mektebi ve deniz tay· Mutia 21 ( A.1' ~ 
10 bin Jdtİ de yolda .bulun· ve efini tebrik ederiz. yareleri için bllyilk bir 161 merkezden bir Is 
maktadar. Bunlarla beraber Açık teşekkflr inıa olunuyor. karul gitmif, ..... 
topçu, piyade, ıllvari, maki· Doj'um eına11nda büyük Almanyanın tayyareciliti hakkında halkı •1 ti 

Sol açıkta Gimuran, ıol bek 
Ye ui hafJarı iyi idiler. Ka· 
lecileri yabancı aahada ken• 
di oyananu ı&ıteremedi. Sol 
hafları yorpn, merkez yar· 
dımcı ile Nevzad'ın çok ça· 
lıımaıı lizımdır. Açıklar ça· 
llımakla beraber fazla çabm 
yaptılar. 

daha iıbat etti. Demiryola· 
nan ba mailibiyetiae baıh· 
ca amil kalecileriaia yerinde 
acemi biriainia oyaablmaııdır 

aab tllfeak, İltihklm ve mu• bir dikkatle hareket eden hakkında iıttiklerimle ı&r· Ye birkaç uat içi•:;. 
habere kıtaatı dahil oldup ve mealekiain bihakkın elı· diklerim ara11nda b&yilk bir kamanda 20 kifİ 
halde ltalyanın Habeıiıtan· li olan kabile Bayan Eıref fark vardır. Kaldı ki Hitler mııtır · _. 
daki muntazam orduıunaa Sezai'ye borçlu bulundu· Almanyaıında g&remediğim Veoizel""' 

Halkevi Maçları 
Halkevi lik ve kupa pm· 

piyonları araaandaki maç çok 
heyecanla geçti. Demiryolu 
takimi ilk iki ıolll yapmasa· 
.,.a rajmea birbir ark ımaa 
1ediii sollerdea aoua ela 

Y okaa rakibine aazaran kuY· 
vetli bulunu Demiryolu 
kendi kelecilİni oynatsaydı 
bu matltbiyete ujramıya 
cakb. Demiryolu ile Boru· 
Ya ara11nclaki kuYYet farkı 
berabere denecek vuiyet· 
ı.lir. 

mecmua, 130 bin neferden pm tllkran ve minnetleri· daha bir çok ıeylerİll mev· d 
ibarettir. mi alenen takdim eylerim. cudiyetine kaaiim. Zannımca Londra 'ya gi ,1) 

lıtanbul 21 ( Huıaıi ) - (Anadolu ve Uluaal Bir· Almanyanın tayyareciliji bak· lıtanbul 21 (ÔI 
ltalya'nın Atuatoıta Habe· lik) gazeteıi idare kında duyduiumuz hayreti V enizeloı, Paril'-
fiıtaaa harp ilin edecetı. memuru çok dalıa fazla artıracak te· kapbcalarıu si 
Loadra liy-1 mabafinde Hlllamettin klmGI Almanyada harikalı- tad kiri ,., .... Klillll"!'t' 

•alaakkak a.Weclilmektıdir. ... · dı bir aantte 1Br11or. Loadra'p r• 


