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Istanbul Valisi Değişiyor; 
Vekiller Arasın~aki Tebeddülleri 

Tahakkuk Etmek üzeredir 
1 ..................................................... .. 

Cumhutiyttln ve Cumhutfytt eserlerfnfn bekrlsf, sabahları çıkar slyasT gazetedir 
, Yenı Asır matbaasında basılmıştır . 

1 

bu saatların bütün mesuliyetini 

tarih huzurU!ıda üzerime almağa 

etmiş ve celse tatil edilmiıtir. 

miyeti merkez heyeti Maarif 
Vekili Abidin beyin reisiiği al
tında ikinci bir içtima daha ya
pacak ve merkey brosunun Pa 
zarlesi ve Salı günü lstanbula 
nakli mukarrerdir. Heyet Istan· 
bulda korultay hazırlıkları ile 
meşgul olacaktır. 

Ankara, 14 (Hususi).- Yeni 
Maarif Vekili Abidin hazırlanan 
maarif ıslıibatına ait proje üze
rinde tetkikatıııı ikmal eylemiş
tir . Liselerin son devresinin dört 

Maaıı/ Vekı lı A bıdııı Bey 

seneye iblağı kat'i şekilde karar-

!aşmıştır. Bu suretle ilk, orta ve 
lise tahsili on iki seneye iblağ 

edilmiş bulunmaktadır. 

Başvekil ismet Paşa 
öksüzler Yurt una Beş Yüz L!ra 

Teberru Lütfunda Bulundular 
alınmıştır. BaFekilimizin bu ha· 
yır müessesesine uzattığı yar· 

dım eli cemiyet muhitinde 

derin bir minnettarlık hlssi uyan· 
dırmış ve idare hsyetinin çalış· 

Sağlam Esaslara Dayanıyor 

Hitleı - Al/o Mussolini, .Akvam cemiyetine lül/en haber Veriniz. litonyor 
botaı yalarına karşı kendini müdafaa için Alman yaya silah llizımdıı. 
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reel Aaır 16 1.'emmaa 1.934 

Altaylılar l\'!ı..nisada I.s.ı · ~EDiB 
Uşakta Galip Geldiler ,. 

Bir Genç ....... 
Sıııiliıiniı lapııı iıüdı 

intihar Etti 20 y;.;-.;;;d;s;·k;;y;· .. ·ızmire Belediye 1 Sabaha Kadar Devam 
G 1 k ı t •k M y k • • • lbt'elkı J(ttce Alaanoakta 

e ere D 1 am a ÇI apaca Su Şirk;ti Aley- Eden içki Meclisi latlbar nk'aoı olmn,ınr. Ar 
Alta.Y birincı Ye ik11101 tnka Yaftak oldıılar Bır ka9 defa gol h• .... fırınında Sak"' ya mektebi oi 

V k-ı t •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• d T k d a.-
mına menıup oyunoulıudaa mü- yapmak fırHhna ele gt-çirllilor. ıne e a e e s b hl • e· K d y·· .. d rın a nroa 80 ağın • - .. n• 
tetekkil bir ınahteht, Sakarya Lakin şaoıları müuade tıtmeda. M.. E • a a eJID ır a ın uzun en ralı eYde oturan maliye memorl 

kallbö ile bir ID&f 1•pınak üsere 19teriode lımifln birinci ··: uracaat ttı Cinayetle Nihayet Buldu rlDdan Mehmet Ali oı•~ Rağıp 
Jlaniuy• gıtmittır. Altaylılar oıf 01nnoalar arar1oda gençler Rttledıye, Sıa şırketını Nafia bir buçuk teneden beri MYitt 
1irmi he, kitillk hir kafile ha- Yardı. f"mirli ıporoolara göet.- YekA)etioe •ilı.Ayet elmiftir. Kn·elki geoe Menlnhde birıY•m eden bu meoliı aabaha ka"ı leri, Alı!ıaocaktti karakol ıok 
linde baımıi hır kamyonla Oomft rtleo miıahrperverlik gençleri ŞıkAyetin ıebebi şlrketio be bağ kuleıiaıde kadm yöziinden e&Yıklık llllimi göıtermi,tir. Sıkı ğanda otorAn M. hanıma e 
aababı ıeki21de lzmirden ayrıl· mizı çok meuıuoo bnakınaştır. l~dıye au ıarfıyatına tam tarife bir cinayet olmot 'fa kırk Yllf· hkı doat olan ii9 arkadaotan Yeyninin kendiıih' e'f1eumeleri 
mı,ıar on haçuktA Manin ıpor Altayhlar Sakaryahları 20 Tem- tatbik etmek i•teuaeal Ye balkan laranda bir adam yirmi yatla Mutafa aahaba ka11ı HaHnın müıaade etmemffioderı mtiteMIİ 
eaları tıuahndan hararetle kar. muJılda lzmir etadyomnnda hir ihtiyacı olan omaml çeıtmeleri randa bir deUkanhyı iki yer)nden doıtn Rabla ile beraber kal- olarak endıjtl kıaan ~apt1ı Uni 
talaamı,ıardır.. . revan' _ma91 yKpmaga da•el yapmadaıı gıbi beledi1e tarafan· ağır ınrette yaralamıthr. rnak i9in ıoöaude i11temit de intihara karar Y.,rmif, taba 

~Jaatlr eaıldıkleri lı.tanbnl eylemıehr. Ro maçan da ~k dan yapılan umumi Çetmelerede Hadiı~ hakkında alınan ma- 'fe Ha1anrn buna mnYdakat et• 081101 'kalbini• bflf aUı .. nti 
otehnde bhaa ıatirabatlan eonra heyecanla olaoa•ı fHpbe1isdır. ahonel~riuin azalaoaı.aı bahane ltlmata g<ire yirmi vıtlaranda memeıi yöılloden kavga bati•· H lr R b 1 

h · d ı ı.;ı ti · b" M · J kd ' b" d a· ' · üıt ne 91 mı,trr. agıp er te rı gez ı er. ...,ue erıne ır anau a ta are şayan ır e erek aıı Termek tıtememeai ır. MuAtafa, doalu Rabiayı •e Şeri- mı,tır. iki arkadaş Rabia yil- k lb" ü ti d k 
. . a ı ıt n en gıren or,on • 

-.ıe ııyafeti wertldi. ıpor aşkı meYouUur. Manııa • ....... - fe iımindeki kadınla lbrablm zündnn bol•• bo•••• gelmit· 
Oııedeo 90nra keaif bir halk sporcuların bo 1neeai ile J'Alnn- Yamanlara namında bir arkadaşını beraber ler, Muıtafa bıçı.~anı gekerek tadan (ıtkmıo Y~ gen9 agar yar 

kiHleei apor meydanının etrafa. da çok mınaffakıyetli neticeler Tiral Bill&llim . evv6lc;e elizle~Ukleri Merainllde Duanı kalbinin iiatünrlen we olarak yere !~'farlanmıttır. y 
ıu doldormu,tu. Altayhlar Si- t&tıbeal edebiJeoeklerina mobak- Manda çayı meYkiinde Giritli lmlhığa altından aKır aorette ralı tedaYı ıçm baıtaoe1e il: 
JÜ - Heyaa förmalarile aabaya kak nazarile bakılabılir. G&ada•lll7or Maıtatanıo bat kalealne gitmit- yaralaonttır. dırılmıttır. 

• b 1• iL .... ı d u s ( ) ş b · l y ı i · 111 . . Hayata teblikeılf görölmttmekı 91 ıaea araret ı • aıt .vp a •· tak, 1 A. A - e r1m ae _ aman ara 1 rou maa m ler. Şer1fe, Rabıa, H11an, lbra· llnatafa zabıtaca yakalanarak . .. . 
lar. Mata& meruim yapıldı. Beh- geltıo lzmirıpor takımile Uşakta gonder1Jme.lne ıoaarlfçe karar bim 'fe kale aabibi Maıtafa adliyeye 'f6rilmi,tir. Yaralı Ha· tedır. TAhkillsta mu:ldeıumo l 
mi MJiD laakemlili il• oyana futbolooları arae1Dd1& Oam" gU· •erifmişti. .Muallim beylerden olmak üzere ubaba kadar de- llAD memlet baataneaine kaldı- moaYini Alt bey 'faz •yet etm 
'L.- ı ld 8 L bi J t · 1 k h 1 Yamanlar gibi bir yerde hir ay . . tir .,., anı ı. aaarya r nen a nü yap• an ma9 90 eyeoao ı _ . . Yam eden bir l9k1 alemı yap. rılarak ted&Yı alt1Da ahnmıtt1r. • 
kı•ı ka,.ıaına Alta7 ikinoi &a• olmat ueUoede Jzmiuporlolar m, 0

1
ddetle ıatırahat elrueıe mohfRÇ mı,larder. Mtiddeiumomi mua•ini Ali be7 

kımını Vahap, Nıyaın, aol 119111: hare karşı u9 sayı ıle gahp gel· 
1 1 

y Bütün gene ne,'e içinde de- tahkikata Ya&ıyet eyJemittir. . . .. . nı un•n••r1 feo,.t rapor•· te•p•t Beledı·ye lntı·baba 
olnnmot •e mual im er amaa-

Baklu, Baron J'e1ai efe11dllerle mı,ıerdır. Jara peJderpey gönderalmeğe S ı• 8 l H 1 A • 8 
ıakYi1• eclttrek 9ıkannıf&ı. Qok- .Ma9 gençhk araeaoda çok .. hatlananttır. Behçet a ıh • u USI ey Hızırlı .. lırı ı'Lııl ıdı't•ıyı 
taabert 01namı1an Uf\ Vefik te mimi tezahürata 'feaile •ermit 1 1 
ba map if&irak eyleuu,u. tık lsmirhler hararetle atkıtlan· AJsancak Beledi~• Eaotmeal .&alıara~a Beledıytt antıb11bata bıazırl 
deneni• OD bet ••kilruıntla miftar. c· na ti Ve ····~ır Qa ... nldı larıoa hummalı faaliyetle deY 
•I atık Hil8e7iaa beyia •J•lil• lzmlrspor'an 11vdetı 1 ye Koaiteel iktisat VekAletioderı gelen olaomaktatlır. Belediyenin 111 

Altay lehine bir gol kauaılclı. Vaki dayet üzerine u,ak'a Katiller Bl.11. Relediya reiıi doktor Reb9et bir dı .. et telgrafı üzerine IİIURD halltta, tıiınleri mnhteYİ ol 
On dakika l'Onra d• VabAp bir gittiğini yazdığımız 1zmi~s~or•Ba.111nama4ı.. Sallb bey dön panayır mablll- Ye k?rfez .tirketi inhisarı _idare rak ya11dırm11kta oldnıu deftfl 
gol 9akartarak birinci dene (B) takımı dia aktam tebr1mıze A !sancakta kardeşi aeyyar li d . 1 kt 1 meahal re11i doktor Hul6aı brı1 ler ikmal edilerek pe1der 
• 1hra kartı iki "'Yl 11• Alta1- dinmllttiit. sebzeci Mateoyu öldilrtmekle .

0 8 iien~ yapı ana a 
0 

an :•· Onma gönü Ankaraya gitmı,ur. belediyeye getırilme~e bati• 

11 .. r leb'·ne blttı· lzmirapor Upk'ta Gençler zan altana alınauk •dliyeye 'f'8- zıno e uı ~~'fyooun~ •e .•· Et •Pi•••• mıttı• 
• Birliw · talumile kar-•··mı ve . . Yas tn,aatına goaden gA9ırmittlr. •a J"•D8'0.. •• 

lkinoa dened• Sakaryahlar fi . . . '~ . .' ralen ltalyı.n tebaasından mösyö * . . . 
3-1 galif1 gelmıttir. Ba ıkı ta- Peı 0 'fe Petronnu o,ılu Nikola § Belediye daimi encümeni Tlrk Maarıf cemıyeti umumt •ani• h'tilaealA. 

•alla dıkkaUe oyna~aga batla kım geçen sene mıntakalarıoın dünr üçüncü müıtantikhkte ietlo- 'fe onu mt.teakip te 9 }:ylft.1 merkezi tarafından bir eıya pi- M k k . A 

dalar. Bunun neıacweı olarak her · ı k B ık · 'd .. .. . . ..,. • an11a mer ez a~aeamn • 
Un taraf da u ı ıkaramadı ıamp~yonu. ~ ·~ . ~ •. eaar e Tap olunduktan ıonra eerlteet panayır komitNi duo ogledeu ya.ngosu tertıp edaldıgt buradakı eenNi Mttnemen iıtıhıah\tt 1 

O b
. d 1 9 .

1 
• 
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Tiirk

1 
ıye bırıncılıklerı .. :ç•~- ıru8p bırMkılmıolardır. Tahkikat ,,cayri sonra doktor Behçet Saltb beyin allkadarlara bildirilmiıtu. Pi- il kil 1 n&day ıs 600 

700 ırtooi ftt'reoio neticseeı e aa maçım yapmı~arw. u . 1 • • b' 1. d 75 b" m yon o , h ' ı , 

k 1 
mtivknf olarak ıdame edı lecekt r. riıa1eti ala.ıada to.e_lanmı tar. yaago ıçın ırer ara an ID kit 726 000 kilo çavd• 

laJtam bu lda. maç 0 •rt1 qmaaıa r••antı aa- , t et Çtkmtacak Ye bftetlel" 1 ° ar a, ' ıt 
Sakarya .cenqlerı eiddea iyi ... •·yordu Malüm olduğu üzere § iş bankası furafmd11n pa- ~ T . . . l,125,000 liılo !ıurça c, , u, 

,... Aguıtoıta eırınııanı sonuna · · ı..-ıd 
GJDayorJardı. Hatta Altay kale- lzmiraporlalar geçen aene 8 . o Alan·ı Tısıktu·r nayır 11aba11oda hazır pa1'yoo- k d 1 k kilo palamut, r,s ban kılo ı.m 

1 d .. b bi k k" a ar satı aca tır. atol çok defa ııkıttırmaga ma- plip gelmiılerdi. ar an mu ım r ıımı ara· _ 
ıanmıttar. M k 1ş• Evlenww. ·e 

Ormanlarda 
iki .......... ··-·· 

Bastıı-ıldı 

Türkçe 
Kon atmamak 

Y6staden 
Kemalpat• kaaa11Dan 'laf 

•••Ye aiYarındaki ormanda Oo· laa Reia mahaUeainde Birinci 
.. 1angın 91kmıt Ye 160 metre Aamalı meaçit aokaimda T6rkçe 
••raltbahk bir lnaımclaki •tav· koaapDamak Jildadea bir vak'a 
lar Ye galllar 1anmıolardır. Et • 
aftan yeti .. n köyliiler ateti olm .. tur. 
1-atırmı,ıardar. Zabıt•oa yAp•- Kadastro memmlanaclu Ha
lan tahlrtkatta 1angını yapaaıa aeJia efendi bnıı Zekiye bamm 
fOND Koayah Bflae1in oldata '·-kt k Sal k 
uı.IBUfbr. IOaa an ge~er en omoa ızı 

Jh•elki poe de B•yrakh Roza Şavol ile Salamoa kızı 
rilHleld merhum Yab7a pa· Keliaia mila~flc. püfttilderillİ 

pata foadabgmda otlar taltaf d 'k•- b" tand 
•Df Ye •tet bü1ömek ilaere •JmUf Ye DUi ... ır • 
tk• Barno•a nabiytt mftdiirö Tlrkçe kolUlllanm ihtar ebDİftir. 
Utt be1 elH kiti il• 1anıını 8-cl.. ........ olan Roza ye 

._.H"9lflar. fı .
11 1 

._ t Kell Tilrldljl tahkir etmiıtir. 
a yangının aı o araa a 

toban llahmnl iAmiode biriıi Zabıtaca baklarmcla takihata 
ai:alarıarak adhyeye •erilmi,ttr. ba laamıtbr. ..... Temmuz: ta 

Ailemıziu kıymetli reiıi &r B 1 ~ 
Boldan tilcoarındau Kara- ~omer bank ta bir luıım Gazeteci 
ca Suhız"d" Ahmet Oeınal hazır paYyon kiral"m"k ı91n Amerika Konsolosu Oda• M. Zekeriya beyin hem,i 
beyin yefata mfinasebetile Rtaka<larlıua müracaatta bnlon- ya müracaat etti muallim Belkiı haouola tah 

bir çok ebil•ba ve doıtla- Amerika Birleıik Hildimet· ailemizden aaabt haatahklar m 
rımızdMD almakta oldato- Panayır aab111ıom nmaml leri 930 aenesi tarife kanununun tebaaıııa doktor Etem V 
muz telgraf Ye melrtup elektrik teo•irata te1iıatl bele- markalama hakkındaki 304 ilncil beyin eYleome meraıimi Bey 
taziyelerine ayrı ayn cnap diye enoftmenlnff mftteabbldlne madduine pbrimi& Amerikan nik&h claireaiode yapılmıf 
y~rmege kederlerimi• mil. ihale edilmittir. General Komol09lap Ticaret ruimde tarafeyni n dost •• 
uit bo1onmadığmdan lftt- B • .. - Odaw naan dikkatini _., rabaları hAaır balanmn,tor. 
fen gaaetenl•ln bana deli- ir Kaza betaıiı ve Ttırkiye ihrac:atçılan· rafe7nl tehrtk ederken gft•I 
Jet buyormaaıoı hürmetle. a... Ooa•ı DID ba bmaata Amerieadaki iki gencin mea'ut bir yuYa il: 
rimizle rica ederi• efendim. • mababirlerindea daha fazla ma• malarını, ıon•n• eaadetlerl 

M.erhamon aile efradı Patla~ıaoa ltmat talep etmelerinia faydah dlleriı. 
naınına nu•hdama Karantinada lfori bet •ile oaacağını ill•e eylemiftir. Mes· • 
AVNi O.RMAL e•inde otana Oako Le•i kı•ı kir maddeye aazaraa.Aaerika Demz~e 

Yeni Aaır _ Oemal beJ 161•tların4a Luoa gu ooaıınu Birlefik Hlk6metlerille itlaal •· ... O BÜ 
Baldanda çok •e•ılmit kaht'e Pitlrlrken fa•la ta•1it dilea ticaret ••teallalD .... .... -..-.... 
mabterem bir ıat idi. .Ke- edilml' gu oeatı ,.tı••lf Ye leket ticaretine dahil olabitm.i Knelk g~oe Kordonda 
derdide aUeaine bia de an kıs •ftoadaa11a mahtelil 1erle- ipa ••'.. memleket lamlnin mlrpalb Goft11de deniade •örl 
aamiml taziyetlerimisl ar- rladen T&Dmıtha.MatmaHl Laaa •• macibince marb.laıı ... bir ceeet 9ıkaralmı,hr. Yapı 
zederf .4. tedan itin mlle•i butan•lae icap etmektedir. Uaoll mac:i· tahkikatta meakAr oeHdin biri 

,... lraldırJlmııhr. biace markalanmamıı •mtea. A•l•ifede 8ftle1man Mtlratı 
edi cbm tlmriik nezareti albnda JeDİ· Şltmanıa 7a.hodihane1inde o 

D a 1 ri Be 
L -~· alaJ ,_ - elen ibra..,. ..w.e~a.i takdirde raa 7lrmi ya,ıartnda Bayıaclı 

er demea de g z e m, •1&1111119 "' '"il ' " y ... ld 

Ti 1 ı 
· · · . yet uı --'-L ı k cliiw ,. ma iJlyetell kı,.et vuHf oğlu a11oba aıt o 

P e... linıa glzlenle çarplfh. - er auu ..-- •• 1 ani lmı hr Vak'• hakkı a. Fettan im gGya açık bir ki· ret• cleclia Uaatmald maka- kerindea Jkde 10 markala- ~ ' · 
k d Mleliz Afk İ8brabm keadi.ıdir ramine tlbi tatalmaktacbr. tahkıkat tamik •dılmekte iM 

adın 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tq~n~ıoas ••• ·~·· bn&•~ripnnel~~ilme• 

~uharrh.-1.: R.eb:la .Ari:r Ve hemen klçllk elite elimi clemti~e·ı~ defi._ bw la•· JEe•al ~l.wll B. tir. Bir t\iaa.ret eeeri ol 
tatta: me .:ıuu-d9111. 

r:~bl·aıe bltila ba•ahmı .,c1m1a. niz, biç ıoktu bir aifan oymıa D k . . ....1:-:- O ıu .. boalmada-•-orth: Jıtanbulda buloamalr.ta olaa mabtem.-14ir. 
- • 'I • • Ar . . - o tor onu ıyı ~ 7 

• .•-•
7 Bitli eoxanul uhibl Kemal ---

ta bir ıtık olacak Bır gibi ele• ile bu ıye meaeleaı nedır?. ben de aizi iyi edecejim. eledi. - Mukabeleıız mı? lfte ud Klmil be71n 7ftkaela bırer eaerl K dm K 
~ okunmk• _.e,ledifim gibi Niçin beni al~ttmıı?. • Bu aıtl, ghel la:an. Bilenia burada yuıllJOr t8flıia koyama- olan koloa7~larUe-l•taabal kibar 8 &Vg&s 

ine tekrar edenm: Arayıp an· Ural y6zlğln kabal edıl- arkadap olmak gibi bir hmaai· dlfnnu flllyoram Dolrtorl mebafıli11de ka•adıt' mababbe& m.. Tay ..... 61 
a tipler, aelaa yıkılmaz ka diğiJai yahut çıkarılmacbğıaı p· yeti beni kendi•ine daha fula Biz kadınlar, ae kadar tec- •• hürmetin bir aiŞAM•I olarak il • ti I 41 

)Miai JlllNl!far. rerek mllaterib bir nefule ce• altkadar etti. Ciddi bir teclni rlbe8m olana~ olah• Jiae ka· miUeaddıt aileler tarafından ha· • 8 8 oe ea 
Cevap veriaiz C.., parmağı· vap verdi: • Ue on glade tamamilellUICllanm dm rabaaa aısclea iyi ~L •nal •l1•fetlere daYet edildllinl Bir hafta kadar eYY~I 1 

_.. ~irdijim halka ile llUI- - BiJea fimdı plecek, me ıeçirmiıtim. EYet teyzem lke llb,t defilctir yine haaaal mahlJttlCe haber ah- kofoo1actlar çart11ında hır Y• 
.a a.ıinlize batlacbttm alJle- hepsini anlatır. Fakat ba 08 ala i~ncle " ol~maz. Jtıruz . .Kemal •&mil be1ln balaar olmatto. Mealt kar11a Fat 

Fakat ibilmemenis içia be. Bilea M 1a· dvmaclaa i .. • · Nıçla llif? Çlakl o, k~· vıtett. al&ln roya, , ... mıa, fnl1a kızı Zeki1e, Adıl k•rı•• 
Seacaa J&VaffA etilli ~kti. .ayliyeyim: nlclıl aç kadaa D ayn~~ ıı:::::: aıze •• gla81 kolon1•ları kendiıinin Ye Ahmet kıaa Hac~r han• 
Dekt• fimcli yirik çıkacak Ah bu kaz ne yamaa bir piai· Baaa 6yle •aaller •ordu lyle .°'~d eme Si ..:. r• bfiytlk 818rlerinclendir Jıtanbn- btrl9frek Haıan laar111 

i91mil• titredi. Gizleri hadden koloidur Oul Belli prciltl maadeleler, Ye muhakem~lerle •• ~ ·°k:di • _t~ uı~:; fan kıulrlfin•~ mnbltlnden uls hanımın eYioe tıaarruz etmi 
H ••· um ae •• ,, ..... ~ •~ı.aoımiu götterllen meftdtlet i ı i i k ttik fazla a9lw11 genç kadılim •• ıtm. akikat Jutlai- IPbi. ar- aıklfhrdı ki nihayet tealiml Deyip i·=-.a:.. • •e pr 1 r P ••ıa • 

.._ d v. ~· · •• 11..-1eti 7ertHe Mr aeaa- da 'R b" ita m 
r'YtlllMcat .. bakb. ka,....na ıltlr L n.tsıcatm - keqefi alilatba. Doktor tey ... le liaclea k.o· ket tel&kld ederia. ııra • ıyeı •• ' 0 

Havır Sencan alyansa dokun- aile matarip arkul tll.ek ya lliai -·~ ko,uak: ~ ._ .... __ balana• öç ayhlr çocnıooa• ,. .... ____ ı•-· o ....... . 
.,. ... billkia claba emin olmak tıyordu. - Vu zavallı cloktorcam emaiJetle •• baim1eJ8rek lid . . Ta,ln •Ud• aöprek 1ar.alan1U81 
~ - ........ ... anc 11 • Kapıclu siriac:e. itiraf ... nh. t..W.i wuta - bu ..... ..,. ki .... ..... .,.,.~ ... r Zııaat .... ., hebiret Y•rmıtler•a. Zat'allı 

w wtla: rim. kadimi upteclemMl-. Is ..... , • liil' latl•ın•• ... S•cı• _.... Urllll --'J• ••-• ... ,. •ı .... Sina& n alc111i 7araa111 teairU• 
- ., ........ - ........ , r .... •i• ..... .,.. .. Ilı ..... - .. kı••i ıl1rlk·• ~11" _.,.... .......... tarla .... , ••lflir. lllteoulrteı 

lfit.W.-.. . .t lılek\-..ua; ~ bap baank PJri ir84M: ... i,-..n. .. yretl.. - ,_. V1r - il_.tlir. .khtô tak.it.ta 1-tl•••ıtc 
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Büy~ ....... !.!.~!~~-~-.. Ç~-~~slar1f SON TEL G RAP 
Sahte Yüzbaşı Vhite 

. . . ......... "" . . 
.... ,. • .. •• • •• ... , •• • 1 • -

HABERLER/ 
lııgilizleri Nasıl Aldtatma.ğa B b J J ••ı•• C IJ t b I V 1. • d "'• • 

muvatıa.11: oıa.1.. om a ı ar o um eza- s an u a ısı egışıyor 

- . ~ .,. .. 

-5- sına Çarptırıl&caklnr 
Berlinde Seksen Komünist Muh

telif Cezalara ı ahkôm Edildi E
Oııuıluk hikAyeleriode, poliı poJiı hafiyesinin nezareti Rltınıı 

IDanlarmda oldoğn gibi, kıya· koymuş, ancak b'lkiki hü•iyetini 
ae~lttlrmeler, başka bir şa- bildirmemişti. Bn, T.ıorıdramn 
Yerine ge9meler çok yer tu- jflplinler tarafından hombardı

'· Yukarıdft, 1914 senesinde, man ıuraaında oıın firar imka· 
tee.eraı Bamaanof'a me11'om bir nanı vermekti. U rnumi teJaştau 

... Vıyana, 18 (A.A) - Yeni 
._h getiren esrarengiz tayyare. iıtifade eden s1ıhto yüzhaşı Vhite 1 k 
ııe1.a- Do fne ahine i ilk içtinınrnı 
~n bahaetmi•tik. Höyle rol zı\bitlik vazifesinin kendiRini 

" yapmıştır. GiinGn işlerıle ınoş-
•Ynamakta merkezi devletlerin Oreyclon Tayyare l\leyllamnB 
-. gol ohluktan •onra Jabin" tet-
~ . ıneşbur oaenslarından olan gitmeRe m11obar ettiğine molıa-
>nob Verner çok usta idi. fızırıı kırnılırdı. Heraherce ora- hişQilere karşı bir miidafa" kn 
1 19 1 h ·ı · h' J nunn ynpmıştir, i~:ınaııcla itliim 15 sene.inin ıiıli bir uhıı- 1a gWerJer ıen, erı ı otomo ı 
l.1 ~ l · · d ·1• 1 t1yuttu Tayyaıe cez1'sı variJır. JıJlleriııdaki l>om. , .u.een of relaod Tapum Fol- ıçın e ı nQ a • 
~ıtone hıkeJesine yana~ti. Bel- meydanına 9ıkrnça, hiiviyetini haları polise teslim için tetbiş

~ılradau geliyor TC mezon efradı bildirerek hlnıılanmamış olarak çilere beş giinllik bir miisaade 
~tiriyoran. na yoloular arasın- durnn tek tayyareye atlamak Te verilmi~rir. Hu miiddet zarfında 
la 12 inci Kannda göniilliilc· soıı siir'atle Belçika yolunu tol- bazı şartlar altında tetbişçiler 
:rı alayına mensup yliz başı ml\k işdeo bile deJ:tildi. ceza görrnıyı'ceklerdir. 
1'bite iımiııdo bir zahit Tar- .Böyle bir rolü, bilhassa ay. Jknıoi bir kanun ile memol' 

dı. .A.toıauynda meoroh ola- huca oynıyabilmek için hem ve ı,çt kons~yleri kaldıralmış 
l'ak e•fr oldugu Turntıont ciiret, hem dts naclır bulunur bir hunların yerme korporatif kon

kaıı."haıından kaçmıştı. I..ıonılraya imtiaal ve gizleme kuclre~i 16·· seyleri getirilmiştir. T~rhis etlı
ıelır gelmtız harbiye nezaretine zımclır. Silher ismindeki Sılızyalı len onla efradnıa 1Jükftın6t ida
bıüracaatıa nekahet devrinde işe genç bir Alman bn Taziyette reaınc.le wemurayet ieteruiye hak

Valilikler arasındaki Tebedd ü ller 
Tahakkuk Etmek Üzeredir 

ISTANBUL, 14 (Hususi) - Valiler arasında yapılacağı 
söylenen büyük tebepdüller hakkındaki haberler teeyyilt 
eyJemektedir. 

Bu meyanda lstanbul valisi Muhittin beyin de değiştirileceği 
kuvvetle temin edilmektedir. 24 vilayette vukubulacak becayİ§ 
ve yeni tayinler arasında lstanbul belediye reis muavini Hamit ve 
Ankara belediye reis muavir.i Mustafa Adli beylerin birer 
valiliklere tayinleri de muhtemel görülüycr. 

Ali Bey Teftişe Çıkıyor 
ANKARA. 15 ( Hususi ) - Nafia Vekili Ali bey önümüzdeki 

hafta içinde demiryollanoı teftişe çıkacaktır. Teftif seyabahna 
ait proğram hakkında henüz kat"i malumat yoktur. . . ....... 

Derleme Faaliyeti 
Şimdiye Kadar ,,101,183,, 

Fiş Gönderilmiştir J'•taınak arzusunu gö•tcrili ve iiJi. bunun hnhnsı, kendisi daha lara olacaktır. 
Orduya tı.kviye kıtaatı güoder- c;ocukkeo. Cenubi Afrikaya mu· Berlin, 13 (AA) _ 80 ko· ANKARA, 14 (A.A) - T. tupçneu ~1ernduh bey. 19 - Sa-
bıege rnemur olan aaireye tayin hııceret etmişti. Bo ınemle.kette ınünist devlet emnıyetine karşı D. T. Cemiyeti umumi kAtipll- ray kazumda Malkuç ogln S"· 
010

ndu. SabahlRrı daireye birjnci terbiye görmesi •e bilahare teşkilat yaptaklan cürıuile, 6 ay M. Dolıuss glnden: dık bey. 20 - Hayali bey.21-
olarak gelir, akşam en ıon çı- Amerikada yuşama11 aayeainde bapiı ile üç buçuk sene hillematı Ziraa Nezareti Oemiyetin neşrine başladıJı Mudanya kazaeından. 22 - J)e-

:•rdı, İ!tirahat etmek için cl~gıJ Silber adeta bir kökıüz olmuş- takka arasında mnhtehf ce?.a· V f y ANA 14 (A.A) _ M. Tarame dergi•lnin timdiye kadar nizli ilk tedrisat müfottişi Oe-

1• hemen Oroydon tayyare ken harp haşlayınca asıl Tatanı lara mahı..fım edilnıişJerdır. llon- Do1füı Zıraat nezartttini Voralz- çıkını fıuikiillori hakkında bun· lfd lley. 28 - Eskişehir lnönU 
llı~ydauına giderek yeni öğren· bakkınclı&ki dnygoları yeniden fara atfoluııan cürümler 1933 bcrg Tileyoti ziraat rnü~aviri M. dan eTzelki 16 ilandan soııra ye- ilk mektebi muallim Necip Ne-
ilgi tayyarecilikte talimler ya· canlandı. Ne vasıta iJe oluna ıe:ıeııine ait holnowaktadır. Utrıhe teTdl etmiştir. niden mütalea gönclereulerin on- cali bey. 24 _ Manisa Horoz 
Pırdı. "Oç baftadanheri bo suretle olınn memleketine hizmet kay- 1 1 . E k" S 
" 1 f • ye< inci iıtesı: 1 - ı ı am- köy ba•muallimi Nazmi be\•. 
j'a ·~ıyor Te amirleri kendisinden gıılle Kanadaya gfl9ti Te ilk L d /fi ' t 'Y ./ 

~oak ll~ttnnnn bulanuyordu_. Fa- giiulerfn karışıklı~tnıla.n ç~k .. i•- on ra r.. man se are 1 BOU meh'osu .A•ni bey. 2 - Qo· 26 - Mojtla mRarif katibi Os-ô ~hır giln bunlardan mıralay tifıule ederek v., mahıyetı şup· romda Baerı Yaman bey. 8 - man hey. 26 - .Merzifon ilk 

e ıon yanına gelerek miiatehzi lıeli olnn k!\~ıtlarle. logiltereya Onu·· nde Nu·· mayı· şler Bor mauif wemnrloğondan . 4: - todrisl\t müfettışi Rüştü H. 57 _ 
;:p~·~di bir taTırla ona bir mek- giden hir '\'opurn binebildi. Lon· • • • Bedl'Oe Zeki bey. 5 - Çorum Silifke belydiy~ rflisi Salt bey. 
·1r· KiStıterdi. Po•ta kontroliiniin 1 in ecrıehi memlel·ellerle pos- ........................ ........................ MilU kiiliiplıane memuru Eşref 

2 
F tlı" ··t k ·ı .. b 

ı ı gftn c rnı • C l 6 .. • H•tı • h k t• ~., . 1 N b - 43 ıyo mu e aı yuz aı:ı 
lllektup k••Tel. yak.\ladığl .. blu ta "" t~lgref mohaberatılll kon- enra oerıng· 1 erın are e 1 bey. 6 - lorına 1 azım ey. ait bey. 29 - Fethıye knyma-

enaıııninai T6 AOZC e • .. ' 7 A 1 r . ır leri lfoUana d 1_. •• trola memur olan asken ıımsor • -- ınan ııoeı nına ım ıı· lrnmı ~evket bey. SO _ Fen fo-
a 81111 amca kızına gou- . . . b ld Al K t t D or d F t lb l 8 - .Ma1tla cleriJrn• t• n h k . d idareıine kerıclını ksydettıre i i. many&yl UF armıu::ı lr JY en ua .. o >ey. kGlt~ı miiı.lerri81erindeıı Tcvfık 

ıo ı . ...curada are etın en b"" ı· ~ •t ··a·· ·· F · b 9 '' 1 • . (1914 TetrlnieTvel) harbıo ot ın . . .. f • ınaan mu uru evzı ey. - bey. 31 _ Alman )isesi moal-
•e memur edıldıgt bir Tera- L BEHI.ıf N, ı:ı (A.A) - Ooue· dır11maıı lnr.ıuıgeldııtı gıbı 1 tı- .. k · b" b ı ·k · 

ltt i . a b b edi or Ta akra- deTammca iptı<la ondra, eonra . Dauayda mute ınt ın aşı ı rı lhnleriıulen Zeki Oomal H. 3 2 _ 
\._ •ın en a 8 Y Lıverpol'da bu vazifeyi .rördü. ral Gfüang bey&nl\tta bulanarak ralarm dR gayet şıcldeth surette • 

1
.,... h d 1 t 

1 ua•tna bu nrBıet heaabına "' . . . 1 . rl. be). 10 - "uta ya a apar a ı Holu Halkavi azdsından Zuhuri 
1kJ h . Daimi olarllk ele geçmek teblıke- M. Bitlerin SO Hav.ıran hacl111e- takıp edı me 1 IAzım ır. > G b 11 M •t 

tı telif şehirlerden tabeıl ede· I ONDRA 13 (A A) Dü oğla ıya "Y· - erzı on hey. 
b~.hligi meballgln bir llıteeini s'.no maruzto, zir.a .... ft.z~feBl dolayı- leri eanasındaki .ic~ant.ını mohık " , . ·. ..- n maarif memorn Halil bey. 12- Ho sı:ı.tt tarın gönderdikleri fış 
lond . T .. b k ııle ele gtı"lrJijtı gı~dı malnmall göalemi• Te dewıştır kı: Alınan ıefaretbnnesı öııundo hır k k 1>·· t·· R 13 
..._. erıyordn. eaadofe a ınu~ A . v b.ld ' ] ... ne ._. niimayi• yaıutını .. ve üzerinde Merzıfon ayına "m' "uş u. . snyıeı 12920 dir. }i;n•elki 16 lfe-
•ı b.. lmanyaya 1 arıyor( n. ~ se ıı· hl k AlmRnya " ... h ıı · H kk 'ltUn bu şehirler eahil kasa- . . c 19 r ma auı · b t t Fası· t k t ller Tael -MenifoniJa aşmoR 1w a ı te ila hornber gönderalerı fiş yo-
baı ıonra mütareke bu vazıfeye nı- k b k 1 nıeA ae a an c ..,ıs a 1 • k b. 

&rı olup her biri lıakkında d F k L h ·· ıer yı urtaran Tf' ır l\DUD 6 ,.- ıuarn serbes barakın >yazılı lev. bey. 14. - E1ıp orta me te ı kfınu 101,1 3 dür biJd· • hayt'L Ter ı. R n enuz - . t . . T· • ı 5 
l •rtltn şilin miktarı da o . 1 · t• Gayreti rutiyet kespeden bo ıcraatı te haları tttşıyen bir çok insanlar türkçe ruualhmı N ıylizı >ey.1 - Her birine ayrı ayrı te,ek-hn bcsta eaatı ge menıış ı. k 

anlardan cepheye gönderilen i 9iıı tebrik edilerek n1ulö daire- kık Te ınuhakfloıe hakkını en- •efarethıuıe b nası önünde dolaş- Kemal Edip bey. 16 - Fethiye kiir mektubu yazrnaga inıkAn 
~~•dın Jekdouou gösteriyordu. sinde terbi• edilmekle beraber disinde göremez. Yııpılmış olan mışlardır. Hiç bır hadıse olma· maarif memnr vekili !Hızım B. hulonmadıgındau gösterdıkleri 

"Yle bir teaadüf teTil kabul logllteredeo çıkmak için muba- taşkınlıklarm isttsnasız cezalan- mıfJhr. 17 - Güoende muallim Kemal himmetten dolayı kendılerıne 
:.·~~digiIJden, mektup muharriri rebeden bir kaç ıeııe ıonra bile • • • Ferdi bey. 18 - İ14parta mek- alenen te~ekldir olunur. 

t. •katte bir Alman zabiti oldn- işe yarıynoak bir pasaport bnla- Fransada Belcı· kada 
Unu "e hastanede kendi yanında mamıştı. Aramağn da oenret A • B 

~trat eden hakiki yüzbRfJI Vihte'in edemiyordu. Zira yolunda olmı- vnı ey 
a '~atıarile beraber şahsiyetini ran esas k(ığıtları kendi•ini eıe t 934 manevrala Milisler üoifor- ...... ı M.Ruzvelt 

e kaprnış ole.logonu itiraf eyledi. Terdırebilirdi. licdadrnın mem- ı ' c H f ld k H t' 
ll B.u itiraf iizerine miralRy leketioo gitmek için 19t5 ·~ne- rı yapılmıyacak ma giymiyecek zmır 1 1 ' ar eye 1 
d~ndııın 1 hemen tovkif ettirsoy- sine kadar bekh11ınek meohorıye- . · · R • • Old 

Balık Avlıyor 

1
1 i~i bitınişll. .h.,aknt bir reza- tincle kaldı. Par11• 13 (A.A) - Barbıye BrUkael, 13 ( A.A) - . Meb- BISI U 
ttterı çekinerek onu ıadecn bir - Sonu Vaı - Nazırı 198' maneyralarmın ta oıan Meoliıl, ııyaei Milislerin 

Panamadan .&91la· 
cak Yeni Yol 

•11 • earruf makeadıJe yapılamı1aca üniforma giymelerini meneden 

-Sovyet Rusya lspartada ğıııı Te fırkaların kamp tılim- kanon JAyibasın1 74 reye karşı 
lerlne devam edE'oeklorini bil 94 reyle kabul etmiştir. 

lngilteredan Tayyare Antalyalı Muallimler Ya dıroıı,ıir. Japonyada 
Satın Alacak Olnl.zl'ı Sporcuları RUSYA saıar Bir K6,.a 

1 Bor9larını 6d.l7or Alıp GGt'llrdil 
L't""rAHl<lrn, ıa ( A A ) - Deyli Isparta 13 ( AA ) - DlSrt N vyooaK 3 (A A) 
Q" ald R .nı ı ' l • - T k 14 ( A A ) S a hıaı 1 gıızetesı, Sovyet .081

" glindenberi şehrimizde misafir SoTyet Ruıya bükftmeti Ohaıe 0 yo, · - on •· 
k~r· ngıltereıle imal edılmış aı- . 1 . d .. k .1 kikada haber alındığına @<ire 

ı tayyareler satın almıyn ol bulunan Antalya mualhm erın ~n Bank kaıalarına dort boçn mı· t ildi 
11 .tetı b evTeloe ı r en baearattan 

oldu~ıınu ynzmnkt1'dır. mürekke~ 34 kişilik heyete u· yon Dolar yatırmış~ır. Bo para gayrı lılıkoTı ayaletl dRğlık 
\" Hu gRzete"·o göre Sovyet Rus· giln meb uı İbrahim bey tara· ra ile Keconıtrootıon Fınaooe k d ki.in k"· 1 d b' .. • " hu k ,, ı•mtn a oy er en ırı11-
CıJi1< ~rRrını SoTyet tnyy"re- fından Ha1kevinde verilen ziya- Oorporatlon tarahndao 1517/938 ni ıular götürmüştür. 50 köylü-
lı ı.-ı hHıtel~neı;ızlaıının ~ndra- fetten sonra Burdur yolu ile An- tarihinde Amerika<1an pamuk den dördü ıağ kalmıvtır. 

Varctt iızerhın vtlrm1ştır. • . ·· b 
.. ["' . talyaya dönmek üzere ıehrımız- ıatao ahnma11 için yu11de eş p ı t 
ıcaret nıukavelesı . .. ar amen o t t 1~oııdro, 13 ( A.A) _ lngil- den ayrılmışlardır. .. faızJi Te bir aene muddetle a91-

ıl\k •lo tıcaret wukıutıll\sini uıU- Isparta 13 (A.A) - Dun şeb- lan kredi kapatılmıştır. 

Ankara, 13 (A.A) - Yozgat 
meb'usu Avni bey Jzmir vilayeti • Panama 13 (A A) - Pana· 
Cumhuriyet Halk hrkası idare madan Havay adalarına hareket 
heyeti reisliğine, Bolu fırka he- etmeden evvel M.RuzveJt Roy
yeti reisi doktor Mitat bey Zon· ter ajansına verdiği beyanatta 
guldak vilayeti Cumhuriyet Halk demiotir ki· 
fırkası idare heyeti reisliğine "A .k· hüküm t• k d . merı a e ı ya ın a 
tayın olunmuşlardu. 

Istanbul, 14 (Husuıt) - Vi Bahrimuhiti AtJisi denizine bat-
IAyetimiz Fırka reisliğine Antal- lamak llzere Panama berzahında 
ya meb•usu Cemal beyin tayini bir yol inşasına müsaade ver

ve Cevdet Kerim beyin Ankara mek niyetindedir. Bu yol Kolon-
merke:ı heyetine nakli teeyyüt d p ·d kt" 

1 • t• an anamaya gı ece ır. ey emıı ır . 

Amerl.ka Bilbao 13 (A.Al - Huston 
kruvazörü Havay adalanna ha· 

Ş'dd 1 reket etmiştir. Reisicumhur Ko-
Af mlDJIJI 1 et 8 kus adasına uğriyarak balık av-

Protasto Edecek lıyacaktır •• ~~--
•ııtı ,',r,:)b otnıokte oları Hollanon rimize gelen Denizli Halkevi Romanyada 1( omu.· n. is.tlerin 

n l ı ı b Vaşington. 14. (A.A) - M. ln1 1 " '°Yeti lrn en balı l: n sporcularından sekiz kişilik İ• T k 
ıt ı,'va 1 .k · ıı 8 rJrlDJ Hol Amerikanın BerJin ıefirlnl Arjanlinde \it \:.• • ıarc ·ot etmıştır. ıey- b h · 

1 
<.J lh · sikletçi gençler, ugün şe rı· M ı T hd t Ed K U Yourıg Te Daves ietikrnzlarınan 

" l'e;nr}~ul· 11\İ cWııt!cek ve müza 88' arı a 1 en an n Reddettı• 
•••••• " < ıwıtnı olnnncakhr. mizdcn Keçiborlu yolu ile Dinara Y Amerikan hamılleriue kareı Y•· 

l .............................. ...... hareket etmişlerdir. Hilkreş, 14. (A.A) - Meb•u l~A HAY. 13 (A.A) _ Meb- pılan 11arar Terfoi muameleyi 
ıraş Levazı . ı • • • • '' r san mlloliıine munzam vazıfeleri . A Almanya nezdinde tiddetle pro-• B 1 • 111&n meclisı son günlerde mı- . ti \J 88 Z01 Ul0118den T6 biitüo resmi memo- teıto etıuejte memur etmıt r. 

ı rı Otız ve ralıot tıras olmak terdanı ve Roterdam şehir]erinde Berlio, 14 (.A.A)- Nn Yorlr 
Yer•ı • 1 Tetkik Seyahatı Yapıyor riyet ma~ılarını kat'i eorette k b 1 1 •er tırn mnkınl\ ve H· vukua gelen ıo ak mubare e er Federal Re.erv bank••• müdürü 

c;aıoar 1 ' l Ordu, J4 (A .A) - Tetkılc tahdit fl11i1en bir kanun IAyi· 
l>ııd nı fırça, k rf'm, i!ll rnn, hakkında komtinlıtler tarafından M. Hariton bugün Pariıten ba-

ra y ı. etwahtlne r.ıl,rırı Aııkara Gazi Li- huı te•dl edllml,tır. Bl9blr fert p . . ... 
~n u e .l\Oloııyn a ıı n envuırıı ,, ~- 3 Terilen 1ıtizah takrfrlnla mihıa- raya geJe~k azartesı guountt 

o eesıııden lıc~ ızci diln şebı·im ı e l!l"nede ceman 800,000 Leyuen 
'<ııt Ot f ıyntlıırlıı :) msi Bnki k k~remlnl reddetmlıtlr. •adar harada kalacaktır. 

llcu:ı:hık f!crC?ıalııde hulahillr. ~elmislcrdır. ltazla maae alamıyaoa hr. 

Milli Sosyalizm Yasak Edildi 
Bueoos Ayres, IS {A.A)

DabıJiye nazın lıir emirname 

ıle mılli eotyalııtlıgin remzi 

olan açları kıvr•k haçlı bayr111-

gm knllanılmaııını blitüo A rjan

tinde yasak etmiştir. 
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Kahraınanı 
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Güreş Birincilil{ leri ·f encrbahçeliier Yugcslavya Takı- BuNasılMaç? 
iki Devresi V ;j;.id~-- Son Devre He

1 

Serbest Güreşler Haftaya Kaldı ! 
mını 6-2 MağlôP Ettiler 

Beşiktaş Gaiatasaraya 3-1 lstan'bul it uhteliti 
Edirnelilere 7-0 Galip Geldi 

I"tanqal. 13 ( A. A ) - Şebn
mizde bulanan Yu~oslovya taki
mı birinci maç1111 huglin Fener. 
bahçe fltadında Fenerbahçe takı
mile yaptı. Yugoslavya tıtkımı

nın yalınız Yugoıılavyanıo Te 
Balkanların .dt'ğl 1 hatta orta Av
rnpıHıın tanınmış ku Yvet)erindf\n 
birisi o 1 ınası bu ma910 etrafında 
oiddl bir alak~ uyandırıyor. ho 

-·-Çelme, Tokat Bir
birine Girdiler 

- ---Alaanoakta ~eh ı tlerde Aydm 
~imendıfer knmpanya11ııa ait 
lilpor sahasında 9 E y ltll spor ko· 
lübile Park tıpor kullibü arasın
da ekzers i:t yapılırken oyonou. 
!ardan lbrahiın oğlu Mehmet 
efendi Mostafa oglu Muzaffer 
elendi tarafını.lan ayajtına takılan 
çelme Jıeticeeinde düşmüştür. 

Meruet efendi yerden kalktıktan 

sonra .Muzaffer efendinin bl\,ıoa 

tekme ile varuak sol ka i ııgıu .. 
dan yaralamıştır . 

itiharla Jıavanrn sıoak olmasına i · 

ra1tmen Fenerbahçe atadt oldtık· ~~:~ ~,~ . . ı Eşret Paşa 
~~a kalabalıktı. ·~~ ı Spor KulO.b"ll 

oaufÇiltrimizden bit cru~ ~:~!:.::~~:·f :.::~.~:~:::.~; ;::-~d;S••~ .. ] f:~~:r:;;.::•i !!~::::::.:::= 
1 

Uuwa günü Al k t d . , Hatıt sıklet: Dört miiaabık zaman ener ah9enin kadroıu 1 Y11zrJs/a~lar4 kaııı parlak muzafftriytt kazanan Fenerbahçt takımı ıonra nizamnameainin bir mad· 
\. 

0

1

• ı:n. ttnda güreA. bir~:::ı~kle;i:in an1ında olan ba giireşlerin bi- şöylu idı: • kikada Ferln ıotdan canlı biryı !dırım gibi ileri atıldı. Karşı-
u rın · "' · · d · d AJt d 

0 
Ah 1 Bedı.Yaşar-Zıya-Esat-Ali hüoomu Nacideo Fikrete geçen ıuna çıkan YngoılaT mtidafiiui deıinl teptil ederek idue heyetl 

4 oı ve ikinci kı11mlar1 yapıl .. rınoı evreaın e ay a • . y N' · Ş . . ni 199tikten ıoora kültür itleri· 

6~· "'M 15,30 da btt.~lamuı icap met 30 dakikftlla tuşla galip Rıza.. aşar - . ıyazi • ahan - topa oe11a çizkiaioin fçınde fu- güzel bir atlatı,ıa Namıga paa 
en gö 1 k eldı. · · · Muzaffer - Naoı - Fıkret. goılaTyalı müdafi ellle keati. Terdi. Namığın plbe bir şotu ht metgul olacak bir heyet t• 

tertih reş ere bftyotin Ta tında g Yarı ort"·. Altı kı.•i 1·ı;ıtı'r•k Buna mukabil YogolaTJar Penaltı. Tnrntnna iyi kolla- Yugoıla't' kaleoiıioi dördönoö ıe9mi,tir. idare heyeti reisliğine <ı le at •lamaması yüziinden an• ... v v .. 

• :le 17 ye dogrn başlanıldı. ET· elti. Altaylı Oemal güzel bir şöyl .. bir takım tfışkil edtyor. D&ll Fikret enfeı bir •utla Fe- defa mağlup etti. ittifakla AgA.h 9etio, azahklara 
he ~ yaz,lığımız ~ibi · giireşterin kol kapışı ile hasmı Türnspörlo l"rdı; nere ilk aay11ını kazandırdı. On hetinoi dakika YugoılaT da Ahıen, Zihni ve Mehmet 

h 
Paınde mintler bakemHiini Osman" 33 3/5 aaniyede taşla Spasiı AnçelekoTı9 Luktı Fenerliler oanh oynamaga ha,. ıol i9in yakın meaafeden kRleye beyler ekıeriyetle ıeçilmişlerdir. 

t1zet r · · Jd" Dimitriyaviç RadoTsnoviç Ookiç )adılar. Sarı Ja"ıf'ertlilerin ener- •ut attı. Top Bedinin elinde ..................................... •••••• 
1 . eıeı yaptı. Yan hakemlik· galip ge ı ,., 'f 

•rı nç knlübe mensup güreşçiler Orta Blklet: lki Türksporlu Nikoloiç Loyansi9 Seknli9. Ha- ji11le YngoılaTlarıo faikiyeti Oyun Jki tarafın teıirine tAbl lataıaray oyuna 'u kadro ile. 
:ıra ile yaptılar. İntizam içinde ara11nda yapılan bu giireşte ..Moı- kem Adil Kiray. mücadele ediyor. Yirminci da- bir halde deTam ediyor. Yirmi çıktıktı: 

9 

6~0Yan etmekte olan hu mU- tafa rakibi Lütfiyi 4, l dakikada Oyona rüzgara karşı oyna· kikada sağdan btr Fener höon- be,inci dakika Fikretin soldan ATni, Lütfü, Farok, Kadri, 
da akalarda Kadri bey biraz mağlup etti. mKk YRziyetine dü~en Yagoslın~ ma, Niyaziden Muzaffere gelen indirdiği top güzel bir p"ıla Nihat, İbrahim, Necdet, MüoeT-
o~ha dikkatli harek"t etmi' Y"n at?ır ıo11kl("lt: O<>ztep.,Ji lar ba~ladılar. Bu akın daha güzel bir pas Muzaffer tatma- Muzaffere ondan da Namığa Ter, Muılih, Fazıl, Danyal.. Be
nasaydı Çok iyi olurdu. Nizam- s~fi v~ Altaylı lınnail araımıdaki bidayettEI kesildı. v? FenMh'ler dan Naoiye geçirdi. Naoinin önü geçti. Namığın pl&H şato 5 inci şiktaş ta şöyle bir takım teşkil 
ite nı~ mucibince güreşlerde ha- güreşte Göztepeli Safi 3,.9 cfald- makabil bir höcnmla rakip ka- bot ye kaleye yakındır. Topu defa olarak Yogoılaf'ların kale· etmişti: 

ınhk: edenlerin miieabıkların kad" lıım"ilt1 mdlttp oldu. leye indiler. ÜRtliste tazelenen tutup kontrol ederek vnraoak ıine girdi. Mehmet Ali, Hüsnü, Adnao, ne k • ,, 
b a rabaeı ve ne de meneap ikinci Devre akınlarla top mlitemadiyen Yu- vaziyette oldu1to halde a<ıele Oyun yine Fenerbabçenin FeTzi, Fahri, Nuri, Hayati, 
~forıdugn kulüple alı\kaıı olma.~ Bu dene haşlarken Altaylı goalavların kalesinin önünde ve mükemmel bir gal ka91rdı. teairi aJtında deYam ediyor. Yir- Hakkı, Muhterem, Şeref Eşref. 
b 'ııı lazımgehr. Heyet relalnin gülleci Niyazı minder hakemine dolaşıyor. ü'çünoü dakika Ni- Yirmi beşinoi dakikadR Mu- mi aekiıinoi dakikada yine Hakem Galataaaraydan Sapbi 
•
11 rada AIRfranga güreşi kendi- müracaat eılerek kerıdisinin de yazinin ortaladığı topu Naci çok zaffer topn ortadan kaptı Te Namığın JÜ218l bir ini~ini Yu- B 

~~tl~en başka anlıyan olmadlğı g1\re'l müsaaabakalarına iştirak müsait vaziy ... tte takip etti. Fe· karşısına çıkanları birer birer gosla..-yahlar mö,külatla keae- eyOyun Galatasaraylılarm bil' 

nı:ıaaııe minder hakemliği yap- edeceğini hildirdi ise de güreş nerbı.hçeliler hüonm faaliyet~~i atlattıktan ıonra kaleye kadar bildiler. büoumile başladı. Fakat bu hö-
, .. •ı i&l\hetli bir tıareket olma· heyeti reisi hu talebe itim?. ede- kaybetmeden oruna d .. evam e. - girdi Te plonjon yapan kaleciyi Oto.:ımnou dakika Fenerin 
"'ltt ı b tl cum netice Termedi. llk dakika· ır. rek kendisinin giireşferini hiç yorlar. Yugoslav ~r •0 re erıne de atlarak Fenerin beraberlik ortadan güzel bir ini,ini Fikret 
Jı BtıtHlan başka <la Doktor ra- görmediA"ini hunnn için de müs- rağmen bozuk bır oya~ oyn.a. gol önü yaptı. enfeı bir şutla tamamladı. Top Jarın intibaı BeAiktaşm lehinde
tior.u. ibrıu; etmeden bastaJıkla- bakalara ııokmıyacat!'ırıı bildirdi. maktadırlar. Pasları ı~abetsız, 2 - O gibi köti.i bir vazi- kale direğini ııyırarak avota dir. Oyun gittikçe sert bir inki
ı:t'~ı ıleri siireu iki Ttirksporlo Halbuki reisin hu lıueketi gii· plokajları zayıf.. Fenerhler çok yetten beraberliğe kadar çıkan gitti. Otu.z betinoi dakika Fik- şata doğru yürüyerek Beşiktaşın 
~UttıA • • 1 1 t l F ı vÇının nizamen bu müsabt\- reş nizamnamesinin 28 inci mad· teh ikeli vaziyet er yara ıyor ar. enerliler gittikçe artan bir ma- retten Mazaffere giizel bir pae, faikiyetini muhafaza ediyor. 
z:r. neticesine kadar haklnnm desile tamamen tezat teşkil edi- Fakat sayı çıkaramıyorlardı. DeTiyatlf\ oynıyorlar ü11tüste yap- Muzaffer 11kı bir 'otla altrnoı Bn devreyi heşiktaş 1 - O ga .. 

6/t ederek giireşmemesı ıcap yordu. Dokozunco dakika YogoelaT tıkları hüoomlar çok tehlikeli golü attı. Fenerhtihçe 6-2 faik tip vaziyette bitirdi. Bn golü 
Ci ~rken ayni .(tünde yapılan ikin- Filiz siklat: Yukarıda yaz. sag içi demarke bırakılmasından oluyor. Nivazioin yırmi dokn vaziyetini bakim bir oyunla ı- muhterem güzel bir kafa Turu-
cl Es•re müel\lıakalara ~okmadan dığız gibi Rızanın ~ampiyonhığn istifade ed\lrek topu kaptı Te zonco dakikada krileye kadar dame ettiriyor. Yogoılavlar t1ayı şile yapm1ştır. 
(JoA'ı·udan do•ı-ruya iinümiizdeki tertip heyeti ile b:ıı;ı hakem bey Zıyaoın da uıi]dabRlesini atlata- uzanan bir akınını Yugoslav ka- nıkarmak için son gayretleri İkinci denenin iiçünoü daki-
ıın .., v 'Ik :. 

de ıaya yapılacak olan iiçiinoü arasın<hlki azan münakaşadan rak mi.ikemmel bir Tnru,la 1 lecisi müşkülatla kesebildi. netioe vermedi. Fenerlilerin 6 -2 kasında Hakkı penaJtıdan bir 
liı·\>ı·e llliisabakal:Hına iştirak et- sonra ilan edildi. golii yaptı. Oyan gittikçe süratli lıir şe· galebeeile bitti. gol claba yaptı. Oyun sert şek-
tet~ek .. i~~ernesi alakadarları hay· En hafıf: '11iirkspordan Ke- YugoslavlRrın gittik9e açıl- kil alarak "f8 iki tarafın roüsavi Yugoslavlar hakkında bir Jini muhafaza ediyor. Galatasa-

duşurrniiştür. mal ve Salıb arasında y11pıldı, dığını göl'iiyoruz. Uzun paslarla derecede hakimiyeti altında devre hükürn vermek Jazımg~liue ta~ ray lıu denetle canlı hücumlar 
lı·ld~öyıo nfak hı fe1c caıı sık1eı Kemal 1215314/5 d" tnşla galıp ve eksE>riyet ile ıcıld11n çok iniş · sonu11a doğru gidiyor. Birinoi kımın umnmt göriinüş itibarile yaptı. 16 ıncı dakikada Galata-
b~ ıeeter olornsardı güreşler <la- geldi. ler yapıyorlar. .Rsat göze) bir dene nihayetindeyiz. İki takım kul'Yetli oldağanu söylemek j. sary aleybiue bir peııa1tı daha. 

?.&V'JcJi olacak.tı. Hafit siklet : lzıııirepordan müeelleele çalı~an karşısıodaki ikişer sayı ile müsaTi va3iyette- cap eder. .Fenerhahçeye büyük Hayati Beşiktaşın uçuncü 
gbl Giireşleriu tekn ik kısmına Hayrı müsabakayı terkettiği için iki mnhncimle bir muavine ye. dir. Fenerbabçe ikinci deneye bir aayı farkı ile yenilmeıini sayısını güzel bir Turuşla kazan
Ya~rıc~ limitten fazla iyi ce!'e rnkibi Ali hükmen galip ilAn ti~emiyor. Hakimiyeti ele alan küçük bir değişiklikle başladı. daha ziyade takımtn yorganlu · dırdı. Galataearayın son dakika-
dl\nb et~lişt ı r. J\' ı sa hir zaman· edildi. Y ngoslal'lı lar on d<irdüncü da· Müdıd i Yaşarin yerine Fadıl ğona ve Fenerin bG.kim oyo· larda earfettigi enerjı Farılın 
llıtınt~rı Halkni salonlarında Yarı orta: Altıı.yh Oemalle kikada ıol i9lerinin ayağile ikinci gelmi,ti. nunu tnttumasına atfetmek icap şntn ile neticeıtini nrdi. v..., Ga
l~"in azaınan çnlışı..n bn güreş9i· Türkeporlo Mehmet arasında kollerini yaptılar. Biriooi denede çok mnTaf- eder. Eğer YugotılaTya birinci tatasuay sahadan 3 . 1 mağ lft.p 
oıtı, 11 başında iyi bir muallim idi. Oemal rakıbiııio güzel bir Fenerliler oyunun hakimiy"- fak olan Yaşarın takımdan çık- devrede ıık oyunoıın idame ettire çıktı. 
tiha," tneınJelrntin bihakkin if- çitt kolla 11,4./5 saniyede ıırtını tini terketmit l'aziyetteler. Her ma11 Fener müdafaasını bir bayi· bi]mi~ olsaydı hi9 şüphe yok ki Edirne, 13 (AA) - lst~n
hilir edece~i güreşçiler yeti•e· yere getirereh galip geldi. Bu iki cenahtan ıeri akınlar ynpı - zayifletmişti. Bunu YugoılaTla- netıoe bu dereoe alttyhine olmı- bul mubteliti bugün 3000 ıeyiroi 

a çoçuk çalışıırılırsa istikhalin iyi yorlar Te bu akınlar ortada bil· larıo üıtönde yaptıkları hücum- yacaktı. Bu ıebepla Paxar günü önünde Edirne mnhte1itini 7 ·O 
~Hıaı bi d l!'iı · lakalar: Ririnoi devre güreşçileri arasına gırer. ha19a sol i9ln ayağında r en- ları.n iyi karşılanmam:ııından an- yapılacak oyunu dikkatle takip mal?h1p etmi,tir. Takını Halftk, 

'Porı 1
7., sıklet güreş : 'l'ürk Orta ıtiklet: Bıı giireşe iki bir~ t~blike~i hale giriyor. ~." Jıyornz. Hilonm hatlında da Naoi etmek T~ bugünkü. neticeye ba- Sllmih, Nebi, Lütfi, Hasan, Bul

edere: E~:"%i baBta!ıgını bahane ruüııabık iştirak ..ıttiginden bir yedıncı dakıkada sol açığın gu- 9ıkmıt sol içe Şaban ge9rnit sağ karak şimdiden takımımıza ga- ten, Muhte~em, Rıdvan, Ali, 
iateınecl11111 - ~bakaya i~tirak etmek devre yapılmış ve ba devrede zel bir ortalayışını sağ i9 bir i9e, y:erine de Nam>k ahnm>şh. Jibiyet hiikmii vermemek ioap Omer, Şahap. 
"~ J\ 

111 1 ıçirı Göztepeli Riza galip gelen M nata(a orta siklet kafa vuroşile kaleye gönderdi. Oyun ü9 dakika Fenerlilerin eder. Maçta lbrahim Tali bey ye 

Yaıııı ltaydan Mahmut sHa~ında şampıyunu olmoştnr. Fakat top kale direğini ııyırarak hücum faaliyetine girdi. Sağdan Bugün Fener tKkımının en Tilayet erkAm bulunmuştur. 
ı_ •n •~ n t · · · O d k d 
"l\·1 ·, e ı cetl~ ;~ 11 ·>/5 dairi - Yı&n ağır sildııt: Altaylı Sabri e.vuta gıttı. n o nzunon •· yapılan i1i bir höoum aTotla yükaek oyunooeu Muzatferdir. Edirne Te Ietanhol Halke'I' · 

41\ 1( . , ' - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
liaşkıt ;:~. 1tu~la galıp gelmi~tir. yine kendi kalübiinden olan ve günde öldürmemek i 9io bu iti neticelendi. AHınoı daki.kM güzel Merkez muhaoım mevkiinde lerjnin teşehbüaatı ile dün lı · 
taka fı . • ı " olmadıgından mın· yarının en güzel giireş9i leri an- vazife olarak üzer terine alım ar- bir YugoelaT hücumu solaçik paıdarı ile kontrbasları ile, şnt- tanbuldan şehrimize zirmi kişl
tıdiı . lıı ~ıklet şampiyonu ilan sına girecek lsınaille giireşti. kad1&Aların ~ok dikkatle ,18Jıa. Fazılı atlattı. Ve ıol içe güzel ları ile ~ayanı hayrettir. Son fik hir sporoo kafileıi gelmif 

•hı~tır. v "' , v 
. J~ n h f ' 3,23,4/5 dakik:.da galip geldi. maları 1Azımdır. Onma gitnkü bir pas verdj. Sol için şutunu derece atak oyunu ile cidden ye San'atlar mektebme yerle,ti-
1~lir· ı . n ıf: Dokn~ müımbikin Öoiimiizd~ki oııma bu iki müsabakalardaeııeflegözümüzden Badi keati. Sekizinoi dakika or- mükemmeldir. Şahan, .Namık, rilmiı;ıterdir. 

n... ett" · "' 
de.,. 1. 

1 ~ 1 miiıtabakanın ilk devrelik giire~te iki defH ma1.tlfıp kaçmıyan bir nokta da gürea tadan bir hüflom Muzafferin hı- Naci, Rıza ye Ya•ar da ruuvat- Sporcu gen9ıerle şehrimiz 
11 ~sınfle T " k "' N v 
•1lub ur ·spordan Kemal ve olaralr fena puan olan 3 l!layı heyetini teşkil eden beş azadan raktığı topu amık kaptı. Ve fak olanl;" meyaoında<lırlar. Jietısin<le ietirahatta lıulunan Jı. 
"15 larreın arasında Y"pılıp ~' ~. 0 1 .. · ı d k ·· 1 b" tla Y 1 ı b · d "' l ·· 11 (ak 

1 
" ~"' , o, {azan"n gureşçı er ara an çı · iiçünün miil!labakalara biç olmaz gaze ır şu ngos aT arın YııgoılaTlarm merkez ınaha ttuıl>al liseleri taleı eıı uu m-

g&li 
1 <aıh lu~la .Mıılıılt ı'emin lıktar. soııra kalanlar giin•şeoek ea Heyirci olarak dahi gelmeme- a~larına fü;ünoü defa aktı. cimleri merkez ye sol muaTin yiik bir ıbıiramla ve derın bir 

l Jı gel l' ö . 1 t y d h 
•erflc < ı ,., ı ın m ;hı"lı"kıı •;nk ve ırntice<le zm ir ~ampiyonları !eridir. bu efeniler çah,amıya- ugoslaylar a 1\ sert Te leri .,. 6 8,.g bekleri .;ok eyi idi. lıeyeoanla Gıı!!:i hazretlerinin 
ltı~ııcı:;•:ı <'.lmn.~tor. U 1.ıı ; ı zıı- lll f'~ı!ana ~ıkıuıaktır. oaklarsa yerlerini başkalarina d"ha seri oynamağa başladılar. Ietanbul, 18 (A.A)- Bngiin heykellerine çelenkler koymoş-
~tı 1 

1 .ıe rı lı ı r "radn ı;ı:ı ! ı~tln lam hır sporr.u olarak yeti. terketseler Memleket gençlı~iDA Bedi 11 iuci dakikada tehlikelf Taksim stadında Galatasaray Jar ve böylelikle Oamlıuriyf\t Y6 
ı. 1 t{ Ö • ~ l .. · ı . lı 8 b" . t' .. k ~tı\ reş.; ı 111 dnrı·:ı ·wıl!nıpı~en H! g nre~çı erın OT~.slerile dıtbt\ biiyük bir iyılik •tmi' ır vazıye ı muş iiJıitla knrtaıırdı. Be,ikta, futbol maçı yapılth. Gaıi iilkiittiiniin bekçiliğini ya-

ı r , . . 1 • · 
tık • ı ~ tıı · nıı · ·ıı • :1 11 1 ;,, •r• <'"' ı ırıl'ıııleı..etto yoııı<lt'!n oanlanrn::ıga olurlar. 13 Ün(IÜ dakika Ali Rizanın Ter- Saba oldokça kalabı&hktı. 1Hiyiik pacaklarıoa bir kttrre daha and 
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Gaz Hücumları, insanlık üzerine 
Çöken Tehlikelerin En Büyüğüdür _______________________________ .... ______________________________ _ 

Qu. .t\ l ıcı Fınt . . . . - ~H - : c Büyük ırrao11z ve Alman alflkadar etmı~tır. Bnnun için 
Eıı lıiiyiik znnfı <levlt~tshdik-ı Ji'Alrnt, bugiin hulyalnrı llalı şehirlerinin kimyevi ve baktri· her şeyden evvel böyle lıir şab-

tl'ıı g(llıyordıı. Hn kn.ılar hiiyiik se monn dettilıli: IIinlliçinidekı yolojik harplerle tahribine dair sjyeti görmek icap e<liyor<lo. 

i\inın inkişafı lıiikfımetsiz oln-ı işlerinin biribirine girift bir ha- olan Alman planı hakkınclıt .M. Kendisini Paetör enstitüsünde 
ııınzdı. Gı•nçliginclen\.lori - lınttfı le g-elmlş olmRsı l!"errnl grupn· Vıkeın Stid'ın yaptığı ifşaat ziyaret ettik. 

pllrlıtıııbııfoda RZI\ iken, Frnnriız nu, heyeti onınmıyo ile, Yengeç halkı tehyiç eclebilirse de fılioı- Bizi, eııerlerinden bazılarını 
deTlf'tırıin elektrık mnlzeınel'!ını ı havzasında tıcari niifn7.k icbar leri ve l>ilhaısa milli müdRfıul halka ifşa etmemek arzoıoncla o) . 

inııd eıleıı, elektrık l<udreti vojotınieti, Ş"ngknyşek ihtilH.1 or. tertibatına iştirake tlavet edil- dattunu heyan ederek kabul etti. 
nlf'tlt•rı ı;ıirkefinın ıdare ıııoclısı 1 ııusife Şanghay'" doıtru il~rli- meleıri melhuz olan .IUimleri Mamıdıh handan üç eene ev. 
olarak - Iı.-p lıiik(ımı:,tler için yordu. gittikçe keııifleşeıı kala- mütehayyir edemez. Maales~f Tel harbiye nezaretinin müsaa
çalı~ııııştı; sonra, Boerıos - AyrflS J lralık arabHının kRpıl...rına yak bu alımlar, ho mea'ele bakkıodll deıile ihtiyat zabitleri ittibadın
Jimanıııın tııdili i~lerini tanzim ıa,ıyorJu. Qınde idare Teya mn. kendilerine miiraoaat edenlere da gaz vo tmtaot mikroplar hü
tıluıişti. Komisyonu re<lilt.tlip rııkabe edilen ~irketlerinılen hiç aükftt il~ mukaliele etmek m•·o· cnmu hakkıoda bir konferans 
sıparış alan tam nıunuekl,rlıgı biri hu 'fftziyetten ıniiteeeeir ol- boriyetinde oldoklarıoı zannet- verdiğini batırlath. 

ile maj4rur olan Ferral, ırnkn mamış değildi: Hongkong'dakl nıektedirlor. Daima lüzomun- l{endi8ine dogru<lan dogroy" 
tundan sonra, muhtaç 0Jdu~11 aeyriıt.,fain şııketi ıeyriııcferd~ki dan fazla söz söylemiş olmak- sordok: 

parayı Asya müatemlolrnlarindeıı emoiyotsizliktı n 'Ye bütün dij.?er. tan korkmaktadırlar. Bunlar - Mikrop hMbi kabil mi 
beklemişti: Çiiııkii ıutık komar lerı de barı> ile komünist tela- batta hu mevzu erarındaki esor- dh' 

oynamuk istemiyor, oyunun ka- likesinden müteessir idıler. Hu lerinden fenni mecmualard" in- Profesiir 1'rilJat şu ee·nbı 

idelerini t1eğittirmek iııtlyordıı. şirketlerin ifhsl ettikleri eşyA tioar etmiş olanlardan bile hah- nrdi: 

~akit işleri umum miiıliirü Hongkong "Veya ŞRnghay'a ih· ıetmekten çekinirler. Halbuki - Çok miirukiindür. Fakat 
oları Ye ba nzifeııine rn~ıııcn raç ethkleri ise Haııkeu antrA· bn eserlMİlıln bn müstakbel bu hıup gayet mahdattur. Bu 

Frarısan111 büyiik malt progr"m polarıuda 'Ye bazen de rıhtımlar harhı hunrhyan'aroıı tl\mamfln hnrhin muvaffak olabilrueel için, 
Jarıııın başında kalan kardeşleri· iizerirıdtj kal:ıyordo. malüm ohlugonu da bilmek. bir araya toplanması ekseriya 
nin şııbsf niifozunıı <layaıınrak Otomobil durdu. Çın lıalkı tedirler. mümkün olmıyan bir çok amil-
• ve Fransadan gitmeAi için düş. en fazıa göriiltii edenlertlen biri lng:iliz ifşaatının en v.iyade lere ve şartlara ihtiyaç Tardır. 
mıtnlarmın bile yardımına maz- ol<lo~una gfüe ef raftaki l!le8sizlık endişe ,-ere.o kısmı c Mikrop Mikrop tohnmlarının havadaki 
har olarak - Hiodiçini hök~me. dijnyanın eonııının ifadesi olıuak ordusn > nun ortaya ahldıj:trndan hayatı lıarometre tazyiki, ba
tinden 400 milyon franklık 11afia lazımdı. Bir top seaıi. ihtilal or- habis olan kısmıdır. Veba, koler" raret, rütobet, haTayı nl'lsimide 

iti dernhte etmişti. Oamhoriyel' \insu hu kadın yak111 mı idı t Vd 1.'ıfo gibi büyük afetleri mu. elektrik derecesi, rü'1gar klm1e· 
en yiikııek memurlarınJ11n biri- Hayar. Rn figle zAmanı topu idi. cip otan mikropların kütle ha vi terekküp ve saire gibi bir çok 

nin kudeşincten bn temdin prog- Kalabl\lık geriledi. Otomobil hıt- Jind .. şehirlere Te batfA ateş ve. avnmıl Te ,artlar fertlerin enta

ramının tahakkuk ettirimeıini reket etmedi • .l!"'t2rral şoförl" ko· demirle yapılan tecıt'Yiizlerden ni baııtahklarn mukanmeti hn· 
deriJ? edemezdi. Ferral faaliyett' nuşmak için telefon lıorıısuıııı korunmaya mabAD!I yeraltı oıab- soımna da tesir eder. Hu cihet 

geçmeeini bilir adamdı. Grnp eline tt.ldı. 0o'8p yok: No şoliirıi zenlerine ahlacagıııı diişürımek nazan dıkkate almıraa mikrop 

Hir.diçini'nin Hnayileotirilmesine Te ne de uşa,ıı nr<lı. insanın tüylArirıi ürportmektedir. hiiconılıuınw çok geniş tahav

başladı. Ya Taş yavao iki kredi Halkış yAvaş yRvıtş 07.Rkl:tş. Hatt:t A iman casaaları g«'Qen vüllere tabi bulundukları teza
müeaeeseıi, dört zir&at 'irketi tığı otoııınhilinde, şıışkııı, ynlrıız senenin Agosto~nncla Konkord hür etler. 

meydana çıktı. Bunlar kendi ba~ına i<li. Erı ynkınduki clıik-1 meydırnında lıiiyük mikhndR Almanlar tarafından düşünii
ietlbaıll .,ttikleri lıam mad- kfrncı l!'ırlıııılll kocaıııaıı hir im- c prodıgıeux > nJh tehlikesız vo len bu cannTnrca silalı meteoro
deleri wamul madde badine . .. tırnrnmRsı çok kolay mikrcıplar, lojık fenornenleıc, yani hir sürü 
getirmek için murakabe ediyor- penk J>.ll'Ça&ı ıle çıktı, gerı do kültiirünü a~lep ılıtımal, ratip derpi~i k&bıl olmıyan sebep!ere 
Jıınlı Buodaıı bıı~ka kijmiir, nerken ez kl\l•h otomouilın pülverızaslyon hhlıttde ı:ıçrnak lnhH]lr ve un sebepler, bn kabil 

fo fat Te altın madenlerinı i~le- camını kırıyor<lıı : Diikkanını l eareti!e tecrübelerde bolunınnş- bir harbın muvaffak olmasını 
ten üç maden şikPti, bir meınli- kRpıyordo. Sagda, solda, ilerıdel lar. Bn. mı.~r~.P tatlı kHmızı çok moı;ıhfık kılmaktadır. Açık 
he, haş sanayi şirk<1 tı, yana ten- diikkancılar sırtlarmdn kopeıık- renkte hır kultur. havıtda diri hayv"nlar üzerinde 

Tir ve muharrik knTvet,elt\ktrik, larilo çıkıp (Hilddirılarını hırerl .l\Jıkropların saçılınasııulan bir yapılan favnklnrın kotara ile 
camcılık, k8.gıt9ılık matbaacılık b' 1 U . knç saat atonrn Alman cl\susları ıııııt1np kılınması tecriiheai e11na-

• .. . ırer kapıyor<ııı . ıııuıııı gıov . 
••rketlen, u9 nakhye şirketi ve 

1 1 
d ıyeralh şimendHerlerı methalle- sındtı. profesör Trillat koru ha 

ınş ıyor o. 
Te hanların merkezııı<le de men- rincfo, mıkrohıın yeraltı bava vada mikropların nakli kabil 
f t t . . 1 1 Bo, yavaş ya vnş lıi r tlestnn ı 1 t f ,1 k' ld ' . d '"' ge ıren zına ar a yaşıyan cereyan arı ara ın'l"an çe ı ııtı olma ığım ve olsa da hu nllkJin 
bütön bu kardeş şirketlerin Hııaaı gibi, nıevlai boşlıyuıı Bongl\oııg hakkındaki delaili toplam"g" fenn. olduğunu müşahade etmiş· 
veya ebesi olan nafia i~leri tir- grevi değil, ndeta bir onln nıa- çıkmışlardır. ~'ecriibe knt'i neti- tir. Hatıp haTada C>liim yüzde 

kett vardı ki - kim tahmin eder. nenası idi. Gözirniiıı görebıltlij1;ı celer Termiş olup toplanan mik- 40 ila 60 nisbetiodedir. Uutu

dı7 - Ferral grupu imtiyaz mm yerlere açık hir ıck diikkfın ropların ededı hakkında rakamlar hetli Te gazlı aliınanlar ile kuv· 

takasııırn ortasından geçen nıer- yokta. l{ahil olduğu kadar ça- gösterilmektedir. votlenmiş bulanan haTada, bir 
kezi Anuarı şiwenditerlerinin MikroJıların bava vaaıt&Aile dakıkadan daha "·ı, bir zamana bok hu raıln rı gır ınrl!li ){\11mdı. ,, 
inşasını üzerine almıştı. sirayeti haanımnda en büyük ınhiııar eden ve hBttA 30 sani· 

ludi, bir çekçt<k nrnbaeı çaguclı. 
Sesini çıkarmıyıuı Te tepesine Frarısız miitebusıeı olan zat yeye kauar azalan bir zaman 

çıkıp Pari8i do murakabesi altma Arn.bayı çeken adam cevap bile Pastör enetıtüsünden profesör zarfında ölüm nispeti yiizde 

almak ıçıo n1ilyoıılannı merdi- Yermedi: Şoserıi n ortuınc.1R yal- Trillatdır. Hu profoeör, yirmı çıkmaktadır. 
veuYari 11ıra1Jyaıı }\,.·ral'e: c İş· oız onunla kenılı haline lıırakd- senedenbf\ri bu meTzu hakkında Biiyük ,elıirlerin kirli bava

Jer fena gıtınıyordu. > diyordu. mı~ otomobil Tnl'dı J{nlalıAlık eeerler neşretmektedir. Un bnJ>t& sın<la daim" mevcut bulunan 80 
Heı· cebine ayrı lıjr Çın şir- yaya kaldırımları fü:erino çık- ıou olarak }"'ranaı:T. fen ve tıp ve mikropların teh ikeli teairle

.ketı yerleştırmıt oltluğıı halde mışlardı. Forral c mitralyiizlsr- akademılerine arzettigi eıerlerde rini gö~teren l•n son tecrübeler 
geııo parisı düı;ünüyor<lıı: Ajanı den korkayorla , diye dU~iindü. havayi n68imideki amillerin Hl- oldukça mnzlimdir. Fak"t fen, 
Havaa'ı Htııı alabilıuok veya Çocuklar oyonlaruıı bırakarAk, gın hMetahkların inti~arırıa nasıl ihtira eltıği fenalık ne kadar 
onunla ıstedı~i işı yapabilmek yaya kaldırımlarının mahşer teair yaptıkhtrından \Jahsetmek· büyük oluna oleon onun yanı 
ıçıu lı'rınıı:rn,ya oldukça zen- kalabah~ında, bacaklar arasınA tedir. başına ilacını da oturtmakta g.,-
gııı dCiııuıok, sıynsete tekrar eığınıyorlardı. Hö<'eklerle dolu Bo tıeerler bilhaeııt tavuk cıkmemekt.,dir. 
alılmak, ı,rnıııı alınmı(I bir bir orman gıhi hem usak, hem kolera11nm baTa vaıııtaeile intl- FeTkalade gayret yerici ne. 

efkarı uııı111111ye ıle hükumet yakın hayatlarla dolu bir aes- şarına ~e cbava Tftsıtaıile ulaş ticeler Tt-ren bir hava Taıntaaile 
ara~ın<la ııuhuuoııroy" karşı lıir- 1tzlık: bir kru .nzöı iiıı tliidü~ö malar hakkında teoriibe, ye mü· nkainaayon nımlünü profetıör 
hk oy111111 oynaıoak .• İktidar öthp daıtıldı. tealliktir ki, bu ıonuacu eıer Trillat'ya mec1yun bulnnmakta-
demck ıı:'te hu üemekti. - Sonu vaı - yalnız t.,hlike11i11ı hiyoloJiıtleri yız. Ri r l!iin J?elıp te ft\Rİri flZl\I-

tılmış mikropların nakli balincle 

haTaya H9ılma11 yola ile umo
ıui lıi r Taksi yona erişebilecek 

miyld 

24. Alyoti lıir 10 10 

24 Yektin 

364239 Eski sa taş 
364263 U nuuni satış 

Zahire Borsası 

}.,ılhakika ha Tadaki su zerre

leri içinde muallak olarak yaşa
yan mikrqplar fizik müessirlere 
karşı fnkalade bl\HH bulun-
maktadırlar. Bunlar nadir ve ao- Qo. Oııısı ~"'u.t 
cak gıdalarını teşkil eden ana- 5169 Bu:?day 3 :30 S 6 
sırı baldukları halde inki'Rf et- 9 Akılara 2 50 
mektedirler. bu bapta fikirlerine 37 Bur«a~ak 4 

miiracaat .,ttiğim diğer biyoloji 75 Nohnt 4 
alimler bu yeni harp ihtimalinin 795 Bakla 3 31,25 
göz önünden nzak balondorol- 241 Knmdarı 4. 20 4 7 
mamaaını kabnl etmekle beraber ,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şunranıoa bir deheşete de mahal : •a ·ı . . . o·ı LI ,· i 
olmadığı fikrindedirler. Pariı ve ~ ft rf anmızın 1 il er ) 
Londra yeraltı şimedifer ve tü- ··.·K······a·····y····l··k·····ç····ı···ı··a···

11

r
11 

nellerinde yapılan tecrübe mik· 
ropların nakli buınıonun tayin .......... gayesine mataf olmayıp havada

ki Di8liklerin ve bilha1111a boğa- Limanda 1 isat 
mı Yaptılar? 

cu gl\zların neşrine tiinellerın 

n~ clereoe sulilı olduklarım 

tespit mrkaadının ietihdaf eyle-

mekteflir. Bazı milletlerin gazla
rin ıivil ahaliye karşı istimali· 

ııe karar Yerdikleri güodt1nberi 
gaz hücoml"rı, maalesef, inaan-

Dün matbaa= gelen 16' 
numaralı kayık sahibi Mehr011 

efendi şikayetini şöyle anlattJ 

- Ben limanda kayıkçı~ 
yaparken askerlik vazifemi if•1' lık üzerine çöken tehlikelerin 

en korkuuconn teşkil etmektedir. g\ttim. Avdetimde kayıkçıl•,-
Bn kıııa anket esnaaınc1a ti- aralarında bir birlik yaptıklar"' 

kirlerine mttrılCaat ettiğimiz cemiyet kurduklarını gördiidl' 
alimlerin diişiincliiklerini kavd- Cemiyete girmek istedim, alo:J'' 

ettik. Bunlar biildlmetin, hüonm dılar. çalışmak istedim, bır~ 
halinde blllkı korumak için lıi9 madılar. Acaba bu inhisar baot 
bir şey yapamadığına hayret et-

kanunla bunlara verilmiştir? 
mektediler. Bir cPıuısib müJa- k I• 

Filhakika limanda kayı çı 
faa komi8vonu teşkil olundu.Fa- .• bilf 
k t k i · b ı f ı. ,., ta rın birlik teşkil ettiklermı a om eyon u paH ı,.. 

kendi programına kadar teşmil yorduk. Fakat vatandaşları'.~' 
etmiş bulunuyor; çünkü mesai· lışma serbestisine bu BirJı~i' 
sindf'D biç bir netice basıl oJ. engel olacağını düşünmemişti~ 
muş değildir. Günün birinde bil· Kanunsuz, manasız olan bu b• 
tün zehirler Te cehennemin bü reketin önüne geçilmesini ı.1•' 
tün Ateşleri Pariılilerin üzerine k d k tt t · ed' a ar ma ama an emennı 
çökerse bunların ne yapmak la· d~ 
zınıgeldı~ıoi bilmeleri icap eder. riz. Cumhuriyet rejiminde ge 

R.C. yaşatılamaz. 

lstanbulun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Rahat Otelidir 
B • t [ Ol ı · • Tepehaşı hab9csi karşısıdnl\ 

rlS 0 e l • Halice ve Marnıaraya nazır 
havac\ar hir yerdedir. 

B • t 1 Ot ı• • Asansörii, her odaınnda sıcıık 
rıs o e J • l!ODk ı!UJU boJunan banyolu 

odaları havı lstanbolnn birinoi ınoıt lüks kon(orln hir otelidir· 

B • f [ Ol ı • • Hiitiin rahatlıklarına ilave· 
rıs o e ı . ten en 1ernir. hir aile otelidir 

B • t l Ot ı• lzmtrJilerın buluştukları bir 
rıs o e 1 : miill\kat fMİdir. 

Dl.kka/ . Fiyat hoeueund" Biristol oteli lıiitiill 1 
• birinci sınıf otellerden ucuzdur. Yatftk 

ücretlerinde yeni fevkalade tenzilat ya ıu im ıştır. 
4--26 {792) s Ü .. 

gazı hompanyasının ınemuru - Qoktaıı beri hauımm biz- kelime çıktıgıııı doymaılım. Ha-•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

geldi. Bunlar bh·lıirindeıı 11ııı' 
1., • resiıD / 

. . . . . . . . . . . -. . . . .,. 
Siyah Şişe 

ınerak ile her tarafa b"kı- metindewi8iıı' nıma gelince sanki mösyonun 
yordu. }"akat ıbtiyar kadın can - Yalnız ontm hizmetinde esırı, onan tarafından büyülen

• : kapıyı açarak chorf\yo dedi. bAyır. Fakat aşagı yakarı bir miş bir mfthlftktur. Efendinin 
! E Kutlıok genivti. !\leınoı· aaata -.ene Tardır ki möayünün his- bir dediğini tekrar ettirmez. 
: E yakla~h. Tetkik igin bir iskemle metindeyim. Doğroıo ba kadar k~hıw, garip Büyük Ser~üzeşt Romanı aradı. Hesap defterini arıyar"'k - Ya bir de Mösyö var tabiatli inKanlar araı:ıında çalış· 

cTvelki ziyaretten heri bakılan demek... maktan bi9 memnuu degilim ............ ı 

............ 67 metre mik'Rbı oraya kaydetti. Rn ziyaretçinin Fok"rdıın amma ne yapmalı. htiya9 ta-Son Kısım •••••••••••• 
•••••••••••• 

- 13 Hizm6f9iye defteri iade etti Te başkası olmadıgını elbette okur- bıunmül etmemi emrediyor. 

Valy her zarnımki adnm <lıvnrları eiisliiyordıı. Sol taraftR en nazık bir teLcssiimle sordu. !arımız anlamışlardır. Fokar ih· Fokar - Oıdden emsalsiz 

ıleğilmisin,, 13 I"uı Histeminde bir sandık to- Bir Bil verirınieinizT. tiyatla hareket ediyor, ruösyH bir sabrınız vuwış. Sizi takdır 
_Hayır arkadaşım hnstadır. mık rcııli ynetıklarla örtülmü~. - Vereyim Fakat madam nün kim olduğunu öğrenmek ederim. 

llk defa oJaı·ak geliyorum. Bu- tii Sag tarnlta 15 irıci J"ııi iislo· kimse ile Jaebııli olmaklığımı istiyordu. ihtiyar kadın ha takdirden 

unn için barıa saat yerini gö - bunda bir lwıuod iizorinde mü- istemiyor. İhtiyar kadın da açılmıık hoşlandı : 
teriniz. tendclit miizcyycnnt vardı. Rn - Hanımırıız iyi boylu de- istediği muhakkak olan bir ge- - Yn öyle dodi. Ben küçük 

lbtıyar kaaının arkaemdnn korıd<>riin içind« hüyiik Ta ah- gil mit. veze idi. Fokarın fazla alAka- tenberi böyleyim işte.. llakınız 
bahçeyi ge9f1Jn şişmırn aclam, (lap merdıveıı hlrinci kata yol - Şikayet edecek bir şey 11ndan memnun olmuş gibi izıı- efendimin reımini ıize göstere-
onan ukaeından merdiTenlerı veriyordu. Sag tarafta bir kapı yok. Fakat böyle iote. hat Termekte geçikmedi. Bo çok yim. 
9ıktı •e 90k iyi dü~enmemiş geniş hurasını bu;metçiler daireıı ile ...... Galiba güzel bir hanımdır. garip bir mösyödür. Hemen de Bir 8aniye Fokarın yanından 

l11r koridfüe girdi. E'!Jki hl\lıl1tr mutfaktan ayırıyordu. HaTa - Elbf'tte güzel kadm. hiç konu,maz: Agzından bir ozakl&ştı. Elinde bir kac reeimle 

başka pozlardı. Fokar 
elinde çovı rdi çı}virdi. 

baktı. HatJratı birden 
Dikk•'~ 
uya11 111 

. JJ' gihiydi. Bn pozlardırn bir• 
Pakin evin<ll\ Sony:tnırı kur~u•' 

.. ti•' 
ile ölen adamdı . .E~rarın h11 

k .... ıil" 
ör dügüwleri burada ı.·o .. 

• cekti. 
. ıl 

Fotogıaflardan hir tnnesı 1 Jıl 
Rus, kazakları kıyafetinde Q~ r 
nıi~ti •. .Mch,.retle makyaj eıJıl 11~ 
siııe, ell.ıısclerin degışikl•B' 

1
, 

rağmen hu kıyaftıt altında '
1

1, 

J P f 
• . . . , ... 

enen otro oıı şaıısıyetını r . ııo 
makta gccıkmedı. Peırof kı ı;ı• 
yadan lırııl'lnrındaıı ovvel. ,ı• 
olarak lıırakllklarıııa ktı11 1 ,; 

muşlardı. Hu 110 akıllara bıt1 
veren adamdı. 

.~nnu Vof ,.. 
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Çesme Ziraat Bankasından: 
~{illet No. Ror9luuon 111mı 

fio 76St M11ealla maballcıınde Necıp efendi 
ffO 1~18 Oaml atik mabaJleaiıılle Yahya ojtlo Ahmet efendi 1 

12 145-ı ?rhıealla mabal16flinde Mehmet Kadri bey 
14 Hfir. > • > ,. 

1( 15:!4. • > • • 

23 2036 Oami atik maballeeımle Moıtafa Şiikrü bey 
28 :l~OO Masalla maballeaind~ z.,noı Ahllollah ojtln Sait ef. 
0 7 1 • ao;~~ • • , • Tahır ef. 
j7 306t • > 1!"4'bnıi efendi araba Hasan ze,.. 1 

çe&t Ay~e hanım 

Ahmet ~feudi 
Zeooı Abdullah kızları ~ıoioc 

V6 'l'Hbıre bauuolar 

f'Mli Asn ,.-1 Sahibinin Sesi 
EN SON ÇllAN JüRKCE PLAKLAR 

t-;itY\'AN HA~lM 

Al 1769 Yefll Melek ~"'okstrot 

lmulma Ben' 1. ıuıgo 
A1Al:ll\JUU.Ji~ HA~DA.X HANI~I vt- i\1USTAllA NKY 

A 1170 
Fikrimce ( Daet) J MAHMURE HANDA!v HA!v/M 
Kdh Aıı,..ın JCucu(Ja 
_!!ÜŞERREF HA!v/M 

h iukarıda ıaimlen yasılı borçlularrn Ye yabot variılerinin t:e.o ntrede bolondnklau arıl.-~ılam"uıınndan Baok"mısın ipo· 

16 
h •lacatı üolanan Ttt iıimleri hizasında gi~terilen borçlarını 

1 
:

1 ııurnıualı kanon mnoıbince otnz giin içinde öd8medıklerı 1 
i~~•rde ıpc•teklı mallarının açık arttırm" ile eatıb,cağı ilan.tn 

~~ilan ve ~k algınlı§ını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri h~
tı,.jayınız: Al~ınız mal. hakiki ol....a.. 

~ . 
1 111J Ha.eyin T Qrlra: Sevda beni 
1 Hicaz TiirkU Bakınız Şu GeJine 

ZAHiDE HA:\IM 

Al ın2 Şu daim ardında Slgah da111a11 var 
Türkü bzun Kavak 

., r olunur. 2~68 {7;l) 
~ 

Dahili Hastalıklar 
MUtehaBBuu 

Butalarrnı Her gün Ôl?leden 
aonra Ueyler • Hacı lmam· 

tar eoka~ında 
No. ta • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 
1 t- :Ui < 1 O ) ~-7 

Ambalajlarda ve kompri· 
~ melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka • 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Oııoıaniye oteli htıuıbulda Sırkeoide tr1&mvay caddesin
dedir her tarafa yakındir. Miibterem İ7.m\rlıterin Te ha· 
valisi balkının ve muteher ttiooaranımızın mi11dir olduk
ları otel İıtanbulda Oı:nnaniye oteli "'" tabtrnda'ki İzmir 
Askeri kıraathanesidir. Muhterem lzmirJilerin ve muhte
rem baTaliai halkının bulunduklara ve buluştukları yer 
Osmaniye ot-.lidir. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık mü
essis ve müsteciri ve lzmir ve havalisi halkının 
yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be
yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

SVHEYLA BEDIUYE HA!vlM 

Al 1173 IJeg<Jllu Güzeli 
Mahur Şarkı Sazına tel ba/}ladun 

1-IUSF 'rıfıt HÜSNÜ BEY 

Neft' il 
Seuglllge Ninni Aı lll4 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLl.J 

e. CEillAL 
Taze. T enıiz, 

tacel 
lki':o-:-m61ık caclılt<sı 

Ucuz 
ilaç 

No 299 

Ve Gayet Müs
Yapılır. 

f elefon : 3071 
21-26 (720) s 7 

:···································································· .. . . . . 
• • . 
• . . . . 
• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C .... 
Ha.mili Kt.ıaet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba,dorak Rii~ük 8alepcio~lo ban kıuşıeında. 

....................................................................... 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satı
Hilaliahmer Eskişehir Ambar nalma Komisyonu Reisliğinden: 

Müdür:yetinden: Raşturak Kestelli · cadde· 
siode 62 numaralı ınuayene-
baneeinde her gün saat s ten Eskitehirin Karaoatehir köyii olYarınaa klin BlJAllabmer 
sonra bR1talar1oı kabul eder. merkez ambarında balaaaa futa bakır - Ka•n, Tepal, Sahan, 

Telefon: 2987 Tencere, TaYa, Te uire edeyati Te ayrıca lltl"9, Tenıik, neft, 

Akliye Ye asabiye hHfımeıi batıtalar1 i9in kışhk elbiıe ve pal

to yaptırılmak iizere Hizam gösterilen 5000 metre yerli komatı 

olbaptflki nfimooe '8 tartnameei veçbıle Ye 2' temmuz 934t Alı 

günü ıaat 1' te kapalı zarf uaolile moaanele yapılmak ösere mö

aaka1a1a koomaş&ıır. I.teklilerıo müracaatları. S '1 (248) 9iriş "H allmt101om, to• boya 19 Temma• 113' Pertmbe güali •---... ~------•1 eaat 1' ten 17 ye kadar açık arttırma •aretile ıatılaoağındaa 1 7l 10 15 25~0 (996) 

Zayi a~k~u olan ~lip~ria yeTmi mukd~• ~br ~~uma ------~---------~-------~-
1335 . ısad aeneıinlle Kü- muhammen kı1metf f>lan 182800 kuru,on ye di~er boya mal_. YenJ• AyJ k Ab 

f1abya idadıye mektebinden almış mesinin kıymeti mnbammeneti olan 67200 kuru.an ylsd• 1 onman 
oldoıtum tııediknamemi zayi et- on niabetinde deposito ak99leriie ambarda tefttkkül eden ıatıt 
tim. Yeoiıini alaoaAnndao eski- komisyonuna müracaat eylemeleri. Kartları 
ıioin hükmü yoktur. 

Adreı: Kütahyanm Pirler Gerek müzayedeye t'tirak edeceklerin ye gerek ıatılacak diğer 
ınaballe•loden oJnp lzmir malzemeyi görmek iıti1eo1erin Ambara getirmek götürmek i9ia Devlet Demı·ryolları 
Darağaç iplik fabrikaaında her giio uat ıs te köpriibatmda bakkal L&tlf blraderJerln 

12•0 .Na. h Şökrii dükkanı önüode ambara ait bir otobiiı hareket ettirileceği illn 

em.ge k•nçuk k:~9 mı 0...... 15-16-17-18-1• 2850 l75) 7 inci işletme Müfettiş-
yutlar• endüstri tranııı· ı • v e d 
misyonları ve zirAIAl ıgın en • 
mRkineleri için ideal • 
kayıştır. 

Emerge kayışlara 
çok koTYtttli olmaeına 
rağmen incedir. Bu 11u
retle . tıaoımlıyonon 
kudretini ve iimrüoil 
çogAltao hir yamoşak
hgı Yardır. 

s..rg. 1.1oakhta, 
rutubete ıuukaTemet
ltdir. 

Satıı Mwltul: P••-
11et i Parıflnte dlr. 
;-12 (761) Hl P•. 

11 temmuz 19S• tarıbioden itil•areo bllvali katarlarile l.zmir 

Bornova ·ve lzrnir Hacıhüaeyinler kııımlar1adan birıoio her h'ID• 

gi iki iıtaayonn araernda 88Jahat edeoek yolculara a1lık aooa

man kartı Yerilecektir. 
1 - Birinci ıınaf kart 500 kuruf, ikinci 3'15 n tiçüoe ı o1ınıf 

*>0 karutta r. 
t - Abonman kartları t•hıf Te foloğraf Ildır. AbonRJıuı 1'a.ı t• 

tarı yerildikleri takYim ayi i9ın muteberd1r. 

S - Ba kartlar fsmir BnrnoTa H Kart•Taka iıtaa1oalarıada 
.. talmaktadır • .l'aata maıa ... c ıfin ietu1••l•u• mı .. ..,..t edihn81i 
•eroadw. 11-16-JI (il) 2846 

• 



Fratelli Sperco 
Acentası 

Royale Neerlandals 
Kumpanyası 

sA '.l'UR::\US vapura 14 Temmıız
aa bekJenmııkte O)Up hRmUJe 
ıini tahliye ederek HOURG AR, 
VARN A ve RÖRTRNOE için 
fiik al•c•ktır. 

ORH.ES vı<purıı on iltirt tem
muzdan 18 t~mmuza kadar do~rn 
.ANVERR, ROTRRDA :\J, A i\IS
TERDAM ... e HAMBURG li 
manlarına hamule alacaktır. 

l•tıuıhııl Sürat Yolu 
SAKAR.YA vapuru 

mızdaa hnre
ketl" dogrn 
l•tırnhala gi
doı. 

Fazla ınalfııırnt Rlmak İ•ti 

venin Hirin ci kordoııdf\ VA

PUROULUK şirketi ac .. nteli 

(tine miiracaat, 

TRT,EFON : 3658 SATURNUS Vapuru 28 tıım
muzdaıo 1 A~ustosa kadar dogrn •·----.-----l!E--• 
ANVERS,ROTERDAM, HAM· • -V. 
BUUG ve için hRmale alRcaktır. W. P. H. Va.n Der 

Svenska Orient Llnlen Zee & Co. 
HEMLAND motörü oa beş DPutsche Levante Llnle 

temmuzda beklenmekte olnp AQUlf,A npurn 21 temınnz 
ROTTERDAMHAMRURG,00 d" hekleniyor . AN\RRS, 
PE.NIJAGEN DANTZIG ROTTl<:RDAM, HAMBURG ve 
GDYNlA, GOTEBORG ve JS~ BRRMRN limanlarına hamule 

alacaktır. 
OAJl.Dl.NAVYA limanları için 
hamule alacaktır. 

Service Marltlm Roumain 

UL:\l vaparıı 26 t.;ınmıız.:t:ı 
hekl~niyor. BRF.MEN, HAM
IlURO ve ANVERS ten yiik 

Garbi Akıleııız içııı ayda bir çıkardıktan sonra BRSGAS 
muutazaın aefer VARNA ve RÖRTRNOJ<; için 

SUOEA VA vapuru on agas Hamule alacaktır. 
tosta Tiirut edecek Te ayni giin 1HE EXPOR1 S1EAMSHJP 
1aat on Pekizde .MALTA, BAR- CORPORA110N 
OELONE, MARSlLYA,OENO- EXOEJ,SIOR Vapuru 10 
VA, ye N APOLlYE lıart'ket temmuza doğru heklenmoktedir, 
edecektir. Yolcn ye hamule ka- NEVYORK, BOSTON ve FC
bnl 11der. LADELFIYA için yiik ala-

cakıır. 

PELES Vapnrn 13 eylülde JOHNS10N LJNE LJMJTED 
gelecek ve ayııi giin saat on se- J ESSl\10 RE Vaparn 6 aj!as-
kizıle .MAL'.lA, BAROELONE tosa doj!ra heklAniyor.ANVERS 
MARSlLYA, OENOVA, ve ve LlVERPOOL dırn yük çı 
NAPOLI i9iıı yolca Te hamule kardıktan soakmil Bulgaristan 
alacaktır. Te Romanya limanlarına yük 
JGNAZJO MESSJNA & Co. alacaktır. 
J1ALYAhattına onbefgllnde Vurut tarilılerı ve vaparlı.rııı 

isimleri iizerine meealiyet kaba! 
otr muntazam sefer edilmez 

' .AUD.AOETapuru 25Temruuzda N v. ,V, F. Haari Van Der 
\lı~kleumekte olnp tılALTA, O~- Zee & Oo 
NOV il T,lVER.NO. Napolı, Bırincı Kordon Telefon No . 
..... ..,,~~11!.A ve RATANYA için 2007 • 2008 
~ök alacllktı r. -~---_,_.,.. _____ _ 

.._ Holland Austalia Lıno Olivier Ve Şü. 
. ALMKERK Vapuru 21 ey- LJM/1ET 

/ ]iilıle beklenmekte olup BOBAY Vapur Acentesı" 
A VUSTALYA ve YEN{ ZE-
LANDA için yük alacaktır. Cendelt han Btrlncl Kordon 

İlandaki harekııt tarihlerinde- Tel. 2443 
ki değişikliklerden acenta mes'u- Dhe EUerman Ltnes Ltd. 
Jiy11t kaba 1 etmez. 1 ahllye için beklenilen vapurlar 

Fazla tafailAt için ikinci Kor- LESBIA.N vapura on sekiz 
donda Tahmil Tahliye Şirketi teınmn:ıal" LlVERPOOf, ve 
bina11 arkaıında FRATELLl S"\V ANSEN'deıı. 

ALGJı;RlAN Vapura ::lO tem. 
SPEROO acenteliğine müraoaat muzda HULL,LONDRA ve AN-
edilmeıi rica olunur. V ERS'ten 

Telefon: 200J.-2005 Deıd11che Levante Llnle 

Continental 
ORIENT LINE 

Türkiye Umum Acente11t 
DABKOVIQ VE Şsı. 

ISTANBUL 

TROYA Vapnra 10 temmuzda 
HAMBURG, BREMEN ve .AN
VERS'teıı 

NOT: Viirnt tarihleri ve va
purların isimleri üzerine mes'u· 
fiyat kabul edilmez. 

Kemalpaş ıcrn memurlağun-
1ZM1R ve RO'rERDAM, 

HAMBURG,ANVERSlimanları dan: 
.Keınabi zade ömer Te muaııı-

arasıııcla muntazam &elerler: 
Danimarka bandıralı TEKLA 

Tapuru 25 temmuzda yiikliyo
cektir. 

Alman bıtndralı NORHUJtG 
Taparu 9 aıtıııtosta yiikliyecektir. 

Daniwarkıı. bandıralı OLGA 
S. vapur 2:.l ağnstoeta yiiklı 
yecektı r. 

Alınan bandıralı HANS· 
HURG vapuru 29 agustoRl>L yük · 
\iyecektir. 

REN, ISb'.ANDIN A VYA Te 
BAJ,TIK limanlaıı ilo DANZIG 
ME.\JEL a GDINYA limanla
rına dogru konşımento Te müsait 
şeraitl11 mal kabul ve nakleder 

SOVTORGPLOT 
lı'HAllZ Merıng vapuru22 tem
rouzıl>L heklenmekte olap Sellinik 
Te UDgSA içiu yolcu ve yük 
kahtı! edecektir. 

mer beyleri o matla batından 

borçlu ıarılllrdan Ismail oğlu 

.Mehmedin kıinunasarıi 931 tarib 

ve 7/6 No balilbeyli tımarında 

heyeti umumiyesi 600 lira kıy

ınetinde şark acem hacı ınuıtafa 

.,;arp sabit efendi şimal ali ça
TUŞ oğla abbu cenup sabit efendi 
ile mı.hdut altı dönüm bağ pe
şin parn ile bırinci Te ikinci 

açık arttırmııya çıkarıldı, Biriııci 

üstünde bırakılma kararı 16 
ağaetoa 934. çarşamba giiaü eaat 
11 de K.P. icra dairesinde ya

pılacaktır. Yiizde yetmiş beşini 

bnlmadıp;ı takdirde birinci art
tırma geri lnrakılarak ikinci 

arttırmaya çıkarıf9cagı ve ikinci 
arttırması 1 Ey11l.I 934 t11rihine 

<, IQERIN vapuru 25 tem müsadif cumartesi giinü eaat 
ıııuzda beklenmekte olup PlRE 11 de K .P. icra daireHiade ya· 
YA FA ve PORTSAlT için yük pılacağı Te o gön yüzde yetmiş 
ve y•>lca kaba) edecektır. beşini bulmadığı takdirde 2280 

Dl KKAT: Yukarıdaki tarih- No. K11nun mucibince beş aene 
ler 1<;11ı mes'uliyet kabal edil - taksite bağlanacağı Te hu bağın 
mez. vergisi bedeli ihaleden mahsup 

lı'azla tafsilat için: edileceği Te delldliye miişteriye 
G. H ANAYLIOG:LU ait bıılnndagu T8 daha fazla ma-

vc J . ROMANO lfımat almak istiyenlerin 9331783 
.A centı>eine miirncaat ediniz no. dosyaya müracaat etmeleri 
Birinci Kordon, RIZ ferha- liizuma lldıı olanıır. 

neeine Telefon 2350 2865 (7J) 

ı.eu. Al!fıı 

Kuşadası Mal Müdürlüğünden: 
Karıye ve Mevıi Oinsi Mesahası Hisse M. Hissesiıııı isa

bet eden tııhıı:ıini 
miktar 

L. 
:\lerk"z Tepe e't'leri zeytinlik 2 hektar 9407 M. M 4 te bir 400 

• Karaova tarla mad dam 21 c 5956 M. M 4 te bir 590 
• Hanım cami tarla 4. c 3177 M. M J te bir 175 
< • • c 4. c 1377 M. M 4 te bir 8 
• • • zuytinlik 1 < 2866 M. M 4 te bir 174 

lslftm şanlı Alan degirmeo tarla 16 < 4501 M. M 4 te bir 700 
l'tlerk~z Dııg çarşısı karğir dükkan en şerefli bir yerdeılır 150 

< Kö~eoıtlu c mag,,za c c c 100 
• Çadırvan • <lükkan c c c 75 
• Pı yasa caddesi • < c c c 150 

hıam şanlı Bekiroglo avlısı tarla 8 heklar 64.67 IU. M 4 te bir !.!4.0 

1 5 'l' fi lll nı ti Z UM .i 

in ki saf Dökümhanesi 
A. Sadettin ve Recep Şükrü 

Kestane pazarı Sefahet sokağı No. 7 • {} JZMJR 

Alalı zi raiyeye ait 

maden pulluklar toptan 
Te perakende olarak sa
tılmaktadır. 

4-5 

Her nevi maden, kızıl, pirirıÇı 
makina aksamı kııbul ve giiniİ 
göniine teslim olunur. 

Yekftn 2ö88 -~~~~ .. :::':'~~ ........ ~:::;;~::::::::~ ......... 
Sahibinin Kuşatlaeı malsanilıg: hesahıaa olan 'Yergi borcundan Zararlı höceklerle 

dolayı tahsıli emval kanuonna tevfıkan haczeılilen ve yakarıda 

evsl\fı yazılı 11 parça gayrı menkul 217/934. tarihinden 2217/934 
tarihine kadar açık arttırma ıuretile miizaıleye çıkarılmıştır. 

Alınak ve miizayede ~artlarını ögrenmek iıtiytıııleriıı mezkftr 
miidd11t zulınıla pey akçelerile birlikte Kuş~ılası malıııemurln· 

ğnna ıniiracaatleri ila:ı olnnur. 11-13-15 2812 (66) 

Satıhk Zeytinyağı Preseleri 
Pomparyolar, zeytin taşları Polinıler vesaır hilnıııaıu yap;ha· 

neye miiteallik mıılzeme, hubar makineleri, Dızel motörü vesaire 

hazır olarak Yahya Kerim ticarethanesinde bulunnr. 

Yemi~ çar~ısı lzınir No 7 Tel~fon No 27 - 73 
5 - 15 (47) 

DALYA 
Latif, salııt, tabii koku&ııyla az zawan

da büyük rağbet kazanmıştır. 

EczlH\J başı S. lı'eriL beyın her kolon
ya ve esansı gibi hakiki hır şaheserdır. 

DALYA üt.erine neti~, !atıf, sabit ko 
kıı yapılamaz. 

DALYA kokulu Ferit tuvalet sahu· 
na da yapılılı. 

leim ve etikete dıkkat 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
SIFA 
~ 

Eczanesidir 

~- PI~ATT 
l\lakina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

l 
1 

Pek yakıııda en ufak yedek parçalariyle beraber aşağı· 
daki lZMlR UMUM AOENTASIND~ ıtok balundoru· 
lacaktır. Atlres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar 

1 elef"n No. 2413 -
9arşııı Saffet ~okağı N o. 3 

P. K. No. 234 1Zft11R 

lzmir Emrazi Sariye Hastanesi 
Baş Tababetinden: 

Ha1tanenin senelik ihtiyacından 1 ila 30 kilo ıüt ile 1 ilA 30 

kilo yognrt 1 ila otoz kilo et, 1 ili\ kırk kilo ekmek, 1 ila otaz 

kilo taze sebze 1 ili\ 20 kilo taze meyye 30 ila bin graın tereyağı 

ile eenelik 115 kalem eczai tıbbiye, 400 kilo sabun 150 kilo zeytin 

yüz kilo domates salçası 300 kilo peynir kırk ton kok kömörii 
2000 kil9 ağaç könıiir on bin kilo odnn 3000 kilo saman 3000 
kilo arpa 4000 kilo kepek bin kilo şeker 700 kilo makarna 300 
kilo kura tasulya yüz kilo zeytinyağı yiiz kilo pirinç unu .röz 
kilo mercimek 260 kilo buğday una 1500 kilo pirinç 300 kilo 
aoda 500 kilo toz yüz kilo şehriye açık mönakasayı< konmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün Te kat'i ihale gönü olan 
24 temmuz 934 pazarteRI günü eaat 16 da lzmir pasaportta kilin 
Sahil Sıhhiye merkezinde toplanan komisyona miiracaatları. 

1-8-15-22 2612 (994.) 

mücadele mevsimi geldi, 
Bu sene f iyatl;rJa ten
zilı\t vardır. En keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ilacın lit
resı yalnız yüz, bnHa"i 
şişeleı·iıni:ı: oıuz karu~tur. 

Çeyrek, yıırım Te bir 
kilolnk tenekeler vardır. 

Çok sağlam v~ zarif 
taluınhaların mevcudu 
az kaldığından ilıtiyacı 

olanlar şlıııılıılen tedarik 
etsinler. 

Seyyar satıcılara taze 
ve müessir pire tozanıı 
her yerden daha ucuz 
v11riyoruz. Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kab111 
etmez. Vakit varken, halılarıııız Te kıymetli yönlü elbiselerinil 
için naftalin alınız. 

l\[eşhor ... e tecriiheli 

.A.. :Et. T I 
Kamaş boyalarımızı unatmavınız. 

TELEFON : 3882 

~ - . 
ZONGULDAK~ 

• • • • • • 
~ C> ıvı: "CJ" Ft "'CJ 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( ZERO DiZ ) ve sair kaliteler: 

Ba defa getirdiğim yüksek kalorili ve fevkaHi<le tenzılatlı 
Z ONGU L DA K kömürlerini ıatı~a vazetıim.(ZERO 
D{Z) tonu ara (1 O S) L• d 
baya teılim , ıra ır. 
Adres: Maltızlarda Yalı caddesinde 

Rahııt 

ZOROt GANOOI 

NASIRDAN ŞiKAYET 

İskarpin Giyememek Günahtır 

Kema.l Ki.mil 
Hatta Ayıptır Qünkil 
Beyin 

( NASIROL KEMAL ) i w•r 
Lafa, lakırdıya nııhacet. NBBırı (4) giinde yok eder, Izroit 

10'000) leroe şahidi vardır. (Nasırol Kemal) llat dej!il ilaçdır. 

HARAÇÇI ZADELER 

Ucuz ve sağlam sanaaıyelB 
Haraççı zadeler imal eder. 

Adres: ikinci Beyler sokağı No. 102 
Telefon No. 3778 


