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S:ıhile 2 22 1'flmmoz 1934. 

Kurultaya Doğru Küçük Sanatlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -·-Türk lnkilabı Yalnız Rejim Değiştiren 

Siyasi Bir İnkılaptan Jbaret Değildir 
··················~ ....................... . 

Bir Alman karikatüristi, Hit- larm sevinçli zafer günlerine te· 
leri ifade etmek istiyen eserinde, sadüfü yabancı dilJerin esaretin
Alman milletini alçı hamuru ha- den kurtulmak için sarfedilen 
linde yoğurarak bu hamurdan gayretlerin kurtuluş zaferi kadar 
mükemmel bir ser, bir insan tipi ehemmiyetli olduğunu işaret eden 
yaratmak istiyen heykeltraşa mesut tesadüflerden sayılabilir. 

' . . . - ~ ... 

Yamanlar Suyu Beynelmilel 9 Eylôl Pa
nayırı Faaliyeti Artırıldı 

Bir Kısım Ecnebiler dün 
işi Bıraktılar ....... 

ilk Tecrübelerde 
Borular Patladı 

Memlekette kii9ük san'Atl•· 
rın Türk vntandllşlarıoa t"h11isi 
hakkında Biiyiik 1\lillat Mecli · 

benzetmişti. Hitler Almanların Ynmanlnrdun Knrşıyak:ıyR akı· 
bütünlüğünü temine muvaffak o!- Bu kadar geniş ve hayati tıhıcıık olan suynn tazyik teorü-

Belediye Tahsi r atı Arttırmak için 
Şehir Meclisini lçtimaa Çağırdı 

ıinoe kabul olunan kanun 21 
ma111 93' taribiudoıı ıtibarııP 

mer'ıyet mevkiıne girmiş boluıı· 

madığına göre bu benzetişle bir mevzu üzerinde okurlarımızın beJeri e'l"velki gün yapıhnıştJT. makfaıl1r. Kaııunu11 .erdiği ıniih· 
HugGn panayır komitesi valiı mırn bürosu faaliyete heçmi' Te let te bitmiş oldugundaıı ecnebi 

pn,.anıo riyaseti altınd~ biitiin ofıs hinaeıııdf\ toplanmıştır. . küçük ıan'al orhabınırı çalıştık· 
nıevoudile toplandı. Faalıyet de- Puaportta berkeeln ge91t tarı yerlerdekı işlerinden mentı· 
re.oeleri tetkik olnndo. Ber glin yerindeki daire tahmil tabliye dilmeaine ba,laıııuıştır. 

belki hakikat yoktur Fakat in- merakla beklediklerine emin Bu tecriibe 6 n:uunda döşenmiş 
kılap yapan memleketlerde ta- oJdug- ı • t t 1 k. . olnn horu in rdan bav.darın ııı tnz-um maumaı opama ıçın ' k .1 J d 1t •• ··ı ·· ı ·· 
k d 1 b d f" .. · · T k"k C . . yı ı n pat a ı,_a goru muş ur. 

ip e i en e e ı gostermcsı iti- Dıt et ı emıyetı umumi Al'P d 1 1 
t ı . 1 . tt 

b ·ı Al b k "b' b h" . . .ıt· n ar ara yl\pı an eu ıgn " arı e man resamının eseri u atı ı f ra ım Necmı beyle bır bn horaların derhnl tamir etti-
başka bir ıaki~af l{Österen hl\re tanfından pa11ny1r komitesi em- Zabıtaca alakadarlara evolk• 
ketler<len ffi(\mnon kalındı. Mem- rine nrildi. Oraya tt')efon n uün tebligw at J'"pılını~ ve hunla· 

tesisatı bit- ~ n 'i 

verılmesine leketin dahıllnden , l'e barlçlen memor konaoak, iıtenilen malft .• rın ekıerisi memlokolten giımo· 

günün en hakim fikrini akset- basbihalde bulundum. Eski bir rihııiştir. 
tirmiştir. Alman ~efferi kadar gazeteci olan lbrahim Necmi Yakında halklıın 
Faşist ve Bo!şevik şefleri de ül- bey suallerime bol bo1 cevap miş olıınlMa en 
kü birliğini yaymak için çırpını- verdi Bir silsile halinde neşre· llaşlaaacaktır. 
yorlar. Bu yolda en canlı mu deceğim yazılar burada başarı- ----••~•H•..-• 4•~---

vaffakıyetler elde eden Kemalist lan muazzam işı, Kurultayda Tasıı·ye f tı· 
olan alakalar tizt)rinne i'lendi. mat oradan kolaylıkla alınabile· ite karar Termiş buhınmakıadır. 
.Mncııristnııılan bir Sirk ve cektir. Komfteolu faall);eti icap Haber aldığımıza göre muhtelit 
J,ünapıırk getirilmesi moba- ederıe daha ııkla,tırılaoaktır. 

1 
k 1 d k "' .. , t bıt 

wın a a ar a uçua sana er 
berededir. Panayırın hoş yer- Şehir Mecll•l b d J b"I p ı· ka· 

ıo l\D o an ecııe ı er o ıs 
feri dolaC\aktır. Komite aza. Şehir teoliıinoe panayıra ıarf k il .. ıt b 1 • ra o arın•L muracaa a u un • 

O 
• A t 

1 
• Bından Jımir ofiı raportörü edilmek üzere kabul edilen on k h . .1 1 .. l 11• 

nkılibıdır, Ve Alman karikatü- hangi esaslar üzerinde müzake- -1 
ristinin eserini hakikat yapan reler cereyan edeceğini göste

n lr aus Os Çtlmal ra ance gı me' ıızerl'I ıeya 
Babaettin bey vazife, acalahtyet bin lira tabıi~ahn arttırılmaıı Te 1 • . . 1 ri name erını v.,rıuış er ve pasa(lO 

Yarınki sayımızda baıhyacak ve talımatla lstanbnla gönde. bolediye piyanko biletleri beyiye. 1 . b 1 1 1 

biricik adam da Muıtafa Kemal- recektir. 
dir. 

B ki k anuame rııne aş emış anır. 
TGrk . k llb 1 •. olan tetkiklerden evel şuııu söy · e eneca rildi. Panayırın cephe Te iç kıı· ılnin teY.yidi hu&UIU i9io öoii-

ın ı ı ya nız reJım 1. b"l" . k" b 1 .1 1 h d 1 k • ib 1 1. d k. p .. . .. Q b" Eooebf tebas11ndao oldokfar• 
d w • t" . - b" . k li 1 ıye ı ırım ı eyne mı e şö ret anın a o aoa yenı ve caz e l m ı:t e ı azar gunu "'e ır meo· 
egı, ıren sıyası ır ın ı p o - . . . . • . Maliye VekfiloUndEın telgraf l için dün 9alı11mak tf\o menedilell 

ki k 1 K b" .11 aahıbı bırçok dıl ilımlerı öz di· .. . - 'ekiller teıbit edildi. ki güne liı içtlmaA. dat'et edilmittir. Da- " 
~a • a maz~ ~c: ır :ı ~: limizin kaynaklanna kavuşmak la l'nkn bııl"o davet uzerm~ b~r kadar başhyaoak n vaktmdan ntl1eler Şehir meoliıi aıllarına eanat aahipieri, Berberler, Şıt 
ın Y&fAYlfl,d w•rg~ı . ~e ı_ ~ar 1 için ıarfettiğimiz gayreti derin haf ta evvel An karaya gıtmı, en·eı yeti$tirilcoektir. Rırnscyö gönderilmiştir. förlar, şoför IUUl\l'İnleri, ıey1ab 
başt~nbaşa egıımııtı~. anı. e .• · takdirlerle karşılamışlardır Hat· olan liman Te körfez işleri şir- teroi:imanları 'f'e rehberleri, .Ki· 
menın gerçek manasıle yena bır ti geçen sene Ankarayı ziyaret keti m11oliai hlare reisi doktor y • B 1 t•h b t biıe, Kaaket, J{undıırR ltnllllH91• 
Türkiye, ukının bütnn yaratma eden Rus bilginleri hayranlıkla- HuJuai hey avdet etmiştir. enı orsa.. n 1 a a 1 lan, HOl'Sı\ milbayaacılnr1, dıtl 
kabilıyetlerini yeniden elde et• nna muhtelif vesilelerle ifade Butflsi bey 11 Ağustostaki gıçlardır. Yır mi hir l~ylftltl8 d' 

························~························ meğe azmetmiı yeni bir Türk etmişler, sadece Türk milletinin heyeti umumiye içtimaında ve· ff ff diger bazı kiiçlik sannt erhah• 
milleti yaratılmı,tır. Ve bu millet hayab itibarile değil, birçok ta- rilecek karardan başlıa yapılacnk eyet Bugün Toplanarak azır- ioten menolnnaoakhr. p.,derpef 
bugün büyük şefinin izlediği rihi hakikatJarı aydınlatmış ol· birşey olmaclığım ve Maliye Ve 1 k K J V k • tatbik edilecek olRn kaııun hli' 
yollarda medeniyetler anası olan ması itibarile büyük iş görlildü- kAletl ile temneta bnlanarak av- 1 arar 8rJnJ erece lir kümleri 21-5 -9:15 tarihinde bi· 

tarihinin geniı kaynakları içinde ğünü söylemiılerdir det eylediğini söylemietir. tama ermiş bolnnacaktfr. l\bl' 
öz dilini bulmağa çahııyor. ...A.ll Şevl~e't Horaa idare heyetinin nizami heyler 1e9ilmişl~rdir. malih bir kı11m eoneblhtr şirw 

Z k A. B yol Vergisi müddeti bu aym ıonnnda nihB· Heyet bugiio eaat ıı de bor- diden işlerini tasfıy•ıye başı"· 
Önümüzdeki ayın ikinci ya- e aı ey yot bulmakta ve YkpılaoRk llOD · Sa komiser vekili, omomt katip IDIŞlaraır. 

Ağustos Maa•Ja.. intıhabat netioesıncıe scnilfcek 
rıaında toplanacak olan büyük Qe,mede istirahat Y "J{ lhsan beyiıı riyaeeti altmda top· • .. • • • 
dil kurultayı bn hedefe ne de- dl rından Kesilecek azanın bir aıtnstoıta işe bHşla· !anarak intihap güuüoü karar· Telef on Şırketı 

ki w .. k e yor s k~ ül k maeı Hlzım gelmektedir. 
rece ya aıtıgımızı gosterece · 1, k .. k d , ose Te upr "r ·anana Bn itibJlrla ı"ntihabat ı"ııılerı' o"ı laştıraoaktır. D l t S 

• • • •w• ,ır aç gun evvel An ara an l d '( 8V e uraaına, 
tır. Kurultaya tahmın edıldıgın- ~ahrimize gelmiş olan Milli rılü· ta ı_ınatna.meeinin ü9ünoU ına . idare etmek üzere şimuiki bor&& YIUın üa lıorea salonlarınfl, • • • 
den çok fazla alaka mevcnttur · · deeı muoıbince re mt "'6 bn nei idare he.veti azneı meyanından iııtlhap etmek ve tntihap edil· Itır&• Ettı • dafaa vekih Zokaı bey clyovııı 
Memleketin tanınmış profesörle- Q d . ı · h l t kt a· müesseselerde çalışan mükollef· tüocardıuı Mazhar NnrnUah n nıek hakkını haiz olanların bi· .Maliy e veldi.let iııdon Wiyete 

eşme e 111 ır& a e uıe c ır. 
ri, bilginlerini hazırladıkları tez- z "1-J:. · b . Q d d lerin 934. senesi yol vergilerinin ticaret odumdnn da hnfı~ Ali ror lieleAi talik olunacaktır. gelen bir emirde bazı re mt dtti· 

eırnı eyın eşme eıı av e- . 
leri Dil Tetkik cemiyetine tevdi t' d A d "d ,,.. h b Ağastott maaşlMrnılan keaılmost relerdeki otoınııtik telefoıılardııtı 

ın t\ y ıııa gı eoeı:ıı a er ve· ... . M hk 1 T •tEd•ıd• etmişlerdir. Türkçenin yapılış rılmektedir. Husmıı muhasebe şobeJerınden a eme er atı 
1 1 

şirketçe alıııaıı nısıf iioreııı• 
k f k b d 1 bu··tun re"'ıııı- d"v0 ıre teeu1ıı 1 karakterlerine, in işa abiliye· _ .... ,. alakadarlara te lig e i wiştir. o .. ... ~ 

tine, Hint. Avrupa dilleri ve Kıbrıs ithalatı lüzuınn bildirilmiştir. 
Arap dilile mukayesesine ait Dış Ticaretimiz Nöbetçi Kalan Hakimler r.tesai Bu emre telofou şirketi jfİ• 
olan tezlerin beynelmilel nazarı Talıdidata. Tabi razla DeTlet şurasına. ıniiracsıal 
dikkah celbedecek değerde ol- Tutuldu BerJin Ve Hamburgta Programını Tanı.ime Başladılar eylemiştir. 
duğu temin ediJiyor. Tarihi id· Kıbrıs lıük11nıeti 81 .Kanuna Aranan l\iahsuller 
dialarımızın vesikalarını teşkil e•vele kadar Kıbrıı:ıa ithal edi · Horliu ve Haml>nrg piyasa- Adliyede yaz tatili dünden dar Ağırceza mahkemesi salo- y eniKomisyonS 
eden öz dil araşhrmalan IPcek kumaşlara tah<lit etmiıtir. Jarında Tiirkiye keten tohumu itibaren başlamıştır. Tatil beş nunda dava rüyetine başlamıştır. <Janbaz o.r.,.ıu Oe•' 
bu bakımdan da hususi bir ebem- Kıbrıs hükumeti bunun için 'J.1iir- yiiz frank, Mersin s·avdarı 4.,90 Eylule kadar devam edecektır. Gerek Ticaret mahkemesi 6 

miyet kazanmaktadır. Şu halde kiyeya de hir lıi se ayırmıştır. florin üzerinden mUtuneJe gör- Nöbetçi mahkeme vazifesini gli· reisi ve gerekse Aıliyeceza mab- det Bey Seçildi 
zafer ayı sayılan agustos ayı Hu meyandn yüzde elli veya da- mekte ohlnRu budal tohnmo recek olan Ticaret mahkemesi kemeleri reisleri her gün öğleye Defh~rdarhktR yeniden teşelo 
bütün Türk aleminin heyecanla lıa zıynde pamuk, ipek veya 11 florin, Türkiye mnhsulö siyah reiıi Necati beyin riyasetinde kadar Ağırceza mahkemesinde kül eden muamele Vt' kazan( 
takip edeceği en büyük inkıla · ınn'ı 1peği ihti n eden veya pa· hardal 8,20 dol:ır iizerinden ki Asliyeceza mahkemeleri reis· iş görecekler ve öğleden sonra vergil.,ri resen tarlı komiıyorı' 
hın, öz dil inkılabının verimleri- muk ipek ksr1şık, enıı'ı ipek aranmakta oldogo telgrafla le~.i Halim ve Ke~il .. ~ey1erden da. k~~di ma~kemelerin_deki iş· azalığına Ticaretouft8ı nanıı••-
ni ortaya koyacaktır. Hatırlar kar1şığ1 wensaont içio Türkiye- Ttirkofiee bildirilmiştir. murekkep heyet dun ogleye ka- lerı ruyet eylıyeceklerdır. Oanbaz oğlu OeTdet hey intib•r 
dadır ki harf inkılabının kararı ye 6133 yarda ithal hakkı Teril- olonmustnr. 

Behçet Salih Bey lh&an Ber 29 agustosta verilmif, ertesi gün mi.tır. Bu işi yapan tüccarlar 
zafer bayramının yıldönümü kut· paketlerin muhtırasını, fıyatla

lulanmıştı Bu defa da büyük dil ruıı ve memleket fiyatını ,göıte· 
kurultayının zafer bayramından ren birer beyanname ile Kıbrıı· 
bir gün evvel mesaisini bitirece- ta alakRdar gümrük müdürlü· 
ği tahmin edıli) or. Yüce inlulip· ~öne bildireceklerdir. 

Tefrika No. S Temmuz: 2~ 

Beni Seviyor Bu 

Tasdik Edlldl 
Belediye kimyakeri Selahittln 

bey bakkındll eYTeloe Tillye ida· 
re heyeti tarafından Terilen me
ni muhakeme karRrl DeYlet Şt\. 
rasınoa tasdik olnnmnşhır. 

--
Çıuşaml>a günü Çeşmeye git· Vilayet wakamrnoa Bona Yunus Radi be,. 

miş olan belediye reiıi doktor konıiıer "'ekilliğine tayin edilmi' Cumhuriyet refıkımizio eabif 
RE!h9et Salih bey dtin aabab aY- olan Bona omnmt kAtibl lbaan ve başmnharri ri va Muglu ıneb' 
det etmiş vtt Tazifeaine başJamı,. beyin TekAleti, lktiaat Vekile- nıu Yunue Nadi bey ~ahriıııi11~ 
tır. tince de tHdik olnnmoşf ar. gelmiştir. J 

....,-" Baıına götürülen bir el aaç· ile yenilen bir yemeğin yorgun alkıılar 1 arbk bekirbğa veda etmeli b . 
farını çekerek cevap verdi : luğu beliriyordu. Bülent nezaketle eğildi Re-· yuva kurmalısın, sen de 1el' 

- Yemekten ıonra kocam kimi arkaya çekilmiş, sigarasını zanı kaldırdı. Şimdi koUanncla hayatlarla ömrünü yenilemeli•İ"' 
yerine benimle dan• ederek • tüttfirüyor, kimi, soyulmuı mey- uçan bu rüzel etine bakıyor ye Rezan bulunmaz bir eıtir •. 

- O bu olmadı ceza bana ve kabuklarını biçağın ucu ile konuıuyordu. Hiç arkasını kesmeden ilJf' 
mı ? parçalıyor, kimi karisına eğil· Kollan arasında tuttuğu ka· ttti: 

1'4uharrı.rı. : :Rel::>:la .A..rH Glilerek : mit birıeyJer fısıldıyordu . Sanki dın bot değildi Her halde bir - Yok yine hayır ,..~ 
Belkis gözkırparak· düıünceli, aenç bir kızdan ziya· 1 t k k ~· ' t d '- d" d 

• 
0 

- Benim e danse me sana bu karma kanşık sofra ba,ında er egı meı u e er Ye "en ııi e dinlemem beni atlatamazsın·· 
- Aman efendim bu ne me· de olgun sevimli bir kadın hal t b"l" d" F k Li'' 

ceza mı 1 insan elleri insan oburluğu ile mesut o a ı ır ı. a at... Hem bırak ta söyliyeCC"' 
rasim · Sözün kısası Rezan, bi· vardı. Şaşırarak: kopan fırtınanın ıilip süpfirdüğ6 - Fakat Nevber f rimi bitireyim: 
zim kardeşimiz, sizin de .. d~r· • ~v~e bir papat!a . gibi aar~ - Şey dcgil am~~· bu gece bozgunluk, timdi bu ağırlaımış Buda nereden akJına geldi Rezan tam bir ev kadını o1' 
düncü papatya.. Yok uçun· ıın, ık~ genç ~e.mı_1renın . ta~ b11 iki saygılı misafirımız Bülent midelere ıiklyet ediyordu Rezana bir Cf arıyorsanız, o, ben bilir. Gerçi büyük bir cib,ıı 
cü papatyanız olsun dayı, benzerı denebıhrdı. Belkı bırkaç L- • R h la dan•at • . . . • ı f k t b ı k · · · fi B . ucyın, ezan anam - mesı Belkıaın bır ııareti ıle dön- o amam a a onu u ma ıçın yokaa da manevi kıymetler• 
çünkü annem artık kızları ay evvel ot.aydı bu kız ülendı daha iyi olmaz mı ? düler.. yardım elimi uzatmaktan çekin· na o ciheti hiç aratmaz. . .. 
ve toıunları ~rasmda solg~n sarı düşündürebilirdi. F~kat bugün Bülent cevap vermeden, .r~ç - ~aydi efendim, hani dans mem.. . . . Sen ifm ve fen adamısıP b~, 
saçlarımn çogalmış aklarıle an- neden her güzel yuz, ve her kadın koca•ının koluna gırmıt edecektık? Rezan, sen Canolu işte nıhayet hepsı çekılmif, yorumki aradığın en çok ~ . 
cak bir beya:. ka~elyayı andı genç kadın ona ülküsünü batar• onu ailrüklüyor, ve kulağına bir bırak ta. kalk bakalım.. 0 Nevberle yalnız kalmııtı. arkadaşıdır. Rezan sana bu cılt: 
rıyor öyle degıl mı anne?. latıyor. ıeyler söyliyerek gülüyordu. - Pıyanoya mı?. Ha.... kadıa biç mak•clde- ti temin edebilir. Onu b11a1'd' ~ 

S~u. bu m~ı~lle~ papatyalar- Nevin: Ma~it. bey de. ö.teki d~madı :: -~ok, ben çala~ ~iz de ye· me yapmadan:.. . . Dai bayar, çadır. bayatı ;;, 
den ıstıfa! • Guluştuler. Balkondan haykırıyor: Babam, ile yetışb. Bu eskı gazetecı ayak megınızı hazmedersınız. Sonra - Evet Bulent şımdı sora- ürkütmez mühendls koc45 IJİ 

Bülent bu sıcak çevrenin Feridun, Hikmet te geldiler.. üstü verecek o kadar bol hava- Belkıı hanımefendiye bir teıek· bilirim. Rezanı sana uygun gö· ölçülü hesaph gidişine talll 
içinde aöyJüyor anlatıyor. bele Kocasına : diı buluyordu ki. kürü esirgemezsiniz deiil mi da· rilY,orum ne dersin?.. çilmiı bir kaftan. .,,• 
küçükleri birbirile çarpııtırmak- Aman sen de Feridun, bırak Karısı artık yemekte görli yı bey? Artık bu iıin peıini bırak- Bülent yerinden kalkh b• 
ntazevk ahyordu.. kolumu. Hem efendim Bülent ıürüz Macit demeseydi oturma Nevin, hemen kocasının ko· mıyacağun Bület, seni baııöz dolaştı: 1, 

Artık genç kızla da daha dayımızı bu kadar bekletmenin ğı hile d6ıünmiyccek, ı6zün luna geç.miı iokıtrota batlamııtı. edemezsem ben bqsıöz edicilik - Evet doğru, Rez•;,e.•; 
serbest resmiyetsiz gözilfüyordu.. cezasını bakalım nasıl ödeyecek arkası gelmiyecekti. Blilent içiaclea : ten istifa ederimi. iyi bir kız bir erkeği 

Yirmi sekizi aşmış olan Re- siniz., Yarım saat ıonra, uzmı sof- Bu kadar İllce dlflllllmlf Salai bHıen ne kadar vakittir eder •. 
zar; da cok cıddi ve vüzel, Övfe acıktık ki . . rada plerek, eilenerek iıtiha bir hnabı bir mlbendiı elbet ben ba iıi llaı:ır1amıthm. Sen de - Sonu ı101 -
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r SON TELGRAF HABERLER/, SONDAKlKA 
. .. Zonguldakta Büyük Bir 

Tekırdagmda Adana Havalisinde Gazi Hz. Fabrika Kuruluyor 
lijisldrY~i-Fıaliyıti Ziraat işleri Çok iyidir YalmyıhSFliTarurdıbr 

- ... ,:; . - - . ' . . 

Kok Ve Benzin istihsal Edecek 
Hırarıtli T •ıA htanbnl, 21 (Huıuıl) - lıtanbul, 21 (Hoıutıi) - Zonl(uldakta vilcuda getirilec"k büyftk 

Devlet Demiryolları enzı atı Dolma bahçe 1arayındK mlea· teaiaattan birini tetkil eden kok kömürü fabrikaeıoın temel 
Tekird"'g tO ( A.A) - Şı K f M•• t • • B kt fir lmlonao Reiıicombor Ga. atma meraıiminin ay aonnnda ieraaı i9in bütün ba2ırlıklar ikmal 

ınau Trakyayı ılenize baJtlıyarı amyon arı UŞ erısız 11'8 1 zi hazretleri dön Yaloyayı edilmek üzeredir. lntaat 19 ay deyam edecek, müteakiben gilnde 
•e Edirnenin BAhil güzerglhı 1a şerefJendirmi,lerdir. 200 ton kömür işliyeoek, kok kömürile berAlıer benzan de iıtibeal • ı Adana 20 (A A) Hayaların Raporun hububat kı11mma .__,,,_.,~-----•:zııı,_,. 11 •n Tektrdag . Hayreholu yo· ' · - .., _,,,,.. eyliyecektir. 
lıı yağışlı Ye miiealt gitmesinden gelince, yalnuı Seyhan Yil6ye- l"1cı· Kema· ı 

llnn iktieadi noktai nazard11n . i ı·ınde 9G .. r .. kotte··ı bu1tday kırk B k•ı J t p 
d&b bn !en" Çoknroyanm Zira Va• "~ "' 0 

f' aŞve 1 sme aşa 
'tala lüzumlu olduğunu gören ziyeti normal ıenelere uygun milyon arpa 28 milyon yulaf ta 
lata l Tekili, nafı" fen heyaıını ve hir haldedir. Pftmnklaram1z ova- 19 milyon kilodu. SOian ü9 mil· 1 • • • 
"oJ ıenoki aruelei miikelJeleyi hu nın bir çok yerlerinde ariz88JZ yon 980 bin kilo tahmin edil- Sııttı Biıı'Llıtlı Buaün Istanbulda Bulunacaklar 
1 a göndermiş ve iizerinde eaAs· 1 ._ 
lı . oluak büyüyor. Tahminen yirmi mektedir: Bütün yek1\nlt>rde ge 

1 
Atıkara 21 (Hoıual) - Seyahatini tehir eyliyeo batYekil ı. . 

lllŞ11ata ba1l 11n ırn 1ıu yo ' on s'-nb 1 ' d 't k gün ıonra pamok toplama işine çen ıeneye tıazıuan fazlahklu ll D 1 ar 1 met pafa hazretleri bugün ak,"m ekıpreee bağlanan bnıaıi Ya-l·'· Ya iktııaadıyıtıın la mühim t ı k Ad · t b Yardır. De•let demiryolları ida- 1 l b L 1 l oır rol oynıyacıtı(ı mub:ıkkaktu. uış anacR tır. ana zıra ta - • goni e ıtan nla hareaet ey emlft r. 
a min bi\rosu 1934. l'ene1ine ait reeinin Adana, Menin, Otııyhan y T ·ı . 
lrıy, Çerkesköy Qorlu iı1ıuyon · Osmaniye aruıodakl hatl11rda onan ayyarecı erı 1"1anndaki inşRftt Te •ihndira j ilk tahmın "'porunu neşretmış-
d-ı t k d T k' d · tır. Bnna nazaran Silifke de gidiş ~e geli~ tizerincle yapt•ıt• 
v,, ID e me te '· e ar ttj'.!rn 8 S b h f b J G 1 ki Qiitük d 1 . d k dahil oldu~u halde bötiin Çnku· yft11de yetmiş tenzilat umumi u a a stan u a e ece er 

dL. çeımed •·a < eıın e I'"' e ronnm 934 pllmuk rekoıteıi rağbet Ye memnuniyeti moelp 
'"ttllmekte •r. B t ·ıat fi · V T h•• ti K 1 ki Tekirdag 30 ( A. A ) _ Bu 150,396 balya olacaktır. Bo ye- o~muştu;. 1 n h ;:~ı zerrne e ez& Ur& 8 arŞI aD&C &r 

gllı. v "dd r - 1 idin 159 687 bektardnn alına Cl\'Br k yer a 1 kamyon Te lSTANBUL, 21 (HDIDIİ) - Türkiyeyi zlvarete 1teleoek olan 
.__ yagan ·'' "ke.t ı 1ydagmodrı11r caktır. Tahmin höroııuodan baş· otomobil yolcolugnnu bırakarak ~ "' 
.... sında şehıre ı ı yı ırım üş· dö . Uç tayyare ve on dört tayyreoideıı mürekkep Yunan ha Ta filon 

1116,, bazı elektrik telleri kop ke, şehrimiz Menın, Tannı, derhal t~ene nmüş ~ulunuyor· yarın (bugün) 1&bah Selinikten uçacak, iki saatta htanbula 
11111,tur. lnııanca zayiat yoktur. o .. ybao tac ı rleri de ayn ayrı tar. ~~ı~e: öoretlerın yüke~k gelecektir. Tayyareciler Ttirk meelektaşları, Tayyare cemiyeti .,. 

K t ouda pamuk Yaziyetini tetkik ligi yuzoo ım yayan ıeya at Yunan konıoloıbanoıi erkdna tarafından hararetle karşılanacak arS a eyleuıektedirler. Umumi kı\Oaate yapan ameleler bile şimdi trenle 
Te Perapalae otelinde mi1&fir edileceklerdir. 

•ı . gfüe lın ıene pamuk işleri rekol gidip ıreliyorlA~. S~o giinlerde •• , 
I' Balo Verildi ltj8i ile miitenaaip bir surette bu hatlar üz"rındekı fnıılıyet çok Universite Talebeleri Bugün 

I Kara 20 (A.A) - Dün gece inkişaf edecektır. artm1ıtt1r. 
4
••n Yordaıuın yıldönümü ..... • •• • Belgrattan lstanbula Geliyor 

"1iinaıebetile Yoıt or<1u eYinde • • • la z b• • 
ÇoL 01 ı • t lstanbol, 21 ( HuBOıi ) - Belgrat iiniveraitesine menıop 190 
·ı·ı:.,:•tmir.imt bir dile baloBO Y8• en ngı iZ a 1 ıne 
• •u v talehe başlumda muallimleri bulunduğu halde yaran (bngiln) 

şehrimize geleoeklerdir. MisaflrJ.,r Uninreite taleheleri tarftfın-

MuhafızgüCÜ Dini Merasim y apılrlı darı i&tıkbal odilocok •• e•r•florine z iyRlet .erilocoktlr. 

llisikletçilerinın Seyahati ................................................ v ısraob~;~' 2~e~%!e:•i)- Per- JstanbuJdakı• Rumlar 
4RDANUS 21 (A.A)- Mo· - Baştaıafı 1 inci sahifede - Donanmalarda idet oldugu şerulıe gönii ıababı lzmirden ha· 

"'"•gücü biılklet9ileri 110 kilo- . İngiliz bahriyesinden Kui.n v~çhil .. e . ölen ı.ngiliz. .zabiti. rt1ket eden iJICİ Kemal bey Ber- Ordumuza Tayyare Hediye 
ltıetrelik çetin bir ytiröytitten Ehzabet, London ve Devanıır nın hadıse mahalhnde ısrırahatı g1&ma. 1nindi. Bahkeıir • Bnr· 

•onra Ardanoaa Yarmıtlardır. har~ ~emilcri _meras~me iş~irak ruh~ isin merasim yapılması, iki l!a • Yalova yolil8 ve 80 saatte Et aL ek Üzre Birlik Teckil Ettiler 
biıikletç·ı . 1 biye müdö ö etmışhr. Türkıye hukümetı de hükumet arasında dostan" tekar- lıtırnbula gelmittir 'il' 
"• u 

1 
erım • na r bir Türk tQıopilo mulıribiaia o.a- r&r etmiftir· y . A 

1 
• . b ANKARA, 21 (Huıuıl) - Mnıevi Ye Ermeni vatandaşlardan 

era.aı •• laaUr ........... • • eııı fflr - zcı Kemal ey R 1 d d t h a· t k .. 1 d '- . da bulunmasını emretmııtır. Türk donanmasından bir ge ıonra uın ar a or omnza ayyare e ıye e me uzre tara arm a 
llıamt ıurette karşılanmıflardır. . . . . d geçen sene de bisikletle Istan- b' b' . · · ı · · 1 · b ı ı d Türk gemııı denaz üzerın e mi iyin merasimine iştirak ede ır tRyyare ırlığı teşkı etmışler ve ıane < ercıne aş aDllf u ır. 

Ardahan, 20 (A.A)-M o hafız T" k" b h . . . lak t k d t " .• ü bola gitmiotl. Yalnız geçen He- s •• H •• ıd •• 
giieij biıikletçUeri dün aaat 10 U~ ~ye. ~ ;~~~SIDID :. a ve be- ~fe d ve d on~~ma~ın k e~ssu~~D neki seyahati ınukavelll(lt nokta uzan anımı o nren 
d, ArdBh d 1 r ş .. hı'r ha· eıs r er~nı ı aren ır yazı u ı a e e en ır çe en a aca ır sandan ve yalnız baaına ıeyahat 
ti . ana Tar 1 a • ""' lunan bır çelenk atmıştır. Zaten Londranın büyük el- . .v • . . 

• &~l.Dde Güotin eeki azaları ye Ankara, 19 (A.A) Gecikmiş- çisi, hadisenin haber alınma etmesınden t"bcmmıyetı hııızda. Fedainin müddeiumumi ölüm Ce-
•rde kayoıakam, belediye Ye tir. - Hariciye Vekaletinden sı üzerine emir alarak Bü Hu dtıfa Kemal bey yine yalnız 

~'lllboriyet Halk fırkaaı reiıi teblii edilmiştir: yük Britanya hükumetine cum- l•n ıeyabati yapmaklıa beraber Z8SID8 Çarptırılm&SIDI İstedi 
,
1
' •lay zabitanı ~., halk tara· Kuşadasınan takriben 35 ki- huriyet hükümetinin teessür· mukavemete bir d., sih'at ilave Jstaubnl 21 ( Buıoei ) - Köprü üzerinde Siizan namında bir 

~'-dan pek ıa&Dimt bir anrette lometro cenubunda, Dipburun Jerini beyan etmiştir. eylemiştir. Genç izcimiz htan- musevi matma~elini tabanca ile öldüren Anadolu Ajanıı telıi• 
''••landılar. 6nllnde bir lngiliz zabitinin ölü- Dost memleketler arasında boldan Ankara ve Konyaya da mflmnro Fedıt efendinin .Agaroeza mabkem.,ıinde deYam eden 
l\dapazarında mline sebe~ .olan müessif hldis.e cari olan usule tam~mile uy~n uğrayarak ~ehrimize avdet edu ınuhakemeıi hitam bnlmuştor. Miiddeiumumi iddiaoameıinde Fe· 

- hakkında ıkı taraf hlikilmetlerı· cereyAn eden bu muşterek ayın cek bu ıı11r 1:ı tle oldukça miihim dainin teammüden ölüm eezaeile tecziyesini iıtemiftir. Maznun 
.. ilk& ile Beled.IJ"8 nin aldıkları malümatta, hidise merasiminden sonra müessif hi· hır tnr ikmal eyl~miş olacaktıı·. yekilleri müdafaalarını yapmışlardır. Karurn tefhimi Çarşamba 
4.zıasın.d.a llıtlli.f nin karşılıklı anasırı arasında diıe bir acılık barakmıyacak Kil• I gününe kalmıştır. 
4 suiniyetten eaer olmadığı anJa- surette tamamile kapanmı, ad· ıs e V k·ıı H ı· K 

~I d~patıa~ı, 21 
(A.A) - Be- şılmııtır. dolunmaktadır· Talebeler Şerefin• e 1 er ili eye 1 ararı 

1e ıle tıcaret bankuı ara. • • • • • • • 

~:d- elektrik işinden tabaddüs s R E .. A ld ~~rllen Zi;rafet latanb11.l 'l'elefo11 Şirketin.e bild.lrild.I 
\ n ibtiJAfı halle ruemur ha· ovyet usya y U e Juhı, 20 ( A.A) - Lıse Ye lstanbnl, 21 (Hasoıi) - Şehrimiz telefon tesiıtatının devleL9e 
~- heyeti, elektrik şebekeaiııi .., yükeek mektep talebeeinden tatil müb8yaa1ına lora Vekilleri heyetince karar Yerilmişti. Bo karar 
'-l:ilı)[ i9in diin şehrimize gel- .. c •y ı• G• k milnasebetile Kiliae gelen 75 bugün firketin aalAhiyettar mem_ur~a~ıııa ~e~liğ edılmiş Ye mti-

ttir. lJie emı e ıne Jrece efendiye, bugün Oumboriyet rahhularının Nafia VekAletine bıldırılmesı ılave olonmo,tor • 

. Isparf a Halılarmı Devletler Arasında Başlayan Mü- =~.::~:!·~::.:;i~~r~~~~~:2::!~; Af İJOD Rekoltesi Ali ~üruri Bey 
Jıeafltadası Oııaplıyacak zakereler ilerlemiş Bulunuyor .u ..... do b•••: buıonma,ı.,d.,. Üçte iki Nispe- Balıkesir luiıaiıH ildi 

lı1parta 20 (A.A) - Bn ük Oenene, 21 (A .A) - Ana- da Ye Milletler cemiyeti miıakı Belçık'Jda • J (H t) - B 
~hreu haiz oı.ua lıparta haf.ta- d~I~ . ajanııoın hoınıt muhabiri d~hilinde Yfümda geti~ilmek iate- O • tınde Azdır hkeı:!·~=~;0!! A~ı~ıörnrl be~ 
11lın i 1 d " h bıldarıyor: nılen mıntaka'Yi emnıyet tefki· y b d 1 L y 'fa • • Iıtanbol 21 ( Hnauıl) - U- Bahkealr baataneeinde tedaYI Hl• 
"'tını i

9
d .,., d·ı'· p•Tz.ar ar ad '

0 
• RDlyanın milletler cemiye- litına Polonyanın ittirak etme- 1 1 ,, lı iZi sııı Jirken müptelA. oldogo haatahk· 

._ ame 19rn ıeareto asının . b .. k ' J t t ı·t tmif yufturooa maddeler lnhiearının k .. .. ü 
-!{'il\: . tine girmeıi ho&nıonda büyük mell azı mut ı a ey 1 e y 

1 
tao kortnlamıyara olmuşt r. 

ı.. damga "Yormak ınretıle iae de bnnların eylfU ayına ka - IPRllJID 1r lıtihaal mıntakalarıodan aldıtı tı.:ı1'A lt.ı BUL 21 (A A) -"tbik . . d6Yletler araeında cereyan eden ' .. ki n "'" ' • 
t'th tıttl~i koroma aııteınınto .. k IJ ti dar halledileoegi ümitleri koY• kat'i maltımatar. gore bu aene Balıkeıir meb'nın Ali Soruri B • 
.._6~ki giinHnden şimdiye kadar muza ;ratınl aylt ~lerd:•• eyi 

1 
yetlldir. B'OR11KSEL, 20 (A.A) - afiyon iıtihaal&tımı• tahdidac Te iki aydanberi teda"Yi IMlilmekte 

1 lrn miktarda hah damga- nmnm top antııan a aayamn lni9re hükdmetl SoYyetlerin Hitkt\met tarafından iıtenilmlt h 1 ü d ı· lfıt'ınden nok oldo~u Sen Jorj baetaneıinde 
''nı ı · · d ı · b d ' ava arın m 1&a et1 11 e .. . . ı'tır. namzet 1~ 1 Yaze 1 ecetı nra • gelecek' eylAI ayında cemiyete olan feTkal&de ıalAhiyetlere alt b' i 

1 
Yefat fıtmışt1r. 

ı liugiha kaliresi bozuk ve ta· teeyyüt etmektedir. dahil olmaıı ihtimalini n11ar1 mti•akereler 11na11nda M. Van· noka~ndır .. ~ek.ohe .ta 1 
• aene e· Oeoazesi bngiio ıaat 11 de 1

.._,, • • • ' rin nçte hırı ııııpetandedır. 8 · · d t t h~ "•me enahna muhalif hah luglltere barıcıye nazırmm itibare alarak, İBYl9re heyetı derYolt ıoıyaliıt fırkaaı namına eyazıl cam11n en mn a me.ra-
ıti ~· bnlunor. Hah iplikleri- son notkum1a bu meeeleye tema" murahbaıa11nın bu bapta batta hilkdmnti aleyhinde rey Yereoe- P&rİSte ıimle kalJarılarak F"tib ollmime 
ı,: 1

Plidai ,ekildeki el kazaıı- etmesi, R.uıyaya yapılmıt bir hareketini tetkik ile lniçre he- gini, çünki bu iıtenilen ıalahi- naklecJileoek, orada namazı ln-
t,1~nda hoyanmBBı ıogok dl\mga reıml davet mahiyetinde telAkki yetinin müıtenkif kalmaaına ka- yetlerin otoriter bir rejime doğ · Belalo11.mlı11.r Bir fındıktan ıonra Edirnekapı ,e. 
t.~rıı,tnames i ile menetlıldigin- edilmektedir. Avrııpanın ,ukın- rar Yerdiği ıöylenmektedir. ru iAtibale teşkil edeceğini ıöy. Zi~atet Verdi hltliğine dAfnohınacaktır. 
bo ' 1 nıızde yeniden hır fenni • • • • • • a lerui~tir. Meellı ıel&hiyetler me- Par iı 20 (A.A) -Retıionm- Tayyare Manev• 
~~;:b.b:~~l\::J~;l;,apılmış Ye faa.li- Bombardıman Muahede ıeleıine müteallik müzakereleri hnr M.Alber Löbrön, AmerikM 1 y ld ............................. ...... ..,.'L keııerek, vata~da,lık ~azifeıi ifa relıloumhoru M.Ruzye)tin Tail- ra arı apı 1 

JOLI FA .... 'l'ay~areleri Yolu- .n ıaayet imza etmiyin Bel9ıkalıların, Belçika deıi Madam Jeymı Ru11Yeltl 6tle Roma, 21 (A.A} - Şimali 
- na Devam Edi•or 0111.nabildl tabiiyetinden ııkatına aaır olan ıtatyanm aınat mıntakaıunda mi· 

At " 7emetlne daTet e&mittlr. öd f maoeyra· t,.. e•bur Joli Fam eeamıı Joı· Vın peg 21 ( A.A ) - DUu Londra, .21 (A.A) - Ticaret kanana '18 reye kartı 86 rerl• . hlm tayyare m a .,. 
-.:: IColonya Pudra Krem allak akşam Minupolıaten bombındı mnkayeleai J9ln tam bir anlatma kabul •&mittir, Ayna •maada Zıyafeıte Jrranıanın V"tlng· ları yapllmıohr. Bu maneYralar-
""ı tırnak oilfllan eu uooz fiat- man tayya1eleri buraya gelmit· 7apılamadıtından, Hollanda ile lftlrak9ılarıa tahrik&bnı tenldle ten eeffrf m.DeJabular ile ıefa• da dötman höoomnna ka~'ı ta-

' C:.~ lerdır. Adwongona dcJı...11 yolla- m11Yakkat bir modh TIY•n•ı ••t•f IU ...... .. a••I ret mbt .. arı Jl.Marine balan~ bok mU.Jahale teorilbelerı fora "ır'IDll Hakikat noualak •• edil ı t 
liılode. rma devam edeceklerdir. 1apılmıttır. ..UmltMr. • .. tardır. m t ır. 
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Grev Umumi Efkira Çarparak 

Bir Aşk 
~ Kahramanı . . -. - -- .... ··_:~ ....... - ·. . - • - • -~ t. .. ~ .... • • •• •. -~ • • • •• .... : •• -. ~. • , 

Alman Matbuatı 
Bir Türk Gencinin 

{i Heyecanlı Maceraları b.. Parçalanmış Ve Nihayet Bulmuştur Bütün HÜkÜmetlerden 
Kiya.ma. Ba.yret:

2

~~rlnı Ve Takdirle Neticede 8 Kişi ölmüş 197 Kişi Yaralanmış ~ikiyetçi midir? . 
Y b Y B G ld Zarar 150 Mı.iyon Dolara Balı·g 01 t Bertin 

21 
(A.A) Siyas• am OD11.D üztlne aktı, 6zleri.&91 1 mUŞ Ur mahafil ve matbuat Memel vaıi· 

•' - ' - '• s As }' 's l ., KO . - yeti hakkında Alman hüküıneti 
Diye belinden çıkardı~ı bir maksızın ele geçecek olsam bile ... ı l~A~ -~ • 21 ( A. ,pışmf\lıHda bır polıı yaralaonıış-ı ~AN FRANSlSKO, 21 (A. tarafından verilen notaya kart• 

hançeri kök.süne saplamaia dav kolum ile gövdem arasında saklı A) .~ Şahır. tllbıı hRI~ nTdet tır. Polis grevcileri ı>iiskürtrnek A) - Rıhtım ust~ba~ıları bir- ecnebi hükumetlerinaldıkları va· 
randığı ıırada Maya Niyama he- mektubu kimse aklına getire- etmıştır. lçlerımle muhtelif mal- için ateş açmıya meobnr olmuş- ligi, 283 reye karşı, 1138 reyle ziyetten ve hassaten Lord Ede 
rifi menederek: mez ki size bir hata gelsin! lar olan kamyonlı&r dlin sokak- tur. Y aralaoan polis bir arka- işe başlamağa kınar v"rmişler- nin Avam kamarasıo"da Alınao• 

_ Senin ölmenden bana hiç Niyamanın artık bir şüphesi lardan geçmi~lerdır. Fahrikalar- daşının kor~anu ile kllzaen ya- dir. Bo suretle grev nibıt.yet bul- yanın Memel hakkındaki proteı· 
bir fayda yoktur. Maksadın bun- kalmadı. Tirşe üzerine hemen da işe haşlamıştır. SokRklarda ralanmıetır. ınuştar. tosunun Almanyanın evvelce da: 
dan ıonra bana sadakat etmekse şu kısa mektubu yazdı: neşelı bir fanlıyet vardır. Kah· MINRAPOIJfS, 2L (AA)-- SAN FRA.NSlSKO, 20 ( A hil bulunduğu Milletler mecliıı 
onu görmeliyim ki emniyet gel- [ Ftrit! Senden başka dOşütıdügüm veler Ye lokantalar, son günle Kamyoncular grevinin ıkinoi gü· A) - Amerikan matbuatına azası sıfatife yapılması JazıaO 
ain. Şimdilik söyle bakalım me yoktur stvgilim! Yalmı u11_i11 için yaşı- rin mahrumiyetini ötlemek. iQin niinde iki po!is ve tl3 ki~inin göre, nmumt ~rev efk'-rı umu geleceğine dair olan beyarıatao· 
ramın nedir? Ne demek istiyor· yorum. Her saat seni goılıyoıum. Sen- ağızlarına kadar doludur. Rıh- yaralanması yüziinden 5000 miJU mıyeye çarpar"k kırılmıttır. dandan gayri memnun görüıı· 

? den Dmidinı ktsilmemi~tiı. Yamboya tam işçileri dahi\ işlerine başla- muhafız •t1hircle topl11nmı,tır. SAN FRANSlSKO, 20 ( .A. mektedir1er. 
aun - Meramım ıızı b d emniyet ti. Bizı yaptııı ıenalıktan piş- ouş de~illerdir. Fakat bir kaç Grevciler kamyonlar1 durdurma. A) - Umumi .,:rev komitesi Gazeteler, Memel mukayele· 

AsuıJra aaf~ man oldu. Şimdi sadakatilt kabahatini güne kRdar bir bili tarzı esası ga teşebbüs ~tmekte ve kaY a- l7.t reye kar111 191 reyle umumi sini imza eden devletlerin, M~ 
kurtarmaktır ıahibeml a11tttiıecektir.] L 1 .. . d· ı· . g '( melde nizamın muhafaza ve ••· 
L._ı ela itte bu hizmetı·mden Nlyama u unacagı uınıt e ı ıyor. lara sebebiyet Yermtııktedırler greve nihayet verm~ğe karar ver- k . J • biik nm • ayesıne nezaret ey emıye • 
bekliyorum. Beni örümcek sok· lıte Yambonun ibadethane- Oaklanda ve Berkley şehir- sgATLE, 21 (A.A) - S.-ıı- mi~tir. men ve vicdanen borçlu olduk 
taöu gün bayatımc:lan Haymın den kaçışı bunun üzerine ol terinde ve dış mahallelerinde dikalara oahil olmıyan işçilerin 13 Bin 1,çlnln Karar1 l e ·ıı~ aı· t ur-•- s F k ) arını v mı ı sosy ıs mem 
tlmidi kalmayınca bana köpek- muştu. greY dıırmoştur. l!,akat arahaoı. vapurları botaftmalarrna mani an rRnsıs o 21 (AA - larını aleyhlerinde yapılan te:ı•İ· 
lere edilecek muameleyi reva Hayımdurani onu logiliz bil . lar rıhtım işçilerinin greYinin olmak isti yen 2000 grevciyi da· San Fran·uako grni bittikten rattan vikayeye mecbur buluo· 

1ardli. O bana bunu yapmama· kGmetiae tutturmak için külli- dev1&mı müddet in('e miinakalat ~ıtmRk f9io poliı 200 aglfttıcı ı;onra Sat le ve Potland limanları duklarını yazmaktadırJar. 
lidi. Siz ise kendi canınızı telı- yetli Elmas çalarak kaçtığını yapmamaga karar vermitlerdir. bomba kullanmıştır. Bonu mno- Bahr•muhit sahıllerinin iki k:trı· Boersen Şaytung gazetesi, bO 
likeye kovarak beni ölümden iJin ettirmişti. Bunnnla berRber Portlend da tazam lıir harp takip etmiştir. k hususta diyor ki: ı şı lılc noktası olarAk kalmıştır. 
kvtarınız. Siz de bana bu mua· Yambo kaçtığı zaman Avru- nziyet dii7.elmtş değıldir. ( polis agır surette yaralanmış "Eğer mıntakasında Almad 

k 12 San l!'ranıiıkoda 150,000 ı:revci J d ·1 d ı J l kt• meleyi mi etmeliydiniz? Ben biz· padan getirdiği kibar uşağı el· Seatleda &t>ndi ·alara dahil grevci g"zlarln bot?almnştor. ar eğı e ngi iz er oturma 
meti ona, hiyaneti size etmiştim. biaelerini saklamıştı olmıyan işQilerle dahil ol"n iş · M f NEAPOLlS, 2 ı (A .A) - işe başlamıştır• Yalnız 13000 rih- bulunmuş olsalardı, çoktan ıngi· 
Undan mükifat sizden mlicazat lıte fakir kıyafetini o kıya ~iler arasında Y"JHlan çarpışma Karışıklıklar eanasıotla hir tilii lım işçisi greTe devam etmek- liz gemileri Memel önlerine de 
beklerdim. işin akıini görünce fete değiştirerek Hayımdurani- csnasırıda dfüt polis .yaralanmış ve 46 yaralı ol doğu tespit edil- ttdı r. Briç de df'nız ve rıhtım mir atmış bulunurlardı. 
aklım başıma geldi. Emin olunuz, nin lngiliz binbaşısı Turneri ava 29 kac1ar grevoi aglatıcı bom miştir. işçıleri grev komitt>si reisi, vazı Viyan ada 
aklım başıma geldi. Şimdi onun getirmesinden istifade etmiş, balRrla zehirlenmiştir. Polis mü SAN l!'RANSISKO, 20 ( A. yetlerırıin her zamandan dalıtt 
nankörce muamelesinin, sizin de kaçmııtı. tearrızları püskiiı tmiiştUr. A ) - Grev komitesinin kararı Patlıyan Bomba 

k 
kuvvetli oldoğnnu, nmnmi grev 

llicenapça hareketinizin karıılı- Fakat talic bakınız i adam 1\JI V ESOTA, 21 ( A . .A ) - tesaniit grevi yapan ı,iitiin sen- . . Viyana 20 (A .A) - Pol•8 

ğıoı vermek istiyorum. cağızm yolu tam Hayımdurani- lçinıle yiyeMık dolu olan hir dikaluın tekrar işlerine başlR· tezaburunun hunu ıspAt etmış idl\reai binicilik mektehioi 11 

Yambo bu sözleri o kadar nin av yerine uğramış, sonuna kamyonun, serınikalua dahil ol- malarıııa saik olmaştnr. San bulunıluğu Te alınacak i~ç.ilerin (initndo bir bomba patlamış, iiÇ 

•ı 

kalp safiyeti ile söyliyordu ki kadar bir ağaç üzerinde bekle mıyan iş~iler tıuafındnn tabii- Franeiskonon grev esnasındl\ kontrolnrıu temin etmekten iha kişi yaralanm1~tır. lki kişini 11 

Niyamaya bayağı emniyet geldi. mi~, ondan sonra yoluna devam yni esnasında, grevcilerin mııni gfüdül!ü 7.Rrur 150 milyon tlo- ret olan maksatlarının tahakku- yarası agırdır. ZRnnolnn<loıtıırı• lı:ıij 
Zaten neye emniyet gelme- etmişti ki bunun ne tarzda ol· olmak istemesi esnasında uala- lartlır. Grev t•snaeıııdu 8 kişi buna kadRr ınücadule edf'cekle- göre bo mecrublar saikaet anııl· tli 

sindi? Herifin dediği veyler ta- duğunu evvelce görmüştük rıntla çarpışmRlın il 10~. Bn nr· mmüş 197 kişi yaralanmı~tır. rini blldırmiştir. leriııin kendileridir. · \ık 
mamiJa akla muvafıktı. Ömrünü Mektubu Feride teslim için • • • • • • ~a 

bir mabede vakfettiği halde en biçarenin vücüdona yapışmış olan Amerı· • -a Her Tu·· rlu·· lttı·-
•onunda köpek muamelesi gö· kolunu tekrar keserek ayırmak fi' 
rürae başka ne ümidi kalabilirdi? lizımgelmişti. 

Baldvin Beklenen 
Beyanatını Yaptı Binaenaleyh dedi ki: Bu amelyat, Yambo için l f ki G• • kt• 

- inandım Yambo inandım! ikioc:i bi~ işke~ce demek idise a ara ırmıyece ır 
ha~ 
~-ı 

Söyle bakayım · ne yapacaksın, de Hanrı, F erıt, Raul ve arka , ....................... - ...................... .. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
beni nas.ı kurtara~a~sın?.. daşıarının emniyetlerini ancak japonyanın Efkarı y oklam ,.~ k 

- Hayımduranının şuphele- bu işkenceye gösterdiği taham · G lngiltere Yeniden Kırk Bir Hava •cııı 
Filosu Daha Vücude Getirecek ~~; ri~i de~için ~ir vakıttanberi ya~- mül ile kazanabilmişti . l«"İD y aptıg.., 1 Teklifin Mahiyeti 

tıgım rıyazetı, en sora da bır - 6 - ~ 
(ili 

kolumu Brahmaya vakfiçin göze Y ambonun kolu ile vücudu 
aldırdığım fedakarlığı gördünüz arasındanki mektubu çikarmak 
değil mi sahibem? ıçın yapılan ameliyat az daha 

- Evet! biçarenin canına mal olacaktı. 

- Yarın sol kolumu vücu· Bir kerre iltiyam bulmuş yara 
duma yapıştırtacağım. kerre daha kesilecek olursa 

- Haberim var! ikinci iltiyamı birinciden çok 
- Bunu arnl ne için yaptı· daha güç olduğu malumdur. 

rıyorum, biliyor musunuz sahi- Halbuki Yambo bu ikinci 

bem! ameliyata bır takım yol yorgun· 
- Brahma için değil mi? luğu ve büyük meşguliyetler 
- Asla! arasında tabi olduğundan yara-
- Ya ne için? N' I sına iktizası kadar bakılamıya· 
- Sizin için Maya ıyama k 

b 
ra yara azmış, verdiği ıztırap 

- Acaip! Bundan ana ne 'dd 1. b. h d . 
ı 'lide? şı et ı ır umma erecesıne 

_ Bakınız ne faidel Koca- varmış, biçareyi gerçekten ölü 

nız mutlak sizi arıyordur. Gidip me yaklaştırmı~tı. S 
kendisini bulacağım . Size geti- - onu Vaı -
recegım. Sizi kurtarması için 
her yardımı edeceğim, Ferit be· 
yin de emniyetini kazanmak için 
ona sizden de bir mektup gö· 
türmeliyim. O mektubu terziye 
saklamış olsam emin olamam. 

Maya Niyama hayret, korku 
ve takdirle Y ambonun yüzüne 
baktı, gözleri açıldı: 

- Sakın? 

Solan din 
Ozona tör 
Dökiilen saçları yeniden 

çıkartır. Saçların dökülme. 
meıine, kt'peklerin izalesine 
yarıyan en mükemmel Haçtır. 

Umomt deposu : 
Aleancak eczanesi 

Oo. Pa. Pa er. Per. 
- Evet sahibem, anladınız. , 4 (46) 

Kocanıza yazacağınız mektubu, ___________ ,_ 

Kirahk Hane vücuduma yapışacak kolum ile 
vücudum arasına sakhyacağım! 

Niyama, herifin bu derin dü- lkiçcşmelikte ŞRdırvan yanın 
şüncesinden, bu derece feda· daki Şerif Ali sokağında 10 
karhğından hayret etti. istediği ııoınaralı hane kirnlıktır. Sekiz 
mektubu yazmağa razı oldu. oda111 geniş bahçesi daimi Osman 

Yambo, Niyamaya bir Tirşe ağ" suyu vardır. Teşkilfitı iki 
parçası uzatarak: l\Yrl daireyi mohtevildid. Kalaba-

- Kağıt üzerine yazsanız lık ailaye elverişlidir. Talipltır 

çürür. Buna yazınız Bir kerre lkiçeşmelik kavelerinde eınlıik 
Fransız toprağına ayak atabil· ainısarı Ahmet agaya nıüraoaat 
sem arhk hiç korkum kalmaz eylesin. 1-15 (106) 
Lakin o selamet yakasına vara· H: 3 Pa. Sa. Per. S: 3-4. 

Vnşington, 21 (A.A )- Hava~ bahri kuvvete ihtiyaç giiıter · Loodra, 20 (A.A) - Başvekil istiklale malik olmaları isteıt Sa 
Ajnıısı bildiriyor: mektidir. muavini .M. Raldvin düu ak,am mektedir . 

;Japon sofiri M. Sayitonon Dünkerk tipindeki gemiler mecıliste hava işl,,ri siyasetine Hava nazırı Lord Lodonder1 

Amerika h ii H'ttnetiııi, Babrimn- Almanların küçiik kruvazörle. 1'İt olup mnhafazakarlar tarafJn- sivil tayyarelerin uçuşu mura1<1' 

lıiti iki ııiifns ınıntnkasına tnkeim rine takabiil edebıl i r. .l!' nknt elan ötedenberi snbırsı.zlıkla bek. besinin hava nezaretinin sivil ~e 
etmek ve hir ndemi 1ccaviiz ltalya Vaşington itilafının ken- lenilwekte olnn beyanatta bulun- askeri daireleri murahhaslarırı•~ g!:t 
miıakı yapmak iQin hazı heya- dieine hahşettiğl ton ha<ldini en mııştur. da dahil bulunacağı bir istis•' 
nnttn bnlandııl!'nn ı' dnir bn.zı nihayetine kadar yeni harp ge. komiteye havale olunmasını te lıtt 
,Hyıalnr çıkmıştır. mileri inşa ederse, Fr.\nsaııın ela .l\lumaileyh hava kovvetleri- k d re ha, 

l\r · • n· · t 1 ıt .. ı · t· bu omitenin müstakil bir i 8 
ıı.ı, Snyitonurı ikıncı nokta ~u yolu takip etmesi lflzımgelir mın ar ırı aca0 rnı soy emış ır. ~ 

hakkında lm bu·· kunıetl~ go"ru·· ıı- F k V Yeniden 41 hav" filosu yficuda teşkil etmesini, teklifte mutab• '( ve ranıa anoa aşington j ti 12 

tü~ii tE1yit edilebilir. Fakat bu lafının mefsublyetini i ı fuı et getirilecektir. Hu filoların 33 ii bulunduğunu beyan etmiştir . . ı.ıoıl. ~il 
müspet hir tekliften ziyade bir mekl., ba yolu tutabilir. .lı"il· lngilterenin ve diğerleri de İm- nunla beraber Lord Lodoncle~ te~ 
yoklamadır. Hıırıun Aınerikadn.ki büyük ticari hava yolları üzeriP0 "" 

h ... kika İtalya bngı·ı· n ı· ·ızerı·n. naratorJottun muhafazasına tahsis t "14 inikttll lanııımc11 menfi olmuştur. n • L' b • r 1 k ~. . 
de hakikt tanınan 70 bin edilecektir. Prograruın tatbiki, ış ıyen ve yo cu na leden a~bİ ~eıı 

Diin Tokyoda neı;ıredilen rea- tonilatoluk gemiye IDl\lik hulun- . . . tayyarelerin evvelce olduğu gı 
1
• ı 1,. oa1 tekzibin sebebi bu akistir. ihtimal ıilahluı bırakma ışını · h t" k bef " 

maktadır. :Fransa Dnnkerkleri yıne ava nezare ı mura a 'Li Amerikanın vaziyeti ittifak ma- 2 b ileri götiirmek kaygoso ile dev- altında kalmasının daha doi'° 
hıyetinde oJablleoek her hangi i9in 5 in tonilstoyn ıuırfetrniş- letin ınalf i'lerine nazaren tadi- olacag-ı fikrinde bulunmaktad•~· tı 1 
b. ı ki. h 1. tir. V ııkia Ifraıııa 5 Frana) kro• •' d ı r an aşma ~e ıne Dl n a ı f olan • ıf!ta uıtrıyaoak tı r. ....................................... a 

vazörünü eaf haricine çtkarnrak H ıt l\Danevl vaziyetidir. N• 
• Amerıka Briand _ KeUog mi- kendisine verilen nıiiR:ıdeyi 22 Sivil 1 a1111areclllk IŞ8D '-r 

sakından evvel Franea ile Ame· bin tonilAto faztaıa,tırahilir. Bn Londra 21 (A.A) - Sivil Yıldız hıını sahibi Müttii "' 1 
rika araaında bir ademi teoaviiz na ragmen Franaaya 30 bin to- tayyarecilik murakabe komitesi- de Sakıp beyin kerimeei Jferjb~ ~:!'ı 
misakı yapılması i9in möıyö nili\to Jazımgelmektedir. nin raporu dün neşrediJmişhr. hanımla lzmir maliye erkArı 111, 
Briıuıdın teklifine de ayni menfi lng~ıt.er_e babri.r~ nezareti M. Kemite bu rapörunda sivil tay· d F . b . bd ~ıı 
cevl\bı Termiştir. Fransa için Maesolınıyı bn pro,ıe~inden yaz T-. . b" .. . . . an eyzı eyın ma omu 01ıı biit 
bile Amerika bir barhe ıUrük- geçirmiye uğraşmaktadır. Çünki ya.~ecıkı~lınbı~ u~u servıs!e.rının beyin nişan merasimi tarafe! I' de 
lenmekten korkmuştur. ltalyanın bu projeıi ayni zaman- musta ı ır vazıyete getırılme- bir çok dostları lıozorile y•P

1
, toçj 

J ony · ı pılabileottk !>lr da zırhlıların ferbiden tonilato- sini tavsiye etmektedir. Sivil mı~tır. Çiftlere ıonıoz aaa<letıe tıı" 
n P a ı e Y" 1 35 1 · d 2 ·ı·k b' ·~ misak daha tehlikeli olabilir. arını ıın ~n 5 bine indir- tayyarecı ı bürolarının tam ır dileriz. s 4. ~11 

Zira bo Qindeki açık kapı ıiya· mek i~tiyen İngiltere projesin ede =· J if.lllilinıliWI .: ' ,il mmrnı ıU uınnnıın nmınw1 W Il ~P'tt ' lPJ J ll ITI~ nn nıır: n~mmnı.:Jlllı 1ıiinlllllllümi1MJ!P '1l 
setinin tel'ki mfuıa11nı ifade mnhahf bnlnnmaktadır. "ll!ll illi "lı:ı1 ~u "~ :;;ı ~11 111~ "lljjr ıııır- ıııı.- lı 
eder. Diğer taraftan amirallRr ya- ın -~e . :m?A * a ~ııı 

Vaşington, 21 ( A.A ) _Va- kında toplanması melhuz olan ~· IZJ.\l.l:IR 1 ) E )ot 

şington 8tar gaztiteıi, bahri me- bir hAhri konferansı düşiinerek 1.3,. EN SE t'r 
sail için yazdııtı bir nıakaleıin- M. Muesolininin bu konfeaansta FY Bi!f YER İl' 
de diyor ki: ]fraııea ile Sovy4't birligi alabil- Sehir ~azinosudur ~i~ 

E " lt ı 35 lı. t 1 ı.nek için blöf vapmakta olduğu· ~ -~ c ,..er ıı yn ın on ıao- • ~ 
. d .k. h . . . no ve ltalyanın o zaman yalnız L Ut 

mın e ı ·ı arp ~cmııı ınşıı11 11 
b kk d k. . . . k'. . kaRı üzerinde mevcnt olan bu ve ~8 

a ın a ı pı·ojesını mev. ll ıc· gemilerin inşaatından "Yıızgeçmd· ~ .... 
raya koyarsa lfransa VaAıngton · t hh'. t d l't' • .. ı kt • . . t. v. • yı .aa u e ecer;ını soy eme e 
habrı ıtıl.lfının metımhıyetlnı ve ltalyanın bu iki gemiyi inşa 
i1t1n etmek mecburiyetinde ka· edebilmek için Hizıııı olnn 70 
lacaktır. Qiinkü }.,ranaanın em- milyon dolar eıufedeoek vnzıyet
niyeti ltRlya ile Almanyanın te bulanmadığını kaydotwokte

balıri kuvvetlerine müaavi hir dir. 



22 Yeni Aaır 
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VE GENÇLiK ~ 
R!! 

n~~ı ınınm@. , llı ıı~~] ~rnıınııı~~ım ırı~~nnınml ........ 

Sahife ö 

Ahlik 
............................................................ 

Mahalle 
Kontrol 

Kahvelerinin Sıkı Bir 
Altında Bulundurul

masına lhtiya ç Vardır -·-·-·· F enerbahçe Viyanalı-
Muteber Yeui Aıırımızın 17 · kemrnel bır 1'iırk olarak yetiş-

2 - 3 Mag" luA p Ettı• tara 2-1 Mag" lup Oldu 7-934: tarihli ııüıbaaında ( ailahlmeaine tam manaaile çalışıldığı 
Altınordu, Torosporu 

memnuu ) batlığ~ altında neı,ro- ~u ııraluda bu külhanbeylik, 

Giire~·i·~;·p .. i"y"'~q i ~k'Mü;~b~ka la- Bi riu ~i"i);:;·;;yi O :j"{j;İip ..... ilitiren ~:·~~ kır metli makalenızı oku- :~:~k, b!~b:::;~:~ ... 0·:~•·;~~~~ 
Şayanı dikkat olda1tu kadar tılmau ne dereooye kadar dot· 

rı Cuma Günü Hitama Erci Fener ikinci Devrede Mağ~up dü,ündtirlicü bir mahiyet arze· rudur. bili1ıemez. 
, - • - • den ba kıymetli yazıları oku· Bandan bir k"9 ak,am en·el 

• Oorna ~ihıii havanın fazla 61 l{ilo •·n lı:ıfif sıklette Mu lstanhul 20 ( A.A ) - Şeh· ViyanRlıların güzel akı,ıarı- •toktan ıortra yukarı mahallele- kabristan iken park haline ifr"I 

1
1.caıc. olmıuın" rat?men stıuhurn bıırrero ( 'J ;jrkspor ) rimizde ha lunmakta olan A voı- nı tamamhyaoak aonunou Yoru· rin müıt11na bir hnaaıiyeti haiz edilen Çorak kapı parkından ıce-
ı:~• güreş ve fothol merak.lala- 66 Kılo lıafıt tııklette Ahmet toryanın Viner Atletik Kalüp ~o ekseriyetle orta muhacim ka- ye makale mödereoatı ile yRkın- çiyordnm. Parkın tenha y8 rtnl 
tfıf• itolmoştu. Giireş heyeti bu ( Altay ) takımı, birinci maçmı hngiin Fe 9ırıyor. dan alAkadar olan lıazı noktala- teşkil eden yukarı kııımlarıoda 
lıt •r rniisahııkalara tam nkttnde 7~ kilo yarı orta ııklette: nerbabçe atRdında yaptı. Stat ol- Neodetin gibel knrtarı,larını rıos ait maldmat ye müşahedR- kıyafet Ye dnruşlarından mahalle 
te •lı.tıtrRk geçen haftaya nıspe Moıtllfa (Türkspor), 89 kilo orta dukça kal•balıktı. görüyoruz. hmı Ye bu meyanda kıymetıir. kahYelerinin yeni yeti,tirmele-
ikh daha miinta:ı:ıun bir eekilde Rıklette ozun Mustafa (Türkspor), Göniin ilk kar~tlaşma11 Fe- 25 iooi dakik" Fikrat ıür'atle ba111 dHfönotılerlmt · de f&hirin rlnden oldukları anlafılan Hki• 

ın,t etmiştir. 87 kilo yarı ağır sıklette Sabri nerin dördünoii takımı ile lstan- indirdıği topn Şabana yereli, Ş•- inzibat ye anyi'i için mnazzaf 00 gencin bir tek ye 9ok kaha 
GllrBf Birincili/deri: (Altay) beyler 934_935 ıeneıi bul dör<.liinoii takımları muhteliti ban KÜZftl bir pl4ae ile takımına bnluoanlaın nazarı dıkkathna ıigarayı müuanbe ile Y• alenen 

oı :Po•an uırnlilft yapılmakta şampıyonu olarak il&n "dılmi~- arasında şampiyon çıkan küçük bir gol k•••ndırdı. arsı faydalı tellkki eyledim. 9ekiftirdiklerinl gördüm ye an-
ıı:'~ _'>iricilik miisabakalarınıo tir. Aa r.amanda munta~am bir Fenerliler cl6rdüocii takımlar Viyanahlar hütün hıslarile Makalenilıde [Yukarı mahal. Jadım ki anne ye hemtlreleriaia 
Ptlc)lkı denesi ge9en hafta ya- ınrette çalışarak iyi nelloeler muhtehti ile de yaptıkları maç\ oynıyorlu. Yerden paaları, top lat] diye 1:lkrettiğini• Sinekli, tütün mağazuıodaıı geıireceklerl 
~ 'l•oc.lao bn ıefer geri kalan elden eden giire,çilerimizi teb- kolaylıkla S • O kuandılar. totup Ye keaitleri bJlhaH deplaa. GerenUk, Abba1a, ata Senilitepe, oöz'i bir yeYmiye ile tedarik 
ı, •tıııarıoa saat tam 15 te baş- rik ederiz. Sıra büyük maça geldiği za- manları itıtadane. Tamaşalık, SenilimMC}it, Faik· edileoek ekmeği dalıa ittihsb 
t llıldı. Biriooi güreş olan Fıliz .Al/mordu • loroupor mao, ıtat dzRml keeafeti hnl· Fenerin golftoden aonra bl- pafa, Kire9likaya, Ballıkuyo, kemirmek için ıiolrlerine kaYYet 
,~·~ ?om" ıki giireşçi iştirak Sllat l5,30 da güreş mUsaba- mnştor. ~eyiroıleJ' arasında İk· rinoi dene hadiaeıiz ge9ti. Her Mnmou kahTeıl, Dolaphkuyu Te yeriyorlar. 
l'ıı'lı ı9 io galip Göztepeli Rıza kalan bitmiş, ııra fotbol maçrna tıeat Yekıli Mahmut CelAI hflye. iki takım elde ettikleri tıraatı bunlara mümaail mahalle i9 ye Bilerek ~eya bilmi,erek 90e 
aıı.~ı .•ıklet t•mpiyoou illn edil- gehnioti. ı;v•elf\ Sarı, Jıicınrt fendi Ye ordn mfifetti~i Fahr4't· daima ka9ırdılar. araları dolaşıldıfı takdirde ba- oukl.rının hl9 te iıtınllmiyea 
_, ıçin bn hafta yapılmamıf formalarile misafirlerimiz ark•- tin Paşa hazır bnlunoyorlaraı. ikinci deyre Viyanahların rada her adım b8'1nda oda boz· bir yolda yiirömelerlni ınenetmi. 
ıı.._l&balı;alıt.ra en hafif sıkletten elan da Altırior()ulular ıahaya Sabaya e'f'nlA Viyanafılar hüoumn ile haşladı. Büoom hat· maaı .. bir .t~kı~ kabYehanelere yen nya edemiyeo ebeYeynla 
~~l'nonftır. 61 kiloda altı ıabık çıktılar. Motst meraıim yapıl· 9ıktılar, bir az ıonra da Fener- la~ında eıaılı değişikliklttr Y"pan teı~duf edı~ı~ kı huni.arı fşl_e~en· meyoudiyeti kabiJi ink&r defll-
'tat"lblt Göztepedon Nori ile dıktım ıonra oynoa hakeoı Göz- liler 91ktı. VıyanalıJar bir fırtın" gıbi Fe- lerın mahıy"tl tetkık edılıue dir. 
llltttkıporlu Kt\mal arasındaki fepelt tımail beyiu işareti ile Takımlar fU ınretle karşl- ner defanıını karma karışık et· bttytık bir kıımının 1abıkah e•- Şu halde meYcüt ite ebeyey-
l( l&l>akanın 16 noı <1akika11nda baflandı. Altıoordulular derhal lattılıu: tiler ve ikinoi dakikada orta haa oldogu förlilür. ni ikaz, değilse bn iğrenç yolla· 
,_•ınaı ııcakların fazlalıgıoa da- bRkem Taziyete geçerek Toros Viyıınalılar~ .. Banu~. Sesta, muhacimlerinin şayanı hayret de- Bu kh}ı.Yelerln müdavimleri, ra aapan gen91igi ir••t edtcek 
l; tı'ınadıgından güreti terketmiş kaleeini aıkıştırmaga başladılar. Beker, .. Loç, ~uller, Tısat, Ho- recede güzel Tole bir şuto ile müşterileri lıe yatı yirmiyi geç· kuyyet ye Yarlık ~üpheıiz zabı-
ttı~tl. biikmen galip kabul edil- 20 dakika kadar devam eden ler, Kubes, Haller, Sillig Vayte. ilk goll9rini yaptılar. Ar"dan miş birtakmı eaf, görgüıüz, oa- tadır. 
•p •tır. Yine ayni ıiklette Türk- bn hakimiyette yapılan biitün Fenerbabçe; Neodet, Yaşar, henüz 30 •aoıye ge9meden hu bil delikanhlardır. Mahalle kahnlerinin bugün. 
•ı 'll'hı .Maburem ile Fatih ara- tazyikler neticel'iz kalıyordn Ziya, OeYat, Alı Riza, .Niyazi, aefer ıag i9 yerden güzel hir şut· lzmirin ink&r kabul etmiyen kü şekli He Yarlı~ı gen9lik i9ln 
d lldaki güreşi Muharrem 9,öS YaTaş ynVıılJ açılmaga ba,lıya~ E1at, Namık, Mozaffer, Şaban, la ikinci golu attı. eıki bir baıoıiyeti Yardır; ka- bir Mettir. Bir aylık zabıta vu-
•kikada tuşla kazanmıştır. Toroalalar 32 dakikada ilk Fikret. Hakem Adil Giray bey. 1. O Galip Ya~iyette galip bt. badıyıhk .. Eski deTrin, geçmi• knatıoıo yüzde dokeanı ml\halle 

ttı·· :En hafif siklet 1:üre,inin ıon gollerini yaptılar. Hakem bura- Oyan haşlama dildügii ile tlrdiği birinci devreden sonra ıısamıınların belki de icabahndan kabT~l"rinde bldiı oluyor. Bu 
CQU•abakası yin4' iki TörkıporJo daki ofsayt nziyetioi göremedi. beraber, biitiin oyuncolKr ve ikinoi devrenin ilk iki bnçnk da. olan ha eıMi cehaletin henüz noktai nazardan zabıta ioabedeo 
\ı~eşçi ara11nna olmuş 6'7 da. Altınordulnlar yiue faaliyete geç· halk. babaaı öldüğii için oynıya- kika11nda 2-1 maglftp vı\Ziye dü- görüodügii hu yukarı mahalle- tetbirleri almakta iıtioal göater
-. ada İbrahim, SaJibi ıa,ıa tiler. Toroslnları sıkıştırıyorlar. mıyan Fenerin gen9 kaleoiıi şen ..Fenerliler, bemtm hemen lerde bo hiHi henüz yafatao ve melidir. 
"~lt1p etmiştir. Fakat yloo boş artık buna Bedtfn matemintt hürmeten bir panik 'f'ı&ziye1.ine girmlşlerdı. Çok aşılayan bu kahYeler benim na- Hn za"Yallı ve gllfil gençlik 

a 66 kilo hafif ıiklette Altay- biraz da Altınordaluların şan- dakika hareketıiz kaldılar. güze\ oynayan Viyanalılar Ferıer zarımda ye yine eaki İzmir ta- zömreıini kurtarmak i 9ln; 
l ;n Ahmet Türkaporlo Aliyi ıızlığı diyecegiz. 43 üncü da ki- İkinci düclükle beraber bir hatları araaınd~ bi9 bir müda- birince (Alanyarilik) mektebi 1 _ Mahalle aralarıoda kah
t~ı6 dakikada yenmek Hretile kada Mazhar takımına beraber- Fener hüonmn başladı. Viyana· faaya maruz değillermi' gibi eıy- olup kabveoiler muallim Tazi- "Ye açılm&1ı işinin idı\Tetf'n tab-

ip gelmiotir. lik golünü kazırnclırdı ve devre hlar bu hücumu mullvin hatların- rılabiliyorlardı. Denebilir ki bü- fesini ifa etmekte Te müdavim- didi Te kahYe açacak "Ye işlete. 
h,k 79 kilo yarı orta; ba mü1a- ı . ı berabere netioeltmdi. da kestiler ve yerden paslarla seri tün enerjisini sarfetmeıine ra~- lerini mükemmel birer kabadayı, oek olanların ıabıkalı ve ımiah· 
~,1 •tı.0 şampiyonu da geçen lkiııoi devre: bir iniş yapıuak derhal Fener men hedefine vasıl olamıyttn Fe· birer efe olarak yetiştirmege lakla melot bolunmamaeı. 
•n ta ilan odiJdiğinden daha Bu devrede iki takım da da. kalesini sardılar. Viyanahlar nerbabçeliİer Viyanalıların tıl· Ç&lışmakta ve muvaffak olmak- 2 _ Mllballe kahYelerinı 
h,tı:'ki ortR sıklet müaabakaaı ha heyecanla Çlllışıyor ye mu- Fener kalt-ıinio etrafında Blkı 11mlı enerjisine maruz kalmıt tadırJar. mısrane devam eden :.?"ençlerin 
ı,1~ .. "dı. 87 kiloya iki güreşçi hakkak galip gelnıek için çalı· bir çenber çevirdiler. Ziya· Ya· gibi idiler. ,ayanı dikkattır ki bu kah· yaridat Te kazanç yollarımn te~ 
Q

0 
•k ediyordu. Altaydan Sabri, şıyorlardı. 13 üncü dakikada oar mi.idafıtası Viyanalıların Sarı lttoinrtliler bu Aciz Ta- vebanelerin müdaTimlerini işsiz kiki ve daimi hir nezaret altın

a,~1~Peden Safi 1,12 dakikada Toroslular aleyhine Yerilen pe· hiicumuna karşı koymak için ziretten on dakika 11onra knrto. gü9aüz, gelirlerinin mecrası meç- da bulnnJurnlmRları. 
t~t tı Safinin sırtıoı yere geti- naltıyı çeken Adil topu aglara çok çalışıyor. lahildiler. Fenerlilerin gayretle- hal ve y~kaı:ıda yazdığım gibi 3 - Işaiz, güçiiüz mahalle 

~k: lu la galip geldi. taktı. ı - 2 Altınordu galip. Üçüncü dakikada Eaadın aya ri semere Tarmiye bıışladı. azamt yırwı yaşında gençler gençlerinin daimi bir takayyüt 
~fı,.:Uüti.iıı sıkletlerin üsıünoii Yine oyun Altınordn hakimiyeti gından topu kı&pan Viyan!\ Bağ Mamafi oynnon ceryanına yine teşkil eylediği halde aralarında altında bolondarnlmasile beraber 
'~fllt~si yapilarak bir kı~mının altında. Miitemadiyen sıkıştıra- açığı, topu iosayıie geçirmek Viyaoalılar hakimdi. Necdetin görüşiileo şeyler daima rakı, 68 icabı takdirinde Qocnklarının 
&~titııyonları taayyün ettiğinden yor. Toros müdafaası bu hücum· iıtedi, fakat Ziya topu kesmek ~ayanı takclir iki kurtarışı 17 rar, kumar. ve kadındır. .. yolsuz hareketlerinden eheny-
fltta kalan en hdit sıkletle yarı lııra mani olmak için bütün üzere mfüıait vaziyet almıştı, n 19 uncu dakikalarda Viya- Balbukı ekmek parasının guç rıi haberdar edilmek suretile 
lııt'ı 81 kletin <lUrdiinoü devre iue gayretini sarfediyor. Dakika 27 vurorken ıska geçti Te Viyana· nahların biioumlarının neticelen- ye pek gü9 kazanıldığı ~u sırada lrnrhangi bir Tak'a dolayısile 

'nıldı b' 1 d lı "'" h lılarıo ortM muhncimi hirden mesı'ne manı· oldn. Fenerlı'Jerı'n tetlarik ve istimali nakili kunete h/!d • ır go a s • .w.az ar topu ağ· u ie olacak ınesnliyette müıı-
gol vaziyetine girdi. ht ı b d'" t · v 

lıl Dördüncü Devre lara takarak Altrnordnnun 1-3 zaman zaman hticumları maruf mu aç 0 80 u or neımenın tMek llddedileceklerioin kendi-
.-ı.;cı h Eger Yaşarın ani bir miida- b t" .. f ı · d el ı 

ıthh afif siklet Türksporlü galibiyetini temin ediyor. j;limdi h•leıı· ol d F d h s k ı u nyıuz e fi erıo ağzın a 0 af· .. oy .. estanın bari ·a arı ile kırıhyor. 
t llrreoı · b d d 'k mıısay ı, ener a a mssı Ye sık sık mevzuu bahsoı. 
e,,.il ın u one e ı i gü· oyun bir az daha canlandı. To· bı·dayette b' 1 . kt·' Bu oynnon latanbnlun gördüıtü 

.ı ~ e k 1 b 
1 

, ır go yıyece ı. t-- maıı u··.,er· d d ı 1t d ıt 

lerine tef hinıi. 
Yakarı mahalle polia kara· 

kollarıııın bilhassa mıılııılle kah-1111. l arşı aşması icap ediyor· rostolar mukabil akınlara aQ a k ı· ··d f' ld .. ın e uru ma,,a eoer 
" ile "ı -. Viyanl\hların hakim vaziyeti en ovnt 1 mu " 1 0 uğnnu b' 1 a· 
"eıı l rakibi keneli kuliibiin· dılor. 'l'op Altınordu ka eıı isp t d b' k b'I' t .. t ır nıe1ıe e ır. velerind~ eık aık silah, earar, 
ı lı deTam ediyor; fakat Fenerliler a e en ır a 1 ıye goı e. n d b' k l 
le rahim sudaıı bir bahane öuiinde dolaşırken Toroı 1ag içi riyor. un an ır aç giin eTn kumar taharriyatında bnluoma-
1~iı.!.Ureşnıekten imtina edince güzel bir .ıntla takımının lkinoi yayaş yaYaş oanlandılar ye aol- v· 1 t kk f il. il. Hatunıye camii öniinde dört kur. ları, ı;ıebrin inzibat 'Y8 aE11tyi 11ile 

.. "ı v dan initler yapman-a baııladılar. ıyanah arın eva 0 n hıAln 111nnla yaralanan ı ., v 
tı ıı .. '•kibi olan Göztepeli Nu- golünü yapıyor. Bandan ıonra & v b d o b Y "' ve yara ıyan Te alakadar makaıol\hu ittihaz ey-
d " k Viyanahların meııhur müdafii er eTRm, ynıı 0 oereyanını üç 0··n e - ı k ~ · ki' · 
a \., •rşılaqtı "Ye 3,30 dakika· iki tarafın .vaptııtı bütün akın- ' .. "ki k 2 ı F g T.e yu arı IJıne · 'Y' lemeleri icap *'den bHit tedbir· ,,11,· ' " Seıta kendini gösterebilecek fır· auru iyere • enerin mağ· J t l · ı b' h b 

Lı .•.te tnşl" galip gehli. lar netice veroıi.vôr ve oyan 3-2 IJ'_b· b'tt' yayım a 6f erı 9 ır ma are e lerin baAlıORlıuını teıakil eder. 
t ~" f ıatlar elde edebıliyor. u ıyeti ile 1 1

" mt'ydan b ı· · k b d v " 
_,, . 

1 sıklet: Türk~porlu Mas· Altınonlunun galihiyeti ile neti On birinoi dakikada Fikre. Teni• Maçlara 1 a ıne gıren a a ayı · Bandan yirmi üç sene eynl 
l~şı 111116 Ahayh Oemalın karşı- ceJeniyor. l A lar babaettigim kahnhaııelerin lıtkenderiyeye çıkan bir arka••· 
,, ıı;ı b tin çok güzel bir inifi, Yerden ıburn 21 ( .A ) - Tenia d . . .. . 
~ t111 .. u müsabak1ı giinün en Misafirler ikinci maçlarını .1 aımı mu,terııi Ye şaşmaz bir mı gümrük salonundan geçerken 

11u ortaladı1tı topu Muıafter kaptJ maçlarında Io.,iliz Peri ile Hugs, 
() '°! rc.,m~si olmuştur. yarıo aaat 19 Je K s K. takımile PJı • " müdaTimldirler. bir poliı memorn durdurarak b em ı Kııa bir efapeclen ıonra ııkı Japon Yamazişi ile Mişimurayı 

Otu.. a lıey başladığı güre~in yapacaklardır. Eıef le kaydt icap eden hir pantalonnn arka cebinde ne ta-
d .. •n 1' bir fut çekti. Top kalecinin el- 4./6 3/6 6/4:. 8/6 7/5 yenmişler· 
e e ı . . cc ıklerini ngrendıği hal- BRsketbol loirinoilikleri: nokta daha Yar. Malum olduğa fHlığını ıormuş. 

t •q 1 leri ara1ıodan aıyrılarak dirflğe dir. ln~ilterenin sıfıra kar•ı 3 
e~i,·1 a atrırka ve serhest gii- Atl~tizm Levetinin yaptı1tı "" ftzere mekteplerin tatil bulunda- Ark'"da•ım bı'I~ tereddl·ı·t [ru-

c 1 • ~ e 9arptı n geri geldi. galıbiyeti Tardır. .. v " 
~ı:ı ka: an pr~fsiyonel Mustafa- fikiistiire göre hn akşam Baat ........................................................................................ gu şu ııralarda adedi gittikçe Yelver] deyinoe poliı memuru 

tı 81 1 
~Jı-ıoda zorluk ç.-kiyordo. 21 •le A ltınordo sahasında Altay- ları olauaktır. 

1 
iıt&1yonlarda ve bilha11a Salih· artan bn kabnhanelere pek geo9 kemali ciddiyetle: Tabancanızı 

ııJ a anı I ~tıl\ n ne baLasına olursa K.S.K ve Altınorclu - zminpor Bu yüzmelerde lilftoı Yeya tide büyiik tezahüratla kar,ılao· Te adeta çoouk deneoek lıir YAŞ· taş\yabi!iuiniz fakat liitfen IR· 
.. '•hı r'alıp gelmek isıedıği fa- takımları arasrndl\ basketbol lisanı fişleri olmıyan yüzüoiiler mışlardır. ta olan mekteplilerin de deYam bancanın tetiğini çekecek olan 
' il har k J l 1 1 Qtdıl (' eı erıııden anla~ılı- liriııci ikleri yapılıtcaktır. iştirak ettirilmiyeoektir. Akşam Salt Ve Muatafa Beyler etmekte o matı Y• HH müda- parmağınızın kuTntini bi~e ema-
t'.tıtıi · d Güre~rue müd<leti olan Deniz 1\1 üeabakaları: 1aat 18 de de yelkenoiler ara. Bogün tat bol heyetine gelen vimlerin elfa1, ah Yal n etnrını net olarak bırakınız demi~tir. 
tı'.t :tıetittkıka bittiJti lıalılc hala l'"' iizme birinoiliklerine hazır· sında bir çalışma miiıabakaaı bir telgrafla heyet reiıi Mnıtafa taklide özenmekte bolonmala· Binaenaleyh pttk kıymetli 
~1baYet cc ~ide ellılememişti. J~ n tık olmak ii7.ere lıu Ooma giinü yapılaoaktır. beyle Altmordulu Salt beyin rıdır. polis müdürümüzün bu oıbeti 
-~"ll:ıl""'?1ınder hakemi ile yan sabah SRat 9 dı& KarşıyRka l.ıan· Altay Salihlide Galip h hl .. d 'Jd' . Gen9 Ye inki,ata miieteit ka· nazarı dikkate alıarak hiJhası• 
~q •1 M 1 k 0 aroırR arının gon erı ıgı Ye 1 d k" b k bil 
~~"'11.li~iııe ~s afanırı daha faı yolarıııda hir yii:rnıe miiıal.ıaka11 uma sabahı Salihli Gençler ilk Taaıta ile İltanbnla hareket biliyetlerin bu yerlerde [Kır Y.~karı ma.halle e~1 e ı d '~.: 
~ •~bıı arar verertk Sl\rJ yapılııoaktır. Programa göre: birliği ile bir maç yapmak etmeleri bildirilmektedir. abu yanında yatan ya ıurond~o, tar~dllerin parmR

1 
akrın 1 a 

1 0,~-1 t, e ~alıbıyetıııı ıliın etmış 100 metre serlrnst, 100 metre, üzere Salihliye giden Altay gen9 •, • ya huyundan) darbı meıelıne .atı emanete a m& >o ga ı 
"' n,lrıt1 !il rt iistii, 200 mel re korbalama, taklmı yaptıkları müaabakaaıın Beledly• Teftltl•rl te'f'f ikan maddi ye maoeyf nRııJ geo9llği dii~tüğii giriyeden kur· 

1~ 
11

l·t an ııon :a ta nif!er ynpıl IJOO metre Serbest yiizme, 1500 birinoi <leneıinde 2. 2 berabere Belediye reiıi doktor Beh~t -ye ne gibi bir ıermaye edine· tarao~gıoı . kuvntle iimit " 8 

~G '<'etle: 1 met re Rerlıest yii:r.mA, 200 mat re kalmışlar ikinci d6YrecJe de it S"lilı bey dön belediyeye ait oekleri fÜpbesim ı:aeçholümliz tabının edıyorum. 
\~tı l\iıo fıliz sıldetınde Hı7a · scrbes yii:r.mr, ıoo+ :ıoo+ 100 gol dahR lltRrak 6 - !l galip gel- lnt•atı ,,.. paoa..rw yerlDi Ml*lf değlldlr. 1817/934. İzmir 

~l··pe ) 1 'l 'ii rk hayrak atla mi\ miisabaka- miı,lerdir. Genolerimi• bftUin etmiltlr. Yeni nHlln Mhericihet mü· M. Remzi 
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üzüm Satışları 
::: ·- Tahkir Etmiş - Baş ıata/ı bilinci sahi/tde - .M. Şeronun riyasetinde toplan· 
E_DörtYanları Kutatıla.nPolisler Bun·=-- · k k f141net pnşa mahallesinde Dün- ıcra omitesıle başlıca omis- mıştır. Siyasi vaziyetin müza- ~ 
~lara Karşı Koy cak alde eğildir dnr sokaı:tırnll\ Salih klZl Süzan yontar azasından mürekkep bir kere11inden sonra, M. Şeron M. Çu. Alıcı Fiat 
: - :l6 - ~ hanımın •n·aııde halunnıı ~~yala komite ftcilen i~timaa <lavet edi- Dumergin nezdine giderek va- 189 Ş Riza ha 7 75 8 
Kaldırımın üzerinde kuvvetli adam!ardan biri ona yerini almak rı hnczetmt>~e giden icra memn· lecek ve icabında Radikal nazı 1'- ziyetten kendiıini haber etmiye 37 M J Taranto 9 87 

bir patlayış oldu, dumana rağ- teklifinde bulundu rn Oıırnı Liill i ~e poli memorıı lRrın hükftmetten çekilmelerine memur edilmiştir. 35 Kırk Kazım S 50 
meıı duvarın üstünde bir metre· - Pekı, ben bomba atarım. A hıııet efendi fere Süzan hamın: karar verecektir.M amafıb sa .M. M. Şeron otomobille Tnlus 27,5 F Solari 9 
lik bir kan lekesi meydan geldi. insan vücudundan meydana - Hızım Tiirkler vıcdaneız- Domergin meselede hakf'mlik şehrine hareket etmiştir. SS S y k,. 
Duman dağıldı, duvar ~an ve gelen zincıri ona teslim etti. dır lfr?.e gavur gibi ınoamele yapmaııı ve yahut Radıkal fır· Heyecan Geçiyor Mu? 2 ' e un 
et içinde idi. Adamların ikisi de Dermanı kesilmi~ adeJelerjnden _yapıyoısuııuz Sizin yaptıarnız kanın tatmin ve teskini ıle bu Paris, 21 (A. A) - M. Şoton 364472,S Eski satış 
kendı bombalarının üzerine düş· sonsuz bir ümitsizlik dolaşıyordu. auaaw.,ıeyı g:lvnılar yapmaz, di- son tethire miiracaal olunmıya· M. Heryo ile konu~muştur. Mü- 364761 Umumi satış 
müşlerdi. 

1 
Çekik göı.lü baykuş suratı ger- y.,rek bak rette bnlnnduğnndau ca_gı ümit olunmaktadır. Na:f.ır· tekabil~n radi~al eosyati~t na- Bu senenin ilk çekirdekıil 

Çatının sol yanında iki gu 'gin, tamamile baıeketsizdi Bur· lıakkrnda takı bata başlırnrnı•tır• lar yaıın öğleden ııonra saat 17 zarlar ıle radıkal soeyalıst fır- ·· .. b 1.. 1 k M .,..60· 1 v d M ş d . uaum ma sn u o ara ene ... 
rubun - Kuomintaııga burjuv- nuuun üzerinden bir göz yaşı Sarho' değil dell olmu' 11 e · f1ronun riyasetın e top kaıı merkez heyeti bürosu, bır· .. Ol 
larile komünist işçilerin - adam·JyuvarJandığını irkilerek duydu. tieıv.ıı rne çitte siilüldö hah- lanllcaklındır. likte bir içtima akdetmiştir. M. den piyaal\ya bir 9uTal Uztl 
tarı ihtiyatla ilerliyorJardı. Arka-, "Sinirlik.. dedi. Cebinden bir çcde Gı ri t lı H:ıs "ı oj?lu Hüse- Telefonla k•rndisine müracaat Şoton bu içti mna iştirak etmittir. gelmiştir. 
daşlarmdan ikisininin düşüşü bomba alıp öteki adamların kol· yjn, aıkucla,I rı ilo •akı iiçerken olunan M.Donınerg, yorgun ol- Içtimadan ııonra büro aşagı- Zahire BorsaSl 
karşısında durmuşlardı. Şimdi huına tutuna tutuna İlerlemğe Sflrhoş olııııtş ve bıçakla knndioi duğunıJan doJayt bu müzakeratta daki tebliği neeretmiftir: 
~tının kenarına doğru iomeğe başladı ag ha!Jar ında11 ya ulamıştır. hazır bulunmak üzere Pariae c Radikal sosyalist fırkaııı Qu. Oinsi 
devam ediyorJard> Şubat ihtiJili Adamın biri kamyondan bir Ynınlı lıuHtalıaneyıs kaldırıl geicmiyecej?iıw müteessir bolun- merk6Z heyeti böroım M. Tar- 250 Bakla 
işkencelere mal olduğundan bu bisiklet alarak binip gitti. Tam ımştı r. da~unn bildirmiştir. Kendiıine diyönün tahkik komisyonu hn- 30000 kilo bakla 
seferki isyanı yapanlar azimle seJe'ye oturacağı sırada Çen bu Elmas YOzOk Hırsızı lıu miizakere!erin neticesi aaatı znrnndaki beyanatı üzerine ta· 96 ·Arpa 
hareket ediyorlardı. Sağdan da- adamı tanıdı. Başlıca tahrikçi· Tt'pccıkto wısırh sokaganda uatına bildirileoektir. baddiiı fiden Taziyeti müzakere 80 Knındarı 3 50 
:ha ba~kaları da ilerliyordu. Çen lerden Ma idi o. Askeri komi· tEn zı Şov ket fdeııdinin hi r elmas Radikal nazarlar arkada~ları etmiş ve ittifakla fırkanın hü- SS Nohut 
aşağıdan "zencir yapınız,, diye teye vaziyetten haber vermeğe tn..,lı yiiziiı:tiinü çalan Şükrü bak- ilo heraber şimdiki ahval ve kftmetteki mUmessillerioe itimat 

b 
17 Yapak 

bağırdı. Merkezin yanındaki isi gidiyordu On iki yıldanberi lı;ıncta zauıtnca tabldkata aş· şorait altmda ~illi birliğin mu· be.van etmiAtir. 
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ler emri tekrarladılar. Adamlar hayatmı her tarafta mürettep larımıştır. hatazası mümkün olnp olmadı- İçtima bir saat kadar sür-
elele tutuştular ve içlerinden en i birlikleri korumağa vakfetmiş Eve Girmiş Fakat Yakalanmıt ğiui tetkik edeceklerdir. müıtür. Merkez heyeti azaları 
uzun boylusu da çatının kena olan bu adam uğradığı takiplere Bulgı.rıı;tatılı H:ıı:ıau oglu Ah- Pariı, 20 (A.A) - Yarıni ka- M. Tardiyönön müdahalesini 
rma yapıştı Bomba atışı gene mahkümiyeUere rağmen kaçıp mel 'l'ı•pccJkte J\.ızılırrı~ıdc soka- bine içtimaı dolayuıile bazı na- siyasi mahiyette telakki etmek
başladı. Dört yanları ku~atılan kurtulmuş ve durmadan teşki- ğındl\ .Mastnfll lıızı Şurıfe hanı- zırlar hiik(ımet erkanının M. te, biııaenaleyh radikal saıyaliıt 
polisler bunlara karşı koyacak Hit meydana getirmişti. Neşeli mırı evine hırsızlık malaıadile Dumerg olmaksızın faydalı bir nazırların bn müdahelenin ııiya 
halde değildi. bağrışmalar, Çen'~e beraber öte gi rm<'ge leşuhlıiis cttiğinclon ya· ıniizakere yapamıyaoaklarını ıöy- ıi ve hükumete ait neticelerini 

Beş dakika içinde pençcre kiler de onu alkış 1ıyorlardı. Ma kalaıııııışıır. lewişlerdir. iktiham etmesi ldzım geldiğine 
den üç bomba girmişti. Bir dör· dönüp bunlara baktı • Elbirliğile Köpek Zincirini Koparmış M. Tardiyönün tahkikat ko ve M.. Dnmergiu müdahale edeu 
düncü bomba çelik levhayı uçur- hatırladıkları alem, düşmanları· l lrnıcı Beyler solrngıncla mitıyonündaki ~ahaıfoti ile orta· .ı Y Molınıot kızı Jt111ino bnn11111 llok- M. Tnrdiyönün ııtyetleri Te bnn· 
ı;ıu. a!nız ortadaki pençereye nın ilemi ~ibi Çen'ı mahküm ya atmış oldoğu hiikumet mese- Jan çıkacak neıtayici bilecek 
· b J z b O tor Alı llılıııı beye aıt lıır köpok J • l ./':. dk ısa et o mamıştı a it: " rla· ediyordu. Müstakbel fabrikada usınin ıükumet reisi olma ı ça yeırltne salahiyettar şahıe olda-
d k . 1 d" h k d Ç ~ııınıııııılt-n knrtnlarak ı:"ırmıştır. h 11 d 1 1 d o a ıne " ıye ay ır ı. en ona onun vazifesi ne o'acaktı? a e 1 eıniyoceği müta eaınn n ganda müttefik kalmışl"rdır. > 
baktı. Bu adam kumanda et· Zabit bomba dağıttı vo on Şıkayot iiıwı ıııu znhıtaca tahki- buloıımaşlardır. Rn nazırlar ya- Vaziyet Clddldır 
mekJe tam bir spor zevki duyu kişi damlar üzerinden merkez n imla hıışlntııııı~tır. rın başvekilin riya1etinde yapı· Parla, 21 (A.A) - Fransa· 

Parayı GDzel Yere Saklamı,ı 
yordu Kendini hemen hiç koru· çatısında vaziyet almag· a gitti laoak muahhar içtimalarıo ter- dakl dahllı Vaziyet, M. Du· 

l\ar~1yı.lmda Snj'?nkirnyıı be-
mıyordu. Kahraman bir adam ol- Jer. Yapılacak .iş polis!erin tak- kedilmesini istiyecek1erdir. Ha· merg'lnkablne11eıigasetetmek 

ledıye tınızıfnt lınmmln çalışan " 
duğu muhakkaktı amma adam tiğini kendilerine ıkar ı kullan- diseyi kapatılbilecek olan yegauo üzere aleldcele Parlse dönme· 

l{ırşchirlı Şınn, arksdsşt Mas· 
)arına biç bağlı değildi.. Çen ise mak, merkezin pençerelerioden şahsiyet M. Dnmerg'dir. stnl icap ettirecek kadar e.ld· 

tıtfarnıı on iırnsıııı caimı , tır. Pa-
kendininkilere bağlı idi, fakat az. içeriye bomba atmaktı, bu pen· Paris 20 (A .A.) - M.Tardi- dldir. ru ı:;ırmin yorgnnı n tıuı içinde 

Az. çereler sokag~ a bakim idıler, rn- yönün şahadeti yüzünden tabad- Bunu kaydeden Ro11ter 
Y"' butnrımuş 'V6 kcndısi yakalan- " 

Zabitten ayrıldı, ablukada tıya değil ve içlerinden yalnız düs etlen mes(lle kalıiuede tt11rih Ajansı muhabiri agnl zaman· 
k·ı · h d d mıştır. ı erın ateş sa asın an ışarıya birinin önünde çelik levha vardı. Yankesicilik edilecek izahat ile kspamıyacak da dlgor ki: 
~ıkarak yolun bir yanında öteki Asiler damdan dama, havada Kr ,la 4•ııiindtı Mehm.,t oglu olursa M.Duuuırgin öniimiizdeki M. 1ardlgonun M. Solon ile 

Yanına geçti. Çatıya çıktı. Ça- ince hayalleri irHsam ederek ı d hRfta içine.le 'l'urnföyJen Parise Radikal sosyalistlere karljı J{ı.sahalı hrahiın ~fen ınin yüJ: 
tının tepesine yapışmış olan adam ilerJediler. Merkez ateci ıadil ı gelerek meselede hakemlik et· vakl olan hücumları üzerine ,. liua• yan im ıcı lı k sn rctı le ça tU 
kuvvetten düşmekte idi! Onun etmiyordu. Sanki bu yaklaşmayı meai muhtemeldir. hadis olrın vaziyet, kabinegl 
yerini aldı. Bu çimento ve alçı yalnız ölüm halinde o!aniar se· mı.,:. 1\1 usla fa o~ln dAbı~g Hil· Salnhiyettar mabafil M Du- Tardlgogu dinlemek için umu· 
dekoru üzerinde yaralı kolu jkiye ziyorlarmış gibi bag~ l'ışmalar bir mergiıı, .M.Tardiyönün tahkikat mt bir içtima akdetmelfe mec· 

ıııi111n Jtnıın oğlu lrnrpuzca Allı. 
bükülmüş ve sag~ eli de zincirin denbire deg·iştiler, inı" lti halini komıayonanda IJU tarzda şaha- bur etmt•tir. M. 1ardlgon11n met lnrafındaıı dürt lira ı yan- Y 

ilk adımmı tutmakta bulunmm: nldıJar. Bu iniltiler de ancak işı·- detto baluuacağından haberdar beyanatını mllhtm ılgast aklı· _. kn ıcıhk urctile ç.alınuıışt&r. 
olduğu halde gene kendini yal- tiliyordu. Şimdi bunlar sarı dil· Hesap Başında edildigi suretinde şa.riaları tek· ler yapması muhtemeldir. 
nız hissediyordu. kaymakta olan siı.lerin boğuk homurdaoışlarıı H lr~ı haLa uhıl pııtkı gazi· zip etmektedirler. Gerek M. Tardlgo ve gerek 
üç kişinin ağırlıgı koluma asıl- gibi bir şeydi. HayalJer merkc- no 

11 
müstccırJerioden Ahmet Parie 20 (A.A) - M.Heryo M. Heryonun agnl llamauda 

makta idi ve bu ağırlık, bir de- zin inişli çahsının sivri tepesine oj!lu Necati elendi ile Mehmet sabahleyin Pariııe gelmiştir. istifa etmeleri ihtimal dahlltn-
mir çubuk gibi, göğsünden ge- vardılar, ağır ağır daha aşağı- Afi oglu Oemal pfeudi nrasındu Paris, 21 (A.A) - Kahine de görlllllgor. 
çiyordu. Bombalar, artak ateş Jara indiler Çocuk duğuran ka- he ap uıc ele ı ndorı im vga ~ıkmı1' 
etmiyen merkezin içinde patla· dına mahsus boğazdan gelme Oemal efeııdi Necati cfendıyi 
yıp duruyordu. bir ses, bir aksisada gibi tekrar c.Jü\·<:11·ek ölıimle tel.ıılıt eylemi,tir. 

Çen düşünüyordu: "Bizi ta başlayıp gene iniltilere karıştı . 
G l Çallnan Tentenin Kıymeti 

Van arası henu .. z muhafaza edı'- ürü tüye rağmen bağırma· d 1 b. d b Huk fimııt caı.ldetıın e tat ıcı 
f k t b b

.. 1 d b k nın ır en ire yok olması vahşi 
yor, a a u oy e a a ço b" _ . rk h" . . d A buıet op;lu Hecep Eıfendinin 
ıaman süremez, tavan arası da ır sız 1 ıssı verıyor u 

1''!enelliende 
Köy Kenarında 

Bir Cinayet 
Menemenin Ulaoak köyünden 

Emin oğlu Mahmut Günenli kö-

jBurnovada Mü
him Bir Sirkat 
400 Altın Lira Ve 
Elmaslar .A.şırıldı 

kt öı-
1 

k 
1 

- Acaba alevler yaralıların bulun- dükkanı önündorı on lira kıy· 
uçaca ır." ume a ış an ıga d - · b ı "d"? ç 'J metinde hır tenlo ~nlınmıııtır. - - d - d ugu yerı u muş mu ı ı en e > v 
ragmen, a eta vucu unu ayıran b"t b k t 1 d h · d " 1 s 

Per,embe gönü Barnovada 
yü civarında QerkN Mehmet oglu . ld k "'b" b" . euarengız Te o ıı ça mu ım ır 

za ı a ış ı ar, a a eyı an e- Atız Kavgasından onra 
bu kardeşçe ağırhğa rağmen k · · .. 1 . . d 1 H u d l · 1 

Şnkır tar1'fından başından yarft• si.rkat hadisesi olmuştur. Burno-
, _. • u me ıçıo goz erını yum u ar. er .ı. angın yorlerırı o smaı og. 

o onıardan degıldı. Aynı kanı ikisi de tekrar gözlerini açtık- in }""ehmi ve Yaknp oglu Etem 
lanmıştır • .Mahmut, alaıgı ağır Tanın Yeni cami mahalleAinde 28 

taşımak ta mı aceba boş şey?" Jarı zaman birbirinin sakin ba· 
Zabit ötede, anlamadan, ona kıııoa rastladı . 

bakıyordu. Çen'in ardısıra çıkan - Sorıu Vat -
3 • • 

agız kaYgnsı yaparlarken Feh
mi, .Etemo biçak çekmi~tir. 

Yorgansız Kaldı 
Hılfilde llümin ogln babçı-

8İr Tavsiye 1 Bir Otomobil vnn Arifin el'inden bir yorgan 

yaranın tesitile vefat «ıtmiotir. 

Katil yakalanarak Adliyeye Te-

rilmiştir. 

Blrblrlerıne Glrmı,ıer • 
N eıoazgabta Azızler solıağıo-

da 18 numaralı Aile eTinde Mab-Yunanistan Bizden BirBisiklete Qarptı çalınmıştır. 
Narecl Bafılar mut kızı Azize hanımla Hasan Hububat Alacak Kcırşıyakadn Dundar ıoko-

Tinb rıbabll sabıl pllrk gazino: kızı Fatml\ hanım ıuasınd" kav-
U mumi merkezden Törof isi- ğındn şotör Reşnt efendi idare- 1 1 sanda A lımet oğ u. sm~il n ga çıkmış, Azizenin kocası Oe-

ne bildirildiğine göre bn sene indeki 6 nom rah otomolıil mu- B M t 1 .,., d a an oğlu ita 1 e .ı..,ec et IAt 'Ye Salıh kızı Han. hanım da 
Yunanistandn hnbabat nz iıtılı· kabil taraftan gelen Mustafa eteneliler al\Thoş olarak nara at-
ıal edilmiştir. Binaenaleyh bil- T h . tıklarındnıı zabıtao haklarında kavgaya itlirak etmı~lerdir. Kav· 

oğla a am fıfendinin Bisiklotı- .. 
r1çtfın fnzln miktarda hububat ga vatı tırınak u··zere arRya gi tahkikata başlanını"tır. yı § • 
nıiiboyaasıım m~obar kalar.aktır ne çarpmıe ve iizerinde bnlnnan 

Esrar TOccar•?I.. ren odabnıı Loyo, Azize hanı 
lfo husu ta alakadar tüccar· Tuhsin efondinin kol ve bacağın. 

]arın Ynnanistaudakı· all'lk .. <l"r Eşıefpa,ada Yosuf<lede oad mııı attığı bir taşla haşından ya· 
u. " " dan ynralırnmnsrna sebebiyet vel'-

tüccnrlarla ı::ıirnıliden temasa gen- desinde Muharrem oğlu Eyabün ralamıştır. 
"' ,... miR,tir. d · ·1 b meler'i faideli görülmekte ve üzerin o elli grnm esrur 1 o ir Kıza işaret Ed rken 

of i hı ir~l\dat yapma • fühe Bu d Baş a. hiçak bnJıınmııştur. Eyiip ihtisas Xnrşıyaknda Bostanlı istas-
olanmaktadır. FRikpa.,nda T~şlıçcşrııe eoka. mnhkemesine verilmiştir. yomında marangoz İbrahim oğ-

numaralı eTde 10 senedır oturan 
tütün ekicılerınden Dramalı Ve-
lık dayının eTindeki sandık k~
rılarak 4.00 altın liraıu 

He giimü~ yüzük Ye kiipeleri aşı
rılmıştır. 

Veli dayı her gün ıahah tar 
!asına gider ve öğle üzeri evine 
dönerdi. Perşembe salıabı ila 
çoluk çocuklarını yanına alarak 
mutadı vcçhile tarlasına gidıp 
tütünlerile meşgul olmuştur. Sı· 
cak basınca evine nvuet edtın 
Veli dayı 400 altın lırıısı ile gü· 
müş mücevheratın sakh olda~u 
sanJıgıı11 kırılmış görünce tela· 
~a UÜ~mÜŞ Ve ferya<h basmıştır. 
Derhal zabıtaya haber Terilmiş 
TC lfızımgohın ke~h yapılıp tab
kika t ve takibata başlanmıştır. 

Ağır Şaka iyi Değildir 

r. :itat Bey 
Bir müddettenberi Qe me 

kaplıcal rınd i tirabat etmekte 
bulonon göz hekimi Mitat btıy 

~chrimize avdet etmiş, hastnla· 
rını lıabale bnslamıetır. 

ğıoda şofUr Arif oğ1u Niyazi Aray Gireyim Dlrken •• 
Kemerde Kaatbane caddesin-efendi, idaresindeki 41 numarnli 

do kahveci H mdi He hoşnak 
otomobili 12 yaşlarında R ecebe Vehbi kavga ederlerken ayırmak 
çarptırmış Te dizlerinden yara· üzere araya giren Ha an oglo 

lnmıştır. Şoför yakalanarak hak- Kadri efendi ba,ıod n yaralan-

Karşıyukada lskele oharında 
lu Mustafa, ötedenberi t1ovdiğ1 

4 
Mir'at hanım iemind~ki kızn 

işaret ederken kızın kardeşi 

Hüınü . efendi tarafından görül

müş YtJ Hüsnü 10pa iJfl Mnl!ta· 

numaralı kahvehane müsteciri 
Rifat oğlu Beşir efendi ile bak 
kal İsmail efendi şakalaşırken 

l mail hiddetlenerek tabancasrnı 
Be,ir efendiye :lte' etmek üzere 
iken yl\kftlanmıştır. kında tahkikata baelanmıshr. mıetır. 1ayı basından yaralamıotır. 

Iogiltere 
Hayvan Besliyenlere ü~ 
Milyon Lira Verece~ 
Loııdra, 20 (A.A)- .A flp 

kamaraaı ikinci kıraatindtj ~ 
reye karşı 216 reyle Iogıl~ 
hayvan healeyioilerine 3 ınilfa' 
Ingiliz Jirııııı tnbsisat nrı!Olt~ 
kabul edilmiştir. 

Barak.et Ettilet 
Londrn, 20 (A.A)- M. }\or 

mtin DaTi ile deniz i~lerirıa' 
Amerikanın diger ıiki murnb1•11

' 

~n1orka banket etmişlerdır· 

Göring 
Şefini Müdafaa ile Mesıul 

HALLE, 21 (A.A) -

Göriog, M. Bitleri methed'
1 

bir nutuk ıöylemiş Te 30 Jlııl 
t 

ınikaetına temas ederek aeıJ.Jlı 
tir ki: 

clbanetin müthiş bir yUs'' 

f'ardı ve ö9 cepheden idi. ı•' 
ıoika1tçılar hem Bitler ıJt 
Alman miJletine hem de :rJ11 

kıtalarını sadık milislerine ;b' 

net etmişlerdi. Hitlore ihtıO . . ( 
ed(\n herkes bertaraf edilrneiıd' 

MERLlN, 21 (A . .A) - 13,f 
vekil M. Hitıer 26 Teınllloı~' 
Koblene civarında Ehrenb't 

tayn'e giderek, orada St\r1•
1
' 

tRrafından yapılacak bir 8~ _,,, 
merasiminde hazır hnlnnaool• 

Şark Misakı 
ltalyaıı Gazeteli' 
riuin Dlü ta.lealJlı'! 

RomR, 20 (A.A) - 1t•1f 
gazeteleri Şark Misakı karşı'~ 
da Almanya Te Lehistanın g 

rıl' 
termekte oldukları tereddütle 

0 

ıı>"' bahsetmekte, bu misakın 

kaldıgı müşkülStı eaymskt~ e 
mamafi nihayi movaftıık•f 
kani bolnnmaktadırlar. 

'/AZ/ZZ77777.7"UZ/Z77fa 

Talebe Velilerine 
rd~ 

lik Teya orta mekte~le tıi' 
1 
okoyan 'Ye her haogı fi" 
dersten geri kahnı' 9oottİ' oP 
r ders verilir -ye i111tib" 

yetiştirilir. be 
Terfii sınıf etmiş tn1", 

11
• 

. o ,1 
beJer yeni sene dersıorıD 

111
1 

ıe' zırlauır. .Muallim ders ııı 
ıcr 

evlerde Terir. lstiyeo ıi • ..,o 
gazetemiz idare miicJUrıı 6 ,, 
ııe miiracaatJAri. 

7.zLll.ZLZL7...I/..Z/..7...7..Z 
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~ ~-1 Sahibinin Sesi 
EN SOR f !~~~N T~~~~L PLAKLAR 

AJ J769 Yeıll Melek FokRtrot 
unutma Bent 1'ango 

!!AHMURE HANDAN HANTl\l ve l\1US'I1A FA BRY 

Aı ıno 

Ax mı 

Aı 1772 

Aı 1773 

b 1174 

~lkrlmce ( Duet) 
MAHMURE HANDA!v HA!v/M 

Kdh Alırsın KucalJa 
MÜŞERREF HA!vJM 

Hüaeytn 1 ürkü: Sevda beni 

Hicaz Tü~kü Bakınız Şu Geline 
ZAHiDE HA \;/M 

Şu da#ın ardında Slyalı duman var 
Türkü uzun Kauak 

SUHEYLA BEDRiYE HAf\IM 

Beyoğlu Güz~U 

Mahur Şarkı Sazına tel balJladım 
ffUSF'rd',, HÜSNÜ BEY 

Nefes 
Seuglllge Ninni 

.. JJ.. • ., • 

.. • - .t 

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

"' • • • .. • • . 
• . . . 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C 
Hamdi ?f tzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Ilnşdurak Büyiik Salopciojtlu IJ:m lrnrı;ııtıınch 

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

Osmaniye O .eı 
Oaoıaniye oteli Iataııbulda Sırkeoıde trawvuy muldosın

dedir her tarafa yakmdir. Mühternm hınırlilerin ve ha· 
'alisi balkının ve muteber tiiooaranııııızırı ınisaf ir olduk
ları otel htanbnlda Oıuna.niye oteli ve tahtındaki hmir 
4 •lceri kıraathanesidir. Muhterem İzmirlilerin ve mulıte
l'ern havalisi halkanın buluodııkları ve bulnştukları yor 
Osmaniye ott-lidi r. 

Bu otel lzmirdeki Askeri otelinin sabık nıü
tssis ve müsteciri ve lzmir ve ha va) isi haJkının 
}'~kından tanıdığı ve sevdiği Oıner Lütfü be
}ın tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh
vendir. 

....,~--' 
1 

lkiçeşmelik 
Eczanesi 

ALIM OGLu 

B. CEMAL 
taze. l''enıiz, 
_ tacel 
1 kiço~melık caddesi 

Ucuz 
il Aç 

No. ~99 

Ve Gayet Müs· 
Yapıhr. 

'l'elefoo : 3071 
26-26 (720) s 1 

ieni Asır :"\l\11'' ' 1 

Kiralık Hane 
KnrşıyakndlL Kemalpaşa cad

desinde Belerliye ıokagrnda be
ledi ye dn i resi ka rşıamdl\ dört 
odalı Te geniş bahçeyi havi mü· 
oeddot 14 numaralı e\" kiralık· 

tır. Görmek ietiyenler ayni so
kakta 26 namanlı banoye mü-
rnoaatlorı ıları olnnoı. 2-5 

DOKTOR 

Hatip Oğ. Esa 
DaltUt Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastnlnrını Hor gün Ottledeo 
tmnra Bey16r - Hacı l mam

la r sokajtın dft 
No. 12 - Şita Yurdunda 

kabul ,..e tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 
1 x - :W r l O ) s. 7 

A.Jıua11yaua11 fuhın~en daral 
fiinunıı Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
BelsoukJuğu ve tenasül 
astalıkları nıüteha:;sısı 

.l\lıınyoııelıanesini Birinci 
Boyler - sinema sokıı~ııHla 26 
nom:ıralı hnırnsi dairesine 
nakletmi~tir. (1 l4ft) b 8 

ı Dr. Ali Rıza 
Oogum Ve Cerrahi Kadm 

1 Ha1~!~.ı!~!~r~, ~~~~h~~~!~~ 
sinde 62 namnrnlı ınunyeuo
lıuııe ınde her giin srıat 3 ten 
sonra hastalnrmı kabul eder. 

Telefon: 2987 
) 

,, 1 {jS-

Do 

Kemal Sa~ir 
Memleket Hastanesi 
Dahiliye Mlitehassısı 

.Mnayenohıuıe Birinci Bey
ler sokR(.?ı numara 36 Tele· 
fon i3B56 

Evi Karantina ır:unvnv cad
desi karnkol karşısında No. 596 

Telefon No. 2545 
(363) 

iş Arıyor 
Yeni kauunluırı tntblki do. 

layısile ınücsseel\tı husu iyenm 
muamelatını ve mnbnıebatını 
tıınzim ve todvir etmek i.izere 
uzan rnfüldet hn işlerle me~gol 
?Jmoş Iıeana ti'ina bir muhasip 
ış arıyor. ihtiyacı olanların ga• 
zetimiz idare müJiiriyetine ınii 
racaatları 4.-5 S 3 

Çocugunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içecegi sütiı 
taze_ ve sıhhi bir surette 

muhafaza edecek 

diF. ÜFada saklayınız 
BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 

Emerge kuoçnk ka
yışları endüstri trırns
miıyonıarı Te ziraat 
rnnkinelcri için ideal 
kayıştır. 

Emerge kayıştan 
çok knvvetli olmasına 
rngmeu incedir. Bu su
retle trsnemieyonun 
kudretini '\Te iimrünü 
~oJ?'altan bir yoruoşak
lığı vardır. 

Emergs sıcaklığR, 
rotııbete mukavenret
lidir. 
Satıı Merkezi: Pen

neti Parieııte dir. 
8-12 (761) B l Pa. 

Foça Malmüdürlüğünden: 
1 

Türkiye Ziraat 
Şubesinden: 

Bankası iz mir 
Kıymeti mu
kayyedeei 
Lira K. Oinsi dönüm 
7957 50 z~,ytinllk 198 

·~a9 
adedi 
2096 

Köy Te 

maballo1t borçlunun iımi 18 Temmuz 934 ta rıh inde ihaleleri yapıfaoa~ı 1217/934 t.-
Yeni Foça Sel&nikli Ali hey Anadoln 1317/9:34 te ;yeni Asır 14171984 te M. Birlik n 15/7/934. t• 
Kapı kaya Te lti11edarları Halkın Sesi gazetelerinde itan edılen Yanaalı emvalinın müza-

).>Satılık Zeytinyağı Preseleri 
:ey6 

1~·:.ııaryular, ~eytin taoları Polimler vtSRir bilnınarn ya~ha
'~ır ~ıteallik malzeme, hubar makineleri, Dizel motörü Tesaire 

0 1Hak l''alıya Kerim ticaretbaoeeinde bnlonur. 

YnkarıJa oinı n miktuı yamılı gayri menkul 21 gün möd- yedeleri bir ay müddetle pazarlıkla eatılmak üzere 20/8/934 pa
detle ıniizayedeye konolarak l.J/7/93( tarihinde 1810 ltr•y• ka- zarteai günii yapılacaktır. Malın sauldıgı ıtrneye ait devlt•t Te 

rardadeıi keşide edilerttk 10 gün müddetle aıkıya ahnmıttir. btolediye vergi Ye resımleri :nüfteriye aittir. Kıymeti uya satıt 
Hundan fa.alayı talip olanlar 55/7/934 tarihine müaadit Oomart~ıi bedeli iki hin liradan fa~la olan emYalin ilıaleleri ietizana tabi. 
günü öfleden ıonra eaat 15 te ihalei kat'iyesi iora kılınacağından dir. Taliplerin yiizde yedi lıuçuk teminatlarile birlikte 20/8/93' 
yeTm mezk'drda Foça maJmödürlüğöne mönoa"Uarı ilft.n olunur. pazart"ıi güoii saat 14,30 da baukaya müracaatları. 2993 (12() 

19-21 2949 (97) '7 Yemiş çar~•Bı İzmir No 7 Tel~fon No 27 - 73 

~ 11 - 15 (ıt7) 1 lzmir Milli EmlAk MüdürlHğünden: 
T T Başmu·· du·· rıu·· gv u·· nden K"r,ıyaka Bahariye ada sok11gınde. 150 lira muhammen kıy-

l~?tııır. ın ~ • : metli 1'7 eıki 28 numaratajh harap hanenin mülkiyeti 2617/93' 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden: 

~ tı 'te er ez enak Te p.tket poatabanelerile imendifer iıtaıyon- per,emhe günö 1aat 11 de pazarlıkla Htılaoaktır. Taliplerin o aa. 
l\ııllıal llıe~ld\r poıtahanelerJe Taparlar Te 'ehir dahili merakizdeil Atta Milli EmlAk müdiirlü[.türıe ınüraoaatları. 3006 (128) Numara .l\lHkii Oınsi Bedeli Salnkı 

1 ı.ı•la rııan~ Hökftmet l{arırntina, A lıanoak merkezleri ara11ndaki J-'i ra 
)'ıtl'lıi a~lı.rata 2117/984 tarihinden itibaren 9/S/93, tarihine kadar Telefon Rehber lla" vesı· 28 2 noi B11ledl,.e s. .M•R~· 225 
ııı,,lır.Riın ınüddetle n kap .. h zıur asal ile müoaka.aya yazedin 25 2 c c c c 1 ıcı 
~ l'aıj 

1 
. 1934 Senesinin telefoo rehberi ili.vesi tabohınınuştur. Sene bi- Idarei bntoıiyel TiliJ'ete ait yukaritl.- meY"kii yazıh ık 1 ıl ik· 

QÇQ~ r erın •eraiti ao1:\mak Te bedeli muhammenio .rii•d• yed day.,tiııden ı Temmuz 193' tarihine kadar telefoa abone noma- kan 937 aeoeei Mayıt gayeeioe lradar ioara Terilmok üzttaı ~;) 
t,tl\ı n niepetinde teminati ıno·Hkkatelerini Yererek teldiflerlol ralarında yaki olan bilcümle tabın\"lilltı pt•r"D bo Hlye, al.>o· gün m~dde~le müz~,.edeye kooulm~tt~r. 
~i'Y•''Yau etrnek il.ere baa,müdHrliikte mütetekkll mön"kau ko· aelere Telefon Şirketinde mecoaoeo te.zi edilwektedir. Tahplerıo 8/8/934 Qartamba gunu •••t g dan 12 1• kadar 

•ııurıa ınöraoaatları. 22-26-30-S 2978 (123) ( 1IO) JllW&dret enol••ni yiliyete. gelmeleri. 2676 (122) 



Fratelli Sperco 
Acentası 

Rogale Neerlandaltı 

Kumpanyası 
ULYSSEı:! ?apnru 14 Temmuz

aa beklenm~kte olnp hamule 
ılni tabliye ederek HOUHGAS, 
V.ARNA ve KÖSTENOE için 
yük alacllktır. 

SATURNUS Vaparn 28 tem
muzdan 1 A go&tosa kadar dogrn 
.ANVERS,ROTERDAM, HAM· 
BURG ve için hama le alacaktır. 

Totanbul 8ürnt Yolu 

SA".'!t l.B.Y .& vapuru 

I 

Her pazar --;::::> günü saat oıı 
il altıda limanı 

mızdan hare· 
keti" dogru 
l•tRnbula gı-
deı. 

Fazla ıualiıınat almak iRtı- ı 

ven l11r Hi rinci kordonda VA 

PUROULUK şirketı ac~nteli· 

ı:tioe müracaat. 
Service Marttlm Roumaln 

Garbi Akdeniz için ayda bir ••---·T-E•L•R•,F-O•N...,.:-3•6•5•8•• 
muntazam sefer 

SUOEA VA Tapnrn on agas 
tosta vürut edecek Ye ayni giiıı 

1&at on ~ekizde MALTA, BAR
OELONE, MARSlLY A, OENO· 
VA, Te N APQJ,l YE hareket 
edecektir. Yolca ye hamule ka
bul t>der. 

PELES Vapura 13 eylülde 
gelecek Ye ayni gün saat on ee• 
kizde MAL'l'A, BAROELONE 
:MARSlLYA, O EN OVA, ve 
NAPOLİ içiu yolcu 'Ye hamule 
alacaktır . 

JGNAZIO MESSJNA & Co. 
iT ALYA hattına onbef gilnde 

bir muntazam tıefer 

N'. v. 
W. F. H. Va.n Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Linle 

A QUILA va puro 21 temmuz· 
da bekleniyor . ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına hamole 
alacaktır. 

ULM vapuru 26 tammuzda 
bekl~niyor. BREMEN, HAM
IlURG ve .ANVERS ten yük 
çıkardıktan sonra BRSGAS 
VARNA ve KÔSTENOE için 
Hamule alacaktır. 
1 HE EXPOR1 S1 EAMSHIP 

CORPORA1 JON 
EXOELSIOR Vaporu 25 

A UDAO EYapuru 30 Temmuzda 
beklenmekte olnp .MALTA, OE
NOVA, LlVERNO. Napoli, 
:MESSINA ve KA.TANYA için te~muza doğru beklenmektedir. 
yük alacaktır. NitVYORK, BOSTON Te FI-

Holland Austalla Llno LADELFIYA için yük ala· 
AJ,MKERK Vapura 21 ey- caklır. 

'lülıle beklenmekte olup BOB.AY JOHNSTON LINE LiMiTED 
AVUSTALYA ve YENi ZE- JESSMORE Vapuru 6 agos· 
LANDA için yük alacaktır. tosa dop;ru bekleniyor.ANVERS 

llandaki harekoıt tarihlerinde. ve LlVERPOOf, dım yük çı· 
ki degişikliklerden acenta mes'ıı- karrlıktaa sookınil Bulgaristan 
liyet kabul etmez. ye Jtomanya liınaolarıııa yük 

Fazla tahilAt için İkinci Kor-
donda Tahmil Tahliye Şirketi 

bıoası arkaıında FRATELLl 
S.P EllOO acenteliğine mürarıaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004.-2005 

Continental 
ORIENT LINE 

Tilrkige Umum Acenteıtl 
DABKOVIQVE Şsı. 

IST.&N'BUL 
lZMIR ve llOTERDAM, 

HAMHURG,ANVERSlimanları 
araııuda muntazam ıeferler: 

Danimarka bandıralı TEKLA 
Tapuro 25 temmuzda yükliyt1-
cektir. 

Alman bı<nılralı NORHUHG 
ırapnru 9 ağuıtosta yükliyecektir. 

Danimarka bandıralı OLG A 
B. Yapar 22 ağustosta yükli· 
yecektır. 

Alınan bandıralı HANB-
BURG vapuru 29 ağustosta yök
iıyecektir. 

REN, ISKANDlN A VYA Te 
BALTIK limanları ile DANZlG 
M.El\lEL ve GDlNYA limanla
rına doğru konşımenıo ve müsait 
şeraitlo mal kabul ve nakleder. 

SOVTOB.GFL9T 

alacaktir. 
Vurut tarihleri ve vapurlıuııı 

isimleri üzerine oıesuliyet kabul 
edi lrnez 

N. V. ,V. F. Haııri Van Der 
Zee & Oo. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Olivier Ve Şü. 
LJMl1ET 

Vapur Acentesi 
Cendell han Birinci Kordon 

1el. 2443 
Dhe Ellerman Ltnes Ltd. 

T akliye için beklenilen vapurlar 
LESBlAN vııpura on ıekiz 

temmu~ıla Ll VERPOOL ve 
S'V ANSEN'den. 

ALGERIAN Vapura 20 tem. 
muzda HULf,,LONDRA veAN
VERS'ten 

Deutsche Levante Llnle 
TROYA Vapuru 10 tAmnınzda 

HAlllBURG, BREMEN ve AN
VERS'teıı 

NOT: Viirut tarihleri ve va. 
purların isimleri üzerine mes'u· 
liyııt kabnl edilmez. 

FRANZ Merıng vapnru 22 tem- U 1 A 1 "' hk · H r a s ıye wa emesı u-
mozda heklenıııekte o lap Selıl.nik k 1 D · - ı u c aı resıoı en : 
Te ODESA içiu yolcu ve yiik l · d ·k' · k d d 
Jı: b 1 d •·t· j zmır e ı 111cı or on a mo· a n e eceı< ır. 

''lç1·nt '· 25 t kim tüccardan Mayir Arditi Ef. .... , t.n. ,,_., vllpurn em . 
,,..,~da beklenmekte olup PlRE tı<rafından Urlsnın Hacı İu 
1 J. (." .t ,.. 0 l'OllT8AIT için yük mahallesinılen DaTit Sidi zevcesi 
" yo•cıı kalın! ıodecektır. Sarina Ye Aıditi kızı madam 

Dl h'.KAT: Yukarıdaki tarih- Ralıel ve Yenice mahallesinden 
~er içııı :ıı~.'nliyet knbul edil· feak lzrail zevcesi Ustamla Te 
me7. Relıeka Arditi Te şiirekası aleyh

lerine ikame ~ylediği izalei ~oyu 
dausıoın Urla sallı haknk mah. 

ienı A&ır 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soğuk 
algrnlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
EB markasının tekeffül elliği ASPiRİN, sfzi bun• 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

israrla tASPİR • 
.-~2 .;,_ve. 20 komorımelik ambaıaııarda bulunur .. 

' 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde ffi 
markasının mutlaka 4 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

PI ... A.TT 
l\lakina l!'abrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 
- ,~ T • -

ıı 

Pek yakıııda en ufak yedek parça1ariyle beraber aşağı
daki IZ.lllR UMUJU AOENTASINDA stok bulundum· 
lacaktır. Adres: • 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar 

1 ele/on No. 2413 -&alil• 
çarşısı Saffet Nokap;ı No. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

. Zararlı böceklerle 
ı mücadele meni mi geldi. 
I Bo sene f iyatlarıla ten-
11illit vardır. En keskin 

Flayuzen 
markalı dökme ilacın li t
resi yalnız yüz, hnHn1ti 
şişelel'imiıı otuz kuruştur. 
Çeyrek, yarı ın Te bir 
kiloluk tenekeler vardır. 

Çok sağlRm va z>\rif 
tolum baların mevcuda 
az kaldığından ihtiyacı 

olanlıu şim•liden tedarik 
etsinler. 

Seyyar satıcılara taze 
ve müessir pire toznnrı 
her yerden daha oouz 

'l2 'l'emınuz 1934' 

Teriyoruz. Toz ve topan naftalin fiyatlarında rekabet kab• 
etmH. Vakit varken, halılsrıııız Ye kıymetli yüfllü elbiıelerıııil 
için naftalin alınız. 

llfeşhnr 'Ye tecriiheli 

.A.. Ft T :ı: 
\ Kumaş boyalarımızı nnntıııayını,.., 
1 TELEFON: 3882 

~ - . 
ZONGULDAK~ 

1 1 • 1 •• 

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

( Z ERO D iZ ) ve sair kaliteler: 
Bu defa getirdiğim yüksek kalorili ve feTkaH\de tenzilatlı 
Z O N G U L D A K kömürlerini ıatı~a vazetıim.(ZERO 
DİZ) tonu ıua {10 5) L• d 
baya testiın , ıra ır. 
Adres: .Maltızlarda Yalı catldHetode No, 12 

ZOROt GANOOI 

HARAÇÇI ZADELER 

, 
Ucuz ve sağlam sanaaıyele~ 

Haraççı zadeler imal eder. 
Adres: ikinci Beyler sokağı No. 102 

Telefon No. 3778 ,; 

lzmir Emrazi Sariye Hastanesi Eskişehir H .laliahmer Merket 

Baş Tababetinden: A~i~~~!'!ı~a~a~me:r ambarında fazla miktarda bnıon•' 
HB1tanenin senelik ihtiyacından l ila 30 kilo siit ile 1 ila 30 muhtelif 11şyalardan muhtelif sütlük, emaye tabak, pouelen 9ıl 

kilo yoğurt 1 ila otnz kilo et. 1 ilı\ kırk kilo ekmek, 1 ili\ otnz ye kahve fincaıdarı, emaye kase, tuzlnk, yemişlik, çiçeklik ye 9' 
kilo taze sebze 1 ili\ 20 kilo taze meyYe 30 illi hin graın tereya~ı ire 2.f. temmuz 193{ salı günü aaat 14 den 17 ye kadar açık ,r 
ile senelik 115 kalem eczai tıbbiye, 400 kil" sabon 150 kilo zeytin tırma suretıle mezkur aınl>arda Htılacagından taliplerin muhııoJ' 
yüz kilo domates salçası 300 kilo peynir kırk ton kok kömürü men kıymeti olan 7955 knrnşno yüzde onu niıbetinde depo'!~ 
2000 kilo agaç kömür on bin kilo odnn 3000 kilo saman 3000 Rkçelerile mezkftr günde ambardı< müteşekkil satış komiayon0111 

kilo arpa 4000 kilo kepek bin kilo şeker 700 kilo makarna 300 müracaat eylemeleri ilan olonnr. 20-22-23 (109) 29521" 

kilo kura ıasuıya yüz kilo zeytinyağı yüz kilo pirinç ona yüz Eczacı Kemal Kamil 
kilo mııroimek 250 kilo bogday unu 1500 kilo pirinç 300 kilo 

soda 500 kilo tuz yüz kilo şehriye açık münakasaya konmuştur. Kolonya ve . sansları 
Taliplerin şeraitl anlamak üzere her gün Te kat't ihale günü olan 

' 24 temmuz 934 pazartesi günü saat 16 da İzmir pa8ı\portta kı\in 

Sahil Sıhhiye merkezinde toplanan komisyona miirncaatları • 
1-8-15-22 2612 (994) 

DALYA 
Latit, sabit, tabii kokusuyla az zaman

da lıüyük rağbet kazanmıştır. 

İçirı lzmire, İzmirlilere reklam yapmagı 
fazlalık telakki ediyoruz. 

Bütün Türkiyede 
Şehrimize şeref veren bu 

büyük eserleri 
FRı:• >ı<teil!'.t için : 
!1. llA.'iAYLIOGJ,U 

,, . .J . i.{OM,,.NO 
Eczacı ba~ı S. Ferit beyin her kolon-

kemesinde derdeıti rüyet moha- • 'b" h kı"k' b' h rd' ya Te esansı gı ı a ı ır şa ese ır. 
A .-o,1tdine uıürncaat ediniz 
Hirıııci Kordon, RIZ ferha· 

neAirıe Telefoıı 2356 

lzmlr Belediyeslnden: 
1 - 85 Nu. adao111 11 Nn. 

arsasının satı~ı açık miizayede 
ile 4 A gustoR 93'1 te da at 16 
ılad ı r. 

:l - 84 N u, adanın 28 N n. 
arRasının satışı' a~ık miizayede 
ile 4 Agustos 93,i te saat 16 
ORdır. 

3 - 87 ~u. aılnnın 50 Nn. 
arsa11nın satışı RÇlk miizayede 
ile 4. A goıtos 934 te saat 16 
daıl•r. 12-~2 2827 (60) 

kem~ıinde müddei aleyhima 

ınezbnrat Sıı.rioıı, Rahel, Ustu- DALYA ü.ıııerine nefis, latif, sabit ko -
rula Te Rebeka hanımların el· ku yapılamaz. 
yevıu ikametgıl.lıları meçhul 
J.ııluııduğn anlaşıldıgından hak· DALYA kokain Ferit tuvalet 
larıııda ilanen tebligat icrasına nn da yapıldı. 
karar Yerilerek muhakeme on İıim ve etikete dikkat 
eyliil 934 tarihine müsadif pa
zartesi günii 1aat ona talik edil. 
miş olduğundan mnmaileyhima
nın vakti mezkO.rda biı'.zat veya 
taraflarından birer nkili kanont 
bolundurnıaları lüznmn, aksi 
takdirde mnhakemenio gıyaben 
icra olanacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere i!An olonur. 
3005 (129) 

Merkez Depo: 

S. FERiT 
ŞiFA 

Eczanesidir 

ıabu 

Yeni Zait Şişeler 
içinde Göreceksiniz 

Bahar çiçeği, Altınroya, 

Falya, Leylak, Yasemin, 

Amber, Menekşe, Ak. 

~amgüne•i Gönül 

kokuları 

, 

Taklide eaaBen imkAn yoktu, 

olamıyordıı, ve olamıyaoaktır da 


