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frgani istikrazı Yeni Kararna~enin no.ıtam.ıerı Hedir 7 • Riyaseticumhur Ban-
~lihtani-Bir Vazife, En Almanya Bugday. Alıcıları . Zırf.at dosunun Konseri •• 
~ı Va En Emin Bir istir Bankasına Muracaat Ettıler 
~(}~-iki milyonluk dahili isbk- -
' tı uçiincü ve son tertibi de Buğday ihraca tırr iZ Bu 
~.den itibaren satışa konuımu~ nemizde Mühina 

Sene 
Rol 

San'atkirlar Ve Şefleri Veli Bey 
Tediye Muvaze• Büyük Takdirlere l\1azhar Oldu •. 

Cunıburiyet idaresi büyük 
.-. leler ve eserlerle milletimİ · 
~-d he~ sabadaki kabiliyet ve 

,. tetıni bütün cihanın göz:eri 
lille korken, yepyeni bir tcc· 
I Ye baş vurmuştur 

~· lnparator1uk, saray israfatı 
~ık bin bir imtiyaz altına gire· 
~ I bütçesini yalnız harici istik· 
l arla. tevzin edebiliyordu. 

'-~ktisadi kalkmmayı düşün 
~t ı nıemleketin refah ve saa· 

YoUarını aramak imparator
dcvrine çok yabancı olan 

'~ıuıardandı. 
~Cumhuriyet rejimi henüz yeni 

Alacaktır . 

~duğu günlerde bile harici Zıraat Ba11kasının Ankaradakı ıımumi meıkez binası 
krazı bir dakika hatırından ANKARA, 1 (Hususi) - Ye· edeceklere azami 200 Türk lirası 
irnı d' B"t · h'"k" ıı ~ 1

• u çemı.ze ~ a ım ni kambjyo kararnamesi çıkmış· mukabili döviz \•erilebiJecektir. 
Zthnıyet, kendı yagımız.la tır. Yarın (bugün) resmi gazete Türkiyede iradı olan ecnebiler 

utmak oldu. Çünki rejim de ilan olunacaktır. Yeni karar

- Ziraat 

. laketin mali, ildiıadi istiklA nameye nazaran harice seyahat bileceklerdir. 
~erş~in fevkinde görüyordu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
lırıin acı tecrübeleri va · Moskova - :Par is Telef onları 

sevgisine bağlı olanları 

l başka türlü düşündüre· 
'~d' ı. 

C\lmhuriyet idaresi, bir çok 
.'tkUJat ile karşılaşırken Tür

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

Sovyetlerin Milletler Ce 
miyetine Girmesi Yakın 

~·-·-·· 

~ devletinin dahile ve harice 
. tıı 111.ali şerefini kurmağı da 

ı borç bildi. Cihan Matbuatı Bunun Ehemmi-
.tttParatorluğuo borçlarım, umu· 
1 

h,,bın dahili istikrazım, mun yeti üzerin ~e Tevakkuf Ediyorlar 
-tn ve gayri muntazam fev· :de zamanların icaplarile te çıkan müteaddit Paris gazeteleri 
kuk eden fertlere ait alacak· Sovyet Rusyanın milletler cemi· 

, birer birer ödeme şartJarına yetine girmesi mesel~sini tetkik 
1ldı. Müvazeneli bütçe, mun- etmektedirler. 
ı:n tediye Cumhuriyetin ııarı Tan gazetesi başmakalesinde 

11. Mali itibar ve şerefimiz Sovyet Rusyanın milletler cemi 
•k olduğu mevkii buldu . yeti haricinde kalmasındaki mah· 
~Ütün bu işler yapıhrken zurları bu müesseseye girmesin-

. ~l~tin iktisadi istiklalini te deki menfaatleri kaydediyor ve 

Saip Bey 
••••• 

Burdur Vali 
Vekili Oldu 

" edecek nafia teşebbüsleri Rusyanın Cenevreye girmesi iJe. SAİP B. 

lllıyor, DemiryoUar inşaatı b~ m~hmleketin 1 Asyai siyda~e,ti Ankara, 1 (Hususi) - iz.mir 
tkkufluz ilcriliyordn nın nı ayet bu ması ve lp.o· vilayeti vali muavini Saip bey 
liiikumet kazandığı mali iti· masi usullerini diğer devletlerin münhal bulunan Burdur vilayeti 
. • güvenerek Erğaniye giden diplomasi usullerine uydurması vali vekilliğine tayin olun-

• 
1 her sene Türkiyeye on iki muhtemel olduğunu ilğve ediyor. ~uş ve bu husustaki kararuame 

lb 1 k 1 b k E .1 . ~ çıkmııtır. 
,,on ira getirece o an a ır ntransı an gazetesıne gore y . A o ·· k•t 
~~•s1na demir ağlar: uzatmak Sovyetlerin Cenevreye iştiraki h b enı ld ~ır - u~ geçi va 1 
~ıf b . . k . a er a ıgımıza gore va ı mu-

tsini de miHete bırakmak Fransız lfmicıye !vazın M. Baıtu eyneJmıleJ vazıyet no taınaza- avioi Saip beye de Burdur vali 
~i. On iki milyonluk dahili Paris, 1 (A.A) _ Dün Parislc rı~dan fevkalade ~ühimdir 180 vekilliğini deruhte edip işe baı· 

taz kararını aldı. Moskova arasında telefon görüş mılyon balkı temsı) eden mem• laması için Dahiliye Vekaletin· 
Bu istikrazın muvaffakıyet_1e meleri açılmıştır. M. Bartu bu leket cıhan muvazenesinde her- den telgrafla tebliğat yapıJmıı-

l~:tı~mas,, .bir· n~ktad~n m~~- münasebetle Fransız hükümctinin halde mühim bir kuvvet teşkil tır. Saip bey ~ir iki gü~e k~ 
şımendıfer styasetmde hu- Sovyct hükümet ve milJetine hi· eder Bu kuvvet ihmal edilemez. dar Burdura gıderek yenı vazı· 

ı~ttle birliğini ifade edecek taben bir beyannamesini oku- Sovy,et Rusya Cenevre müesse- fesine başhyacaktır. . 
hr bir noktadan da dahili t seaine · r d' Saip bey uzun yıllardanberı 
likt ı ı k tt · h muş ur. .. gırme 1 ır, vilayetimizde güzide hizmetler 
İt\· az ara mem!e e e ış ac Paris 1 (A.A) - Dun akşam - Sonu 4 üncü sahifede- •• .. d" "stl"V.. . • 
b ın genişletilmesi imkanını ........................................................................................ gorm_?f• .. ~Z:~. ·İgu ve v~zıfeıı· 
llt cyliyecekti lara ayni :zamanda büyük bir kir birleştiren çok değerli bir te- hebduşkunl:.~u ı ~ ~er~ebsı~ ~· 
8u iki büyük manaya ilave· kazanmak fırsatını bahşetti. ıebbüstür. onu muvaffak kılmak b~ ~det ve aumri~ie . 1d~ı cMe -~rt.e~ıı 

il .. A f d J b 'k . A d ır ı are ı ı. uuı tmız· dahili istikraz küçük tasara Maddı ve manevı ay a erı u ı tııadı kalkınma davasın a ıe- d ki ması 'dd b" . 
h ı • · . . . .. .. en uza aş Cl en ır zı-

, csapları için en emin ve en ıütunlerde bırçok defalar tekrar refh hır vazıfe almak, koçuk, yadır. Umumi teessürü mecip 
lı bir iş yaratmış oldu. Zira edildiği için bu nokt~lar üz~r!n?e ~~yük tasarruflarımızı. iıle!mek olacağında asla şüphe yoktur. 

'-'ka faizlerinin f~vkinde, her durmiyacağız. Erganı dahılı ıs- ıçın en karlı ve en emm bır işi Biz bu teessüre tercüman olur· 
~lii resimden müstesna yüzde tikrazı milli ve vatani bir vazife ele geçirmektir. ken kendisine yeni vazifesinde 
~. kir temin eyledi, taiii olan ile şahsi menfaati ayni noktada X•m.ail ~akk:ı. muvaffakıyetler dileriz.. 

·-·-·· Bando Anka.raya. Avdet Etti 

Rıyasetıcumhur bancfosu 
Şehrimi ıde misaf i ret en ha lan· masa lam bandoıı aıı p·ır"ala rını 

makta olan n panayır gazino- ta~ıyırn rt'pretovar bro~üderi da
oendı& her al< şaın bize g tizel par- ~ıtıldı . 

çalar dinleten Hlyaıeticnmbor l{onser iki kısımda.o ibaret 
bando"o Ooınsı gunu akaşıım·ı hnlnrıdn~onıları rınnuır.alıırı ka
Şehir gazino11uncla, zafer hayra- ra tahtaya yazı ı mı~ •e bal
ını ,Metine lzmır halkına veıla krn aiıbnl~tle ellerındeki reh
konserini ..-erdi. berter Taııtaaıle hu parçaları 

Konsere biitün hrnir halkı takip etuıelori imkanı temın 

da~etli bulnoduğnndao g•zinoda edilmişti. 
yer bulmak iınk:"-.nı hemen yokta. MıllM .l\hc liRi mathaa11nda 

Halk arasrnda marnt bır çok ba~ılan hu rehlıerlerde cıdden 

aileler Te bilbaHa ecnebi konso· 
losbaneler erkanı uı:ızan dıkkati 

celbe.liyordu. :S ııat yedıde san 1at 
karlar şerleri Veli beyın idare

sinde yerlerini almışl~rclı. Hiitiin 

yüksek parc;a lar uıM· cntıu. 

SaaL ycdıyi on gt•çe konıere 

başlanı.lı. İlk numara Roıı nı'nin 

•Gıyoıuteı, unrtiirü ıle ha~ll\ndı. 

- Sonu 6 ıncı S<Jhiwle -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Hanımefendi, siz( seyrtfnıekii~im içill anahtar tleliJmdeki k/Jguiı çıkat
moklığmıa müsaade buyıırnı musunuz? .. 



intihabat Ve Kadıa • 
Helediy• latilaa•hada bir be.e iradın için .• 

kadı11hk me••on •ar mı! Bo ıu Zı ra bıledlye iti erile al&ka. 

alı ince YID• kHdim c bayar> dar olanlarımı• bile, yöa •rke~ Su Tarı·fesı· L • Ef d. Ot b .. 
dediğim halde koydugnm ha~hk tımi y•nında ancak bir kadın evı en 1 o us 
biraa mAoaaı• ••1• garip geıiyor iımi balmakta gö~lök 9ekırler. • 111 • Alt d c v d• kif• müfettioterınden 
ıamrn•. . Tftrlrfye Onmbıtriye- Yolrlalrdanm1, Hayır, tanıma- Vekaletin 10 a an er 1 bey ~akarya ••pnrtl• .... 
tlada artık oineıyet farkı gö~et- maktan. gelmıtlır. fhrt1bım bey her 
mıyen 11panak. Te dömdfta htr Taoımıyorlans. kabahat ki· Tasdikı•ne lktı•- •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

T c G.. •. Ak e· . . K tekrar Vıula ~ldeoek\ır. 1•• •ardır. Ttirk katlını bo yo?on min ' Ge99n t.-oıiibe deneeinden • uma UDU famı ırıncı or- Sporculartn Clece ııı.-= 
batında darop beklememelidir. ıonrA kadın yine kendini gHı- ran Ettı d d v k G 1 F • K K.S K .... Alt., ıpur " 
bır90k noktalarda .,.~,.mi yor d.. termek iıt•me~ıe; dün adımları. Gıçeıılerd4 toplanan 1'1 tarife OD a u ua e en ecı aza leri tıarahndın ıs ey ll per 
Bir Franıız mababı rı (Pö11 Pa- mızın ilerlemeıine engel olaa komilıyono bisabatın tetkikinden 

) t d "" bl L L LIJ tll bi L ·ı b lhYelı.ı g•A .. nirlnAI kordonda öhıttl•Utr. b• •k,amı Şılt,r gıH•A rııy• P .. •ıne yaa ı,.,ı r aOlaOOa .. 1 r ••pı 1 • •- sonra bazı kareriar •ermi• •e • "'""' 0 "' v d 1 ot 
k 1 d d k T .. k k v Doktor Maı•.a"" bey c0ddeı'ıntn Tabkı'kata mu"'ddeı"umomi m•· gtıce eğlence_lert tertip e 1 ket ma a e e ıyor ı: c nr •· gün ciniimiizde bnlnnırn fakat gir- bu m•Jand ıuyao metre mika· ı .. ·~ .... , 

danı heou:ı dün denecek yakan mek t .. ebbüıünde bnlooolmıyan hını on altı karuta tenzil eyle- metbıdlnde feoi bir kaıa olmo• aYinl Alı bey Yaa'ıyt& elmlt ye Gere" 1
'-· . K n gere t 

lf ı1amauua er ea • m ıayı ta- açık bir kapının ne farkı olar' miştl Merayı ta1dik afia VekA ye ır moseYı Qto oı a ın a oezaretı a ın a • e l1ft ma ne d b. ..ı k LJ ti N b' b'" it d . it d b 1 d. ki ı tay knlDplerı •1tlt11oel•••9' 

b h kk k L 1 L. ll •• i"' :.ı.b d" j k to k.emmeliyeti IÇİil ŞİIDdl 111\ 
nınmıt, er a • a•uflllDf Elbet gehpte ılze içeri boyarn· Jetine giinderilen k~rar t ... dik .. a araa "roo,,ur. mu •P aı 041 •••11 7apan o • 
oldukları halde hngHn .E'ranıız 008 demi,eoelrlerdir ı. Keııdimlai oloomo~ H dHn Nafıa mileue11· Hldtıe 'öyle olmnttnr: büıH, kaflla mahallinde muayene sırlıkl•r• başl~mı• "'dır. ndl 
femlniıtlerıni utandtrl\cak •• ld t 1 h l ' 1 . d leri komi11rligını iade edilmittir. Şoför Kıu,ayabli Arif efen- ettirmitttr. LeTi efendi A1anıö· TallmatnameHazırla 

a a ıoıya ım, t• ır meo 11 erın • E fAı·· b. 1 . ö ö d T DU D b ı k~ itti iar.eadireaek kadar' ber m•lek· .. L d 1 d Y u nn ır no' g n n en em- cllnın idarHinde, Konak Burnova rüa ıabiplerindendir. Bir 111iid· n a 1 1 1 n a 
if görme Te aa ın Yar ıjtını D· .• k d . il A t ı b" t brir 

ıe •• hır meYkıde movaffakıyıt L. L • k nıo11 1935 tartbıne a ar on hır ar Hında ltliyen 315 numaralı dettea beri A. merikada balona· Y • 1• e ge •n ır 1' 
" . 1arma., çocaa a•utur gıbı, • · a1 muteber olacak bolunao t•rı' t '- t i t ı· t ameli göetermekte41arter. Klueo yenı ,. otobüı oama günü ak,ıon ıaat yorda. G19en aene lzmlre l'Ydet opra.. e•z a ıma 0 

Törkiyede bir f&miniıtlik da..,a11 ıuiyet i9inde kaybolan hir •eya feye göre • 0 paraları on altı 21,30 da Konaktan mütteri- eyhımiştı. lcm11pala1ta ikamet iıkin umum rnüdiirlögunoeı• 
blle olama•. Madenakl ba daYa, ıki klatlm yüsü göltermek delil- knraş tiaerioden ödenecektir. terini alarak Baımabanıye g\t. eyltıyordu, B&dieenio oereyan •nlıandıgı Te yakında •ati~ • 
tadıaı da Tatand .. bt hakkına dır. ntıb"hatte miiaa•at, bi9 ol- y 1 uılt Ye oradan da Gazi • ., lımıt tarJu etrafında tahkikata dıYam göoderileot$?İ bildırılruiştır. 
Y• mftıaTı bakaka kaYa,tarma pa .. bulyarlarını geçer. birin· olunm"ktadır. ey • mıasıa iradın reyt kadar Teya apur ar Adll B G idi 

daYa11d1r.. ytisde oto• ntıpetinde bir kaıan9 oi kordona takiben BnrnoYara Döo ıeo• aldıtıuıı• müttm• Bir aydıpberı aldıgı 111• 
o ••ldı l·agön medeni ka- temini mttmlrtlndiir. Ancak o vu·zda Kırk tınzı·ıa·ı yollanmı,tır. Otohttı Ş•blr gaıl· mim maltmata göre otobttıt• niyeti htanhulda geçirmokt• 

annlarımı•ın birer daYa olmak- ııdnt lzmirde kadın lıalerımız 1
1 

noınnu ge9iooe Dr. Muıtafa be1 bolnnanlardan blnbaoı Zı1a. Bor· YilA1et baytar miidiirö Adil 
taa 9ıkardıfı ba ıınıf111, farkııı ••• glrıtti dıyebılirta. o baldı YapıcaLfar caddeai mc1thaliude anıııın ÖDÜ• DOY• poıt• 1'1 telgraf mttdftrll ouwa günü Sakarya Vl\por• 
birli1tl aeçm• Ye H9ilm•lr iti• hanımefendiler barekıte ge9ınızt 1 ne 9ıkan 86 yaflarında manita Mttr it, Bllk~met poıta "Y• tel• aTdet etmiştir. 
rtade ıöetermek samanı yine On Tlfrlndı ıntıbabat Yar. fetanbal 1 le lzmır Maıunda tura ttiocarı .Tozet o~lu Le•i graf mldfirH Abdullah, farka Panaytrda Dilenenler a 
ı•lmittir. Rebia Arif panayır müddetinin devamına ef•ndı1e tiddetle cıarpmıtt1r. Bu yezoedarı Vıyul b.,ylerle cJaba Panayırda <lıleodıklerı 1 

Fakat itiraf etmeli kJ t•hir miinhaa~~ olmak üzere V~por- çarpma netıoetlnde LeYl ıtındi bazı .. Yatın itadeleri ahnmıt. len dört dılenoı ya~alaD' 
ı,ıerındeyararhk göetereoek. Yeya Kazım Paşa colok 7 örk anonim oirketı her otomohllin altında kalmı, YI 9ok •oför Arıt efendinin bAdlıede dılencj eTID8 ıevkedılmıoıır. 
göetermek iıtiyen mftneYYlr ka· ımıf yolca btletltrinde rftzde faJıla kan •ayl •ylemittır. kababatı olmadığı görülerek kın· Alu•to•t• Evlenenler 

k Beroaamawa kırk tenzilat iora11na karar A t 93, de 
d1Dları ne bıs ha kile tanıyornz •. " Yermıttir. Şı rketln kararı dll11 LeYl •fendi derhal but•• dtıt ıerbeıt bırakılmı,tır. . guı oa _a.yı ıçın 
Dtl de onlar kendilerini tanıtmak Oidip Geldi b d ne7e kaldırılmı' ited• ıfade Jozef LıYI efendınio tarbOf d17e eyleome daıreame nleD 

şe rınıız aoent,,hğine e teblıg . 
9 

.. df• 
iıtetini dnyormo,ıardır. A.noak Vah KAzım p•fıt, İzmir meb,- oludmootur. yerememlt •• U9 1aat ıonrıı tla bolundu~n da teablt olunmu,tnr. lçıq 6 çıft muracaat etmıo 
her mftntehlp tabltdir ki nam- uın Kıizıuı paşa ıle birlikte dön • • • • • Panayırda Batır1lama& 

aeUer1nın yapma kabıliyetlerlni eabah Her~amaya gitmi~ler Ti K • o B Liselerde ilk Mektepler Panayır yerınde ıki IUfl,. 
tartmak •e 1e9eoeti ••bta her- akşam ••det eyleml-tlerdir. erım mer • yonlarmda hagırarak mal ıaU 
,eyden •~nı kendlıi inanmak - Şellrlmlzde 1tle,wul mezuDiJ'etlmtilıan B&J'ltJlluameleeine ıarından beledıyeoe para oe 

iıter. Türk - Yunan Olacak ları Ba,ıadı Ba,ıadılar oeJSalandırılmı,lıudar. 
Mfintebipleri en çok dftoön- Ofisi Faaliyete .Zıraat Eoıtıtôleri Kimya J&- Liaelerde Eylftt mezunıye Mttı kudeki ılk mektepler Odaya Yapılan Bir MOr• 

ılören nokta bn değil mi t Eli•· buratoarları şefi Kerim Oıoer imtıbaolarına diinJen itibaren diiııden itibaren açılmtf •• kayıt Avaııor~ a tıc u et odaıı 
rinde kalem tutanlar kimi kim· Ge9ti bey t•brimize gelmittir. Momaı· baolanmı,tır. Aym ylrnılı nde ıonameleıiue ba,ıannuttır. KylA .. htarıtıulda bulunan mıirllb 
den ftıt1in totmı.lı t Na11I Y• Törkiye ılı Ynnan11tan ara- l~yh pıanayırdA Zıraat Banbınıo iıntıhanlar bitmit olacaktır. lün 00 beşiorı kalJar kayıt tarafından şehrıınız oc1•11D• 
ai91n ıtıçiyorum dıye dö,Unme- 11nd" aktedtlmi' olan 9 mayıı Pa•yonuna nezaret etmeğ• bat- muameleıi yapılabak ye 15 Ey· len bır mekınpta A.vostorf 
Jid r. 1, batına getirilecek bir g33 tarihU itllAfname abkAmma lamışhr. TürkofiS lftlden ıonra derelflre başlanacak- Türk moırlerıuirı iyı bır ,eıd 
.. b11n kendi dilıklerımizden çok, te'Yftkan tıtlril olanan Türk Yu· Kerim Ömer bey, tehrlmlzde ıtbRlinl tımio içın aınbalaJ 
btitö ö d ı ki . k bi nan of 111 ilk ıçtimaını htanbul bolunduaa mttddetç• Yamanlar Yeni Binasına tır. Dün bir çok babalar derhal lıri bakkın,ıa kendııının mut• 

0 n 1 
., ırıoı anar• • 1alarile oiYft.r kaplıcalar ınlarm· çoooklarını kaydettirmek için ilk r 

Jeoek bir "Yar1J1tı olmalıdır tıoaret OdHJDda yapmı,tır. . . . renti allnJD torolnııtllOI oc.Jfld&O 
" • da Radıyoabıyıt• hakkında tetkı- T mekteplere müracaat oyltıni•· 

Şımdl yük1ek kabiliyıtlertn. lqtimad~, iktt1at •~kAlıtl ta- kat yapacaktır. Türkofiı riyateti İzmir şn- lerdır. etmiştir. 
den ümit beeledıaimız yortta,ıar rafından reıı olarak 11eç1len Nemli beai dünden itibaren, tlrket Bul. Beraat Etti 

öoömii•d•kı ıayılı gönleri gıçir- zade Mit hat beyi• İzmir oda11 Yenı· o··ıçu··ıer Yarındaki 1~ni bioıııına ge9mit· Yaş u·. zu··mıer Mülga tıcaret mudürıyetill 
d l D-fi O Jl!I y b' 8 b e1kı mlihiii1rl11rını .atmakla dl medeo kend1nızt tanıttırız; ,.. ıizi tarahn an münte •AP a. e K lir. eni IDA anka tertl atını 

. . . . l . lkUıat Yelr&letıoin göıterdlgi h · di G böl ı d 1 • I J ,, non oJıuak mahkemey yerıl tanıyanlara 1eçUmek ııtedığınısı bey. ıtaubal tıoarıt Te nnayı lü il l k d beledi auı r. enıt me er o a arı Bornovada ma at ye 
bild B od f d il t b t zom Hr ne, 1• ın • ye bırbirladen ayırmaktadır. olan Hhık tıoaret ıuddilrıt 

iriois. anan i9in ga••te aıı tar" ıo an m n 1 ap ara grnp merkealerlnde öl9ttl1r bat Mübayaat Tetkik Edildi odaoııı V"bıt efendı, görö 
aötanları. meomaalar daha bir Mn1tafa ıade Ahmet, Ynnao ... mtifettı,w•ı tarafından Maıh bir Alınmaaı dtltUnfilen tertibat 

8 l bi 1 nmnm mtldtt l"I" mnhakemell netıceıınde her çek mectent Tatıtalar Tarken ni. faretbane11noe intıbap edilmi' tefti, 'apılaoaktar. ile Otiı yitrlnleriode Annpa ıa- n ur •T r u u 

ye 199ıkıyor. programlanmsı, it bulunan M. Traodaf iloı Fafaı Ba•ı TllAyeilerde yenl ölçtller tıtlarrna dair bftltenler teşhir milıkirac tobeıt mUdttrti Emin etmlttir. 
~ölttmftnüıö açmıyormuıonod hazır bulnnmu,lardır. kanonunun emretuaı .. kille tat- edilecek Te harlol malumatı ta- Bftıre• beyle lamir inbitarlar Iraeler Oeldl 
Semt 1emt mönakaoa edecek •e- Keyfıy•t dttn t•hrimis ticaret bik edllmtditt anl .. ılmaktadır. oirlerlmlsin takibine imk&n ye- ba,mftdtlrtt Sezai bey dön Bor• Bir Rn9ok ayd"nher1 bır 
ı leler Yerınıs kı, bu çarpı,an odaerna bildirilmittir. Of iı ma· Bu kanunun tatbikinde raıtla- rileoektir. Ru ıoretle piyaıa te. noTaya giderek Hayat fabrika- haıtaların beklt1ınekte old 
fik1rlerdın bıkihatın kiYlloımı haberat1111 al&kadarlarla dogra. naoak thmallare gö• 7amulmı· m•YTUçlerlnden, mahıol tal•p· ıındaki ••rap lmalltını Ye la• Kompolon ijtoelerı diinden ıtl 
parlHm, •• bızı aydın etııu dan doğruya yapmaıa karar Ter• yaoak •e alAkRdar memurlar leıindın tüocw Yakhnda haber- malık fi•ftmlerln mttbayaatını ren Battnrakta Sıhhat •o .. 
Bu herk11 l9ln höylıdtr fakat mietır. tıoziye olonacaklardır dar olacaktır. tetkik Ye teftit ıylemitlerdir. neıinde eRllh~a çıkarılmıttıf 

Tetrtll• llo. '' Atu•to•: a• 11110.. 111tnt aşkıma boıa,tırao botblD Tikma, dtkenlerJe rabumu lıa- OoJarı görebıhyordom. 
- Madam ki emredl1onana• adamım... KıTran. aoılannla, natıyor. kö bir elini dizine d"yamıt 

pek&l&.. . . tUph•lerlnle, kıTran... 6öılerlmde hi9 gltmiyın(Ve· kini çeneeine götürmii• 
2 TetrınıeYYel U 1 i 6 L d d ) h ı v' ıan 11ne er n ıtöme yı... a ın aya l: llnd• Halftkt 0 c y 

Odamda yaloııım. Böyle ••· tııı tozlara göı 1omarak haki· c Kt•nu, kı•ım dlyeoet be- a • "P 
maalarda benliğimi unan iıyan. katı ıörmedim. Bentiz acıılmaıa nim yerime lionaoaktınt Onan gibi dornyordu. 

ı.&u.harrlTİ.ı ı:.eb~ A..rl1 tarımla didiniyorum. ba,1ı7an bu taae emelleri, aıon eaa4etlnl değil, kendi bıYetlerini Ne bekl.lyf)rd~t. 
Dıtarıda her .. 1 kararıyor, - Tepkkflr ederim imal Bır a• eY••I onan tokaıa, kı,ıarımla dondurmak, onan, ba- •lmak J9ln onu aldattml Karan- f9eri gırmedım~ 

•J•olar klifkiin d11l"arlarında bir aı dıtarı 9ıkmam.' ,:rdım onan Tarhtil• 1•fıyaa Yarhtım, har gtinetl•rlni paylatmak iıt• lık bakıtlarıo ıolrnot ançların ile tutan çenber, ne 1.~•rı ne t 
'imdi ttıtftmden ıelen ••l•rlle dim. d ki .. bir "dım atmam" mueaade • korkunç hayaller oynatıyor, ha· ediniz. öntln eki ıtı arı ıondtirdttn > 

••mı dı .. rı 91karıyoram. Bab9•· Baldk oeyap Yereli: bot~nyor.. d k ö S - Of k:r•;roram; 'OlkfU dıyor. 10'Şı d' H lftk . 
1 

. i ı 
n n kamları 7 .. illlkler araımda - Affederelinıs ı·ı•I •ilendi· lktt; 1anımda 01 a 9a m- enin i9ın, en lm t9ln, korka- Yarapt Hlr hatRnıo ne büyük m 1 a nn ıtoz erıo 

' ti ö k O d L yoram oyornm 
b rec•k yerde rabatıı• e&tlm. r me, mttr atar. n an asaa • . oeaaeı bot Onların ar.aında be. Y • ~ 
eyasıa,ıyor, l"oenin karanlı· oldukga cehennem &leYl.rlle kıY Diln yıue beraber 9&lı1orl•r nim Yaıty•tlm ne olacalrt - Evlenmek mt t Şırıtcl 

tında eon bir ıtık ıerpintiıl p•n- Ve ı;tya birden farkına Tar· rana kınana yanarım. ı,te ber dı. Ben Haldka balnyeram, o da Bani 7in• bir baba HY t. kadar biç döşfinmedım bile .El~ 
çereden maıtkı,ınaııo ayakları mı, gıbi: ,.1 harada Be1lmler, muam ne kadar dılitmifl gö•lerl büyii· i 1 k 

11 
k b g hayat ne garıp hlr e1rar k•f 

dıbi" 1a1ıh7or. - Al Karaabk ola ... Bea· da proıeter. ~nılmı" tosla kitap· mit. ghbebekleri •lfln .. ıeri.t 1 1 • L
0

1 
arımı L açara atı- tı41r 'Olkti· tnun basen • 

H ltk bl 1 I • ri • i •--d d.al 11 ır .a--.1 Dl •• • n aeyeoauıs göl· • ' 
a '°8 r H • • • • •• .. •- •, • lu a91lmı5 kltöpla•••••• del l9lne toplamı• llekıtl•rt ....-ı• .... lftm• ltuabll•m .. Neler dGfllDI- aakaddeı idealleri bir ya 

bir • 11 vell• P•1•aoaaa kapa- Onca •• 4J7eoetl•I •1tlamalı terler •otlar, bep1i •ki ••• •lft 11 ... pek tablly• ltenMmtr• yor•mf. •ır ,ıkra• makablll feda •' 
ıını arttı ........ pYlr••·· iti• , ..... bakıyor, tHnk ilr 7ıllarıa ••klbMlal fıııld17er. inip lıalln,ıarla • .,.... .... 1 .... • t T .. rlnl•YTll •eobar olar • .lbet ben•· 1• 

O, ayak Olkl e1ı.r1 a .. ı. il&Te ... ,.,.., Ben, ı•leoHten sf7ade 199mi .. tert1or. Yaaı••• O'lkl .... d.. Dh Mra• ıet ı•l•t•. Sa- qatteme bağlanmak .. Yoru,_ 
•it akl la&I& ...... ta•Dt - BarUa .. bir .. •••• ol- batla Wr adamım •. Ba ballar Jla alJSd• oaa, o ka•ar rakıa " ..... ldm .. 7okt11. Kiti .. ••• .. rpıprak ba ha1ac 
•t,or••· Sctara yerlnd•• kalkh, ••t••• •••t•ron•• Baltk. il .. ıet lalade TkMI••••• ka .. •11•• ,Srlal1•r ki.. .._imle .... ,.,. arabk bpı ..... ft trı- lannıa 91lıımaılar1nı 
naa11 01B•H•• :la1aet11. Titrek fi*' bir •at ,.. •• btaha 91111•• ... ı ıaıtaramıJ'Ol'9•• Bee, ••• aruı•cla ola• k alı'9etlla· •tala ... ,.111or•a, era7• 1•· 11tl7oram. 

r ...._ •laaflri•I• elaata kabnl eta•• PDt bllrtıl• ltlr kıaaa •• •~· ilk. ,....,_ ~ talılar, w. ......._ 

Bent 8evlyor Bu? 



VB-UPADA. 
ARP OLACAKMI? 
·kalı Muhabir Kn=ckerbocker'in ihtisaslar. 3 

at kanetter hakklada gibi bir harp çakbj'ınt tuaYYDI' 
• rakamlar fnkallde edecek olanak Almaayuın ha· 

• etlidir Bu ihtiyatlar or kikatea 2500000 a•lrer çıkara• 
hizmetlerini ikmil etmiı bilecetilli fanedelim. 

tfrattır Bunlar yirmi dlrt Bayle olcluj11 laalcle laarlaall} 

Gazi Hazretleri 

'8aayet azami on glln zar- nlaaraau takip eti• bir iki ... 
eeplaeye •eYkeclilebilirler. zamnda Alma.,a 9176000 kili· latuHI 31:f AA) - Riya 
alide mühim nokta hak- lik Eraaaas. Belçik n Çek m· •ticulbur _ _. kltipliiia 
hiç bir dev'et Milletler yetleri• •akaWI cepheye Jalm& da: 

nzib bir rakam Yer 2665000 Mker dikebilecektir. Reiı;cumla• hazretleri 30 
r • Yakan~• g6ıterilen Bundu bafka AlmuyUID Aiaıto• ufer ba,ramı al· 

bitaraf bir memhac:htn 12 42000 kiplik FrAMız, Belçika. .... betile tebrikte bal
• Ve bUıyllk bir •ena Çek, Romen ye YugoslaY kuY• aaata ••·••ir•t ve t..-k· 

laaiadir O rak~!ar her vetlerile de karıılqmuı ilatimal ldlrlerilli• iletil••ine Au 
"• erklaı laarbı1ecle bu- dahiffndedir. Hatta Leh:ataa ela dolu aja._ taYıit baJ• 
hk-•lar kadar doirudar Almanya aleyhine harbe iıtirlk •utlarchr. 

t ..... Almaa1a Fru- ederek ba kunetlerin miktanaı • .._ Pa,. ,.,,,.,.,,. 
taarruz edecek o1..... 14218000 ki . •- bil0 e· Belçika ile Çek•lonk· ııye Ç1•ara ır. ır T ıııldrar &llfJor' 

•...tiıine yardam edecek· de Afmuya, ltalyap da h.... l.tu•al 2 (A.A) - B.M 
kat'iyen emi• olabilir. tarahnda plrae Almaya~ M R. Klıum pap hezretleri 

ba devletlerin mevcudi· dDıman olan tarafın knveti 30 Atu•toı Zafer ba7ramı 
Fr•uanın himayesine bat 20203000 kitiye kadar çıkmıt mllna•betile .W.ldan pek 

ismet Paşanın Sark Viliyetlarincle 
Yapacağı Tetkik Seyahatı 

lstanbalda Tramvay Ucretleri lndirilc6 
......... ~•ı•llM ~~-- ..... 1 .... 

ı.tnhal, 1 (Hmuat) - Bat- 1CaJa lley ile Ga.IP•• _... ... tatbikine bqlallllllfbr. 
Yekll lllnet P .... ıa ş.k Yila- 111 Haaa F•mı, Tra'--.... ._. htmal. 1 (Hm..t) - G._. 
1etleriade yepacap tetkik •J• lan Haıan Şenet H,ter nfa· ~ " iahiaarlar ....._. 
laatine Perı...m. ... 1 baılamu• kat uecekı.rdir. ....... idareainla merkez w 
muhtemeldir. Tetkillatıa oa bet tapa fefldlltn11 •efiltinileie 
-"• deva ecl J.: t • ola lataabul, 1 (Hmat1) - Nafia karar vennlf· tir. Yem te •ııM ·- • ec... emm -L•I &:-:- .ı..ı M • ___ _. __ .. .. 
DUJW· y_..e....... uı •• ~ Y• Ja,a...ı ~. llerlr .... 

Bapekll papya bu nyahab lika b. ut.la elektrikli tra.. birde ildiaat aa.IM,.ti ..._ 
eaaııada Dalai67e Vekili Şlkrl n1larcla .caz temillth tarifeahl olumaktadır. 

Türk Dili Tetkik Cemi-! Ziraat VekiUliz 
yeti Yeni Teşkilitı lartllı S.iii. 

Y"loala•ya ile RomaDJ• olacaktır. çok tebrik telpaflanna ayra 
.. Franıaya yardım etme· 1914 te harp bqladıtı za ayrı c•••P vermek ımkin11s lıtanbul 1 ( A . A ) - T. D. bala- Celil Salair Beye iJi1e 

r parça daba az muhte man Almanya d&fmaaları ara bjuclaa clolaJi teıek ve T. C U Kltipliti•dea: lfİ•cİJe kadar, Ali Caaip b., ae-
Rantıt Etti 

• Lehiıtanın yardı•• iıe aaclaki kunet farkı ae idi? O mukabil tebriklerinin ibllğına T. D T· Cemiyeti yeni ni· pbatta olan Yakup Kadri .... lıta•bul, 1 (Haıaat)- Zlr6t 
liyade tilpbelidir Maama zaman 6400000 Alman ve Avu- Anıdolu ajauıaı tavsit bu· zamnameye ı&re teıkillbnı yap· J• de plai1e cleiia Aluaet Ce- Vekili Mahli• MJID Bank••• 

leiu.t.n Almanya ile bir taryalıya makabil 9500000 Fran vurmu lardır mııtsr Sekiz it Ye çabıma kolu- Yat Bey nldllik ecl.cektir. mayaıaJaııoa dair flhrlml• ... 
. tecavilz misakı aktetmiı aız. lnıiliz, Belçik, Sırp ve Rus nunu bqları •eçilmit iki bqkan latanbal 1 ( A • A ) - T. D. IAmat ~lmlttlr. 
a bera~r Franıa, Lehi• kav•etleri bulunuyordu. Demek 30 AO.ustOS vekilliği seçimi yapılm1fbr. Bu t. c. u Kltiplijind•: Kara, 81 (A.A)- Şehrimi 

'-ileri ittifakana hiç doku ki niıbet Oçe ikiydi. Fakat ye· Jliii. ti . • k. Oamanlıcadan Tllrkçeye tara• bal•n•n Ziraat Vekili Jıf.a•U• 
ııbr. Onun içia, tecayliz rinden kalkamıyaa Ruı knvet· ıure ~ yenıden kurulan teı ıllt de . . lıaakkuada cllzeltm bey dftn btlk6met aaı...a.ı ft 

llrf Almanya olursa, Fransa lerioe kartı yalnız bir iki Al· B ı&yl8ed1rk: . ~~ma '!:' ._111e •olmula _,.:; bllamam ıetekktlllerl ayrı ayn 
ID da kendiıine yardım man fırkası g&nderildiji için Zafe r ayran 1 .. an Saffet Bey, Erzıncan -y-

1 
·- • • • k ı · k il , . . cevaplann ıwaya konarak tetki- slyar•t etmıtlerdır. Vekıl beJ 

i bekliyebilir. Devletler uvvet er aıagı yu arı m savı Ş meb u~u, umumi kltıp lbrah~m kine ba lamak &zeredir Bu ha· mflteakıb•n ıftt toıo fabrlka1ını 
ıtaıya mllpbem ve mqldik idi. Halbuki o zamanki bu mi eDIİklerİ Necmı bey mulıaaebeci Besım ' al d d--• · 

•vettir, ihtimal ki o bitaraf ıavata kartı buglln niıbet dörde A 1 B A k ' . . ıuata mit ea •er e 1D111erı •er gezmıo müeııaeM aabıpterini tah-
ta ay ey n ara Lengu11tık d d al · dn. &---• · d ' ' 

tar. Fakat Almanya, birdir, bbeltki de dörde bet yllzde Saike ıe .. iaia kol başıll, Ahmat Cevat Bey, e • ·~ .. .;! ~:~. ea ,;:;_ rikanın faali7et •• iıtihaal U-
ıebebiyet •erdikten aonra altı •e ata ylzcle eekis ola .., ll ... 1 ç kk 1 fi .. k b gan Ye .J-·• __ .. __..,. bihyetınln yilk .. Jdiğindea dola71 

~ AY111turyaJ1 İf al ederae, caktır. Muhakkak olan bir 9ey ıı5 aa ~·" ana a e, • !oloıı. ol •.ı••ı ve ginin ulaımuınd& ıeylinde buı· tebrık etmi tir 
ltalya dahi Ctta Fran· yana o da Frauaaların, ıeter· Çankarı 8 l ( AA ) - Hima· baıkan Yekıb, Ah Canıp Bey lacak ve kimin mlltaleaıı oldu ll 1 1 ~ • b tt la k 

•lttefiki olabilir berliklerini ikmil edinceye kadar yeietfal cemiyeti dlinktl Zafer ( Ordu) meb'uau gramer ıentak ğu da itaret edilecektir. Tetkik 
0

1' 1
11 

1 
81 

ug ~ ~:• k:. 
~.ama karp AJmaayanın tahkimatları &nünde bütün bil- b 

1 11 
b. 

6 
dl"' ıi kolbaıııı, Yakup Kadri Bey lere bir ay 6nce baıhyabilmek 1ergı O erı • me,go 

0 
• 

kitilik bir ordmu yardır. camları durdurmağa muvaffak ayramı g D ~r 1 nne\ ~ ( Manisa) IOgat •kolbutı11 Celil &zere mlltaleuı olu kardqlerin IOnra yanında nli 0.Yde& beyle 
bqka ıon un ıene zar· olacaklarıdır ati yaparak ellıy~ y~kın fakır Sahir Bey ( Zonguldak ) i•tilih bu mlitaleaları nihayet Eylll ıo beytar Te orman •m•• m...._ 

teıılaiS eclifmit olan 90000 o ııvuı - Vakıt çocuğu •llnnet etmııtir kolbatı11 Naim Hazım bey nuna kadar Ankarada T. D T. lerl olda«• •alde 611• ka•uıM 
•• lab~ ukerleri beaa!>- f• • '•' :. •• B Antalya, 31 (A.A)- 30 Ağus ( Konya ) neıriyat kolba1111, iz C merkezine g&ndermeleriehem hareket etmittir. • 
ılır: Bır de ıon barba .,. Tev ık Ruştu • tos zafer bayramı Antalyada zet Ulvi bey (Afyon). Hasta miyetle rica oluaur. Yunanıstao ;tmit ola~~ ••r~~r. Bu~· Ve Befikalaı-ınıa çok heyecanlı ve ıevinçli teza· • .. • • .. a 
500oOO k11ıye bahg oldugu T kktl l l hllratla kutlulandı. Gece ıehrin s ı D •• d •• ı o d ı .J T h• 
:.:•ı;t ,.:~:ı~: ısT:UL. 1 c!.!r - Ha- m.m;:•lif yerleriod~ ~illi oywılar porcu arımız on u er r Dllll hn IC iZ 

dır. Ne Ameı-ikada, ne de riciye vekili Dr Tevfik RtlftO 1 P mıı~ balo .•e~.ım.., •abaha · (dlCIL? 
rede ••keri mütahu11••·~ be1. ue re~k·~a~ banımeıen.di kadar egıeaumııtır. Rıhtımda Hararetle Karşdandılar ı . 
. memleketlerindeki eski kerımelerima ısdı•acı dol~yaaıle ı Akıara1, 31 (A A) - Akaa· latanbal, 1 ( Huaai ) - Cevdet Kerim beJia riyueti altmda lıtanbul, 1 (Huıul) - A~ 
pleri ihtiyat kuvveti ola· her taraftan a1dıklan tebnk, te- ray balkı zafer bayramım coı· c.-- t R--- .1 . 1 L-ı·ı · b in hr• • d t •dan bildirildiğine fire Y-· 

L._- •-- d ı ve el yazılanaa kartı teıekkür k ---L k d .__.,.e _,,_,. 11 mıt 0 an apor .,..ı en 81 ıe 11111ze av e . • • 
-..aba -tmamakta 11 ar. . . ·bı .. • un tıı:&11111lratla atlula 1· eylemiıtir. Sporcular Galata nhtımıada muhtelif •IYW kalilpleri•e n11taa et)'• mibadelem saretile 

.AL k" ub · ı · lerınm ı aguua Anadolu Aıanm· A •t(A A) 30 A· -r-· . · L--~~yanıa ea 1 m arıp erı m tavıit bu urm larclar maıya,oı · - ru•· mensup arkadaılan tarafından hararetle ka1f1laam1fbr. ord1111111an tecbizabm temıae ..-
' dikkate ahDmıyacak 611U'sa 1 Uf toa zater bayramı Amuyada rar vermittir 

muhtelif mili•. ı~ıkuı Nafia Müsteşarı tevkaııde teıahtlratıa katıu'an· • f Sefi · 
.. cak 2500000 k··· çıka ... _.. m•ıtır. • ~LD a __.B a I sıeç rı 

er. Buglnkl1 Alman ordu 11-.&~atlan Amasya 31 (AA) Din gece 30 ~ 1:1l. .lla. 1:1l. e 
hiamet ettikte~ ~on~ çe. &f~oaa D6a4tl Aimtoı zafer bayramı ıerefine V-'ı'ıhhl lİJl..1:1.1-
.~ ukorl.er1nın ~ımdı Antalya 31 (AA)- Afyon- halkeYi tarahnclaa bllJlk bir MiLLi KU1UPHANE SiNEMASI il 1111 .. 

"Uia kuvvetlerınde zabıt ve dan ıehrimize gelen Nafia mla mlsamere •erillDİff Halke•İ BU GON 2 blyik filimle 1eni me•11min ilk programım 1.. ga1• •-L 
zabıt oldukları kabul edi teıarı Arif bey •İlAJ•t aafia budoau tarafmclaa ır~baan ı.. muhterem lzmirlilere takdim ediyor. t1111rl11~1Ai11 
Bitaraf görllclller Alman teakilAbnı teftiı etmiı ve bugiD tiklll .ı • ı.. •• ı 

1 
_ KARTALLAR "-- 1 ( .. A) A-L 

b .1• •-·ıı Af d marıue meruame ._..... UCARIEI A.11kara, a. - -a mı 11 teı•• bna yan yona &uniiftilr. lae ti . k . dea ı u aoı. 
-......... •e tam telim g&rme ,. L • l ah:.I. ... IU ,. DID ouena ••99 orta •19'111 aa. -• 

l.ir lnw•et nuarile bakmak- Uf ılJI • U llLll ~·. ~ahramaa piyeai temsil V arpva orta el9iligln• tayla 
• Almanlar ise ODlann edilmııtır Bllytlk salon bmcaluaç BatrollNde : Dlnya ato•m• arUetlerinia ea ku4N&lllerl e4llmit Ye lı•ttlD Parla 

.,....~ ... bt'ıyea allkalan ol· Ti-...ei maka,,.ı .. t dolmuı yer bulamayanlar ayakta FREDERIC MARCH - GARY GRA T eı9mıı mft•t•n olan il. Vt .... 
~,_-- ılyliyorlar. Fakat ba 'l'eatl Etlll41 •e di,anda mllumereyi takip CAROLE LOMBARD ter M. Bohema111n yeri•t Aaiara 

1111
................................ Va'f09a 31 ( A . A) - 29 •tmiılerdir. Tamaoıen ~RANSJZCA Söalfi orta el9ili~lne naklolunmur ...... 

Panayırda At-to• 1951 tarihinde Ankara· Amaıya,51 (A. A) Gece halk tat bu cletiftklik 11•99 rnllll 

M il M t
i k da imzalaaan Tlirk · Leh ticaret eYİ aalonunda halkevi idare he- 2 _ HULYA PES.ı•NDE baaretlerlnln btrlael tetrt 

~n a ara u a a muanleaiaia mmadchk auret- yeti azuından Kemal bey tara• ,. Tarldyeyl aiyanünt mi&Mklp 
ratura Mı ister? leri Hariciye Nezareti IİJ•li ı•· &odan lalo•• dolduran çok Şık, dilber •• bftyük yıldız yapılaoaktır, 

l'anayndao alınan mallar, be mOdOr maaVIDı M. Saeuel kalababk bir halk lauzuraada KATE DE NAGY'nin •• 
"••ı ne aı .. rak kapıd"o çı ile T&rkiye Hariciye. ~ezareti Ergui iıtikra1 baklanda bir J~AN PIERRE AUMONT'la Olen Gemici 

fa Jt- k b maılahrtıllaarı Kadrı Riza beJ k nf . • . & m ba c:. 
,.,. guwterme meo n• d t r d"l . ti o ...... Yerilm11tar ...... uya Birlikte Ç•Tlrdıli meTIİIDID lika, n ... u. laö1tik • --·· ....... ,. 

•• .ı...ru T••a •iri diyecek aruın 8 ea 1 e 1 mıt r. • yeni tertibe daha _.... bir ~& 
l- -·~ " • - • •- PRANSIZCA Oper•t .. 1..11-
QI l'akat bitaraf bir güal• Ze~nep Banıa tekilde ip.ıt ededktir • ••

1 
u.a 

k -.ıeoek olarea paaa7ar Kardetln• aıçak Çekmlf Çankın,31 {A,A)-SO aptoa llAVE OLARAK: Ankara, 1 (A.A) - Bir U.. 
•u ~terilen fataralartn Mıınh caddeıinde Hayra ojt· zafer bayram Çanlurula emaal Sevimli ve .luymetli aaaatklnm11 MVNIR NIJRB77 iN neticesinde vefat eden ltaı,.. 
4ek•aınan Kemal K&mll la l• ye b•mtireai Zeynep an· ıiz bir aurette tespit edileli Gln· beyin AYRJLJK İlimli çok nefİI TORKÇE tanpau. gemicsinin ia\irabati naha icl-. 
aı.ıı kolODJMIDI pat• •ı••• para meMletiooen kaTgıl& clllz reımt geçit yapalclı Bertaraf tPKKJtfLM Molclibaride Atutoa1111 13 ... 

lla1&1 eoaaaell faturaları çık••ttar. Zeyn•p kHd9'1 A.Hnta donabldı. Gece de iwr alayları SBANSLAR: Hllfp Petınde.: 14,30-17-19,S0-2i de pqar sini y..,.U IJİD• m•htl 
I ltalla .. bit olonacaktlr. 61- öetlne ~erek kendilini lllale ,.p11c1ı. Tanare c..-,eti aa•ma . Kaıı.uar Ugarken : J6-1&.Sq-21 de bik6metin u•eti lzeriae 
ılt ltoıoa1uı zarafet Te incelik tehdit etoıı' 't'e İla7a bi9ak çık· mlaamereler yerildi. Bllytikleri· Ouma T• Pe,._. gtlnleri 18,80 da hatlar komoloslupun iftirAk 91.tıil 
''• olmaıı1ar. mittir. mize tebrik telsrraflan cekilcli. haber ahnmııbr. 



8a1ıUe ' Y"eni Allr 

Dl. 1'1usıoliniain Yeni Hamlesi 
...................................................... 

Faşist Fırkasında 
Scı sya; istlik Cephesi 

··-·-·· M. 

Uyuşturucu Maddeler 
Kartelle Anlaşamadı 

Japonyaya Bin Sandık 
Türkçeye Çe-vJ.re:n. : A..11. Şe"Vk.e"t 

Kaldera talyada Hürri
yetin iadesini istiyor 

Ta~as Usulile 
Afyoll 

Satılacak -
- 17 - Haber aldığımıza göre Afyon ve'esi imza edilmeden Iktİ~ 

- Njçiu mi7 Ren tüooarım tarmıştJ işte... Artık ne poliı, Milano, 1 (A.A) - Deyli Tel- dera arasındaki son mülakat ~atışları için Ayrupaya gitmiş Vekaletinden Afyan üzerine bıf 
da ondan.. DolRndırıoıl11rla ne ne de adalet ona bırşey yapa· graf muhabirinin öğrendiğine hakkında bit çok ıayialar d.olaı· olan Uyuıturucu maddeler inhi· sandıklık bir takaı 1116"~ 
ı,ım Yar7 ınazdı. Hele dü~manları izini bi- göre M. Mussolini sosyalist ma maktadır. Ezcümle M. Mussoli sarı umum müdürü AH Sami bey ~esi talep eylemişti: ~ao"' 

Polo işin bozulmaarnı iıtiyor- le bolamıyacaklardı. bafilini bu fırkanın faşist fırka nioin M. Kalderayı arkadaı olarak Paristeki Afyon Karteli ile te~ ıdare Japonya Afyon ıuhlıat clık 
du • .Meybaneoi1e kArdeflik l'azi· Ro ümit Oanın 0 kad,.r iQİD i smda yeni bir sosyalist faşist selamJadığı ve M. Kalderanın maslarını yapmıştır. bu sene zarfında bin 1111 

-

feainden bahaetti. doldurmuştu ki zifaf geceıi ter- cenahı yapması hususunda yok· İtalyaya da hürriyet iade edil- Kartel mühim miktarda Türk Afyon satmağ~. t~min eyl~ı,ıl 
- Haycli ökiizlüğünü bırak •. kettıJ?'t Uez"nı clö~ünmeg• b:lşla. lamışhr Buna mukabil sosyalist· diği takdirde faşist fırkasına ve Yugoslav malı Afyon almağı bulun~yordu. Dun ıcra vekı; 

Bo ad•mı poliıin elin• Teremeyiz dı. Hezan dantine icl\bet ede- lere fırkada mühim ve bilhas· girmeğe hazır olduğunu söyle· kabul eylemi, ise de fiatler üıe· h.ey:tınd~n çıkan kararname fı,Jil 
ra... rek yatak: oduında bıraktııtı sa milli işi kontrolü altmda bu diği vakit M. Mussolini şahsi rinde bir itHifa varılamamı•br. rı,mızdekı aUlikadarlara ~dclt 

K b b. ı l d 'd - • ı d · h"" · t' d .. ·ı k il kt•f h"' · " o.unmuştur. yuşturucu nı a a n ıert ır Hl e mey- mektuba okudogo zaman na yap- un uran ı arı şuoe er e vazı- urrıye ı egı o e ı urrı-. M"' k t K" . t l'k . . .. det" 
haneoi ba1?ırdı: t' feler verilecektir Dahili siyaset yeti vermene hazırlandığını söy- d~lza. e~a anunusanıye a ı ler ıdaresı japonyaya kon ..1' 

mı' ı 6 e ı mışbr v• Afy k bT · j•I"' 
- İşime karşılma1ını iıte· Hezao, elbette kocıuının içlı tarihinde bu teşabbüs M. Mus- diği rivayet olunmaktadır. Al' S . b . b .. 

1 
d cegı onun mu a 1 ını r.t•" 

mem. Haydt defedin herifi dı•ıuı •• HTgiıine in!lnarak kendisini bek- solininin en cüretkar teşebbüsü- Milinoda efkarı umumıye, 
1 

b
1 

1 amdı ~ym . ?gun er] e emteası olarak alacaktır. 1.,.1 

,.. · . d'" S · "d · M stan u a av etıne ınbzar o u· f'h ı bil"" l ıyecelr, bı r feryad l taşıyan mek- ur. o.syalıst Jı erı Kaldera M. KaJderanın dürüstJfiğü ile . • ma ı son an aıma esasen . 'ti 

JUr d1&kika 181 uda çıku

madı. Polo gözJerinl meyhane. 
oiye dikerek onu dikkatle ıö:ııdü. 

Polonun ıararı kar.ıııoda 

m•1haneoi gevtedi .. 
Oan ce1aret ba larak agzmı 

a9tı: 

- Kaç para iıter1inlz ıöyle-

1inls. Yarın l'ereoeğim. 
- Bin frank ..• 
- Alı\ kabul ediyorum. 
Polo: 

tuponkta yszdıklarıııdan çok nın M. Mussolininin teklifini ka nüfusunun eğer birleşmesi ta· nur. ~yuıturucu m~ddeler ınb.ı- raroamenin. hükümlerini ıbt• 
ottyler anlJyacaktı. Gerçi baya- bul edip etmiyeceği hakkında bakkuk ederıe sermaye ile işeayni san Turk - J•pon tıca.ret. muka- eylemektedır. 
tının dönümünde bn beklenıniyen efkarı umumiye çok muhtelif- zamanda yardım edeceği kana •G• •• • .. ,.. Eli' 
bir darbe idı. Bonoola beraber tir. Ve M. Mussolini ile M. Kal atindedir. Panayırı ezenler J 
Oan ıel'diğl kıt.dınm Tcfatmdan, 

~~~~~Q ~:;~.~.:1:::;,·:,~~.0.:1%~~ Büyük Kütüphane ı Yugoslavya Bini Tecavüz Etti 
9ekeoek, göı. yaşları dHkecekti. 

!,~!·:.::·;~::·0 •1::ı.~:·k1~~=:.~:: Kral Ta rafından Açılacaktır Kıralı Parisa Gidiyor 
etmiyeoekti. Uo7.an için kocası- Londra, 1 (.A.A)) - 500000 Pariı 1 ( A.A) - Yogoılav 

Sterlin lira111 Hrfil• inşa ve ik~ Karalı Alekıandırrn Pariı ıeya 
nın iıtedi2i 1aata b..adar belliye· 

k mal edilen Kemhrio üni veuite- batı ir.in aiaoaoak. tetbirler Hel-re dua etmekttn ba~ka yapacak ,.. 

9 Eyliil kartuluş bay~amı hazırlı1'' 
larına faaliyetle devam edili yat 

göreo•~' 
bir ••r yoktu. sinin yeni kütüpbıınesi kral gı ııtll\ bııraret1i noktainaznr l•a-

- Heni de unutma... Eter tarafıııd!ln 22 birinoi Te~riode 
b tiıine l'esile olmaktadır. 

9 eylill paoay.trında gün geç· 
tekçe faaliyet artmakta T• ziya 
retçi adedi o niıbette çogalroak
tadır. 

beynelmilel pana:rın 

lerdir. 
Bo ıaeneki 9 }~yh\I -.enHk 1'1~ 

~imdiye kadar görülmiyen hif f 
••ni oradan atmıyor!arH anoak resmen açılacllktır. 

beni• ına11otum .. ,.eıindedir. Küt kokoıa burnuna yakt- 1 ·ı· L. Alman AVUkallar 
B yordn. I11mn bir 80t'rtk dış leri- ngı iZ ır~sı 
tn~eO~ı~e~:kabol ediyorum. ni gıoırdatnıakta idı. Oan fizyo- O 

- Bu i• te bitti. Şimdi ıöyle lojtk 11tırabma bakmıyarak tatlı ou·smekte o vam Edı· or ~,üsevilerin Ve~alıtini 

Haber al<111tımıza göre pana· 
yırı ıon iiç gün içinde ziyaret 
edenlerin adedi 52 bin küınr ki
••ye baliğ olmu,tur. 

1 ,,. 
kilde yapılaoaktar, 9 Byld ıt' 
raeim programı tamamen b•• 11 
faamıthr. Program, el'eıo• 

bakl\lım kimıin, böl'iyyetin ne· hayallere dalmıştı. 0 k~dllr k(IO· e y 
.atr' bir aaılsad• konntnyor, bu- d~.•inden g"çmışu ki kendisini Londra, 31 (A. A.) - Ingiliz AIBmlJ8C8klar Al{lkadarlarrn teminine göre 

bn hafta içinde civar vilayet ve 
kazaları.lan lzmire fazla ziyaretçi 
gelecektir. Afyon, Dınizli, Ban· 
dlrma merkezlerinden bı.şlıyarak 
hır iııtaayondan 9 ey lüle kadar 
İzmir• binlerce yolou gelerek 

I'' yazdığımız Teçhil• ikı kıılDl 0~ı· 

nnnJaberaber bizim dilimizden gorenJer ıon hadıaeden şuurunu lirası 1924 tenberi en dun sevi· 
ie anlıyoraun. (Argo biliyoraun) kaybettiğine hükm~debilirlerdi. yeyi bularak 74 e inmiştir. BERLlN, 1 (A.A) - Ha-vat 

rak hazırlanmıştır. Sahabtsll 
.,~ 

leye kadar yapılacak ıner• 

H dıf' d b l öd HaJbaki hiç tı- öyle değildi. R S h t• ınahabirindt>n: 
h:.e tıtti: a mey anıo m a· Kurtuluş ihtimalinin çogalma11 0ID8 eya 8 1 M. Bitlerin reııni mümessili 

aııkert olacaktır. tf 
Halk tezahura.tı da geçen ot 

nelerde olilağo gıbi öğl&d-9D 1 

ra yapılRcaktır. 
_ Haydi 9 feodlnin canını gen9 adamın kalbincfe eu tatlı Teyit OIUDJ"Or M. Rud<ılf He1111 fırka !lıasından 

ıtkma •• Miişterldir artık ... Mah- beyeoanların yeniden alevlenme- Paris, 1 (A.A) _ M. Bartu olan anıkatlara Yahudiler ~a~a-
11ende Jundiıine bir yatak göt· ıine ıebebiyet nrını,tı. nun sonbaharda Romaya gide fınilan fırka azasından hırıne ~· 
terelim. . .. lceği teyit edilmektedir. Cenevre karşı açılacak da..-alarıll\ Yahu· Yelkencı·ıerı·mı·z Gu" reş Bı·rı·ncı·ıı·kıe 

Varol - ETet beni mahzene . . . . . milletler cemiyeti mü7.akereleri ı erın ve ı ı erıol yapmagı Konagından hareketını mu-ı d · ı · k"ll"kl 

lndiriniz. · tea'kıp neler olııp bıttığını bırer haricinde yapılacak görüşmeler ya1ak etmiştir. • • • t • 

Meyhaneci oturduğu peyke- birer g?riiy~_rdııı . e~lnki •.. ı~te .. H.r- kısmen bu mühim diplomatik :M. HeHı Yııhudılere kar~ı Refı'k Bey-v·a-purda Hara· Eyli._ ı ilih&,.etiıı•! 
zan eeıız guze ıı~ı e gornnuyor. .. .. . . , 

nin arkaaıodakı merclil'eni göı· K . mulakatın ihzarma hasredıle- yaptığı ıttıhamlal'l tekr"r et- , • • Izmırde Ya.pılaott1' 
ocaaının tsrarerıgız surette gay· k . . . 

1 
T b k Ed ld 

terdi: b b . d d . d" 1 1 ce tır. mıştır. ret 8 e rı 1 1 ıı u etın en enn en ışe er toy· • • Şehrimizde yem başlıyıı , 
- Zahmet olmazıa burRdaıı kt d 1, . k .. 1 - • • • • - • 16rlı 

ouyurnouz. 
ma a ır. "engı u9n , goz erı her gün hir ~arça daha ı Jf 

kt• d""' H b 1 Türkiye yelken birıncilıkle· ı · 11 y.a,1ı, dalgın, çok dalgındır. Ge· ısa ı a er er . "k . . d . Tk h f yen giireı, ıpornnun dıtba zif' .a 

Oan hizbı1e ınmce di,leri 
birbirine vurnyorda. Hayatında 

titrediğini bilmezdi • .El bi1elerini, 
kurutulmak özere, yakarda bı

rakmııtı. }'akat içinde ıonıaz hir 
ıel'inç Yardı. Nihayet knrtul 
mu.to. 20 eaat ıonra tamamen 
lıürri1etine mesut yovHıoa ka· 
~oşacnkh. Bir mucize eseri ola· 

lıa duvaltını yarnşça başından riııe iştıra ıçıo enızoı ı eye l ··rn 
roiıi Adi 1 beyin idaresinde lı alaka gürmeıln i döşlineo gtJ 

atıyor. Çıplnk oınuzlnrı iç çeki•- bl' 
!erile inip kalkıyor. Bir eatıdet u·· zu··m Inc~r Ve Zahı· e Sat şla 1 tanbola giderek orada Y"Ptıkları fedıraııiyonu 'l'ürkiye giireŞ •' 

1 ~ miisahakaların ikisinde birincilik · ·ı·•·ı · 1 · d ılıJl 
ytnası. olmağa n_ıımzet ~.nln~an Qn. Alıcı Fiat 3 B Alazraki 13 75 13 75 n sonuncusunda da ikinoilık rıncı 

1
:• orının .zmır -t: ya~·n d' 

bu gelın oılası, ıtınah duzenıne 2177 l? Soları' s· 18 50 12336 Yeku" n sına .11.arar Termıştır. uç gu · rı"' 
b .:u almak suretiJe Tlirkiye yelken " 

rağmen, genç kıza ır ıstırap 21 :!9 . Kırlra. Ktlzım 8 l:l 50 vam eclecek olan bıı güreş bl , 
ı k k tı Ço Alım Fiat ı,ıunpiyonluA"unu kazanan Acar 8' 

yuvaıı o ara - o arını açmı~tır. 1799 Alvoıı· l~ı·. 8 50 16 • ci 1 iklerine lstımbul, Ankara, 
O ı ı d ıt • 1071 Jıro ve ~ii 5 13 II sahibi va ıerdiimeni H.efık ttof 

an onun naııı cıvran lemı, 1566,5 H z Ahmet 7 13 ;353 Şerif Henızi O 7 75 beyla Flok9ueu ]j'utlıi bey T" di hke$ir, Eaki,ehir, Trabzon .ı> • 
kendiıini nHıl iniltilerle bekle- 1197 Vıtel 8 50 15 60 I . k 

1 
·ııtıt• 

d. · · ·· · 350 H Alaı;raki 5 11 i!:•r arkadaşları Ouına 
0
<rünü Sa ya ve "mır mrnta ·sarı. ı" 

1
• ıgını gorliyor. 8 50 22 .,.. ' 

rak polieın eliııden yakasını kor - Sonu Vaı - 10:17 Jıro n Şü. 189 Kırk Kbım 6 25 12 lcarya. -vapuru ile Iatanbnlıfao edecc,ktir. },ederasiyon ba •f_t 
.... •• ı •• .... 34.5 Ş Riza hM. 8 16 oY 

Sovyetlerin IV!illetler Ce 
miyetine Girmesi Yakın 

- Baş t01atı bumcr sahıJeae - riyorlar. lngittcrenin bu hususta· 
Lahey, 1 ( A.A) - Hollanda taki icraatı tali bir mahiyette 

hükumeti Sovyet Rusyamn Mil· ve Fransız tezine muzaheret 
Jetler cemiyetine girmesi mese• etmekten ibarettir.Sovyet Rusya .. 
lesinde asamJede ittihaz edeceği nın milletler cemiyetine girmesi 

b tt b k t . t tk'k 1 k yalnız bu müessesenin otoritesini a ı are e ı e ı ey eme - . 
kuvvetlendırmekle kalmıyacak 

t~.dir. Simdiden anlaşıldığına ayni zamanda Sovyetler ittihadı 
gore Hollanda Sovyet Rusyanın ile diğer aza devletler arasında 
girmesi aleyhinde rey vcrmiye. daimi temu tesisine imkan ve· 
cckt~r: Fakat le~t~ mi rey ve- recektir ki bundan Avrupa 
recegı ve yahut ıstınkaf mı ede· havası istifade edecektir. 
çeği de malum değildir Londra, ı { A .A ) - Eylülde 

Londra 31 ( A. A) - Eyi Cenıevrede toplanacak olan mil· 
malümut alan mahafil Sovyetler letler cemiyeti heyeti umumiye
ittihadının mHletler cemiyetine ıinde ıngiltercyi hariciye nazırı 
girmesi hakkmda diplomatik gö- Sir John Simon ile Lort Eden 
rüsmeleria devam ettiğini bildi· temail edeceklerdir. 

173 A Malamo 6 25 12 25 gelmişlerdir. on be~inde 1ııtanl>olda yapıl• ı 
337,5 H Alyoti 9 75 16 Oı 

14.2 Jl F k 5 a Keodileri11i mınta.ka ildnoi Balkan giiref olimpiyaılarıoıll .ı, 
336 J' Taraoto M 9 25 14 · rao 0 "l 1 
182 y ! TaJiH 11 14 155 J' Kohen 5 25 10 25 reııi RAşa.t, umnmi katip .1.) itat, ra11nı müteakip hemen Tfir"' 

6 Moltliı, Demtr Şnki, anıkat .. b . 'l'kl . . ak''' 
179 Al J Tıuaoto 9 50 14. 87 1~4 H Şeşbe11 6 75 M t f M·· . b 1 1 d b b. goret ırıocı ı 11rını yapac ı as a a unır ey er • a a ır ••'' 148 Sipahi z Riza 9 ıs 50 53 F Pakeu 6 50 7 25 .. . .................................. ~·. iJ" 

" 
1

,, çok arkada~ları roıurkorle 1ı- miyet1eri ittifakı ikinci reı•• 
llt D Arditi 9 75 12 50 62 Ş Riza Ih ., .., . .1 

man haricinde karıjılt.mışlardır. yezit meb'usu Halit Bayr•lıP" 
25i Eınaf Ahali B.10 13 l.O Dinar bobn 7 7 50 .k Gemi limana girip demirledik- B f d , v d yıfY 

9-i Diamontidiı 10 50 14. 50 28 M J Tarauto 6 13 ten · ıonra iıtikbale gelenler Ya- ey tara ın. a~ ~ aşagı a 
72 S Sülflymauo. 11 87 12 25 14. N Sait 5 75 5 75 para ç•kwı,ıar. .Mıutaka ikinci telgraf. gelmışbr: . 
72 Trifooidiı 9 50 10 50 2329 Yekun reiıi Retat bey Türkiye ••mpi- Refık Beyefendıye pi 
61 M Arditi 12 50 13 Afyon yono Ref ık beyi kazandlğı mo· Türkiye Birincisi İzmir 1 

63 Koo. ittihat 13 75 1(; 50 Kilo Ahoı Fiat uffakıyetten dolayı tebrik ede- mıntakası Yaaıtasile 
33 P Paoi 10 11 75 206,200 Uoyn •. .M. 1. 70 70 rek hazırlanan buketi nrnıiRtir. Yelken birincilikleriniıı ~· 
31 Y Konyo 11 18 Ça Oinıi :mat Bir hnçıık 11ne gibi kıta' bir karaya hareketim dolayııile ıs:~ 
SO Ket~üda zade 10 50 13 50 514. Buğday 3 4.0 t zamında montıızanı çalışarak ıinde bulunamadım. Bugün bilYr 
27 .I!"' z Aptullah 6 25 9 25 4.22 Arpa 3 25 3 25 daha eaki olan lstanbnl yelken- puan farkı ile birinciliğiniıi. ~:· 
10 J K·ıbın 9 50 10 50 772 Nohut 5 37 5 75 oilerine karşı kazandı~ı bu mıı· ber aldım. Bu m~vaffakıyet~, 
10 G Feher li li 221 Bnrçak 5 5 l'affakıyetten <lolayı Refik beyi den dolayı hem lzmir ıpO ; 

9 N Kortntoı 16 16 (000 k. Akdarı 3 3 oırndan tebrik ederken geleoık ae- ve hem de ub alilerini uot ~ 
5 .Ali Şefik 9 10 5000 k. Komdarı ( 25 5 25 nelerde dı Türkiye ,ampiyonluğn merkez namına candan teb" 
5 Muhtar z Htl 11 50 IS 278 Kumdan nıı muhafaza etmeaini dileris. eder ve takdirlerimi sun•' 
' P Klark 10 16 12 96 .M.11w4arı S 2{i 3 25 Refik Beve Türkive İdman Ce- efendim. 
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Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 
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~ Al tay lılar 3.4 Da- Istanbul Mıntakası Spor 
~ lıkesiri Yendiler Kongresi Yapıldı 

1··~!~' i::··,~·,.~Ül~:.~~~::::! 1 ~:: ~::!~~.~·~~i;;.~:~·7::;: Zaniiediidi!;i Gibi"iZmir- Genç·i;;i;"'i8' y;ş~;·J;""Teseili 
,:•retrneyıpte hır az da etrafa ıandl\lyeeirıe kadar götürüp oturt d F tb ı ••} • t • d 
~.~n~ezdırmiş olsaydı g"Mek ı.en- nıaşto. e u o .. ~ .. ınemış ır Şi detle Tenkit Olundu. 
ioa ın gerek arnlarıo<.la yeni Graı, prnneio ha muameleıi-
~ link peydıuuna hnşııyan Lin- ne te~ekkür cttiJ,ti sıracb. kula- Sa.hada Yeni Bir Dlilnasebetsizlik Tenis lllaaaba.kalarinın :Neticeleri 
t..'' 'Valeı·vanın <lo<.lakları kımıl- ğına bir takım sözler daha ıöy- Onma günü .A.lu.noak stad- latarak bir gol daha attı. Daha Istanbol, 3.1 ( A.A) - Ietao · etmemektedır. Halbuki 18 çağı· 
• dıktarrn~ Yarrncı.ya kadn her ledıki bonlıuıo d11 teşekkür ıöz· yumu yine bir bayii fntbol me- ıkinci golün ~aşk;nlığıoı ğider- bul mıntaka11nın senelik kon- na gelmi 11 bir g809 müstakbel 
~'•ketıeri iki kimse tıuafınJan teri olmadıklan fazla oza.dığın- rAklıaı ile doldo. Uzun zaman· miyen nıieafirler bu golün of- greai bugün toplandı. Mıntaka inkişafı için gecikmiş bir çağ· 
f tin derin tetkik edtldiginin dan belli idı. daoberi h11yıoanlı bir maça bat- eaytt•n oldoğuno iddiR etmeye ikinci reiıi Fethi Tahsin be7 dadır. Spor koliibü yeti,tireo~ğl 
•r~ına varabilirdi. Sözlerin nihayetinlle prenı ret kalan fothol meraklıları da- başladılar Ti oyun bir müddet tam 1aat 10 da kongreyi açtı. idmancıları 15 _ 16 yaşında ça• 
b Ru ıki ca1n1nn birisi Hayın tatlı bir tebe11iim etmiş Te ba· ha erkenden ıabaya akın etmiye bn yüıı1deo durdu. Neticede ha- Ri.Taıete Galat.Haray mnrahhaıı hştırmağa başlRmalıdır .ki azami 
lt~rani o biriai kaııbar Ajerton şile de bir muvafakat işareti Yet'· ba,ladılar. kem Bahkeairlilerıo itirazlarını OeTdet bey, kltipliklere de Be- randıman alllbllıin. Anupada 

1
• mişti. Altay takımımız Balıkesir kabul etmedi Te dene 1 - 3 Al- ,ıktaştan Nuri, Hali9ten Adil Amerikada dünyanın her tara-

b Bir arahk .Ajerton Haym Gra1 prenıe demişti ki : fampiyooa ile, Tayyare oemiyeti tay lehirıe neticelendi. beyler ıe9ildil•r. İlk ıözii alan tında 14. • 15 yaşından itibaren 
n'''•inin yanına ıoknldu. v 6 - Zatı ••haneniz eger arzu- tarıı.fından tertip edilen kupa lktnct Devre mıntaka lklnoi reiıi T• HilAI çocuklara mabıoı ıınrf ıınıf mö-
~ı '' kendisine gayet hiirmetJi man taın olmasını emel boyu. ıoaçını yapııoaktı. Bu ma9 ayni Bahketlrliler birinoi dH·re- kufübünön murahhaaı Fethi Tah- 1abakalar Tardır. Küçük ya,takl 
~r iltifat ediy<•rmu' gibi eğil•· ruru.nız akrabamdan Kont• dö zamanda revano mahiyetinde deki mA~lilbiyetin aoııını 

9
tkar- ~in bey mmtakanı~ ~ir. ıe~elik ıporcnlar~o teıcil edilmeaind• 

~ dedi ki: Blinak cenaplarrnı ıofrada bana oldogondan bllhaı~a .Altay taraf- mak IQin daha ziyade 9alıtıyor· ıdart Ti fenni faah.retmı huHlla kauuot hır mahzar da yoktur. 
~· - Dikkat ediyor muımnnz! yakın hir yere otortu.nunnz. Zi- tarlarJ .oyuoan bıran evel lıa•- lar. Zaten teknikten ziyade ener- eden ~I~ rapor okudu. Mer.~ez Kanun 18 yaşmdan kiiQiik 
1 •ç •üphem yok, Hnnri büttin ra kendiıile görii~miyeli epey bir -ması ı9in aabırıızlaoıyorlardr. J'ı'k 01 . B 1 k . 

1
.
1 

bi heyetının ha-zırladıgı he1ap huJ&- olanların oemiyetlerdt re ... ıahibi ttlk • • • nı1an a ı Hır ı er r J 

1 lreııoı binba~ı Tornere an- zaman oldu. , Bırıncı takıoı maçlarından et·el müddet Alt k 1 . i 'L t • taıını kongreye arHttl. olmak idui i•lerde müdahale 
't · 1 l Alt d ·k· i ay a eaın ııa.ı' ır B b öf t · · · lJor. Pr.,oıin ver<lılti bır emir yapı an A tay. ınor u ı ıno dılar ve bunun netioeti olarakta . u raporu Hap m e tıştnın ıtmek neyinden hukuki Tazi7et-
' - Dikkat e<liyorom. Siz me- üzerine zabitlerdeu birisi talonda takımları maçı maaJHef zabıta- 10 DO" d k"k d 'k' . il . 

1 
mıotaka hetabatının yolunda !erini teebit eder Bunnn harl-,,L . . "' a ı a a ı ınoı go erın • 

'ta olmayın! Hanriyl bulup eofrada tamam nın mötlabaleaıle yarım kal aptıl Ot d Lfk ı.. oldngnnu te1blt eden raporu cinde mHelA müteallim yahut 
lı d Y b" · ·ı · 1 k 1 ar. uzoncu a.. aya .. a. t k" · V b d k 'k 1 k b' ~ Q&yundorani bo ıc>zleri o ka- prenıin sol tarafına oturttu Qu ı. arının ırınoı erı 0 aca d b•k· . tt B • ıp ettı. • e• • ı • ı ır t 

1 
b 

1 
it d b 

11 • Y • . • .• •• •• ar • tm Tazıye e oynıyan a- . . . . " e e unTan art a ın a u QO• 
L't Y&Taıı söyledi ki kanharun halde Grat ile Hanri araaında ve kendılerınden ko9uklere nu· l k . ı·ı . t ·ır.:· d k t. ııtırahatten ıoara ıkınoı oeJae ki 1 t 1 d ka 
{ ,. . . ı 111r ı erıo azyı ın en ur n- . . .. .. . cu arın ça ış ırı maııo a ou-
,~ıakıarından batka bir kulak yalnız prenı hail oluyordu. mune olma1ı ıcap eden bo ta• lan Altaylılar mukabil akına toplandığı Takıt ılk ıosu Beşık. ni bir mahzar olmama11oa mo-
'"'dı ı'tı'•emezdı·. S · f J d d ıı · 1 ktmların oyuncularının külhan· taş kulübünün murahhası Foat 

" " aır ıo ra ara a ave ı er ge9tiler On daı..ı·ka ıonra da 18 kabil teknik bir çok faydalar . beyler gibi saha ortBllıoda yum- • .. bey al4ı. ~lt~inbaşı 'l'uroerio müldzim oturarak ht1p bı_rden yem~ge ruk yumruğa gelmel•ri ıpor he- çizgiıl J9iııde Vahap ıoldan al· Fuat h•y oldukça uzun ıüren Tardır. Fentrbahçe morabhasının 
l sy hakkındaki tahmini yan- ba~lanıldı. Bn zıyahttte Hınt dııt-ı topu yerden bı'r paıla kii· ikinci tı1kriri programaı•hk-
ı .. . Tesk8.r1arını pek haklı olarak '"' beyanatında tn siyade üç nok. 
' de ... ild' H kik t ıtuo tabahat usolu ıle Anupa taba- ük H kk d' d b d tan ,·ka ete "ı"ttı· ~l ,., 

1
• • a ' çoou" .. . . . .. .. . müteeHir etti. Son zamanlarda ~ a ıya Ter ı, 0 a un an taya nıuuı dikkati oelbediyordu. 1 Y • · ı. h kızarip kah urarmaaına. •• hat u1nlu hırbırlerıle buyuk bır ııkl m ,. b 1 b 'bi h ııtırade ttderek takımına dördün- 1 M t k ı.. h ı· Yine şifahen izahıdil•o b11 ,...P at a"a aş ıyan u gı a , - ın a a mera.ez eye ı 

ld· olan Gra1ıa aa!oua girrn11i rekabet• çıkmışlardı. O kadar raketlerin bir an eyvel önüne nü 1ayıyı kaydetti. Balıkeıfrliler merkttıd umuminin Beşiktaş ko- takrirde ıpor noktaaından geri 
'· .. .. çe~itli, mükemmel, enf eı, nadır g.,9i lmHi için alakadar heyetle- •imdi hi9 olmasıa daha a11 ıayı lüböne Terdt.1tl bin liranın be9 kalmamızın ·n munaffak olama· 

t~ Graıın bn aktaınkl ıuıane yemekler hazırlanmıttı ki han- rin daha cezri hareket etmeleri tarkile magltlp olmak için Alta- yüzünü knlübt Termit dil•er be' yı,ımıztn progr11mıızhktau ileri 
~,~~"tin~ .b~tün ~ihan hay.rette ~iıine ~akılııa .inaan~_n iş.~ihasını lazımgeldiği kaoaatinyeyi~. ya bir gol daha atmata 9abalı· 1üziini1 Termemiştir. o geldigiui izah ediyordu. 
t, yerı ıdı. Duı beyaz ıpek- deprettırmemt1ı mumkun ol- Saat 17 .. Şimdi herkH günün yorlar amma bonon bir netioeıi Halbuki konıreye arzedilen Hu takrırler reye konuldu.,. 
d,rı bir rop giymitti ki yakarı- mazdı. mühim maçının bir an eT'fel baş- olmıyor Te Her Markı'ın düdü- heHp hüJA.ı:umda h•na dair aa- ekaeriyetle kabul eciildi. Teknik 
~-~ a,agıya ~adar İnci, Elmaı, Ferit ile Raul T• Hayım laınaın için eabıraızlanıyor. Ni ğü oyunun bittiğini haber Te• rahat yoktur. beyetlerm raporları okunduktan 
•r· ııt, L~l ıle donaomı,tı. Her Dnraol de Premıin ıofra&ınl\ otor · b.ayet önden Bahkeıirll futbol- ri,or. 2 _ Be,ikta,ın Çıragan aaha.- ıonra beş dak ika ara nrildi. 

t\ 
1 ayrı renkte bu oevahirJerin tulmoıtlardı. onlar diiz beyaz Ye ince ıiyah ETTelce yapacakları ma9a ıının mükemmel bir hale ifrağı Bu intihabat nıticeı\inde yeni 

,0~'aıı bi.itiin giizleri kama~tırı· Bo hikbyımıizi te,kiJ eden çizgili formalıuile arkadan da ehemmiyet vermiyere.k: takıma Iç•n mıntaka merkeır heyetinin hey•tler şöyle te,ekkül tıtti: 
111 

du. Hele başına koydugu Yak'a azaJarıuın en baohoaları A ltaytn aiyab beyazlıları ıahada çoluk çocuk alarak Balıkeıire yüz lira mauarh• yaptırdığı plan. Merktııı heyeti r11i11i Hamdi 
Q)'l'kiz tacı ıom pıılantadan bu geoe 'u salonda ve batta göründüler. 01un tam 17,10 da giden Alta1hlar orada mağlap Bu plAndan iltifade Taziyetinde Emin bey. Allınorılıı ikioci reiıi 
~.duğnodan göklerin bütün yıl- Prenıin kendi ıofraaında toplan· hl\kem her Maklıo idareıinde olunca bir çok kimseler maaıu- bulunan Beşiktaş kulübüne Te- U'ethi Tahıin hey (Hilal) azalar 
ı-~ 1 •tt başma toıllaomıt zanno- mı,lardı. ba~ladı. biyetin ıebebini aramadan lz- rilmemiştir. Sadi, ( Galatasarnya ) Salahittin 
tı~r<Iu . Bunların birbirleri hakların- İlk Yaruşu Altaylılar yaptı. mirde futbolun ıöndiiğünü Te 3 - Kulüplerde bir itiyat (Fenerbahçe) Salfıbittın(Beşikta') 

ıı :l.ı.ten Y"lnız kflndi güzelliği daki nefretleri izaha muhtaç dtı· Vahap Hakkı yer<len -paılaşmağa Bahk~ıire mağlup olan bu takı- netice1i olarak faal aza miktarını beyler. 

~· <ııiıanı kırıp geçirmege mok- gildi. Lakin Pren• hazretlerine ba,ıadılar. Dfüdöncii dakikada mıo İzmiri temıil tdemiyeoeğini fazla göıtermek itiyadı Tardır. .Futbol heyeti reıı i Necmi bey 
~dır uiaa bu harikolnde enfeı hürmeten hiç bırisi ötekine zerre Altl\ylıların yaptı~ı höonm Ba. dü,ünmeden ileri siirmö,lerdt. Bu yüzden lstanbulda bilfiil (1'opkapı), aza Niizhet bey (Fe· 
,'dın bir de böyle Jahnti bir kadar husumet ve adavet eaeri hkeıir kaleaine tehlikeli daki- Dünkü ma9 bu iddialarıo hi

9 
te ıporcu adedı muhtelif reım1 nerbabçe), .Ma1ı1lıh be1 (G lata• 

{!'!~' ile ıüılendiği hl\ ide, fazla göstermiyor, hepıide mümkio ol kalar 1aşattı fakat korner. Teh- yerinde olmadığını yukarıda ya., teşekküller tarafından tescil edil- saray) Sabri bey, ( B"'iktaş) Ke-
b ak bir de o kadar Takarh doğu kadar birbirinin yüzüne like bertaraf oldu. Kornerden dığımız gibi teknikt•n ziyade miş miktarın çok dunnodadır. mal hey (Eyüp). 
Q~r ta,.ır peyda ıtmiti.i ki biitiin giilümaemege gayret ediyordu. atılan top Balıkesir müdafileri enerji ile oynıyan bo takımın Bunn taabih etmek 13.zımdır. Güre,, lıoke, iskrim lıeyeti 
t ltı az kalam ,n tahane tavır Prenı pek az yemek yımf!kte açarak aıag i9l•rine Terdiler. O Altay birinoi takımmı mağlnp Fethi Tabıin bey Fuat heye reııi lıınail Hakkı hey (Vefa 
~~~:•ında 11cdeye kapırnaoak- idi. Anupaca höyle bir 2'liyafette da ilerledi n ofsayt vaziyetinde edemiyeoegi gibi Aıtayın lzmiri o~Tap T~rerek merkezi nmumi· Kıımlu.pı), aza Sfldat (Haliç), 

t'ad· yemekleri pek beğenmek Te çok Alta! ağlarıua takarak takımı- her Yakıt tamıil edebileceğini n~n Be,ıkta,a 1000 hra verdi- Saip (Anactola), Nuri (Be,ikta,), 
-1\ ı Rışmont yemek salo- yimek •T 1ahibine bir 'eref ıa nm ılk ıayıeını yaptı. Bundan .. 

1 
.
1 

ö diil E 
0 

gınden malAmatı olmad,.ğını n V ehk (V 6fa Kurnkapı) beyler. 
t lla girdıkten ıonra Prenı Ba- b"Ji F k t .Aı 0 b de.t ıonra top bir müddet ortalarda g~z ke~ı e.A.lgt' r t ekr. dğohr huma böyle bir muamelenin mıntaka Voleybol, Bıuketbol heyeti 
"'r . . . ya ı r. a a ya a u a . gun u ay a ımı a a e em-
1-t .. noın d.e gıld~ğı. borasan)ar aksinedir. Sofralarda az yimeğl doJa~tı.10 cu dakı~ada Altaylılar miyetle tertip edilmit olaa idi. merkezinden bo teııe zarfında reiıi: Ali Rulnn b"y ( Hilal ) 

''•ndan ılan e<lıldı. f t sayarlar tazyıke başladı. Bır artilık Vahap . .. geçmediğini ştref stadına ait A~alar: Tahir (htanbulıpor) Ha-
~ .. .. zara e · k . . a· Bıı galtbıy•t çok yuk1tk aayı . . . F ·d h renı o gnnku yarı A nopa- Ytımık ok ozun ıürmıdi. ıı ı hır 9ekı' yaph top ırege . t . plAnın da merkezden ıatenmedı - dı ( Vefa Kuıukapı ). ert uo 

''"•t ı· · d ıt' t " · ·ı H t ç k . td· H lark1Ie olur ye zmırde futbol . . .. 1 d" V .. 1 (G 1 t ) Ek ( T k ) lı ,, ... • ını e~ış ırmı,, aaı ın • Bittikten ıoora Prenı koionn çarpara ~erı ge ı. ııtmen ye· _ gım ıoy e ı. e muıecoe ıporco a a aearay i rem op apa 
"tıhgına girmi~ti. Bo •lbiıe kı- L'di Ri9monda nrdi. Hepıi bir- u,en Şükrü güzel bir kafa Toru öldıı di1enlerio de ag11 kapa- adedi hakkında l!,uat beyin nok- beyler, 

• l't geni' bir Hint libası üze. den batka bir ealooa girdiler. 'u ile taklmının beraberlik 1ayı- nırdı. Kaptan tai nu:arına iltihak ettiğinj bil- .Atletizm h~yeti reiıi Ali Riz-. 
ı 1"' •erpilmi' binlerce pırlanta- Buratı yemık ıaJon•ndan daha ıını .kaydetti. Artık 0100 heye. B dirdi. bey (Betikta•) aza Vedat Abat 

~:td,n, ha~:na .kollarına gerdanı- geni,, claha ıüılü idi. Knbbe1ine oıuuoı ~rttırmıştı. Altaylılar da- Türkiye irinciliklıri Bunu müteakip Beşikta~ mu ( Heşiktat ) İlhan (htaubulıpo~) 
~ aııJmıt Te konulmu, elmaı atılnıı' ye dışarıd&n ipek iplerle ha hAkım oyn11orlar. Ve top rahhaılarından Ril~tü bey 932 Oemal {.E'eoerbahç•) Ekrem (Hı-
~:lardao, ıerdanhklardan, h•zn- 0,.ıcıar" çektirilen büyük yelpa- ~~.temadiyen BahkHi~ kAl~ıi Birinci Teşrinin Son 'fe 938 ŞıJt maçlarının inta9 edH. IAI) bey.fer~ . . . 

tlerden ibaretti. zeler aalonon içine gayet litit oounde dolaştığı bal de hır netıce Haf tasında Yapılacak memetti 1tbehini ıordn. Eyuptan n .. nızctlık heyetı relıı Kadri 
't Graı ılı llabor Senç yanyana bir teriıılik Teriyordu. haaıl olmıyor Altaylılar kalenin Tilrkir• fntbol Te atletizm Kemal, Haliçten Mazhar, Eyup· Nari bey (Galatuaray) aza Rasi 
t ll~llıtışlardı. Eğer Lort Ri,mond Mi1afirlerin kahveleri burays dibine kadar topu ıoknyorlar. tan Şemıi, Galata1araydan Sabit (Beykoz) Bedri (Haliç) Demir 
"l'clı1t1,ri zavallı adam da şurada getirildi. Sonra cNogat> dedlk· Fakat buraada Bahkt1ir müdafi- biılncilik.lerialn te,rloieTel ayı- herler muhtelit me1eleler hak· Turaiot (İıtanbolıpor) Kadri 
'' nın ıon haftaıında yapılaoağı an-\ı Ydı onu Graaa kooa etmek teri türlü türlü Hint korabyeleri lerine kaptırıyorlar. Otuzuncu kında izahat iıtediler Te aldılar! (Fınerbah9e) beyler. 
'-lı, · · ·· ·· · · · · d k.k d k D ıt- d latılnu,tır. Futbol federa1.:-ono Müt k'ben Fen ... rb h9e mnrah· B " 'ki t b ı· · · H' lı: -~ ~l •ın aklından geçmiyeoek, altın, gumot tep11ler ı9ınde mı- a ı a a top Hğ a9ı 0 8 an a J •• ' ea ı .., " 111 e eye ı reııı ı m...., 
•a 1 d .. l b" l 1 k 1 .. .. mıntaka merkez heyetine goo- b 1 b ' t k f • kunda b (s··ı . ) T lit ~ 0 ıa ded .. i zan•edeoekler T• 1arirlere ikram edildi. Bunların o a gnze ı r orta ayıt a • e ona- aı arının ı r a r rı o • ey u eymanı ye aza a 

~'clını BaborHnoe Jı\yıt Zl'f08 hepsi baharla şeylerdi. Yedikten ne gönderdi. Vahap yeti'ti Te Ba- d~rdi~i bir mektupta, hmlr t•m· Morahha111t oit ... Jıın de i.zab (F1tner) YılmaB F•hrl (Bı,ik.t .. ) 
''()eklerdi. ıonra harauti 11öndörmeli için Jıkeıir ağlarına taktı. Şimdi Altay pıyonu Altay takımının bu H ettiği bir takrirde fil noktama bayler. 

' J)renı RabarHno Graııo ya- de h•• 00 töl'lü •urnplar i~mek 1 - 2 galip. İki dakika ıonra nekt lik maçlarıada aldığl dere- •ar miidafaa ediliyordu. HHap müfttti9leri (Vela 
t~~' l~lllltt• ıamaa ga7et itti· JA1ımıeliyordu. ~ abap deminki golden. ·~·kına o•l•ri 'rt bakım raporlarını i•- Batü~ ~por. tetkil&tı _ıs 1~· Komkapı) Suat (Hil&I) RHilt. 1 

'bal' l4ti&a yererek kızı• ko. - Sonu Vtıı - dönvıa Bahk .. i r mödaf ilerıni at- temltUr. tıoclao kuqük ıclmaoodart tHoıl - Lllt/tn Çevtrinir -

• 



' 

!'CaWte • ... .. 
llnsanlı•ın diıııiYerli Mallar Pazarı iz- Hasan Efendi 5 ~· :: • BYlade 619. Olarak 
~ "Yaza>ı. .A.>ıd.re lU:airo ~I mırde Şube Açıyor Bulundu 
e "1'"'u.::rk.Qeye Ce~e:n. ~ 1'Taeu.lıi ~-1; = 6ömrlk ••m•rlartadaa ••. = - BI ' 1 K = s·· b k M 1 A tekait Ha1an ıfımdi dün evinde 
:_ • - r ne •••m - § umer an amu atını Toplu -_Şımdi •erde OlllHw Ola.•ımDe...Aa.4.:-- O • ~ aıtt olarak boıunmu,ıur. 

1 &"'1& .a- J k B M - d 8 J v lkiçe,melikte otarao Baun 
i8tk6nama Bulmak Tolunu Bilirim~ ara ır agaza 8 U 8C8gJZ •lencltnin !>ir taç göndenberi 

: - 67 - E Sümerbaıılraaityerla mallar pa layı tepkkiir et.eti bir •asife tvioden .?ıkmac1ı~111 ıaren kom· 

Halllunda Tevlllf ~ 
Galatada llyadi baınnda. dl•• 

ya kı• Te erkek üniversiteli tır 
Uf Te &ab müdtlrü Mahmut • 
Ahmet beyin clolanduıcıhk OJıl' 
dHlnclen dolayı teyklfine k•,.r 
Y'erlfdiği f ıtan bul ticaret oll' 
ıından şehrimi.a oduıoa herifi 
m"14rnac bi idi rf lmittir. 

- Dıynr iri : fki teb,,..üm koydolfn t•Hp Jcue1erini geri zan mad6riyetİ•İn ıehrimizde de biliriz. •
0

1an fDpbe etmışlır Te keyfi · 
•ardır · karımınl\i •• knumınki· gütüdü. "O zerindeki A nup•h bir şube aç.atağa karar Yerclitini 9 Ey161 beynelmil~ paaayı- 7etten •ahıtayı haberdar e1Je. ıaıandaa: 
ki o zaman b•nlare artık bir elbi ... t, gülltm•ylff ntt •nln biylk memn•İyetle hal»er al· nada Sllmeıbaak paYJO•• serek :ı,ıerdlr. Zabıtaca •9ılan eTde Zebra hanımın Ahmet .,, 
daha ~öremiyectııtima dü~üneee· küatabta,tırdııı b11r~kıtleri •e c!ık. bu iı'erle meığul olmak harici, gerek dalailiıade bir de 1

81
"n efendi yatağında öli daki alacağından dolayı 

tun u bl•iinden aaha zayaj• hatta neuk•ti .Jıeor'• bile 6ıere matawar müdUrü Baha kor itibarile bir ~ .. er addedi 
0 

arak bulaom~,tnr. haca• aluaaa Udaci Salial 
he,ıan:lcaaım. Dnnya bızim ya- acayip ıörftnfty~rdu Kama'•ın Esat bey lzmire gelmit Ye tq 1.Wlir. Simerbank yerli mallar . Haun ıfeod1nin kalp "

1
"•· mabalJ•indtt .Ali efendi 

sının barflMi ribtdir. Qtçeğ• yaY.a,ça taylediıt ci~mre1i öteki kilitını bi~ir~rek lıtanbu1a ••· paıan mlmeuili Ekre• lte,in ıınd•D:;:ır:ın. z~nnttdil'!1e~tedir. ıinie k&ia 32' •• 3:!6 yer .. 
niıpetle itaret n• iıe çiçek te talebe tırcfimft etmedf. det ey~e~1fbr. . mayaffaluyeticlir. Tepir ola•an llllllfrlilf ~tti 39' namara&ajlı bir 9Ah alll 
(r•irnlerden birinin üserindeki Jııor: .. Selabıyettar bar-~tt~--al~ı mallan• rtızeJliji, ~ .. itlerin sea B • . iki bane7e miakuua al 
tlçegi röıterdi) berbangibir .. ,.. - .Japonya'd• bu gençler biç ıımız malumattaD ~rendıgımıze riDliji, zarafeti ve fiatlann 11CID· b..:ııkesırh Futbolcular bugün bot1ak ve üatlerl birer ... 
nlıpetle odur. Her .. 1 t,arettir. i9mezler. Bu talebenin tarboe1o- n•za.::o. burada ~1~ fd~ açma lutu itibarile p•••Jlrda en ~ok ~ ~areket eden Bandırma birer .ofadan ibaret ild .. r 
lpretten mAoah ,.Y• dogro gft· gundan mftree11ir oldu nınht l~fııcat. ıayheıı 11

1
m dıye kadar ziyaret edilea ye atıf yapa• e r~!,redıı. • memleketlerine dön- liradan dört 71• iki h 

'- dü c1 
1 1 

'-
8 

• mu e ı ıc.ıet ane er e ablan ..& d m...,-er ır. 1 •tll 
JDlllL nyay1 er• 91tırm••, onra bakı~lan müpbeıulttf ı: Sümer bank malları ile ve aa· ye5 -•• paYJOD ar. .......................................... ya aıs atık ar&brma aar•• 
Ta11raya degra gitmektir. dış k•pı açılayordn Bir ayak m bt f'f b' d t 1

1
' Ayrıca haber aldığımıza rlre Yeni Ne•rtyat : birlaei arttırma11 2/10/98' · u e ı eşyayı ır ara a op u I . d 

Düıüaöyor ki alüm yakla· lf!li. Fakat gelen Kiyo dejtıldi. bulundurmak suretile halkımıza ımır e açılacak Blllğazama mü· Fen Ve San'at gflnü aaat 11 de yapılmak 
ıınc11. dorun. Rakıt Toznb p f'yda etti Ye Kft- teşhiri ve her sınıf balkın ibti- dlriyetiae bmiria k1J1Detli paç abhl• konaldn. Bu ar&U 

Gene KtamAyı tıtieY•p etti ma'nın gözlerine cenıfdı: yacını temin etmek ve ıatıı lerinden Bakıra sade Ahmet . 9 _ Eyliil. Paaayu~ ~~ıeb~ti netic•inde ı•bt bedeli 
ve tekrar tereftmeye koyaJdn: - Ya ölaey,1i7 fiatlannı normal bir ıelde Hk· bey tayia olunmathır. Bu iabetli ıl.e ıuzdel bı1r2t!'p. ıçerııınde ın- olanan kıyme&in 7ösde '15 

E 
·· J oı ·· ft L k lÜ baJk hİ . a.ı;.,. ta • d d f L bf&r e eD IDCI l&JllJDdft: b J j - Yet, oy e. om n yarı.· B()yle bir konu,maya bir ma sure e ımıza zmettir. ı-~ Ye yın en o ayı rerea 9 E Uil • • maMA ea tok arttır••• 

latm111 belki ona öyle bir imkAn A nnpah ile duam edebilir mi lzmirde bu şekilde mütenevvi Slimerbank umma müdürl Nu- T I . Y P•dD:ayınR yde teb~1111!t!, le1i yapıl"caktır. Akıi uk•i b. t ı 
1 11 

h L- • .. e Yızyon ne ır, a yo ı gısı .., 
yereoek~lr ~I tenim ed~l btt- idif Fakat ihtiyar ree1am haf- eşya~ı ır _araya ~p ıyan ~ yevm ra a ~yı Ye gerek aab~ ••~· Elektrik cereyanının 'riicade te~ en 90k arUıranm teabbüdii 
ttln .. kıllerın aalatıhr •.-retler ka bir Atemı menıopto. 0Hnp hıJ bır magaza bu:unm~dıgından :ulan midürii Eaat beyı tebnk mirleri, Gaz motCSrleri ye Gau- kalmak tartile aatış 16 gti• 
)lalini alma11, o ••killerin ma- vermeden önce dodakJariyle d•- Sumcrbanka bu hızmcbnden do ederiz jenler, Nikelaj bab11, Ditli çark· ba uzatılarak ikinci arttır 
naıı - Te ukh neleri Tarta • ril, göz kapaklariyle 11 ~nu lar, A Malla~l font, teaYiyecilik, 1,8/10/93' Perşembe günü 

keadilırioi belli e41ebilmeıi için Ye htizüulö bir uiilülue"yi• \'li- Rı·yasetıacumhur Ban- aB~~lı. t~l·d~ıyefl.er. ·~ cet.eller, 11 de yapılacaktır. kAfl d . ,., " · ırıncı cı ın ıhrııb Yardır . 
.. ,.,a • •recede canlılık Ti zünün Qizgilf rini gertlı: s·r . . . Bu arttırmada ..... 
mahzunluk iute eclebilecektir. - OiümJe dahi rııh möna e t ıku~um1 ıanatyı ':rbabdı, ~şçı yine tahmin olunan kiy .. •t 

d K 
• v e nııyen ere aYııye e erız . 

.Klapik, acıyı iokAr eaen bir 11beti teelı kabild ı r. En güç. osur un onserı 1ilzdo 75 ini bulmazıa par• 
lotan kartıamda 11hrap çek· olanı dK bodur, fakat bayatrn .ı& ••• Kirahk Ve tabıilioe dair mahkemeden•• 
menin deh .. tini duyuyordu. Ji- mantUı da belki bodur. olan büküm tarihi 2280 ıın 
ıor tercüme Mlerkın o da Müıaade nlaıa k , arkHında - Baş 7aıoıı Bmncı Sahifede - doyamadı;tı aaatler içinde geçti. Sat•ltk Haneler rah kanunun mer'iyet.- girdi 

K r.bı.mkıı.r DıyttbıJırız kı bfilön halk Bando heyeti Avropadaki emeali- bl 
amanm • müozni talebeıi, odasına çekıliyorclo. tarihten eni olmaaı bı.ıe 
. . d .• 

1 
k HHız •• nftfe191~ hır halde bo ne kıyaa ıdi!ıbilt1cek Ttt hattı\ tefev Kıar•ıykada çoook yoTHı ya. ru•zkAr kanon macı·bince ,. 

y iı zli n en go erini ayırma - Klapi k ytri n 6 ot 0 r<l u. "' "' u 
Yiikaek ü •ertiiriin biitiiu mt-"or- •ok ··atı ı. ff k tt klo1nde Bahadır ıoka1tında 18 aızm dikkatle dinJlyordo. Dir- _ Aman doıtarn, ıı~ mükem- " • go rece... mnva a IJıt e 15 geri kalacaktır. lşbn gayri dl 

ki ü d d 
1 11 

. larım dıkkatle takip etlıyordu. bulnnruu~ıur. Birçok yüksek aile- numaralı gayıt gfhıel ıa Te ne kul üzerinde berbanai bir ,e,ı 
H ert " en una aya ı, e erı ınel adnm, mük kem-mel! 1erbi· Bıllıaaı1:ı Sakıufoıı ıolo- 1 b"l b d t Hreti olan b- odalı bir hane a b k "' I• b' 'b kTtl · Kl · er ve ecııe ı er an oııu:t ıana -... • a talebinde bulunan 
ırı ırm• ı ı eomı' apı yeli bir hayalet gıui gıtti. Bıli · b ı v· u.k t · ki çok elnritli kiralıktır. ...ı 

kin yüzü nka ifade edır etmez, yor nıuııınoz ki genç hayaletler nnn aş angıcı uyu >Jr zev e kudreti öııünde hayretlerini yetlerindeki reemt vesaik il""' 
h"' .. ı-· .. .. .b. ı· clinlendı Te <;ok ürekJi alkıolar izbardaıı kendılerioi meoodıme· lzmirde Hatnolye mahalle .. lıkte yirmi gön zarfında bir10 

uzun u .,.., n'uyormot gı ı ıt· terbiyeli değillerdır ve ıbtıyar- 1 d 1, d ıiade çıkmaz ıokakta çocnk yor-
riyen bir i•ıar•t manzara11 ah lar onlara lıerkeai korkotmayt ıop a ı. lan cıyn t~şkıl ftdon mişlerdır. dn olarak 17 lira kira getıreo icraya möracaatluı Jibmndıt· 
J

ord ö . za l>ı tan hey lor cıJden ınu •allak Bandonun t•f i kaymakAm .Mtl•terlden aatı• bedeliD 
11 • gretmeKte ıon derece giiçlök olcyorlar v e takdir top l ıyorlardı. V beş odah ve 21 numaralı hane v v JıHr: Çl'kıyorJar. Çiinldi halıuttiıtiın eli beyi .,... zabitan beyleri ay- 1500 lirayw ıatılıkdır. maada ayrıca yüzde iki ho 

8
.
1 

b lkl 
11 1 

. Hu paı çnyı müt<"nldp Rapıo- n ayrı telırık edıısrkcn 1.amirtı dellitiy., ilı aatı' petin 
- ı mem e ıoa eri yı cençler hiçhır liaaıı bıJruıyor •e ılinırı ıkırıcı parçn;ıı da ayni Namazgah c11ddeıiode 25 eıki el <l daha birçok defalar t•ref ver- iledır. 20/9/93' tarihinden Li 

ıoramıyoraonnz, e ı. ancak: Zıpzıp clewHıni öğren - heycc:rnla .,.. a fıka ile (linlendi. nnınarah •• on ıekiz lira kira .., 
S K dö k J 

melerinı dıleriz Hizo bu tath haren tartoame htrk..ae a91k 
onra amaya · nere •· mişl~ı·, hallrnki.. Hunrla (lıı Klarnet ıolonuo ka getırAn üç odalı bir hane 1600 18' 

k b
. ı d K .,.. uoutulınas aaaUeri "•tatan loodarolacakhr. Taliplerin ~ 

ponca ıaa ır ıoa ıor n.. a· Dordu. Yine kapınrn tok- denı~ lerı znklf'I diohrnc.1i . J lirar• aatılıktır. lıtiyeolerin be· k k d h hl büyüklerimize de te,ekkür ede· de y•di lmç.uk temioat a ...... 
ma o l6amana a ar emen ç ma;tı Yoruluyordu. Seııfüdik Ha p:ırça itahR alakalı Ye lediye cl•ar111da 6 numarada nya bank itibar mektublllr' 
dü,ünmeden cıY"ap Yermi,ti. Dö- 1 ;inde kitara naJ;tınıltri birbiriııi daha ıiireklı Alkıf lar toplıadı. riz. Moral.ı zade ve şttrekaıı ticaret 333/18785 doeya nnmara•i1• al 
ti d ı:. u d p k Bando Hegetlnln Avdetl 1.u t .o u. takib" haşladı Te bu nağmeler .von "" ıonra attjtı Hnfo- R baoeaıoe miiracRatları. riııoi icraya müracaatları ...-

Klaptk alçak Hile ıorda: yoTarJanıtken ~eni~l ı yın .,., nzarı niJere b .. ,ıandı. BıJhHsaÇftykona- lAl ıytaHebt~oornkhudr banbd~ı~ dl 30-2-4 ·(381) olonor. 8636 (889) 

On ne .o do az' d 
.. , · t t k f · · f'ı1 u arı ıne a ar şe rımız e - a r 11 zaman eYam edip nlTi hır huzur • nın pa ı ı ten on111 ve ıen : ................................................................................. . 

- Rayet hekimim karııınıo - · · d k b l b ' ı~ı h ı · · RljeFy~rıin nıahath ıen paterc>8kl mi•afir bu~onacaktı. Halkmu•ın : T •• k• c h • M 4 aJf'Ce~i;İ ıöyJemif O)Hydı ne ya• :~~a;a ::Ol:d~~ ır ,e He a iDi fi in nıhayet 800 numkr&Jl tı,. göeterdili yüktek alaka YI ar· i ur ıye um urıyet erke~ 
vardı? - Bu ne demek, amma bu kil t:den borolo martlar niddeo z~ya ~.agm~o ikametlerini tem- i Bankasından• 

- Oıtat, bekımı ioaıımaz- d k7 wükı•k t ı. d ı t ladı dıt mumktin olamamı11tır. Ban· • · • ne eme J .., a.. ı r er op . . .. •••••··~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ,,1. 
dım, dıyor. - Şamieeu çahyor. Miiteeı-- Bayrakla boı ulula çalınan doya .te,kıl ıde~ Eabitan be7~e- GeJıri tamamen Ergani Demıryoı onon io,aa101a tah11a ol• I 

\ ı;ıçı tRlebtt ~fllip hir tepıiy., ıir olduğu zamanlar hep böyle· V elı h eyın armorıi~e11 c.Jan Ka- rın bu kıemı don Afyoıa trenıle ikramiyeli yüzde ö fai•Ji 1933 tıtikrazının tl.000.000 Jiratıl 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• d ' J radeniz martı Jakıkalarca alkıııı- ıitmitlerdır. Bir kıaoıı da bugün öncü k11mmı teaklJ ıdın G. tertibi tabvı' llerin kawt moamel;,_ beyıu ır. aponyaya gelışindı bn onun " " J ,1 

Tenis Mllsabakaları landı. Sakar1a vaparile ve lıtanbnl ta- 80 ..A.Rnıtoı 934 tarihinde ba,ıanacak ve 30 E11ül 98& tarilat 
keodıni bir anı müdafaa edi~i- ltıyaaotcnınhnr banıloınnon rikile Ankara1a gideceklerdir. nihayet Terilftcıktir. 

lıtanbul 31 ( A . .A ) - Bir dir. Avrııpadau döndüğü nıuan ··k k d h 1 b d ~ baftadanbn ı devam eden Tarab· b , d yu ıe tak irler6' maz ar 0 an 11 Keo ılerıoe hayırlı aeyahat. Bn iı.tikrazın B tertibi hamillerinin O. tertibinden ayni ~ 
ana : C~İW 1 Derıde olnraam konıerı Jzmır baJkrnın ?.Hkioı lar ve giizel yolcoloklar dileriB. fffr 

ya tenı8 ınrınuaııom yarı ıoo olayım derliui ıükftoumn bul · ınaraları alabilmeleri için 80 .Ağnıtoı 934 tarihinden ' (1 
moıalıakaları <hin Tarabyada Sö- 934 aktamıoa kedar eYvttlce B tertıbl mnTakkat mftkbaıl•~ 
mer Palas kortlarında yapılmı· · mak yolunu biliyoruıo •. ı.öımı,u Zeytinliklerde . E•nf Vapurunda hanci hankalartlan almıtl•r iee JİD• ayal bankalara mii,..... . 
tı. K•lahahk hır ıeyir<'İ kttleai - Göıterit mıf • 'I' tk 9 etm•leri J&ıııındır. a' 
önHnd• yapılan hu maıahakala- Klapik ırıalini, f:arlrında ol- •ttell.&11818 8 ı... islim Borusu Patladı 5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylül 93' tarib\ne kadar ol•D IO il" 
rıo netıcelerl onnl"rdu: madan, ıormoşto: dinliyordu. kata Dawam Ed.IJ"Oıa Limanda bulunan "Epef Ya· det sarfında aatıtlar omoma tahıiı ohınmuttar. Bıber jO ... ti 

MaııııazAI Orodeıkl Şirinyan - Sonu vaı _ Ku.adaeındakl zeytınlılderı p~ru" hareket etmek üzere iken itibari kıymetindeki O tertibi tahTillerio 19 Jira fil ib~ 
·çiftı, Alıırmazel Zı1grabnı Haean • • • tetkık etmek özeıe Kt1şadn110" bır vkaza olmu,.t• b 1 d müterakim kupon faizi olarak 'o kurut Hm Oı mUfhU. B• -

Z il Y 
apurun ıı ım oru arın an . . 

çıftıne 6/0 6/0 galip. }liı Ka- ava .ı avru giden •ilAyet atıytincilik mütı birisi patlıyarak Ahmet iımin· yını tertip tahYıller ~9 lira 40 kuroo Hzerı ad,.n aatılaoakt•f· ... ıı-
mıng l{olonel Htnı çifti MAt· Tarlada Anlıkta. bat1ııai Ferah bey tetkikatını deki İKİJİ muhtelif yerlerinden Kayıt mo~o11lelerı bankamu da dahil oldagu balda ·"~ 
mazel Jorj Vedat 91ftıne T yaralamıtbr. Yaralı lıutaneye ve Eytam, Sümer, t,, O•maolı, Zır1aat bankalarının 1'örkı1 ti 

61 ..- bitirerek aTdet etmiıtir. Mamai- •·-•..ı. ı l t' 7ft 517 galJp. 'l'ek Hrkekler Meh mu.9 1UUwrı m1tbr. bil6mom 'nbıleri ile ıtanbal ve l•mlrdeki diger b•nkalar 
met KMraka' Mahmut 6/2 6/2 Dön Huca cıTarında tArlal"' leyh, Kttşadaaınm Şirince, Bo. hodan yapılac"ktır. 2-' 3648 (894) ~ 
gahp i9iode bir yocuk cHedi bolun- gaz, Selçuk n Kirazlı zeytinlık· Zayi 

Şırınyan Trebogofa 614 6/8 mo~tnr. lerinl kAmileo gözden geçlrmi.~ .Alatıhir eeya plyaugoenna Maıı·ye Veka" letı•n den 
galıp Yapılan tAbkikatt" iki buçuk kaza merkezindeki yağhanelerde alt biletlerden ıatın aldığım 1131 : -,,ı 

1'ek hanımlar: Matmazel Gro- fl'flarında Te Mümin efendinin ozon azadıya tıtkikatta bulno - Nn. bUetiml •ayl eyledim. M.e• 1 - 22f>7 Numaralı madeni ufaklık para ı,annnnna tetfl ,t 
deskı matmuel SodYara 6/0 6/0 çocu.:tn olan bo wanncnk dört k6r blletimm bana aidi7eti ıilık olmıyaa ye ayarlarile nizami •esinleri tam buluoau eak.!1.d 

"' J mnştıır. ., r 
galıp. Matmazel Botbnle mat - gön ev..el anneaile birhkte tar- Ku,ıulaıı tetkikBtı etrafıncla mukayyet oldotundan biletimin mü' paralardan 34. kurnt h11abile alınmakta olan bir mec•,,,I t 

mazel Oorc 6/8 6/2 galip. laya ~itmiş ve anneaı çocıııto batkHı tarafından ibrazında ita· nin :iS kurut ÜHrinden kabnlü tekarrür ettirilmit Te bu bG ' ' 
<)ıft erkekler : Branko Bal- orada kıybetmı,u. DHn çocnk nkalete gi;nderılıııtık üzere bir bet ıdın ikrami1enin Yerilme· malıaoclıklarına tebli1tat yapıluııotar. /'- "t' 

c1inı çifti JirR1 Jale .. ıftine 6/3 tarlalar i9inde ölü olarak hn rapor hazırlanmaktadır. Ferob me1i mak1&dile keyfiyet illa n O b i t .... L b k 17 '1 k t abod'/ Ilı. r olunur • - om nr ye JILeıa.•11 an aıınca , arat BD , 1 
6/S mağlup. lonmootnr. bey, tetlukatma deYam eylemek • İ•mlr battı at-.çiıi ta olan beher on gram .. n m•kik 'Hfa ıa1ri meıkftll: b•U• 

Fınal maçları pasar günü ya.. Qocn~an a9hktırn öldögö tet iizere hugün Bergamaya ıtdeGek Meluftet Ali mit iiatı 19,0S kurutt•o 11tıD abnaoak&ır. 2 .. 3 • 5 "l) 
vılaoak.tu. pit olnnmuıtar. ve Oladan DıkılıY"ı 1ıt•Qecektir. · 3662 (396) 36'6 ( S• 



Aydın Demlryoıu 
MGCIUrlDtDnden : 

ö/9/lU;Ji tarıhınden 

198' ta rıh ı ne kadar mer'i ve 
... muteber ohnAk üıcere .Naıtlll Ye 

lif 

P d 
Kuyooaktan lzmire lafUtaOHk 

anayırın a ıoıaoıı~. btı~er tonundan 1170 
kurut ucreu uakJıye aluıaoakt&r. 

Numara il Pavyonda - 6 J 9 I 19:~4 tarabiodtıu 
3U12/934 tarıbıne kadar Ay 

NERMİN Tuhaflır,::t"ld'.'::.zMutlak dıodan lzwire taflJDJcak hatha· 

·ses; 
ÇOeuk Sütü 

Fennıo En Son Terak
kiyati1e KARSTA Safi 
inek Sütile HazarJanmış 

Ana Sataaaa a,.., .... 
Her Eczanede 

KUTUSU 
60 Kuruştur 

PANAYIRDAKi 
Pavyonu Ziyarer Ediniz 

Siıt Limited Ş rketi FabrikPI : KAR& 
Umuml Sabt Yeri : 
ISTANBUL TA$ÇILAR Wo. t7 

(380) :ltn Jökı çantaları, faota11i e1dıvenl.,ri, ~at1et eaglam ço- ŞlD b"her tonundan 6:tö kurqş 
1 

üoretl nakliye alınacaktır. 
arı, ••k gimlelderi ye zarif grayatları eo aons t iya&tR • 

k ha ra•roeda balaoakaınım. FıreAtt ka9armayınız. K1·ral1K Ev 
ff,. Giz tepede tramvay cadde • 
~ sine ve vapur iskeleıine iki da V İ . . . 

3-6 (87() Per. 011. Pa. f 
---- 09 kika meıafecte ,.,et havadar e En lerı D E R 1 Fabrıkası ~ 

um Hastaların Nazarı Dikkatine ~~.~~~. ~:.:::.~:.0::: F:::: Sümer Bank Beykoz deri fabrikası 
in ıon ıiıtem mide, tarın, ba~ıraak, böbrek ve doğum SamT:0f10• ';j

3
9 muracaat. İlk d•ta olarak PlYASAYA DERİ SATMAK ÜZERE tSTANBULDA bır büro aı;rıuttır. 

leeıi lözom göıtMilen pilotla, pllotıoz kauçuk konah.r, e ~n.,:. 10 (340) Her nevi gllz dertleri, kiJMlB, garma, eldluenUlt ve glJderl mubayaası 
ık lıa~1arı, düstabanla'I' i9ln taban koraaları gayri tabii için bu büroga maracaat oüınmalulır. 

tao nocukların YticutlarıodRki iıtrilikleri doıtrnltma ci- Adres: latanbul • Sirkeci • Sanaaaryan han yanında No. 38 
~ ,., ıı; Doktor Teıarat~ BEYKOZLU ıatanbuı _ Teıeıon •naı 

•ları, kemik baıtahklara netioeei bolQle gelen kambur-

ızmar 8etedlfealdden: -. 
Makine Ve lllfaalı Bahriye Matehauııı 

ltlara doğrultmak i9in korealar ve kendi ihtiraımız olan K 1 8 t' 
Gteharrik el .-e ayaklar, talebelerin çahıtıoa ee11a11nda fır· ama . 8 ır 
:nk:r~:~:r.kemiklerioio gayri tabiilt'~meııne rnıuai olmak 

1 lrlılgenln gegdne mllaBhıal ve e11erlerUe rat1bet ve Memleket Hastanesi 
Da/ııltge Ml1telıdum 

- Karşıyaka su teaıaatı için 
muktezi bin 'bet yii• metre kar· 
tan bora, mualak, kolye kapalı 
zarf la m8nakaıa ile 11/9/934 ETUP UEKAL 

al kazanan san~ aaa lnıtl ve mtltelaa11s11ı 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

1'abal ıaatları : 10 il& 19,80 öğleden ıoura 
dar. 
~dre• : lemtr Kaymakam Nihat bey eadde•I No. 20 

6-20 (8~6} 8 7 -· -

Muayenehane Birinci Bey
ler soka~ı numara 36 Tele 
fon '39~6 

Evi Karantio• tr"mvay cad 
desi karakol karşıaanda No. 696 

• 
Telefon No. 2545 

(363) 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Va Cerrahi Kadın 
Hastıl~lan Mütehassısı 

:Haştnrak Kestelli cadde· 
sinde 62 nomaralı mnayeae
baneeinde her göo saat S tea 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 

aaat 16 da ihale edilecektir. Ta 
ltplerin şeraiti görmek tizere 
bat~tipltğe •o ı,urak için söy
lenen gtin ~· aaatta depozito ak· 
9elerile beltıdiye •ncümenioe 
müracaat eylemelerı. 

20-2 (815) 
1 - 98 b{. U adanın 11 .N. h 

araa11na UlıYe olanan kıemın 

a9ık müıayeu ile ıah•• 1519/93' 
de eaat 16 dAdır. 

S - Paralı köprüde 1/4 N.h 
barakanın bar senelik icarı açık 

miiıayede ile 16/9/98' de 1aat 
16 dadır. 

M.ihıayecleye i'tirak tıdecekle
ein .. rtnaaıelerlnl görmek üzere 

batkAtiplil• Ye taliplerin ıöyle 

11•n g&n Ye natte depozito mak· 

l\1akine lnıalathanesi 
Haltmaaa Qarşııı Numara 60 

Möeıuesemin 

maoıolAtı 

olarıtk 

:1.4 
adet mal ane 

lzmirde 
faaliyetti'<I i r. 

Alllkadnrha -
rrn bu ana.kine· 
lerin faaliyet 

tarzlara hakkında malt\mH r a ı ına 1tu1111 ı a vııı ı ve f!derız. 
...................................................... 

} a/jhane Ve lJtt De#U-menlerl 
lçın hilnmnm • lat Yf'I P.c) AVl\t ıınal edilir. 

................................................ 
Ga~oagen Bııumam 0.nl• lflerl s 7 (2(8) 

bnslarile birlikte belediye enoü· 
menine mtiraoaatları. 

23-2 3518 (335) 
Her boyda ve her kuvvet Dorbınler, tnlambal•r Y 

te her c ' 11e mahrukat iizerine tesıutl mibanikiye aaanttör Y 
v!nçler ve ıair ıtler deruhte ÇOCuk Hestahklan 

Mütehassısı 

Doktor 

1 - MaUıslarda 15 Ye 17 nu· 
marala dökk&nın 11tnıllk icarı 

açık mftaa7ecl• ne 2/10/93, de 
•at 16 dadır. 

2--17 (887) 3633 

imal olunur. ve kabot .-d ı 1lr. 

Jmıır ltım Mödörltigünden: 

Kartıyaka Oımanzade: 

Ali Aga~ .. --••l!!!K!!IT~O~B~--1!!1 OımıtnHde O. 6.! eıki 82172 T. nuınualı hane 

Kordonda Taypre Kiaemuı 

c c 80 c 70 c c c 

Demiryolo tariki baı S Nkı 63 T. No. la hAae 

lkiooi gfizel sokak 7 &1ki 16 T. numaralı bN• 

Yala cıulc1e11odot 1961198 eeki 172 T. No. lo bane 
tkametgAhlarını e~rıooı at~' Oü. Esa 

oivaranda 222 Numaralı eYe 
nakletmlttlr. HaatalArıaı •· DalıUI H,,.,,,,,,,lar Boltaoh: 
klıi gibi lktnot BeJl•r 1Dka- • .,.,.,,_. Mektep ıokaJı 1:1 Mki 103 T. No. in dükkan 
•mda 8' Namnrah muare- Butalarını Her gtln Oıteden c c 64 c t.l3 '1'. No. la kah•ehane 
neban11lnde kabal eder. tonra Be7ler - Hacı lmam c c 28 c 125 T. No. lu dükltıln 

Lir 
(8 

10 

36 
ti 

20() 

10 
10 

Eviu Telefona: 3068 lar tokttında Turan: 
Muayenehane Telefona: 68'2 ~;. ~~u=• Menemen oaddMi 98 eıki 257 T. No. in han• 20 

•.-•••••HIİ:llSllllİ(•610mi)•ıi ~ON llo. aut c c 126/S eıki 9 T • .No. la han• 4.2 
Orkıye Ziraat Bankası lzmir lzmlr Blrlnol lora Memar- ı-26 (10 ) B.'1 Alayhey 1e~i gün s. 3- eaki 8 T. ımmaralı b9'D• 20 

b 
ıuıundan: Bahriye tanir S. 21 Mki 25 T. Xo. lo ban• 20 

esinden: Bir boroaD teaalaı lıtlfuı .,.. K·ı ralık Balkapıoar k&gıtban• Oaddeei 28i uamarah kanı 28 
18/98t tulblnde ihaleleri yapılaeaJ1 '11819S4. Yeni .Asır, tahtı hapee alınan on baly• imal lemetpata Moraban• S. 2' eeki 20 T. No. hı dükkAn '' 
8' Anadolu 19/8193' Tioaret, 25-8 93' M.Birlik pPte- ol•nmnt tfttlin 319/98' Qar .. m· B .. tarakt Keaıelli oaddeain Gö•t•pe alrgös 10katı 8 Y• 10 ll• Ja ban• 110 

4• llau edilen Yunanlı em•alinin ıatıtları 12-9-93' tuihine ha ~ftnii ıaa& on dör&t• alal t1e No. 21, ••r ban, bir kahY .. Baca •t•ıı ozon •kagı 27/1 Ne. la aükkan •ı 
hnıttır. Kı1meti muhammineai iki bira •e daha aiyad• olan mbayede ile yeni mflayede hane He altı 41lkk&n klr•r• y .. Kartt,ak• Bayraklı .11 ...... \Aüeal'- '9 No. ta kabYalaan• ti 
'• ilaal•leri iatiuaa tabidir. Malın ıataldı~ .... ,, ai& de•· h.-4uteolndı eatılaeaıındaa ta· rlleceldlr. Talip olaalana .Araa Y•karıda 1udı .. .-alia bir 11aelik icarı tl/9/98' P•~ abı 

h.le4ii1• yergi Ye r•i•leri mtitl•ra1e aittir. TAUpleria u, olanlaraa J•••I •••klrda tada 286 ·~•r• .s.rnt DaYlt ıaa iM& ll de ihale edil••k lmere miisa1ed•1• kooahnn"cur 
*'-" ••t 14,IO •• Ziraat leaakkııaa mliraoaaUan. lauar bıalaamaları il&a el•a•r. K.eeak .. •l,._t. Talipleri• o .. ua JliUI R•l&k mldörlillöo• ualraontlıua. 

tA6'l !SN) 1861 (111) 11-31-1 (iM) ll'lt . (~i > 



Sahife S Y•I Aıır 

Frat il. Sperco 1 JADRANSKA 8BlP AND RAlLwA.Y OlESI tan ol Börat olu 1 e 1 1 Ll'f'erpal, Montreal, St. Jobn .& .. .&B T .& " 
A "tası PLOVIDBA D. D. Susak ·n H•lifa~ı taa~ikile KANADA vapuru 

C8 J. l n'I l I t S k nıo tekmıl şebır Jeri "Te tramıa&-

9 Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

zm r. r. re r, ye11 eve usa . . . Her pazar 
ltogale Neerlandala ' 0 lantık Yapnrlarla şımendıferler ü .. t 

için muntazam ha/talik roslası arasında miirettep teferler. .._....,... g nn eaa on 
Kumpangaaı Seyablltm müddeti lzmir altıda limanı· 

'l'EL.AcMON Vapuru ı ey- T 1 t a 112 .. d '' ARMEMEN7 DEPPE 
Jölden 6 eylttle kadar doğrn Herr :::.:te;i g::: ::.,.a~a . GlBOND liJ 'Y&porn 25 e1l1İ 
.ANVERS,ROTERDAM, AMS· lat ederek çar,a.mba günleri ha- le doğru bekleniyor. DÜNKERK 

Ye ANVRRS için yük alacaklar. 
!!'ERDA.M ve HAMBURG için reket edecektir. 1HEEXPOR1 S1EAMSHIP 

mızdau hare
.k etlf' dojtrn 
J stan bula gi
der. 

F11zla malftmat almak iıti· hamule alacaktır. İlk hareketler: CORPORA1 JON 
GANYMEDES vapuru 1 5 Eylül : SRBtN EXPORTER vapuro 8 ey• renlflr Hirinci kordonda VA· 

ıylülden 6 eylüle kadar ROT- 12 Eylül : BEOGRAD lülde bekeuiyor. PUROULUK şirketi acenteli· 
TERDAM, .AMSTRRDAM Te 19 Eylül : BLED NEV YORK noSTON 

n ı.tine müracaat. 
HAMBURG için hamule aJa.. 26 Eylftl : SRBIN ve FlLADJUJF[Y A limanlarına 

k TELEFON : 8658 ııa tır. . Phe .,.. Triyeate yolcular için hamule alacaktır. 
ORESTES Tapum 20 eylülden fiyatlarda tenzilAt yapı1mışhr. EXlRA Vaparu 11 ey- 1 Ey1dl oomarteti günü 

26 eylüle kadar doğru ANVERS Yolcu Te navlun için tafıiJat Ji:ilde bekeniyor. SADIK ZADE vapuru Hat 
ROTERDl\M AMSTERDAM J. PUSSIOH acenteaine müra· NEVYORK,BOSTON ve F[. on ıeldzde hareketle ~nta1ya, 

HAMBURG . . h I caat ediniz. LADELFlY A için yök ala-
n ıçrn amu 6 Kordonda Oemal Oende1i han caktır. 
aJneaktır. EXILON A vaparn 28 ey-

Svenska Orlent Llnten No. l
3

/l4. Telefon : 
2548 

lölde bekleniyor. NEV YORK 
BLALAND motörü yedi (

189
) ------ - HOSTON ve FlLADELFlYA 

Menine. 
S Eyttil pazarteıi günü 

lNONO vapurn 11aat 18 de 

hareketle Qanaklrn.le, T.ta n )ula 

Vapurculuk TOrk Anonim e,mıc1f1n on eylüle kadar oı·ıvı·er Ve şu··. limanlarına bamnıe aıaOllktır. 
ROTTERDA MBAMBURG, JOHNS10N LJNE LJMJTED 

LJMJ1El QERNMORE Vapuru AN- Şirketi lzmlr Acentelltinden 
COPENBAGE GDYNlA, DAN VERS ve LlVERPUL'dan yök Yolcu NavJonlarında 
Z1G GOTEBORG ve lSOAN- Vapur Acentesi çıkarmak için 10 eylülde bek- l\'1ühiın Tenzilat 
DlNAVYA limanları için ha Cendell han Birinci Kordon !eniyor. BURGAZ, VARNA, Panayır münuebetiJe İ•-
mule alacaktır. 1el. 24:43 KOS'l'ENOE, G.A.LAS ve BR.A.· mir - İltaııhul arasıoda her 

VtınNGLAND motörü iL A Jimanlıuına da hamule ala-
orı Dhe Ellerman Ltnea Ltd. caktır. mnkide yüzde kırk tenziUlt 

1edi eylüld~n 20 eylüle kadar 1ahmll için bek,enllen Vornt tarihleri ve vaporl11.rm yapılacağı muhterem müşte-
EOTTERDAM,HAMBURG 00 vapurlar isimleri üzerine mesnliyet kahul rilerimh.ıe ilfin olunur. 
PE.NHAGE DANTZfG GDY- Lonrlra Hattı eJiJmez. Telefon !3658 
Nf A G01'EBERG Te 1SOAN- KONDRA'ya. N. V. \V. F. Hanri Van Der ı =: a a ı aa 
DiN AV YA limanları için yük TREN1'1NO 14. EyJfılde LON Zee & Oo. Alwauynorn Tühıngen dartil 
alacaktır. DRA ve HULL'e. Birinci Kordon Telefon No. tünnnu Tıp fakültesi 

H E MLAND motörü 28 ey- 1TALIAN PR1NOE vapurn 2007 - 2008 maavinlerinden 

Jiiltl(•fl 2teşrinievnJe kadar ROT 24. Eylti.lde LONDRA'ya. G •• T b"b~ o o 1 Al' 
~ El~DAM, BAMBURG, KO- GROD.NO 3 T. eTvel LON 

11

0Z
11 

a 1 1 r 
1 

emır 1 
PENHAGE, DANTZlG, GDY· DRA ve HULL'e. l f K ~ 
:NJA 001'EBORG ve SKANDt. Ltverpool Hattı ut u ır ar 
N BULGARIAN 13 Eyl~l Lt- Cilt, Saç,.., FrenQ"İ v.e. 

AV y A limanları i9in yük VERPOOL GLASGOW'a ' .. 7 

t.lacaktır. Leithe Hattı Belsouklugu ve .tenasul 
Nallonai Steam Navlqation YVON.NE .Eylftl başlangı- Memleket hastanesi gö~ astalıklan mütehassısı 

Co. Ltd. Of. Greece. cında LEf1'H'e. hastalıkları ml11ehP.BSl8l: Muayenehanesini Birinci 
PlRE Bristol Hattı lkinci Beyler eokagı No. 65 Beyler . sinema sokağında 26 

Şitnl\li Amerikaya 
muntazam ufer P .11~NTUSKER vaı•ııru 20 Telefon: 3055 numaralı husnsi dairesine 

Eylt\lde HH.İSTOL'a. 26-1 S. 7 746 nakletmiştir. (1145) b 3 
TRANSATLANTİK TAME -

8818 'Yapnrn 12 eylülde limanı- 1ahliye için beklenilen H d s· d 1 . 
mızdan hareketle doğru NEV TRENTt:~ur~a~nrn Eylfıl araççıza e ıra er erın 
YORKA hareket edecektir d k• M h M b ·ı 

Yolcu T8 yük kaba] -olunur· ~J~~~o~~~:u~NVEHS, HULL Panayır a 1 u teşem o 1 e-
Ser~lce Marittm Roumaln GRODNE vaparo Eyllil ni- terini Görünüz 

PELES Vapura 13 eyJülde hayetinde ANVERS HULL Te 
gelecek ve ayni günde MAL'l·A, LON ORA 'dan. ' 

BAH.OELONE MARSlLY.A, ve NOT: Viirut tarihleri ve va. 
OENOV A'y:a bar.,kıt edecektir. pnrlaran isimleri fizerine mes'u. 

l' olen Te hamule kabul eder. liyet kabul e<1ilmez. 
Holiand Austalla Lino 

ALMJ(EUK Vapura 21 ey· 
lüJde beklenmekte olup BOB.A Y 
.A VUS1'ALYA ve YENl ZE
LA..NDA için yük alacaktır. 

Handaki barek~t tarihlerinde. 
ki değişikliklerden acenta mes'n· 
liyet kaboJ etmez. 

]fazla tafsil~t için lkinci Kor
donda Tahmil Tabliye Şirketi 

binası arkasında FRATELLl 
SP .EROO acenteliğine müraoaat 
edilmesi rıca oluııur. 

Telefon: 2004-2005 

•. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Ltnle 

DELOS vapuru BREN, 
HAMHURG Te ANVERS'ten 
yük çıkarwl\k üzere 3 Eylülde 
hflklenmektedır. 

SOFlA motörü 10 eylülde 
bekltıniyor 16 eyliila kadar 
ANVERS, ROTERDAM, B.AM
BURG ve RREMEN limanları
na yük alacaktır. 

SESOB.TtS Tapnrn 10 Ey-

T. Boven Rees 
lulde lıekleniyor, RO l'ERDAM, 
HAMBURG ve BREME.S için 

vtı Şu. Limited yük alacıaktlr. 
V · THESSALlA Tapnra 17 Ey-

apur Acentesı Iüldo bekleniyor, DÜNKERK, 
1he Cunard Steam Shıp ve DlRKET Anvers ve BRE-

Cornpany Lld. MJ:ı~N için yök alacaktıl'. 
BA.X 'l'RIA :n altnstostan 6 WIGR.li:RT vaparn 27 Ey· 

~ylfıle kaılar LI V ERPOOL ve lölde bekleniyor. 2 inci teşrine 
GLASOOW limanları i<,ıiu ha· kadar ANVERS, ROTERDAM 
mnle alacaktır. HAMBURG ve BREMEN li-

SEA OLORY l<:ylftl başlan- manl:uma hamule alacaktır. 
gıcında J~I VERPOOL ve GLAS- HERAKLEA Tapnrn 27 ey· 
GO\V dan gelip tahliyede bolo- lt\.lde bekJıuiyor ROTTERDAM 
nrıcak Ye ayni zamanda VAR· HAMBURG BRE.MJiJN için yük 
NA, HOURGAS Te KUSTENJE alat'aktır. 
için yiik aJacKktır. .AM.MON 'Ypnru 9 birinci 

.N-011 
: Vurnt tarihleri "t'e va. le.rinde bekleniyor. 16 -birinci 

dnrların isimleri iizerine mea- te~rjne kadar ANVERS, ROT
ulıyet kabul edllmH. TERDAM, BAMBUBG n 
T. BOW EN REES ve Şo. Ltd, BREMEN'• 1ttk alaoakhr. 
Birinci Kordon -Telefon No. 2368 GAND1.AN P A01F10 STB.A.M. 

PI~ATT 
.Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiul 

Türkiye lJmuml Acentesi 

G. D. GIRAS 
Yeni Mani fatn racı lar çarşısı Saffet J40kağı N o. S 

7 ele/on No. 2413 . f:' K. No. 234 IZMJR 
ISTANBUL ADRESİ : .Aıır 'efendi oacldeal Baker hanı 

Poıta kntun: 'ıe 

• 

Eczahanesinin Şifa 
Her ıene yaptığı gibi 1 eylülden on eylÖI akoawıoa tıd•' 

aziz İzmirliler için hazırladığı umumi ucuzluğu teb,ir eder. b 
Mnbitinde daima ncnzlnğnyle m~şbnr olan bn miiee .. ıe 

' büyük gün f•refine kendi möıtabzerat .kolon.ra eıanılarıod• 
a1hht ihtiyaçların cümleainde. 

1 Ferit kn•nt şnrnbu 50 k. 
> ınlfato komprimeleri 9 
< koJooyaJar büyök fİH 90 
> > orta eite 50 
> cep kolonyaları zarif 20 
> E111ansları tüp 15 

Ferit Y•#•tz kremi S6 

Aıpirin bayer SO 
diş WKCUnnb iiyök tüp 11> 
Termozlar 90 
Ferit tuvalet 1abun1arı 1~6 
Deoi11 başhkları ıöngerJır 

> > altın kapakh 50 ·ı 
Etibha reçetelerinde bir kat daha ucu.~dnk yapnıak ıor•i• 

büyiik bir fedakarhk yaptıjtma tüphe yoktur. 
Bo büyük hraattan iıtifaee ediniı. 

S. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Hükt\met Sıratı [zmir 

AR.& VE 1 LK 

Yusuf Riza Mektebi 
ESKJ 

Darül'irfan 
Eylftlün birinden itibaren kayd ıt başlıyor. MüracsAt 14aatl• 

her güo dokuzdan 011 sekize kadardır. Yangın felaketine uğrıf• 
mektebiml"in tedriıatrna hi9 bir sekte gelmemek üzere Hit.ııPg 
len tertibat alrnmıştır. DerMler ou beş Eyl6.Jde baolıyı\caktı 
Kayıt iş!eri mektebin Salepçi camii arkasrnda. lstanki>y baııı•~ 
ıokağında Esnaf ş eyh eokagmda Ana kısmındaki dairede göriilil 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C:: 
llamdi Kilzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdnrak Biiyük Salepciottla han knrşısında 

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

lşaldak :.~ 1:; 
cila tozu em1aline faik 
Ta dalıa nouz olmaıuna 

rağmen iki türlü hizmet 
ifa eder. J(uta10 yirmi 
korn,tor. Saı1ş merkezi 
depomnzdur.Toptnn alan· 
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı bakikt 
flit, Fayda, Kilsekt, AU

la, Blak Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy-

da kapalı kutuları Tar
dır. Dökmesinin litresi 
yalnız 100 kıırnştnr. Son 
parti naftalin geldi henib; 
tedarik eclemiyenler biraz 
acele etsinler. 

tc•' ARTI• kumaş hoyalarımızın tecröb~sini yapmıyan ki 
madı 15 knraşla r~ngioi atmış ipekli parno 

yünHi elbiselerinir.i istediginiz renkte boyarsınız. , 
Resmi rabeatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık ııısç b01, 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederi~. J~ımaf i9in toptnn satı' rıs' 
kezi depomuzdur. 

0 
Taran tol'alet sabunu ECE Tim tozu, Kaol Rrasso, pire to• t 

karpit, çay, kına, sakız, diş rnaonolnrı; kı&kao, kolonya, kola, ı:~ 
kaf, demir hindi, limon tozu, her nevi asit, lıietJ._kten mn~sı11' 

1 

muetarda, çiçek boyaları, zamkı ar"hi 1 çamaşır için soda, tntQ 
leke tozu, sabon tozu, lök& 11abunn, fare zehiri v.s. 

1
, 

Depomuzda satılmakta olan Mersinli kola falırikaemm boş ;,r 
IR paketlerinden on adet getirene bir cloln P"ket Yoriyornz. 
sa ttırn istifade edin iz. 

TELEFON: 

Hilaliahmer Merkezi 
sinden: ,t 

Eıki,ehir HilAUalımer merkez ftnbnrııııfa mutfak Je.,.,.ıı~i' 
. n nir• 1 terzi le"t'azımatı Te kafeıı tell.r 3, Eııkt.rik mıalııoııı• gS 

etti vler ıo, 9amatı r arabaları plrinQ taı-.ı ·Y.e par9lar1 ti Ey,J.61 1
0, 

tarihinde ıatılaoağındaa taliplerin Eekiş•hir.d• aatı~ Jwmi•r0 Jl 
miiraoaatları. 2-S-ii-6 8644 (392) 


