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Ankara Gücü 
Cuma Günü Şehri- ! 

mize Geliyor 
, ..........•.•..•..•...............................•... 

7 Pleton • 2fiP7 --' Cumhuriyetin ve Cumhatlyel esttlttinln bekrlsl. sabahlatı çıkar siyası gazettdlt 
L_ Yem AAır ma.1baa.sında hıu~ılmıı:tır 

zz__ _ .&& m 

Şehir Boşaltıldı 
Huenos A1res,~ (A.A)-Kaın· 

plrna ~1-1hrini ıahl'ip eden yangın 
şehirde bulunan diğer petl'Ol 

hnzırıeh'ri do at~ş aldıgından 

ıtfniye aıcııkt:ın lmnalnrak yan. 
!(ili in miicadeleuen va?. geçmek 

ıııt>chnnyt!lınde lrnlııııştır. 

Polı!i> ve ırnsf;\ t<ıl(Traf me· o 
rnorları miisteırna o:ruıtk iizere 
hiitiin halk R<'hirdeıı ı•okılmıl'tir. 

' ... ' -·· ... .,..,. 
ln<riliz Lirası Düsünce 
~ ~ 

Riyo Dö Janerye 1 (A A) -
Do'ar ve lngıHz !irasınm lemev
vücah sebebue Brezilya bankası 
muhtelif kambiyonJarın hesabı 
iç"n Fransız frangmı esas tut
mağa karar vermiştir. 

Yalnız Balkın Rumca. Konusması Va-• 
tanın Bu Guzel Parçasına Yakışmıyor 

f . 

Ayvalıgın umumi manzarnsı 

--~~~~-~~~~~·~~~~~~~~---

Kılonıetrehırce BÜrfln zeytin- <re ivecaç\ı ıokaklaruan geçerek 
ilkler içMieinden geçtikten sonra sahilde bolnoan miikemmel bir 
Ayvalığan ı~ıklara göründü Vakıt gıuajın önünde dardn. lıkttl• 
gece yarııını iki Hat geçmesine ciYarı göndiiz gibi aydınlıktı. 
ra~men şoıe ıükfüıet içinde Klektrik tesit;atmın çok mükem· 
değildi. Bindiı?im kamyon dar - Sonu 6 mcr Sahifede -

Ziraat Vekili 
Erzurumda Merasimle 

Kar,ılandı 

T ia ün Istihsalitı Etra- Paıiayırd·;·u;rita 
fında Mühim Bir Rapor Ve Kadastro Pavyonu 
~iliy~ti~iz ~ahilindek! Tütünle- Cumhuriyetin Bu Güzel Eseri Zi
rın Cınsı, Mıktarı Tesbıt Olundu yaretçilerin TahdirleriniTophyor 

~ -ı; 

Ahmet Salilı ve lrıan beyleı Kadastıo pavyonunda 
lzmir panayırında hal'ita Vfl taları aruıncla Millı 

Dün Bugil11 

~ 
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19 Eylülde 

Jı:limdo fotoğraf makineaı:n il k:;pi9ton örllmöt 10• a ıs:ten Dıklli Hususı Muhase- Gazi Güoüna 
Hhnaaını 11 .. i,ıerin lboi bor••· döaü1orlar. TUten ocaklarında Yacatacaklar 

r- ' ki . . • • 1 • • b • d § • • • al 'i' na dejeD auJarıoı tuttukları ka1n•m
1

• temiz yeme erınm 1 Mya Yrim 1 it esın e uııstım Re1ıtcumho1' 'Sazi h•• .ibi MUa Merek da.,. .a-a1a ..._··-.a fikeoek. 7or·g· •o .. Y• kıraııa& 1 llf 
78r8yornm. A•• gıdiy;.~.'.'Y •. ;._ ıllrbils kfiJolo, okpmın • • • • • ·~ • • f:::ba~~:· ';'n,.!:;:,m;~ 
nımda Ali •indi, A- 811lo1· ........... rauk •• ....... ,,,.... Nacı Efeadinın Zimmetine G ........ -bl gllr .. çilk -ında 1 
naan, Halil "W• ilk aY&mn• ki· p4'1rda7ıp mnnl llyll7• k•I llJll -r b ı 

b d ·· - K ""üf ..a i iod• blrı· k·- ı' d• ..... • p 17 000 L• G t• laa mfteabakatarh hazır 0 JÖD J&klD b•glarındaa biriıinde; DIRlnlD &fıll a ynrnyor. ağnl · ~., UI ua ree u vsı • ıgı- ara ırayı eç 1 1 rd 
kıua.Jı üzümlere itık olmut kı- ımın arka1ında da her yerde leri bitirmek üzer• bog6nden t mUfT~ :~ 1 ı a cemı·., 

"b d . c1 b" • -·-·. uraıye ( ma J°' aah bir taYt•n oldo. Qeyız Ye kendiıinden ayntmaz, elini emen ltı ~ren ~er aın en 1~ memur Dikili Hususi Muhasebe me vermiı ve muhasebei hususiye ittifakı amnmt tıuırke.t 
palamot-k•n'•tan11a iç_io.t• gtim· çoee1tona •artına l"•it bir ku· t~.frık . ıcliler~k nüfoıe ıda~ine maru Naci efeadi hak:lnnda müdilrü Hasan Fehmi beyin key• koz eyliU gtiniinü ıp<tr 
Je7en tftfenkhw daft 91nfa.tı1or .. kla tar••• karıeı Tar. . go~de~llecekt1r. Ba •nretle nufoı. devam etmekte bulunan Riisti fiyeti aclliy•ye teftii etatli ize- iQin (Gazi güni) olarak 
T• 1&nki tepemizde bııdotınz Akşamın karanhğıa<la, yeşıl daırell kadroıo~a 3S ~adar me- mal tahkikab haylı ilerlemiı ve rine derhal parayı sandıfa ya eımit; bono btİUin Ttlrlcl 
tatlar kaıeden bir kabbe 'far. renklerin toy.ıı-.ı.a-ı bo demde, ruur ılaTe eclilmı~ olacaktır. geniılemiıtir. Dikilide tahikat ba'mıı ve bir ay müeccel mabkG. ıpor tetekküllerin• ·bildıru..i 
mı, gibi medit akiılerle ba•a k:ızarnııt horozların i'tiha açan ne --;- I yapmakta baJunp mülkiye mii· miytttl• yakayı kurtamıatbr· Bundan ıonra hH Hfat 

08 bir müddet inliyor... AJtnatoı ti• kolrolarile zeyklenirkeın köyün Beledıye er fettiıi Hikmet beyin ıiatercliği Bu defa tekrar hakkında ta- • lüldt memleketin her t 

böeekJerlni 1tulıklı1an hır "oak- 19inden birfıi gehyor, i9imizden Zira! maltmatı Da Hlzum üzerine villyetimiz Hami kibat yapıldığım alrea Naci f;ada gilr•• mtiıAbakaları 
Jık &Ya deYama .mani oldu . Se· birltunJn knlı1gma bir teJler h- ~ı muhas~be müdilrü Hasan Fehmi efendi cllrmllne bir çok kimseleri pılaoak; (Gazi ~tinil) ·çok 
ria bir pı•ar ayağı kfiçiik blr ııldıyor •• uaa dftJfimtii bir 'l'opllJ'&OA•-•I' beyin de eli iftea çektirilmiftir. iıtirlk ettirmek için: ohuak 1..-tılaoaktır. atar auyon yanında ıoya hör- haYh YtırlyOl'. Geteo haberi af an Beledıye te,killt1 olan yer- Oldukça mllhim b0 r YUiyet - Bea bu parayı yalnız • • • • 

.._ •oto•«-•dan beri ayakta köyltı bana döndfi, pukiri göt lerdtt liltY•dilen ibti~ar heyeti•· ifad~ edem ba ~ ~e yemedi~, d~meğe .'-:ılamıı~· Bı•r Tavzl 
kal•lf bir oeYisio g451g•iae 1•- &ererek: rinia Yazifeleri beledı1elere tah tahkikabmaa tamik eyledik. it- Halbukı Nacı efenclı ztmmetiae 

1lldak, köyllllerio 7akın 00.tan• - Uilmem bilir miıint Bey mil edtlmt,tt. rendijimiu gire 1ı.-111ı muba· geçirdiği paralarla ticari bir çok Ge4}en gün Halkapınar ti 
lardaa btalup l(•tirdlkleri; kendi d.,dı. Köyde nitanlanm .. t budar, Dün ziraRt yekAletlnden Tİ· ıebe mlldlrll Haıaa Fehmi Bey, teıebbllslere giriımiı bulmauyor- fabrituında amelenin iki 
taltlrl•rlnae : DöYlek'leri c·ı, erkek eYinden kıs eYine rizaemı lı\yete gelen bir tamimde; bel•· aylardanberi mllhakat memar du, yakmcla inkipf eclec:ek olan eaat faıJa 9ahttırıldtğlDl ye ba 
karpasları keetik, küçük fakat almak i9iu bir hetkir ıönderir· di1e tefkilAtt kurulan yerlerde larını tabaillt için aıkııtırmakta tahkikat saflaauaıa hakikatı bii· den nakliye •aeıtalarını k& 
~ .. ı•t Ye gıdaaı bol bir 10frada ler, kız et·ı bo P8'liri döğiim- enlçe muhtarlar tarafındtln top- idi. Buna raj'mea Dikiliden ge tlin çıplaklığı ile ortaya koıaca- amelenin btltftn gece ıokakl8 
iarınlarımısı doyardaktao, ba ler de gönderirıe teklif ine razı lanan 'Yt9 ziraat müdiirlüklerine len tabsillt nazandikkati celbe· ğlnda fÜphe yoktor. kaldığını yazmı11 teeasör ıı 
mm .. tok bUytik yardımı olan olmot demektır, dütön olu~. Yeril•n zirai malftoıatnı hundan decek kadar a~cb. Mülhakat muamelituaı ıık ıık eylemiştik. Balbnki Halkapı 
ıa•a• kana kana i9tikten 10nra Oh •. Ne tabii Tt ne manah ıoora beledıyeler tarafından to- Bunun tlzenae midir Haıaa teftiı eden ve billıusa ba İf(er da İplik fabrlkftllnda t öyle 
bu Mrin g41genib altında çimen. bir moYafakat Ye nitan... tolarak gönderilmesi IAzımıeJe Fehmi bey Dikili mal mldürUl için merkezde huauai bir biira hldiH oereyan etmemiştir. A 
)ere •••arat parlak çakıl tat Bo kö,ön eas çalan, cara ceği bfldır~lmiştir. ğlinde~ Mahuebei Hus~i!~ me- vücade getiren miclür H-n lenin fikAyetini 1DJ1Cip olan 
Jarıaıa öıtönden elmaı gibi akan ç.nlatan bir fAiri 7okto, bu kö1 . Ho f!İ~.ı .. maldınah topl~ya~ ~u~luga mevcudunun b~d!~t~e· Feluai beyia Dikili aaiiatimalile dlH Şark Sanayi 'irketioin 
•07an tırlltıaına kalak Yererelr, kendi gözelllgile robİara •••çal· ~•raRt muclurlerı de. keyfıyetı sını ve beıababnın tetkıkını ıs alakadar olabilmesine ihtimal •ıaoındaki lphk fabrika•Q 
gönll Yererek ayadom, kaldım •.• dırı yor, kendı tabiat fenli fi vekalete bildireceklerdır. temiıt•r. Gelen ~Y~p!a H~~i veriJmemektedir. Ancak tahikataa olmtıttur. Balkapmar, Dar• 

ltta tatlı tekerlemeden ıonr1t kalpleıde 9mlıyordo. Köy balkı muhase~e mem~rıyetının ~edı b.ın selimetJe cereyanı noktaımdaa birbirine müoaYir balood• 
ttker ~tbl tatlı, 10yalmott tize çok 9ahtkan ba ı..uyde Ye ıel- ihtikar k~~~r lıra açıgı buhu.~duıu bıl- kendiıi muYakkatea vazifeai ba· dan Taki anlatıf bataıını t••11 
e.Tislerı yerken köylülerden çok 9iklerde irfan R~kı çok yök- • dıril_ınce Hasan Fehmı bey der- tından almmıştir. edaris. 
mer&kh bir te1 dinledim. Ba~ı aek çocuklarını yirmi daklkahk KOILISYODU hal mahalline Hususi muhasebe 
eeyjs ağaçları Tarmıt ki fitJan h'. k . 1 l 1 b vııa t ~ ... 11'-"et mildtlrlOğn başkltibi Hilmi beyi na IJe mu ezıııı " >eş { er. llOf'I- • .,a ~ &at 1 . · · lıalinden kartofma deneıinde 11 kt b .. d . 1 H 1, azam etmııtır. 
bötrttnde bir Ur çıkmaya bR,la. me e 

8 go~ erıyor ar • . a a: Ba.poru. lıtecll Hilmi beyden müdüriyete ge· 
b U h b. . . ocakları aeY~l Ye umımı,retle d t d t l Je lü tt k- u-k bir tetkik •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mıt o ran a11a1 ar ıanı1e11 h t .1 lr 1 t 1 Hır kaç e a ır op anan ve n ma ma a uç 1 

yaeıyor aıe 1 Dl a ' e&K •• a . . d N . f d" . e· k K k 1 c 1 d rı olurmUf, eğer Ct!YİZ 10 kenarında yok. ' fakat her oedenıe henüz müıbet ~ebcesın e ~CI • e en IDlll a~I ırço aça çı ar eza an 1 
lee meaeli: Bir Balık, yahut 8 b Ok k ı h 1 t bir iş çıkaramamış olan lbtikAr gının on yedı bın braya balif •• • • B K d 
Da~, İıııan, BayTan reeimleri en ıhı y ıel me ~ .... ru karda· kom ıyononon faahyeti hRkkında olduğu beyan edilmiıtir. Dort Kışı eraet azan 1 

tıyao, ro uu a amıyaoa,.,ı a ar • 
bo Ur'• hAkl<olonorma, Ye ilet- k r 1 J d 1 k .. d vılayet alakadarlardan bir rapor Bunun nzerine derhal adlıye- ... , • _.. ı 
ebet kahrmı,. Ur büyüdükçe taş ı~ ' .. "er~ k 

0 0 oyı •nd ·er- iıtemiı,tir htenilen bu rapor nin müdabaleıi istenmiş, Naci Tireden ılJıCar• kAğıdı toplll· Mehmet altı ay bapııe T• 

r•tm d• mootazam surette lıü twll g 
00 ayrı ır en garıp en ım. koruııyoo~" bazırlanmı,tır. Bo· efendi tevkif olunmut ve 18 yarak Simay Ye Bmeı kaıala- lira para auuma, AbmeC 

ytlr Ye derioleşirmıt. O.Ti• kü. Beni otomoh~,'• kadar ~gorla . gün vılayete Yerılıoek v• timdi- bin lira kıymetine varan rında ıatmakta ıu9ln bn kaB&lar ay haplae 789 lira para cesa 
maga gelen koy1iilerdfln bır kaçı . . . uJ 'k• d 

1
.. thti hkt\ d · ı · ı d · tillft tilocarları en çok bo Ur. ye kadar yapılan ye toplantılar· ve kendısıne aıt b unan ı ı halkın an • ma11nunan ıa1 ma m • ı mı~ er ır. 

Jardıa ararlar ve boldokları Ur Adeta aghyaoaktı. Tozla yolla.ra da göru,uıen ye kıuara batla- harman makineaiae ve · diğer mabkemeıinde devam eden mu- Bakı kaçakçıhğıodan ma 
ltın çok para Terirlermiş, bn ferman okuyan otomobil köyün nan itler Dahiliye tekAlttlne emvaline haciz konmuıtar. hakemel.rl bitml,tlr. On dört .Erıinoanlt Muıtafa oğla 
Urelaa tabaka, tabaka keatik9e bağları araııodau ge9erken bol bildirllecektır. Dikili 931 besabatını tetkik maznaadan 891 dotaur a7, biri yln hakkındaki mabake111• 

. . -ınrh kHylfl kızlarınan Hvdi· . d b il "-1 il bı·•-ı, ·· .. L-pıine her tabaka aynı reamı taıırmı' ": . .. .. . . . eden muhuebel lıuusıye mura- ört ar on .. ~ n, ~ 9er ay 11ı111 Te u9 a., ... 
.. 1tım bır torkoyö halt ınıode çın· s· A 1 • . . . hL.A -.aıı 1 1 dl rll 1 •. •• moltll1a ıoelerande kııllamr- a a ,. 1r D"e eDID kıbı Ltıtfi merkez kltıplerınden hapı• ma aum ... m' er r. Ye m ,.ır. 

Jarm lathjtını kulaklarım do7~0 da S l aa be leria de elleri i ten Dört kiti hakkında da beraef ka- : * 
... . nakm•z ceviz lekelerınden kulen· D6•~ Parm--~ 6 eym 1 1 

1 1 1 
111- t ı..ıa •uçlu Ha maltmatı Teren Alı efeu- -. . • • .... çektiriJmiftir. rarı Yerim ft r. ....rar n maa 

tllnin 8hlerınl; araııra unotatıa ~.'' ellerımio ter1ıle; Y•tar•n JEealltlı 932 lieAbabm tetkik eden :. mah Nazıf oğla Ali 11 •1 
gozleriml bir çocuk gibi oğarak L ı.. k ı :a-- ı ı ö l m il 12 a1 b .. r•rlerl bana IÖyllyerek temam- K il d Umu kuta fab- merkez kAtipleriacln Mutafa Te Baat ... 91 ........ •09 u m g n, • • 

byaa Halil: - Yal diyoroeYi11le· ağlam~k oanı~ i~~~: ~tr d~m9· "ka1ı:ç;: e;•~tan ,Şaban otla Mitat beylere de tahkikata itti- Demlrol A.hmeı lUmU o&l• JleJı. haplı• mabkt\m edilmitlerclir. 
rtmuı blyl• kı7metli, 90k aı bu karık oğa•ım a ~um en • rBıü i d maLlanioe IOI rak etmtk tlzere mecburi mezu· metle keo4l"n• 1arcbm .aa .Ah- Gene earar satmakla m•• 

Tok Dil ıey 0 ren 8 
.. la ı A · t b · • lunaa arlttri biıde anladık ta ,..________ elitıl ka tırmı tır. Klinln dlr* aipt Ter lmiıtir. • met hakları••• llıt11a1 ma k•· ~armut og o rı 11 ıea 

pazarhkta naılanı- r1 DÜVLEK Kal/un . mıtnas~a ge· arma 'pkeıil~t ye yaralı Btı- Naci Bey 930 ıenuinde de me•inde deTam .... muhat••• pı•• .... 200 lira para o ,
er11•. gelen lclJyla lelıçtaz •• Belkı 1Dık- p lb fk ld llmıthr 11·ne iki bia bet- lira bir açık b;tmlttlr. Bunlardan K&mH .. ~ıu C)arptlrllmıttır. dit. T. D. ıoyin aıtaneye a ır · 7- . 

·ihtisas Malikemesind 

- Getarıo ıuı meyY .. ile, •la- l!yHH • Blrblrtle anla .. mıyan iki kalbin anlıyor; yalnıs onon fedak~rh· "eldıtı Yakıt Klerio 
.ııe_ •ril• nimet olaa oeYisden Tefrtlla llo. •• • 1e>aıus aoılanaı çekmekten 9ekl· ıına acaba ort•k elu1or mat olctaıonu ıöylediler •. 
itHlt• ben de kendi elimle n: Q alots. &"yatta 9lacliklerl 7oldan c BlrblrUe aala.-mıyaa rula• B• sl7aretten garip bir 
lura1ım.. Beni Qevlyor u •. aJnlmak llt••i1••l•r clalmı Hy- lar&D IODIUS aoılaril• çarp!flD&k· clo7arak Rtır Atır merdı••• 

Onöme yıgılan hır eöril 9il ~ gıya l&yıktırlar. Onlar tlklyet tan 
99

kininiz > demektıa mat- tıktı. 
, .. ,, kabokıu cevhderl elleri· etmeden (Vazifem) di1ebilirler, tadı 

81 
t c .B'ikrlahıi anhıorum. "Olküotin toya Jet odaaı 

mi lekelerine hoyayuak ILÇıp a&uha'ZTl.'ri: Reb:l.a .A.~ onu ber .. yln Bıt8nde tatarlar. Derken blsim lıilliJatı•ıaı mı Klerla aert bir ıule eöJI 
7eme1te başladım, bo daha bat· Biltön oaabramifetlere rag- ı.,mıyorum. Ha1tt aoı bir pre&eıto ile: ima l'd;Jor t l&flar kalatına geliyordu. 

a bır •••k, kat kaı, kalınlı DMn •lcıdaaımın aftkdaetı bana "OlkB anlamak lıtı11relı: - Hıyır G1l• a.,ıı "IJllı:ftl Ala emin oloam... ıı:a çolı: BBlaı:I iki ark&Uf~I ra• 
neeli Hrtiiler altında yaşayan kuyyet Yerecektir J'akat ıtiraf _ Nt9ın OtıTap yermiyorına. Nice prtllmlyen Te gltterllml· ü he e&tlJtim bir ıırada ••Tlmlt etmemek l9in yaocl~ 

:.., •• tenll t... . .. ı.ıerl vı•· ederım ki lıueD :ı. inaan ıaroıl- naat Maaamlı:I •••• 11Y11•r, T9 ,.. ,. ...... •••dır lıi, bBlftD t,: takloilml• 09ılaa aaaatıarı, gıraı. .A .. b~. ~::ı:.d:9•• 
tft'»1•k uryan ederek enrip, Qe· dı~ını ye 9arpı,mak için aozınf ıiz drı... kangıran olm1aga mabktm hu usanan ııoak kolları bir &a ı9ın boradan da ••ıt 1 
~rtp aeTe HYe 7i1oruru. d1&7u1or, o . ••kit mohıt7yele Baltk ti4detle: tahklar oradAo 91kar, Joaaa ta• her ••ri anatturayor • • • Bir 4•· - BYet ?lk~, . ~:~~-

Köye döntit arra ltlr laAtara .• uatılaa •11 "-iki bir knrtoıu, - Hayır 1anıhyor111na•. o .. bammtlll ba acıya dayanamaı, kik• IODR yine beynimin l9taae- kar..-ı7or, '8D ıı 11 
Battanb,.şa iffet Ye namoı tat•· dayagı olar diye birdenbire red- yap Yermlyoram 9tlakt• ona .. T~alfe~ Fakat aı~l 0 ••• i9ln de- ki kort lnmılclanmata ba'hyor. aak&a ee~beltB b:;:!ı:o~~r• 
7an b11 •tire& 1atatı temi• ki detmek oeureılnl göetereaıeyor Yeblleoelim• 'lnanamıroram. lıl mıdlr ki biıı •••• ba aosl Kafaıın1n içine eokulabileem dMlli• gıbl • 

' o ı ı ı ı ek bu aoıyı yeamek T•Ja gislemell: .... lllUl bir Nbep ola••JC, • 1ön keaclha• malaıu MYkin• fakat ba&lanamıyor da.. aun a maneYJyet m rm de orada geçenleri ltnaebl • bti la 
aıı..111oros, kl!Jila 9a71nada bir şımaı ola ••• bil7lo bir ··- , .. korlıa70.... için 1aıı.aoı kollarıll ,......... oıı.a, 1•mi• ....... "' .......... ı,oram. 811:· .. " 
pnıarbatı•da ••••• do7almas .... Mtrayor Ye aö7lem.aııtme Saakl ı•meden bir .. ,ı.r ••tınmak lıter~s. Irat •• Slıla Hadetlal• l9in t •• Of mi lli91Öylemem(f ım ,: •• 
1Urlerint JIH •eetolaa nh••• •rnaı, •ı1or••••· ka9ırmı' 1lbi gilltrek: - Nl9ln ııa de ba Ya•if.,, ke- yine ••l•r tı,tınlyoram t beıll• kendlıiae ıöyı.I.. 1 
ftyor•m. Ak ... ıa ta• laaftal BY•i Mlı:kıaıs Yar, Klerlo - ş.,, 9tlnki, onanJa ara- Hme1ioin aıarhtını bana duyur• Oulan ılrl••iJ•ret ı•rl •ıa ra artık ıalıda;.:ı- •••1° 
ı iH• ••k tarlalara•••• pi• blf l• bl" teklifte balwadat•n• •ııd• milliyet Yt anl•T•t farkı.. mat ia&lyor1anaı 'Ollı:ttt.. •ı-. palyorum. . .., 
.,....,. ..._ takar •• e&alroram. J'a Ulkll &alulir yolla: Bıa, orMılda aalamak lı&•· · ••• onaala ••1enmet i•ıı70R - e.. ı•ltlio, 180,haba.. kat oi!l'laill'• ırlM alfol ... kl&'t - .. lk rlnilll anlı7oram, Zı· dilılttrl•I ••la... n rtıaı.ıi-. Blloat, Ul&aı:ı ka7do&tlglu de lıaııa 7ar4ıaı •t-llııl~; 

I-.ria ....._ ••r•r•k ,.. ye m.ır .. ,.. qr ~ -. ._ '11.rl• ......... 9 Jl6llr JlyetJ lllkl Baltkea la.ielerial -.ıul~rda• ıv ıtta ... .._ ••• - 8-11 
• 
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.l~VBUPADA SONTELGRAF HABERLER/ 
liARP OLACAK MI? i . . .- ' !_.,':'. . . ' . • . ' 

ınerikaıı Muhabir Knickerhocker~ihti~!!ıan 361 Kutabyada 1Reisicumhur Hz. ile Ankara da 
~ l<uvvet faıkları bugün Al lanmış oll!la bile harbetmiyece • Af 'K 1 A d 
~nn:~~ç;:ıe~f~.!?~~ı:~f:~~~j:· r~n!r~1~1~::,u~:'~e~:r0~:rkı:d0• Kurtuluş Bayramı Tezahüralıı gan ra ı rasın a iki Vagon 
~it Bu şansı tashih etmek te!kikat .,.:arken ziyaret etti HaJkevinde Köylülerle Af :···t•••••••••••••••••bt•k•J••;:yl·~····~········y·· ld•• Yoldan Çıktı 
... l Almanya ne kadar zamana ğim kral diktör hariciye ve H h h l ganıs anın 1 a ının 1 0-
'Qllta b ? . ' ' .. . as 1 a Aokara 1 (A.A) - S0/8/93' 

Ç r. harbıye nazırları, erkanı harbıye •• •• M •• b t•J T J fi ' · ltlıAlnıanya bugün manen mü reis!eri gibi otuz devlet ricali Kütahya, 2 (.A..A) - Dün numu unase e 1 e e j(r& ar.. te Ankara ııta1yoonnda . Yoka 
lbtır Sulhperverlik en büyük H' l • • d' lı b. . Kötabyamunn knrtahı' ğünü idi. • bulan yoldan çıkma hadıte1iat 
~Ü teşkil ediyor On beş ile .~~i~n ı~m 1 ~et ya ~~v• ~r .~•- Memleketimiz 12 yıl eTel bugün .Ankarn, 2 (A.A)-20 ağol!toı bakkmdaki temennilerimle bir· bazı gazet.-Jer kaza şıkJinde 

11t Yaşında olan 9. milyon Al· ti 
1 

_. ~h a~lp 11 emd~I ıgınıFskoy·t ıaydmlıf:ta kavm~muştn. Bu mü A.fgaoiıtanm iıtiklalini• yıldö- likt• tekrar ederim. ya•mıtlar iae ıle hAdiH iki T•• 
'- emegı J ma etme ı er. a a b 1 k lr h k t G ı M K al 

Q ıon muharebeye iştirak k 1 h l naae etle l 11rtolat are e · nömii müuaaebetile Reiıic•mhor az • •m gooon yoldan ~ıkmaımclan ibe.N& 
~ .... : harbın azanı maıını mu teme b 1 Türkiye Reiıicuahuru Gazi · · 
l ~Yecek kadar geoçtiler.Bun .- t b"I 1. k d "lihJ terin' temıilen ·n ber 11mt • Gazi M1a1t1ıfa Kem•l bazretlerile ol•p hıç hır kasa Te haıua 
't " go.5 ere ı eceK a ar sı an· Mnıtafa Kemal H~. . . . 
' "'iman genç iği, idi insanlar d kt H'tl . h b kın i'tirak:ile büJtik bir mera- a ~ • t k 

1 
b 

1 
M 1abebı1et Ye tr•nlerın ae1rı11-

liL· ı an sonra ı erm ar e ıugamı an ra ı ı•met 11 D• • fıranı"ıtanın milli bawramı . . :~ı Y•fayıp ölmek değil, kah- k . t I • k ıim yapıldı. Gece fırka bahçe· b t z hi H H,.. d · .A "' " teri erme mao1 olmamı,tır • 
. -.a arşı ne vazıye a acagını en· amme a r aıı .ı. aratın • miinanbetile b~oı gönderdikleri • 
l "~ ol~~~ öimek isti.yor:.ar disinin de bile kat'i o!arak söy- ıinde ~~IJ~ ..... ~ahıdli 010~1a.r aş11~ıdalci te'>rik teJgrafJarı teati tebrikit Te temeoni1attan feTk&· ffoLuL faLu·ııasıaa 
~~n butun Alman mıUetme 1. . .... d k d ttil "" h~rturJu ••nhkler!e bu guzeJ aı·tnıt t·ı 1 il 1 
."ll ıycmıyecegını e ay e er. e IS r: l~de möteba11iı olarak zatı deT-
L en öğüde onlar da inanıyor· 0 h ı~ı d' H'tJ yılclönümö. kntlntandı. Afv n· t k 1 b ti.. Sıddık S&mi Bew 
v, A . . h'"k" b' zaman u u e ınce 1 er •. ı:-• il! ırn "' ı aşme u Jetlerine harantle tetekkör eder ., 
· t . iman mıtletı . ~ 101 

.•r şimdi ne İ.!le o v•kıt ta o oJa Kütahya, 2 (A.A) - Dun Mnhamınet Zahir han hazretleri. 'H t•he! aaadet!erile Törkiyeoin Ta~iD Edilecek 
. tir, laükmetmek ıçın seçıl- caktır: O zaman hu!u\ ettikten halkevinde büyük bir toplantı Kabil T• Türk miJletinin retah Te Jstanbul, 2 (Huui) - Hukuk 

;· sonra da uAvrupada harp ola yapılmıştır. 230 mııht~rı~ b~i Do!t Afganil!tanın iıtiklaJ ikbali hakkındaki hararetli te- fakülteıi dekanlığına profesör 
~ lmanyanın harp ~~ztr!~~ını cak mı?,, meselesinde kat'i bir Jundnga toplantıda TahmlZ bu· b~yramının yıl 1fönümö münase- mennilerimi tekrara müaareat Sıddık Sami beyin tayini muh-
~dı~en manevi amı er un - rol oynıyan şahıs gene Hitler kuınetımizin nüfoı ıiyuetini "~ betile en samimf tebri.kltrimi eylerim. temeldir. 

r;- olacaktır. Hitlcrio Almaoyadaki gizli nüfoıun kaydi hakkındakı şahsi ıaadetleri Ye kardeş Algan Afganhtan kralı A • 
~ •kat Almanya nihayet 

1914 
kuvveti bugün gayri mahdut bir kanonu izah ederek tntnlaoak milletinin refah • Ye iıtıkbali Muhammet Zahir JBDS 

~ lrıalik olduğu aıkeri tefev- kuvvettir. Bu kuvvet bütün Al yollan, uıolleri anlatmıştır. Top- • • • • • • Te .... -ı.be 1'1ez11Dcl-.. 
la tekrar ihraz edebilir. Al- -.. ..., 

manların birleşec""°İni tasavvur lantıda bo jşin tatbiki oepbesiııR y T F•ı 
'Ya, Lehistan He Fransa ara- ~a un yy 

eden mistik bir görüşe istinat ait faydalı ınünaka~alar yapıl- an a h.re 1 osu 
~~ girerek preventif harbm eder. Hitlcr hem§chrilerinin fi . m111tır. Hu io bittikten ~oora 
llne geçmeğe muvaffak ol· " 
ıı. kirlerine ve hislerine o derece meU'osumnz Hakkı bey köyJüle-"'tt\ır 
. 8unfar da Alman harp hazır lerde hakimdir ki Alman olmı · riınizle .amimt . bir hı.sbıhal 
lıııın pratik vuıtalarıdır. ~an A bir ki~~cnin . bunu anlaması 
'ııı Nihayet Almanya, Avrupada ımkan harıcındedır. ~itler Al· 
llııan ıekıen, seksen be§ mil- manyaya ne yapmak ısterse ya 

~~ Almanı birleştirmek gaye· par _ . . . 

yapmışlıır iç ve dıo siyasetımiz 

hakkın la g•Hıi~ izahlarda bnlon
mıı~lardır. 

Tütün Ofisi ~~ takip etmektedir. Buulann Umumı harptenberı ıktıdar 
~.beş, yirmi milyonu Almanya mevkiine geçen ve sulhun mu Bremeo 1 ( AA ) - Tatün 
'-•cinde bulunmaktadır. ~l hafazası için lazım olan bütün ticaretini tanzim için burada bir 
~ •11Ya, ıon harpte kaybettık- müsaadekarhkları bahşedebile kontrol ofisi teessüs ·etmiştir. 
11~lli de tekrar geri almayı arzu cek kadar kuvvet ve nüfuza ma M f b 1 
:'IQ k .Şaht, o is işe aş ayıncaya 

t tedir. Bu!ldan ba,ka ya lik olan ilk ba~vekil Hitlerdir. kadar tütun mübayaatmı menet 
~Pada, yahut müstemleke Hangi Alman devlet adamı Leh miştir 
~ınd~ ha~at ~ü!asını tabak· lilerJe bir ademi tecavüz muka· 
~ .. ettı~m~ge kafı g~lece~ ka velesi aktederek on sne için ko· Jzrnİr Panayırı 

arazı ııtemektedır. Nıhayet ridordan vazgeçtiğini ilan ede- Teati Edilen 

29TeşrineveldeAnkarada olacak 
l!taobu 2 (Hususi) - Yunan Hava nazm beyanatında bir 

Yunan tayyare filosunun 29 Teşrinievvelde Türkiyede yapılacak 
Cumhuriyet bayramı şcoliklcrine iştirak etmek üzere Aokaraya 
gideceğini söylemiştir 

Yeni Kambiyo kararnamesine 
Meb'uslarlçin deAhkimKonu du 

Ankara, 2 (Hususi) - Bugün resmi gazetede DCIJrolunan yeni 
kambiyo kararnamesine göre meb'usların hususi şekHde Avrupaya 
yapacakları seyabatlar için de b:ızı ahkam konulmuştur. Heb'uslara 
hususi seyahatJarında veriltcek döviz mıktarı aylık tahsisatları 
mıktarını geçmiyecektir 

~~anya, Avrupada Fransız ~e· bilirdi? Brüning bunu yapmış ol· 
ltlonyasını kuarak onun ycrıne h ... d' H' ı Telgraflar Polonyalı izciler 
~çtlleği tesbit etmektedir. ~ydı. ç:r:~ ah_gerıırl ~·t' 

1 
ıt er, Moskova 1 (AA) - İzmir Ik• 

Q BunJar Alman gayeleridir. d'an~ır ~ .• l' u~o7 t ~-ı:·a~ının sergisinin küşadı .münasebetiJe 1 Kayıkla Istan-
Burdurda 

L~llların bir çoğunu harpsız ta ızgın erını e ın e u a ı ı. unu MK h ·ı T fk R-A·· b bula, Geldiler 
~! kuk ettirmek mümkün de- hem Sarre mıntakasıoda hem de • apra an_ 1 e. tev. ı tu'l·; ~y lıtanbul 20 ( Hususi ) - On 

M staf a Şeref Be
yin Tetkikleri 

di AJ l ~ .. il istertte Avusturyada yapmıya ve ununıyonıs tıcare o ası e dokuz Polonyalı izci iki kayık 
~. rp. r timkan artıulo manevı am . muvaffak olabilir sergi komitesi arasanda telgraf-

Harılor, 2 (A .A) - Hagiin 
ıneb'osaıuıız .l\iaetııfıı Şeref bey 
şehrimize gelrui• ye ögleden ıonra ~ a vası a arı ve gaye· · ile Tuna tarikile lstanbula gel 

~1 i nihayet harp olacaö-ına de· - Somıvar - Vakit lar teati edilmiştir. mişlerdir vilayet makamını Orta mektebi gezmiş Te yeııi 

yapı lacsk olan Orta mektep bi
nası etraf ın<la mektep idHesiyle 

' e. • .,, •••~• ... • d V M tt etmektedir. zıyaret e erek ali uhittin be· 

~ (;'akat bunların hepsi Avru· .Jktı·sadAı Ha herler ye bir albüm takdim edecekler· 
~- harp olacak mıdır? Mese· dir. 
'1ııe müessir olamaz En ziyade - • • 

konuşmuştur. 

ıııanyanın harp hazırhğ• ve Uzüm incir Ve Zahı e Satışları 
~I> gayeleri aleyhine çıkan 
i:ı ~IIeri ciddi bir surette nazarı Çu. AlıcJ }"iat 119 .B Alazralu 9 25 10 
'ltlcate almak lazımdır. 1132 Jıro ve eü 9 15 50 17 Ali Şefik 10 60 11 
t .~hnanya henüz harbe hazır 1005 H z Ahmet O 50 15 50 12 Ta Ali Mola 18 13 
~~t1Jdir. Gerek bitaraf, gerek 64.0,5 Kırka. Kazam 9 17 8 Hikmet Beai 13 13 25 
~ltıan düşmanı olan askeri mü- 513 Alyoti Bi. 8 l6 50 3 Ş Remzi 10 50 10 50 

ı •ssıslann kısıvı azamı Alman 461 H Alyoti 11 15 50 6513 Yekun 
l'tqı n en erken üç sene zarfında 
4 38S F Solari 9 60 1' Qn Aite Fiat ~ · teki aıkeri kuvvetJ~rini ik- · 1 

-p edebileceği meseJ«inde 358 M J Tıuanto 1<> 17 50 2075 Şerif Remzi 5 50 ıs 
:~llcf\ktirler. Fakat bugün Al- 339 P 'Paci 7 18 50 165 Jiro T• Şö. 7 25 
~llYarlu~ kuvvetli olan diğ~r 2:!8,G Eıı Alıati B 10 13 72 Ş Riza Ha 5 
~·I~tıcrm. Almanyanın kendı· 1158 Vitel 10 50 14 60 H Şışbı~ 6 50 
~~Ilı tulihat i'1erinde geçın•-t ıöıi Diamootidiı 13 50 18 32 Dinar hnbu 7 
~~be va kıt bırakm,yarak daha J 154: ş Ri.za ha 10 15 29 Kırk KAzım 5 
ı.:· de silihlaumaları ihtimil da· ı 135 L R lO 

60 16 'lli"d d' en ecyo 13 M. J Taranto 12 60 e ır. 

~ Bııular Almanyamn harbe ha· ı 133 S ·~aJıi 15 Hiıa 16 50 1' 2446 Yekun 
.: oinuyacağına delalet eden 106 Trifouiaiı 12 12 50 Qu Omıi 
'1ta , ardır. 94 .T Kohen 8 12 

90 F' Buğday ~ akat Hitlerin de bizzat 62 D Ardili 8 50 16 
),l'bı istememesi yabana aplmt· 4.5 M Aırditi ll 50 12 75 17 Bakla 
,~ıtk hakikatlerdendir. Hitler 4;J F z .Aptullah 12 50 13 60 n381 Burçak 
dı. hususta bütün Avrupayı kan-

11 25 
.&ı Nohut 

•ıtı 44 N z K<1mıt 13 
, 1 aya muvaffak olmuştur.Yal 

13 50 1
... 5 Mı11rdarı 

~ A. 38 J Taranto M ~ 
~l \'rupa değil, bütün Alman 15 Kumdarı 
L leti de buna :İnanmıştır. H.it 37 M A lbnrti 8 '16 10 
'" 4 T.ı n > d\ Yalnız bugün Almanya ildi 22 Ak~ehir Ba 11 50 12 

3 50 

' 75 
5 
5 

8 81 

6 ~i~.1 ~lınadığı için harbı isteme· 151 Y t Tr.!at 12 25 12 58 3500 k. Komdarı 6 50 
~1'-• ıöylemiyor. Yarın aiJah· 19 S Sültıymano. 12 · 14 oo· 1166 Palamut 195 351 

il! 
ELHAJIBA I. 

MILLl KU1UPHANE SiNEMASI 

BU GÜN 2 büyük füimJe yeni mevsimin ilk programım 
muhterem lzmirlilere takdim ediyor. 

1- KARTALLAR UCARKEN 
Başrolh:ırde : Dünya sinema artistlerinin en kudretHleri 

FREDERIC MARCH - GARY GRANT 
CAROLE L0~1BARD 
Tamaou~n FRANSJZCA Sözlü 

2 - HULYA PE~iNDE 
Şık, dilbM Te büyük yıldız 

KATE DE NAGY'nin 
JEAN PIERRE AUMONT,la 

HirJikte çeTirdi~l menimın löke, ne.eli, höyük 
FRANSIZCA Operflt 

llAVE OLARAK : 
Sevimli ve kıymetli Hnatkarımız MVNIR NURE11 JN 

beyin AYRILJK isimli çok nefis TÜRKÇE tangosu. 
lPEKFlLM 

-----------------------------------------------SEANSLAR: Hölya Peşındt}: 14,30-17-19,30-22 
· Kartallar Uçarken : 16-18,S0-21 de 

Ouına ·n Puşembe günleri 13,SO da ba~lar - -

.Ankara, 1 (A.A) - DeYle& 
matbaası müdürü Hamdi Emia 
bey ı n Vekil et emrine ahndıgına 
iafr 1ıtanbul gazıtelerindeo W. 
rinde bir haber intitar etmi~tjr. 
Anadolu Ajan11 alakadar ma
kamlar nezdinde tahkikata iıü

nadın bu haberi tekzib. ulihi-
yettardır. 

Emlak Bankası 
Borsada Bir ~ube Açtı 
BUıt8A, 1 (A.A) - .Emlak 

ba"'Okuıum Bnraa tabeıinin açıl
ma reAmi hngiin yapıldı. Bu mü
nuehetle beledıye aalonunda bü
yük bır toplautı o !da. Banka 
<la vet l ı leri o i agırladı. V 6 notnk· 
lar siiylca<li. l\leraıimde banka
mn idare meclıei reiıi de bulun-
mak ta idı. Bıl:lbara b:ınkanın 
merk,zine gidilerek kord~la bü-
yük millet ınecliai reis nkili Ye 
Buna web'osu Refet bey tara-
fı ııdau kcıı idi. 

Halk Un nanı o imarına Y• 
ilerloınesıne 1ıuat veren b11 te-
'ehbiiıii alkı~lamakt" Te aeyin
mektedır. 

Karsta 
Ba~van Sergisi 
Kaıs, 2 (A.A) - Dün teh· 

rimizde n~ıl:rn •ııgır Te at ıer
giainds Göle n Çaldırın on me1-
ha r irkı olırn kırmızı 'fe ıiyıh 
renkli inekleriyle boRaları baliı 
ye yarını kan klırak ve tayları 
hıılunmaktı&dı r. 

Karı-, 2 (A.A)- Kağızmanda 
meyYacıhjtıTuzlnoadaki barajları 

tetkik üzere giden Zıra~t V ıkiU 
Mnblis hey dün ak,am aaat 2' 
te refaka tlarıodaki zeTatla bir
li ktı tebrlmize döumiişlerdir. 

Vekil bıy mıntakanın Taziyeti 
zirai1eı: Te bilha11a orman Te 
baytar işleriht yakından ahlka
dar oJmutlar "._ köylülerin di· 
!eklerini dinlemitlerdir, 

Viyana da 
Vıyana, 1 (A.A) - Polıs Vi· 

yanadaki Alman kol:nbiinü ka. 
patmı,tır. Kalüp nazi hareketi

ne mınıop biitiin lllıÜnevverJe

rin içtima mahalli idi. Brondorf· 
taki krnp fabrikalarının müdörtt 
M. Hamberger po.Jiı ner.at.reU 
altıDda bnhındorulmaktadır. -' 



.. 
Bulgaristanda Devletin Emniyeti Amerika 

~ko ... ,. ... ee-nre-· Ali._,,.~ için Alınan Kararlar Büt ;'Mlida 
-

18 
- Hu·· kuA me·t······K···-o···m .... :u····ı·a····r··.:·ı·e···········ı··y···.~·····G·····e··ç···.:D···:::···e···k·· isterken Deçgı.., • ctı·rndl 

- Knt 93. fakat,imdi •lst•nıdı•ıız söke gözlerini tUkmı,u. y aa. Y 
kapı •.. Sakın bl•tm ldm o1dağ11- l11•nlardan. her eeyden U7.&k M tb t Mu··du··,u··nu··o D v v • 1 • Nevyork 2 (AA) -
•••a ö~renmem•ll•tr. Yani ... Y•tamak lıtediğl anı .. ,.ı.n hn 'ka- a ua ·~ıttıgı Kıtap ar Nedır ? müdUrll M. Darlas istifa 
.ta Ye benim ••nohe ballı b•- dını• bfuını na111 tttr endie•, . tir. M~afazklr Demokra. 
hln•aJam••• a•lamamahdır. yallatta naıal bir ta• i,pl edi- Bo~ya, 1 (~ A.) - Hökt.met •ermırenler hakkında 'iddetll zamanda müıtakll n mnhtar bir mumaıleyh Dolana ıı 
•••••.••••••••••••• yordu. Vapur orke1trallnm de•let.•n emn1yeti hakkında n ... oesalar kooma~ar. Ba emirde Makedonyadan da bahHttikle ~·. biltçenin teninin• t 

Sen Pol ki11H1ind• ••& ,.. ahengin• ayak •yduran çift· rettlğ1 bir kararnaqıede de•let yaaıh cürümlerin hazırlaadıkla• rınl •e Bulgarların b•odan bat ıdı. . • 
-•n ii94i•li çahyord•. lerden eylenoeclen böyftk ••· memurlarına Yeya eohHa kıtrtı rından malt.matları oldojtu halde La Dobricetoln Y• diğer bazı v M. Ruzye(t reıııcamb~ 

• . . . • • • • • • • lonları doldu-ran k;har çiftlerden ka~i_I ~ür~iil fH~YYOr eden ec b-ber Yermiyenler de yukarıda garp YiJAyetlerioin •• Trakyanın :u ;~kıt ~n~n ~ul a;;-
Yakarda meyhanecinin pey- azak tek batma k•lmayı teroib ne ı ey et ere arfı baımıne yazıla cesalara çarpılıoaklardır. lıdeıini d• iıtediklerini btlhaua Laf dıgı ke mfıı o an . 

k 
1 

f d hl k k harek&tta bulunan ıiyaıt mak· Bu bn•aıta h k 1 "d' on ra on eranaı unasın 
• etra ın a r "9 ar aa .. edlyorc111. Bo kadın yalnı•h1ta ıatlarla ışiddet, deht•t hareket- mu •. eme er a 1 tebarüz ettirm.,kteJlr. Prola mo ların istikrarı, reisicambat 

teplanmıt&ı. Polo mıa.rayı an- mı Atktıf YokH İDlanlıudan mı IMine ve ıuikaıtlere m6racaat muhakeme UIDll~rıne teYfıkan babirl kit"bıo matbuat bllroaa ta- nadan ret olunmaıı ize • 
lahyor: nefret ediyordat Denizin homur- eden kimseler için on ten•Je ye fakat mtiıtaoehyetle yapalacl\k ahnd ht l'f bi t fuzunu kaybetmiıtir. 

- Ona .,.. beal 1atalamak taaa, rozg&rın Çllgmhğı ıçlnde kadar bıpiı cezaeile mftbim oe- Y• kararlar kabili iıtioıf olmı- r ~n m.11 e ı ecn•. gase • M. Ruzvelt blltçe mild 
l9la arkamıu takılanlar u aı yalnııhıtı terolh etmek için baf- zayi nakdi Te medent hakaktan yaoaktır. mahabarlerıae t•••i edılml' 01

• ne ( M. Belli) yi tayin e 
... kiti ı•Uer. Haraya tam nk- ka naııl bir Hlaep olabı1irdit iıkat oesalarını derpı' etmeıkte- ~Una, 1 (A.A) - Proia ra- doganu bilhHıa kaydettikten M BelJi 1911 denberi. 
tlD4• 1•tltmemlş olaayiık timdi Bötlin yol deYam ettial mild dır. Karı,ıklıklar Teya ıuikHt seteaınln Sofyadan aldıaı bir ıonra mezkdr matbuat büro1n memurudur. 19~8. denben 
karakolda Yeya emniyeti uma· dete)• ba lraaın borada, fartın•1• Ye cürüm ikaı mak1adile 7ahanoı mektupta 8ofyada Bnlgar barict memurlarından A11en Boıınofao saplar komıserıdır. 
at1ecl• olaoaktak.. ehemmiyet Termi1en bir kahra- deYletlerin ar"•iıin• geçmak için ıt1~••tl iınalncl• bir kitabın net- oe.trettlğl diger blr kitaptan da Bir Tayyar 

Meybaneol : mın gibi darda. Anoak Tapar l9fekköl etmi, möaeJlih 9etelere redılclili blldtrllmektedir. Kita- babıediyor. 
- Aptallar, blyl• nbtık u· Diyep limanına girerken gth~er- ı,urAk edeni.erle bu kabil 99te hın ••harrirl Trakya &li icra . . Keadl B.ko.--.ı~ 

-••• • mülaim f8yl uatayor- teden 
9
ekildl. Belki de v •par lere yardını edenler teahilAt komitetl reiıl İYan Ormooief'tir. . Ba kıta~ta eoaiiml~. Tiirkl7•· Jlırd.ı •••s. Jlleyhan• kap11ıoı Tanla- •ttdtiliinöra ıeıi ona hu dalgın- gösterenler lıunları iıkAn .,.. Muharrir B•lgarın lıugiin 1878 nan Balgar

11
tandaki Tnrk ekal- Nevyork, 2 (AA)_ 

ta••• saman nı9ıa numaraaı bktan uyandırdı. Vapurdan Qlk• taıe edenler Te 1abat hanların tarihli Ayutatanoa maabeduine liyetlne makabil Trakyayı Bal- haY& Hfirine giriıecek 
llylemedin Bıer Hnla Mlinl ma1ta. h 1 1 1 ö meYoodı1etinden haberleri ol- ıöre t•i• tdilm•I IAsımgelen gariıtana ••rmeai IAzım ı•leoeti Amerikab tavvarecı· Tunat• 

• "- •Kır anan 1° ca ar g Hr• daıt h 11 bükt\ t h b t ü ftk 8 1 
11 

taaımamıt olaaydım kapıyı &9- teyl doldarmntlardı. Taralı ka- ea a c e me tt a er , Y algartıtanc an Ye ayni ileri ıürülmektedir. laa denizi ile koca deniz 

•ı7aoak&ım. Söyle bakalım al· clın, as sonra bu kalabalık ara- daki uzakhtı on saat 3 
, •• ••maranı eöyl•medl•, ..... kını .. ,., henfta uykuda Hı.tler Ecnebı· Sefı·rıerı· lmerı·kada d. geçerek 2 dakik• ,.,kla 

- Söylememek J&ııma1 •• bulanan DiJep tehrioe çıkh. di rekonmu karmqtır. 
eadan ..• Yanıaclakinin b11aa day- Pariı treni hareket etmı, bo- Tenis Müsabakala 
... doar11 olmıyaoakıı. lunu1ordn. Kadının· •C•I• ettilti Mı·ıı"ı Kongreye Çag" ırdı Grıılır Ba•llrır . Varıov_a 1 (A.A) -L. 

- Niçin t muhakkaktı. Hu denizo1 t•hrinio 9 ıle Yunanıstan araıındakı 
- Dalla ulamadıa aı koea ıuı• Te ıimıiyah muhitinden mi ................................................ _ V~i~~ton 1. (A.A) - Pa~~k kupası teni• maçında ti 

••dala... ka9mak lıti7orda. Şehre daldı. Prusyada Siyası Mahpusların .. nayu ıçın Yerılen grev emrının 6 3 6·0 ve 7-S ile Staly 
Polo mıyhaneol :rraaılıin Ytirtlytlftlnden, balınden be1li idi yün ıanayiioe de temsiline karar Sloıinaki de 6 1 S·O" 6 

Yarısı Tahıl.ve Olu t "'umiıtir. Zabo•u m•i•up etmiıtir· 
kalaAına .,ilerelr ftYlraJ&de bir ki tehrl irice tanımaktadır. l{a. ~ DmUŞ Ur 
ar teydf ecter gibi ttı •l•l ranlıga aldırmı1ara~ tereddütıüz 1 ••t •• L~t • l ..At b fuıl4aiı: yörllyorda. Böaglr balA bütün Berhu, l (A.A)- M. Hıtler J ıUh\f diln imzalanmıştat. Bu iti.. u un ıqsa a ı 

- Bura1a ge&irdilim ad'm flddetil• •m•kteydi. bn 1eoed• ecııebi 1efaretler rtie• llt muciblnoe Hollaodah alacak-
N tir de ondan •• g_ım•t anla- Bi kö ıti 1 aaımı şıbıi miıafirl olarak Nu· hlar faizlerin mflhim bir k11- I d B • R 

"f r pe8 n U uma1ıoa OIYar ra ın a ır a o tıa mıt maballattaki ~öpekler alumalluı renberg milll Soı7all1t kongre· mından Tas geçmitlerdir. 'n 
- Vay oanıaa" Hi9 t• aklı· ll k b 1 . 1 d y 1 ıinde bızır balonmığa daTet et- Berlin, 1 (A A) - Pröeya 'l' e mu " • e edı1or ar ı. o ou . . . . .. .. • ....................... - ....................... . 

ma plmemitti. kadın, bir kapı önünde durdu. mıştır. Mı1atirler 6/9/98' tarı· batYeklll M. Goring bugun 742 - Baş 1aıa/ı Blfinci Sahi/ede - I Menemen _ 245 ekici 
- Şayet ona ıanıc1ıgım1 Tokmağı •ki defa şiddeti• Tardu. binde lıunıl trenle Berbteraga· ılyaıt mahpoıon ıerbHt bırakıl- kum, Kumtepe, · Böcektepe, Ak hektar ar1tzi dahilinde 1 

Jal1Htmlt olıaydı, yahut ta na· İçeriden ayak Hıleri da,uldu. dene hareket ederek orada Alp· ma11nı emretmittir. Bu mıkt"r tep~, Çatalahlat, Karadiken, Mll· kilo tütlln alacaklardır. 
•aramı öfreo1e7di kapı .. itin· Nibaret kapı açıldı Kaptan lara giden Alman yolunu ziya• Prttırada m•Yoot bnlunao bo sellım kırı ve Kazaktepe tütün Foça _ 367 ekici 835 
ae botaıl .. aoaktık. kaıketlı ,.. ıiyah pel~rioli bir ut edecekler Te 8/9 tarıhinde kabil • maLp111ların yarıırn<lan leri eyi bir. vaziyette bulunmak· tar arazi dahilinde yap 

- Sanki ben de anlamadım adam elindeki aeoizol feoerile Nrenberge movaul•t ıdtotkler- fasla1uu t .. kil etmektedir. Ve tadır. Hepıınde de memurlar ta tlltün zeriyatandan 188,688 
aı •n17e11nn' Ona burada alı- kapıda görüodii. dtr. ~iplo~atlar 11/9 tarihinde ekıeriıi ıoa7a1iıt demokrat kowö- rafında~ tetkikat yapılmıı, nl· tüttın alacaklardır. 
koymak içi• o kadar fa.zla iarar Hiç bir batl•ngıca lüznm Berhne döneceklerdir. nilt fark161arını• ıabık Aza1ıd1r . munelerı alınmıştır. Seydiköy - 1061 ekici 
e&&i&in sama• bir t•Jl•r olduğu· görmeden Ingihz lehçeıint an- Berfin, 1 (AA) - Almanya Berlin otvaranda Orainenberg . 6 - Urla, Çeşme tütünle hektar arazi dahilinde 4 
aa hilHtmittim. D•mek ki ~S dırnoa1ına: Hollanda ar11uıda borçlara ait kampı da kalduılmıtttr. rınde hastalık bulunduğuna dair kilo tütün alacaklardır. 
lfllldl ••aJıda ha. Ali\.. _ Geç kaldtnız Matya dedi. • • • • B biç bir k~y~t yo~tur .. B~ i~i mın· Torbala - 146 ekici 76 

Yed.laoi Pasıl - D nhs çok fenaydı ~ olda Sovyet Rusyanın Fransad~ takanın tutunlerı verımlıdır. An tar arazi dahilinde 4562' 
T•••lı K•dın Yakıt kaybettık • U cak rekolteleri geçen seneden tiltlln alacaklardır. 

logili• kıyılarından bbka9 Maıya içeri· ghdı Gemlol ka- • w ı • s • 111 • ~üzde otuz niıbetinde noksandır. Bergama - 207 ekici 
•il uaakta NeYbaT•n'de, lflklar pıyı kapadı. Nezaketle ıordn. ı·ıı ti c m· ı·na aı·rı . H 1 1 T L 't 7 - Alaçabda cüz'i miktarda hektar araziden ııı,613 
ıialer araıanda kaybolurken bir - Şimdi nasılımız aılzimt 1 8 ar 8 ıyı 1 811 avı ınııra an 8Rıl !rips bulunduğu haber verilmiş Dikilide 222 ekici 338 la 
1apar m•nt d•nizinde llerli- - iyi. aı·r Eırı·yaLı.dı'r Edı·ıı·rır Ule de yapılan tetkikatta bunun arazideki zeriyatlndan 
, orda. B IÖ "

1 
k d .,. d 1 doğru olmadığı, esasen kurak· kilo tütnn alacaklardır. 

o z er a ıoın a.zın an .. 
Gece ıo:tuk, denız kudur· nıı· · ü 

1 
dök""l ü t·· laktan bunların zail oldugwu anla· Urla, 117 ekıcı 93 hekt 

" •- ••• 1 me u m ' o. p H . - • matta. Vapur dalıalarla milca- Her iklıl •Y• girdiler Erk•tin . •rlı 1 ( A.A) - aYaa A· Pariı, 1 (.A.. A) - HaYH ma· ıılmııtır 65424 kılo tulün ala~a~lar 
.... ede ede ilerl17orda. Gil- elindeki fener dar bir ge

9
t•• J&Dıandao : . n•Traları neticelerini talalll eden 8 - Seferibisarda tütü11 vazi Çeşme - 167 ekıcı 134 

,..,tıd• kımı•cıkler yekta. EYet aloök •tık •tri,ordn. Kö
9
ttt bir So•y.t Buıyanan mılletler oe- Maten ga•eteıl bası hiloam tay yeti eyi görülmektedir. Vaziyet tardan 69020 kilo t6tlln 

klııııe . Bouunla beraber •alga· od miyetla• dubu1ii O.nene mii•· yarelerinln beklenildiğinden bi gittikçe normale doira gidiyor. lardar. 
larla 

011çrıyan onlardan kondlai ı.ı?~ gl~dl:••·.488~~~al k!ıtıllar, karatının •• mfthlm kıomını ltf- raa daha iyi nılloelor TOrdigin~ 9 - Karabarıuı ttltllaleri eyi Seleribiur - 103 ekici' 
•oramak ıçin hır kenara iltica t t:p ar o o ct.ı •; "f"md ne e ta~I kil edeoektlr ; Ciddi muhalefet· ka7detmekte fakat bana mnkabll ve bakımlıdır. Vaziyet heyeti he~~ardan 49215 kilo tiltill 
e&mlt olall hır kıd1n karanh&a ,• dı yanand o aEn kar 1tio ayıb ıt~ : tere raımen duhul temin edilmit ba•ı bombarchman t111ıuelerin· umumiyesi itibarile eyidir. ca Karardı~-- 1..ıı..ıı L:cl 

lmölmü ıbi dı an ırı7or a. r e~ o 9• r•ını . lO Ô . .. autU"uD - .. eaa 
1 t g y • ılrmek kabildi Be1•• •nlı gibidir. Mamafih ı•••teler dauat de tadll&t yapılma11 liıım gel- - demııte tutün mah· b kta "d 62147 k"lo 

KYet orada taHh bir kadın • 7 • R lil k f t" B il • r arazı en 
1 

. takriben altmıt , .. ında bir ad Azahk için Soaye& oıyamn elitini ya•maktad1r. au ço ne ıı ır. u aene Y 1- l ki eh 
Yardı. Kadnrmat dalgalara dal dı Qehreılnde eoerjı ,. tk:m; Meollı ittifakını kazanıp kasaa- Lö Pötit Jurnal di7or ki: yetin en eyi tütllaleri Ödemit· a acÖd ar. r. 1250 ek"ci 
~ıth. ~afaıunda kim bilir ne .,.91hiyordo· z "re mıyacaıını aoru,tarm11ktadırlar. Btionm etmek .,.._ gafil avla tedir. TütOnlerin tahriri tamam h kt lemk •ı -.d 9660•,. 
aadar derıo bir 11tarabın islerini · lanmak üzeredir ş· d. '--d e ar 1 arazı en .., ~ 
l d 

_ Elektrlleri J•kmıyıoa&ım Eko Dö Pati ıa•eteai Fran• mak tay1areollikte mayaffakı1et B K 1• ım Mıye 1ıu1 ar tilin illacaklardar atıyor a e • [ I d b 1 . . 1 · ornova ema ;aıa eaemen · 
dtdi. Vakit çok 189 oldaıandan nıilter• ye talyanın a u ı9la ı9in en .... ı anıaru tf)fkll et. S f .b.' 8 • d ' Adagide - 1102 ekiCi 

Vapurun ••ddetlt aallantı11na kom,alar10 ,uph• Ye merakını l&zımgelen ıiililıan ekMri7eti mekttdir. Her aalb pener mil· 1 e. e~ı •::r ı:~ . ayın :~ t~:.n· hektarlık araziden 657145 
raım•n dimdılr, har.k•l•i• da a1aodırmaıa löaam yok toplamaga bittin koYY•Ueri1I• lıtla ba h•ıuta bazır balanma11 ·~•nt.•n Meh 1 r1r ~me. ıyudı ıt- Tire - 1273 ekici 950 • 1... d Jli . mıı ır. a ıu vazıyetı ıu ur: ta ık ·d 691998 kil• 
rnyordu. Hazan ialgaların JfÖ· :Matr• şömineye 1aklaftı. ~Ahtaoaklarını yumakt•dır. :••m ı~. K•bro IH tayyarelerın Bornovada 111 ekici 125 bek· ıa:ı' .rsa:k~~r:'r. 
'Terted• parçalanarak ••ııtan ki· J[t19tioek beya• ellerini ••attı: Lo Popaler cll1or ki: e..alklitınl "8 asılarınıo en ıoo tarhk arazi dahilinde tlltlla zeri· Ba d 142 k" · 87 
pllkleri ayAkları •a•na geliyor, _ Qok ütömü,llm aıcJi. So•yet Buıra milletler oemı. tarakkiyah bayi balunmadakla- yata yapmııtır. Alınacak mahaul tarlık J~:.:d; 6075' k:ıo 
•anduralarını 11latıyorda. U•oo - Mantonu çıkarmahıın Mat yetine girmelidir. Gerek Sovyet rını .,.. hemen keptioio ıüratl- 79,207 kilodur. alacaklardır. 
Wr ıpor eant01u pymlttl. Şap- 1a.. Batta ppkanı da • Iılan· Ra1yanın gerek A napanıo men- nln 1"7rı k&ft oldagana tebarüı Kemalpaıa 234 ekici 226bek- Bu Ta&iyetten aalq 

ının kenarı ,'ndlrllml~ ot•~- •ıt1ın. Bannnla beraber d•lit· faatı bono A'!'lr oldata gibi ba ettirdikten aoora ıiTil ahalinin tar arazi dahilinde zereclilea gire luair n'1•tiaia 
...... slıleriDI~ renılaı &etrık tlreoH elbJıemi8 de yok. talb l9in de Afili derecede tbem• mödafUllDln Hrian temin edil· t6tinden 190,914 kilo tltla ala ttltln İatİlual Jeklaa 4,1 
"'m•k lı::abU .. llldl. ••••' 11&. - SD4• Vat - miye&i baisdlr. m11l la••••••cla iarar •tmekt .. ir. caktır. kllocl•· 



tlabife 6 ıent Alır 

ftrkiye Yelken Bfrinoillklerl Kaaıl 014• / 

Sporcun arımız ihtisaslarını, Müsaba
kaların Cereyan Tarzını Anlattılar 

S ylul 198' -Basketbol 
.&ltınordu Şampi

J'OD Oldu 
İzmir mıntakaeı Buketbo• 

tiklerinin birinci deneeinde Al 
tay ikinci deneıinde A ltınord11. 
nuo birinci geldığiııi yazmı,tık. 

Maalesef İstanbul Gazeteleri Büyük Alakasızlık Göster- Final müsabaka11nın_ dö? "k,am 
. yapılm111 makarrerdı. Bırçok H· 

mişler,Sporcular Spor Nezaketini Yerine Getirememişler yirol ve daTetliler Hhayı 9epçn·· 
re 9n'irmişlır fırka bandoıo da 

Deoizoilik federaayonu tara- misi uyandırıyor: vak.it kl Tahir bey ıtart işareti güzel parçalar çalıyordu. 
t'erit ı~ia Şu Hale Sabır, Tahammiil fından lıtaobulda yapılma11 ka· - Yaba kalkın ammada ten- Terilir nrlJmez güsel bir ma- S•at 9,30 da heyetten Sadi 

T , rarlaşttrılan Türkiye yelken bi · belıioiz millet ıi•i kar.ılama~a nevra ile en önde 9ıkıt yıapıp ta Ag~h bey her ikı tarafı nhaya 
Artık Kabil Olamazdı rincilik müıahakalarınıa iştirak ~eldi. bepıioi geride bırakıp ıJerJemiye daTet etti ise dı Altay icabet •t· 

-· - • - • • için lzmirden Sakarya vtpurnoa Ne iae Tapur rıhtıma yanaşh. ba,ladı, hepıi dut yemit bülbüle mediğindeo. bükmen matlup 11.d· 
llır aralık Bahurseoç bir El-, By halini kendi de beğene• binipta limandan açıldıgımız za· Kendimizden eTvel şarpileri de- döndüler. dediJeuk A ltrnordn •ampiyea 

'-•traı hokkayı Hanriye uzatıp: memeğe baılayanca, aklınca is man bepimlı arpacı knmra111 nize indirdik. Hakem beyetiain kararanı ilAa edildi. Seremoniden ıonra 
d Ş d · · H · · d. de Altuıordooun iki takımı arala· - Mösyö Lö Kont, de i. u tim at ıçın anrıyı ara ıse , gibi dii,ünmcğ• başladık. Acaba Hız de arkKdao motöre •• Bo bütün 'arpioiler dioliyerek 

IGlbetekerden tatmanızı rica görecek gözü kalmadığından lıtanbnlda ne derec)e alacaj?ızt aralık iki şarpi mühimce bir geri döndükleri halde Iıtanbul rmda bir göıteriı mü1a.bakaıı 
•el k d h" b" t ft - ya.pmıı,lardır. erim Bu tath Bahar ülkesine ar a aşını ıç ır ara 8 go· lıtarıbnl birinciıi Şeref, yeni tf'bhke ceç: rdi. Sakaryadan üzüm tkinoiıi HR7rl bey dinlemedi Te ........................................ .. 
llıabauıtur. Bu kadar latifi hiç remedi. bir tekne yaplırmı' koş gibi küfelerini almKk için gelen iki yoluna deTam etti. Ve birinci bır .ranı., harekeli kendiııoi 
bit Yerde bulunamaz. Sarhoşluk bir kat daha arttı. uçnyormu~ .uteın geçen ıene eeki maTana araaınd& Kadıköy vapu- torn ikmal etti. ikincilikten <lördünciilüge düşür-

Evvli Hanri badehu Feritle Ferit yerinden kalkıp başka bir külü&tür tarplsi ile Moda ko· rn ile S"karyanın torniıtan su- Göniil iıttrdiki ,arpilerin idR- dü. Rıtik birinci, Şeref ikikci, 
~ul gülbcşekerde; yidiler. Ve tarafa kaçmak istedi. yanda on d•kika Demir Tnrgu- larile ııkı,tı. Hepimizin kalbi rHizlik yüzündtn devrilmelerini Hayri üçüocii geldiler. 
Prenıin bu inayet ve iltifatına Fakat heyhat! iş işten geç· don teknHiJe bat ba,a gitmit çarptı, yüreklerimi• ağzımıza bo denize yaramaz t•klinde t~ Son yarı' Sah güoil. lıtao-
ltt.kkür1er1e tatlıyı metbü se. mişti. Bacaklarında vücudunu şımdi kimbilir bizi ne kadar geldi. N• iıe ıü9 hal ile te.hli· vil 6derek daha bir ka9 tane bul matbuatı o kKdar alf.ku~• 
'-Ya başladılar. kaldıracak takat yoktu. Ayağa eride bırakacak bir aralık Re· kıyi atlattık. Rıza beyin ilk ha 1apılma1ına mani olanlar bo- ki, Onmhuriyet möıtesııa hı9 

Bu salon Avrupalıların b~lo k~lkar kalk~az se.nde.~iye~ek ~k tekne&İIJİn bışmda çoooğa Tadiıi: günkü yarı.ta bnlunıunlar da biri lıtaobnla cıldlRimizi yas• 
&alonu dedikleri yer olacaktıse yıne oturdugu sedır uzerıne ibi ona bakıyordu. .Agzmı - Qocoklar yarı'ı Modada koıkooa kotraların yelkenlerini mıdılar bile. Ho, yalonı bizi mi 
de Avrupada balolara davetli düştü. Artak oradan kalkmak g d • değll, Suadiyedı y&.pacagu, Mo- camadana Tardaklan o haTada 7arı.ları bile yar;madalar. Badi 
Ilı' k h l" 1 d w k d" · d ara ım. M 
• 

1
•afirlerin kendileri raksetme i tima ı o.ma ıgına en ısı e _ Nasıl Refik letanbnlda bir dada YApmadıgımızm ıebebi de bu kü9ük teknelerin kn' gibi gazeteler yuma1ada olar. •0• 

•dettir. Halbuki Hindistanda hükmetti. derece alabileoekmisin ümidin bizimkilerin ora ınlarını karı' dalgaların üHrinden atlıyarak bar dtlilltr • •· Amma İı· 
t•ksedenler başka bir smıftır. Ferit sarhoşluğun son dere- nrmı' karı' bilmeleridir. Modada yarı• denllmedın yol aldıklarm1 gör- tanbul mıntakaaındAki denizol 

Bunlara Bayader derler. En cesine varmJşsa da etrafandaki _ Vallahi bilmem eğer baTa yaparaak ıiain aleyhinize olnrl ıüoler. arkadaşlara ne diyelim tenezzül 
iÜıet kızlardan seçilir. Bütün balleri yine hissetmekte idi Şu biraz Hı-t oluna hiç k<•rkmam Onun i~Tn iıtemedim. Hakem heyeti bn yarıtı fes· boyurapta telefonla olıuo bir 
hatün 0··m·u·rJerı·n·ı bu"'y"u'k tann kadar ki çalgı kendisine pek B h • ı .1 b idi · d m .. diler Her Q hEıpıini en aşıağı 200 mıtre ge· o a.-adiıi alınca yöre~i· hettiktenıoora yarış arın moua gerre oşge nız e "' • • 
'•hmaya vakfederler. uzaktan bir ses gibi geliyor, ve ride btrakır giderim amma Mo· miz bıraz aerinlıdi. Saadiye önü koyunda pazar günü aabab •e halde lzmirdtn gelıc•ğimiz Yflf-
. işte prensl~rio, Hayımdurani Bayaderler uzak yerlerde oynı- da koynnda yarışlar yapılırsa a9ık olduğu i9io na11l olea hı•va akşam iki yarıf yapılmasını salı de ecnebi bır memleketten gıhıey· 

iibi büyük ruhani memurların yorlarmış gibi görünüyordu bizim için teblıkeli; onlar sert olur, bn ela bizim içiu iyi.. günüde aoo müıabakamn icra- dik hem geli~imizdı T• hemd• 
tlaecliılerinde raksedcnler bu Bu sarhoşluk içinde bir ara oruıuı <'zhere biliyorlarlar • .Motör bizi dogrn Kalamı,taki eını karıuJathrdı. dönii~ümüztla bir çok ıporco 
&•Yaderlerdir. hk Feridin gözüne Gras iJişti. Allah kerim bele bir latan · Belvü ot•line iodirdi. Şıırpıler Pazar Yarı11ları arkadaş balanurdo: Eger fede-

Muzikaları ve raks usulleri Güzel Lidi Rişmont iki gözle· unla gidelim de ayinei devran de gözilmtiziio önünde. Sabahl~yio yine erktnde:n ksl· rasyon nmnmi kı\tibi Riza beyle 
~VrupalıJara acaip ve garip ge· rini ona dikmiş, deJikanlıya sa· bakalım ne göeterecekt Gl3oe geç Daha yarışa iki gün müddet kar ksı.lkmıız ilk ı,imlı lı•Taya Şeret Te Şakir d• olmasa hali-
~ı~se de Şarklılar için öyle de- bi.t bir nazarla bakıyordu. vakte kadar hep bn bııbs üzerin· var . Adaaa akıllı hazırlanmah hakmak old•. Poyraz dereceıi miz yamanöı. 
itidir. Zira muzika uzun ıııadiye Feridin başına gelen şu beli· de konn~u,ordok. cama. sabahı aaat 6 dil yataktan. 3. 4. tı\m bize göre. Saat onda Son Yarıf 
~ir taksim yapar. Bu ~sna~a dan çok memnun olduğu parıl Refik Beyin filok9nın Fethi fırladım. Ben de ne gör~yim yarış yerine geldiğimiz zaman Bugün de.ha 1abahtan haTa 
'Y~derler bir halka teşkıl e~ı~ parıl parlıyan gözlerinden ve hir. oralanla deıtiJ boyana: 9ocakların hepıi kalkmış şarpi- Fenerbııh9elilerio de yiizü gü· dorgan bizim aleyhimize ltOf 

l'er-ıt · J ıbı >" 
0 nasıl olaa Tbrkiye birincilitl . " resmı yap,yor armış g dudakları üstünde silinmiycn te· - Ağabeyim ne diişüoüyor- terini yuı9a hazırlıyorlar. Saat löyor. Çünkü letanbnl ikin- .... 

1 
b 

lllııafirlerin önünden geçerler. b .. d 1 1 d 1,. . . k . . . B . F b b 
1
. h teınin edilmiş amma; gonu u 

Sonra muzika agv ır ağır pef· essum en an aşı ıyor u. san biz daha dünkü yelkenciyiz. ~ te .. J~~nn şır .•tını~ hır ro cıtı ayrı ener-~ __ çe ı em Y"arı,ta da biriocı olmagı itti yor 
F •t k d • Geri kahnak a,,.ıp mı' Oıılar dü - morkoı u teknılerı peşıııe taktı. de Moda koyunuı' bu tun oere- ·fakat olır•adı. Bu .. arı•tl' az bir '~" çalmagv a başlar Bayaderler de erı • a ının şu memnuna- J J ,. 

,. . h.dd . . B. Ik ~ÜJısün biz nıuıl olsa hepsini Suadiyeye yollandık. HaTa git· yanlarını bilıyor. Biliyor amma farkla Şeref biriocı, Uefık ikin· tir agw ır raksa c.·irişirler. yetme ı et etmıştı. ır ara ı 
~ geçecagiz sen hiç merak etme tikçe artıyor Tabirin ıeTincideo eTdcki beil&p çar,ıya oymadı. ci Hayri üçiincii geldHır. Ya-

L Nihayet asıl yürük "arkılara, Grat Balıurscncin kulağına eği- S ·· d k R t· k b ' l k m he ... eti ü
9 "t ~ Türkiye lıirincililti bizimdir. Di· ağzı kalaklarina Tarıyor.Boyuna: tatlım en ou tt çı an o ı ıy rı•tan ıııonra ıa ·e J 

\talara gelince bunlar sanki lerek parmağıle Feridi guster· yor:ln. _ Bu haY'a benim ha Ya şim· çıkıttıki meta.leyi mütemaaiyeo günde clerece a.11\alara '.I.1ilrkiye ~lkları yere değmiyormuş gibi dikten ve bir kaç söz söyleştik· Hcılimiz bir :\n nel Ietanbu di görii~iirüz. açıyor. Fenerliler çıld•rıyorlar. birinci, ikinci ve i.içüociilerinill 
t.llallakta duruyormuş ta öyle ·· ktı.t ti ırerak kazandık· Qı ten sonra kahkahalarla gülmegy e la oıkıp y·arııı. ... erini öıtreoerek Obür taraftan lıtanbal birin- lzmin]en gelen bir adam naıııl wu ıs a arını " r raksederJer ki Avrupanın ~ v J 6 d ı h 
'ıı başlayınca Feridin hiddeti daha bir iki çah~ma yııpılma11nı isti- ciıi Şeref Uefikle alay ediyor. olur da lıtanbulJoluı geçer. lan munffrkıyette.n ° ~yı ep-
~ tbeşbur Balet artistleri bun· yoroz. fakat gemi<le düz taban· - Hadı bakalım açık deniz Fener kaptanı bir kenarda mü- ıiui ayrı ayrı te~rık et~ı .. 'tın yanında adeta kötrüm me· zıyade artta. Fakat bir kelime t d' d.. .. .. B l .Artık hepimız seTınıyorns. 
•beıinde kalır. söylemek iktidarında olmadığın· mı Tar nedir! Pazarteai yerine ye.kl'nciıi buralJa göııter kendini. ema. ı_y~n uşunu!o~. k ın ye . Motor bizi otelin ıskelesin• 91-

F Salı nbahı ancak lstanbula çık- Rıfık lnyık altından gülerek: kenoııınm yarı~ta ıerı aldığını . k ld" 
erit, bir divan üzerine uzan· dan öfkesi kendinde kaldı. 

6
, ..... ı· k" .. k 

1 
H düşünüp ııkılıyor nnoettim am. karırken oteloı koşara ge .1 

'Ilı k A b . tık • .Makinede arıza olduğa için - ı>ruşur ız uçu Jey !ı· . . hepimizi 8 ,.rı ayrı tebrik .. ttı. 
k f ih elindeki bir top n ~rı Ferit için şu hale sabır, ta pazar akşamı Midılli önüude de- lep orada i&& arşın borada ikimiz ma aldanmı~ım. Yarış bıter hıt· . J • 

1 1 
a 

111
_ 0

klayor, kab bir nefes nargtle b.,.mmül artık kabil olamazdı. .. . . mez hemen htl.kem knleaine O bıle şampıyon uğn a ınc . 
.. k mirleclik tamirdun sonra yola bnradayJz asıl ıen goıter kendını t 1 d H" b' h kk l d mirli olwuıı sevinoınden verınde 
•f! k - b ı · d t . . ır a ı. 19 ır a • ı o m:l. a.n: T ı~ ere şu azım a oyu a e a Mutlaka dostlarının yardımını ı;ııktı~. Tam dört IJoçak eaat te· dıye ceTap verıyoı·. Yarı~lar Ef ı: R f k b . duramıyor htaobulde kaldıgı· 
~k . . . . - e°'"m e ı •yın ~ar. .. • . H llyt bir gözle seyrediyordu. istemek için kah Ahmet ağayı, hirle gidi°y(>roz fakat aksiliğe ba!flamadan Iıtanbul hırıncıaı, piıinde eafra var. .Muayeoeıini mız muddetçe Şeref,. Şakır, ~y-
\· Vakıa Bayaderlerin her biri kah Hanri ve Rau!ü, hatta bin· bak ki: Pazartesi al,şam üzeri de ikinoiıi bn h&Tada yarış yapıl - iıtiyorum. ri ye Şerefin kardeft Farnk ~ız11 
t--ıt Peri kadar güzel olduğundan başı Valeryanı bile çağırmak Büyük Qekmeoe önünde yine maıı: diye hak.em heyetine yarışın Heııimiz f&ftrdık daha Refik beyden gayri b!r tek ı.d~reoı ."' 
r, · l · b ml\kinede arıza oldugu için de· tebil'ini teklif ettiler. Kabn] beyin şarpisi Y"rı~ı 'imdi bıtir&i. ya sporca n• alemdfl1Jnız dıy-
1 rlt gibi bir delikan ı içın un- istiyor, fakat sesi sayıklıyan bir b h d T d d ffAk 

1 
. K d ... anımıza bil• uğramaıltlar ..• San· •t b k k mirledik n bu yüzden de H a - e itmedi. am 1aat on 1• i e ö em gem ııne yanaşıyor. a rı J • 

' •likasız bir gözle a ına adamın sesinden ziyade çıkını- 1 d H b d · · · d f kı" 1zm·ı rliler yelken ,ampıyon-ıı. leY.iD ıtanhala çıktılr, Akşam yl\rı' başla ı. ava hatifJiyeoegine ey nere en 'arpı ıçın • H ra ıl..~~ku_·n olamazsa da_, Ferit öyle yor, bu hafif iniltilerde çalgı ve geminin Çıkmeoe öniind• demir. olduğnnu gördü. Ne oluraa olsan logonu almak ınrelile 1't
8
anbol· 

~ .. ldı .. Onun k.albınd_e .b•ı_ka •amata içinde kaybolarak zavallı- 1 . büıbütü_n artmaga başladı •.. ~a- bir kerre mua7eneıi JA~ım.Mna- lolıua fenalık yaptılar. n ea 
lll -ı- ediğini haber alan federaııyon ha iarpıler Oadde Boıtan onun· d·ıd· Hi b" k nihayet ıpordur Kim fazla 9a-

Perı Tardı Bır perı kı dun · d " d k' J • d t k" t'b. J> b ı tat n yene e ı ı. 9 ır şey yo . • .. 
• · • nın ım a ana ımse ge mıyor u. umum a ı ı 11 :za ey e a dıki şamandırayı gitmeden röPı- Kadri beyin dütüocuinin ıebebi lıtıraa o kaHnır. N~tekııu oyle 
~.ı.: •maali yoktu. Şu karşısın- - gonu Var - bul birhıoiıi Şeref •e Şakir boy- gf.rıo tiddıti tahminen ••oiyedo İzmirlileri diıkalili70 •llitorek oldu. Bi• iıterdik ki lıtaobolla 
R , kn:lar kendine ne kadar • • • ler bir motora athyarak bizi a. 20 nıetreye kadar çıktı. Bn Ta· ikinci gelen yelkenoiıioi birinci kardeşlu~_mis ıpor rkek1·•~etıni l •iiuele.r beyhud_e_idi. . Manisa Dag"' ında ramaga çıktılar. niyıtleri Tapar. . .. h k . yalnız muaabaka yaptı arı 1&• 

M f F d b h l zıy•ti goren a em heyeti şarpı· yapmak,. Bira• ·aonra Hay. J\t •• b k d 
L ilama ıh erı ıo u • 

1 Q 1 1 ._l y... da rahatsız olm1yalım diye bizi l · K 1 d ·· .. d k" 'ki · • hada yapıınla.r. llluıa a a aa ~le b' . h ı· d y "ld' a 1 la ar anı •or erın ına ıa • onun e l 1 no.ı ri beye anlatıyorum ZaTallı . ld k lkınci arka 'i •ne ır yeıı • 1 egı ı. . # alıp ötele götürecekler. .. • ayn ı tan ıonra ye . . • 
~lkis içinden bir neı'e, bir ıevk Manıu. orman memurloğoo. t . . . k" t:ı•mandırayı donerkın çok zorluk çocuk: kaptanının yaptığı bo aa,ıarıo yaptığı gibi birbırlırıni 
b.rıp gelmekte idi. Bu halin dan başmüdiirlüğe gelen bir ha - tın .. kaUığme bakrn 

1 
on- çekeceklerini belki de batacak. dü,üno11izlikten üzöJiip özür araaıolar v• anişıinlır yoksa 

!~Yet parlak bir sarhotluk hali berde Oumartesi gi:inü Manisa !ar çekmece önüoe gtılinoı larını düşünerek yarı.an tehirini diliyor. Otleden Monra haTa da· yarı,tan ıonra bazı ıporcu geçi• 
~ d~kunu kendisi de anladı Se· dağı üzerinde bı r yangın çıktığı siı iniyor. Bo ıeter bizi bulalım karar altına Mlarak ıeylr hake. ha 11rt, tam bizim La~amız .• oenlerin yaptıgı gihi hakem g•· 

bıni de sofrada içtikleri Fran bildirilmiştir. Dün öğleyin vila· dirken kendi yollarını kayhıdi. mi Harun bey 'l'aııtaaile tebligat Yarış batlıdı. Yin• Refik hepi- miıinde iıtirabat eden Refik be
~1~ Şaraplarının Hindistan gibi yete gelen bir telgraf ta da yan· yorlar. Ne iae tabahleyln oala- yaptırdı. Haran hey dümeooilerı ıini ekip ge9i1or. Şimdi artık yiu f lok9o~_oou yol~nu .. keatık· 
:'•'•• ~ıcak bir yerde tesiri guıın el'an deTam eylttdigi ha• rın motörü önde, bizim vapur .rarı,ın tehir edildiğini bildirmek Türki7e '·ampi!onlo~unon bizim Jeri i9io, ıoylendi dıJ'e doTm•y.• 
"'b' ıiyade artacağına veriyordu ber nrilmekte idi. Yangın saha- arkada Jimıaoa girerken birbiri. i9in haber Teroıege gidinceye olduğu gun gıbı •••k&r. Ba ya- kalkma11nlar. Bunların bo ~~zı· 
l'L llkin Feritte bu n•ı'e git· ıı çok ııup kayalıklardan ibaret misi ıöröyoroz. O da natıl ha· kadar 4arpilırde önde Tahir, ~şt~n •T;eı, ~aha bi_k! y~rıf var. 1_eti ıpo~calu t?a Te ~por k~~~.;~~ 
ı~~Ç• daha ziyadeleşmeğe bat· bulnndngu ciheti~ ıôndürülmetl kem olarak kafile ile giden arkada RtıfiJc bıyler onJarın 

1 
.. ct: • ~ meybın, kt ıkrıncliı 11arı.~ı ıyınel yab ışmıybankl llred"lr 

"d l u ıea 11z• ıra ı ' yan erın a 0111 ana e emez ı • 
' Salon içinde tüten buhur· de müşkiiJdür. Dun ak,ı...m ge9 Ali Sabri kaptan "rken kalk arkaaıo<la da ıtanbulnn şupl· hıpıi ortadaa kaybolma,, görii· l t b ld bnlon<luğnmas 
,, kokusu, muzikanın ı~ma· :akhı .k•~ar aöndilrüldögüne dR· mı' kaptan köprüıündın l~tan- ~.er.~ olduğu ~alde Kınahada oürde kimH yoJr. Yinı yalnız müd~.~~. 0 

bi:• en bü!ü~ . yar .. 
~ ~•kkuaların cünbtııluı ıe~· ır yenı bır babe.~ ~lınamamı,tır~ bola .. "!redi,yor,. Bu ııra hır ~· onu11dekl şarp1ye yaklatıyorlar· F1tnerin d•niıoilik kaptanı aaabi dımlarda bulunan denızc.ııık fft
~"t''-u artırdıkça arhrdı . Nı- Orman ba,mnro Ha1an Samı ne goniln gem.lnın etrafında bır dı. Yarıt bao1arkea en ba,ta adımlarla dolatı1or. Vaziyıte ıleraeyonu omumt katibı Rısa 
~ t k..tdi.ai biitiln bütün ~·ıka h•1in ıöyledigine göre ha aaba m~tör boyırnıL dönüp dola,ıyor Fenerbah9e denJıoilik .kaptanı bakıhua Reftk birinci, Tahir beye d~ ayrıca tfşıkktirö bir 
.... ~j·•d.e Mura&k derecelerine ÇRhlıidıudan ibaret Te huıaıt i9ınde de Risa beyle Şertt, Ş•- olda1ta halde btltttn tı&aabullu· ikhaoi röriintiyorlar. Jrakat tam bor9 bıllris. 
-,-., . •tla•ı• ait balanmak,adır. kir hımın kamarara toip hepi. lar bi•n•I• alaJ' t4b<tılarclt. llı Tartua •Hıar•tlıadı Tahir be"rhı P. M. A. 
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Ankara Sılt sampıyoou Doktor Be7 ~~ı!:~==nk:~~:ı !:::bnb::~ 

' A•• Yaparken COZdanı Uçmuf i2in mahçuz •••ğula enafı ya-

s 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Va Cerrahi Ka~ıı 
Hastalıktan Mütehassmı - BaşttlfaJI 1 ınci sa.hiJeae - J -MaarJ/ Ve Gençlik ıehr'ımı'ze Gelecek Karan.ti~· belediye mıntaka g1h bir kıt'a maa kul• ba~ •çak 

ı ı ı d b ı l ı ı Y ıında beleifıJ'e dokt.orn lhaan . 
me o < uga er a an a~ı ıyorc o. OomhoJ'iyet rejiminin maarif Kurtu!uş bayramı günlerinde bey, çoonkl~ra çi9ek a,ıaı tatbik arttırma ıJe ıatılığa çıkaraJmış· Raşturak KesteJli cadde 
.lynlıj?ı ilk d.,fa görüyorum. sabaarnd.., ~•falara öt lıdiği hilgt ıtt•' 1ti ıırad• zı·hnf oı.Ju Mitat tır. ( 
Akd · · · · k ı b ı k d d h 1 <11ehr.imize geleTek takımlarımızla ,. - ., sinde 62 numaralı muayeo r 

· enızın ,ırın •e a a • ı · aşkı bura a a ayu ı Yerimler T efeodi tarafından drurda aııh AJaşeıhirin Tatlıgere meYki-
b. ı. b o b b. ü r K d müsabakalar yapmak iıtiycn bir hanesinde her gün saat 8 ttıll 

1r ~n.aa Hl. n eş ın n nan do~ormottor. na metkezio e . . " bulanan eektıti cebind•n ('10) inde kA.in ,abat 928 tarih Te 47 ok t k f hramı k 1 eonra hastalarını kabul edef· 
ur. JHiyii pek az, ancak bir bir orta, be~ tH.oe de ilk mektf"p ç . a 1?.1 arın şe , ~ • u up lira parası ile bazı hnıuıl tıTr• namara il• beş dc;nöm tarla ttrıe .. 
kaç tanı-. Me.hnr AlhnoYa na- nr. Muhitin hariçte okuyan lerıne muracaat ettıklerını yaz- kını mohte•i cüzdan!nın çaJın: rine tapuya mtrbnt olan bn Telefon: 298'1 
\iyeaı hnraya. ı~hi. crençleri d" 90k futa mııtık. Bu meyanda Ankara hndığını i•dia eylımı.tir. VlJrı 1 k 1 Ş k O .__.s_7 ____ 11<112.t8•)iııml-.ı'rt"rı; 

11dlsadf Variyet • A U1t ü i . ·ı il 3 !" Gençler birliği, Karşıyaka ku tikA1et üzerine MUat efendi 1•· gayr men o ar an mır ağa- öııümilo beraber 54.5 lira t•tdir 
yva olll n l'8flll e e , ı- r·b.. ç k ·ı A k Ü •• kalanmı9tır ya TerUen tarlayı tefrik eden 

.Memtek•Un ilk göze çarpan selerde 15l Hkeri mekteplMde u une, an aya ı e n arag cu Terk~dllmlt Çocuk yoJ garben Oımın bıy tarlaıını edilmi,tir. ,.. 
1 ·1rt· .1i b ı t ö t 20 1 d 'k takımları Altıoorduya Arnavut• ' B · k ı ·· aartrı ınea~ esı 1 uıau aya a g 1 er- ' Banat ar mokt•bhı e ı i gen- . '. .Alıancakta İkinci Kordonda tefrik eaen tariki cadit, tJİmalen . 0 gayrı m~n ~ ıın -r " 

di~i kaynaşmadır. Ha.tk. müe- ci tahıil ıtöruıektedir. Geı~en 16· luk şampıyonu da lzcnrspor ku- s··ı k ... d t lt 1 bil ifraıt Veli •fıodiyı fera ... meıın tanzim edılmıt Ti herk• . ,., "' l"b'' .. t t · 1 d' n ıo afim a o uran ayan A 4 pır· tabttil ye müıteblik olarak iki ne .liıeden 8, yükiek ticaret mek- u u~e muracaa e mış er ır. .• tebaal'Jndan Jozef karJıı madam •dilen tarla, . oenoben •mTaJi açıktır'~ a_rttarma 4/10/98 ebir 
ıümreyo •yr&lroı~tlr. KaıuıbRda tebmden hir efendi mezon ol Bır çok mubabe~at ve dedı Anjel tanfından yangın 1aba- metruke bagı ıle mabdattnr. Ma- ••mbe gunli 1aat 15 tı Al•t , 
ikti11adi kayna~mayı dogaran •ar· mnş. Aynhk. a1 m zamanda eyi kod.ulardan ~~ora. Nıhayet.mem ıu.~~.a terkedilmi,, hir kıs çoooğo ballind• yapılan Taziyet "'' 2280 icra daireıi öoünd• yapıJaoaktı'. 
hk Zf\ytin mahenlödör. Kuaom bir gınçli.k te~kilAtırıa 1ıabiptir, nunıyetle ogrenıyoruz kı .~ı- gorulerek ahnmıth~. Madam ço- nnmaralı kamın abkAmına t•v· .Arttırma bedeli muhammen iti~ 
6000 hektar arazi üzerindeki Tefrikauz gara?;u~ yürilyerı mii- tmordu ta\umı Aukaragucll cuğa karakola te1hm etmit "' f ikan iiç ehli Tuknfnn takdiri metin yözae yetmit be,ini bU 
zeytinhkleri 600 bin a~a·~a bali1t kemmel bir georılik te ttkkülö He anlaşmıştır. AnJaşmıya gö- oradan d~. Ka~~uyak~ 9oonk JU• kı1met moameleaind• m11kur dnğo takdirde en çok arttıtııllıll 

-. ş A k l ı h · d d" Ta11na 1tonderılmi.hr. aayri mınkalfin •ark garp Te ık· olmıı.ktadır. Zeytin mabımlü A,. nr. ldmaoyordn adım ta4ıyan lıo re n ara 1 ar şe Tım z e ye 1 A " . T • üzerinde hınkılacakhr. Bo Ol. 

d 
. ve 9 EyJüJ tarihlerinde olmak hbaphjın Sonu 'imal hudutları tapıı kaydına b taabba· 

uhkta iktiaa t bnbram önle- te~"kkfll, 105 g-enoı salonlarında .. Raımahane ci••rından geç- uygun oldogu cenup hndndn iae tarı n~maz1aı arttıra.mn .. Ol' 
melde iken bn önleme kudreti ütkii,,.e bı.1tlamıt bnlonnyor 1924. uzere Altay ve Albnordu takım- ~t ı ı;;ı b &I B . dü bakı kalmak Aartll• arttır 

J ,., • .ki d ıneı\ e o an "ia ı.n °. n ayram kıımın emnh metruke bağı ku• " tıt 
ıon zamanlarda batkın tötfincü- ıenemiode hrkaorn bım"'yeaıle Jarımı~la • maç yapacaklar ır. efendinin yanına wakta,an htiTi· b ı E · b ı on h•(I gfö• daha uzablscık 

M ! d b
. . . ·a_· • • • J men orç 11 mıD ey e •DHJ ~r· 

lükle iştigale başlamaları yüziin- karalan ynrf· t•rn1ıl t"por Jo- aç ar an ırıocı ve ıaınctıının yeti ıneobul bir tınh1ahbaplık •e N ·ı b ü t k ld k H 20/10/1934 tarihinde OolJJ ' ' ' h · t k J J 1 w • 1 k .. t k , .1 azı e anımın m ~ ere o n - bir 
den zata nğramıttı· Fskat tütün nizei mnıiki kollun•• ayrılmış- angl a ım ara yapı acagı cı· a,nı• • goı erm• ıore.ı e ce· Jar hal oldngu görüfmüttür tHi ıöuü '"at 15 te A l•t• • 
niya1a'arı da makh netictoler lır. lk:i takımd:ı.n mürekkep olan heti_ henüz lfararlaştınlmamışhr. binde~i zart. muhteTiya~ı. ol.an B"lı b b ,. kıımı 6389 mat • icra dairfllİ önünde en çok ,rt 
r ı k d f ı k h • · busaın eTrakıle .,., on ıkı lıra 1 meaa a •f"t "" re . • t1r. 
Terince halk eaki •eziyete at'det ıpor koTu knTvetli bir manzarn ı e a 0 ara şe rımıze t z b h murabbaı tarla Te ııergi mahalli taranın üzerınd• bıukılacak i 

1 k • A k c·· .. t para11nı aşırmış ır. a ıta ta - S t 1 b ,yr 
eyledi. Bogfi• için zeytincilik ıırzetlıyor. Hır zaman mrntaka ge ece 0 an ° ara ucu a· ktkata başlamı,tJT. iH 3161 metre morabbaındadır. • 1 ıga çıkarJlan ° ~ 0 
&yi hir oetioeye dol!'rn iJeriJe· Uk maçlarıntla biriocı1ik kaza· kımı Ankara şilt şampiyonudur Dernnnoda iki kara ağaç, bir menkul özer inde hakkı olanları• 
mektedir. nan kol aldıgı miikafat levha- Takımda fenerli Alaittin ve Doktor armnt 40 adet muhtelif kü- nya hak iddia edenlerin ~e! 

E 1 d ' ·· •- f · d l d f i f d · idd · ı ol•ll' •ve 04' zeytin ıgaornın a e ııını Hlonnn en güzel hır yerinıle Rusya ya gid~n Bilal g\,bi tanın· çu11o. mey•a ı an arı Tar Jr. a z Te matra • aır tal ~1 
ıh 25 liraya kadar 1atılmakta ıaklamaktstdır. Ayyafık gen~ıli mış oyuncular vardır. Ve geçen Kemal Şatı'r rine ıçind• kerpi9l• yapılmı' tarın yirmi gün içmde ... ~.ı· 
iken ıonradan hirdenbire 2 lira- ginde nmumt bir tPrlıiye ve . tahtan! toprak feykanl kıım1 müıbitıleril.. birlikte icrs 

ya kadar iHi,mü~, fakat bngün zikre değecek bn.nAiy.,tler var. cuma lstanbulspor takımını 4-1 ~~ht!aıu~anikt''oPdılamlıı~v"""•bı'krirneııı·nkitt~er dr:ıihnaekmJanr··ıractaaaptul~ıriıoı"allkeıriı'let$~:~i~i 
tekrar on onbı~ liraya kadar da Gençleraraınndaki temaılıHnndan gibi iyi b!r farkla yenmiştir: u. ... .. ., " , 

yökıehniştir. Zeytin mııbeııllinün anladım ki keyfi temayüllerden Burada yapacağı maçlar çoktan Memleket Hastanesi sofayı had bir kule vardır. V• olmadıkça satış hedelind•n b•t 
bundan sonraki · Yaziyetiuden ta- kaçınılıyor. .M 11 hi tın bn t·~miz beri çatışm1yan Ankara - İ.zmir Dahi.lige MlltehaBSllll yine bo mahalde bir ıu tulum- kaJacAıklardJf. ,,JI" 

b 1 Mnayenehaoe Birinci Bey- basi ve bir de yel de.ıt-irmeni Te A ttır "•tir k edeoel' 
mamırn &IQin ulanan halk bli- ço.c_nk.larınm yiiıd4' dokııan heşı !futbolunun mehenk taşma vu· F> r maya 

1
" a .. d• fer sokaJtı numara. 36 Tele· bir furnn Tardır. Oemau 8500 rin mnhammem kıymetin yuı 

tün meıah~ioi bo ı~e bağlam1,hr. muıkırat Te rngı'1R knllırnınıyor-ıruJması gibi birşey olacaktır. fon 8956 metre mnrabbaında olan bu ma- yedi buçuk nilb~tinde pey ak~:. 
Şu ıırada. 25 kııdRr zoyttn tar. Hepsi zinde ve sn{?laın hir Vakit azalmıstır. iyi bir netice Evi Karantina. tramvay cad ballin heyeti umomiyısine 500 ıi yahrmıdarı veya milli bir bl' .. 

fa.brıkau Tar. Zeytincilik i~le· bünyeye malik. • ·. . d · k k ık d N 596 k kd JJJ'1' . . _ aJmaklıgımız ıçın takımlarımızm esı ara 0 arşısın a o.• Ura ıymet ta ir •dilmi' Ye keuıo teminat mektnbu il•. ~· 
rınin her türlü yHnıhklerıne Ay..-alııtın knrıuıu~n olan lol Telefon No. 254.5 uıezkftr mahallin trokiıi tanzim racaatlıuı Te nrttırmaya i•urıt 
ait tırHUu k•9ırı lmıyor. lh- Eylt11 gönünH tfls'ı t '\~ın gençler fahşmasın• .... !~~!.~ ~~deriz. w• (363) ettirilmiştir. Ü zerinde mnont leri ilan olunur. (396) 

tiya9Jann memleket dahilin· ara11ındıı şımcl•dcn ba~, .. ı.kııu-a p d Harı.ta Ve * 
deu temin edilmeııııe l"erilen daşlarımı,tn·. Bn güzel, Sf\Vlmla 1 anayn 3 llllllHHllHHllllHllllllHllllll • 
ıh•mmiyet borada <la ticari samimi runlııtin yalııız k•>ıii l>ir 

kaidelerin ön Hfmda yer almış- hali. :ar. Halkın t:ıkstıJ ıyelıni Kapastro Pavyonu 
tır. Zeytin fabrikalarının en bü GırıtJıler ve dığer ndalılar teş 

kil tıdiyor. Hanlar arasırıda milli • • • 
yiik ibtiyaornı te,kiJ eden cyag - Baş tarafı bmncı sah11ede -

dile Yerilen eh('llllllllyııt pok gc· 
çıkarma torbalaru yakm zarna· ridedir. decı,k katlar nefaset ve kıymet 

na kadar bari9t•n getirilmekte Rumca kouuşmak ıtiyat ba- ıfolle etmekte<lır. Bu eserlerle 
iken ~imdi memlekette doknnn- lini almı~tır. Btınlarn yalnız cumhuriyet ııetıli iftihar ed•bilir. 

yor. Koko nehatı ipinden ma- ynrtta, diyemeyiz, aym zamırndıı hmir do dahil oldogn halde 
mnl olan bn torbaların ya.km Tiirk kardeşlMimizdirler. R<i1le rueı:nleketıu on mulıteııt viHl.ye~ 
.samanda .Anadolooun içlerine olduJ?• haMe i'örkçınin ihmal tinde tatbik edilmekte bulunan 
kl\dar yayılacağına ~iiphe yok- •dilme11 V-' ale.rıi tarzda Rumca 
tur.• Sa.ttlanı i~ firınaaı altında. konoşnlmau tahmin odilem1ye- kadastronun safahatına ~üt birçok 
kurultrn del!ltegAbları lıizzllt g(>- o~k kadar oan ııkıyor. Hllbı.lHlıt eserler bıJhaHa kl\da1tro planları 

rerek tetkikat yaptım. Yeni ba\I ~ebrin karşı tarnf ındo. balunan 
Jıyan bo san'at ı,imdiden ks?.a Ounda adasına· geı.;tınız mi, bir 

nı on la rın İli ti a at ettı ~i ıve1i ka

l ar lüfJ{İde te~bir euıJmış Ye cid~ 

meı kaz inde otuz aihıye geçinme 
yolu açmış balnnoyor. Barjçtın 

tek Türk9" kelime işitmeiliil 
irokı\nıın.ı bir hKl ahr.fn1an ken- den pek çok al:lka uyandırmı,. 
dini ba~ka yabancı bir diyarda 

gefirilen koko elyatinin gümrük zıınneder. 
resminden muar olmHt da. hu V11rlık, benlik, öJkti Jıiııle· 

rinde ftıdıkar olmak deJti 1, 

tır. Ahiren ıa r"tı mabıusada ge

len kadastro l>a~ müfettı1;11 Halit 

Ziya Hey meınlekeiimızın Te bil 

ha11a arazı ve orman kadaıtro. aan'atıo i ukiş~fım temin eyle
mektedir. 

Zengmıe§lm Kooperatif 
Ueçeıı ~etı6 ( 1300 ) lıra ıtı 

açılan zııai krellı kooperatifi bu 

batta ha1iı otmıunn bile yttı• 
ni telAkklde yeri kalmamıştir. Jarmı ılllıolet Te katiy~tle yapıl-
M.Hli me1elılerde azi?.ı doyıula- maaını temin için Alma.oyada 
rımızdan fedakArhk yapamayız. icat edıJmış Te tatbıkBta baolamıtt 

Hne 17 hın lı rn fülenmiş hir ıer 

mayoye mahk olmu~tar. İlk te• 
~elrköliinii miiteakıp ~eçen az bir 
miiddet zari ında ortaklarma otuz 

Bunlara milJI ışkın icaplar mı . 11 d · b' r ( A•r . . yenı 1110 er• aı r ı op-
y~rlDe gehrmet.te d~net eylemek 
lazımdır. Şıınc1iye kadar ·ahnan roj.,ktör ) getirmi,, kırm1al Tt 
ıne•zii tedbirlerin faydası olma- mavı gözlökl• 1emad11n çekilen 

dıgıµdan babsolonnyor. Bnnıı re111m 1eyredilmiş biitiio daflar 
lJjn !ı rn llnazat y11ıpan kooperaa bakılırıa dab:L oezrl' bart>ketlere 
tiiın lııı eı:nekı ıkrazatı 40 bin ıbtiyaç var. Unatınadan kttydtıt-

liraya halııt oll\oaktır. Halkın ha melıyiın ki memlekfJtio gençleri, 
t•,ekkille kart: götıterdiğl ehQm. yabancı diJle konnşmamn dü~
m:yetin lıliyükliiğü kooperatifı manıdırlar. Birlıkleri içınde kim
«fiıalen gUııe zengin 1eştirmekte Benin Türkçeden mada dille ko 
·u emsallerine ook üatiin bir uuşmaaına göz yummadıklarını 
ırıc~k ıc <;ıkarmaktadır. Yalnı~ memouniy~tıe gördüm. Fııkat 

bon a kafl bulmakta hatalı olur. 
hır ,eyden 'ikiyet o1anayor: O Y. HulOsl 
Ja Zıra.at Bıuıka11 memurunun --
koopeıatıf işlerıne ıhtııntan ha- Aoele Yüzünden 
rıç nol<te.lıuda. dahi lüzumeu: Denize DUştD Kurtarıldı 
mfü111.haleler4la bulnomaııdır. Körfez tırketinio Oamhnriyet 

G ı ttikçe toukkt ıden koope- Yapuro iıke ı eye yanaşırken yol-
ratıfııı (iniindı böyJı manialar . oulardan Abdörrahman efendi 
-olnıau lıtı te~ekkttliin istikbalin- aoele ederek atlamak iıtediğin 

~eo ~ok timitler b•klenebiJeceği den denize düşmüş T• derhal 
k at'i retlı itad• •dHiyor. kur tı. rılmıttır. 

tepeler Yadiler mükemmelen Ju· 
tai arzı müce11em olarsk göriil

mekto adetıı el ilı tutulacak 

kadar mükemmel seyredilmek. 
tedir. Bu yeni aletler kada.tro, 

barı ta, şim•ndüfer yol etütleri, 
ına ve uk>tı pldoları ye arazi 
kıymetini tayin için Anupalia 
tahriri arazi ve mnıakkafat he
yetlerinde iıtimal edilmektedir. 
KadAıtro pavyonunda böyle bir 
niimane gösterilmektedir. Kadaa· 

tro heyeti fenniye müdür 1'ekıli 

Ahmet Satıh bey, pavyonun ter.· 
tibi T~ al3kadarana izahat Ter
mek için ınnti mahımıadıt. An· 
karadan lzıııire geJnu,ur. 

ı~ııılllııımıuııııl~llıııuııııııl~llııımıııııl~lııımuııııl~lliııu~·,,~ 

23 ;. 
Evlôl ;.. 
1934 

~ııınııııı~~ımııııı ımııııııııııııııııı~ııııııı~ıır:ııııııın ıı . 
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Yeril nallar Pazarı __________________ .. ________________ __ 

IZ•iR'DE AÇILIYOR 

Odunpazarı • Eski Bayraklı Mağazası 

Herşeyin En Sağlam En Güzel Ve 
En Ucuzunu Bulacaksınız. 

G 
lı 

~ 
l 



Fesçi Zade A. Nihat 
'l'eı 811a& 

tfrot•t• mllteaJht en eon moda dö~emılik kadife,. 
en, lnglhs kretoalan, file, oıbinlit •e perdehk tüller, 
•tor Ye keten perdeler, bJORs korni•, fOOGk arallalan 

.aandaly~leri, tahAo, otomobll, man matambıtera • 
• hnlnnnr. 

ı .. i.- - Tol Be4eatea •-. 29 

m Hastalano .taıarı Dikkatini 
n aou ıııteaı mide, ıar•ı ~arllk, •öbrek Ye dogam 
aeai liızom göıtHIJen pılotla, pi1otıoı kauçuk kor1al•r, 
k ba1tları, dtiıtabaalar 19ta baa k•»,.ları gayri tabii 
a çooakların Tliontlarmdaki iRrihklerl do1troltma oi

ları, kemik 11 .. ıabkları netioeeı bu•I• plen kambar
iarı doğrultmak 1910 koraalar •• kendi ilatlraımas olan 
teiarrik el 'Y8 8JAkfar, talebeleran QahflDa •naıın4a far• 
•• kilrek kemiklerinin ga7ri tabiile,meaine m•ni olmak 

kor .. ıar. 
~nln gegdne ,,,,,...,_., ve ••rlerlle ralhl "" 

h.ana11 •11'1 w ._,, .,. •il•••• 
Fahri Hiza 

Be1 ıanfıeclaa yapıler 

kabul ıaat1ar1: 10 111 11,11 öğleden 1011ra 
ar 

Ad,. : ,.,,.,,. K.,,....,. Ntlaat Mil eatlde.t No. ıo 
7-iO (866) 8 'l 

Sıç L11J111 
lomojen 

Kanzuk 
.Kıpeklera ••••• Ye 

9Ju1 bNleJeflk di>lrlll• 
•••e maal olar. 

KaasQk •9 loqoaa 
tlmaeilleri gibi Tatlı 
eJll~Jr. T11lrl kat'I .,.. 
a7ıba11 llUt bir lot· 
ondur. 

Tanınmış eczaha• 
derden ve parfü

mağazalar
ından ara)'lnız. 

399' 

balıkesir Vilayeti 
Daimisinden: 

Encümeni 

Ay ~ahk • Alhno•a 1olatuao 6 + 588 - 8 + 7dô ınol kiloraet
relerl araınnda ı,artname ve ke,ıf~ameel mut>ibinoe 1apalaoak teı
YiJ1tyl tHrabiye Ta kaldırım i~a•tı 10 • .Ey161 - 98t tarllalne mft. 
ıacJıf paıarteel gUntt Hat onbette kapala zarf '11nli1e ihale e.Ji(. 
m k üeerj' ~ijn ~&PJ' ~J;UJ~ r 

Bo in,aahn bedeli keth 880;1 hra 67 karii~r 
J4tloakaea7a : Lı7ata7tı feıa yeal bat m&benfttıhkçe tudık 

eılileolerio ıştarak meaaliyetlerile ç•h.-caklar. Ebhyet ·veaıkası 
•• ıc.,et Teaıkaeı ıbras edealer kal ol olaaao&t 't'e •n 't'etikalar 
yeYml ıbahıden 14akal ıekis gdn ••Yel ba,mllhendtıliğe ibraz 

edilmıt btalanacaktar. Tahp olaalann bu ••al Jle beraber Jftsde 
7edi buçuk nıabe ınde temınatl mnyakkate maktiaz Taya m1tktop 
larile JIVmi mezkdrda Yaktı DlDJJeDiDde 1180 Q daarealude encli
meoı .,ıayete, fazla mal~at atmak ııt17enlerın daha evYel bat 
mübendiehtte veya eucihtıeol Yillyet kalemıue müracaat etmeleri 
ilan olunur. 26 - ao --3 .,. 85'3 (3,9) 

lzmir Gö 
Kolleji11den: 

pe Amerikan Kız 

.Mektebe 71nl talebe ka74tlkabalilu Byltlön (10) unda bıt· 
lınacaktır. Jta1t amaaı oa.. .,.. paardan batka herıttn aaat 
9 - 12, 8 • f 31 a kadardır. 

Hpr •örduaunuz so

lutma clcMabtntn 1>tr 

"Frlstctaıre •· oldufu 

zehabına dutmeyfnlz. 

• Fr11ıc1aıre" isminin 

buyu le fOhrett dO

laylsfle bir ço.,an 

"Frl1tc1aare•· akJıldarana 

zannederek b•fk• 
marka satın almışlar· 

dır. Sızrn tatın atmafl 
lsted • I• nız elek trl k 

••l~tma .dOl•b•• 
Frl•idalre" markasıftl 

tqımadılt tl .. tt tde, 

hakiki "Frıaldaıre" 

aetucıır. 

FRIGIDAIRE 
Yalanız fabrikanın 

bu markasını taşı
dığı vakıt hakikidir 

• 

BOURLA ~IRAOERLER ve Şaa 

Maltlne Ve lnftUllı Ba,,,.,,,. ,,.,.,,_ 
ETIJP UEllAL 

Makine lmalAthanesi 
Halıma~a Qarşı11 Numara 50 

.Müeıueae n n 
mamola\ta 

olarak 

adet makine 
lsmarde 

faaliyettodar. 

AJAkadarla -
rlD bu malune 
lerın faahyet 
tftrzlan hakkında mlllAm11r "lmAl1trııu ta•11ye t1deraa • 

...................................................... 
lfll1hane Ve U11 DIJllr,,.,.,, 

lçın htlumtım atM •e edfl•a.t amal edilir. ....... ...... .............................. . Qa,..... Bllıumım O.itiz ı,,_., 
Hır bo7da Ye ber kuYYet Darbınler, ınlombalar 't' 

teeaatı mibulkl1• aan6 
te her o ll8 mabrukaı üıerıoe Y!atler •• 1aar ıtler denala 
imal olnnor. •e kabtJl NiıUr. 

Okutma li<'rıtl .(1) inel (GO), (i) nol iharl ııaıflar i9in (80), 

diğer aınıflaı içın (100) Jtradır. L1t1lt iloret (876) llraclır • .llıktıp Cumhuriyet Kız EnstitüsQ 
tloreli umottd,_,. ~ takıltt• •la•ır. • • 

ttmaı ımutaa tarı e1ıt11n ıa, ı5, ı'l, ıs ıaoı 1u111erınd• ••' Sepetçıhk Mektebi MüdQrl-.. ··-=· 
{t) ela yapılaoakter. ğQ d 

Raki talıbeni11 .ka11tlaruu 1•nıleme umanı 111 Snb l'renı n en: ......... ~ta nbul Lı·seler Alım llNDler için F7ltltln 18 iade, 7Uktek lll)lfl•r ifia 15 İDdt ... !rale• karı YI bballae ......... ,,,,_ Ka1t mwu••a..i ı 1 
1 • 12, S • 6 1• kMlanlır. Ba mttd••t arfa ... a ilki salebe iki ade& 98'. ~rllainı b41ar deYam etleıoektir. llltraeaat .. tlert ••r 

K 
• d kal'tonaa• fotoırafla mektep tioretiala ilk &akılıtal mldiirlii .. 9. ıı 't'e lö - 18 4ır. 

tım om yonun an·. ftrm•I lbılldır. Nn.t ., ••••• 11 ..... -.ıar. ı1r .. 1 i•tllaaaları 16 .. :IO Bylll tariblerlncle rapdaoaktH 
µı • a (4ı00) ..... iaut i1ti1• .... aeoı ... ..,._,. a.lef•nla miira .... ~ 

1D11yennuıt1•• marbat ma9'lllm mektelti, hıe " orta mek- • deeblllrler. n- -27-ıt-31-1-6-'i-1 8'9'l 

le mtffllak n•IJOblarRI ,..,.,t, noltat, lrmilr, tebriye. koru tind p T T Qd rf =c..... d 
e, mercımek, bezelye, karo meyYa, graYyer peyniri, t•ker, Maliye v 1 • • • m Q Os~n e 

taneel, ha7Yaa yemleri, yemek •e ekmek artıkları 't'e Qam· ı _ 1167 • ..,. .. •.a•t ataklık para kaaaam tedıkaa X.,.11 •rf •Hll ile mömüua1a koaahıa lamir tehir dabtll 
ltı.c orta m11ktebinin eebıe, p•bdH •er ekmeği .,., ENnk3y ılllk olmııa• " •J•rlarU• al...t YUialerl .... •ki 1 poeta nallllptıaa tallp olanlartu teklif eyledikleri beclefAt b .... 
fan ffhze, ekmek ye odana •• Kandtlll ltaeelnln elunet Te ••• paralara.. N b alı t9 •'- bir meoldi~ .. llyı~ garllmeditıaden mftaakuanıa ll/8NS4 ttn ,_/9/9S( 

1 Ye Haydarpaşa liaetinln odan, mangal klm8r8 kot .,.8 aln ~8 karat 1..,1 a. .... ......,., eltlrl.... b b k ... r bir •J mldWle puarlıkl lntaoı kararıir olmalar. 
kUmürter1le Kabatat 11 ... ıne ait ekmefti. ' 1 • •-Lla • •• • aıaıta !falipleria laır ı•• 4UedHıleri ••tinde ..... Ulrlilkte mi 

- •n ... reaa tMll .. t PP1 "· .. kil k•mi•JO•• .araeaatıarı. 13-IO-l'l-S 8319 ( .. 
nlarden aebze, patatea, ekmek, yoıart, ••11tn tan11I, graY 2 _ o .. 1aarlpt erbs '-•kuaa• lf,41 ln~'9fla• alınmak· - .. --~----•••il!! !1••••11!11!.-•~---~N 
':ari, kora mey•9·· pker, odun, mangalh klmll;8, kolE 't'e ta ola• .... r - srua aft --.ktk ..,. ..,r1 lk Mllı .. lzmir Emrazı ~ıııcu 

~mihlerl 1219/ 3' 't'e aobat, irmik, ,e r17e, ara fa111J1e •I fiab ll,tl ka tu ata• ah ... kbr. ı. ı. ı 
lbek, be•l1e, t.a1Y•B 1emleri, ekmek •• 7emek Artıkları ' nt .... ( •ı Df.!ll~tababetin 

.tarihin• m1M41U .,art•m• g6nlerl aaat 18 da ihale ) ~ 
BM&a .. Je llf lin tala•ial 1117 dl l'Mra&aY&r Ti ro• 8Hre kapah aarf aıalile ıaeYku milnaka.. 1"1 mtl•J•· 

~ ...... , .... 
rtnameeilıi girmek lıtt7enlerin htanbul erkek' lltHia4eld '°" k•lemine Ye mlaalc ... 1a lftlrak edtöetlerio dı tltalaah 
1'kaı. makba•larale birlikte k:,.miıyouaman mliraoaatıarı. 

11-lt-30--1 8'01 (lii) 

Ye 111,ak bailceJI llaYi bir law maı .... ı a91k mtlnak f •b• ahaaeattır. lateklllert• 
kirabktır. 8ona ..,.,.... F.ıu.I lan slrm•t e.re ller el• latanbal 't'e tamir l ••ık "6 

Gld..... trMIYAJ caclcle Simlarojha beye· •lracaat. leıtle ••ıtan• •tt••"tfne •• ••••• fi•I ela 81/llfN t uıht 
•• ...- ......._ Hd cla· Te..,._ _, .. c 16 te ls•irde Pwportta •~ti 11ltltl79 .. ,....... ıc s• a 

KirahK 

.. ,. ... PJel ... ..., t-11 ~ , t .. 111•• •lraoaatları. 1-t-ıı-a iMi (IK, 



Bahlfe 8 Yal .&.ıır 3 Eyini 1996 

F t il• S 1 JADRANSKA ISHİP AND RAlLwAY OlESI iltaobol Siirat Yolu ra e 1 perco LiverpnJ, MontreaJ, St. John S.&K&BY .& vapuru 1 
Acentasl PLOVIDBA D. D. Susak •e Ha.lifakı ta~ikiJ~ KANADA 

lr. Pire 1ri este ve Susak nın .tekmil şehırlerı . Ye tr~uıııat· Her pazar 

.&K.& VE 1 LB. 

Yusuf Riza Mektebi 
Rogale Neerlandala lzm ' Y ıantık Yapnrlarla şıme11dıferler .. .. t 

Kumpangaaı l~ln muntazam !!°fta_lık Pos.tası arasında mörettap eeferler. - gunu ı~a on 
TEL..AMON Vapuru ı ey· Seyahatın maddetı ~-zmır ARMEMENT DEPPE altıda hmanı-

JöJden 6 ayliile kadar doJtrn Triyeate 5,112 gündor GlRONDfı~ Yaporn 25 eylfi mızdan hare· 
ANVERS,ROTERDAM, AMS· Her pazartesi günü muTaH . le doğru bekleniyor. DÜNKERK keti., doıtro 
1'ERDAM ve HAM.BURG içjn Jat ederek ça~şamba gönleri ha- H ANVERS iQiD yiik alaoaktar. 1 stanbula gi-
tıamole alacaktır. reket edeeektır. 1 HE EXPOR1 S1 EAMSHIP der. 

G AN YMEDES vapuru 1 İlk h~reketler: CORPORA1 JON Fazla malftınat almak isti• 
eylülden 6 eylüle kadar ROT- 5 Eyi al : SRR!N .EXPORTER vapnra 8 ey• yenlM Hirinci kordonda VA· 
TERDAM, .AMSTERDAM ve 12 Eylül : BEOGRAD lülde bekeniyor. PUROULUK şirketi acenteli· 
H.AMRURG için bsronle ala· 19 Eylftl : BLED NEV YORK BOSTON ıtine möraoaat • 
.oa1' tır. 26 Eylftl : SRBIN ve FlLADJ.jjLFIY A Hrnanlarına 

TELEFON : 3658 ORES1'Eı::J Yapnrn 20 eylülden Pire ..,.. Triyeete yolcular için hamnJe alacaktır. 
25 eylüle kadar dogru ANVERS fiyatlarda tenzilat yapllmıştır. EXl RA Vapnrn 18 ey- 1 Eylftl camarteıi ıünü 
R01.'ERDA.M. AMSTERDAM Yolcn Te navlon için taflilat lü!de hekeniyo1'. SADIK ZADE Taparn saat 
'fe H AMBURG için hamule J. PUSSIOH acentesine müra NEVYORK1 BOSTON ve Fl- on sekizde hareketle Antalya, 
alıacaktır . cnat ediniz. LADELFtY A tçin yük ala-

Svenska Ortent Ltnten Kordonda Oemal Oendeli han oaktır. 
BLALAND motörii y~di No. 13/14 RXlLON A vapnrn 30 ey-

r ld ı··ı k d (189) Telefon : 2548 lülde bekleniyor. NEV YORK 
ey ıi t\n °11 

ey u" 
8 

ar ez--- ---- -- tlOSTON ve FILADELFTYA 
ROTTERDA MHAMBURG, oı· • v ş.. limanların" bamnle alacaktır . 
OOPENBAGE GDYNIA, DAN ıvıer e u. JOHNSTON LJNE LJMJTED 
.Z1G GOTEBORG ve lSOAN- LJMJ1E1 QERN~tORE Vaparn AN-

DINAVYA limanları için ha Vapur Acentesı· v.ıuıs ve LlVERPUL'dırn yük 
mule alacaktır. çıkarmak iç in 10 eylülde hek-

V1K1NGLAND motörü on Cendell han Birinci Kordon leıliyor. BURG AZ, V ARN At 
1ed1 eylüldtın 20 ey1ö1e kadar Tel. 2443 KuSTENOE, G.A..LAS ve BRA· 
ROTTERDAM,HAMBURG 00 Dhe Ellerman llnes ltd. ILA Jimanlarına da bamnle ala-
PENHAGE DANTZlG GDY.. 1ahmll için beklenilen oakhr. 
N l A GOTEBERG Te lSOAN ~ vapurlar Vnrnt taJ'ible ri ve vaparlarırı 
Dı "ıAVY.A k ıaimleri özerine mesoliyet kabal "'", limanları için yü lonrtru Hattı 

l k edilmez. a aca tır. KO"~DRA 'y·· . 

Menine. 
3 Eylnt pazarteıi gönü 

1.NONO vapuru saat 18 de 

hareketle Çana kkttl~, latan 'lOla 

Vapurculuk TUrk Anonim 

Şirketi lzmır Acentelltinden 

Yolcu Na vfonJannda 
.l\'lühin1 Tenzi1at 
Panayır münasebetile lz. 

mir - lıtaııhul arasında her 
mnkide yüzde kırk tenzilat 
yapılacağı muhterem müşte

rilerimize ilan olnnar. 
T elefon :3658 

ESKJ 

Darüi'irfan 
Eylfilün birinden itibaren kaydH hHşhyor. Müracaat 11aatl•:; 

her gün dokuzdan 011 ıekhıe k"dıudır. Yangın feJAketioe uğr•1 e· 
mektebimizin tedriaatına hi9 bir ıekte gelmemek üzere Ja111 ~f.r. 
len tertibat alınmıştır. Der .. lıır ou beş Eylfllde baştıyao• 

111 
1 Kayıt işleri 111ektebin Salepçi oamii arkasında letanki)y h•~~·

.. o!U• 
eokagında Esnaf şeyh ıokağında Ana k•emmdaki dairede gor 

8-20 (745) 

······································································: 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C .... 
Bamd.i lfiizlıet 

Sıhhat Eczanesi 

• ,. ,. 
• • .. ,. 
• ,. 
• • . 

Başdurak Büyük Salepcioglo han karşısında 
• • ...................................................................... 

lşıldak :.:1
:; 

cila. tozn emaalioe fa ik 
ye daha ucuz olma11na. 

..ı., " N. V. \V. F. Hanri Van Der ..,~~.wısı:ıwwww.wu~~ 
HE.MLA.ND motörü 28 ey~ TRENTl ~O 14 1~yh1lcl e LON Zee & Oo. 

J'" 1 l 2 t · · l k d ROT Alınaııyftoın l'ulııngen da.rüi m.•-----·~--llll!!lllm!l!llll! rağmen j ki t ö rl ü hizmet 
u. ~ e n eşrınleVTe e a ar DRA ve HULL'e. Bı· rın c ı Kordon T eJefoo No. 

n EJ~ DAM B.AMBURG KO fünunu 'l'ıp faktiltesi 
.ı . \ ' r:. ' • 1TALlAN PRlNOE vapurn 2007 • 2008 maavinlerinden 

ifa eder. J{utnıo yirmi 
knrn,tor. Satış merkezi 
depomuzdur.Toptan alan~ 
lara iskonto yapılır. 

~.E~ HAGE, DANTZlG, GDY· 24 Eyltilde LONDRA'ya. - o o ı Al' 
l\IA GOTEBORG veSKANDt. GRODNO 3 T. evvel LON G •• öz •• Tabibi r. emır 1 
:KA VYA limanları i«;in yük DRA ve HULLJe. 

alacaktır. l tf K ~ flit, Fay<la, Kileekt, Ati-LtverpooJ Hattı 
Notional Steam Naui9atton BULGARIAN 13 Evltl Ll- u u ır ar la, BJak Flag, Flayozen 

Co. Ltd. Of. PGIRrEeece. Cilt, Saç, Frengi v.e. k ·ıA 1 h b VERPOOL GLASGOW'a sine ı aç arının er oy· 
ŞımaJi Amerikayıı Lelthe Hatiı Belsoulduğu ve tenasul da kapalı kutalan yar-

Asker markalı hakiki 

muntazam Befer YVO.N.NE E ylUI ba~Jangı- Memleket hastpne81 göz hastalıkları mütehassısı dır. Dökmesinin litresi 
TRA...NS.ATLANTIK TAME oında LEITl:l'e. lıaslalıkları mütehassısı: .Muayenehanesini Birinci yalnız 100 kııro~tnr. Son 

SSIS "Vapnrn 12 eylülde limanı.. Brlstol Hattı lkinci Beyler sokağı No. 65 Beyler. sinema sokağında 26 parti nafta1in geldi henüz 
mızdan hareketle doğru NEV PENTUSKER vapnru 20 Telefon: 8055. oamareh hususi dairesine tedarik eı(emiyenler biraz 
l'@RKA bateket edecektir Eylfüde BHtSTOL'a. 26-1 S. 7 746 nakletmiştir. (1145) h 3 acele etsinler. k"l' 

s!r~: v;,:~~lmk"l::~~~,:··· 7ahllqe v~~=rı!~klMllen Haraççızade B·ıraderler·ın ARTi ~:~.aş15h~;ı:;t:ıı:~;g~:~rö:t!ı~i j~:::ır;:nıolıl' 
P ELES Vapuru 13 eyliilde TRENTI NO vapu ro Eyll'ıl yünlü elbissleriniıd istediğiniz renkte boyar!.nnız. 

1
, 

geJecek ve ayni gönde MAL~rA, başlanğıoınds ANV.fi~RS, HULL p d k• M ht M b•J Nesmi rob.,atoameyi haiz LEYLEK markala rastık ea9 M1,, 
BAROELONE MARSİLYA, ve LONDRA,dan. ana yır a 1 U eşem Q 1 e• sım . ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptırn 11atış ille 
OE.NOVA'ya har.,ket edecektir. GRODNJi~ vaparo Eylul ni- lerı·nı· Go•• ru .. nüz kezi depomazdor. 

111
• 

Yolcu ve hamule kabnl eder. hayetinde ANVERS HULL Te . Turan tnY&.let Babunu ECE "'fim toza, Kaol Bral!!l!!O, pire to t 

SUOEA YA vapuru .ı te~rini LON DRA 'dan. ' kıt.rpit, çay, kına, sakız, diş ml\ounları, kakao, kolonya, kola, ı;, 
eYnlde geJıp Ye aynı gnnd~ .. . . kal demir hindi, limon tozu, her nevi aeit, H\8tikten moşıaıJJ. ~ 
8aat On .. ekı'zde PlRE MALTA, NOT: V ıırnt tar1bler1 ve va- ' k h. . 

1 
d t ... r9· 

"' mnetarda, r.içek boy~ları, zam ı ara ı, 9amaşır 19 n so a, .. purıa.rın isimleri üzerine mes'u· -, 
OE.ZAlR, VALENSIY A,MAR· leke tozu, sabon tozu, lökl!I sabunu, fare zebiri v.ı. , 
SıLuA, ve Qlı'"-10VAYA lıare· liyet kabnl edilmez. 1 t 1 kt · 1 M · il k 1 f b "k ho' 1'' 

.L ,,e,.ı., Depomuz( a ı.ııa ı ma a o ~n er~ıo o a a rı aı.ııı~ın tıt' 
ket edecektir. Yolcn ve hamule la paketlerinden on adet getırene b1r dolu paket l'orıyoraz. 
kabol t\dor. K. V. wattRn istifade ediniz. 

Hoiiand Austatia Lino W. P. il. V a,n Der 
ALMl<ERK Vapuru 21 ey· Zee & Oo. 

lülcle beklenmekte olup BOBAY Deutsche Levante Ltnle 
AVUS'.l'.AL'YA ve YENl ZE- DELOS Yapnru HREN, 
LA.NDA için yük alacaktır. BAMRURG Te ANVERS'ten 

ilandaki hareket tarihlerinde- yiik çıkarmak üzere 3 Eylülde 
ki değişikliklerden acenta mes'n· bflklenmektedır. 
Jiyet kabul etmez. SOF I A motörü 10 eylülde 

Fazla tafsiHH için İkinci Kor- bekJımiyor 16 eylüla kadar 
donda 1'abmil Tahliye Şirketi ANVERS, ROTERDAM, HAM
binası arkasında FRATELLl BURG ve BREMEN Jimanları
SP .EROO acenteliğine möraoaat na yük alacaktır. 
edilmesi rica olunur. SE80RTlS vapuru 10 Ey-

'l'elefon: 2004-2005 Ifüde bekleniyor, ROl'ERDAM, 

H.A.MBURG "Ve BREME~ için 
T. Boven Rees yük aıaoaktır. 

THESSALtA vapuru 17 Eyve Şu. Limit*'d 
Vapur Acentesi tülde bekleniyor, DÜNKERK, 

ve DlRKET .Anvere Ye BRE
lhe CCnard Stla~ Shıp MEN için yük alacaktır. 
HA~'l'~';fa~f a~;etoetan 6 WI 6 BERT Taparu 21 Ey-

eylUle kadar LlV.F~RPOOL \le lölde bekleniyor. 2 inci teşrine 
GLASOOW J. ı · · h kadar ANVERS, ROTERDAM 

ıman arı ıc.,ııu a- • 
nınle alacaktır. HAM BURG ve BRE MEN li· 

SEA GLORY Rylftl başJan- manlıuma bamnle alacaktır. 
gıcında J,lVRRPOOL ve GLAS· HERAKLEA Tapnrn 27 ey· 
00W dan gelip tabJiyede bula- lfUde bekleniyor RO~TE~DA.~ 
n&cnk ve ayni zamanda VAR- HA.MRURG BREM~ıN j9ın ynk 
NA BOURGAS "Ye KUSTENJE alaraktır. 
için' yiik alacaktır. A.MMON Ypurn 9 bh:inoi 

NOT: Vurut tarihleri Te va te.rinde bekleniyor. 16 birinci 
..turlarm jıimleri üzerine mea- te,rine kadar ANVERS, ROT-
1'liyet kabul edilmez. TERDAM, BAMBURG ve 
'r. ROW EN RKES 'f'e Şu. Ltd. BREMEN'• yttk alacaktır. 
BlriıNıi Kordon.Telefon No. 2868 'GANDlAN :P AOl.FlO STEAM. 

Pavyon Kum.arası 123 
Tieoretban ı> : IKfNOf BEYLER SOKAK No. 102 

~m~ ~-

~ PI~ılTT 
· Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

Türkiye . l.Jmuml Acentesi 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 8 

. 1 ele/on No. 2413 . P. K. No. 234 IZMJR 
IST ANBUL ADRESi : Aıır efendi caddeai Baker hanı 

Poıta kutuıu : •16 

TELEFON : 3889 _,,,,,,, . .................................................... .....-;, 
Hilaliahmer Merkezi 

sinden: 
Umurtı1' 

,ıı 
Eıki~ehir Hilaliahrner merkez l\nbarında mutfak Jeyazı~ '' 

ve ili re 1 terzi leYazımatı T8 kafes tellM 3, Elektrik malzem•81 s• 
e tiiv)er ın, çamatır arabaları pirinç talaşı l'e parçları U Ey 1111 19 ,; 
tarihinde .atılacağından taliplerin Eııkişebirde ıatış komiıyon° 
müuoaatları. 2-3-4-5 364.4 (392) 1""' 

9 Eylül Kurtuluş Bayramı 
Şerefine 

Şifa Eczahanesinin 
4
,, 

Her ıcne yaptığı gibi 1 eylülden on eylül aktamına k• 
aziz 1zmirli1er için hazırladığı umumi ucazlngo ttıbşir eder. 

Mnhitinde daima ucazlngnyJe m~şbnr olan bu müe11eıe 11 

büyük gün şerefine kendi müıtahzorat kolonya eıanılarınd• 
s1hbi ihtiyaçların oömleıinde. 

Ferit kn Ynt •uro bu 50 k. 
> ıalfato komprimeleri 9 
< kolonyalar büyük şise 90 
> > orta ~i•e 60 

Ferit yagıu: kremi 
Aıpirin bayer 
diş mıtcunub öyök tüp 
Termozlar 

> cep kolonyaları zarif 20 
> Eıurnsları tüp 15 

Ferit tuvalet ıabunları 
Deniz başlıkları ıüngeı·Jtf 

> > altın kapaklı 60 
Etibha reçetelerinde bir kat daha ncuıdnk yapoıak 

büyük bir fedakarlık yaptığına ~üphe yoktn.r. 
Bu büyük fırsattan iıtifaee ediniz. · : ·· · · -·:-

ıi11 
ıor• 

S. Ferit ŞiFA n~~~?.;~~i• ; 


