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Edecek 
iktisadi istiklal Türkiye • Italya lzmir Hapishanesi için 
tılunda Egehlarin 
Vazifesi Mühimdir 

l)aimi Konseye lntihabımızrlan Itat-1Bir Milyon Lira Tahsisatt 
yanlar da ·Memnun Oldular Y~ni Modern Hapishane Karan-

Erganı dahiti istikraıına ait · 
lthviHerin sonuncu!iu on doku:ı 
libdenberi satış mevkiine kon 
"uştur. Türkiyenin bir çok yer· 
lttinde hararetle kapışılan bu 
'-h•iHerin, bmir mmtakas~ndaki 

~---------------------------... ----------------------------- tına Arkasında Kurulacaktır 
İtalya Murahhası Diyor ki: «İki Millet ... z\.sri Medeniyeti JST AN BUL, 18 ( HusustJ

Jzmırde genl Hapishane bina 
sının tnıasına iinümüzdekl 
sene başlanacaktır. Bu mo
dern Hapishane binası lçtn 
icap eden bir milyon liralık 
tahsisat J93a Bütçesine konu· 

lacaktır. Hapishane Karnnti· · 
nanın arka kısmında gar1da 
kalan mektep binasının bu· 
lundu4u yerde kurulacak· 
tır. Bergama'da da yent 
bir Hapishane binası yapı· 
lacaktır. 

Alakadar Eden Meselelerin Hallinde Birleşeceklerdir 
Cenevre 18 (AA) -· 

'-bı miktarı memnuniyete şayan 
~ir hadde çıkmış bulunmıyor. Anan'dolu ajansının hu-
ij lb k' I . .. b. susi muhabirinden: 

a u ı zmır, munevver ır o·· M. 11 ti . 
Ilı h. 1 k · 'b ·ı b t h un ı e er cemı -u ıt o ma ıtı arı e, u a · f A h f d 
•illerin maddi ve manevi kıyme· ye 

1 r u~~mı ey.e ~n . e~ 
ti11i her yerden daha fazla anla· me~ ~I ıçı~ t~:y~ı aJmlı 
llıak ,.e takdir etmek mevkiin· azatı aÇr . ·~ 1

tak
1 ya~ı 

d • mış ır. ının e rar ın 
edır. Türkiyenin en büyük t'h d'f k h 

iltt' k . 1 E k ı ap e ı mc ususun . 
ııat mcr ezı o an ge topra d k' tr· · dd d'l 

1•rı üzerinde yaşıyanlar, bu karlı d~:t' namze ıgı r~ eT .. 1 
• 

i f d h 1 JK: en sonra yerıne ur· 
ş etra ın a da a hassas c av- kiye 52 murahbastan 
t~nmak vazifesile mükelleftirler. 48 inin reyi ile intioap 
tıra tahviller cvvelemirde en edilmiştir 
~lrh bir iş mevzuudur. Bilhassa Bütün hf'yeti murah 
~6çük tasarruf sahipleri için en basalar ve gazeteciler 
btıyük fırsathr. Banka~ara yapı· nezdinde şarkta ve 
ltn mevduat ancak yüzde üç garpta !ulh ve müsale· 
•tya dört faiz getiriyor.Müstesna ı met ami.i olduğu mütte 
~•yitlerle yüzde bcşı faize tabi 1 fikan teslim edilen Tür· 
lııtulabiliyor. Halbuki dahili is kiyenın mec~ise intihabı 
tiluaz tahvilJcri bili kaydtişart derin bir memouniyet ve 
~er türlü vergi ve resimlerden alkışlarla karşı'anmı~tır 
lttiana edilmek ıuretile yüzde Türkiyenin mecliste de· 
~ş kir getirmektedir. Buna vam edecek oian fa~Iİ· 
•li.vctcn her sene büyük ikra · yetinin gerek uınumi ffan'ciye Vekı!trııİz 1 evıık Rilşlü Bey 

'-'iyeleri ihtiva eyliyen piyangosu heyet gerek mecli .. te pek kıy· sant toplantısında Türkiye rt· 
••rdır. Tali tecrübesine fırsat metli ve meşkur neticeler vere yaset (#decektir. 
b•hşeyl~niektedir. iş içerisinde ceğinde buradaki efkarı umu ltalyan Murahhasınm Beyanatı 
bulunanlara ayrıca fayda bah- miye müttehittir. Cenevre 18 (AA) - Ana· 
talmaktadır. Bütün devlet mü· intihabatı müteakip içtima· dolu ajansınm hususi muhabi 
ltyede ve münakasalarında te· da hazır bulunan blltün harl· rinden: 
-.İnat mukabiJi olarak kabul clge nazırları 1 evftk Rüştll Türkiyenin milletler cemiyeti 
•diliyor. Binaenaleyh buraya beyi hararetle tebrik etmişler meclisine intihabı münasebetile 
b.•ğlanacak para temettü geti dir. Meclisin gelecek Kdnunu ltalyanın başmurahhası Baron 
tirken ayni zamanda ku!Janıla~ 

bilmektedir. Her sınıf halkın 1 •ı 11 T 
~:~f·:i~·i·;;;;_ ~f\~ü'::bli~: ngı tere e icaret 

Aloisi Anadolu ajansının 

hususi muhabirine aşa 

ğıdaki. beyanatta bu!un 

muştur: 

1ürkiye mümessilini 

meclise intihap etmek 

suretile milletJer cemiye · 

ti umumi heyetinin gös 
terdiği itimattan dolayı 

Ha!yan heyeti murahha-

ası namına Türk mHletini 

tebrik etmek isterim. 

Aynı denizin sahil erin 

de bu'unan ve müşterek 

menfaatları mezkur de 

nizin bir kcrrcı daha 
ticaret sahasından par· 

Jadığını görmekte olan 
her iki millet asri me· 

deniyeti alakadar eden 
vahim beynelmilel mes· 
e!e'erin sureti hallinde 
bu yüksek müer;sesede bu 

gün teşriki mesaide bulunacaktır. 

Türk ve Italyan milletleri tara· 

fıodan sarfedilecek gayretlerin 

A r .. kara Sanayı Sergisi -·-·-·-Milli Sanayi Ser"'isine iştirak 
Müddeti 25 Eyinle Kadardır 

.Ankara, 17 (A.A)-~9 birincı caatlarııı kabul ~Jııııııyeoegi 
medeniyet ve miUetler cemiye· T~şrin 934. dtı açıl.lcak olan milli ıııilU 1 ktiMt Te '1 ıurraf cemi
tini hasrınefs etfiği sulh eserinin ıonayi 11ergııinde 25 eyini 934 yctı umumi katıplıf!ıııtlen bildi· 
muvaffakıyeti hususunda müessir ten ııo.nra vaki olacak miiıa· rılmektedır. 

-·8•• 
~:~~!ri~:ni:~Siİ edeceğine ta · Selanik Panayırında 

Türk Pavyonu Açıldı 
Yunanlı Prenses ··-·-·· 

• 'rzetmiyen bugünün' işleri ara Muahedemı·z Feshedı·ldı· Iııgiliz 
8 

•tnda en yüksek temettüii geti· Kralının 

Sli~LAN l K, 17 (A A) - Se- reıMı çok du•tça cevRp Terıııi' 
JAnik boclanlar uau paeayırın Ye '.rii.rkiye ile Ynoanistırn ar•· 
daki pu·yonuınoz meruimlo 11n<lalri ticari ıuiinaaehtıtlerin 

açılmıştır. Atina Türkofis şn· ebemıniyetirıJe habsetmi~tir. Mı· 

be•I müdtirii tarnfın(lan ıUyle- ruıwde ıivıl 'fe ıukeri erkan 

" t 

·~ 

ttn tahviller, bizce şimdiye 

~•dar çoktan kapatılmış bulun- 1 • ı• l M J k t• • • J · Gelini 
'-'•h idi. . ngı ız er em e e ımızın marı Oluyor 

Nerede kaldı ki diğer bir J J • d Y AJ k J t• } bıkımdan da Ergani istikrazı, Ş erJO e er ID8 S ıyor ar.. lngiliz kra· 
lının küçük oğlu 

~emleket için çok hayırlı bir Iıtanbul, 18 (Hususi) - 1930 yer almak ist yorlar. Müıakere prens Jorjun ni· 
ltin başarılmasını temin edici senesinde İngiltere ile hükiimc- ler müsait bir. safha üzerinde şanlısı prenses 
bir hamledir. Ergani madenleri timiz arasında aktedilen ticaret ilerlemektedir. Marina Londra· 
..... k' d 'k0 

ur ıyeye sene e on, on 1 1 muahedesi feshedilmiştir. Fesih B l"!•••nuı da bulunuyor. 
'bilyon lira getirecektir. Memle- 1935 senesi Eylulünden itibaren alk yok Jtlem.DUD Sabık Yunan ha-
~ttın iktisadi bünyesi ve inkişafı t b d' O t 'h k d BAFRA, 18 (A A) - lı Ban 
i · b ı b' ık ı mu e er ır. arı c a ar ye kasının zürra'a ikraz muamelesi nedanına men· Ç•u aş ı başına ır var ı o a · · b' t• t h d · · k 

k 1 nr ır ıcare mu ae csmın a faaliyetle devam ediyor. Köylü sup olan pren· 
tektır. Ergani yolu urtarı an d. · · 1 'Jt .1 · ·· b 
'türk vatanmın iktisadi iıtikli· 1 ıçln ngı ere 1 e yem muza nün tebacilmünden banka geç ses ile ba ası 
ı,·n· k ti d ' k t lar kereler yapılıyor. lngilizler mem vakte kadar çalı•mak mecburi- lngiliz sarayına 

ı uvve en •rece vası a • . , . ır 

d b . 'd' lkt' d. . t'kl •1 ü lekebmizde büyük iktisadi ışle · yetinde kalmaktadır. Halkın mi1afir olmuş· •o ırı ır . ısa l ıı ı a m · . . . 
tedelesinin bir cephesidir. Bu re gırışmek ve imar işlerınde memnuniyeti derecesizdir. lardır. Pıenses Marina 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'bcvıu üzerinde vatandaşlarımı· halkın tenvirinde, teşvik ve ter• heyecanı tahrik eylemek da eyliyen manen milli ve vatani 
•ın ne kadar fedakar oldukJarını tip yollarında muvaffakıyetli h'l• · t'k .. · 1.. k 1 bir borcun ifasından müteveJlit 
b'Jd'V. . . . d k .. l"k d v ı ı ıs ı raz uzerıne ayı o an 1 ıgımız ıçın on o uz gun u hamleler ahlama ıgında aramak IAk k b'li derin bir Yicdan huzurunu yerine 
•at k~ ·· ·· d t ·· l d B' l h d • ayı çe e 1 r. · d h'IA • ·k • .,, · ı~ ye unu onun e eessur lzım ır. ınaena ey aralan H' b' k k' E . getıren a ı ı ıstı raz tanvı ıerı 
d k f · · · d · · . . 'f k ıç ır mevzu yo tur ı rganı . . . uyma tan ne sımızı mene emı· günlerden ııtı ade etme , bu . . . üzerine Izmırhlerin umumi nla 
~oruz Milli istiklal harbının sem· büyük milli davanın ehenımiye· ıstlkraıı kadar ferdan ve mem- k 1 için d h ı b' 
L 1 k . f .. b. b' . asını cep a a can .ı ır 
Qo]ü olan lzmir, iktisadi istiklal tini anlatmak, dahili iatikrazın e ~tın men aatını. ır ırıne mu- hareket ve faaliyetle ça'ışmak 
~ücadeleainin öncüsü olmak ıe- ne kadar karlı bir it olduğunu vazı olarak aynı kuvvet ve ihtiyacı karşııındayız. lzmirliler, 
ttfini asli bırakmamağı millf, blltiln zihinlere yerleıtirmek için ehemmiyetle etrafında toplıya- Egeliler miUi ve vatani vazife 
~lltani borç bilir Eğer bu borç faaliyete geçmek zarureti •ar· bilsin.. lerini ifaya davet olunmalıdır. 

nen nntka Panavıı· komıteai hnzır hnlnnmn~ııır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SayfiJ'ede Göbek Şişirmiş .. 

- B11/11on ... Buhran.. Bıktım Artık Bundan .. hrine getiriJememiş iae kuıuru dır. Umumi hassaıiyet ye Maddeten bliyllk .kir temin X•pı,nıı ~ak.k.:I. . ..... -
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Sarayköy Karanlıkta 1 

Halk Susuzluktan 
Mektepler ihtiyaca 

Şikayet~idir 
Yetmİl1or •• 

Sara.> kör ( Hnıoıt) - Saat 
7.35 •• l'r"ıı Sara1köye ulaştı 

Uç ene e?Tel gfüdü~üm l.n ka
aabayı daha zıyade terakkı et 

mi~ halaoağım1 zann~dıyordnm. 

na zarımın benim harada hır 

gece kalmam vesılc oldu. Şı hrin 

içıne gırdıRım :t.aıunn J!Ordüm ki 
arayköytin o kı bahnd n e er 

yok. Hayat ıfüıiık, Sebır ı~ıktaıı 
mahrum .• 

101ktan m11hrom dıyornm~ 

filhakıkl' elektrık tenTıratı bu 

hın ta lehe mi\< tıHi 300 :zii miite
caTı:r.clır. Jtskı mflklf'p 1ıınıuıırıın 

da hır kaç sınıf h mii.-talnl hır 

mf'kff'Jl olarnk lmlf•nılruıuu ta 
eavnır f!dılıyor. K"zada okuma 
ÇAAında (500) kadar çocuk ha· 
lundnJ?nnon katıyet!e ifacte edıl
dıı?in hakıhr a mncot mektep 

hırm Jbtıyaca fifı gelm dıgi d r
hal anlaşılır. Fnkat tabsıl çnt?ın· 
dnkı ya.-ıuların mektt>p 12 kalma 
fenndf'kı yf'gane ebehr k&1aha. 

mn ön adamlnnnın tethır ara· 
rnaraıuıında hutmak lfi.ı:ımg lir. 

Sarayk(iylüln, wnnıfın oko
m•r• Ye okutmaya Terdıgı ebem 
mıyetin oıddıyetioden istıf"ıle 

etmek me•kırndedırler. 1\az"nın 
bır ıı&blye Te yırmi i19 köyü 

•e l>n Jdiylerıo y:ıhm: yf'dı&ınılt> 

mektep vardır. <ier~ı dıaer kö;. 
lerin bazılarınd" da rnekttıp açıl
muı dfüşiirıUlüyor, fakat k•~• 

mNt. nındek\ tuhk tepıiz ~ocu k 
larrn daha hızla meydandA hıra-

lıafta tıfTel kesılmış. Heledıu 

tenvir atı Jf!nl lrmek içttı tel hır 

aJıyormu,,. "ede ol!ıa 5bin rıiifoıhı 
bir kaza merkezinin Mr hnftA 

<lıRıl, batta bir ~i.ıobilt9 ışıkıJı: 

kalına ı çok ~arıp bir me.ele 

olse gerektir. Kaldı ki bir mfüJ 
a~t daha deTalD t1d~ORk olan 

ı'ikıızhlc mazur görölıiio. ._ ,.. 
birde ıu ıhtı1ao1 da hüküm •ü
rtiyor. .F..ıki ıiıtem tertibatla 
akan bir ka9 çeşmeden madı 

kt!rnamalıuım da ho düı:üaıc~oın 
lçilecık sn yok, OıTarda bulunan içine nlmnk Hizımdır. 
giiHI içımli t0lardan birinın Ka.trnbanm ııolu~anlıklarınclan 
gıt1ri1meaın• ibı;yıu( 1'ar. :Hu ı:,:fo~e çarpan bıri de t:ıBY.7.UV 
ıhtiyıtç; Helediy• bütçeairıio mü etmit bir ~ençiik teşekküliindf'n 
ıait olup olmıyacagı nazariyeaıne mııbrnm huhrnma"ıdır. içinde 
yer nrıfmi1eoek kadar btiyük- barrnılao k bir bina olmaaına 

tiir. Ka1aba halkı 111 itlerinden ra~mtıll hurnıla mtidaTim bır 
çok miitt•kidir. gençhk olmadı~ı ıti1lınıyor. 

Burada okaına hayatı geri .KRzada inş" "'' jmar 
dır. lıta1yon yanında güzel bir fHalıyell dı ~fühlnıüyor. Bo hal 
mektep göse çarpıyor. Gi>r«1ole lere b kıhı a bu ka11abant0 Mr 
rın kalbin• ho~ur Te istirahat parça knml<lanma uert göıter· 

Terıyor. Y enı 1apılan Ye tanı weeı çok llizomlo<lnr. 
te,kılAth olan ha yatalı mekte M. Hu!flsl 

••••• 
Bitlerin Taptı w ı Kncrın 

............................... ~························ 

Riefentahl Hitleri Nasıl Leni 
Avuçlar 

kadm lar la 
mü n111ehet
Jeri hakkın. 
<la pek Az f 81 
lHliniyor. 
Şnraaı ınn
lıakkak ki 

k s d ı n la rı 
uruami hiz
ın et Itır <lın 

"JS ak IRf ta
ran HIUer 
(llnıı IAtife 

kartı kat'! 
hır galebe 
ternm ettı

~rnı ıdclıa. 

içine Aldı? 

... , 
ŞEDIB lhracatçılarımı ..... ~ 

Mal ihraç Ederkan NeJ& 
Di~kat Etmelidir 1 ölçü Ve Ayarlar 

••••• 
Umumi Surette Kontrol 

Edilecektir 
Heledıye ayar ltlf.4mnrluk1 rı 

nın aenehlc mçli mnayene111ri np 
mBk mechnrryetınde olduk tarı 
bak kında diin ik tısu "'"kalelln 
df'n vıl!ivfltP hır tRınım g lmış

tır hu tamınıdtı büUiıaten deııı· 

lıyor L;ı : 

c HelNlıyft nTnr mf'mur1Arı 

~rııp nıerkf'lzlerıncle evvelli dnın 
galarna Tfl öıçii 1~lerını hıuuı 

CPklcr, Olıd ın ROO ra (;lçü r.01 mnl• 
lan ılo yardunoı aletltırı atarak 

en kı•a yoldnn ~rop mtırkrr.ıne 
hagh ftıS?er beJedıy.,fer~ gıdı·ct•k-

ler Ye ölçüleri muayene edebek
lerdır. 

HHyltce hılNlın ttşkıfnll otan 

ff'rlerın hUriln iHçülerırıın 1ok· 
lannıası teının tıctılnıı~ ol"oak Te 

muayene cdılınPınış ayar ye Jatn· 
~a ız ölçüler kollanılmaktan 

menol anıma k tar. Heletlıye ıuu r
lo rı dışırıda bnlunan yerleıdt\kt 

halkın HlçUlerının muı.yeııfsıntt• 

de lrnlnrıdukları kaz" T~ya ııa 

lııye beltıdt) uı ayllr ıuewurları 

bakooaklıud ı r. 

inhisarlar 
idaresi 
Hurda Inoir Mtl
bay'aasına 
Devamdadır 

lnbırarlar ıdaresı, Odemlt, 
Aydın Te Nıu;ılli baTallıinde 

nrnlıtelıf mtıhnllMde teıis eyi~ 

dıRı mülıa,aa mNkezl,.rında lınr 

<la ırıoır mühayna ına devam 
eyi nı klt-dır. Hurnali bır laalı 

y tle Jevuru edıleo mübRyaatn 

lıa. lııntlıRı günden lıllgiine kadar 
mohtelıt 1erlorden 200,000 kılu 
l111rd moır atın alanmış v 
hnrılnrııı nıiilıını bır kıımı soma 
edılm6k tızertt letanbuln. evk 
dıhnek içın 11.mıre göııderılwış 

tı r. 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
Jeı ıle maruf Alman ıuuema yıl 

dızlnrı dıktRWriin f'trafını alnıı~

lardı. Jı'.:ğleııctuıııı en llarsretlı 

d kikaeında knpı açılarak Rıe· 

fanstahl ıçeri gırdı. Maron bir 
tuTal.,ı geymış bulaııuyorda. O 
kadar ıUzf'I ~e cuıpti kl Hrt 
]erin yerınd~n kalltarak ona doğ~ 
ru yiirüdiiı?b gi>riildli. Ve o güu· 
don sonra Loııı H ıtlerin gözdeai> 
&Vlll znmanciıı h'ilcıını o'clıı 

. .. .. .·.. l . r., - ·... ,.· . • •• • . 

Memleketin imarı 
Kudüı lwnıoloalo~lu~umoı· 

dan ofıı müdiirJügiin41 gelen iM 
Tıtpordı. t ıTtıQ mfthımllerimt• 

hakkmda n uoktAIAra dtl<k•t 
edılmeıi hıldırilmektedır: 

8akımsı.L 
l\r emlel,etin 

Topraklar işlenerek 
Güze!li2i Artacak 

Dahiliye vekaletinin mühim bir tamimi ıa,, Bıtlıs Te oıvarıodaıı }ıp• 
euıt cel~plerin kendı he1apların• 

J)abıhye Vekfllıtındeıı Tıla- kavı!nlor çıkmaktadır. l{rıdiiıe ı.:önderdıkleri koyun eli• 
yete gelen bir tamimde meml Halk, m ai bakımından böy. riilert, ba,ıaı ındak çphanlRfll 
kerın cMrt kci~eıini imar etmek le hır çok bo~ vakıtlere m lık mflmleket dilini Te halkrn tıdet• 
ve tlj?ıtçluhu;tR tıiiıf mek, tevzrı oldnttu gı ı her ;:ebrin, her ka- lenni bı lınedıklerı içın ara ır• 
mukR1rt1r holonan lınttlık T• mey- ımhanın ·u her k(;yfio kenarın zarına nı?r maktadırlar. Hnndıt 
vehk lnın ldiy ık ıııulı1atında dan lltbaten gtmt genış taprak. ba~ka Flııtıne ihraç edılece" 
oynıyucnttı ızah fldılmek to ve hü· lar lıoş v& hakırnıız durmakta- eanh hllyTanlarm fato ra Ye güm" 

lfııHtf"n ~öyle df'nılmıktedsr: dır. 1,ıe rntımlekette İf başanda rük vesaiki ne hirlıkte mın~e e•· 
-c Aı:ar d umde b1lba11a öoHr bulunan hiicün arkadatlara. bütiin bııdetname ri ve hertürlü tıred• 

yüzüllden ıaemlekıtıo bir çok devi t mcuıurlarına dü,en hır diltlflrl ızale edecek earetlu mO" 
yerlflrındfl, hole orta ~e do~u ~ok işlerin füttüode yülr.aek bir aaddak baytı\r raporlari1e b\r-
kı•ıııı la r:'i da hat?lar ve moyn- yort Yazıfui tatulınuı icap hld• 19,..kedilmeleri lazımdır. 
lıkıeun kökledı mıo T• uzan harp ed•n bir vazıfe balkın \>n bo' DiJ.?er ihraç IDRdJeleriınhı• 
ıı>ntıltorındf' de kalan yeılerın zamanlarını yurdott topraklarını gelince; iyi anıhalaj uye ind• 
çogn bar-ap o maştor. nnara Hrftderek Te halkı daha AToaloralyadıuı Fliıtlnı yaş mey• 

M mleketın kaun9 yolond mamur topraklarda fafatmakhr • .,.. üaiim ithai edildıgi, Jrntlf 

mf\yVl'oıhk Te bajtcıhıtın tutto~o lşt~ (ba~ T• mey•elık yeri Kalifarnlyadan gelen armot fi 

mnkıdton aarhoazar, halkın gı dağ~lma t~l_t~atn~nı.,i) yordao ılmaluı iyi ~mbalaj 1ayesind• 
daaı ~• memleketın umumi HR'· bu tiıtUn ı'ını gormek; yarJu il 1 ı ı d 3 l lboki . « n eroe ıoıu ma ı..,t, ıa 

1ıı1 •• giizelJigl bakımmd•n teda~l ederek mımlek•h daha blıim ılmalarımızııı gaz uncJık• 
""t?ların Ti mey•ahklarau oyna• mamur "' <laha güzel bir bai• ları ile Te iri afak teçilmedtıt 
dıJ?ı rol kolaylıkla Rnlaşıhr. ko1mak makeadile yapılmıştır. intlzamıız ~e kf,gıtıız g tirilmtıi 

Bu~ün eluerıyetle gerı Te kiiçiik Hn talimatnamenin iyi tatbl- yüziintleo raJlbet görmedıklerl 
kuahl\ kenarları b .. ş a~açtan kmde memlılet Te halka getir•· anlaştlmaktadır. 
ba~lık Te bahçelikteu mahrum <ıeı?i yükMek m•nfırntler kolaylıkla Bu mnaimde ka.-an " icar• 

bu bnldodır. Memleketin çorak kabili takdir oldoğondan idare· puv. arffy"h ehemmiyetli bit 
yiiv.iinü ağartacnk ve en giizel oiJerimtzin hu eh mmıyoti iyı yekfın totmaktsdır. 
şekılde ~eref lendıreoe'k Te halkı takdir o<lerek bu tşe biiliio ıhem- Bu havalide yeti mediCi içill 
Ja dAba gıJah Te bakımlı ya mıyotile HıırıJaoaklarına TekAIMt hmir ve <lı~er vılAyetlerımizdeD 
ŞRtscak Cimıllerden birl•i lııç emin bulunmaktadır. Yük11k bir ınkiyat yapıldıı.?ı takclir<le meın· 
fiiplıı·aız baı?lar vo bftbçelerdir. imar faaliyet ulıuı açan bu leketioıiz İQİn y~ni hir m.,lır09 

Cleı~k k<iyJerde Te gerıkH talimatnamenin tatbikatı adım t•min edifecegi muhakkaktır. 
ka11nbala1da, bat a ehırlorde adım tnkıp ediieoektir. KMeateye gelince; Fliıtin• 

Aktleolz kıyılarından gelen ke• 
lıalkıınızm bir çot?o TakıtJArını Bunun için her iiç n 6 a1lık: 

• retıtf'ler Romnny" kerestelerin• 
boş goçirmekt~dırler. Hoş -vaktt· ve yılhk raporlarda hu imar ncuv.lok ve ıyı 1,ıenıuoınek uok· 
larını öldiirmek için muhtelit şe fa lıyetlerlnden hiitföı tafıiflUile talarınd 11 rekuhet edem~ktedtr. 
kıllerde ve kumar mahı•etinde bftlı edıleotktir. v

0111
urt l ı ·ı d• ' 

" .1. aıuoa J arımız · 
çt1şıt Çfl ıt oyanlara dalmakta, Miilkıy• mUfetıitleri de bu İJİ <1 gıldır. 

elabete düsaıelde ye bııtta ra talınıatnnmanin t thıki için ya- Yumurtıl t rııfe nttratılın•· 
tiiTlü tiirlii do,ttnşlnr ve kın bır al(ıka gfütereceklerdlr. dıgı için '~ ı f ıat lıulnmaınakt•· 

.... •• 1 •• -e• dırlar. 

alı haneyi Teftiş Ali Biza Be7 
J)elterdar l{ouan bey <lun lzmır f\t}f clıye etibbHmdarı 

Hahklınneye gidttr~k l>ahkhane başhekim muavıni Ali Riıa hey 
mnamAlıltını teftış oylemietir. lzmir Sahil 8ıblaiye Merkez 

hli Hayvan Ser- 1'al>ipligıno tayirı edıhniş ve 

gisi B zırllğı Sıhh t v kAletiodcu emri TİI&· 
Hnrnova Zıra t mektebinde y te gelmi tir. 

Yumurtacılı\ruı hayfa, YRf• 
'ehirluırulo ıyi te kihlt yAplllll'" 

ları lilzınulır. 

Flistrnılo hnJ?'<hylarımız nıt~ 
bet görmek tetllr. ~"ak at bu rnı'!'· 

betiu malınf~zası ıçin tiiooarl~· 
rımızın <lıkk tlt harueket etm•" 
leri Te gönderilen mallarm oın• 
Te kahtelerinın satı ınukaY611" Tcşrmiovvelin ilk haf tDBırıda Ziya B8J' 

uçılarr.k ıki gfin <leTaın dec.-k lzı.uir 1,ıoaret miidürö iken lerine uygun olmn•ına ıtına c'-
olan HnrnoTa ohli b yvan 11er ıuelerı rnzımtlır. 

Sam11un lioar t müdürlügünı EYTelce · .E Jı tınde bo1tdsf giHi i9in ımtliden hazırlıklara .., 
başlanoıı.tır. .Mezkt\r &erginin naklenilmiş olan Ziya bey ,eh. gümrük re11mı 3,500 ıkcm ıoO 
hu lf'ne, her ıenekındın fazl• rimize geJmi,tir. 15 giindınberi zamanlarda 6 436 wlim11 çıkarıJ• 
bir alRka celbedeoeği, 'imdiden •ehrimızde bnlunmRkta olan mu- mı,tır. Anoak bıı yiikıoliş bızıdl 
mnlfııunt almak içın TnkulJUlan ınaileyh ynkınd mahalli memo- buğday ihrnontımrn al~yhine hlt 
miirno AtlRrclnn anlıuıılınnktııclır. rivrlırıfl clön cektir. bnrtılcet ıı~ ılnmaı. 

edemez Zı- 1 ırtK8 NO. 52 lİU~UUCUlil l>6lll oyl• yakıyor kt .. 91kJyor, gok JUZU yıuıgıo at• 
'i iizüme öyle hayreti• bak· lerile kıpluzıl, kalı uıa,ao d umao r bızzat ~ 

k en d 1 il Benı· evıyo--- :.S-u-.~ mayınız, d H değilim artık ne beni bogayor, riiıgir ateti azJ&· 
ıkı kadının .I. .. ..lJ.I. aöyledigimi de biliyorum.. rı1or. 

lltileoclin kafaaı altüıt ol- Ha,110 dönüyor, dokuuaoa~ nttfuz Yf1 te· 
111 rı nltmd mnttn. oe bir aga9 ne bir dayak ur, 

1'1.Ku.h.a....-rl'.l.'"i.; Reb:la .&r:l~ 
kal m ı. fpn Gayri ounri bir hareketle fırtına hufeyi dHiriyor, bu kaıır" 
kur tu ı ınnt Sen de tıtriyonon Bü- nı.1 Bülent, dom ek yalan, ya- karııını iterek a7a1ta kalkıyor: ga kö'k üo çerçevelerini koparıyor 

j B lll •• 1_ hmtt.. landı o gördUkleriml. - Biliyor moydn11 t -ttıkö dıYarlarını yıkıyor, bıo hir y11tıll de&?ıldır. ilmini o hazırıamı,tar. u v !" 

b ki 
' 1 

t d A ı Han·a o kadBr sojtnk ki.. Merakla ıornyor: beni knyliodeo~1tioi Te bir daha .•• en kas i"lnde •erlere aıamnıf Hıtlerı büyhlıyon o i c . uzo Aayeıın a manyan n en ırı v ,, 

dııı kımdır bilir miıimz! ig rnühım flrmalarilR angajmaolaı· Soba eönmtiş yarap! Nft kadar - Ne gördiint Ne oldu eana Oıoç kadıo heyecanla; •1•9 kütükleri rtbl dimdik odu• 
frın'ııı dal znoeMi Vinfred Vag yapmıttır. da çıplakaın ÜJkü.. -Paltosono Olküoügiim, bak beni de Ş•t•rt- - E•et ıeoi bir daha gör· libi 41oruyorum. 
ner ıle lfübrerıo daıma yanında Leni Rfefenıtabl ha niifu:w karısının omozlarrna ötttü- Şım- tın, kımıldanacak halim yok, miyeoe~iw korklllile 9ıldumı' Göalerim toı daman i9iadf!f 
olan ı. 111 H.uıfen tehl... naul kazanmıştnt Bacaklarının di ıeoi bir yanu kuş gibi ku- nedir bu ürkek tanınf Ellerin hm gözlerim açık bakıror, gör- Btllent, Blilent, hırakmA beol 

I ~ b bllhaasa fe"YkalAde güzelliğıl• oaklar o<lamıza götürürüm. Biraz boa )Cibl b41A titriyonnul Fakat dtiklerimin fena bir klboı oJ. gıl diye bınkırı•orom, bir aanif' u ıoııunou u oidden mü im öb t k b k tJ v " 
1 d D d i ş re azan n o gen9 ıaın doğrul bana dayan lkii.. ışte dediğin gibi ben Tarım, benim mauna ıbtimal ·nremiyordom: görttlmiyen bir kuYntle önürr ıır lma ır. ıktatörün göz eı f d b dl Jd 
60 anaaı tua m an ya o o ogn. O, ürkek bakışla kooaıı. yırnımdasın yanom, korkma artık c Sanki bütün dfioTa ıanıh- de anılan bo lok bli•iiyor, h• nı ı iyon A lroamn aanat HY· d h bl ı. ı ı b. Y " 

na. " • r ••9 yı •Tn ır sırım barekAtıoa bakıyor, blrte1 ~erçek Tar oldogamo iıtiyoraan yor, dört tarafımda bo,ıaklar oehenn•ml yangının klb aön•• kırıe tılikımdır. 23 yaşında • 0 1· çok yabudi Atıkları oldogoııu ı l k d' nıla -1:1ıe' 
an amıyor, J ne en ı ıa rına 9\1 a9ıhyordo. SiM dokoumalr iıti- lr.Ab bttyiiyeo kırmun ıiyabhk" 

maeına rağmen Almao ıln•m•- ıddia •denrer bile Yardır. eaplanan au,tınceltrine onap - Var oldağaauaa iıtiyor yorum. ıis k 911or, o karanlık ları tiıttim• çökerek beni o 09•'" 
cılııtanda ooon mnufakah alın- Bitter Lenı'yi GoebeJı'ın Le- · d ıam 0··11• mı· t 

"' nrıyor o: botla1dard11 arkaya bakmMlan rama yu•arlıyor, par9a par9' 
mad"n hi9 bir f

1
1 yapılamas. opold ı rayıoda •erdiği bir zi. - Ot ne fına rü1al Yok rü1a Yarap l Saeonoa, .A.lllab i9in beoi yalaı• bırakı1ononuı.. ol••t 'YÜcodumna ac11ile bıp: 

l.enı ••uh dımechkçe ne bir yatett• l•nımı,br. Kate Dor.eh, değil, oyumi1ord11m, korkunç bir ıaın~uz.' iörmüyor mnı~nuz h&I& o1ıe a•firi bir karanhkla bir Billent, Bülttnt diyı haykır•" 
irim 9ıkılebihr, 11e de göıteril•· Liane Hald, Benat• .Mullır, bıyaU Fakat ı,t• hıpıi ıllindi o muthıt r117aaıa teıha aUında- adını atlam J••arlaoaoaıı•, bir· ıoram. 
"''"· Nlir•uberg fırka koogrf'ti J~mraı1 ounemann ~lbl .cü11llik· artık ıia burad•. ıis T•nımuıt- "'•· Si•i bir •• .ka.rbetmek dea, 9a taraalıklar•u bir aJey 
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lngiliz Tarihşinaslarından ( Artült) Diyor Ki: 
...................................................................................................................................... 

Yalnız Türklerdir Ki idareleri Altına Aldıkları Gayri Müslim 
Kavımlara Dinlerini Dei!iş:irmeleri için Kılıç Kullanmamışlardır 

AVBUPADA 
HARPL OACAK MI? 
Amerikalı Muhabir Knickcrbocker'inİhtisasları 42 

................................................ ................................................ Fakat bunu bir tarafa bıra- fazla çocuk yetiştiremiyeceği için 
- J)iinkü Yazının Sonu _ ıne<lenıyetın<len ve ldiltiirüuden eıer kaldı'I Oralarda hırngi 1für- etmegı aıla kKbol •tmem. Genı kahm. 1935 te vadesi gelen de 20 ile 26 ya~'ar arasında eskisi 

Bütiin lıa uzıyet •t;ınde ~eri olmıı111 iıu ı ş. kün kanına girılmedı' Bunlar nnntolmamlllıdır ki 0 reJımın niz konferansını dütünelim. Bu kadar askere malik olmıyacaktır 
kendını !!i>rmerlen Un• çarh .\ala! Hakikat ha de~ildir. 1ok yok -.dıldi, kiil oldu kiil!! bıtşında bolonanlar tarihin bü konferans toplanırsa Japonya "Avrupada harp olacak mı? 
tını• mna&1r devletçilıktfln Huna yalnız ahmaklık inanahilir. Size Türk ınedenilığine dair bir yiik bir k 11mı içinde Türk ol- Amerika ile müsavat istiyecek· sualine verilecek cevapla bu nok~ 
bab11tmetlı. 'l'iir kiytıyi geri gör- Et?er hakikatler ( l mi') le, bir nıikadan babeedıyım. Biraz da· rnsyanlardı. tdare bunların •linde tir. Amerika bunu kabul etmi· tanın da nazarı dikkate alınması 
lllHi cıdd~n giiliinçtü. Helı ne eafttata ile füthaa edılebil111di ha eıki Tiirkliiğe dair.. kaldıkça çıfrından çıktı. Oı- yecektir· lngiliz donanması imi· lizımgelecektir. 
kadar ynzık kı, Parti! ünınrei- dünyanııı nıokatlJeratı yobazlıı?'ın Bıliyoruz ki Kılıç Aılan manlı idareıinde en rahat unıor rali lngilterenin mezkO.r konfe- Haritalar o suretle taksim 
t•ai hiitün hu g-alntatın, bir elınde kalırrlı . İddiamı maruf mil1onlarca ehliıaJibe kartı bir 'fürk olınıyanludı .. En mazlumu ransının neticesi ancak denizde edilmiştir ki teslibat tahdit edil· 
ı11ıkastın neşır vaaıtall~ı halını bir "serle lapat elmt!k istiyorum. &l'D9 Türk'Je meydan okuyordu. da Tiirklerdi. Osmanlı idareı1in· bir ıilihlanma müsabakasına baı mezae bütün vaziyetler sulhün 
'1ö~iiyorlardı. ( ~eıı ~ ohoı ) un Ba; zamanımızın An klasik tuıh Kılıcının aj!zı yamolnncaya ka den 'l'ürkl~re tel'oihen Türk !anmasını intaç edebilir devamlı olmıyacağını gösteriyor. 
(Sıyaa1 tarıbı) iltı! lerıııderı hirıdır. (l~ftviı) in nrnn- dar keııtl. Bir milyondan fazla olmıyanların d~ğıl, Tiirk olıoı- Şayet o zamana kadar Av Hakiki bir silahları bırakma 

Muhakkak olan ı;ındur ki hiz mi tnrıhıdır. keıti, ana Talanı ıon Tiirke kadar yanlar" teTciben Türklerin tik&· rupa ~et'u°! bir tesadüfe ~ur muahedesinin akti, Londraya 
'.l'iirklf!r diinyı' tarıhınd• ~n Huııdıan nn ıa,ıJtır ki, f ~pao kRdın erkek müdafaa etli. Ehliea· yete hakkı Tardır. · ban gıtmemışıe karada, denızde nazaran kırkta bir muhtemeldir. 

btiyük, en rned~ni Te en ıilrekli yollıu, A rnpları mattlftp ettıktıtn lipten aldıgı eıirler içindeki kadın- Oımarılı idaresi dedikleri Ba haüvadba kyapılla9n44 bu si.lidhlanm.a Cihan üzerinde yaşıyan mil-
. t"klAll · · d k 1 k ı man Türkü kaatedıyorlar. Bono m ıa a 811 senesın e nı· ı · del'JetJeri knrduk. Bizim idare- n 18 1 ırım yeuı en azan · ara ız ara, çocoklara, rahiplere h t b 1 kt N d M etlerın tetekkül tarzları o sa· 

d kt ! l · · · b aıla kab ı t · aye u aca ır. e en usso· . • . . nıızdı ya~ıyRn kınimler kendı 1 an ıonrli 'ısa ll r zamnn ıçın Te ra ihelere hürmet göıtırdi. On · T u e mıyornz. N • tini "On ıene? dedi neden di- retledır kı Amerıka, lngıltere .,. 
nıtiıtllkbıl idarelerinde biJe maz de Arnplı~ı yok flttıler, .Naaıl' ların kılın bile ilif1mt-tdi. lznik Nerede kaldı ki Tork ohu - ü 't J "d ' Sovyetler istediklerine malik 

. ger mı var ar a "on sene"den 
bar olmadıkları bir inkişaf11, bir Arapça korıu,rnat?ı mer.eUil<'r kt\leıi içinde rehine oJ..arak mn r.•n nnıarların Oımanlı ıdare- bahsettiler. olan devletleri teıkil ediyorlar. 
tekAmiile mazhar oldalar. Hıle Arapça yazmnS?ı mt'neltiler. bıttaz" etti. Ricat mecburiyetin ıındze~ dı şıkiyete _hakları .Y0~· Bu on seneden bahsedilmesi istediklerine malik olmıyu 
d. Arcan tar•ın·' n"r y·, tt' d k 11 ,. ( t 'k) · ta. ıra bunlar o ıdaredı ımh- b lk' H· . . '11 1 . J .1 A1 ın, dil bürriyıtleri bakımından '"t· r. ua. mır ... 1 1 nerıeı ı- e a < 1r.• z1aman znı e gır 

1 
e , ıtlerın Lebıstanla on sene mı et er ıse aponya ı e man• 

Bakrnız ! .MacariıtRn iki asır ler, Arap zıynetlerini menettiler, mıdı. Kaleyi aylarca mil1once ~::e~ ·~~ ••:.d;İet~ü::~::ü1z .:!~ için bir muahede aktetmesinden yadır. 
bir Tiirk .,1rnyeti balindı idare kAllınların kiipelnıııe, hifozikl~- ehli ıı&lip iiniinde karıaı müdafaa tan T .. k (N . •) "b' ileri gelmiıtir. Fakat 193( se Harp mı, sulh mu meselesin• 
~dildi. Rooıaııya beş, Ynnaniıtan rin-., erkeklerın l'tifllerine kadar ıtti. Yani Türk hanımı!.. kendı_ ur .. unı~hrlu , atımaf gdı ı nesi hul61 ettiği zaman Avrupa de nihai rolü oynayacak olan Hit· 

k t ı A k K nıuYerrı erı ara ın an ı · · · 
he,, Bolgari9 tan altı aaırdan ıuı~ ı ar. rapça o ·nmak ve ale tuliııı oldaJ:u gün teı· (itrak b. id k) dl ld da yaııyan erkeklerin dörtte üçll • er ne ıımdı, ne de harp ısteme-
faıla.. nihayet gitttıtlı carnılMde ihachti lim demiyelim, dü,tüıtü giin di de'f'irler~e l~nal'utı~: .:~~~z~~ son harba iıtirik etmiyen genç- diğini tekrar tekrar söyledi. Hit-

Banlar Oımanlı imparator- yatak ettiler, bir tıuııftan <la lü- yeli, ehlıHlip karılıurnı, kızla- HRkkı paşa ağzile ıöylilyorum. Jerden mürekkep olacaktır. Yal· ~er dütm.anları onun sul~üoe 
lugnndan aynldıldarı giin ilhak zom ~ördiikçe yaktılar, yıktılar, rını, çocuklarını, rahiplerini, ra- (Üaınanlı imparatorlngu taomrn nız .Almanyada 19(4 senesinde prevanhf, s~lh namın~ verı~or· 
•dlldikleri zamandan bir iJrı kovdular, giiniin hirin<ltı IspAn hlb6lerini ta,!? ıalim hu.dolar.Son en kıy- tı· 1 t ) 1 15 de 40 yaıında J3 000 000 er lar: Öyle bır sulh kı tealıhat 

b 1 ı 1 1 1 d ... e ı pır an aıı ıa.rı ıyor- ' ı · . . •• . . 
nıiıli fAzla nüfoıile ayrıldılar. ya aş an la,a ıplloyo o anr ı. ra kale içındeki Tiirkleri kadın, ıardı. Ne zaman hifi,or mnıu- kek bulunacaktır. Harbe iştirak ıçın dunyaya mnıyet bahıetsın. 
lıtiklil günü dilleri tekAmül Şimdi hasırnlarınnzıo tezine erkek, butK, ıalil hepsini kılıçatan uazT trnparatorluğu yıkmak için eden 40, 50 yaşındaki adamların Fakat teslihat, dünyaya harbe 
•tmı,, komitılni iuki~at etmiş, görfl ne dıy<'cet?ı%1 Iıpanyollar gıçirdıler. ' boyuna iıyan 4'ıkardıkları za- adedi ise 4,000,000 olacaktır. karşı hiç bi_r . zaman emniyet 
iinlerine ula ıniidıthahı edil· Arnplıı?ı hel'ı ettıler, hinaf'!na- Mnkaheleyt cördün\iz mü?Za- manlarda!. (Baki) gibi öz Türk Almanyaoıo harbe ittirik etmit bahşedememıştır. 
nıımif bir Taziyette bnlnnu- :eyh Jırıuıyol nrnıfoniveti ArRp liın ınutaa11ıp denılen Tihkler oglu Tiirk bir ,airimiz dil'anrn- ve harp devrinde yaşamıt nesli Son 
torlRrdı. Oımanh impıHatorlu· medenı:retıuılerı iistilncliir i>yle mi' daha o gün 20 iııci a11r mt1de. da: c Hoş görün Türk ttblinin ....................................................................................... . 
tnna Jarı nbşi iltihak ettiklı- ırn1I• hir ıddıaya cliinya niyetinin icabatına kadar yiik- başı kaba olar.> Diyor. Kime haaım dünyanın hakkımızdaki oldu. Senın 101unuo geriJıgındeo, 
· ld '"'l-ıler 1,unu ılı'ın dettı" I t t ı · ı J ı d M d kararı kat'! ı"dı· Bı'• k dil l' l"lt' d b b d 1 rı ha • ayrılık güniincle kiil ,., • > " ı ta aa a H mı' ın ıınayor ıır ı. e • · H neye hakaret ettijtinin far- • yo • · za ım ı,.,ın •• a H •n er ona 

törleri bayhdaıı lıaylıya yükıel· götüriir. Qiinkı .A rnp ınedeuiye niyet dıuacılıuı ise tarihın ilk kına bile l'aTmıyor. mık, ebedi1an au•ta:rulmar iete- ıftira edıyortar, y•lan tıoylüyH, 
•if balnnnyorlar<lı. tinın diiııyarıın· helli başlı Rna zamanlarının bile utanaoagı bir Çünkü 0 dtl'irl~rin medrese niyordok. Fakat hayır, bi.1 yok tariht tahrif ediyorlar. Hem de 

Bunun, ba nı:ıyetın adın:ı medeniyetlerinden biri oldu~un- gerılı~ı g-östermi' bulunuyorlardı. kültürü, lılı1m telkinatı hu •dilmiyeoığis, ıoaturnlmıyaoaRız. baştan a'agı tahrif. 
'ı:iın Ti nrı hakla fttnl\ idare da şiipbe yoktnr. Bira!Tı sonı·a Bunu ()en st>ylemiyorum. Fran tarzda dü,ünm~gi ioap ettiriyor- Ve ebediyen ıöyh1ecegiz. Moı· Biz medenilik '(ibreti At akı 
~ıyebilir' Kim y,.. n• hakla ~u (Arap medeıııyetı) kli~eıine 11z (Do~ini), (Türklerin umumi da. Mıllt bakımdan Tiirk mil- tarip be,eriyetin zaman zaman tutan Bizanı'tan ne bulduk, me-
'Öylı hi r Tazıyet karşısında al"det edecet?iıu. tarihi ) nde sö1liiyor. leti yokluğa do~ro ıürükleniyor Türkü dinlemeı•, hele boiÜD 1ela bir Ayaııofya dtlil mıt Bl· 
rörk 9.:lllmünden habaedebilirt Size ~il dillere deıtatı yııpı- Bizim en Hki :.ıamanluda du. içeriden yıkma~& çalışılan her nkittın fazla iht11aoı nrdır. zanı bin yılda bir Aya1of1a TÖ· 

E~ır geçmi~ aeırlar içinde lan i'iirk t.ıatısuba, ~'iirk ınezall· bile buglin'kii (Hnlrnkodünl) in tiz Türkler• dı~arıdan rnütemadt, Türkün nııidir ki biitün bir onda getirdi iae biz iki üç a1ır 
'l'lirkler iıteseydi hugiin hıriı minin naaıJ hir iftira oldn~una kabnl etti~i prensıplere riayeti- ıiyaıt ıoikaıtler tertip olonu· tarihin ıeyrindı beşeriyetin uıtı- içinde yalnız Iııtanbnltla ,.. E4iir· 
tiyan lıir (.Maoarıstan), bırif4ti · dair hir yabancınırı daha eRorın- mız miinıılcıışa göti>rmes haki· yordu raplarını dindirdi. Ona mırbern nede beş altı .Ayaıofya kıyme-
Yan (Homanya), lııri&tıynn bir rlen hazl parça.ar naklelmeliyim: katlardaudır. Görülüyor ki, (Vilıon) un oldu. tincle eserin meydana koyduk. 
'Yunaniıtaa ), Hırııtıyan hir Pek: eakideu ltitanhnlda In- Bir miıal daha: akalliyıtler hakkındaki dii,ün- Size bir ht11imi nakletm•den Di{?er memleketiınızdekı oaba. 
(Sırbıatan), bir (Ermenilık), bır giltere 1efaıeti terciimanlıgıoda Yıldırım Bayezit (Niğbolu) oeleri hakikatlerle tamamen .zıt geçemiyecegım. Hi7. medeoıyetle1e ana olmnt 
(Yabadılik), bele Hıristiyan bir buhıômnş oları İngiliz (Urhard) önüııdı muazzam bir .Khli1alip bir hnlde balunnyordo. (Vilıon) Ben ne zaman iıtanbola git- bir ıuyuo nlatlarıyız. lngıli• 
(Bulgariıtan) mevzna bahaola- (Tiirkiye) :ulındnki eeerinde Öz ordaıonn bozda, Belki beş miılı Oımanh imparatorlugonda, akı.1- Hm en çok H'f'diğimiz bir yeri tarihşinuı (Veley) Sümerlilu 
bılir mıydı? Olamazdı, aııla! . Türk un en rundan hayranlıklarla daha az bir kuvntle... liyetlerl diişündiigü kadar .ziyaretten farii olamam. Onu adındaki kitabında (Tnrat) ıa 

Bilbaua Türk olm ıyan nn- bahsedıyor n: A nııpanın bir çok prenıleri, gözlerinin öniiııde asırlardan- her vakıt ziyaret •dor, o yerle- Tiirk med"niyeti kanunlarından, 
•urların dınlerrne kar~1 göste- Menıleketımizde gezip gCir· prenaeıleri, <lükleri, düşe1lerı, bert boyonlarrnda e11aret zin- rin önünde Adeta taTaf ederim. l\iıaır medeniyetinin gene bizden 
rıJen himaye, miiıalıeret onla- clii~li yeı lerde konuştağn Ti.irk kral Te imparatorları, kraliçele- cirlerlni taşıyan milyonlarca Boraıııı Boğaziçi'dir. B0Jtazi9i· mülhem olda~nnu ıöyliyor ve 
rııı zıuuaıılar içınde \lıllerini Te lerıu ze),fisıııdan, uldıselimınt.l e n, ri hep birclea eaır olun. mazltim mılletleri dü.iine- nin Annılola Te Rumeli Hiııar- ıspat ediyor. Yanan nıedeoıyeti 
ıuılhyetleriui muhafazaya belli ruiiııatırperverJıgınden bahsede Bunlar çok tel8ş edıyorlardı. bılıeydi, dileklerinde muvaffak larıdır.Ben bu iki Hiearı Bizaoı Muırdlln Rourn Yanandan möl· 
ha,ıı nmil olmuştur. ede bitirıtnıiyor. ~le<lenili~ini, Kılıçtan geçeceklerini zırnnedı · olmRaa biltt tarihe aamimi pren- medtıniyetine kar•ı kar~ı kaldı- hem oluyor ve bugüukü esasları, 

lngıliz tarihşınnıslarıodRn Ar- m~rhaınetini, cömeıtliğini gök- yorlar, iıtl\vroz çıkarıyorlardı. ıipler hıdiye etmiş olurdu. Bal- rılmış birer el gibi, bir Türk eli ana dilleri 'fürkçe olan (Sümer· 
lnld: !ere çıkarıyor, Unmolide yapı hm Yıldırım hunlara mhk9 1l•t bir baki tatbikatta onun preoıiplerl gibi gördüm. O ıll kaldıran mil- liler) e bajtlanıyor. 

Yalmz 1'ürklerdır ki idare kiliıelerin ıu~aatına, bıriıtiyan· ziynfıt nıdı, ziyafetinde bir eairler Alemine yeni eair kafile- let ıanki bütün bir kuronu TÜ&ta Hiz; her hamleıind" medeni-
leri altına aldıkları g1&1ri miiı· lara bir yardım olmak iizere nutuk ıöyledi. Hayatlarından Jeri ilanıinden başka bir i•e medeniyetine baykuıyor n: yete yeni dnirlu Ttrmış hır 
lım kaTimlere diııluint değiştir Türk lıtalkının biiyiik mikyaıta eınin olmalarını, fidyeineoatı yaramadı. lnlltiler arttı. Her - Artık Hn ınHcakıin l'e milletiz diyornm. Bakınız Ame
.aıeleri i9itt kılınç lrnllanmawı, . iane urdigini tıöylüyor. Fakat nrdikten IODl'a 11rbeıt kala· yerde boyunlarda oakırdıyan zen- ben ıö1Ji1eoeglm, diyor, dedi· rıkalı müTerrilı ne diyor: 
Jaydır. Hunların Miiıliiman Türkln mag-lftbiyete ugra<hkça oaklarıaı bildir<li Ye ilan etti: cirler g(irülilyor. Rini yerine g•tiriyor. Bütün Türklerin Akdenis'dı görön-
olanlarl büyiik bir serheati oeyı ma~har oluyorlardı. Bıı •o· cParayı l'eriııoı memleketle- PrenıiplMden biz lıtifade et- bir Hkl mıdıni1et ıuı1uyor, yeni mılui bırilliyan bekçllerıai 
i9lnde Türklue an• ıne yıni alin cnalıınl haaıınlarııuu: ver. rinize döoeoekıiniz. Hayatınıza medik mıf Hayır, a1la! Fakat deTirler medeniyeti batlı1or. Ve rnüşkül l'aziy•t• ko1do. Oralar
dine, iıllmlıta gır1Dı~lırdi.> dl- miyecf'ktir. Biz ııöylıyelim : kaatetmek tüyle donan, bizimlı bugünkü Taziyetimizi ney• bor9- Türk o yiiklek tepelerinde ku da geçinemez bir bale düştüler, 
10r. Bizim kiliee in~aatına para bir daha harbetmiyeo•ğini.H daır luyuzf .Mebmet9iğiD ıtinj(tiıtine tallarm başı dtiflD kayadan ktir- kendilerine 1eni bir bayat ara-

'l'ürkleri taaıııapla Whnıet al· ilı yardımımı:ır,a ıunkahil cami- ıize yemin bile Terdirmiyeoeğim. Büyük Şefin debaıına borçtu1oz. ıöler üıtüode anlatmaga bı,lı- mak için Sept• bo~uını ge9mi-
tına alanlar hiitün bn hakikat- !erimiz, mescitleriınız yakılıyor Ellertnls kıhçlarınısın kabzHin• Eğer Türk milleti, kadın, yor. Bütün &leme anlatıyor! y• meobor nidalar. 
lar önünde azıcık kızaualu pek dn. Kadınlanmıı, c.;.ooaklarmıız deydigi gün ıizl J;ftn• Tona boy- erk•k, çoluk • çoouk ölttmltrin Neyif Türk genci! 
• yeraız nlınıu; aanırıw. cebren tarııuııur ettiriliyordu. l•rında bekliJornm> dıdi. üıtünı güle güle kofmftlaydı, l111an1ıgın yeni ioabatını!. Sen bir soydanıın ki onan 

Fakat onlar kııarmamakta Girit'iıı ( lstiya ) katliıuuında Bugiiokü huknku dünltle Vilıon prtDlipleri ancak hlrtey• Türk genoıl gemileri Akdenizin ıularını 
nın11rdirler. Biitiin bu hakikat. miictnret Tiiı'klii~ı hakaret of . bile handan ileri dü,ünülmüt yarardı. Sınin ıoynn ıuıma~a dı~il, o kadar 9alkalAdı, dalgalarını 
lere kar~ı nı dıyorlar hilirmiıi· 1111n dı.rı haıa ınıamJarrn ho1nu- degildir. Bugünkü beyoılmilel O yakit 20 nol aaır atana· ıöylemegı ahşıktar. O ıuıma.1, o kadar kabarttı ki düoman tu. 
nis t Onapları o kadar safaata ua yolar takılıyor, sırtına !'emer A.d~t; eairi 1alark.a J•min etti- cak, oaun tarihi kıpkırmııı yii• toıturmak iıtlyenlıri soıtarnl'. tonamadı, barınamadı. Septe 
ki intııaan ona dinlerkea k1.nrı ftırnluyordn. riyor. Bi~ hona bile löıııom gör. •il• bir daha yapnklarını açma Sınin ıoyu11 bütün hu karanlık- bo,azından kendini Atlb d._ 
Yor. Ne tnhar şey değil mi! Ha Hiz dinlere riayet ediyor, memit bir milletiz. mak üzere kapanacaktı. BHtün lar içinde yalnız kendiıini değil Dizlerine attı. 'fiirk darbeıinin 
•ımlar hHabına biz kızarıyorns, papaılara ubifeler dolnıo Şu oihetl eh•mmiyeUı kay- bir dünyayı yenuek kendi k•n- bir medeniyeti b•klıdi ve ya,attı. tiddetin• bak ki günün birinde 
oıılar de~il 1 fırmaularJa imtiyazlar Teriyor- detmek iıtiyorum: dini bala• ıdın Ttlrk milleti Onun bu hamlealnde nice maz- döfmaolar kendilerini Ameri· 

Diyorlar ki 1.'ürklerin iılAm dok. Hakikat gfüı gibi meydaa- Ben l•urada nı e1ki Oımanlı 20 nci Aıırda tarihini yüs kısar- lf\m milletlttr haklarına kal'u.tu. kada baldo. Yeni dünya kı,fe-
elmıya•, .rahnt iılim olup ta da.du. Biz 9ıktıtımıs yerlerdeki reJimini, ne <le padı,abları met· tılığınclıuı olıun kurtardı. Diinya yeni dıl'irlırt atıldı. dildi. 
~tirk olmıyan unıorları Türk din! n millt binaları oldukları bö müdafaa edıoek değilim. Aldanma yüzünde• Mante s.~ I01UD11D znlmetler Se01n tantlarrn !>il• nıecle-
1apamamalarıoa ıebep; Türk gibi hıraktık, onlara hiirmet et- Fakat O•manh rtjlml tenkit dü,möt bir Türk mUlecl.. i9inde k•llandıfı palabıyık pa· oiy•t• hizmet ıdi1or. 
ktttı•rnattu, Tttrk medı11iy•ti- tik, fakat ayrıldıfımuı yerlerde ••tllrken onun htttlin ıakathk· Tilrk g-enoU lalar u•a• ıeoeleri insanlıga ... Bu yerler, bo topraklar bi· 
ltı•, Tltk idu11i•dekı anıurlar kav tan• biz• aıt willf n diut Jaruu 1'ürk "nı•nn• t.Jamll Vil10a prtaılplerta• raım .. ltahJar aQaa birer oorhı fener - Lütltn çeviriniz -
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Yıld ı z lnrkıı~ıı 1 Onu Xollarının arasına. Aldı, öptü ~ 
; - 71 - : 

Ay l>og<ln Hatrnadımı 
J\LAH.NK'r ~ÜKRÜ RRY 

May gözlerini gene kapamıştı. Kiyo yüz adım iJerlememişti 
Kiyo onu kolfannın arasına aldı. ki Katof'a rastladı . 

Su:ıi11ak 1 ai\111111. b..Jarnelle 

Hüzaıu 'l'nk~ıım Klarnetle 
gö1!erinden öptü. Ayrıldıklarr - Çen burada değil mi? HU HA 1' lf A K I \1 
ıaman May sordu: Ve eli ile Kıyonun evini gös· 

- Beraber mi çıkıyoruz? tcriyordu 
- Hayır. - Hayır. 

Şen Uıul:.klıuclakı H11.udoler 

Hiizııu !:'nıkı . .Mızrabı Gezındir 

Duygulannı sakhyamıyacak - Nerede olduğunu hiç bil-
Sl\Y YAN H ANJ ~l 

kadar açık kalpli olduğundan miyor musun? J{elehek. Humba 

Bahar (/ıçeııı ekıeriya Kiyo'nun cananı sıkan - Hayır. Neden soruyorsun? 
bir kedi inadiJe hep istekler.ni Katof ılkindi Fakat yarım SEV 1 \1 H ANI \1 

tekrarlardı. baş ağrısına tutulmuşa benziyen 
Kapının önünden çekilmişti, bir ynz .. 

l<arcıgın \iıu•u. thyıu ti"lll .Ahlattın 

Aman .t.\ ıııan Sarı Kus 
lakat Kiyo, oradan çıkamıyaca - Şaokayşekin bir çok oto MUSTAFA RKY 
jından emin olduğu müddetçe, mobili var. Çen bunu bilmiyor. 
o kapıdan geçmek arzusuna ka Po iı ya haber alm111 yahut 
pılmıt olduğunu f.rketmifti. şüphe ediyor. Çen buna öğren 

Hilıııc, rıı :-;i"' '"· LtılJıwtJe Açaı1'en 

Uli~14Ulll lıuı Kaçıp Ülltlll 

:\fi:l>f\-11-C HA~l\{ • 
- May, yoksa birbirimizden mezse yakalanacak ve bomba-

h•bcrsiıce mi aynlacağız? larını boşuoa atacak. Epiy za 
E' "elcı' n"ıuw 

Hen A glukeıı 
- Ben korunan kadın gibi mandır pefioden koşuyorum. 

mi ya,.dım?. Bombalar saat birde ab'acaktı 
RÜUK\' J,A RKDRlYii~ HANI\1 

Ne diyecekJerini bilmeden, Hiç bir fey olmadı, olaaydı öğ · 
ıuamağa da ruı olmadan ka11• renecektik. 

Huaıem >;-url(ı. uorl.Juıull• .SC'Dl 

Uöuul Ahlı Böll>uluw Var 

karııya duruyorlar ye ikiai de - iki Cumhuriyet meyda 
hayatlarının ea ciddi dakikala. nında harekete gcçecektı En ı 
nadan birinin geçen zaman yü· doğru iş Hammerlih 'ın dükki 
zinden çürümekte olduğunu bi- nında uğ.amakhr. 
Jiyorlardı. Kiyonun yeri orada Katof yola çıkarken 
değı~ komitede idi ve bütün ıordu: 
dütüncelerinde de ıabırsızbk - Siyanür'ün yaninda mı? 
okunuyordu - Evet. 

May başının bir hareketi ile ikisi ve d ğer ihtılil sefleri, 
ona kapıyı göster~i. kemcrJerının b r tabaka bıbı açı 

Kiyo karııaına baktı ıonra lan tokalarında sayanür taşıyor 
ba,ını iki elinin araıına ahp, lardı. 
sevdadaki bütün erce hareket May'dan ayrılmak Kiyoyu 
lerde ne kadar eyi ve şiddetli ondan kurtarmış deği di. BBakis 
duygular varsa hepsini bu taz May bu tenha soka• ta bakım 
yikle ifade etme\c istiyormuş oland, ona karşı, ona muhalıf 
gibi, onun yüzünü öpmeden ha olarak . Bile bile Çin 'ehrıne 
fifçe sıktı. Sonra elleri gevşeyi· girdi. "Ben korunan b"r kadm 
Yerdi. gibi mi yaşadım? .. ,, Onun ka kıp 

iki kapı da ardı sıra kapan· gitmesine bile razı olmuş b r 
dı. May, mevcut oloııyan bir kadın üzerinde ne bakla hımaye 
üçüncü kapının da kapanmasını iddıasına kalkışıyordu? Bu hare 
bekliyormuş gibi dinleyip duru ketınde intikam duygusu bulun 
yordu. Ağzı açık, bütün vücudu madığından emın mi idı? Her 
dermansız, kederden aarho~. an· halde May hala yatağmın üze 
hyordu ki ona yalnız başına git· rinde, çekmekte olduğu acmm 

mesini işaret etmekle kendisini ağırhğı aıtmda ezilmıı, öylece 
de götürmesini temin edecek düşünmekte idi 
aon ve tek hareketi yaomıştı. - Sorru }1 a11n -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zıuııtıı· . Bun ar ue tur pıu.11,..ahın 

babşı~i, ne d4' haşk" hır mlJJet
ten gaapıdılmit yerlerdir. Bo 
ıulerın en eakl 1akınleri hizız 

Ho yerlerde en önce Türkçe 
ıöylendi, tarih Tiirkçeyi doydu. 

Şaır A bdtilbak Hamit falılıa: 
Se.,ıın o şek kı ho ümmeti necı 
he Enıınr hAhtı~ıodır epbarı 

yadıgft rııı. 

.l)ıyor. Bu hiıyök bir hatadır. 
Huradakı 'J.'Urk hayatı, 1'ürk 

Vılitor lHıgo: ~DiirJtlııofı liau 
rı)y~ : 

Dlirdlincii Bıuıri tanlı hir 
gün ıenırı ıçın ıyı ıdı, k1tbra

manclı, ne yazık ki kraldı > di 

y.cf!k dıyor. J~t• padı~abh~rn 
httlukt mAmuonı .Fran11z ~ai rt 

bıze pek RiiHI "olatmış oluyor. 
Hıraz ünoe beu borada Ott 

mıtnlı uj mı Ye µaditalılıL?ı mii 
daf aa edecek değı lun d ıyord o ıu 
Knt. Naa .. nmda padışahhk. 

krallık o kadar ınana11z n kıy· 

>"- .... . ...... ..- ; • _... • ... ,.. : ., 1 ; •• 

Doktor 

Kemal~ 
1 

ır 
Memleket Hastanesi 
Dahllıye ltlütelıassısı 

.M nayen~hano Hı rıııcı Buy 
iM snlrn t? ı nuıuıtrn ~O Tele· 
ton 3Uj(i 

En l\arnntıns tr.unvaç Cl\d 

dc · ı kaıakol 1,ar-:ıı~ınıhı ~o. fiHf 
Tolcfon ~o. ~5 ıt5 

(St>:J) -C;öz Tabıbı 

lütfü Kır~ar 
. 

Memleket hastanesi glJz 
hastalıkları mütelıassuu: 

Ikıncı Beyle.. ııokugı !\o. 65 

'felefoıı: 30~5 

26-1 8 7 746 

DO.K.TO& 

Hatip Oğ. (sa 
varhJ!ı, Tiirk eınflgının, THrk 
.kodretrnın, Tii ık harsrnan Yftrİ· 

mıdır. Hıiıiin hunları Tnrk pala11 

metı.ız ft1ylenhr ki; DahUi Hastalıklar 

Türk R lf•lıı hekledı. Bütün hır 

dİlllTıtYK ttarşı!. 

Faıılı htıyi.ık bar Türktiir. 
Bonn l<ıthnl ederim. Fatıtıı P" 

dıı:ab olarak degaı, lıüyük hır 

l ııı k olarak Mnerım. Fatıb 

o luttlllr hüyiıktiir ki padişahlık 

onun 'nnıııda çok pes hır şey 

ka ır. Fıttıtı, Selam, bunlar pa 
dı~ahlıkııuı ~nef almadılar. O 
ma111t817. miiesae11eye, padışahlık, 

taçtaı lık kıallık demlen be,erı · 

y•tın zeıalet dntrlerının yadı· 

~Rrı oları o man811JZ JUÜHIHeye 

miua "Ye ıü!i oldolar. 
Bence padıtablık bu bliyük 

Türkleruı •lıa olu aa1ıt yanı 

olahıhr. 

Hiitün padıı:Rhların, hatif.,. MQlfham8' 
l•rın, daha umumt bir tallule Halltalarını Her gün Ö~leden 
taçht"rsn llatl hır Türk köylü ıoora Beyler_ Hacı lınam -
11ırıun yırhk çarıgıııdan nrkan lar aoka~tnrl" 
ıpttrn haga hile dı·gınez. No. t2 • Şita Yurdunda 

lio yerler luzıındar. Bız bu kabul ve tedavi eder 
rerlerın ıabıplerıyaz Hu yerler- TFLEFON No. 3331 

de bızdeo önce tar1b bıle yokta. ----•ı••'l•ll-•'•1011(111'••~~--""'•' ı• 
Mnlıtırttm Höumettin bey (A Avaın Demırwoııarı Ömum 

h) i d ··b · MOdDrlO§Onden: 
muya t"rs n e c şo reta el - 1819/Jo3j tuibınden 80/6/ 
hanı tatlln eıki Yanan mttdeni · !985 tarıhrn• kıular aoaJ?ıda bıl
yetının biitün A ııadoluda 1apa dırı len aıgari mık tarda hurda 
bıldığı lif e•ki ~J.1ürk ıaıwlerını nakltttırecek mürırnJıloyulere her~ 
degıştirmekteo ileri gidemek ol- ncbizır reddıyst yapılacaktır. 
mottur > dıyor. .A.ıgıuf 3000 ton ıçın beher 

ton l'e kilomt-tre barunn 8/4 koro~ Jngıliz V oley'dfln de bu an · 
Asl.(arf 4000 ton i9ın bebeı 

lavıhyor. Türk ıhttlihain mil not •• ktlometre hatana ı kum~ 
lıyetçılık prenııpleri füsermı .Naklıyat Hnaaında hordamm 
karmak lıtedigı yeni deTletio lıelıer tonnndan kilometre bı,ına 
tapaları bo kadar kıınetli idi. 6 kura~ alınaoıı.krır. 

lkırıct Beyler sokag-mdakı 
Za111un fırını aui olarak bu 
kere tamiratını ıkmal eılerek 
t"alıycte geçmıştır. .l\Johte· 

terem mü~terıleri 

Beyler ıok"gı balkı ile 
N kautaeılars hal;oular etmek 
~ ıuenfaatlcrı ık tız.ısım]au ol 

Jugunu ıllin eylerıuı. 

Zaman fırını mii'iteoirı 

Aptül 
4ô0) 6 - ö 

WhTZ7//.Z.7./.ZZ7J..7.ZZZıilfZF~ 
J zıııır l kıuoı lorn .M6wuı J u 

ııuntlan: 

lzmırde Me.ıa<liye 0Rddeeindt1 
Haoı paşa ıokaıtında ~o. 35 ha

nede mukım M ıdı lhlı Unbtıyar 
ogıa J brabım efendı taratma 

IJo~ön takdırı kıymıt ifası 
ıçm mabalhn• gıdıldı. Bor9lu 

yokta. Alaoakh ve ö9 yeruınlı 
ıhh "Yokotıa eT gezıldı. Hao•P•ta 
ıokagmda nomara:aj 15nnmaralı 
ban• gezı idi kapıdan ıçui ~irı

lınoe dar bir ta,hk üzerın.t• 
••ada yanyana küçjik iki oda l'e 
ll\9tan yapılmıo haraka o•ktinde 
mutbak i,bn el'in ıttiıalıode ar 
kHıoda 17 numaratajlı tahminen 
150 metre terbıinde aua 
nraa da tapu kAydı gelmedıaın· 
<len bu e"Y• aıt oldogu bHduıf 

wemiotır. Marnaf ıh ı,ba anada 
kıymeti koymak 19in ebJi l'olrnf· 
lan yeminleri iora ettirildıkten 

ıonra 10rulda •• b11dntl.r1 tea 
pıt o)ancJu.Salda cKlttni D.ıtpuJu 
Solonda cl!,atmo oepheaı c Haoa 
pap oaddeıı> Mrk·aaı 

Jtyi i9in 850 ana i9in 350 
hra kıT'met koyduklaıı bılduıl-

ınwkle cümfeıi im?.aları alındı n 
bn bırntde 9 lira kira il• Onarı 

•fendi oturmaktKdır. 15/6/934 
Ehh Yokot li:hh •okut Ehli •nkof 

Hamza A. Mobtar M. Vaıit 
lora M. 
Ferhunde 

Beneçbi lıal& ·nıiyet ıabıt 
nam• icra ,., ıfllı kanununun 
103 üncü madde1iae tuTfıkaa 
ıkametgahınızın meçbali1•tıne 

bınatD Uloen tebliğ olunur. 
~9,, ('98) 

Yaz 
Geldi Diye Ta
liş Etmeyiniz 

.ıu/uayeainde ne 
kadar gezııeniz 

yirıe en 11ık elhi
aenisi l'e en çok 
ındi~miz ço
raplarınızı ozan 
müddet mubafı\. 
~a ed~ bi lı reinis. 

Boroıall n a 
Kan.ıulı koltuk 

... ... 
,,,,,,; 

. ~· '!' .. .. , .. 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Umum Hastalarm Nazarı Dikkatin 
En ıon ılıtem mide, karın, ba~ıraak, böbrek Ye dogo 

netıceai lüzum göıtarllen pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar 

kaaık bağları, düztabanlar i9io taban kor&aları gayri tabi1 

dogao çoookların TÜcuUarındRki igrilikleri clojtrultına oi• 
bazları, k~mik baetahkluı netioe11i hnsole gelen kambnr 

Jokları doğrultmak için konalar Te kendi ihtara11mz ola 

müteharrik el ve ayaklar, talebelerin çalışına esnaeın<la fır 

Jayarı kürek kewıkler10in gayri tablile~meeine mımi olma 
içm korsalar .. 

1 ürklgenln yegtıne müe&&IRest ue eser/erile ra4bet v 
ttimat kazanan aun't aza dmll ve mlltehassısı 

Fahri Blza 
Bey tarnfrndaıı yapılır 

Kabul nalları: 10 ilü 12.80 öğleden soma 14. 16 ya 
kadar. 

Adres : lzmlr Kaymakam Nihat bey caddesi No. 20 
19-20 (:355) s 7 

..:.._ • .... ı·~ . . • ' • • • 

Mefruşat Mağazası 
Fesçi Zade A. Nihat 

Telef on 2264 

• 

Mefruşata mötealhk en son moda cJö~emelik 

GobeJen, İngiliz kretonları, file, cıbinlik vo perdelik tülle 
bıuıır ıtor ve keten perdeler, brouz kornız, çocok arı,balar 
,.. undalyeleri, tabım, otomobil, masa mu~ambalıuı ,. 

ıaire bulunur. 

lsmir - Yol Bedesten Ru. 29 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü M 
dürlüğünden: 

Maarif Vekaletinden yeni aiınan taHmahıawe mncibin04 
aeot roektebimıze ilk orta l'e Lııe tabsıh görıniiş kız talebe k 

olunur. Talebenin dereceııne göre ayrı programlı S101tlar h 
laumı~tır. 

llk JDektep me:ııonlarına tam orta mektep dereceı4inde t 
yerilir. 1/10/9:~4. tarıbine kadar talebe kaydına denm edilece 

Fazla mall'ımat almak iıtıyenler 3902 nomarnya telef4 

milrao~at t'ldebıhrler. 

7-10-12-1(-17-19-21 3771 (4.23 

Tashih 
Deledıyenın dünkü sayımız 

daki ilamnda 85 numaralı ada 

nın '6 numaralı ıreaaı denile 

cek yerde 80 numaralı adanın 

denllmittar. Taıbıb. olanor. 

Zayi 
270016 ıınmaralt l'e 18/l 

tarihli, lzmır atbalA.t güınrü 
dtın aldıgım makbozo zayl et 
Yenaııoı alacağımdan key 
ıtln olnnor. 

tZMIRLI TA 
3960 (600) 



Radgolin mNJcat dlf macunlarının en miJkflmmelldrL 
Pllakı terkibi aıhlıl, temiz ve fennldir. Bir defa teaillle .... 

Bir teeriibe bin naılhatton iyidir. 

Ballkesir Vilayeti 
aimisinden : 

Encümeni 

Ilıca - Borbaoiye yoloooıt 9' - 96 kilometreleri arnsınJı1kı 

••mın tamiratı euıiyetl tartoame ye ke~ifnamesı mooibınoo ya. 
llmak Ye 27 Eyl6J 98( tarihine miieadıf Perşembe glinö aut on 

ı...a... aa• M.llk•ı 
m.-..ı .. , 

0.ne:a ~..e.Jll ......... 
••O• Fılıheh Hüıfllyıo etendı 
tanllındıtn ay~•uklada kü..Moı 

hu~ınu Kının t•f .. ndı ale)·bıu.,. 

•kame f'yledıJtı ıo• lıranrn tRb 
aıh bRkkınıla ikame eyledıt?ı 

da•aflrnılıuı doltıyı nıumaıleyb 

~:ınıh ef~rıılı nRmııı" h~rnvı teh
•J{ UR!\ kılırııuı claVfltlftıtırı il 

Jumf'tgi\hıncl" uıt>çlıul hu ı aıııln 

~nnclıw hRhı11lA lıııa lAh l ıl!' ır. 1\"I 
eılılhıf'l\I •t' miitr"'bit11 k1lHlr i'\ıf'

rın~ Yakı ılfrnA nt?ınen tnllAyvtın 
giindA nıhatı •iicııt t'tmf'dııl'ındf'ft 

h1'kkırıdl\ ~·n•r ktırllrt v .. rıhnıe 

Ytl lıMzır hu un ı"ı miiıJ·lflının 
ıla~lt-sı clınlt · ııılıkı .. n ııııtıırll mıı· 

q'Mkeıııeı ıçııı o •ı Tf'-.rını .. vvf'I H:H 

tsrıhmA ıııii.;ı ıııl • t (1Rrş :ıınha !!•i 

ni1no tl\yııı k luınıış olcln!!nn•lırn , 

v~•ttll mez lnhllll Maat 1.\ ,J" hı~ f 
Zllt Vt'Jıl hı 1'f>kA.le 11t)3H Ti\Cnl 1 
eımfldıt?ı tıtk(1ır<ltt lll\kkın<la ~: 

Thhf'tl 1ılUo\ın uı1ır ohl<'"ıt""' 

ı
dıtır ı1An n•nnnr . .. • SU!l ' 4~ıl' 

hıhıutıar 17.nHt Hıo9h1it•tftr· 
i Ui?ii n <ltm: 

Hır hoıonn tf'mını ııtttfll81 

aunnınıla t.ıehta hıu'?." fthrımı, 

olRn d<irt yıldı7.lı yıı ınl üç çu 
., .. , •e tiq y•ldızh ye<lı <;uval kı 

c~mRn :ıo çıua • nn idaremız ta 
ratından ~O!M9:U tarıtırne mü· 
utlıt Pın~emh~ gnrıii hAt U 
on tlürrıe k··ıoıtl'ne lHUl\tl Ollfl&ıj 

Hniint1t-kı mPfdRnlıktK açık art 
tırma 11e ıu•lllıttAk rtıil~tt\tısı"llPI 

ılıalt>81 yRpıı111caıt•ntlan talıpl~rın 
ffl"flll 1Ufl7.I. firds llıRbıtlhode hn 
lurıacak ıdartıtoı~ memunın11 nıii 

racl\At etrn .. ıı lii1.ıımtt ılnn oh\· 
rın r :Hlfi7 r 501' 

Bir saat 
gibi 

hassastır 

,, 

.. Frlaidaire·· in ,iari biltün rnamulatanı müde
kkilt btr tturette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi o 1 ar ak ta vücude getirdi~• 

elektrikle sotutma tertibabn1n makahiımaa\ 

bir saat aibi tevazun etmektedir. • 
. 

Bunun meydana ~tirflmesi için hiç bir şeyden 
çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden.) 

Oaha ueuz ~otutttia dolaplat'mda vaki olduju 
aibi "Friaidaire" de katiyen tehlike mevzuu· 
bahfa delildir. r 

Bununla beraber, mesbult muvafakkiyetler• 

kendilerinde sabit olmamı' diler marka!ara 
nisbeten "Prigldaira" in fiyatı hiç de 

pahah delildir. 
• 

FRI (J 1 DAi RE 
90URLA BiRADERLER ve Ş11 

şte ıhale .dllmek üzere yirnıi gön müddetle ~e kapah zarf 01111 

ile mün11k&1aye konmuotor. Tamiratı e!luiyfln .n bedeli l<f'şf ı 5454 
1ta 28 kuruştur. Mönakaaaya liyakati fennıyesı hn~ miib.,.ndıslıkc., 
••dık edtlenlerın lttiraki meeuliyttleri ile ~·alıı:ıtcıtklar t-hlıyet 

eıikuı •• ticaret nılkaıı ibra• edenler kabul olnııao»k ve bu 

eeikalar ye•mi ih11leden J&akal aekiz gün evvel baş ınübendıslıge 
raz edilmi, bnlanaoaktır. Talip olanların hu ve~aık ile lıtırnber 

tıade yedi buçuk nlıbetinde teminatı wnvakkate makbuz veya 
•ktoplarilı yıYml meakti.rda H ••kti muayyenın<le usulü dıure
lnie encömenı •illyete faıla malumat alma1' istiyenlerın daha 1 
tYel baş möhtındiılığe veya encümeni vılayet kalemıııe ruür~ 

;. • \ ... • ••• f - - l , ~:· ' ., 

p 1 A T T , 1 f! Maltln• Ve lnfaalı Bahrl,,e M•te1ıa .. ıa 
fük~• Fal rikasmın ETUP UEllAL 

at etmeleri ilan olunur. 11-15-19-ı! (J 30 ) 3804. 

Türkiye Ziraat Bankası 
ubesinden: 
eYkıı Soka~J Oın11 

•r•ıyaka Hengin hane 
Nu . 

16·3 l 
!1 u hıı m men K. 

o'oo 
ornoTa 1'opu~ hane 
ar,ıyaka Fevziye hrrn 
tlCH. Meoıdiye hane 
ayraklı l\leuemfln caddesi hane 
)\içışmelik Asmalı Meıçıt dükkan 
"'••yaka Meydan hane 
•ragaç Demirhane J{utu fabrikası 

37 -:lH 
:39 35 
82 

24' 
175-153 
7 
3~l 35 

c Sepetçi Pı rına fabrikuı 1 t:l 1~7 
egirmınderı nahıyeai Gökağ•ç çiftliği 

ydiköy .Mazazgana mn·kii 1/5 hisee foıkolo çif tligi 
Qoa Göl hane 1119 

6ö00 
5100 

10:!00 
0000 
6000 
5100 

97800 
5t4.00 
87:l00 

9700 
10000 

c htıuyon oaddeıi hane 77 21 17500 
c HRlk bana 2::J-4 ı:,ooo 

c htaHyon oıuldeıi hane 81-21 20000 
8'•dıye Bahçeler araıı bmne bahçe 8 10500 
araga9 'lraınvayoacldeıi 7/24.hiııııed epo 1231~1 15000 

c '1 raın.,ay oaddııi hıueli depo 1~3 101 40000 

NAMDAR ÇIKRiu-1 

1 ürkıge l.Jmuml Aoente•ı 

G. D. GIRAS 
lZM1R 

Yeni Mırnıfatoracılsr çarşısı Saffet 

ımkağı N o. 3 1 ele/ım No. !413 
P. K. No. 234 

ISTANBUL 
Aeır et~ndt oaddeti 

Baker hanı 
.l>oıta kotueu : 4.16 - • 1 "' ' -~ - , ..... 

lzmir ithalat Gümruğü Müdür-
lüğünden: 

c c c 2/1 biYeli magaza 88 88/1 8400 lzmır &iimrüklerl başmttdftrlüf?ü il• ithalAt gUmröRUnihı kıt· 
c ~elitmet ana bila 12000 ltk ibtıyaoı olan 10 ton yeril kok kömlirü ile 10000 kilo m•ı• n 

J\1akine tnıaJathanesi 

Mül'll!lleaernın 

msnınl:\tı 

olarnk 

:1.4 
makine 

lzmirtle 
faalıyettodl r . 

Alllkadula • 
rın bo mıı.kiue

leran fafthyet 

biumara 50 

tarıl : r lıakkanda ıualfrnııtt hlmllhtrını ta.,l1ıy~ ederız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

19in 
} alhans Ve lJn Delirmen,erl 
hilnmnm tıl~t vo edevat ıınal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazozyen Bllamum ~nlz Jılerl 
Dorbinler, tnlnmhalar 

tesisatı mibanikiye asamıör ye 

.,;nçler ve sair işler Jernbte 
ve kahol «'dilir. 

Her boyda ve her k uv.,et-

te her o f ııe mahrnkıat iizeriRe 

imal olunur. 
, 

•' . ..... -- . " . / --: 

Devlet Demiryolları 7 inci işlet-
me Müfettişliğin :ten: 

ilan 
c Traın.,ay caddeıi ana 14. 48500 yahot pırnar mangal kömlirüniin EylCUün 19 nou çarışamba gii· :ı!:l Eyltil 193' tarılune mü!!tlıf önünıih;ılek' Ouın" ı,ciinii fa. 

gitıuıyeoestı ılaa c c kahHbane 53-69 7:l00 nlind•n it' haren 20 güo müddetle miioakaeaya konalnp Te,rluiH'• mirdeo A lıa9ebır .,. Somaya teanıüh katan 
c c c J/6 hi•1eli un fabrlkaeı lU-117 15000 nlio 8 noi pazarte1i gilnil 1aat 15 te ihalesi lora kıhnaca~ından olunur. 19-20 3969 (502) 
c l'ıya<lu han• 41 5(00 taliplerin pey akçelerıle birlikte ltballt güınrU~ü mobaıebtıine ~-1~~~.~~M~~~h~~~~b~~.~1~1~~~~-.~~·M~~.·.~ Yukarıda tJnat Yt nomaraları yaaılı Yonanh eınTali 12N/93( müracaatlara lldn olonur. 19 24-3 6 8930 (496) zmır U ase 81 ususıye u-

rıhinclen ıtıbıuen gayri mül>adil bonoııı veya pti~in para ile Te T d ... ı ·· >J ""' d 
•palı zarf nıulile !'atılığa çıkanlmıştır. Malın Hhldığı Hney• ürkiye Ziraat Bankası lzmir ur ugun en: 
t deYJt'lt •e belediyt'I Ytrgi H r .. im(erile 1air maaraUar Jhii,t•· Şubesı·nden ·. Bedeli ubıkı ZttJllR a~aot 
re aittı r . Kıymeti uıahammıneıi iki bin Undan fazla olan 1'. K.. Adet 

vahn ıhRlelerı lıtisaoa tAhi•ır. lh•I• 10 Te,rinieYel 9Si Qar- 1719/93( tarihinde ihaleleri 7apılaoağı 12/9/93i de Yeni Aıır 8~ 50 Kiliamaada Hamit bey çifcliaınde 105 
mbR guoülltir. 'l'alipltr teklif mektuplarını bir zarfa koyup 13/9/93t tı Anadolu l(/9/92i te Tiçaret Y• 15/9/93' te ltılli 2 50 &mr .. sde x 
iibürlıyecekler .,e iiııtöne adrealerioi koyacaklardır. Bu ••rfı Birlik gaıetelerlnde tl&n edilen Yaaaoh emYalinin mtlıayedeleri 5 Karşıyaka SoJuk.kuyaı uıe.,kıırıd• ' 7 L 

ıuinat makbuza ile birlikte ikinol bir auta koyaoaldar Te sar bir ay mtlddtU• müzayedeye bırakılmı,tır. İhale 17/10/934. çar- 8 Buoada Üçkuyuluda 28 
n ftzerıne talip oldukları malın adreıiui yazaoaklar Te ihale ••mba gllntldOr. Mahn ıatıldığı ••meye ait DeYlet Y• belediye O A ltıudaa ıne.,kiiode 48 
iioii ıut 15 • kadar mlitetelıil namarah bir mıkbaı makabt· Ytrgl Ti reılmlerl Ti aair ma1rafları mUşt1ri1• aittlr.Mnbamml'ln ldarei H uıuıiytti Yıliyete ait 1uk·arıda yerleri ~ö•terıleo .ae1• 
ilde koıııiıyooa teılim edecekltralr. kıymeti liri blD Jlradao fasla olan emY&IİD ibalelHl i•tl•ana tinlerin mahlOlii ö9 Hne i9io ıoüıay•deye Çtkaralruıştır. Tal : ıleri• 

'l'aliplerin aarflarlle birlilrtı ihalt gtiotl ıaat 14,90 ela Ziraat tlbidtr. Tallpl•rin mezkdr günde yllacte 7edi ba9Gk temlnatlarll• 7/10/93' PAzıH gilnii eaat 9 dau l~ 1• kadar enoüuıeoı vıı.,r•&e 
''-kHrna mHraoaaUarı. 8780 ('97) ltirlilU• laat 16,80 da ba11ka1a m•raoaa&Jan. 3961 (603) gelmeleri. 3927 (495) 

• 



aıeıli Sperco f w .... :: :~ .... I Olivier Ve Şü. 
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o ...... ,. Nı la..... Vapur Acentes·ı Der p•••r T• daha aoa• olmaıına 
·~- _. DealMJlıs Leoanfe Llııle raımen iki törlii biamet 

OB
L· 1~~T.,,_a o..,,ru ;O e lülden SOFIA. motörft b&len il· Gendea lıan Blrlnel Kordon ........ 

1608 ıaat 00 
ita eder. Kutaıo yirmi 

» :.o p 1 manımıada. 16 e7lltla ka•ar 
1 

...... altıda limanı· 
M eylftle kadarda«ra ANVERS ANVERS ROTKRDAM BAM- eL ~ mızdao har karottar. Satı' merkezi 
JlOTKRDAM. AMBTERD.AM HURG Te' BRKMKN ll~anları- Dile Ellerman Llna Ltd. ketltt do«ra depomuzdor.Toptan alan-

• HAMBUltG inin bamu1e tik 
1 

.... t 1alunll l9ln llelıienllM latanbala gl- lara iıkonto yapıhr. 
-. na y a aoaa ı r. la d SKSORTIS Tapara hlleÖ vapar r er. Aıker mal"kah hakiki 

OKRES yapar• jO eylülde limanda olup 00 yedi Ey- Londra Hatlı l!'11zla mal6mat almak iıti· flit, Payda, Kileekt, Ati-
Mkenmekte olup bamnleeini le k11d•r Rotterdam Bambarw 1 YVONNK Yaporo 25 EyJ6k1e venlflr Hlrinol kor•onda VA· 1&, Hlık Flag, .Fh,yo_sen 
l9hU1e ettikten 10nra BOUR· Ye Bremen için yük alaoaktar. LONDRA Ye LKITH'e. PURCJULUK şirketi acenteli- ıinek iliçlarınıo her hor.· 
8.A , V ARNA 'fe KÖSTENOE TBESSALlA Tapnru 18 Ey· GBODNO 6 T. eYYel LON- tine mftracaat. da kApah kotaları Yar-

in ylk alacaktır. lölde bekleniyor, Dtl.NKKRli. DBA •e HULL'e. dır. Dökm~ıinin litreei 
•DJUTANT 16 bi Yolcu Navlonlannda STKLLA Yap11r• 20 e1Jtlde11 ye DlRK.KT A.oYerı ye BRE· a •aparn, - yalnız 100 knroıştar. Boa 

• •1ltle kadar doaru ANVRRS MEN 19ln 1Hk alacaktır. rlaol tetırinde LONDRA 1a Mühim TenzilAt parti naftalin gttldi benu~ 
- :AMSTKRD.AM iti• yiik .NIEDKWALD Yapnru 27 ey. 1 Ltwrpool Hallı Panayır miin111ebetil• r.. tedarik ectemiyenler bir•• 

,.-m:r-mr=-1=--rı lşlldak ::•:; 
ella toaa em1aline laık 

laeakhr. UUde bekleoi1or 2 biriael lftriD O TY OB LA~OAASTER mir. hta111ı nl ınae1nda her acele etıtnle!'. 
ORRKS Tap•rn 3 tetrlnleY- kadar ANVERS ROTTERDA)f Yapuru 27 EylAle kadar LIYer- -ARTı• kam•t ho1alarımıam tecrftMliai yap••J•• k 

Telden 8 tetrintt•Y•le kadar B.AMRURG Bıı.EM.KN içi Ilı pool Ye badehu 29 e7ltl• kadar me•kide yüzde kırk teozllAt madı 16 knrnfla r'9ngi•i atmıt ip.ıtH ,.m•k 
.a ••• ,., Rotterdam, .Amıterdam ala<"&khr. D 1 Dahli• Te aı .. ,l(OW için. yapıl•eaıı muhterem mu,ıe- ytinlü etbiıehtriniv.i iıtedigint• renkte boyanınız. 

Bamburı ıçm yttk alacakter. .FRIKBLAND Yapara 9 1 ol EOYTf AN •apara 11 birinci rilerimlu ·uan olunur. Heemf ralt•atnameyi haiz LEYLEK markalı rutık ~ boJ 
BERKULKS Yatparn 5 tet- tetrınde 'betl•niıor. 15 1 ino~ t-,rutele Lherpool Te Gla11owa. Telefon 8658 11nı ihtiyacı nlanlara ta\'liye •rt•. J.r.oaf l9ia toptnn ıa&ıt 

ieYYelde bekleamekt• olop tetrlne kadar .&NVERS, ROT- Brl.tol Haltı JA RDANSKA kezi depomnzdar. 
mul•ıat tahH1• edarek Boar· ERDAM. HAMBURG Ye BRE- P.RNTUSK.a.:R ••ı•nru 20 Toran ta•alet aabanu ECE Tim to•a, Kaol Rruao, ptr4 t 

..._ Varna Ye .Kn.tence i9in 
11 

vN 
1
. 

1 
b 

1 1 
Eyftlde BldSTOL Ye AV AN· pı OVIDBA D D Susak karpit, çay, kına, ukıa, elit m•cunlara, kakao, kolonya. kola, t 

•-.. ...... ıman arana ama e a •· MOUT , ı...: • • 111 alaoaktır. oaktır. Ha. ı6111ır, Pire 1,.,,,_ıs.,. S...t kal, demir bindi, limon toaa, her ne•i uU, IAatiktell ma .. m 
~ °'*111 Una AMMON Ypuru 2, birinci flllıll/le lpn bdı,.nlkn tpn manla•am lıaftalılt Poalaı muıtarda, 9içek boyaları, aamkı arahi, çamqar t9lo aeda, ...... 

VlKINGLAND motöril on l"frincle bekleniyor. 28 birinci vapurlar 8eyabatrn miiddetl fsmlr leke tozu, ıabon tozu, 16kı ..abann, fare zeblrl ~··· 
1..U eylül••• 20 e7JiUe kadar i lr EGYPTf AN Yapora 22 •Y· Triyeete ~,112 gündür Depomuzda ıahlmakta olaa lıleralnli kola fabrıka11nıD bot k 
llOTTKBDAM,BAMBUR& 00 ~e::Rn~ ;:•r .::VER~ ROT- l(ide LlVERPOOL ve SV AN- Her paurteei gönö mun,a. la paketlerinden on adet getirene bir dolu p•k•t Tnri7eras. Bi 
PENHAGB DANTZIG GDY· BREM~N; k MBU Te SE.A.'dan lat ederek çaro•mba gönleri ö~· •ttan iıtifade ediniz. 

f A GOTEBEBG Te 180.AN- ~ yft alacaktır. GRODN.E Taparo Jlrmi bet leyin hareket edecektır. 
J)IJl.A VYA llmantarı için y&k GANDIAN PAOIFIO STEAM Eyldlde ANVERS BULL llk hareketler: 
alacaktır. SHlP A.ND RAILwAY OIES LONPRA'dan ' Ye 19 Rylftl : BLED 

L 
. 26 EylAI : SRBIN 

HEMLA.llD metörft 2 terini iYtrpal, Monueal, St. Jobn TBURSO ••puro teorin bat.. 8 T . 
ı L.-tı •trinıe•nlde Beograt 

eY•e~ vw enmelrte olup BOT- Ye HaUfakı tMrikile KANADA IAngıcmda A.NVKRS, HULL ye tO Te,rınie•Yelde. Rl~d 
!'~Rl>AK, BAMBURG, KO- nıo tekmil tehirleri •e tranMt• LONDRA'dan. . Garbi Attten~ Haltı 
PF~ HAGB, DANTZIG, GDY· lantlk Tapurlarla oimendıferter NOT: Vürut tarıbleri ve \'& 01 l 'lA Dl BKHGAMO YA· 

IA GOTKBOBG Te 8KAND[. purların iıimleri Uzerine meı'u. poru 20 e~lftl Hat 18 de Malta, 
AV YA Jlmanlan için JÖlr aruanda mftrettf'p ıeferler. hyet kabul edılmez. Mar11lya, Oeuova, Napoli, Li•or• 

alaoalrtar. cNEPTUN• SKAN A VIGATl-

T 
no,Me111na, Oatan• ve Palermoya 

Nottoııal ..... Naolqatlon ON OOMl' A~ y Ltd Hnd•ı>e•t • Boven Rees hareket edecektir. 
Go. Ud. Of. Ornee. DUN .A Yaparu 24 eyl61e Pue Te Trayeete yolcular için 

ve Şu. Lımitecl fi 1 PiRE dogru lıekleniy.or. DOO R u o yat arda tenzılat yapılmıştır. 
imali Ameılkaya LARAK VARNA, OALATZ Vapur Acentesi Yolcu •e navlun ıçin tafıilat 

m11ntaum 1efer 7he Canard Steaıti Shıp J. PUSSIOH aoenıeeane müra. 
A 8.ATLA.NTIK BYRON BELGRAD, MOHAOS, BUDA· Compang Ud. oaat ediniz 

'l'BLBPOK ı 

Memleketin 9'D yülıMk eıli 

111 müe1&eıeıtidir. 

Sıht.f koraa 
Fenni gciılük 
Harnmetrtı, termonMtre 
Qncok don ınuşıunbaları 

Hılumnın tnvalet çetiUeri 
Yeri& ecnebi ınastabzarlar 

End"r bolonan ili.9 Ç8'itlerl 

Daima 

aa .. 

nparu S0/9/984 te beklenmekte PEŞTE •e Vli ANA i9in yük BAOTRlA 28 eyliltlen döıt Kordonda Oemal Oendeli ban So ı.ı/ı.. Al6Tcnt Ye her yerden 
jltlp 1retrlnie•7elde cloir• NEV al11oaktır. tetrlnle•vele kadar LlV~RPO .. • " ... 

çko 

ORKA hartket edeoektir. ARMEMEN1 DEPPE OL Ye GLASGOV hmaoları ~(•l8•9•>---T•el•e•fo•n•:•:l•a•'8-~ ocozdur. 

20 t .. rlni••Y•ldeNEVORKta GlRONDE Yapurn 25 eylfl için yük aac1'khr. Dr. Aı·ı Rıza S. FERiT 
.. l•naoaktar. le doğra bekleniyor. DONKERK BOSNl.A. Teşraoie•nl bat· 

1 olou Ye Jllk kah11I ttlamar. Ye .ANVERS için yilk alacaktır. Jangıoında LI V ERPOOL ye 
s.roıe. 11ar111m 11oıı111a1n Ar 1 H Sduıltl GLAsoow cJao gelip ıahhyede OniiUI Vı Cırn~İ l1thl 
ALBA JU.LlA Vap11r11 OR memen • l bulanacak Te a7ni Amanda uy 

•ki• t .. ranieTYlede geleoelı .AUGUST LEONHA&D ••· VARNA, HOURGAS Te KO~- H hhLI ı·teh 
• aJni gönde MAL1.l pora 22 eyllllde ANVERS .,.. TENO.E ı9in yök alftoakur. 1111 ı iri D 111111 

BABOELOllB llABSILYA., Te BAMBURH limaalarından yHk NOT : Vurat tarıblerl Ye 
9BllOV A.'ya bar11ket edecektir. 91karmak üzere bekleniyor. AN· •aparlann lıimleri tiserinde ••

Yolea Te hamule kabul eder. V.EBS ROTTERDAM H HAM· all7et kabnl edllmea. 
8UOEAVA Taparu Otaa BURG' d ilk 1 k T. BOWEN REES ,.e Şü 

eyltlde gelip Ye ayni gllnde a a y a aoa tır. Lt•. Bıriucı Kordon Telefo~ 
=--ton 1elılsde PiRE MALTA 1HEEJCPOR1 S1EAMSHIP N iSöS 

l'aotnrak Keılelli oadde· 
ıinde 62 numaralı moayeoe
ban,ıinde her güo ıaat S ten 
ıonra h&1talarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
8 7 (2'8) 

ŞIFA 
Eczanesi 

İzmir Esnef 
Bankasından: 

Ve 
Baokamuun nama muharrer Hııete eenetlerindeo bedelleri C>BZAIB, VA.LENSIYA,.MAR~ CORPORA1lON o. 

tLI~. Te O.KllOVAYA hare- EXIRA Vaparo 18 ey-
et edecektir. Yolon •e hamale lttlcle bekeoi7or OBBB&B Z.&DE 

• mamen ödenmio olanları cari ayıa on befinden itibaren detittl 

1 
met• batlı1acagız. AIAkadar hiue Hhiplerinlo bedeli tam öden• 
moYakkat biue 1es.etlerlle birlikte lılerkesimlH Ye ,abelerlmi ·~·~~ . BoUand AutaU. L1no NEVYORK,BOSTON Te Ft 

ALMKBBK Vapuru 21 ey- LADELFI i A için yük alacak. 
ltllde beklenmekte olup BOBA Y' .EXlLON A 30 
AVUST.ALYA Ye YE.MI ZK- Yaparu ey- V•• Ball4••1al'l 
LAliD.A içın yük alaoaktır. lölde bekleniyor. NEV YOBK HIMlrllnll Yoraaneılar Nır~• Nıo. ,., - IJ- 11 

ll&ndakl hareket tarihlerinde- BOSTON Te J'ILADELl'lYA ~- r- r-- ' 
ki d•liflklik:lerden aoenta ••'•· Umanların• hama le alaeaktır. TELEf'ON: 87SS IZMIR 
liyet kabul etmez. ABMENT D/8/A/8 KaotByö pamok ye yan ile her model tlHrln• el .,.. ma. 

J'uJa tafıJllt i~ln lkinoi Kor- kine d\~ıtl•r IOD moda faataai yorga .. ıar ye karyola takım-
t1oa.cla Tahmil Tahli7e Şirketi SPANSKELl.NJEN lan, ıüı 1aetıkları ye tefenaatı, kor•onla yataklar, tttl ol. 
blHlı arkuanda l'BATELL1 • BEVILL.A Yapnra 8 eyltldlde binlikler kadife ye kam .. tlHrin• tarbalabOI ye gftnetllk 
8P.BBOO aoenteıtıtne mtlraout bekleniyor. NOBVKQ Jlmanıa. perdeler, kanape ••dal7e kılıfları ••rk oda takımları ye 
Mllmeet rica olunur. ' .:ır-

1 
·•oo• GAAlt. rana hamale alacaktır. ı •in .. ıa•amısda imal edlldltlnden uo•• ti1atıa tedarik 

.. ı .. tnn: ~ .. -.-vvu . 
1*:••----~---111!1 .. JOHNS"ION UNE UllJ1 ED .. ebUır11nJs. Toptan Te perak•cle aiparlt kabal edilir. 

Aanuu • .)ırnın ltthıngeo daröl QEBNMORE Vapura AN- Pamuk 8Arine de it yapılır. '1-13 <''O) 
funanu ~ıp takölteei VEK8 ye LlVEBPUL'd •t 

maannlerlnden an Ju 

1 

ı Al' çıkarmak için 10 eyllllde bek· 

emir 1 
lenlyor. BUBGAZ, VAR.N'A, 
Kv8TENOE, 8..ALAS Te BBA· 

1 ILA limanlarına da bamole ala-
oaktar. 

Yorgancı Muharrem 

Fenni 

Hilal 
Gözlükcü 

Varut tarihleri ye Yaparlann B 881 
DabliLtllSJI lafmlert öurlu ••all1et kabul ~~ 1 

edil mu. oloı1:rlnhı ~ t Ü 
N. V. W. I'. Huri Van Der noaaa EN uııa-

Zee .t Oo. mı; EN IOn m•· 
Blrlnel .Koi on ~D JTo. cluı, EN ktlglk tefernaah,'-b bôt .. kll, BN J•DI mliftMı, 

I007 ·IOOI arifi, BB,. JOT,BN l7ileri _.......... BN _.. .,,._ 

müracaatlarını rica ederi•. 7-16 ((,0) 

....................................................................... • 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

• IL.A..C .... 
•a•t11 •aalaet 

Eczanesi 
Başdurak Bilyük Salepoio•ln han kartııında 

• • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..................................................................... .: 

Hilaliahmer Merkezi lJmimi 
sindeu: 

Eıki,ebir BU&llabmer m•rk ... am~rnıcla malltelit elaktr 
ye telefon lıaltlo Y.e telleri dln_..o\~r "ff Mire lö muhtelif ••11 
ye mua ~ıfonları, ıantrallar, ~k'lk aıqpolle1i Ye ıalre 16 d 
kafH e 4ikenll teller makaf•e, baraka JıYuımab demir 
ker•te l'I DecUO,Aboton maria ltlal1e ·~ Rlat marka otomoblll 
18 BJ'61 T• V•lll•tır makineleri 90 Kyltl 934 tarihinde u&ala 
ıınclaa taliplerin mlraeaatları. t-(-MJ-J.7~18-,}9 9871(4 


