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ÇIK.AR... ~ 600,kuruştur.Nüshası 5,gcçmiş nüshaları 25ku~' --•• • 
ltalyan OrdusuHuduttaBüyükManevralar Yapıyor 
i z m i t t e A ç ı I a c a' k Ergani -Mühim Hadiseler Arfesinde miyiz? •. 

K a ğ 1 t F a b r i k a s 1. ~!!d!1 ~ir~i! \C yüz- i t a 1 y a o rd u s u A v u s t u r y a 
~.~ik? •• ı~k·::~··:.;::~ ~: Hududunda Manevralara Başladı 
ovelce ihraç olunan A 
ve B serileri gibi aynı 
hak ve imtjyazlıırı havi 
beheri 20 lirn itibari 
kıymeltP, hamil ne muha
rrer 200 bin tahvilden 
ibaret olup, tam tahvili
nin 3 te birini temsil 
etmektedir. 

ffo tahviller, k81lun 
mucibince umumi ve mü
lhak hutçelerle idnro ol
unan daire ve müasseselerce, 
vilı'lyetler hususi idareleri 
ve belnıliyclorı·o yapıl11-

Son yıllarrla yapılan falırıkalarılrııı birı cak milzllyede, mi-
Sümerban k torıı(mdan İz- kömür de kullanılacaktır. nakasa ve mukaveleler-

rnitte ncılecnk olnn kağıt Fabrika senede• 1000. 1200 ıl.:! teminat olarak ve ha-

Avusturya başve~ıl muavini rayare ile itaf yaya gitti ve M. Mussolini ile başbaıı 
vererek saatlerce görüşlüler. Avusturya - Alman hu~u~u yeniden kapandı. 

Roma, 12 (A.A .) - Avu- son hddiseler üzerine Avust- Askeri devletlerden ekaeri•i 
sturya Başvekil muavini urya hududuna gönderılen ve bilhaHa Franma,AJman7ı 
Prens Starhembug tayare ile kıtalar iki aydanberi hazı- So•yet Rusya ve lı•içre ask~ 
gelmiş ve lıolya hiikOmeti rlanmakta olan manevra- eri heyetler göndermeie daTet 
nin misııfıri olan Avu tur· lara başlamışlardır. edilmişlerdir. Bundan başka 
ya gençlerinin bulunduğu Bu manevralar ı n 25 tem- Romadaki sefırlerin ateıe-
Ostiu kampına gitmiştir. muzda alınan askeri tedbir- milterleri ile hava ataşeleri bu 

M Mussolini orada kendi- lerle hiç bir alAkası yoktur. manevralarda hazır buluna-
ıini bekliyordu. iki ılevlet caklardır. 

adım ı ıızun hir ıniWlkotta Manevralar Floransada 
bulunmuş?ım.lır. 19 ağustosla başlıyacaktır. 

fi ,vos Ajant1ı muhub :ri italyan ordusu rüesasının 
bu mültlkat hakkında alıhğı yüzde otuzu bu manenala-

Cabrikası beş senolik iktısat ton koolin surftıd"cektir zinece satılmış ve satılacak 
programının mühin hir par- Kaolin Kütohyadn vı> Silj. olan mılli emlftk bedellerinin 
çasını t ~kil etmoktedir. Bu fkcde, bol bol bulunmakta- ıedıyesinde itıberi kıymet-

hab(' rlere göre İtıılya.Avus - rdo bulunacaktır. 
turyanın iıt ık lA lıni her vas - Viyana, 12 (A.A.) - lıb_ 
ıta ıle müdnfaoyn bugün urgdun bildirildiğine göre 

fahrika iktısarli hünyemizde 1.I.r. Bu suretlf• hıırodaki vn_ leri üzerinden haşıbaş ka-
ehcmmiyetli bir hoşluğu do· tandaşlnr ·\·in el~ yPııi iş P. a- hul olunur. Tahvil ve kupo . 
!duracaktır. sı kurulacoktır. nJarı ıle tediyclerine mütea-
Sarfetllğimiz kağlt: Fohrika icin 200, 250 ton llik evrnk ve senetler, faiz 

Memlekette günde en az da rodneye ihtiytı(' Yardır. ve ikramiyeler ve diğer mu_ 
75 ton k.lğıt snrfediyoruz. Bu da Bur8n ve Antalya ha- amel ler ısti'krazın tumnmen 
Kurulacak fabrika. ilk sene valisinden teclarik edıJPct>k ıtfasıııa kadar hor türliı l'Ü-

icinde günde 35 ton kdğıt tir. suın ve vergiden munftır. 
yapacaktır Her gün 75 ton Bu rnbrikı:ı ıç- n senede Yüzde boş fuizden başka 
kllğıt sarfiyatımız seneno 250 - 300 ton şnpo do ihti- seneıle iki defa yilpılacak. 
a ağı yukarı tokrıb lln 5 mi- ynı; vardır keşidelerde de kaznnan nu. 

iyon liramızın korşılıksız Şıbinknrahi:sordon tcmın oı:ıralora ayrıca ikramiye 
l 1 k ı 1 k verilecektir o arak yabancı mem e et ere o unaca tır. 

gitmesini irıtııç ctmf•ktedir. Senede 13 bin ton kader- 1 • ~~ · 
Fabrika ve sanayiimi= da k~mür sarfolunncaktır. Bütün Almanlar müttehit 

Şımdılik günde 35 ton FabTlka kaça mal olacak? 
kağıt çıknrncak ol.m rn b- Makine ve inşnot bedeli ol111alıd1rlır 
rıka her şeyden hir milyon heş yüz elli bin Berlin: IO (A.A) - ~eaai 
evel senede 3000 ilA 4500 Jirad r. İşletme sermayesi nazırı ve eski muhıırıpler 
ton kador mıhaniki hamlll' iki milyon ü~· yiiı bin l ı radır cemiyeti rei i M. s~ldte net 
kullanacaktır. Bunun için se- Fabrıka senedo üç mılyo~ rettığı bir beyeınneJe bütun 
nede 10,000 ilı1 15,000 me- liralık ciro Jll p abılee~ ktir. Almonları dovlot reısı ve 
tre mikfi bı odun sarfedilec- F'abrikularneluyapar.ak? başvekil salahiyetlerini M. 
ektir. Çizgılı, z mhah, gofre kd· Hıtler i n şahsında birleştiren 

Bundan bıı~k ı, fabrika ~·n- Sıdı, z lrf. hse kll.ğ dı. bi. kanunu 19·8 de ttısvıbe da
lışabilmek jçın 5000 ton kn- Jet, masro y p:ıcukt r. flk vet ederek demiştir ki: 
dllr olüloz istiyccektir. seneler için vasııti olarak -Hinrlerburgun ölümünden 

Selüloz, ılk zamanlarda yapılacak mıktnr şudur: sonra millet İçin mevzuu ba-
h ricten gelecek, fakat kısa 2000 ton hor nevi karton hsolım şey tek bir n lam 
bir zaman sonra selüloz fııb- 4000 » s ırğ.lık kAğıt gıbi birleşmek ve bu suretle 
rika.sının memleketimizde 2700 >> ynzı kı'\ğıdı " bas- eski bir cephe muharibi 
kurulması zaruri olttcnktır. kı kAğıd ı olmak itiharıl e fliDllenburgun 
Selüloz fabrikas nın kurul- 1800 » orta nıwj ynıı ,.e arzusunu yerine getirmektir. 
ması suni ipek, rılnı ve pel- · lınıkı kağıdı Bütün Almanlar Hindenb-
ikül, sAlüloit sanayiinin de 40 » Sunger ktlğıdı U!'gun fıkirinc müttehit olm-
inkitafını zaruri k.Jacnktır. 10540 >> Yokı1o alıd ı rlar, diyor. 

Harpte dumansız bnrut is- Bundan euelki foştbbüslc:r ra ılavanan itha!atına muka-
tihsalAtı da selüloıt fııb rıka - " halde 

Meml ketimı'zdo ı'kı' de~a vomet edecek bir smn i tiruıden yopılecaktır. ı , 1 I 
ktiğıt fahriknsı a•'mnk ı'cı'n t eği di. Bunun için bizdeki 

Böyle bir fabrik mo kur- y k11. - f b 'k ı 'h' teşebbus edılmi tır . İlk teş- ug.t a rı narının tarı m-
ulması ile a.çılac ı k iş sa- de lzmit fabrikası bir dönüm 
haları nın ı0tlenn1esi, yeni eLhüs on sekızinci ıısırda k 

1 no tası olacuktır. · k l · · l a Damat orııhim paA.u tarn( n-JŞ uvvet erının meye an 1 b' ~ u Fabrikada çalrşacaklar 
cıkmnsına vesile verccektır tun ır ktiğıt föbrikaaı açı-
8 · · lmnk suretıle lıaşarılm•·k Kağıt fııbrikosında Şimdi-u sanayi iç'nde, aunı ıp· ... 
eği Siimer BJok yopacak istenmiştir. Fakat hu fubrıka lik 300 işri ~·uiışo.cuktır. Ha-
r lihnzırdn yüksek ihtisas it· ukat snvdılrımız dı'ğer L- uzun zaman ''nlışmıyn ı' mk 

.. n • ~ - lcrinde ecnebiler vardır . Fa· 
ler h usi ermayaler tar fin bulamamıştır. On dokuı 

her zamandan zi~·aJe amade Bavyera - Avusturya hadudu 
bıı iunmaktod . r MüRtokil Anı tekrar kapanmıştır. Yalnız 
s urvanın müessir bir t . rzda 

" 
tn:kvıy si son zamanlordn 
tetkik edıJmiştir. 

Romn, l 2 (A.A.) - İtal 
yanın şimnliode bulunan ve f. Mııssolıııı 

muntazam pRsaportu ollln 
ecnebiler hududu geçebile
ceklerdir. 

Dotrusün katlinden beri 
dördüncü defadır ki hudut 
kapatılıyor. 

Büyük Şehitlerimizin hatırası taziz edil~I. 

Dnlellar turrıııarını çofallma- ~illi M~daf a~ ~ek~li'!'İZ. /zm
ktı birlrlerııı rekabet ediyorlar ırde şehıtler abıdesını zıyaret 

l~ndra'.. 1 J (_A:A.)- Japon elit Ve çelenk ko"dUe 
harbıye butçesıaın arttırılac- · . J' 
ığı haberini meuubahs eJ. lz~ır, 1 ~ (A A.) - Mılli Müdafaa Vekili Zokti bey re • 
en Deyii Telgraf gazetesi !n~atı~d~kı Kumandan Paşalarla bir)ıkte bugün tehitler 
diyor ki: ~h ı desını ziyaret ederek çelenk koymuş ve bu ve•ile 

- J Jpon harbiye bütçe&. ıle muhterem şehitlerimizin aziz hatıraları h~bciJ olnn-

in in tczyıdınl) ihtima 1 ki =m-=:u;şt==u=r=. ===..,,.,,===ı:.----;===-==--=----=------
hii yii k: bir nispet dahilinde Letonya 
mu ı zzam Amerıkan inşaat 

porgramı saik olmaktadır. 

Bn suretle J ıponya hemen 
büyük Rritanya donıınmnsı 
derece~inde kunetli bir fil · 
oya ın ılik olacaktır 

Şurası şayanı dikkattir ki 
yeni .Japon bahriye biit,·eei 
lngılız biıtçesinden nncak 
yedi milyon sterlirıg dahn 
azdır. Halbuki nazari olarnk 
Japon donanması İngiliz do_ 

nanruaeının yalnız 

beşte uçune mii-

savi bulunncaktır. Japon do
nanmaeı mevcut muahede
lerin bahl:jettiği kuvvetlere 
hemen hemen tamamile ma
lik hulunmnktatl ı r . 

Bundan buşlrn yeni torpi
to muhu ripleri tııhtelbahir

leri ve deniz tayareleri bizi· 
mkilorinden rok daha yük. 
sektir. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Har
biye nezaretinin 1935 - 1936 

Başve~ilinin beyanat1. 
Baltık dnletıeri nokt 4İ n1za
rınaan şarki Anupada raziyet 
olğun bir mert.beye ıaımıştır 

Rıga, 11 (A.A) - Leton
ya Uıışvekil i ve Hariciye 
nazırı M. Utman söylemit 
olduğu bir nutukta bilhaaııa 
demiştir ki: 

-Letonyanın komtuları ar
asındaki vaziyeti günden 
giıne kuvvet bulmakta ve 
l:foltık sahillerinde vaziyet 
hiç bir endişey; mtlhlik göı
termıyecP.k bir manzara ar
zetmektedir. Baltık devletle-
ri noktoi nnıar ından şarki 
Avrupııdn vaziyet öyle bir 
olğun mt: rteheye gelmiştir ki 
bu VJziyet mevcut münase_ 
betleri tesviye edecek bir 

Hitler 
/j/maııyaaa siyasi bir 

af ilan etti. 
Bertin, 10 {A.A.) _ Dün 

neşredilmiş olan affı amumt 
kanunu, fevkalAde mühim 
ve tümullüdür. Bıolerce si-
yasi ?1ahpusun tahliye edi. 
leceğı tahmin olunmaktadır. 
Altı aydan aşağı olan bü. 
tün tezalarla hin marktan 
aşağı olan bütün nakli ce -
zalar hild istisna ve ancak 
mahkQm sabıkalı olmamak 
§Brtile aft edilecektir. 

Üç aydaıa aşağı hapis ve 
beş yüz markı geçmiyen pa· 
ra cezala rı tamamen affedi
lecektir. 2 ağustos 1934 ten 
evel irtikip edilmiş olan 
kabahatlere ait davalar da 
sukut edecektir. 

Aşağıdaki cürümler ıçın 
hususi bir siyasi ıf ilan 
edilmiştir. 

nfmdan . ı tı'lecektır un<'u 1 brik:ı nıüdiirü ktlğıt ıniıhe-
asrın son ıcne erıoe ndisidir. Bır de Tiirk mührı-

Bunlard ın muuda. avnı 
J 

zamanda 2000,2500 ton 
kadar dn e ki kağıt fabrıko 
için iptidai m.ıJde halıni al
acaktır. 

doğru du Beykozda biı\ kAğ t ndisi bunlorlıı beraber çal ış 
fahrık sı 8\:ıldı Fuk .t bu 1 maktadır. 

1 senesi bütçe tahminlı> ri gecen 

eeneden 120 milyon Yen 
fazlasile 560 mılvon Yend-

~ 

muahedename ile devamlı 
bir surett.~ t o~viy~yi derpiş 
atmek mnmkundür. 

Macar ~aşve~ili Yarşova
yı ziyaret e~ecık 

Fiifrere kartı yapılan se 

bbü şitemler, milletin eyilifi 
veya nüfuzu aleyhindeki •Ö· 

zler ve yazılır. Ancak bun
ların devlete karşı beıleni

Jen humane bir ruhi hale· 

Bu kıtğıt fabrikasının 

itliyebiımeıı i~·rn kaol in, 
reçino şnp , uzvi lıoya ve 

~abrikanın .y.aşamat>ı devlctın I Avrup~da , kliğıtçılık tah-
~kt snt polıtıknsı yiizuuden sil etmPkte bulun rı.n ~ tale 
ımk~ns.zdı. BcyırnzJa açılan / hemiz mevcuttur. Bunlar, 
föhrıko mernleketı bir yarı memlck .. 1,' dönrtükten sonra 
müıst eınlike lıaliM koyan yüksek ihtısas vazifeleri t.!e 
yabancıların kapitülıisyonla- Türklere ge\'Oc3ktir. 

ir. Bu yekuıın 200 milyon 
alel4de masarif ile 360 mi-

lyonluk. fevkııldde masarif 
dl) dahildir . Fevknhlde ma 
srırifin ı 50 milyon Monauko 
100 milyonu teçhizat iç;ndir. 

PPşte, 12 (A.A.) - Sala
hiyettar mehafılden bildiri
ld ı ğine göre Başvekil ve Ha
riciye Nazırı sonbnhar bi
dayetlerinde Varşovayı ziy
aret edeceklerdir. 

tten mülhem klmama)arı ve 
2 ağustos 1934 tarihinden 
mukaddem bulunmaları 9ar
ttır . 

( Davamı ikinci aayfada ) 



layla: 2 

Elaziz hattı acılırken , 

Nafıa ve Maliye 
Vekilimizin söyledikleri nutuklar. Haf ta Vekilinin nutkun
un devamı ile ve Maliye Vekilinin nut~unu neşrediyoruz. 

(F.lil ziz hattının ic:} Ptmeğe 

açılma ı ıniina ~wb etı lc ya pı

lan rnernsiuhle Narın Vr kili
rn iz Al i beyin söyl ,,dıği nut
kun bir kısm ını dün neşrettik. 
Bugün de Alj bey in nutku. 
nun devamı ile ~tal iye Veki
li Fuat beyin nutkunu ıl er
cediyoruz:) 

Milli menfaatleri görüf 
ve seziıteki isabeti ve tatbi
kattaki sarsılmaz azimle bir 
kaç sene evel hayal olan 
bu saadetleri bugün haki
kat sahasına ulaıtıran muh· 

terem Baıvekil Pata Haz· 
retlerine ıu hayırlı açıf res· 
mi esna11nda herbirimizin 
ayrı ayrı mütebeuim 

gorunen yüz ve gözle-
rinizden f ı§kıran sevinç, §Ük

ran duyiularını kendimin· 
kile beraber izhar etmekte 

ne kadar ba h t i y a r l ı k 
duyuyorsam vatanın siyasi 
lstiklalinde olduiu kadar 
içtimai ve iktısadi her sa-

hada da, bir kelime ile, mil· 
lelin olan her itimizde yo
lumuzu aydınlatan ve mut

laka en eyiyi, en doğruyu 

bulup hedefimizi şatırmadan 
bizi oraya,o necabet ve refah 

nuru olan muasır me . 
deniyete, terakkiye eri§tiren 

ulu Rehberimiz ve Halaski
rımız reisicümhur Gazi haz
retlerine milli devletin ve 
cümhuriyetin tarihine 
malettikleri bu yeni 
feyizli eserden dolayı 
kalplerimizden ta§an derin 
tazim ve tükran l arımızı su· 

nar ve sözü vilayetimizin 
muhterem mebuıu,İsmet Pa
~a kabinesinin kıymetli biı· 

rüknü olan arkadatım Fua t 

beyefendiye terkederken 
bu yeni eser ve muvaffakı 
yetten dolayı cümlenizi 
tebrik eder sevgi ve saygıla
rımla selamlarım, aziz vatan· 
daılarım. 

TÜRKDILI nin tefrikası No:6 
---------------------

Ali beyin nutkundan son
ra Maliye Vekili mebusu· 
muz Fuat bey kürsüye ge 
lerek §U nutku irat ettiler: 

Aziz yurttaılarım; 
Cümhuriyetin ve onun ha· 

nisi olan büyük ıeflerimizin 
aziz vatanımızın muhafaza 
ve imarını milletimizin bir
liği ve yükselmesi gibi yük· 
sek gayelerine ulaıtıran 

büyük eserin bir kolu bugün 
Elazize uzandı . Bunun çok 
kıymetli hatıralar yaıatan 
güzel Elazizin ve çalııkan 
Elaziz' lilerden bu büyük ha
diseden hisseettikleri sevinç 

ve heyecanı en derin manaaile 
yaıayan hu anda hepinizi 
ve bütün Türk vatandatla
rımı tebrik için buraya gel. 
mit bulunuyorum. Kardeı. 

lerim, ıimendiferlerin bir 
memleket için, siyaset için 
ne derece mühim, memleke
tin müdafaasında ne kadar 
büyük ve haya~i bir rolü 
mevcut ise, bu büyük vasıta. 

nın vatandaılar arasında 

tesis ettiği birlik ve halkın 
hayal ve refahı üzerinde 
yaptığı salah ta o mertebe 
yücedir. Tarihte tanlı ve 

parlak i z l e r bırakan 

Türk milletinin bu mazhari
yeti hiasiyat ve emellerin-

deki birlik sayesinde olmuı· 

tu. Şimendifer, işte bu bir
liğin kuvvetlenmesinde en 
büyük bir yardımcıdır. Bu 
vasıta bütün vatandaıları 

biribirine yaklaıtıracak, irfan 
merkezlerinin toplanmalarını 
kolaylaıtırmııtır. Hayat se
viyelerini daha ziyade yük-

seltecektir. Vatanın bir mın-

takasındaki mahsul -
lerden diğer şehirdeki 

vatandaıların istifadesini te
min mümkün olacak, müba
dele hareketleri en seri ve 
emin bir surette ucuza mal 
edilecektir. Bunun muhnk -
kak bir neticesi de vatan· 

Hık iye + Komedi + T raje~i + Makalt._ 

Orijinal Bir Vazı .•. 
Halkın bu hücumunu, mu 

hterem seyi rcilerimız mana. 
sız bulurlnr, tu b ıi.. Onlar. 
şunu bilmelıler kı bizi or
aya çeken h ı r kuvvet va
rdır: 

Vedianın, şayanı hayret 
guzelliği ve harika gözleri .. 

Benim şeref ve namusu
mu· bir stinger gibi emen 
o gözler ... Oh, onu nekadar 
sevmiştim. Ve ht\lf\ içimde 
onun sevgisi kayn ıyor, kini
mle beraber .. 

O gözler, herke i oraya 
ç·ekıniştir .. Bir fi şı k surusu 
ki , çobanı Vedia idi. Fıı knt 
bu güzel çoban ilk zaman-
larda birkaç de(a otelin 
bahçesine çıktığı h:ı l de, 

sonraları h İ\' gözükmez ol
muştu. 

Hastamı oldu. diyt? merak 
cıliyor<luk .. 

Bütün miişteriler, endi~e 

içinde idi ... 
İçimizde, doktor olnnlar, 

Yazan; MEHMET TUGRUL 
sık sık ağabeyisine gidiyor
lar ve eğer bir hastalık vu
rsa derhal eyi eıleceklerini 

söylüyorlardı ... 
Sazan, beni yanına çağı

r ı yor ve uzun uzun konuşuyo· 

rduk. LAkin, bir ay zarfında , 
topu topuna iki defa görii
şehildik ... 

Nihayet. akşam, sabaha 
karşı , her şeyi anlo<lım ... 

işte, ozamao yirminri asrın 
geçinme yolunun nereler-
den geçtiğini gördüm. 

Gece, saat beşi vurmuştu . 

,\~ ıkların. h epsı de uykuda 
idi. Gi>zlerim bir an İ çin ol
sun knpanmamıştı , o ak
şam ... 

Bahçede, biraz gezineyim 
dedim . . 

Tam, ağır, ağır nşağıyn 

ı niyordum ki . koridorda bir 
elektrik feneri g ibi dolaşan 
gözlerim tıı dipten, onln-

1 

rın Ollosında, ışık olduğ - 1 
unu sezdi... Ve, ayaklarım 

Hıtler af 
İlan ettı 
( Üst tarafı birinci sayfada ) 
Affı umuminin şümulü da_ 

ires ı ne g irmiyfn cüriimler 
!'\unlnrdır : • 

Devletin emniyetine karşı 

yapılnn fesat tertibo.tı, vatani 
hiyanet, askeri esrarın 

if:ışası. insan hayatı-
na karşı suikastlar, ölümü 
veyn mccruhiyeti intaç ed
en inli lfik edici maddelere 
ait kanunn muhalefet, faili
nin adiliğine delalet edecek 
her türlü cürümler. 

daıların hayatında husule 
getireceği birlik ve genitliktir. 
Elazizliler bu saydığım 
nimetleri getiren vasıtayı 

kapılarında görmekle ne 
kadar sevinseler yeridir. 

Aziz kardeılerim; 
Benim sevincim ve be

nim heyecanım yalnız bu 
hadisenin vatandaılarımı 
bu nimetlere kavuıturaca 

ğından değil, ayna zamanda 
kartımızda canlanan bu bü 
yük ve kıymetli va11tanın 
Türk elile ve Türk hazinesi 
parasllile yapılması. Türk 
çocuklarının fen sahasında
ki varlığını göstermesinden 
ve Türk milletinin malı bu
lu nma1ındandır. Milletimiz· 
in gösterdiği bu varlık her 
gün bir az daha hızını art· 
tıracağına yakın bir is
tek buldu. Güzel vatanım
ızın her ıehrinin bu bü
yük eserin kollarına bağla
nacağına kati imanım var. 
Elaziz hayatı için yeni bir ink
ılap baılangıcı inkiıaf baı· 
lanğıcı olan demiryolunun 
açılma mereıimini yaparken, 
Türk milletini büyük varh
ğının ve bu meyanda bu 
tıüyük eserin müt>dii olan 
Hüyük Reisicümhurumuz 
Gazi Mustafa Kemal Paıa 
Hazretlerinin yüksek nam
larını minnet ve tazimle 
yidetmeği ve memieketi 
demir ağlarla örmek azmini 
kuvvetlendiren Büyük Bat· 

vekil İsmet .Paıa Hazretle
rine Elazizliler namına min
net ve tükranlarımı arzey

lemeği borç bilirim. 

gayrı ihtiyari olarak, o 
tarafa doğru yürüdüler .. . 
Kapılıırrna gelmiştim, he

yncaulı idim... Fakat, he
y can, ayaklarımdaki kuvveti 
kesecek kadar, omuzlarıma 

abanmam ı ştı. İtidalimi mu
haFaza ediyordum ... 

lstemiyerek, gözbebeğimi 

anahtar deliğine yaklaştı r

dım ve içeriye bir göz ge
zdirdim .. 

Köşede onu, ağabeyisi ile 
dudak dudağa görünce, hay 
retten dona kalmıştım .. 

Kardeş, kardeşlei1 • 

Bir hafta sonra, gazete
Bir hayli, ihtiraslı opuş-

me vaziyetinde kaldıktan 

sonra. ayrıld ı lar .. 

Size konu~tukl::ırını, aynen 
za ptetti ğim içın , olduğu gi
bi söylıyeceğim .. Dinleyiniz: 

Ağabey rolündeki-Vallahi 
vicdan azabı duyuyorum, 
karıcığım - Evet karıcığım 

dedi , sormayınız . -

Kı z knr<leş ro l iındeki -
Vallahi, tuhafsın . Refı k .. 

Can ım , biz ne doland ı r ı cı

l ı k VA ne de namussuzluk 1 

yaptık ... Sadece oteli satm
ak için bir şeytanlık düşün-
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Vali 
muavinimiz dün gel~i ~u

gün vazifeye başhyor. 
İnegöl kaymakamlığından 

vjldyetimiz vali muavinliği

ne t ayin edilen Ekrem bey 
dün geç vakit şehrimize 

gelmiştir . 

Ekrem bey bugünden iti 
baren vali muavinliği vazife_ 
sini görmeğe başlıyacaktır. 
Vali muavinimize vazifes in. 
de muvaffakıyet dileriz. 

Mebusumuz Muzafter bey 
Mebuslarımızdan Muzalrer 

bey dün Euremitten g e_ 
lerek Erdeğe O'eçmiştir . 

Raşit tahsin bey 
Asabiye mütehassı mülğa 

Darülfünun müderriılerinden 
Dr. Raşit Tahsin bey dün 
Manisıı dan şehrimize gel
miştir . Muhterem doktor 
birkaç gün şehrimizde 
kalacaktır. 

Dursunbey kaymakamı 
Dursunbey kaymakamlı_ 

ğına tayin edilen izzet 
bey bir gün evel Dursun
beye gelerek Tazifesine 
başlamıştır. 

feyzi bey 
Singer kumpanyası sabık 

müdürlerinden Feyzi bey 
devlet demiryolları yedinci 
işletme müfettişlıği emrıne 
tayin edılmiştir . Feyzi beye 
singerde olduğu gıbi ycnı 

vazıfesinde de muvaffökıyct 

dileriz. 

İki köyde hastahk çıktı. 
Yağcılardan aldığımız hi r 

ha tıore göre, nahiyeıı ın 

Kızılç.ukur köyünde k ı za -
mık, Yağcılar köyiıııJu 

göz hastalığı çıkmıştır . 

dük ve bulduğumuzu tatbik 
ettik .. 

Ağabey rolünJeki - Eyi 
amma .. Nedense içimde bir 
kurt var ... 

Kız kardeş rolündeki-
Hem snnn ne oluyor 
kuzum? .. . 

Onlar benim H~ın. Leni 
'"'örmek için buraya gelen 
~ 1 -ve olancn para arını ugrum-
da sarf eden, bud:ıla ~şık lur 
-Evet, budala Aşıklar, 

dedi, bize o - onlara Ul'

ımam hiç? .. 
Ne yapalım yirminci asır 

böyle istiyor. Eğer, sen, bu 
CedakArlığı yapmayıp ta, ya 

ni benim için toplanan bir 
serseri A~ık güruhunu kıH · 
kansaydın, bu ottıli satamnz. 
aç kalırdık ... 

Halbuki, bugün öylemiyo? 
Sana nekador tekliflerde 

bulunılular . .. Aman şu oteli 
sat, diye ... Görüyorlar:ki ha
rıl harıl müşteri ile dolup 
boşalıyor ... 

Riz, eğer bu propağanda 
çaresine baş vurmasaydık, 
bir ka{' hnfta sonra-. muhak
kak aç kalacak ve belki 
de ayrılacaktık. . . Hem ca 
nım, hen dışarı çıktım mı . 

hi<·? .. 

Vilayet 
Defterdarlığı. 
Refık bey Nığda detrardarr 

oldu. Yeni deftardanmız 
VilAyet def- ............. ~-~ 

terdarı Refik 
beyin Niğde 
defterdarlığına, 

Eltıziz defter
darı Behçet 
beyin de vilıi

yetimiz defter 
darlı ğına tayi
ni hakkında 

vilayete emir "iğde defterdar-

gelmı"şt ı" ı· . lıl'{ına ta1ın etl i· 
len Rf'fik be~ 

Refık bey birkaç güne 
kadar yeni memuriyet mn
halli olan Niğdeye gidecek
tir. 

Dün bir genç kalp sekte
sin~en öl~ü. 

:;;erafettin efendi isminde 
gtrnç bir berb~r dün 
abdest bozmak üzere gi
rd iği bjr hanın abd~ st h· 
aııesinde ölmüş ve ora
dan ölü olarak çıkarılın 
ışt ır . 

Şer af ettin e fondi Mec i-
dı ye mahallesinden Meh-
met Ali efendinin oğlu -

dur, yirmi beş, yirmi al
tı yaşlarında ve yenı 

evlidir. Zaif ve hastalık-

lı olan bu genem dok-
torların tavsiyesi hildfına 
alt ı ay evol evlendiği 

ıınlaşılmo ktaıiır . 

Hiikfımet doktoru tara
fı ndan yapılan muayenede 
Ş Jrafett m efendinin kalp 
sektesinden öldüğü tespit 
edilmiş ve defnine ruhs_ 
at verilmiştir. 

Zeytin 
Sineği ile yeni~en müca

deleye başlan~t 
Erdek ve Bandırma kaza .. 

ları dahilinde zeytin sinejİ 
ile yeniden mücadeleye baş· 

lanmıştır. 

Mücadeleye ziraat len ıne
murlnrı nezaret etmektedir· 

Mücndelcden eyi neticeler 

alıno ı•ağı iimit cdilmekteeir· 

Bir köy muhtarından şi
kayet ediliyor, 

Dün Türkali köyündeO 

bir mektup aldık. Bu mek

tupta köy muhtarı .Ahıne• 
ağanın hazı yolsuz işlerin· 
den bahsedilmekte ve eı:r.· 

ümltt haricen evlenmiş olUF 

ta şimdiye kadar nikah te•· 

cilleri yapılmamış olanlard•11 

tescil m1:tsra!ı olarak yetıııı

~er kuruş aldığı ve ayrı· 

ca köy sandığıudan zimıoe· 

tine para geçirdiği jJdi• 

edilmektedir. 

Alakadar makamın bu ıııı· 

susta ehemmiyetle oaıorı 
dikkatini celbederiz. 

om 

Çeşmenin tütünleri bu sll 
fevkalade eyi~ir. 

Çeşme, 12 (A.A.) - ~,,, 
~mede bilhassa Alnlatınd' 
bu yıl tütiinlerin vazi1r 
ti fevkaldde eyıdir . Kı r.-' 
amelıy esi hararetle de'' 

1 am etmektedir. Hara atan bu gene 
Mecidiye mahalıeıinden ••=- - A 

~smaıl oğlu Hnlıl ismindekı ,. ... Yurttaş! ...... .. 
genç dün gece mahfel hah • J ilLdlıahnıt:ri unut11ı1J 
çe:sinde nanı atmıştır. Bu : ıstLrap çeken irısanlarO 
g.•nç hakkında tnhkikut ya -

1
: t!yilik yardım eclt!rı vdıl~ 

p ı lmaktadır. • •••••••••••••••••••~ 

=-- ma ' Hanğisine gönü lverdim:>. . Haydi, kar ı r. ı ğım . çııb0 
Hiç birisine ... Çünki, sen.len hazırlan ... 
başka kimseyi sevmiyorum. ı i ra şoför h,1zırlanınıştıt 
k ğ h A t d C • d •• A • h • "fi .. ocacı ın ... - e , nve n asl'I •] lffi ı , ruzgur gı ı uç .. 
başka kimseyi sevmiyorum, Bülbüller g ibi sevişir' 
diyordu . 1 yollarda .. , » 

O kocasına. . . lşte di nled iğim mükAlcfl'I 
Şimdi, koca olduğunu hu ... 

öğrendiğ ı miz sahte kardeş ~ 
Ahhh. onlnra nasıl 

- Ah senin zekA.na hayran ım şey yapmadan odama çı~' 
karıcığım . 

(Ve yine uzun bir öpüş- ğıma, simdi bile şaşıyoruıı> 
me ... ) Aziz doktorum, s61JI' 

Şımd i , zevce olduğunu doktor, söyle ... 

öğrendiğimiz sahte kardeş- ı· k' · t 
Ş ı 1 k. · ıncı son ... 

una emin o ma ı sın ı 
kocacığım, bugün biz, yine 
en namuslu insanl u r ı z .. . 
Ya§asın yirminci nsrın ya~ 

ayı ş usulleri ... 
Biz, bu oteli, 

bin liraya, yüz 
bile satama zdık, 
aşıkları buraya 
aydık ... 

değıl on 
par:..y fl 

eğer bu 
toplu mas_ 

Hakiki koca Biraz 
sonra bizi bnlo ma -
yınca,· her hir i şaşı racak 
vo nrkamızdnn, namussuzluk 
damgasın ı ba sacı:ıkl. rd ı r , 
kalplerindeki sana .. 

işte , oznman, namussuzl-
uğun en büyüğünü. onlar 
irtikAp edeceklerdir .. 

** HE.IİSÜHÜ~ Bİ H J{.~~ 
süze rE öLüMÜ··· 
Hejisör -- perdeci j(S 

nrtı k .•. Bitiyor oyunuoıuı · 
Tüh , Cşümü~üm bee 

znten orası, mezcıJ ( 

b .. d. Oh ·· ğ ·· deb ı ı ı ... . go st.ım J 
tli sancıyor .. Nas ıl day80 I 
hu kndor, hen de bihni1°~/ 

flastay ı rn , çocuklar, I 
ta ... Başımda, sanki de~I 
men knyolo.rı dönüyor··· 

an , bana bir koltuk ·· </~ 

(Deva.rrıı 
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Ecnebi Matbuat. ihtilAlcıları karşısında artık 
hiç bir şey yapamaz bir ha. 

Mezarının ortasındabeynelmi- ıe gelmiştir. 
Merkezi ı\ vrupa mes~lesi 

lel tesanüde bir hitap!. ne gelincP. bu keşmP.keıin 
J 1 

izalesile, oraya yeniden su-

Devlet Oemiryollan 7 inci işle -
tme Müfettişliğinden: 

«Le ourna » den: kadar gördürmüştür. 10 A ., 934 f •h J • b h / 
.leneral Felıl Maro~al Fon Bu müess~siain müess· Ih ve sü~unun avdeti i<;in Avu gusf OS QTl inaen lfİ aren a 1, .ze-

Hindenburgun gömüleceği iriyeti ancak vakıt kozarııl· stııryada çok sağlı:ım \'•' ~·ok • D Jl 
mezardan nizam ve intizam masınJa ve çarpışmoların hnr.r etli h·r hiıknmctin idare ytınyağı, susam ve yumurta, evlet Demiryo . 
müdafıler{nin teıanüdüne geçmesine yardım etmcsınde boşına gelmesi ve İtıılyanın d •., k / d 'd •b 
büyük bir hitabıı yükselm_ tecelli edebılmıştir. samimi bir tarzılıı Küçük QTınzn tger lSım arın Q 0.. UğU gt i ton Ve 
ektedir Bu neticeler i e, ihmal ltilfif Devlcthırılc müspet k J l...' 5 25 k • b 

lı k. h d edilecek kadar ehemmiyetsiz bir iŞ birljg•i i~·indo \·alış- i ometre vaşına ' uruş yırmi e.fl santim 
er es unu mü riktir. şeyler değildir. T 

Fakat yalnız, ehemmiyeti Bundan başka zuhur eılen m!llorı. guyri kabili imtina iicretle nakledilecektir. 600 Kilometreden fa.z-
haiz olan cihet, hu hitabın hddiselerin, bu Mılletler Ce- şartlardır . 
sözü değil. özüdür. Bir defa miyeti tııbiyesinin ~·erçev- hoh· ı nın A.vu turynyn la mesafeye nakledilecek bu eşyadan D.D. 
formüllerin ~·ekmiş olduğu esine girebilmek kin arnn- yard ı m etmek h:ıkkını asla 
çizgilerin haricine çıkılınca ılan istidadı havi tonımıyan ve Mı rkezi Av- 7 o No. lu tarife ahkamına göre 600 den 800 

olması bir ~sas .ı · • • güzel niyetler, ısarla devam rupaun nızam ve ıntızamın k d .r 
edilen rakipliklere 'yerlerini şarttır Ortodn. göze batarcn ıdamesi zımnında. müdahale kilometreye a ar meSaTe İcin fon Ve kifomef• 

sına sarih olan birşey var- , 
terkediyorlar. Buna neden sa, o dn Merkezi Avrupa ih hakkın: ancok kenılinde b 2 k 801 d 1700 k ·ı . 
lüzum vardır? til§çları ve Alman kargo a- gören Küçuk ltilAC Davlet- Te aşına UTUŞ Ve en l Ometre• 

Bazıları için, beylenmilel ı ğındnn neşı t eden ve Garbi terinin açıktan açığa kafa l k d [ .r • • k ·ı 
tesanüdün bir tek manası va- Avrupa siya~i \e dıploıııntjk tutucu ısrarı kar~ısında ye Q ar 0 an mesaıe lÇlm fon Ve l Omefre 
rdır, Beyneddüvel mü!ikü- mebafilini bir hnylıca dii i.i ~1ılletler Cemiyetinin müda- b J k " / kt 
Herin karşısında ve bu müş nmeğe sevk ,.e icbar C'den h 1 . b d aşına UTUŞ UCret a ınaca ır. 

ı esı acn a ne ereceye 
küllerin cihan efkdrı huzuru- kaygulorın hambaşkn bir f l • • • l 
randa hallü ra11ını temin yo- mahıyetj haz oımoıurı re - kadar haı çarelerini teshil Faz a ma umat ıçın ıstasıyon ara müracaat 
lunda Mj]Jetler Cemiyetıne alitesidir. Bu tabiyenin tc edebilmeğe müsaitti? 
müracaat. Bu «These»i mu- mo.di edegelen imtiyazlarile Hakiki beyneddüvel tesa- edilmesi meTCUdur. 
valfakıvetle müdafaa etmek Cermnn mutalebntının gün- nüt hcrşeyden evel, niz -
eğer i;tihdof edilen makıat den güne ortmasını ve şiddet am ve intizam müdafılleri 3 - 156 
müPsıir olabilecek bir iş kesbetmesini müınkiin k·lan Aksi tusavvurun haricinde • 

~;r:~~:·:ü:~~:~~r.g~~~~~~~ ;:
1

~=~~~~~·~~M~~ı Devlet Demiryolları 1 inci işle -
:~~{?~~:::::rI:::~:::.~; 1 Sehi~ Sinema~ında ! tme Müfettişliğinden: 
!:~ ~:ı:~~~~~· ı;:·ü·d~1::.::~i: 1 11 Agustos ahamından ltıbren ~ Muhterem Halkımızın Bandırmadaki p/ajlar-
idarcyi ele almak için en nıii- !if 13 N TAH EL • d • .L" J J b ·ı • JS 8 934 •h 
sait tartları hajJ: olnn de,·1·- p • T BAH IR an ı~tiTaae e'!'e l mesi içın - - tarı in: 
~;;;;m~~;:ır:;~:a1cı::~:: n~:~ 1 'rtınısil PdPnlt·ı·: den ıtıbaren ışarı ahare kadar Cuma giJnlerı 
lememektedirler. ~ KE~NETll ~IACKENNA Balıkesir - Bandırma arasında c .. ok ucuz fiatla 

Bunun içindir ki şüpheJe_ it. 
ri boğac ğı yorde, Milletler FAHHEL M.\CllONAlD bir tenezzüh katarı tahrik edilecektir.. Yalnız 
Cemiyeti hu şüphelerin mu- FH .\ NK .\ LBEHTSON 'J b . . . f J00 ·k · · f 80 J Ü 
hafuzasına hddim bir« Ko- Bir deniz kahrn ırıanlığı. insanların hakiki hisleri ..... gt lŞ lTlnCl Slnl ı 1 lnCl Blnl Ve C 
nservatorium )) vaziyet ine Cinnet .. Muhohhct . Kin . Deh~et ... Cesaret.. Tevekkül, ~' f70 k G •J d" .. J • ( JJO 2 • ttıişmü tür. sını uruştur. ı iş- onuş cı sını , cı 

işte bu fılimin k Jhramonla rı ve me vzuu. 

1
_ 

Bu, hakkında birçok ( 100 3 • { 80 k 
kurucu ümitler beslenilen 1 sını ve cu sını uruştur 

.. · ·r b d d" ~ laveten Dünya Havadisleri l l 
~:es;:;,e;~011 e:;r 01~dil~~~k il Faza ma timat için istasyonlara 
hallerin hir izahı ,foğil " ~~~~~~-~~~~~l~l~ edilmesi mercudur. 

müracaat 
3-161 

midir? Erdek mal nüdürlü!!ünden: 
On beş ~enedenberı Millo- -

tler Cemiyeti hiç bir ihtilafı Yuz ııl tmı~ lirn bedclı sabıklı Belkis gölünün bu sen-
hnlletmi değildır. Bunn eki ınz mahsulüne vcrilı:n bt~dcl haddi lı\yık görülmPdiğ 
mukabil olarak, birçok iti- inden 16 · 8- 934 Perşembe güniı sanı 15 te ihalesi yapıl-
ldlı sinesinde beslemiş vo mak. üzoro müzayedesinin l·ir hafta temdit edildiği ilı'ln 
bunları hAd noktalar i nn o' urıur. 

. l - • _. ... ..,; , ..... ' ... ~ 

T aliinizi Deneyiniz! 
İdnı•ınyıırdu Eşya J•iyang·osıı Bilet-
teri Satışa Çıktı. Yiı·ıni Beş Kurıış 
\ T erip Bir Bilet Alınız. Mııtlıık•ı Se -
vineeeksiniz.? 

- - -- - - -

,~Ba_n_d-ır_m_a_d~a--a-a-ri_f _O_t_e_li ~' 
Miisteciri:HÜSEYİN 

1 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 
Otelin mobilesi, lokan
ta nın bütün takımları 

yenilenmiıtir · 

Konf ur.. Temizli~ .. 
Heı şey mülemmel~ir. 

•:::::=:..-::::::.-:::::._ -------· 

Belediye Reisliğinden: 
1 - Dinkçiler M. den pehlivan O. Mehmet tarlası 
2 - Kasaplar M. den pehlivan O. Ahmet damadı Hasan A. 
3 - Kasaplar M. den deli Hüseyin O. Ahmet kızı Dudu H. 
4 - Dinkçiler ~ den Gökköylü G~milo hanım . 
5 - Eşhası meçhulenin emvali metrukeden 
6 - Kasaplar M. den topsakal veresesinden ince lsmail 

kızı Fchime hanım • 

Kr. 
J ,52 
J,52 
1,52 
1,25 
0,76 

1,09 

Metre 
2688 
2211 
~119 

1734 
1535 

725 

7 
8 

Kşha5ı meçhule J ,54 1137 
II :ıcı gaybi mahallesinden Konyalı hacı Abdullah kııı 

Dudu vo lluı•ı•r hanımlar 1.30 
9 Eşhust meçhule 0,76 

10 Mirzabey mohalleıinıien pullu Hanife hanım 1,36 

11 Eşbası mo~· hule 0,76 
J 2 - Eşhası meçhulH 0,76 
ı 3 - Oruçg ızi mahallesinden hacı Raşit verescsı ı ,36 
14 - Oınkciler mahallesinden lrnca nğıı O. Ahmet J,52 
15 - Eşhası meçhult'den 1 ,76 
16 - Eşhası meçhuleden 1.76 
17 İzmirler mahallf'!sinden vaddek Süleyman hoca ] ,09 
18 Martlı mahallesinden sırtı O. lsmail validesi Mer1em kııı 

1655 
1710 
ı575 

1485 
759 

1378 
841 

1950 
1644 
1519 

19 
20 
21 
22 

~~snın hanım 1.63 1395 
Knraoğlan M. v,ıridnt kdtihi Cafer validesi Safiye hnnım ] .09 680 
Oruçn-azi M. çnkır Ahmet O. nalbant İsmail ağa ı 88 1426 

l") ı 

Oru~·~nzi M. korucu Rifat nğa kain validesi Numan kızı 
Hahime hanım 

23 - Oinkçilerden sarraf Osman nğa vereıesi 
24 - 25 - Martlı ~1 . o lacı İbrahim karısı Rahime hanım 
26 - Eşhası me~·hule 
27 - E:;-hası me~·hule 

28 - MustaluCakih mahallesinden çiyen O. Mehmet efendi 

l,63 
1,52 
1 ,63 
0,76 
0,76 
2,18 

2393 
1890 
842 
708 

1-495 
ıs78 

L. Kr. 
40 85 
33 61 
13 88 
26 36 
11 87 

07 92 

06 14 

22 11 
13 00 
21 42 
1 J 29 
05 77 
18 74 
12 78 
14 82 
12 39 
16 56 

22 72 
07 42 
12 87 

38 .tı 

28 73 
12 92 
05 38 
1 ı 36 
40 95 

740 25 
E carı müc;ruire fidanlığ ı tetıis edilmek üzere menafii umumiye namına muhuebei hu-

u.siye ziru~t müdürlüğü için istimldk edilecek yirmi aekiz parça tarlanın hey • 
etı muhamınecu mahallen takdir edilen bedelleri hizalarına yazılmıştır. Bu bedele kana
at etmiyen tarla tiahiplerinin Hükumet Mennfii umumiye iıtİmlAk kararnameıinin 10 ncu 
mnddesine tovfikon sekiz gün zarfında yazı ile belediyeye müracaatları ilAn olunur. 
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• 
lnf aat sahip/erile mühendis 
ve ustaların nazarıdikkatine 

Avrupadan getirdiğimiz s ·• 
nema alma makinesi ile 

9 Muh e if P z 
35 Kr. 

Vesika işlerinde kullanılan müessese sahip
lerini 11 si n~ma va verecekleri sessız yazı . . 
ı ·p,klf'\ınları ucuz fiatla yapılır. 

Namazgll lı caddesi maarif dairesi nrkosında 

TORK DJLt 13 ! GUSTOS 

t De iryollannda 
yeni enzilat. 
KCBC SERZE ~AKLIYATI 

-
15 ~ğustos ı 934 tııribindcn itibaren kuru ebzc nakli-

yat ücretlerinde nşoğıda yazılı ta lilat yapılmışt ı r: 
1 - Kuru fosulya, kuru bezelye, kuru börülce, kuru 

bakla, kuru mercimek. kuru nohut, kuru soğan, <<arpacık 
hariç>l kuru sarımsak, kuru bamya. patates nakliyutı. taın 
vagon hamulcli olmak ş ı.rtile. F bar emindeki ucuz ücretl
ere tubi tutulacaktır. 

2 -- Bu maddeler in, perakende nakliyat ücretleri de 
umumi seyri hafıf 9 cu tarifenin 1 inci suııfından 111 ucii 
sınıfına nakil ve tenzil Pdilmiştir. 

SEBLE VE ~JEYVE NAKLİYATI 
ı - Sebze ve meyve naklıyatını teshil için 15 Ağus

tos tarihinden ittbo.reıı meri o'mak üzer<ı tenziltitlı yeni bir 
seyriseri tarıfe ihdas edilmiştir. ' 

2 - Bu tarıff'ye göre, bir ' 'agon hamulesi nsgari bet 
ton olmak veya bu siklet üzerinden ücrPt verilmek şcrtile 
ton ve kilometre başına yalnız 2 kuruş ücret alınacaktır. 

3 - Muhtelif nevilerde yaş meyve ve sobzelf'rden bit 
vlıigon hamulesi kabul edilecektir. Hamutenin kısmen aın
balajlı ve kısmen dökme olması da caizdir. 

4 - Tam vagon sevkiyntı yapan mal sahipleri. vagon
larda lll cü mevki biletini hamil bir muhafız bulundurmak 
hakkını haiz olacaktır. 

:l - Sebze ve meyvalo.rın pereko.nde nakliyatından da 
ton başına 2,75 kuruş ücret alınacaktır. 

T.\ZE BALIK ve DENiZ lL\llSl"'LATI 
NAKJJVATI 

1 - Taze balık ve deniz mahsu\1\.tı nakliyatında ton 
kilometre başına l ,80 kuruş ücret alınacaktır. 
~ - Bu nakliyata ait boş kaplar mahreçlerine parneıı 

iade edilecektir. 
KUHC İ~ZÜ~J N.\KLfYATI 

15 Ağustos 1934 tarihınd ı n ıtibnren meri olmak üzere 
bilumum T>evlet Demiryolları şcbek~si üzerinde icra edilo
cek kuru üzum nakliyntına , tnm vagon hamulesi kaydın• 
tabi olmaksızın aşağı<la yazılı muaddel tenzilli tarife tathi~ 
edilecektir . 

t - Şebekenin her hnngi iki istasiyonu arasında toJl 
ve kilometre başına 4 kuruş. 

2 - Alaşehirden Izrnire nnkle<lilec:ek kuru üzümlerden 
maktuan ton boş · na 500 kuruş 

3 - Salihliden İzmire nakledilecek kuru üziimkrden 
maktuan ton başına 400 kuruş. 

4 - Kasabadan izmire nakledilecek kuru üzümlerden 
mnktuan ton başına 200 kuru.:. 

5 - Manisadnn İzaıire nnkledilecek kuru üzümlerden 
maktunn ton başına 180 kuruş. 

6 - Akhisnrdan İzmire nakledılecek kuru iiıümlerdefl 
maktuan ton başına 350 kuru~. 

7 - Kırknğaçtan Izmire nakledilecek kuru iizümler•ierı 

maktuaa tGn beşına 425 kuruş. 
8 - Somadan lzmire nakledilecek kuru üzümlerdcfl 

maktuan ton başına 450 kuru~ . 

İHTAR: 
Hu istasıyonlar arrsında bulunan di~er istasiyonlardtıf1 

İzmire yapılacak nakliyattan yukarıda isimleri yazılı ilk 
uzak istasiyona ait ücretler alınacaktır. 

Kl BU IIXCİH N \KLIYATI 
J 5 Ağustos 1934 tarilıinden ıtib8ren meri olmak üze' 

re Umum Devlet Demiryollo.rı şebekesi üzorincle yapılacll~ 
kuru incir nakliyntından: 

ı - Rn az on tonluk tnm hamule teşkil eden naklif 
attan ton ve kilometre buşınn 2 kuruş. 

2 - Perakende nakliyattan 4 kuruş 
Ücret nlınncaktrr. 

KPllnAHI NAKLİYATI 
«İzmir - Kasaba ve temdidi hatlarrn 

ı EylO.l 1934 tarihinden itibııren İzmir -· Kasaba • 8 

temdidi hattı üzorinden kumharı nakliyat üçretleri ton 116 

ki metro başına 3, 1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

PALA~Jl'T VE CA~I K.\BCGr N.\ \JJİYAT I 
b 

İzınir, Haydarpaşa, Durinco, Samsun ve Marsın limanİil· 
ı ına mürettep o1mok ve nsğari on ton vağon homulesi te' 
şkil etm,,k veya bu ücreti vermek şort ile polı mut ve çııP 
kabuğu h·in ı5 ağustos tar ihinden itıbnren meı'i olrrı•~ 
iizere yeni bir tarife tanı im c·dilmiştir . Bu lnri!eyt" göre 
ton ve kilometre başına: 

ı - 100 kilometreye kuJar mesafede 
1 O 1 - 15() « « 350 kuruşa lla vetcn 

3 50 kuru~ 
' 

2,00 (( 
ı 51 - 300 (( (( 450 (( (( 
301 kilometreden biitün mesafe için 

1 ,00 « 
2 Oo « 
' alınacaktır· 

HALI , ZE tTİ YA6ı, YU ,,URTA VE SUSAM NAKLiYATI 
. --- -- e 
lzmir - Kasaba ve temdidi hntlarındıı ton ,.e kilometr 

başına 10,637 kuruş ücrete tabi halı ve 7,906 kuru~ 
ücrete tabi Zeytinyağı, Susam, ve yumurta nakliyatına JO 
Ağustos 1934 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarındıl 
mer'i umumi tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 kurllf 
tatbik edilecektir. 

Tatbikat şartları hakkında malfımat almak 
Ağustos 1934 tarihinden itibaren istasiyonlara 
edilmesi rica olunur. 

. • JO 
ı~·ın .. s•' murnc 

ı 60 


