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ŞEHiR Küçük Haberler Yüzme Müsabakaları 
Karsıyakada Y apılucak 
y elk~~"Bt;;;~·Üikl~;i"Ei;gü·n Baş- Zekai Bey 1 lzmir Panayırı 40 Bin 

HllAllahmer Dispanseri•,_.. 
İkiçeşmel ık, Ka rşıy•k• 

Kahramanlardaki HilA littbllel 

. lıyor Pazara Nihayet Bulacak Oüo Şairi Oıizi Taırif Liraya Mal Olmaktadır ~;:~::·~::tdi~;.:::~;~~·=.:::: 
Altay - lWuaeri Takımları Karş~laşaoak B d 1 ························-························ Yerilmtot1r. 

lzour ıurntaka&a yelken hi- maktadırlar. Yapılan programa uyur u ır Tahsisatta 8 Bin Liralık Noksan- Bir Ger.cin MOraca• 

rıoeilikJeri bngüo baolıyarak üç göre yarış snhası bu seııe de- Bir müddeLteııberi Çeşme 1 v T I"' f• • Ç J • A Fran•ada 1'avokçnluk t•ll'I' 
giin devam edect'k ve Pazar günil J?iştırılmiş start bayrakla iı.-Lika. plnjlarınd" istirahat etmekte bn- JgJD e 8 JSJ &re eri r&DtyOr lini ikmal eden Hayri bey ,,.a 
neticelenecektir. ~enelerdenheri mctıoe yapılmıştar. Şarpiler Hay- lun1tn MilJi Müdaffta Vekilimiz yete müracaat ederek ke11d111ıi• 
ölii vazıyetinde bulunan l.amir raklıya rlo~ru ç1luş yaptıktau Zel<tli hey diln ~ehrirnize aYdet 26 ARoıtoeta açıtm .. ı mu· )açık meYonttor. Bo paranın te- imal ettigi kolnçk" makineltrt" 
deniz sporunun ho ~oh.,si iki se· sonra 1'.'aldöken İAtıkarnetindeki eylemiş lznıiıpalaısa misafir ol- karrer Dokuz Eol111 Beynelmilel mini çart'leri a.raştırılm~ktacJır. nin Tilayet dalıilmdeki çiftli~ 
DP.danberi dirılmeye başlamıştır. şı.mllndarayı <fönerek Alaım- rnuotor. ZeklH bey bir hafta da panaytrın etrıhoda faali1et de- Belediye ilk tlefa "Y•rdığı lerdt- kullanılwaıının teaaı••• 
Di~er kotralar" niıheten hem cak Ay<lıoılenıiryolu iskeleaine ha lzınirde kalRcak ve gelt•cek YRm etmektedir. Panayıra işti- tahalıata ll&Y.,ten Şehir meolinln rica etmiştir. 
ucuz Ye beıo de yapılmatn kolay doğru yiikselecekler oradan da perşembe j<ÜDti Ege Yapurıle h- rftk edf'c~k hüytik firmalıtr pav- tton tevkaJa,le içtlma&Dda daha S 1 lh ti 
1 2 hh . Ş K "k t1 d yuolarını tan11im Te tezyin faa- oo bin liralık bir münakale yap- ı ır. raca . 

o ao 1 metre mora aı arpiler autno istı ametin e ı,amllo t· tt&nbula gidecektir. liyetile meş~oldtirler. Diğer ta- tırdıgına göre belediye büt
9
ealn- Ege vapurıle Yunanısl.., 

tceçeo 1eoe, körfea Yapurlara mü- raya gideoeklerdir. M.üıdbtklar hu "' p raftRn oldokça geni' tutulmuş don finüncö hir tabılaat bulmak 574 Sığır ihraç edilmiıtir. 
dürü merbnm Rifnt beyin tetb- şamandıradan tekrar geri döne· Kazım a•a b 1 ıua•raflarının • J d _ ..... , .. .. . . ~ u onan panayır • . ka .. fil kt .a· K f" an arma Onba,ısı Olaca.-
buın ıle yapı!mağa l>Aolandığı rek Saldökendelu şamtnıdıraya D f. ~- ._. tevzini busueouu temane Ç•· ım nıuı: gor me euır. flY ı- 15 A- _,. 
saman ber teYde oıdugu .J1bi gidıp gerı .wnecekıer ve yine An Da O ıs.,., ...... ,. naıışıtmsktat1ır. 1et panayır komiteaioe araedile- •• gustosta J•ndar~•. _.:. 

t k 1 014 • k I" ti t 1.ar· . 1 ferlerının onbaıılıga terfı ır bazı muarıahar bunların zmir Karataş iıtikametinde i •aman· gu 11. Dün belediyenin fen i•leri Ot'I ma ı sarnre n en 111 m· b I ı~ 
.;ıı d d h il 1 L -. ka 1 b 1 . t t 11 an arı yapılacaktır. ŞimCPJ-
uenisi için mnufık ?lmadıJını ıra an . ıtart ma a ine ge ere& Vali Kazım paşa dün sabah· ve hesap işleri miidörlerile alA- n arrnıo u oomaaı il• en e- kadar terfi için müracaat ed,., 
ancak göllerde Ye rakit ıularda yar1şı ıkmal 11deceklerdır. ÜQ tan akşama kadar Türk of is ınii- kadarlıudan mürekkep bir heyet oektir. • lerin mıkdarı otuz ikİf' 
ae•k Te idare edilebilece~ini iddia günde deYam edecek olan bo dfiriyetinde pADIJ'lf Ye muhtelif belediye relıi Dr. Rebçet Salih • • . baliğ olmuttur. 
etmitlerdi. Do ıtene yapılan ıki yarışlarda en fazla sayı alın ticaret işlerile meşgnl olmu•tur. beyin. riyrsetinlle toplaomı~,tır. Hillliabmer İ•mır merkeal 

11 
h•• ... y ~ 

... u ~ atand•tlara Ya,... teşTık mti•bakuında bası 1"1· mıntaka birincisi olacaktır. Te-sbit olunan zaruri mHraf Dokn11 .E1lft.l panayırında 90k 1, 
kenoilerin gerek acemilik •ege· Ha •ene Türkiye yelken hi- Kemal BeJ' ytıkftno 4.0,000 lirnya bati~ ot- zarif bir pavyon ha•ılanmalr.ta- RilAliahmer cemiyeti b~ 
rekee di'lr.lr.tıialilr.leri yüaüoden rincilikleri lıtanbulda 24 •6 25 · şnbeei tararından sou 15 ı-. EmlAk Te Eytam Banka11 maktadır. Buna mukabil mobam dır. Bu pınyonda eatışı HılAli· .. d bt 

1 1 
d d 

iki ••rpinıo denJlmeıinl de Altuetoı tarihlerinde yapılacak, d K 1 u M k d "d 1 b 1 h b k 1 d 1 •çın • mu aç o aıı ar ao 
v- l!ı _ mii ürü ema :oey er ez en men varı at ye ayrı mış u o a uıere ıra ı an ma en au arı t d bt l' f .

1 
ıerll 

1 h itt.b _.;a k ( · d L bi · · ı · kı ı · · va an aşa mo e ı veıı e ıa ane ı az auere tar- zmır en 11 rıncı ı dre ıırın. aldı~t bir telgrafla Ankaraya nan tahsisat yekfinu 32 bin lira· teşhir edilecek n ayrıoe satı' d J • t• 
1 1 hi f . · ·k· ·· ·· ·· l yar ım ey emış ar. pı er. •1 ne men ı propagan- cı, ) IJJCI Y-e u9uncu ge en ,.r. da•et edilmiştir. Momaileyb bu- tlftO ibarettir. Hınaeoaleyb J>80&· yapılacaktır. Renkli 80 reklam- vua dl 

il1tlar konulmo~to.Balbuki gerek pıler iştirak edeceklerdir. gün Aokaraya gidecektir. yır hütçesinde sekiz bin lira lını ıla hazırlanmaktadır. yetçe Takdir Edil -~ t 

g999n f'ene lzmirde yapılan Tür. Yllzme M/Uabaltalan ..,.,.".,.. Memleket baıttaueıi idare r 
kiye müe1tbakeiarında Te gerekte Hazı .ıebepler dolaayııile ıki N •f B Af M•• b t ç k dörö Ali Riza bey feTkalll 
bo eene yap•lan tepik yarıtla- haftadır yapılamıy&n yiizme teş· azı ey yon u ayaa 1 o meaaiıinden dolayı YİIAJ.w 
rıoda bo şarpilerin göllerde d.,_ •ik miisabakaları <la bu aa- takdirname ile taltif olanmoti,r 

itil lzmır d6ntzinde diklrat edi- hah tam saat dokozda Kar- f y G •d• Adllye Harç Tarifesi 
lirae nıük.,mmelen seYk ye idare şıyakada erkek ve kadııı ban· Talet.ile stan- a vaş 1 ıvor Adliye huç tarifesi kanoP• 
edilebileceğini •• biç bir uman yoları arM11nda şatlarla yapı · Lu)a NakJed ldı• ................................................................ nan tatbikine dair De•let Od,.-
denilmiyeceğint hi~e göeterd•. lacak muYakkat haYoz<la icra il Umumi Müdür Ali Sami BeyGe- tarafından kabul olunan i:ı"b"'' ' 
Geçen ıtme yapılan Türkiye bi- ohm.aoaktır. Meıkez Onıubnriyet Bankası me •ilayete lehli~ olonmu,t•'· ' 
rinciliklerinde körfezin bar Ta· Ya~me Programı: eehrimiz şuhesi ınüdiirii Nazif lecek Hafta Avrupaya Gidecek Kanunun tatblkıne hır Al .. 
kıt eemiyerı en eert inbatı e1 100 m~tre serbest yiizme Bey kendısinin talebi iizerjne UEl,an itib"ren başlanm••tar. 
mekte idi. Hakem heyeti bn •a- 100 c sırt iistii yiizme Rankamn lstaıılıal şubesi uıü<lür Uyuşturucu maddt!ler inhisa ı turucu maddeler inhisarı ıehri· Sadi Bey 
zıyet karıııında yArı~ıo tehirini 400 « serbest yiizme muavinliı?ine nakledilmiş yeri · rının bin müşkülüitla başladığı miz müdürü olup bir kaç aydan- P01t" Te Telgrat bA,müdiirt 
bile döşünmöt oi hayet müaabık- laOO c c c ne dot İstanbul mfidör maaTini mübayat itleri çok yavaı gitmek· beri Iranda ve diğ&r prk mem· yeti müfettişlerindtto Sadi tlff 

100 c c c • 1il 
lıuıo ıararı ozerına yarıtllua ıoo+2oo+ toO Tiirk bayrak Meclt bey tayin vJnrımoştor. tedir. inhisar idare!linin lzmir JeketleriDde idare heaabıoa tet- Ankara merk~zine naklen t• 
batlaoılmıştı. O gün yalnız Se· Nazif bey A vrupa<la }(ankacı lık şubesinin işe başladığı tarihten kik seyahat& yapmakta buhınan oloomn~h!r. 
ı ·m Z kj b "d · d k" · yarıt•· •t·b b · · d fd w Af V h·t b b .. f d Bomova MDdQrQ Köy_.,. 1 e ey 1 arHın e 1 tarpı- Atlamalar, yaterpc>lo. tahsilini ikmal etıni' A nopa ı ı aren şe rımız en a ıgı · a ı ey eı on gun zar ın a _...ı 
nin çarmıgı kırıldığı i9io yaraş Yüzme müsabakaları Ali Sab- Bankalıuııula staj gürtnti2' çok yonlarm yek6nu 15000 kilodan lstanbula dönecektir. Mumailey· Köylerdeki mektep •e r 
tabaemı ter ketmiş diger arka- ri bey kapt2'n, lzzet, Şükrii, Ah- kıymetli gtırıçleriwızdendiı·. Az ibarettir. ~oğrudan doğruya hin avdetioi müteakip umumi itlerini teftiş etmekte olan SO" 
dAfları hi9bir arı.raya oğrama· met Hamdi, Sadi Agnh beylerin .1 J . h" . 1 h müstahsilden alınan Afyon mik· müdür Ali Sami bey Avrupaya nova müdürü Edip Gültekin bit 
d zamanua zımr mu ıtırH e şa aı I b" . d B k "d k V hi b k d" • B d · · an yarışa dev"m Ye jkmal et hakemlikleri altında yapılacaktır. 

1 
•1 d L. . tarı yanız ın kılo ur. u ıs- gı ece ve a t ey en ısıoe ornovaya av et etmışhr. 

utrn ınua erın ı r sem patı n- . . . • w • • • • 

ınıolerdi. Bugün yapılaeak yel- Futbol MQaabakaaı t1 r . d 
1 

mın paraları peşın verılmış dıger vekalet edecektır. Alı Samı be-
ken yaraşları her btılde di~er B Ü 17 d Al k yau ırmıetı. zmır en ayrı ışı te· .. ı d l lib t . A b t Af K n ratı•f og rı tıaat e sanca essürii mucip olaoağıntla şüphe tuccar ar an yapı an m ayaa yın vrupa seya a ı yon sa- O pe 
müaabakalara niıpeteıı daha rııtadyuwunda Altay takımı ile yoktur. bonolara bağlanmıştır. Mübayaat tışlarile alakadar olup Kartella y B[ V Se1" 
11eYkli Ye heyecAnh olacaktır. u. MuıeYi takımı arasında bir fut· yekünu evvelce küçük. bir ihracat temas edeceği ve bir anlaşma Af eyva ~ 
11ım zamandanbt1ri yelkflncıler bol musabakası yapılacak ve oy on F tb• H tacirinin bir sene zarfında aldığı zemini bazırlamağa çabşacağı H lhra9 Edı~OI' ~ 
mootanmen çahşmakt• . Ye bat- Vahap bey tarafındao idıue edi- e ıye anım afyonların miktarından farksız· tahmin edilmektedir. Kartella Y•ş meyYa Ye ıebze '"''' "' 
ta en Hrt baYalarda denıze açıl- lecektir. dır. Bu vaziyet te evvelki neı bir itillfa varmak mUmknn olursa operatifi htrafından ıon b.ı: • ... •. • .• ... lırdeıı·na ILı' El Silah Attı riyatımızı teyit eylemektedir. idarenin mübayaatı tevsi ede- zarfında htıııbul, Ankara ~ 

D iz Yolla 1 V Purla V 1 Haber aldığımıza göre uyuş· ceği f6pheaizdir. Eılr.işehire sekiz bin ıep•' 1 it en . r a - Asansörde Adalet sokağında •• ., • •• •• üaitm ıtıYkeylemiştir. ~ i 

R "b F 1 1 Mustafa kızı Fethiye hanımla Nihat Bey Bir Bulgar Ahiren Boca miiıtıheillerf ~ ,, 
rına ag et az a a ctı kardeıi Osman efendi arasında •a•illlden .&v- Bud•t Barlolne bu kooperıttiftt d"hil olmOf 

"ı miras meselesinden kavga çık- Te kooperatif bir kRt dalı• f 

Ş h • • A t ı·"'. e·· .. k e· Mlf. Fethiye hanım evinde bu· det Etti Qıka:rılaoaktı:r ni,ıemiştir. ..ı 
e rlmlZ CeD e lgJ UYU Jr Jundurduğu tabanca ile kardeşi Nazilli pamnkları?da baş göı- Aydında Adanot oğla K~ma- BoroaYa kooperatifi r' 

ı ti D h•ı• d ) kl d Osman efendiye katil kastile iki teren hastalı1tı teoh11 T& fenni t~f !.•minde b.ir .. ftu~garın Taziye- Sami bey tarafındın da le~~ 
0 zam 8 1 10 e ~ 8 IŞmB 8 lr I it t . f Ç k .1 tedabiri yapmak üzere Nazilliye tı şupheli görulmü, Te yakala- derifeye mühim miktarda 1"' 

. e eı .e mıı ır. 1 ~n mermı er gitti~ini yazuığımız mıotaka zi · ııarak şehrimize getlrllmlttlr •.. H ft r k 
1 

at&-" 
Deniz yollara işletme id11re-ı dc,layuule latan bula akrn e<len- h~defe ııabet etmemış ve. Fet· raat e11dtitüeü müdUrü Nıbat bey Ktrnatef hakkında yapılan tah- uııc m ye IŞC. 8 1. 88

.• 
0 nnm •"' 

ıinin şehrimiz aı}enteligi Topço Jer de çok olduğnndırn Perşembe hıy~ ~a~ım yakalanarak adlıyeye di~n .akşam Ş6hrjmize avdet et- kikat neticeıinde hodot haricine Bonlar da 1• lunıtet ,..,ıt ~ 
oglu Nl'zmı beye verilınışti . giinii kısmen doln gelen varur· verılmııtar. mıştır. Qtkıuılmaeı takarrür etmi,tir. MunrdR p1y:uıaya uzolunıtoıak 
.Acentelık • miidtirlüğü Emin tarda htanbola bilet alabilmesi Tefrika No. 22 Atuatos: 10 yakın oJmakla yükaelinir ve yal- sonra onu benimsedim ve ye~ 
zade Neşet bey tarafmdau ifa bayii müşkülleşmiştir. Bu JÜ'I· nız bozuk bütün bir &mrün saa· tirdim. Sen lst~nbul~ g~li~ke• 

B l S l il ? d t b rıar Avrupaya tabsıle gıtmıth· 11 edılmekt~dir. Acente moamel&h den yer hulamıyan yolcular 81Z- 4ft ev yor n e ve gururunu azı • o . .b. "ki ,,. 
tam ticari hir zıhnıyetle tanzim !anıyorlar. Acente bu vaziyetin '-1 Bilmem ki bugün, bu derin . . da se~ı~ gı 1

' mu••, ı~ 
.. kA · · b b k k f" lası •. Bunun ıçın güzel san at:-.J e<lilmiş olup bir çok alakadar de tanzimi için bazı tedbirler ·~ u~etımı ana u arışı ı- da çok büyil k muvaffakır•':, 

]arın ıneıııorıniy<ıtini celbeyle. almı1t4tır. Bir klıını yoloolarıo ~u.Jıar-rlr:l : :Reb:la .A.rll kırlerı yazdtrtır . Gel ve mutlaka gösterdi Bugün de Pariste "~ 
ruektetlır. Müte;;ıebbis gennlerin kamara kaı>atarak son dakikRda Ü .. . _ .. , . . gel Benı· sen herkesten fazla l d · ı · 

.,. .._ lı ti ı.l 
1 

. . "Kutlu olsun lku, ışte dun · rumce oıes ut edehıhyor. Fakat ·· serva uvar an •t enmıf, .,.,,,. 
az zamaııdl\ güsterdıkleri intizam s~!~. ~. arın t~n . vazgeçm~ crırıı yada hiç düşünülmeden benli · Bülent böyle düıünmüyor. anlarsın •. Senin gelişin benim rinl.eımiş ka~iliyetle.rl~ öz!~ 
(·ıdden t"kdue layıktır. y ~lnız gozonune ge ırmış ve şo ararı ğini ve bütün hayatını ellerine Onda anlıyamadığım bir ek · sevinmemi, saadetimi arttıracak- gehyor Senın musıkı he. 'I 
])e11ız yolhuı işlerme idare11 Mı- almıştır. Perşembe poetalarıuda b k b·ı w• b. d d •w• b .. d k tır. rini tamamlıyacağı ve yeoı ,,1 
sır hattında mühim teozil&t yap· mevki aytrtan yolcular ayni gün ıra a 1 ecegın ır a am,. e · sıgı 0 • enım ıçım e 0 umuş- B 

1 
d. .

1 
N · · k meıgale hazırlıyacağı içio ,.. J 

miştin.. tur. Ruhumun derinliklerini arat· n en ın sesı · e ıyı er en . . ,,-
t ıj?mda n lıogünlerde hkenderi- 11at 11 e kadar biletlerini alma- _ . .. .. v ld"• G k d k k k nıyorum Sen ne dersın ya• ., 

- Evet hayatımı ona bırak· tıran gozlerı yuzume saplandıgı ge ı · enç a ıo oıara 8 B . . c..kl 
yedeıı lsıar.bola mühim miktar- ga mecbur totnlaoaktır. Bu aaata k Bül d k il - en mı? Ne dıye ~·~ 

tığım gündenberi kaygısız ve vakıt niçin karardığını dudak· pıya oıtu. en ° annı S · · . H 1• k b · tao•PI'"' da yo•C'u ve etıyyab kafileleri kadar hilntlerloi ı&lmıyanların evıncınıze a u eyı ~ 
~apurlarda yer almaktadırlar. ayırdıklau mahaller dig(jr mö· mes'udum, fakat acaba onu mes'- larlnın acı, acı, niçin gerildiğini uzath: . w. ·1 dığım halde ortak oluyo "'I 
lzıııırde tıükiim ıüren sıoa'clar racaat sahiplerıoe 81\ttlaoaktır. ut edebiliyor muyum? O eriıil· anlıyamıyorum . - Erken geldım. degıl o'ı Bahusus bu kadar sevgili 1ıl' ı:\ı 

mez bir mahl6ktur. Düşüncelerinin Sebebi oldu- S~na güzel bi~ haberım var • yeğen elbet benim de bir r,ı 

Bl•r Ameleoı·n 114 Lirayı Düıünceleri, ilmi, prensipleri ğumu anlıyor, ve içime bir zeh· kul Haluk gelıyor.. . • .. . deşim olacak, onun her 511 il '•· 
gibi aıkı sevgisi de yüksek pek rin aktıgw ını duyuyorum.. Artık aylardanben hıç degıı· le istirahatini gözetme~ 

,,10 Liraya Satmıt . · · d ı k d ı .. .. t ceıırıdt· Sağ Eli E•ildi lznıır bnıoat mohaaebe mii- yüksektir, acaba b~n de bu yiik· Onun benden sakladığı bir mıyen, yuvHmızın ıçın e yanız ev a ın ıgımı gos ere ~ 
Aydın kooperatif ittihadı dürlliJtii birinci tnbe memorn sekliğe mukabele edebilecek keder, benim ona anlatamadı geçirdiğin ıaatla~ı dolduracak . .• • •. . k~ 

amelesinden Ahmet oğlu hafır Rifat efendioın yiiz on dört lira kuvvet Ye kebiliyet var mı? işte ğım duygularım, tamamile kay- iyi bir arkadaş, bır kardeş!. • . Ülku .. sabahtanberı ~ 
Ali efendi, tirkete ait bir koope· kıymdtindeki bonoıonu başk•ll · bunu kat'iyetle bilemiyorum. naımamıza yaklaımamıza enıel Yok inklr etme, ben anlayo· ıçınde 8fagı yukarı kodfll _, ı 

t ' f k" · t k 1 • · · 1 n 20 I" kabili d tmak B . d d 1 bah · 1.. d ti ı k ı Yukarı salonun sonun •• ~~ ra ı ma ınesı e er egıoı su u a ıta mu n • ta azan dalan, gözlerın e, tlfün- o mua, byar ıaım tonsuz ur rum uzun .. a er yanız a ıyor 
1 

ki b··ı·· .. • bir~ 
mezar sokajından götürürken ıoretile dolaodırıoıhktan ıaçhı ) . . I k • • b. k d. bT d. k 1 H 1 k d- d ı a o unmuş genış 
tekerlek devrilmit ve Ali efendi- muakkip Salih ollo ()emao c~ ~rını an ama .• ıçı~ tr çocn ıye 111 ım. b. b'I Ye ~1 1 ıyonun. a u k u;!_~ a Halikun çalıımuına, i ~ 
nıa uğ eli altında kalarak ezil- efendi hakkında biriooi möı ııbı yalvarmak ~ıatenm. Bununla beraber ır a• 1 e •en en sonra en ço seT ıgım, gibi kompozisyonlarile uğr 
miıtir. Yaralı hastanede tedavi t•ntiklikte tabkika&a b .. lan- Bu Akin. bu temiz yaya, ba una dert yanıyorum nama. Bil- Ye emniyet ettiğim oğlum gibi sına ayırmııta. ...,,. 

· •ltıaa ahnmııtır. mıstır. derin muhabbet beai biltlin im· l•at, 67le adamlardudır ki ou bir ıeaçtll' · Amcamua illmüdea - Sorıu vfJ/ 



unDeFırkaBinasında'- SON TELGRAF HABERLER/ 
ihracatçılar Toplandı 1 ' • 1 - - • ' • 

::~ıar~-n Düşk~n <?In.a~m1n se- Komitecilerin Tehditleri Para Etmedi Haver 
hı lkı Nokta Uzerınde Toplandı 9 E 1,..1 p 1 • D 1 t D • il d Hindenburg Ma-

1 y u anayırı çın ev e emıryo arın a • 
- Avrupa Alıcılarının Gevşek Davrannıası Yüzde (80) Yeniden Tenzilat y ld tewıne iştirak 

l - Satıcıfann istical ile Birbirlerile Rekabetidir. apı 1 Etmedi 
llali~~lıb,~ı ıuadtltlerımızaıı eo 'l'6lıellur eden ıkı noktaya karşı Y111roal&YJ'& .&dllJ'& Sarayında PatllJ"&D Bomba HAV.ER, 9 (AA) - Bayer 
'•& lblerınden birmi teokll edttrı tethirler müzakere edilmiş isf' dfJ lstanbul, 9 (Hususi) - Sof· ği yoku ve emtaa nakliyat tari- ATJNA, 8 (Hususi) - Zag- meb'oım ve belediye reiıi M. Lo· 
rap llllerhnizin dott~r fiyatle Av. e8881t bir karar almak müınküo yadan gelen haberlere göre ko felerindeki tenzillta illvetan ye· raptan bildiriliyör: YugoalaYya on Mayer reami binalara matem 
.. '.h ihraç edilebllmt1ıi için olarnnwışhr. Yalnıx ihrac"t ta. aıitecilerle hükümet kuvvetleri oiden lzmir kurtulut bayramı ve adliye sarayının ilst kabnda bir bayragı çekil~e.al hakkında da
.,,_ 11 tedbirler alınmuma lti1.unı cirleri Eylftl ayı içerisinde ah- arasında mllcadele biltün şidde- 9 Eylill beynelmilel panayın mü· bomba infilik etmiı inaanca blltye nezaretı~ı~ talimatma •• 
••tflidtı 1 fl 'dd t'I d d' M k . . 1 oeyabı Yermittır. l ~ü ma.luıııdnr. cılarrn fazlalaşaoağtnı >11 m 011 • şı e ı e evam e ıyor. a e· naıebetile bil'amum hatlar iize- zayıab mucap o mam11br. Ancak . 
ı.. .... ,1~ {)iyau11111 t;ok dü•lik anıl- ıebetle fııttlerin yiikaelmeıl bü· donya ibtilll komiteainin Bulgar rinde ytizde 80 tenaillt icraıına hldiıe memlekette büyllk bir t Mareş~l ~ıııdenbnrgno Yefa· 

.... v ~ . · ıi d b J ö d d'kl . h 1 . ı matemıne ı,Urak edemfyeae-
~Jr ı1t1kb:ıl için endi•"l~r nyırn· ylik bir ihtimal dahı 11 e O· nazır anna g n er ı erı Bitim karar . ti Ba tenzillt iz- eyecan uyan• ırmıtbr. Adbye ıtimt' mttt-· ·r· B j -' 

lbt v 0 1 di hd 'd' . 'h . d vermıı r. b" ba k . l!'ı _..ıı ım. ur aY•••Y• 
'°l'I •tır. Ev4'1ki gftn !atıcılıu ıundaıtunu il.,rl ı.ürm ter r. te ı ını ı tıya e en mektuplar • .d k halk t ·ııt b.. ınaıınıo f a bır yeriade de ye ltçi Alemine menıap erkek•• 
"'• ••dıtı gıbi dün d., ihracat. Her iki tçtimaın netıcelerl Uze. hilkumet erklnı üzerinde hiç bir mıre. ~1 

ece . enzı 
1 

bir Blüm makinesi bulunmuttar. kadrnların onuo ldarui aama-
"' r hi rinde hiraz daha Tttziyet tamik tesir yapmamııtır. Hilk6met kuv- letlerını huni bulananlara da Poliı taharriyat ve tahkikata nında teoemmü ka1Dplaraoa hap-
4.._1, r içtim" yapıuı~lardır . I lk b•J ti • d -~11 
~~., ntı eumbnriyet b"lk fırkası olııııaoak keyfiyet lktieat VekA· vetleri Sofyada tahaniyata de teımi edilmiı ha ı e erın e devam etmesine rapen biç bir ·~ mit oldoklarıoı Te yapılan 
11,k&tında 1apılmıf mü•akerclorn leline lılldirllt\ocktir. Yam!a azılı komitecileri birer bi· de ayrıca ytizde elli tenzillt ya· ip ucu ele geçirememiıtir. b~tün oi~ayetle~~ keudi otorlteıl 

' ~il& • rer yakaJıyarak tevkif etmekte· pılma11 tasyip olunmuttur. Bu Hliktmet bu ıuilrutlan tertip a •
0

: a mış 0 nğano aootmı. 
~.11 • 1et id•re heyeti r"ieı • * d . 1 I eJ k yaoaeım. '-4: ı!e ticaret odaısı reiaı Hl\lcı Birkaç gündenberi çok yav•ıt ır er. .. auretle zmir panayinna 1 ece - edenleri bulanlara 20 bin dinar Hindenbargnn ölümü bi•iaa 
"'-ı Q"kkı beyler iştirak 6 yle- lı{lden yeni mahsul Hhtları diio lstanbal 8 ( Huauaı) - Dev· ler maırafsız denecek kadar u· iknmiye vereceğini gazetelerle i9in ne bir uvioç ve ne de bil 

-, •rdır. birden hl re biraz hıuıuetlenmıt- Jet Demiryolları ıon defa yapb· cuz ıeyahat edebileceklerdir. halka ilin etmittir. matem güoü olamaz. 

itıı4'11i Bey ihracat tacirlerine tir. • • 11 
• • • 1 • 11 

• a 
,, ... '•rı 8tıbebini izah e<lerek Borsıu..la yedi kuruş yirmi G . H il •• u·ı~ A G v 1 h. 1 v k·ı· 
l~~~~:~:~Ö•b'!~!:m~ı::;~· ;:~: ;~::·~ın·~·.:·:ı:::11 ..,'.;.:..1.:. ı 0~:·:~ I azı• z e"·· ı i er ra· • e n ısar ar e ı ı 
llltt

10 l\lyotı, Hoc" Zl\de Ah eeh.,bi pıtzl\rksı ~unn Avrupaya sında Telgraf Teatı·sı· •. Karadenı·z Sahı·ııerı·nde 
~ lzrntrli Talat, Balcı oğla ,clıJtcek Y11pur hulorıdu1tanJttn 
"' ı, Şerif Pa,a zade Söreyy" bütiiıı ihracalçılıuıın ilk mnbsuı. .. ...................... - ....................... . 

•ı,t:if Pata aade Rıaa hatetıe deıı hir kaç yiiz koıu ,ı~kıe~e~ Bindenburgun ölümün- Zongaldakta Kömür Amelesinin 
" Sal&bedclıu heylur riya- istemeleridir. OomartHl günü d D v 1 v . 
ı.:' dti,kun111~u stıbeplerini piyıtsıuıın aaba. ziyade 01'"1ı'.1 k en ogan Teessür er.. aııyeti Tetkik Ediliyor ••• 
~ •Ylemitlerdir. Ahnı'" jza. ıuzedece1tine 11üpheuı nazarıle . ŞiLE, 9 (AA) - Gümrük ve itibaren faaliyete geçecek Ti 
•tı" n ti b k l yor Di&er bir k11aın tüc- Ankara, 8 (A.A) - H"ıaı-1e11Hrle haber aldım. Matemı· 1 h. 1 V k"I. 1 t b 1 L • ö d ·ı k 1 L-• 
''" n • oeeı A nopa · alıcıları· a k ı • . ~ f ı b c:amhar b,.zretlerf mar94al von nlze canda o ı,ttrak eder. Ye ıizt n ısar ar e ı ı ve s an u meo- aergıye g n erı ece o an uaaı· 
'" •,;h dınrırnmaaı .,.8 hunu carlarda d~nk~A ~a •~etı: ~· :- Hındenburgon T•·fah münaaebe en aamimt ta•iyetlerlmle bera- usu Ali Rina bey bugün buraya ları toplamağa bqhyacakbr. 
--•t..o dftrkiye sahoıl&ranrn da binı nmnmı e r a h 111A 11 erti e tile A iman deYleU rtıisi M. Hit- ber derin aempatlmln ifadesini ıeldi. Halkın bir çok dileklerini Serıide giUyağı afyon fibi mem-
,,.. • iyen flatları kırMrak me•oot heyecan ve HS.tf•Y• n dinledi. Bu meyanda geçimi odun leketin diğer iatihaal ve ihraç 
"·"larına 

1 
i \ 1 bir ler" aşa1tıdaki tel yaa11ım gön takdım edMim, miralayım efen k 

•l~tt ~ miitbtt bir rekabetin bastlrı '!1•" ç u yapı ruış dermişlerdir: dıoı Ye ömiir itlerine baih k&yltl- maddeleri de zengin bir ıekilde 
.. •iirmeaidir hartılııeta aUeylemektedirler. e·· .. k .1 1 t . . . • A•zl Mustafa Kemal müzden odun ye kömlriln nak- letbir edilecektir. • uyu uev e reıeının vefa· v 
~ • • • • d tile pek miiteellim olar11k en Harlctye v6kıli Tevfik Rü~tü liyat ve ihracatına ait umumi bir MualllmlM" Ko,,,,.., 
~ransada Altınor u aa~imf tazt1etlerimle T~rk mil- be1efendi lie Von Nenrat ara- tikiyetini çok haklı balarak bu Antalya 9 ( A • A) - Dlrt 

ıeuıe beraber Alman mılletınlu ıında şu telgraflar teati edil- hususta halkın lehine bir karar Ağuıtoe tarihinde topla- ı.. 
b - • • • • • bo matemine aıamt ışı ırak etti- mi,tir: ittihazı için Ziraat Veklletine ltir muallimler kongresi bugiln aoa 

'lltayvan ithal Voleybol Likle- ğım teminatmı J'JBh devletlerine Devlet r~lıl İnHe,al Binden- telgraf çekerek lataabma hare- i~timaını yaparak dağılm11br. 
jzbar Ye ifade ~dArim. burgun .-fattl• Almaayanıa dl- ketA~tt~Jl be Ko...,. 1954 - 1935 ••-' 

Aa:,ı·mıerı·nde rı·ne Ba•ladı 8•ZI Mustafa Kem•I ld lt el d d i nana Jİ• H tanaat itinde id•rl .. teclri8t maddeler ~o ~ çar o up,o em en ıon erece bb h lk k . . • • 

Bu Sene l·kı'ncı· defa olarak Bitler ~o cevrhı göndermıştir: .. 1 k . ı . . Ye teşe nsn a ımızı ço ıeftD lzennde teıpıt edilen razname-

T d•J,.. muteetı1ır o ara tazıyet erımı d. · t" f d k • • a 1 at Tiirkt1e Rei11oonıhoro Oazı . . . .. . ırmıı ır. ye göre av alı ararlar ıttilıa 
Altlnordu ku!Obll mensubioi ara- vo derın aempatımın mutee•aır z ld k 9 (AA) 4 Muıtafa Kemal hazretlerine .. onıu a - Sıh etmiıtir. 

"brı "~•ra Törkof iı riyaaetinden ıında Voleybol liklerine başlan- . . . ' .. ıfadeairıi kabol boyormanıu •ah hiye Müstqarı Dr. Hilumettin Ant Bir Zeln,. 
... ~·•of iı mftdllrlftğUne K•leo mıştır. Geçen Pazar günü neti· b Alımdan ı mılletı.nın pek . dınu devletlerinden rica ederim. beyin refakatında bulunan ıicil Bafra 9 ( AA ) - Din gece 
ltL. ••b•rd F h f k" L•kt ecce e• et reısı Von Hın en- z·L-· , °'' • ranaanın arvan celenen birinci se er ı ı e . . . Dr. Tevfik RDtta umum mtidllıO Dr. 111111 Süley- ıaat 21,30 da prktaa rarba dof· 
tırıı ... ~"~1nin tadil edildiği biJ .. Fahri beyin temıil ettiği takım l•ur~on ~1!"1 dolayıaıle .day.do,ıo 1'örkiye barıcıye Yeluh Dr. man bey amele yerlerini tetkike ru bir uniye kadar ılre• al 
1'oıt teır. Öküz manda inek t k l derın yeısı aatl devletınlzıo ve T fik Rü tfi L- f dl h t devam ederek dlln lf Bankası •e ıı"ddetlı' bı"r •el•ele hi•eclil· •- l'!I,, t ' ' ' kaunmıt ye mevu upayı • · T.. . . . ev ş ueye en ••re - ... • .. 
"' 0 •un Ye dloi mandalar- k urk mılletının payla11mHını leriotı, ocaklannda 1800 metreye inmiı · · 
~ "tiı k h y ni Likte kazanaca fa· . .1 d d __ 1 mııbr. 11,, ·1 ilo huabile 150 Frank, mıt · e . f d göıleren yürekten ıözleri için A lmaııyanın a~ır •iyam• ha· Ye ııçı er ma en e ~-.ıtırken Mf!Jb'aalar'1t 1"""""1ri 
"-ıı~ "r4aa 10 kilo heHbile U. kıma idar~ be!eh ~ra ın ~o zatı deYletler1nden benım Ye Ra· raretle ittlraklnize dair teaellt tetkik etmiıtir. Kan, O (A. A) - Mıntakama 
~t.iı domuzlardan yiiz kilo bir Çay ııyafetı verılecekbr. yi' bHk4metıoin en aamimt te· yatk&r aözlerdtın dolayı ıamimt Pana'lır,..ua Hazırlı/dar :ant ye iktiıadt yaziyetile ya· 
:'rı tr,' 'c221S, cJom~ıı ya~raların- Dört takımdan mOteıekkd bu şekktlrlerlnf Jlltfen kabul ba tt-şekkürlerimin kabulöuü satı laparta 9 (AA). - Tica~et kından alikac:lar olu :e halkm 
r,._lc ilo huabıle sı buçok Like dlln akıam kulüp saha11nda yurmanun rica ederim. dnletl ı·oden ric d . odasının buenekı beynelmilel dertlerini dialiyea meb astan_. 
~· ' do 41 er a e erı m. b · la art Mabi · Balaa Tal" .__ ıı!) he n arulmot etl6rden yüz bir çok seyirci önUnde batlan· M. Hltler Ray, Nazın mır pana~rm_a • p • amn met· . ~ pata ~· . ı _, 
'lı,,, 11•blle 12ô frank resim 'Jk A~ d·ı Kadri Ne· ANKARA 9 (A.A) - Ret- Baron Yon Neuratll hur hablanJe iftirakı kararlat· pbrimıze helmıtletdir. 

a"lct·.. mıı 1 1Daçı 1 
t , , b 1 b B ..n.. ti t da y ' a•--A•. 

S ··· .' . . H 1 k b • ıtloomhur Hazretleri Mare~al Alman Mutbaatının · rı mıı r. Ua- care o o -.-ln lht•l"'f cati; Abdı, Fehm~, ~• ~ ey Von Hindenbor~un nfah dola- Memnantgdt ıında yapılan toplanbda •ergi Siirt, 9 (A.A) - Frah ile Sır• 
lie ır •. ~ 1 lerden m6teıe~kıl Adıl. takımı yııtle MareşRhn btlyök 0~ıo Mı Berfin, 8 (A.A) _ Alman it,1~rile meıgul olma~ kere. d6rt aak arasınd~ ot~mo.bi~ yola gl· 
1'. YetBuğün Gıdıyor ile Celil, lbrahım, HOaeyın, Ser· '"'"' J'on Hindenburga attndeki matbuatı Mareşal Hindenborgun kı11~en ~~ekkep. bır komıayon zergibı ~esbıt edılmiftir. Yum-

"'- ~ 'lııtdınn Çirpi ye Torbalı- met, Mustafa, Zeyyat beylerden teessür telgrah111 göudermittir: öltimtt doJayfıile bBtftn ecnebi tefkil edildı. Komıayoa yarından da ameliyata bulanacaktır. 
' • ._.,.,. köyleri aruındaki müteıekkil Celil takımı ıs 7 Miralay Fon İ:lınd"nborg memleketlerde yapılan meruimi k.. e·.... F .k 
~' llıtillfını halletmek üzere 15-14 3-5 sayı ile kaıanmJtbr. B~yü~ deTltt reısi namdar bti1ttk bir meıooon•1etle kıy· Bakır oy ez abrı ası 
~~t lcl•re . . . . ·ıaabaka 1 Fahri pedtrınizıo Tefatıoı acı hır te- dt1tmektedlrler. 
~-~~ heyetinden Maarıf lkınoı mı 1 • ........................ .. .................... . 

~~-d· . Nam ve Nafia bqmii Zeki, Ahınet, H~ıan, Sı~kı, 0·~ Pazartesı· Merasimle Açılacak 
t...ı .. , Nu . be 1 b vat be7lerden mıitetekkıl Fabrı G .. ç s·sı·kı tçı·ı • ~liaı.... rı y er agün ma· 1 .M. U 1 e erı 1 T BU .. f b ik ·ı doL ... aid k . takımı ile Muıtafıa, Oema t U• s AN L, 9 ( Huausı) - Bakırk&y bez a ı uı e ·-a 

"-•ece lerdır. ·aaffer DonJar, Haydar, Zeki .. - ·-. fabrikuama yeniden tesis edilif kuamlannın kipt reami Batml 
'1Uzelyalıda heyle;d~n müteşekkil Muıtafa A k d e·· .. k M • 1 K lımet paşa ft iktisat Vekili CeW beyin huurile Aiustosu 

liir- I{. . . takımı yapm•e ve neticede .Fabri D ara 8 uyu er asım e ar• 13üncii Pazartesi günü icrası ..rti katiyecle takarrür eylmtıtır. 

~ ~~;~lyue~;Me~~b;:~f;ktd~ ~::ıpl~~.::.::~ ... 8115 . 1 oayı şılandıl~~ .. :Y.! .. ~ed~!.~~~.~ .. Verildi yeni Bir Kaçakçı Se bekesi 
~tt. e uıuı e en ı Her perşeınbe aktamı mü'a A k 8 ( T .. k 1 uerı 1( ''•de•~: Al n ara. .A.A) - ur ıye man oemı7• amuml merke•i latanbul, 9 (Hususi) - Hariçten kaçak morfin ithal eden yeni 
'Pt 1r. açah 9 num•ralı bakalar• deva11t edilPoektir. f ~ ı ~. t bitiklet turunu tam bir maYa • ve ıpor kulüplHl erlrAnı Te Ma bir kaçakçı tel.ekeli daha meycla• çıkanlmqbr. Ele ıeçen 175 

~ ~!~~~~.~·:hi~::~::~· :::::~ = Aiikairliri ~~~~:~·bl::::;:.:,,ol::gu:~:: ~:::;.:!~' =~:~.:m~: ... mulb tüp moo~kn km~ndlearerıendilmiEıtirr.ken K'lpatılması 
'='n .•• ~:~~:':::·~~n ş::· Gazetelere gönderi- rlınl•• ıı•lmiolordlr. Blıiklotçiler Borada Mahahıgücü, fOhlr u a il 
,_.._ k 'Çin i - b. y Kırık kalede "Ve ayrıca Muhafız- BalkeYi namına notaklal' ıöylen- e· ç L ''kA tt . M . Ol t 
~ d:• .'-teııai, :: ~:fam:::~:· len bazı ilanlarda ar- gücü idman cemiyetleri ittlfıakı miş Te ıporoulara, idman cemi· " Dı yl aya en ucıp mus ur 
;\aı,,_ ~.1111 lftir. Şof8re •e yol şın, endaze, okka gibi kalöpleri namına da KayHta yetlerl umumi merkezi namrna lstanbul, 9 <Hususi) - Dükkinlaıın aaat 19 da ukenden ka-
' • ~: . fcy olanaaııthr. nlemnu ölçüler }<ayıt· kartılanmıthr. bir vazo hediye edilmio Ankara panmaaı ~ir .ç~k esnaf Ye tüccarlar!n _ıikiyetlerini mu~ip ~lmu?tv. 

~· . ........ ,., •.• ,,........... ~ Adliye Vekili Ş.araçof!lo Şük - mıntakuı namına da l>lr baket Cu~artesı bılumum kaymaka~lar ıçbma ederek vazıyeb yenıdea 
~~ I 8 IOV8 ları gözükn1ektedir. rft beyefendi de Kaya1a p;elmiş· nrilmi,tir. tetkık ye -:ntadlea edecekllerdkır. Ge o· •m 

:-~. : •r :tıauıand" \>lirltk hir AJAkadarlann bu hu- ler ve ııporcuları muvaffakıyetle Kafile 6nde •l•lka olmak Evın e rıp a zen ımı 
, ""' •-.•an Y~lon ~raş bı· suslara dikkat etmesi baıprdıkları bu hırdan dola1ı tlmere &ast he)'keU öntlne man- \' • • 

..... i Uakikat ııouı!ok nuıan1elatan teehhüre tebrik etmitl•rdlr. Biıiklet9iler 1 t •tm•t Te b c1 la k fı ....... ( ....... ) - EYJatle .l!. .. "ı-~eti··~l'NI ile 
~ ~ '•ttı. d d . k Kay11 Oebeoi 7olaada aanrl • • •ra • •1 e • c-ak..,_ çıplak ...... ••..,_ • tri ,. ••••r-
'''-tıt._ • • • 1 ~""' n- uğraınnnla~ nokta.an• öf 1 •• Samanpa•r••• bir ~lenlı: T•• •• lı:atll• ıelll larm+n J>i.utıl ..... .ı..- .__ tanfmdaa eçllaa ~ ~ 
tıııı.:"" • ._.._ • ta ' "e ~aı. :-Hbtı i9in dan ilAnolunur. m re•• beWI B lk flık81ı tarafıHaa Mı MW.. uaı eilı. ticeleamiftir. Haku ......... llU.me ı-.k •ererek 
.,.., •1'4eaa11•.u vuHmek ft-8 (8 4') 

4• •llAf•&
1 1 

1• alil ,ı 1 ... mı'ı•'- ~-eli• Q) lira ufaka it ...... hkiat eylemiflir. 
•• BalbT •-"rllD•- .,_ .. ..... - - - - .... • ~-
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Elaziz Hatlı Bugün 
lşletmeğe Açılacaktır 

Bu Münasebetle Elazizde 
Merasim Yapılacaktır 
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İK~ı:::!LER ~ 
........ Aktör Yamağı 

ÜZÜM Satışları nazır Paraıa.rı Eıe 
.... Geçirince 

Piyasada Hareket Uy~nmak Uzercdir Y~M Ha1~:;~1~~zin~:::d::~~~~sb~:~ 
~ B H . . d 1 enı ahsul bahaddin bey operetinde yar· l:'pa Ve Palamutların orsa arıcın e 1'Juame e Çu. Ahcı Fiat dımcı Hasip oğlu Nedim efendi 

Görmesi Çok Fena Neticeler Vermektedir 140 H.I. Ahmet 9 13 30 oyun esnasıoda arkadaşlarandan 
i'r- - 136 F. Solari Remzi efendinin pantalonunu 

' U • 7 20 giydiği sırada pantalonun cebin-
f\ Zlinı Piyasasının Tabii Şeklini Alması Cumartesi Gününden Sonra yapıla- 94 Jiro ~c Şü. 7 25 11 50 deki yedi lirasmı almıştır. Ken• 

" \i~k Muamelelere Ba!!!ıdır. Bakla Ve Pamu .. k. Fiyatlar_ •. Tereffüe M.eyyaldir 5
6

5
1 KŞ •. RAız. aKHizaımlef. 8 11 25 disine iade etmesi söylenince 

ı.J u 9 50 15 parayı otlar arasana atmış ve 
~ 0 n lınttayn uit ı>ıyasa vllzıyeti mekte ve ukudalın btıhembal bor- da ki musa1t vazıyetden ıstı fa- yoktur. Zeytin pıyasaeı durgun 

45 
N" 

' 6 b · d d · ı · · .1 1t 1 1 . ·ı·k L k · ı ıtel 12 16 50 zabıtaca yakalanarak adliyeye a ors" ınuumellLtı geçen ve Haya tescilini ııatık hulnrıınasına e e ı nHıııının uo,.,rn o acağı o up lm halin şım<lı ı u şe ı - 1 . 

11
;h1t "Vvelki baltalar~ rıazaran ve horsıuıın tıcart•t odası ve Tiirk- kanaatını izhar etmektedirler. de devam edeoeği tahmin edili- 40 Alyoti Bi. 7 9 50 verı mıştir. 
nı::kça ~ harııı-etli ~eçrni~ ve ofi~i g-ibi bnJen iki kuvvetli ıa· Pamuk yor. 21 Y. 1. TaJit 11 14 Ticaret 
, llıelut. umıııuıyede ve LıllıRB· hırı holunına~ına rnjtmen borsa Son hkfta içinde lıoı saya ki- Afyon 15 D. Arditi 10 12 Mahkemesinde 
~-~hrııcat eşynsırıı te~kil eylıyen idaresınin arpanırı horsa harioın· loım 38,5 kuruştan 138 hafya Borsaya bo hafta zarfında 10 M. J, Taranto 15 l7 SO Yalan Yere Yemin Edenler 
d, tl11ler l\lıın ve tıatımların- de muamele görınesıni eıaslı ve preso lurinoi neTi pamuk moa- afyon muamelesı kaydettirilme- 6l7 Yeküo Ticaret mahkemesinde bir 
ltıij ~.Übımce dfl,:tişiklikler g<irül- ceui hır 811 reUe halle mütedair melesi kaydettirilmiş ve ayrıca mi.ştir. Uyoştaruon maddeler in- dava eınasında yalan yere y~ 

füır. karular ittihaz etmemesi şayaQı kilosn 38 kuruştan ayni neviden hisarının 800 iUrnına nazaran &ki Mahsul min etmeklo suçla Kadı ogln 
'1ad~a7.tnııza eııns te~kil eyHyen kayıt hir keyfıyettir. 300 lıalyB alivre satış muamelesi tüocar elinde bulunup beyanna- 12 K. A. Kizıo.t 10 10 .Mehmet Ali ·n oglo Mehmet 
re ttler hakkında •Hrl'llle ve . Bil bassa yukarıda yazdığımız tescil olunmuştur. •neye rabi totolmuş olan malla- efendiler hakkında tutulan tah. 
tı~egiuıız malumat hafta vaka- A"ıbi şehır dabilin<le yapılan &a· Geçen hafta kiloıu 38,5 1rn· rın mubayaasına da başlanılaoa· Zeytinyağı kikat evrAkı üçünoü müstantik· 

111 "Yrı ayrı gösterecektir. tı" fiyatlarile borsRya teı-cil et- rn"tl\n 200 lıalya preıe birinci gı anlaşıJmaktRdır. 73700 Kilo 24 SS 24 94 lige verilmiştir. 
Ö Arpa tırilen mnam~leler arasında ki- ve kilosu 34 kuruşhm 390 halyf\ incir Biri Tabanca 

d, te<1'1ııberi vaki neşriyatımız. Joda beş para gıbı mübuu bir pre~e ikinoi pawuk satışı k:ıy- Piyata yoktar. Y6ni mahsu- Zahire Borsası Dlterl Blçak Çekmı, 
'-ıi •ıraeı geldıkçe babseyl~dijti fark lıulurımaaı çok dıkkate ~a- dolunmoştn. lün A~uıtoı evasıtında piyaeaya lkiçeşmelik caddesinde 933 
tıı ı gibi lzmir bortaernı arpa yan bir mesele olup borsa mana Geçen senenin hu haftasında arzediJeoeğl ıöyleoiyor. .. Çu. Cinsi Fiat numarada mukim Bingazili Ha .. 

•ı:~llıolatına eahoe olmaktan •e met homn ile kllbili telif bir borsacla kilosu a7,83 kuruştan Çeklrdekılz Uzam 890 Buğday 3 50 3 70 ean ogıu lımail Eşrefpaşada 
) 11lşou" görmekte1 iz. • hareket olmaktan çok uzak gö 38 balye Bursa birinoi paiunk Ga~etembıın Pazar günkü 74 Bakla 5 lkiçeşmelik oaddeıinde mobileoi 

le ~tı keyfiyetin esbabı hnıol riilınektedir. Binaenaleyh pek &ataşı olmuştu. rıüıbaa nda tafıllen yazdığımız 80 Sııam 9 75 Hasan oğlu Ali efendiye katil 
biıh a?•mtli hakkında bor88da kıymetli Te miinevver zeTattan Pamuğun piyasa va~iyeti şiuı- gibi kıymetli ihraoatçıfarımızdan 69 Burçak 4 75 

kaRdile iki el silah atmıt ve Ali 

111 i '.•sa arpa iolle meşgul şaya· teşekkiil eylEdıgini görclüğüınüz dilik tıakinJir. MeToat iıtok mik- Hooa zade Ahmet beyin İzmir 223 Nohut 
4 75 

efend~ de mütekabilen biçak 
~· lırnat ıimıarl"rdan tdindigi- yeni horsa ht1y•ıtınııı bu cıbete tarının azlığı dolayısilö . hazır ticaret Qlemine yaptığı bir ıür- 4 50 çekmış olduğundan her ikiıi 
İl~>. n~~lfımata göre arpa ıbracatı nazarı ilıkKRtrni celbi bir vuife mallar iizerine şimdilik vasi mu- periz ilerine kem~li iıttical •e 1571 Kumdarı 3 75 6 25 hRkkındaki tahkikat enakı bi-
t, llıtışteğll tioaretbanelerin bir telakki eder ve memleketın se- ;unelate intizar olunamaz tehalük!~ açı~an çekirdekıi~ üzüm 150 Palamut 331 50 381 25 rinoi istintak dairesine Teril· 
hı:;f llu doğrndırn dogrcya da- ismeti tiicoariyesi namına. bu Şu kadar Tnr ki bazı höku pizasaaı lıakkmdR giinlerdeoheri 700 A Kuzu D. 35 71 mişlir. 
ttı .. 

1 
en nıühayaat yapmakta ol- lıapta esaslı teşelıbilıata geçilmiş metlerle mevcut takas me~aili- devam edip gelen dedi kodular ....................................................................................... . 

.. llr · h 1 . sanın açılma günü ile onu takıp 
"" ı ve diğer cihetten I.zmirde oldu~una şahit olmak isteriz. nın a ve ıntı\Oını miiteı-kip lıeniiz 7.1\İl olmnş değildir. ·- '"' ı::: ... - ... 
""Pıl 1 eden ü9 dört gün zarfındski fi. 8 cı:ı as • as « 
)'.. an kuvvetli akitlerin borsa- lzınir horsl\sındı' son hafla a ivre mııameliltın inkişaf peyda Pıyaaa a9ılına keyfiyetinde cı:ı CllJ -=;;;; ., 8 

.. te . .1 • k atlere • ki 9 • 16 kuru' arasın- ~ .!: "o; ·- ~ c 
"r •çılioe liizum göriilmem"ıi zarfında yapılnnş olan arpa sa- eueCEl/tl ·auaatı kııvvetlidir. Pi- istical gösterilmiş oldnğn hak- <l ~ r:n e z 

Pil · dadir- muamelenin aalıl!ı dola· a. ınuamelı'\tı :ıoktai nazarın· tışlnn kilo n 2,8i5 karnştan 23 yasaya ş1mdilik sakin nazarile kında bazı rüfekamızın yaptığı ıı 5 10,92 64o 7 
"li J b k 1 k d yııile yeni üziim mahsul piyı&- ' te ?.tnir piyıuııııoı körletmek· çuval Uşak nıKlı va kilosu 2,75· a ı iDi\ ta ar. neşriyat Te borsada cereyan eden 12 11,70 82 8 

\'e b • n sası nazarile bakmak piyasada 12 87 2 2 ... 3 ~U .. n it iizerine iş yapan 2,875 kuruştan 1~83 çuval yerli ralamut dedi kodolara binaen bu huınsta , 1 • 9 
Quk . ı Lı her numaradan iatenildiği kad"r 13,65 13,26 19 10 &arı ltiocar, miitavaıl81t ve ıim- arpa muamelesi elwu~tnr. Bıı racat eşyamızın miibiw bir alAkadar Te sahibi salfılıiyet nez-
llr mar tedarik edilebilecek mikıar- 14,43 l.4. 12 11 le ..... • arpanın pıyasa vaziyeti- meyanda kilosu 2,5 korn"tan öOO maddesini h~şkil eyliyen ve bu- dinde yaptıg.ımız tahkikat neti· 

0 .. ır b da haıır üzüm meToot olmadı· 4.20 yekdn 
ta•· usueata pek bigane bı- çuval kaloratı arpa satılmıştır. günkü Ta7.iye~ino ııazaran Arpa- ceıi~de VMtl oldoğumnz netayioi Son b .. fta 

llllıakt d ,, k b gına mebni doğra defJldır. .. muameleleri ge9en a ır. Ge9eo hafta kilo"u 2,10. ~.75 oın '' ı etıoe ogrnıuasından en- a~ağıda arzediyor.o~: h f ..i\. FfatJarrn haklld oepheıi an· a ta muamelelerine oaurao a•-
t1·,. rpa ıhraoatile jAtigal eden kuruA arasında f iRtlerle 552 ço- dişe edilen palamatl.arımızın ya. Tıoaretin serlıeıtiıi karAı&ında d F 

--a ... ., .,. oak ye anoak üıüm almak UY.ere ır. ıyatlarda ge9en lıaftaya 
ttı•ateı. ev. Jerinın do"radan doıt- val arna satılmıA To ger.Pn s~ne- va~ yavaş borsa hıuiciııe çıktııtı malını satışa arzedecek tüooarın nı'ıbetle fo'"'kal d b. h 1 k 

" Fı " ,. .,. ~· limanımıza gelecek olan ilk •a- ~ a 8 ır a yo • 
ı..,. 1 .1.11tıhaal mrntııkalarından nin ayni tarihlerindt~ satılmış hakkında evvelki ııe~riyntımrn bn hareketini men'e hi9 bir kuY• tur Alıoıl · h ı·· . .• ,. pora mal yetiştirmek için faali. • ar yenı ma Ao un P•· 
le b·lllııbayaa etmesine müdaha· olırn 2156 Rrpa tiatları 2,34. · 2,925 muhterem okııyuoalarımızın ha- vetin kndır olamıyacAğım peşi- t k b . r it 

1 
yaHada fazlalaşarak her noma-

ltıuı ıttabi kimıenin aklına gel. kuruş arnsında hulunmuştn. Yn- tırlarmdadır. Palamotlaramızın ntın kayJettikten ııonra piyaaayı ~-~ e geçmeı. meo orıye ~n el o ~in radan mal bulnnmasıaa intiza .. 
~allı l'e hakki yoktur da. Fakllt k.nıdaki izRlıatıınızı teyit eden eskiden olrlogu gibi tamamen ba sene sair seııHlere nispetle no~~rın pıyaaaya . çı ma ~rı 8 ren şimdilik esaslı mubayaata 
lQ

2
ian dolayısile dar ve ııkışık iki senenin ayni }H.tlası satış mik- borsada almıp satılnıas111a ioti· erken AÇılwış telakki etmek ,.6 tessuı edeoek •e pıyaaa vazıy.,ti girişmemektedirler. 

den Yette bnluunn rençherin elin- tarife borsa haricınde kilosu 3 kn· zaren şiındilık bn hapta bir şey satışa mal arzedenleri tnhtee et- ot za~.an tamt akıntı~ •e
1
. layıkk~le 7/8/984 Akşamın" kadar 111-

1 alın 1 ·ı yazmıvao tt k ·ı . . b f mek pek t"' l1aklı aayyuıı ve e arror ey ıyece tır. . . 1 • 1 • a ll:}·· an arpaların deger Jiat- roştan kiilliyetli nkit er yapı ına · . a,.,ız, arı erıınıza a • ., bir muamele mır pıyasa&ına go mış o an yeoı 
l~na Ubayaa olundoğondan bizi sınar ağmen borsadaki satış tahta· talık satışlar bakkın<la ınalfıınat olamaz. Tahkikatımıza göre bu husus mahsul çekirdekıtiz üzümün mik· 
~-~d .,deoe~ kuvvet, ren9berin JalarındR ba rnknma tesadiif edil- vermekle iktifa edeoogiz. Kaldı ki 1983 reko1tesind~n i9in önümüzdeki pazartcıi günü tarı 800 ila 1000 çnval kadar 
~eoek tır ed_ılmediğini bize göete- memiş olmasını yukandaki ıe- Son hafta satışları, kentalı heniiz elde mevcut bulanan ma- Tapar bulonaoağına göre 9ekir- tahmin edilmektedir. 

1 '\"esaık nerededir' mennimizi tekide bir vesile itti 34.1,25 458,25 kuruş arasında hn yirmi bin çuval kndar tah· deksiz üz~m. piyasnll anoak co- Oomartesioe kadar olan ü9 
~lıa:rnir borsasıoda bu hafta haz etmekte haklıyız. fiatlıtrln 832 kental tırnak, keo. uıin edilmekte olınusı ve hava- mftrteıi gunii anlaşılacaktır. gün zarfında bu miktarın yiik-
•ı:ı y:da satılmış olan arpadan Bakla: talı 409,5 lrnraştan 180 kental lııruı miisaadeei hal!lebile mahsn- Son haftanın 9ekird~ksiz ıeleoeği tabii olup esaslı müb". 
4ıı~0111{80k fiatın 2,875 kuruş ol· Geçen haftaki ııe.riyatımızda işlenmiş kaba, kC\ntalı 213-292,25 Hin bu sone sair senelere nispeten tizi.im satışlarını yoni ve eski yaata başlannoa~mıı binaen ha· 

~i~ f'tı her gün zabteyledigi. işaret eylediğimiz gibi lıu tınlta lrnra~t ırn 933 kental rufnz mal erken kemale gelmiş olması ve mahs:'ı:lma: üzere ikiye tefrik kiki piynsırntn o giin taayyün 
~ll(ı1 ._~•tlerden ımlamıt olınaklı- ir.inde bakla fiatları oldnkçe mii- dan

6
ibllrcttir. hillıassa mUstahsiliıı mıuuz bu· etme zım ır. oyliyeoegi nıobn}drnktır • 

..._ • .. ra1t ~ h ft k. t 1 · ı ı b' b. Çokirdeksiz üzüm piya1Bsnıın ş· d'l ' k lfı tt b ~ı, t &mfln harioen yaptığı- him hir teroffiiarztıniştir Te fiat- eçen n n ·ı sa ış nr ıse ant o~a ıo ır dert ve miişkii- ıın ı ı · muauıe ı a nriz 
'te h •hkikattan şehir dahilinde lar 4 ,75 kuruşa Jrndu yüksel- 831-44.8,5 lrnrnştan 452 lontal !atı bir dakika evvel bertaraf açılışından 718/ 93'- akşamına bir sükftn ve dorgoolok göriin-
'Q• ~fta Zarfında kilosn ii9 ko- mi,tir. tırnak ve 282-219,375 kuruştan edebilmek için şahsen veya ko. kadar borsada 9 ile 16 knraş mektcdir. 
'ldııg,~erinden akıtler yapılmış Son hafta içinde 4,125. 4,75 2512 kental kaba ve 182,25 - misyoncul!ln delli.letile malını &a• arasmda fiatlerle 179 çuval mal Umumt Piyasa Vazlgell 
~''llet neticesine vardığımızı kuraş arasında muhtelif fiatlarla 195,25 kuruştan 135 kental ro- tışa arzetmeıi Te hesabına 0 ,..,.00 aatılwıştır. Haftalık buğday fiatları Jıor-
ror11ı ':;kten kendimizi alamı- baıı:ır mal olarak 2262 çuval sıra füz maldır. Ge9en senenin aynı bir fiatla 8atmaHı yolsuz bi; ~n- Eski mallar iizerine yapıllin mal geçmiştir. Arpa işleri alela-
i ba."ı tı&lldi mıntakamızm bel. malı bakla monmelesi olmuş Te haf tasında ise kentali 400 - 480 amele talakki olunamaz. mnı..meleler atağıda göı1teril- dedir. 

tio6 . 
1 rnaLsnl&tıııdan olan Te kuru~tarı 590 kental kaba pala- Son hafta piyasa muamelAtı- mektedir. Bakla, U:omdarı •e Nohut 

ıbr 3,75 • 4,25 kuruş araslnda fiat- t t 1 No .Miktarı Fiat 
'b'"'ın· •oai eşyamız meyanın•ta b 1 1 mu 18 ıtı 0 muştnr. nı tetkik ıuraaında yeni mahsul • üzerine vaıi muameleler cereyan 
h ........ 1 Jarla da 668 çuTala a ift o an s b f ı d J "'"''·ı Yetli bir mevki tutan ar- on a ta l\r için e .>onaya üzerine yapılan muamelelerin 90Yal asgari azami etmiA fiatlerinde geçen haftaya 
h.. • ll} muhtelif eski hakla satışları ·ı 1 ı · .,. 
._.,,, l 11 arpa miiatahailJeri oa- teı9ı "ttirilen müRme e erm av.lığına bakarak piyaaanm mev· 6 26 6,öO 6,75 niHpetJe tereffo görülmüş. Sair 
" ıu borııaya teıoil ettirilmiştır. k ··hı · b b i j d 't 6 te 110ktai nazardan bima- llmı mu mı oraa ar 0 0 e simıiz açıldığına hükmedenlere; 7 39 8 8 zehair Te bnbulıl\t muameleleri 
it. •ah•bete cidden n:İubta9· Geçen htt.ftanın 81\tışlıuı 3,875 yapıldığı ve bilahıue borsaya kıymetli bir iki ibraoatçımızm 9 124. 9 10 tabii şekilde oer&yan etmiştir. 

U~·· 4: knruş arasında fiatlarl" 3893 k•yt Te tesçil ettirildiği ve bir ilk olarak mal yüklettikleri ••· 
10 

Yapağı ve zeytinyağı üv.erine 
:~•ı l~rlU .. •e inoırlerimiH naza- ço•al h"zır, 3,375 • koruştan kısım moamelelerio ise borsa purun iiziim tahmili · · ı· 75 .lO 11•5 borsaya batta ininde hin bir mu .. 
IQ(İ o,. 300 ı d r b ki t h · · d ı9m ım~ ıı 58 12 12 5 .,. --s t6ıı 6~1 e•lılt muıtmeleıi çu•a TR e 1 a a 18 ''1 arıcın e kalmakta balouduğa oımıza uıtramı' bir v 1 • ı amele kaydettirllmemi•tir. tin .Arp 1 3 875 4 k e apur o ma- ... 
~:·•rıde a l\rımızın Borsa ha- olmu~ Te , · uru~ ara- Y•ı•tığımız tahkikAt neticeainde dıgını Ye ıırf bu ie 19in limanı· Yekftrı 317 çanldır. Üzüm piyasası Te fil\tları 
a'r İbt atılruası keyf iyeli hiiyiik ııoda fiatlarla da 1469 ço•al anıa,ılmı,tır. Pıalamotlarıo bor- mıza ngrayıoak VRpur için ha- Ge9en haftada yapılan mna· hakkında haf ta içinde haitiı olan 

J 
1 kkaı~'Uaoı ve al!ika ile nazarı mulitelif eski hakla s"tışları sa hario.inde uhlmaaı H.i.r ' .. e. Zlrlanaoak m.•hn pi,aaadan te- meleler a,agıda ioaretlenmittir: dedikodo •e münaknşalar oldok-

t'()it. Oll·l·'Orua1ta detter b·ır meıe- kaydettlrilmı•ti 1 b ti b d k d N ·u k F' ıı:ı, ?.tını /' f h "' • ne ere nıa e e o aene uş un arik edilmeaıne intizar etmeleri o. JU.İ tarı ıat Çil 11\ikün bulmuş Vt'I Oumıute-
tıtlı''llotıeriıı e ~" ında kopnrılan Ge9en ıenenin bo haftası?da olan f'iRtJarı üzerinde ko•ntle buınıooo rniieaade ile arzedeoe- 90 nl aıgar.i Hanıi ıioden ıonr" rueToot asahiyetio 
t., ı~ İçin <l!ıızde bi~i Arpala- 2,73 - 3,51 kurnş araınnda ,tıat- müe11ir oldagn va halin bu şe: ğiz.. d 20 6,5 6 5 tamamile zail olacı&ğı kanaati 
' hrıııe Y'"P•lmıt olıaydı 6655 çuval bakla Htışı o muş kilde devamı takdirinde palamut İlk piyasa açılı' fi ti . 1. ' izhu edilmekte bulonma•tor. 
tıliiı .... ıı. •• •Ytlı 1. u kiymetli mah- bo k d tf ·ı . f . . . a arma ge ın 7 314 7 7,75 v 

'-' ..... u Te naya ay e ırı mış. 1• fıatlarıotla bu ıene ıçıo daha oe; bu ıtıne aliyre ıatt~larının bil- Palamut piyasası oldukça lıa· 
ftie•~uı • n 7.iraat n tiouetile Son hafta rnuamelelerı geçen fa?.la düşkünlüklere JntizRr edil· ha~a agastoı teslimi ınoamelelerio 8 293 ~ 8,75 raretli ise de muamelelerin kı•· 

11" ~-nların l ·· k.. 1"" h t · b "k ·t·b ·ı 9 138 5 9 9 lj 11 .:ı·'li ••~iyett ı~gnn n . < 0 • a taya nıı etıe mı tar 1 ı an e mesi lazım geldıği tahmin edil· geçen 14eneye niıbetıe yüzdeyetmiı;ı ' ,75 mı kiilliıi hona barioinde oere-
'-ı • knrt en ımkıln nııbe- uı olmuştur. Fakat fiatlarda mektedir. derocesinıfe nok11an olmasına rağ· 10 116,5 10 11,50 yan ettiği için horsa muaıoeli· 
tı '""' • •rnıı, v• Donanın da 0,78 santim., kadar bir tereffü Zeytinyağı men nihrtyet on numarayı teoa· 11 22 12 12 tınd1tn pi1asanm hakiki Tazi1eti 
._'l ettıı; uıane,·f hnknko sıya- meTcuttnr. Fiatlarıo tereffüüne Bu •e ge9en hafta ile geçen viiz etmiyen nınbtelif kaliteler- Yektlo 899 hakkında fikir edimJmeıi im-
" 'lııa'-.1 '.' .llurdu. HorH talı- karşı Htıoılar ellerindeki malı ıonenin bu baftaıında bor1ada deki Ö•ftmlerin ıneToot ıtok1arın Ge9en senenin ha haftrıında kAnsız görülmektedir. 

•tı ı eıı burııay d b'I k k b" •t• • t t,,, lfıt._ h•r · . • a • 1 l:.lfYA · JI an9 ır 1 ına Jltı piyasaya zeytinyağı maaweJHi o}mamıt- la ıoıoa nazaraan, 19 ile 16 ku- JN bor1a7a •t•fıda göaterifeo lnoirin yukıuıda Y'"ZtiıJtımıs 
t 

1 llıu• ıoınde ahın Te na-1 arzetmektedirler. Piya1a hararetli tır. ruş arHıoda ıatılmaeını i,,.i bu· miktar 9ekirde.kıis Ö•üm hiza· gibi bo Rym ortaların" doıtra 
~lt tneı~ı . f 1 ; ~ 

,. erı ıfe bornher tallh· alıcılar ıştibahdır Böyle olmaklA Pi.raMda mal meYoot olmak- lan ar da •ardır. 11nda gciıterllen liaUarJa mıı"- lzmire gelmeıine iotisar oluna• 
~ Juu1ı:a.,1 1•!urıuı wenet. (beraber aJakadarlar hafi ha•ır- la beraber iluaoat iQill mııbayaat ŞurMı tayanı auudır .kii pi1•· m•i• ıörmüttiir. vor. 
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Devlet Demiryollarında 

Yeni Tenzilat 
Halk 

1 L A N 
Ticaret Biletleri 

c:: = Tü.:rk<;eye Çev'i.:re:ı:ı! 1'1a•u.lı:i E::sa.t; _ = -= - Birinci Kısım - :E -~Ya.sen? Demek Ki Siz Onu öldür-§ --. . . . . . 
-meye Cesaret Edemiyeceksiniz f 

KURU SEBZE N AKLlYATI 
15A ~ustos 1934 tarihinden itibıuen koru Sebze nakliyat ücret· 

leriıı<le nşa~ıda yazılı tadilat yapılmıştır. 
l - l\nrn faırnlya, kuru bezalya, ~uro bHri.ilce, knro bakla, 

koru me1 C" 1111ok, kuru nohut, koro 11ogao, carııaoık hariç~ koru 
s~rmı ak, kuru bamya, patates nakliyatı, tam Tagon hamuleli 
olmak ~artile, I~ hareıniudeki ucuz ücoretJere tabi tutulacaktır. 

Devlet Demiryollarından : 
1 - Milli ietibsal Milli ticaret Te milli ıanayi mtinaeebetlf' 

Tini kolaylaştırmak ve çoğaltmak -Ye hl\llnmıza memleketi tıatı•1 

mak ~~yelerini güden DevJet nemiryolları idaresi c HaJk tio•rf ki 
biletleri > namı altında 20 Ağustos 1934 tarihinden itibaren ;n• 

- 51 - : 
~n.kııılı:?ı ge<;tıl<ten ıwnın Qe· d:ıhl\ knt'i konu~lu~anu, Şan 

n'ın hıı rnda olmns1111 füıiinden kayşeki Cilılürınek nıeı:ıelesinden 

kA<;ılınnz hlr 'ey oldu~unu onun hahsoderkt-n alılıgı vaziyetin g6T

burayn gelip ( münakaŞI\ kalrnf şekllgiııtleıı anlıyoıc.111. 
e<lecet?l1li nmmadıgındıın ) kara Q .. n: 
rııu tf•yıt etıneeiııi tBhH huhUI\· - Hns zahitlerine i,.kcnco 
~a başlatlı. Vologın ise masanııı gi<lilırse ne olurf HaDa dn 
öto tnrnfıııda, ttyaktft, kakülleri edılecektir. Ne ehemmiyeti 
gföderırıın iizerin<le1 şişmırn elle· var. l\lilyonlarca çiollnin bir kaç 

rinı ~i:igsiirıde kanı~tnrınn,, bek H.as zalıiti kadar dogeri vardır. 

)iyonlu. Degil mı' Sonra Şaag tfa oğlun· 

<)en başı ile Kıyoyu güatere- dan vaz ~eçer. 
rok: - Ne biliyonnrıt 

- Sıuıa söyledi mi' dt-di. - Yaaent Demek ki ılz onu 
Vologin: öldürmeye cesaret ederuiyccekei 
- .Enterna11yonaliu :ethiş ha· niz' 

reketleri hakkında ne diişiirıiil- Kiyo söze karıştı: 
dügünü bilıyorson cevabını ver. - Herhalde oglunn gendin-
di. Sana hu mesele hakkında den az sever Sonra bızi e;-. ınege 

natuk söyliyecek değilim. kıalkı,mıyaoak olurt1a kt'ndi de 

2 - Hu mnddelerin, perakende nakli~at öol'etleri de umumt 
seyri hofıf 9 on tarifenin I inci ıınıfından II1 iiocti 11nıfına 

nakıl ve len1.ıl edılnıi~tir. 

SKBZK Ve MEYVE NAKLlYATI 
1 - Subze ve mey ve nakliyatını teahil i9in 15 A ~oetoı tari

hinden itıl>aren ıutır'ı olmak üzere tenzilatla yeni bir ıeyriıeri 
tarife ihılas eJılmiotir. 

2 - Hn tariley., göre, bir TMgon hamnleıi &1gari bet ton 
olmak veya bu siklet üzerinden ücret -Yerilmek şartile ton ve 
kilometre başına yalnız 2 kuru~ iioret alıoaoktır. 

3 - M ubtelif nevi lerde yaş mey-ye H ıebzelerdıu bir vagon 
hnınuleei kabul edilecektir. Hamnlenin k11men ambalajlı -Ye kıs-
1Den tWknrn olmaaı da caizdir. 

4. - 'l'am VRgoo sevkiyatı yapan mttl aftbipleri, vagonlarda 
IIl cü mevki biletini hamil bir mohaf•z bnlondormak hakkını 
hlliz olacaktır. 

5 - Sebze V6 meyvelerin perakende n"kliyatından da ton 
ba.,rna 2,75 konı, iioret alınacaktır. 

TAZE BAT~TK VE DENİZ MAHSULATI NAKLtYA'rI - Fakat bu meselenin husu- mabvolmu.~ domektir.EJ?er köylü 
11yeti Tar. Bnrjuvaziyi bize kar~1 JRnlıyetine nılın"yet verıniyecek 1 - T"ze balık ve deniz mahsulatı naklıyatında ton ve 

tu iicretli Te fevkalade tenzilatlı yeni bir tarife tatbik edeoektı 
2 - Halk Ticaret biletleri on beo gUnlök, bir aylak Y• i~ 

"Yhk olmak üzere ü9 seri üzerinden tertip edilmiştir. 
-Ooretler: Birinci meTkl lkinoi me~kl Uçönoii ~ 
Onbeş günlük biletler 35 25 17,5 lir' 
Bir aylık < 60 40 30 ' 
lkl ayhk c 70 50 35 
Bo ücretlere nakliye Tergiıi de dahildir. 

3 - Balk Ticaret biletleri hamilleri biletin meı·'i bnlondo 
müddetçe DevJet Demiryolları üzerinde hiç bir munzam iiC 
nrmeksizin diledikleri iıttikamette dilediklel'i kadar seyahat e 
mek diledikJeri hıtaıiyoularda inmek binmek ve durmak bakk1 

haizdir. 

4. - Halk ticaret biletleri hamilleri hareket Te yoJcutuk 
naatnda blletlerinl iıta1iyonlara kayıt veya Tize ettirmek ın4'0b 
rtyetlne tabi de~IJdir. 

5-Halk Ticaret biletlerlhamllleri yolca a~ırhkları hakkıod 
alildlm 'H müsaadelerden iıtifade edeceklerdir.Bani\ iHiYeten af 
ayni cinsten 25 kilo Teya muhtelif oins1erden elh kiloya k• 
eşya numunelerini Teya numune kolekıiyonlar.oı ayol trend• 
raıı.z naklettireblleoeklerdir. 

6 - Hıdk Ticaret bilet hamilleri mafe-yk sm1fta seyab•' 
mek iıterJeree üoret farkını omami tarifeye göre tesviye ede 
lerdir. 9 • 10 - 12 ( 245 ) 

birle~mı~ tutmak içiıı yalnız Şlln olursa zabitleri bile onnrı hıra· kiJoınelre haşına l,SO knrn~ üorttt alınacaktıl'. D 1 t D • 11 7 1 
.kayşek kl\f i deı·ecede knvvetli kt\ca_ktır. Şn lın1ıl~, Avrupa kon- . 2 - _Bn nakliyat" ait boş kaplRr mahreçlerine parasız iade ev e emıryo arı ci şletrt1 
TO halk tarafından sevilmiştir. eoloslarının bazı vaitlerin ve edıleccktır. Mu·· fettı·şıı·g""' ı·nde . 
Oııu öldUruıege muvafakat edi- bunlara lıenzer bir takım laf}ar- Kuru ilzii.m. :N'aklİJ'&tı n. 
yor musnımz1 dıuı sonra oğlunu unutacağından 15 A~n to~ 193:1 tarihinden itibaren mer'i olmak üzere bll<t- lzmirde 26 Ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 

Halli hareketsiz, kollarını ya- ve biitiin küçiik barjuvazının de rnam Devlet J)cmiryollnrı 'ebekeai üzerinde icra edilecek kum nayır •e 9 Eylftl 1934: te yapılacRk lrnrtııJoş şenlikleri mürı• 
zıhaneye Te ~enesi <le ellerine Şankayşck'an ıillihlerımızı blleriı üzihn nakliyatına, tam vagon hamu1t1sl kaydına tlbi olmaksızın, betile Demiryolu ücretlerinde, a,agıdaki teJJzilfıt •e teıb1 

dayalı idi. Kiyo biliyordu ki hu- mizderı aJdıgı glin, onun pe~ine a~agıda yaıılı mnacldel tenzilli tarıfe tatbik edilecektir. 1apılacaktır; 
raya ka<1Rr gelmiş olmasına rag- takılacagindan korkarım, burju- 1 - Şehekenln her hangi iki iıtasyonn araeındl\ ton Te kflo. 1 - Ankara Te Kooyadan 2( T8 Afyon ?e Bandırmad•ll 
m~n miinakaşa Qen için esaslı vazi kuvvet kimde ise onnn tara. metre hR~ınA 4 kura~. Ağaıtoa 984 tarihlerinde doRroca lzmlre hareket edecek katarl• 
degeri olan bir şey dflğildi. Ona tını iltızam edecek lir. Beu onu 2 - Alıu~ehirıleıı lzınire nakletli1ecek kuru üzöoılerden mak· Ankara - Afyon Te Konya - Afyon, AIRyunt. Balıkeıir, Af1°' 
hnznr veren şey yalnız yıkmaah. tanırım. toan ton başına ôOO knru~. Menemen, :Bandırma .. Menemen k•ıımlarrndaki Jataıyontat 

.Enterna1yonal'ın bu projeyi - Bu o kadar değil. Sonra 3 - Salıhliden fzmire nakledilecek koru üzümlerden maktnan münbı&ııran lzmire gitmek üzere gidiş dönüş bileti alacak 1 
d . 1 ş h 1 d ton başına JOO kuruş. cıılara yüzde 80 - 86 niıbetJerinde mühim tenzilat yapıtaoakttt• taevıp e ıp etmemeıini bahae ya nız 'ng ay< a mevcut e· 4 - .Kll8llhadırn lzmire nakledilecek kora üziimlerden maktuan 

koym:ıga liizuın yoktur. gildir. ton l)aŞıııll 200 kora~. İşbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara Te Konyadan 7 jf 
Vologin doğra aöylüyordu. - Açhktllıı Hldiiı?üniizü Hy- 5 _ l\laniflaı.lsn İzmir~ nrkledil"cek knru üziimlerd~n maktuan Afyon -Ye Bandırmadan 8 Eylül tariblerir.de hareket ed 
<)en hala kıınıldamıyorda. Jüyoraonuz. Şımgbay elden ton ba~ına 180 kııl'u~. katarlar i9ln tekrar edilecektir. 

•Sonra honan zamantmı idit > gittikien aonra ıizi kim bcııı. 6 _ Akbiaardan lzmire nakledilecek kuru iizümlerden mak- Yolcular, dönöı( biletlerini hmir lıtaeyonona 'Vize ettir 
1 - Şııog'ıo bizimkileri öldür. yeoekt Feogyuşiyaog •izi .Moıı· tuaıı toıı hRşına 350 kııraş. ,arlile Izmire movaea1at tarihinden ıonra beş gön ııarhnd• 

me iııi mi b4'kliyonnuud goliataodan ayırmıyor ve f!zıte.. 7 - Kırka~açtan lznıire nakledilecek kuru üzümlerden mak- mirden hareket edecek katarlarla, tenkkofııız olnrak, geldi~I 
- O kannıılar çıkarmaktan cek oluna o da bize ihanet tuan ton bıı~ına 425 kuruş. iıta1yonlara döoebileoekJerdir. 

hatıka bir ~ey yapacak değiJdir. edecektir. Şa Lalc1e Yançe ta- 8 - Sorna<lan huıire nakledilecek koru üzümlerder.ı maktoau Ha tenzilattan iıtifade için Ankara ,: Rahkesir c Bahk 
Unutma ki o~lu Moakovadadır. rafından, Rusya tarafından bir- ton hRşına 450 ktJru~. hariç•, A1aynnt - Afyon c Afyon hariç•, Konya - Afyon c Af 
Nıhnyet Ruı zabitleri de onan şey beklemf!rnek Hizımdu. Sa- JHT AR: hari9 >, kıaımlarındaki ieraeyoolardan bilet alacak yolculıtr, 

erkanı harbiyesinden çekileme- nı~ mı~ınız ki kendılerıne Kou- Bn itıtaiyoolar arasınJa bnlanan diğer iataıııyonlıudan lzmire Jetlerine yapıştırıJmak üzere gişelere lıirer vesika fotoıtrafı .,, 
mişlerdir. Eğer o öldürülecek mrntag ın proA-ramını vadettıttı- yapıl.lcıık naklıyattan, yakarıda isimleri ,azılı ilk ozak iıtasyoıaa ceklerdir. Bıuıı iataayonlardan Izmire gidiş • dönüş bilet üoretl 
oluna ötekilere işkenoe ediJe. ni11 köylfiler kıztl orılayn do . ait ücretler alanacl\ktır. şunJardır: 
cektir. Ne Gollen Tene de kızıl yurmak i9iıı açlıktan <ilecek- Kuru incir Rakli•atı 
ordu erkanı harbiyesi bnnn ka- Jerdirt ., r kuruş 
bol .,deınezhır.. . 15 Aaustos 193! taritıinden itibaren mer'i olmak üzere amam A nkuadan zmire gidiş - dönüo 1050 

Bu takdirde keodiniKzi . şıoı Devlet D6miryolları şebekeai üzriode yapılacak kuru incir nakH- Konyadırn 4 c < 
Kiyo kendi kendine: cDemek dikinden daha fazla oomln- 900 

k' 1 h d .. k d 1 , yatından: Eakişehirden c c c 790 
ı ıneae e ura a muna aşa e i. tag ıo kollarmm Araaıoa atmış l - .Kn az on tonluk hamule teşkil eden nakliyattan ton ve Afyondan c • c 525 

mlşti> dedi. Vologinin silahları olacaksınız . kilometre başına 2 karuş. Uşaktan c c c 34.0 
taslim etmekten bahsederken - Sonu Var - 2 _ P~rakende nakliyattan 4. knroş Ucret alınacaktır. BalıkeMirden c c c 225 

II III 
kurut 
700 
600 
525 
350 
225 
luO 
250 'mP" d ~ '-1• t Bandırmadan c c c 275 

f 935 Senes.Ode 1 K t 1 B .-.um arı Mı &a ıya 1 Birinci m~'Yki ücretler de bu oiıbeUedir. , 1 ur u UŞ ayramı lzmlr-Kasaba Ve Temdidi Hatları 2 - Bütün ı:ıebekt'de m~r'i olan foto1traflı halk tıcaret bil'' 
1 l~lfıl 193::&. tarıbinden itıbaren lzıuir - Kllaaba ve temdidi v "' 

B
• K 11 • G • M d rinio 15 günlüklerinden 20 .A1tuıtoı ile JO .Eylill 934 zarfınd• Yapllacak Umumi Tahrir ır arnmız azı ey amna hattt• üzerinden kuında~ı na_kli~at ücretleri tttn ve kilometer ha- dofa lzıoJre hareket edilmek üzere alınacak olanlarına ait üo'" 

şınR 3,1625 kuraşa teozıl edıJmıştlr. yarı yarıya lndırilmiştir. 

için Hazırlıklar Halk T rihünl~ri Ya Pılmasını p:!~1:'1 !~d.!~ ~.~=p!." ~!i~ s~!u~11!!~!iıı TİXO~İ:'t~;: .. ~· .~~'.~:::':o::~,~~,:~:d•!::~·y:ı" :~~.:~1:~~::' 
Dün Başvekalet istatistik ISİIJOf .. , li~aolarına mürettep olmak -ye asgri oıı ton 'YRgon bamuleıi ıe, . kadar İMtedikleri ıatikamete doğru iıtedikleri yerde kalarak ıe1 

uın\Jrn müdürlüğünden viliyete 9 Eylul hakkındaki fikrim kıl etmek veya bu ücreti Termek fUtile palamut ve çam kabn~u edebilecekler<lir. 
gelen bir tamimde 935 ıenesin· · · 5 A d ' B h t 't b .. 'd ı t •.. . . • Şudur: ı9ın 1 ğuıtos taribin eo itibaren mor i olmak üzere yeni bir t ıeya a a aı on eş gun mti et i hAlk ticaret biletle 
de 1 urkıyede yapılacak umumı G . d - t · ı t · a · ı . ı· 8 t .1 ·· t k'l b ··cr .. tlerı· ' ı d ··f h kk d . d"d azı mey anına agaçtan mu arı~ anzım e ı mısır· n arı ey~ gore on ve ı omfltre aşma o " uu ar ır: 

h
nu USJ ksla yımı a, ın a şım l len vakkat halk tribünleri yapılmalı x 1-100 kilometreyo kadar mf<s"fede 3,50 kuru, I rr III 
aıır ı ar yapı masa ve meme· f J b t · - - -k b 1 .. f t k k ve za er a ayının ra aça geçme- 101-150 c c 350 kuruşa ıllveten 2 00 c 1750 ı:lr.o 875 k 
ette u unaıı ."~ u~u~ e 00

• - sini ve halkın da izdihamdan 151-300 c c ·450 c c ı'oo c Bu bilet 
0 araş 

k d n lbt Ya k 1 k , hamilleri 30 kiloluk mecoeni ba.,.•J· bakJarından sansız ay ı ıçı b ıd ca gore urtara masını temin etme tir. 301 kılometredeu bütün 2 00 c 2r.: " f'İ f 
t~dbi~ler alınması il irilmiştir. Bunun için yapılacak masrafa meaafa i9in ' "Y°' ~iosten ~ To~a mnutelif cinslerden müteşekkil 50 kilO 

1 Şımdıye kadar numaralanmamış karşıllk olmak üzere halktan 5 nlrnaoaktır. muoelık eşyayı daıma beraberl~riode meccanen nekJetmek b•~· 
olan sokaklarla binaların en kısa veyahut 10 kuruş gidi ufak bir Halı, Zeytinyagı, Yumurta Ve Susam Nakliyatı haizdirler. 
bir zamanda numaralanması ve ücret alıncıalıdır. Böy!e oldağu lzmlr--KasaQa Ve Temdidi Hrtlarlnda letuyonludan uzak bnlnnan veya bu neyi hiletJer satı1J1111 

bütün hnzırhkların b1 ttiğine dair takdirde seneJerdenberi gördü· İzmir .. KasaLa ye temdıdi hatlarıncla ton ve kiJomere başuıa yerler halkından bilet tedarik edt>cek yerler. Haydarbaşa cf111 

merkeı.e cevap veriJmesı istenil· ğümüz izdiham olmıyacak ve lp,637kurnş ücrete tabi hah Te 7,906 kuru' ücerete tabi zeytioya~ı, bul>, fzmir, Kayseri, Adana işletme müfettişlikleioe Teya A0~1 

miştir istatistik umum müdür halk da. rahat rahat zafer alayını susam Ye yumurta nakliyatina 10 Ağustos 193!i tarinioden itiha- doylet demiryollıuı omumt idarNine ücret foto1traf Te adre•''' 
) .. - _ _ _f . . seyretmış olacaktır. d 1 d ·· d · ı h . t h h · . t d b .ıı ugu umumı nu us ıayımı ıçın p v h t' . ren ev et denıiryoll>'rın a mer'inunıumi tarıfenin birinci ıınıt gon erır er, ve angı arı te angı 11 aayoo an 11eyahata ıa ... . . . rogram eye ının nazarı 
yapalacak ışler hakkındakı talı· dikkatını celbeder ve saygılarimı ücreti oJan 5,25 karuş tatbik edilecektir. caklarım bildirirlerse, biletleri, adreslerine gönderilir. 
mıt.tnamelerden Jüzumu kadar sunarım. Tatbikat şartları hakkında maldmat almak i9iD 10 Anstos193~ . 3 - 16 .Aguıtos • 10 E~lftl. U84 .zarfı.oda 'ebenin her lıaoj{i 

1 
vilayete gelmiş ve derbal kaza· Okuyucularından tarihinden itibaren islasyonlua miiracdat fldilmeai rioA olunur. ıst~ı~?nu~da~ n her hangı hır !srıh Alçın .lzmlre fotografh ' 
lara, nahiyelere gönderilmiştir. A, Halit 3262 9-10-12 (246) - donuo bıletı alacak yolcnlara nmumı tanfe iicr('ltlerinderı Y 

50, ve paııayırda tPşhir için gönderilecek eşyanın 250 kilosuP' ti 
H laliahm Q r Cemı·yetı· Merke · 2so kiı,,dan razıa yekpare ağır ecaamın iki ededine nınuro• ,, 

I "'- ZI iizerinden yüzde 70 tenzilat ynpılır. Eşyn tenzilô.tından itt~ 
Umumisinden : i9io: lktiHt ve tasarruf cemiyeti merkez veya şubelerinden i,,.~ 

<iok kıı~ hi r zamanda görii len yiikıek r~gbet dolayısi le d ı f b. "k · t 
1, k " b ' B'l " I b M k A b d o ı m ş ır vesı Rnm ıı asyona Torilmeıi şarttır. ....ı henı.ccrileriruize arzı AÜkranı vazife bilirız . Bununla beraber 1.8 ışe ır ı a ıtı mor er ez m arın a. 11,.,, 

v ' Dönüş yoloularile flatılmayıp geriçevrilece'k eşya içio, 
Iıkenderlye r1önüş Taporlarımızda Kamına ayıı· tan ruü11terilerimizıo 1 - :Jııhaınmen kıymeti 20000 kuruş olan an değirmeni mal· 

v den hareket ve sevk müddeti 1 . 20 JiJyluldür. 
••pııtuıı geldiği gün Kapattıkları Kamara biletlerini saat (11) zemesi ile 148500 kuraş kıymetinde muhtelif makine yağları 11 Yolcular dönüş biletlerini İzmir istaayoouna Tize etti') 
HTale kadar aldırmalarını aksi halde Roentemizin bu bil6tlflri ağustos 9Sıt tıtdhinde, tartile bu müddı;t zarfında tzmirden hareketle do1?rnca ~•, 
••hı, yapmakta eerbeat bnlonı.cağımızı ildn etmejti nzife biliriz. 2 - Xlobammen kıymeti 10000 kuruş olan porelen ve Emaye yoldan geJdikleri istasyonlara dönebilirler. Panayırda ıat~l~-

De • JJ J J t • tahak ve fincan takımlarile 1(9000 koru~ kıymetindeki hıtaat eşya: lzmire gönderilirken, alınmış olan hamoJe ıeueetlerı t•-' 
nızyo ar J ş e mesı malzemesi Te muhtelif lamba Te fİŞfller 12 ağu&t08 93, tarihind'9 ambarına iade edilmek fartlle, mRhreçleriue meccanen jade O 

ızmı•r Şubesı• aatalaca~ındao tı.Hp1e-rin yihıc1e •• pe7 akçelerlle Elkloehlrdeki ll'aıla tafıHAt için i11taııyonlara müracaat etliJmelidir. 
ıatıf komiıyooun• möraoaatları. 9-10 (MS) 3~68 10-13-16 3:.!9' (2ft~) 

Pek Muhterem Hemşerilerimize 

il 



YAZI I:t.A.DOST.A. lllilYOLLARl lSLETMESi 
• 

il teai : Birinci Kor-
~lon -ı·elef on 267 4 

"
0 1rkn/e - lstanbul golu 

lxmir Hırinoı lora Memor

lu#?orı<lan : 
~ aoiye hanımıu Ôıne-r efen 

diye horcondırn dolayi mshooz 
ortR barudiye mahallesinin pos
tacı A il Hizll efendi sokağında 

kain ve bir çatı ı\ltında ikiye 

munk~sıın ve 49/l nnınarah ka. 

pıdaıı i~eri.Y"e girilince mıktar 
avlıı soı.11\ hir mnthak n iki taş 
hneamsklı ıuı rdiçenle çıkıldıkta 
iiet ıiste iki oda ve 50 numaralı 

kaıudan İ()eriye gırillrıoe bir 
miktar avlu eoltla dar bir mut• 
hak hir hotlrnm ve knıupanya 

Güller Adasında Geçiriniz Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN TüRKÇE PLAKLAR v Anafarta 

,1L •ı•uru ouuıarleıı aaat 18 de 
"llt, 

~lo/ya • Mt'rsln golu 

v lnebolu 
JL 'l>tır u on ıuıuteın saat 20 de 
"•t 

r~Ç(~" -·~------- snyo litıt iiete \ki o<ladan ibaret 
1CUk f-lestahldan kı@men harap ve tamamı SOO fi. 

~lütehassısı ra kıymetlı vfl 49/l vf\ 50 on-
0 kt mııralı lıaııenın ~W ıteyiuı itiba-

Q or rıle borç.ınya ait 6 Mehuıinitı bi. 

Alı
• AgaA ~ rınoi artırınRs• 1110103' sarı gü· 

oH lftıtf l l de bırınct ıorıula ya-

pılacuktır. Hu artırma oetioe
ıinde 11atış bedeli ffthmin olonan 

lka kıymetın .vüzde yetmiş heşini hn· 
., llltttgablarıııı Hırirıoi 

Adrlatıca Kumpanyası vapurlarlle muntazam seyrOseter 
Dok8an gün mtid,letli gidiş geliş biletleri : 

Birinci mevltl fj(), lkincl meokl 33, Ufl/lnciJ mevld 
17, Güverte 11 Ura 

GRANDOTEL DES 
ItC>SES 

de oturunuz: ARri kontur, Uikı miiesseee, en iyi müe1&e11e 
Husnsi plRj, GOL!!\ 1'ENIS, AV, GEYiK SOREÖl 

Uer şey dahil d<irt buçuk liradan itibaren 
Aileler Ye nznn ikMmetler için tenzilat 

450 kilometrelik miikemmel otomobil yoln - BllA 
resim ve depn muvakkaten otomobiller ithal edilir 

Garaflar - Binicilik - Bügllk Gazino 
19 dan 26 .&ğusto•a kadar 

Bii.yilk Spor Ba:ltaeı 

800 metre irtif aında Prof et dağında Dağ şubesi 

OTEL .Di SER ~tdond T . luua eıı ~ok artırani\ ihaleıi ya-
eltatınd a '1 ayyare Hıoem9'ın pılaoak aksi takdirde en çok ar. Çam ormauı - i<leal iklim Tenis, tenezzüh, a•, aileler 
't~ı • 222 Numaralı eYe tıranın taabhii<lü bl\ki kalmak için ideal yer hflr şey dahil iiç liradan itibaren paoaıyoo 
~İti &hn_lttir. Haatal"rıoı eı- ·· d h Aıleler •e uzun ıkbmetler inin tenzılf\t 
'1 gıb1 İkinoi Be,Jer eoka- ~artile satış on beş gnn ll • • a • • v 

-:.da 8' Nomnrah mua1e- ozatıluak ikinci artırma11 27/9/ ŞARKIN KARLSBATl 
le 'neeinde kabol eder. 93( perşembe giinii saat 11 de 

.. ' 111 Telefona: 8068 yapılacaktır. Ru artırma netice· Kalitea Kırali Kaplıcaları 
''Y•n•ban• T•lefooa·. 60_. 2 ıinde <lıthi satış hedefi yine tsb- K ~ B"b k b 1 1 <'t i . ... ... .... ~ araoıher, o re RSta arı, Ertrit ve Şeker basta ı"'ı çın 

~1111111•---~··-ıiSl.~!~5,1 min olunan kıymetın yüzde yet- il . t d . h k f t 11 m usııır e avı er on ara cami bir çok o e er 
-- miş heşini bnhnazll\ 2280 namı.· &I. 2 - 3 liralık hM şeyi dahil pansiyon. Mnıu:zam 

11.1 fif liı flya o-hı· ltft:.- ldar•· ralı kauoo mooibinoe Htıf geri 1 
,.., •loft ,.. v san at ve uıarıatlka zenginlikleri - Adada 

. ,;•: bırnkılac:,ktır. fşbu gayri men. n.,liM teoezzühler - Balolar, Konı-€'1rler, ~por 
t tit llı llya Pebi efeodi1e kol iizeriııe herhangi bir şekilde toplantılan - Şenlikler, sinemalar ,..eaaire 
tıte ~•lanik Banka11na oıttr· bak talebinde bulunanlar elle- 20 - 20 Il.3 (960) 

Olup B k M , d " riodeki resmi Teffaikle birlikte ~~~~--~--~-~~~-~-~~~~~~~-~D h an ı&nın eı o ıya . . 
Vlt yirmi gün ~artında bırıncı icra- Lı·seler Al S t Kom·ısyo-ıı.L •gaoı oaddeıinde depola· .. ti la mdlr Aksi ım a ım ·"' ya muracaa arı zı . 
lr&' klllucot •2100• kHıtir met- halde hakları fapn sioillince nnud an : 

1 ap muhtelif kutuluk ve malftm olmadıkça paylışcnatlıın 
tt ta •nahıuı kerestel*'r açık bari9 kalırlar aatao peşin para Haydupaşa IJiseıi ıçıo yaptırılec&k 500 aclet ders sırıumm 1~ 
•tın d Agoıtoı 934 tarıbioe masadit Çarşamba l.!iiuü 8ut 16 da ihale 

il l'Utetile 18/8/93' Per• iledir. M\işteriden yalnız yüz e ..., 
be gUn.. 11 d kA iki bu9ok tellArlye ah01r. 1/9/ edilmek ,iizea-e k.apa.lı zs~f usalile miina~asaya kon~lruoştor. Is: 

Poı 0 111at 8 mez r . . . . tanlrnl Jı,rkek Lısesındekı numuneıi veçhıle taJiplerıo şartrıameyı 
ltda y·· .. 9S• tıuıbın<len ıtıbaren şartna. .. .. 

~ Htılaoakhr. nzde ıkı l 
1 1 gormek nzere mezkfır lisedekj komisyon kalemine ve münaka-

nı~ d 1 we herkese ıtçık ıulunı om a- . . .. tt· e laliye aynoa müşteri1e · T . 
1 

• •• d d "b saya ıştırak edeceklerin de ihale gönü teminatı wnv6kkate ınak-
lt n, oaktlr. alıp erın yaz e ye ı o- b 1 · ı hl l'kt k . • .a.at;p ol nla b t uz arı e r ı e umisyona ıniiraoaatleri. f ı.,,lc • r em aa , .. çok teminRt akçuı nya hRnka 

ve lı d d h f 1 "9 01 D 30.2-6-10 IG.ın em • a a aza itibar mektnbo 3 ... , O osya 
3116 (173) 

"l almak iizere tayln olu- numarftsı ile birinoı icraya rn\i
ıı •a 
Q lta satış mahallinde bu- racaatlıarı ilAn ••lnnur. 
llıaıar . r:.o- 7 .11':. 

ı ılAn olnnnr. 3300 (258) ,) n <Av 

:L:Yul?Ef('\i e ~ifd:riX3Y~r.e;g~ 
Resmi Liselere Muadelet Hakkını Haızdar N 

"'z F eyziati Liseleri ERKEK 

.t\rnavutköy - tramvay oad<lesıode - Qıfleıtaraylar<la 
i11cl{'z •e erkekler l9in ayrı teşkilata malik, aoa iıınıh ile 
~ 0rt_a Ye lise k:1B11olarım havidir. 

tıırı erbıye U101leri ve tedrisatındaki muvaffakiyeıile ta· 
lllıştı r. 

r ıtiyenlere mttktep taritnamosı göııı.lorilir. J 
Ou. H 1 (251) 1-8 

,;&Pi BJIZFALI 111111 

>4 S. Ferit ŞiFA 
t lb;1111~ketin "" yükaek ııb 

"•9eıeıldir. 
liıt.tai k t orıa 
"-bi .. 11 goalük 
•to 
~ llletro, termometre 

liiı ille don ınuşAmbaları 
~. "ınu ın tıı valet. çeşitleri 
"tlı 

~ ecıael;i ınustahzarlar 
il()"" b 

ulouan ilaç çeşitleri 

Daima 
Atıı, 

" Ctıt 
"11~1) Vo lıcr yerden 

Ut. 
çko 

S. FERiT 

ŞIFA 
Eczanesi 

Eczanesi 

Hükumet Sırnsi 

Sağır Dilsiz Ve Körler Mües
~Sesi M ·· d ·· ı ·· -- ·· d l9a~ u ur ugun en: 

•j~" •rıalj ı . . .. t 
11 tı eueaı ıbtiyacatından olup talilıi çıkmıylln c et, su , 
.t•bı,1

1

,. 10111urta, ıehae, odun köınürii v~ kök kömürü > 19/8/934. 
"~ " llj" Ilı ıı:, ll•adıf l'R~ar viinii saat 11 d., Terileoek olan bedelı\t 
•eıı ' Vık .. . o 

ile .. • ~orıildiit.jj ~akılirılu r.akacak t11lihine -Yerilmek tizere 
' ·• ın ·· ~ .... 
t J{iirı t'..n~kftıtRyA k"umo~tor. Taliplerin ~ralti görmek üzere 

~"i'"lırı ~''~"•eee illarosine Te ye-Tmi mf'~1dirda da 11hblye nıH
~11llr 1 t~:şekkiil 8tfocek korniflyona miinoaat eylemeleri ilin 

. 3t-3-'i-10 312S (179) 

Kauçuk borular digerlerin
den daha mok"v"metli ve daya
nıklıdır. 

Bahçelerinizi sulamak ıçın 

yalm• kançnk boru knllanıoız. 
Ba markayı aragınız. 

12-12 (756) H :: Oo. 

.. 
·zoNGULDAK~ 

• • • • ~ C> ıv.ı: -cJ Ft .. 
Tuğlacı ve Kireççil!!e 

( Zl~RO DiZ ) ve sair kaliteler: 
Ba defa getirdiğim yükıek kalorili ve fnkalAde tenzilatlı 
Z O N G U I.ı D A K kömiirlerini 8atı~a vazetrirn.(ZEUO 

DİZ) tonu ara (1 O S) L• d 
baya teılim , ıra ır. 
Adrea: .Maltızlarda Yalı oadd~sindo No. 12 

ZOROl GANOOl 

i Z Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve .!fabrikası: lzınirde Ualkapınardadır 

YerU Pamu#undan Al, 1 aggare, K6pekbtlf, Def1lrmen, 
Gegtk ve Leylak Markalarını lıavi her ne•i Kabot beasi 
iwal eyJ.,mekte olup malları A vrupauıo ayni tip meo14u. 
ca~ırıa faiktir. 

'J'elefOD Ko. 2211 W'8 30W7 
Telsraf adre81: Ba~rak l••lr 

(H 1) 

SKYYA1 1 HANIM 

Ax 1769 Yeşil Melek Fokstrot 

unutma Bent 'l'an~o 
l\l A 1 'I ANDA~ HAXf\I V(' \1U~TAJi,A BF'~Y 

Ax 1770 

Ax 1771 

Aı 1n2 

Aı 1ll3 

Aı 1774 

.hkrmıce ( Dut!t) 
MAHMURE JlAfvDA!-w HAf\JM 

Kfih Alırsın Kucağa 
MÜŞERREF HA iM 

Hlisegin 1 ürk il: Sevda beni 

Hu·az Türkü Bakınız Şu Geline 
ZAHiDE HA \iM 

Ş11 datJın ardında Sıgah duman uar 
Tiirkü l.Jzun Kaoak 

SUllE }' /.A BEDlb YE JiAf\IM 

111.•11ot}ıu Güzeıı 

Mahur Şarkı Sazına tel bal/adım 
HuSF'rlA fl0SN0 BEY 

Ne/es 
Sevgiliye Ninni 

- ,. .'l • ' ..,,.ıe: 1 

- ,• . . . . .. 
. . . 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
IL.A.C .... 
Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Bn~dıırnk Hü,·iik ~al<ıpcıoı?ln han kıır~ı.-ınd" 

. . . 
• • . . . -

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

"!'. :- ··: . . -: ,.. ~- . . . ... , ... ··.·~ 

• Devlet Demiryolları 7 
işletme Müfettişliğinden: 

ncı 

10 Agu lo!< 934 taıılııııd~ıı itibaren halı, ~eytin yagı~ s11aın 
v~ yumu ı tıı, D evlet Uoınıryollnrırıırı <lıgor kJsırnlurırıda olduğn 

gibi ton ''o kılomeıre lıo~ıııı\ 5,25 h11ş krıru~ yirmi boş santim 
iicretle rıakledılı cl\klil'. HOO kiloıuotredon fRıfı. rıws·ıfeye nakle· 

clılecek ba oı;ıyııdıw D. D. 70 ııoııısralı hHite ahkAnun" göre 
600 den 00 kilo motr~yo ka.d&r mt-safo i9in ton ve kilometre 

başına 2 kurnı:; vo Ol den 1700 kilometreye kaclar olan meeafe 
için ton ve ki lometre lıa~ırıa 1 kuruş iioret alınacaktır. 

Fazla uııtlfı.ruat için iM.-@yonlara miiracsRtedilmosi meoburdar. 
8-9-10 ;3252 (238) -· ,. 

Makine Ve lnfllatl Bahriye Mllleha1111ısı 

ETUP tJEJIAL 
ı\fakine lnıalathanesi 

Halıma~a Qarşı&l Numara 50 

Hamur 
Makineleri 
Miıtııısescruın 

ıuamu lfi tı 

olıu nk 

adet ıııak i ııe 
hın inle 

faaliyottodir. 

A liHrnılarla -

rm bu makıne
lorın faıı.hyet 

farzları hBkkıtıdll ınsıllııııııı ıtlıırnlarrnı fl\\ıtlVA oderı?.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ya4hane Ve Un DetJtrmenlert 
l\·İıı hihımnın Rltit ve f!dP.vıu ımıtl echlır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazozyen Bilumum Deniz işleri 

Her boy~a ve her kuvvet Durbmler, ınlnmhalar ,.., 
Lesısatı rnıhanikiye asan'4Ör Te 

her ciııs mabrukıtt iiı.eriııe vinçler vo sair ışler tlerııble 
imal olıınar. ve kahul Pdılır. 

.. -: .. . ., -
- ~ I ' ' • 

Bir Memur Aranıyor 
Şark Sanayı KumpanyasınJan: 

Liıe :Yf'ya orh• nıt'ktebi hu Aene hitırmı~ hir ıtff'lnitı ah.,.ıt· ti, r 

Her gün nat ' il• 6 araeaoda ttrket ıınıoıni kôuplıgine mört.Nl
at ol•amaaı. 1'ani1eli ka!>ul olu11a111••· Nöfua oftıdı•D• ~ftY"elalk 

berahH getirilmelidır. ,_, 6-8-10-12 



~ahlfe 8 

Fratelli Sperco 
Acentası 

IRtanbnl Sürat Yoln JADRANSKA 
S.AK&BY.& vapuru J 

Royale Neerlandais 
Kumpanyası 

1 HERMES vapurn 8 agos-
to&ta beklenmekte olup ba
mnleeini tabliye ederek BOUR 
G.AS, V .ARNA ve KÖSTENOE 
için yük alacakt1r. 
ULYSSE~ vapuru 14. ağustos

tan 20 aj'.!ustosa kıular A NVERS 
ROTERDAl\l AMSTERDAM 
ye HAMBURG için hamule 

Her pazar 
:ünii saat on 

....... ~ altıda limanı· 
m ızdan hare. 
ketlf' dojtrn 
l stan bu Ja gi
der. 

Fıızla malfımat almak isti 

venlM Hirinci kordonda VA. 

PUROUT.ıUK şirketi acenteli 

~ine müracaat. 
alıtcaktır. TELEFON : 3658 

TELAMON Vapuru 1 ey- -·--------!!i!m--•· 
liilden 6 ~yliile kadar dogrn 
.A~ V ERS,ROTERDAM, AMS· 
TEH.DAM ve HAMBURG için 
.laamole alacaktır. 

ır. v. 
W. P. il. Va.n Der 

Zee & Oo. 
Svenska Ortent Ltnlen Deutsche Levante Linle 

PLOVIDBA D. D. Susak 
Haftalık lzmtr, Pire Trlgeate 

ve Susak Muntazam 
sür'at Postaları 

Seyahat mllddett D,112 gün 
Vapurlar lzmire her pazar. 

tesi sabahı gelir ve çarşamba 

öğle zamauı hareket eder. 
HAREKET TARİFESi 

15 Agusiosta : SRBlN 
22 Ağastoeta : BEOGR AD 

29 Aj?uatosta : HLED 

5 Eylül : SRBİN 
Yolcu ve navlun hakkında 

fa:ı$la malumat için, Oemal Oen

deli Hanında, .JEROU PUSlQ 

acentesine müracaat ediniz . 

(189) Telefon : 2548 
:NORDLAND motöri.i on AIJAYA vaporo balen lima-

iokuz agustostan 22 Agustosa nımızda olup 12 agnetoısa kad~r Ayd1n Demlryolu Umum 
kadar ROTTERDA MHAM· ANVERS, ROTTERDAM, MDdUrlUtUnden: 
BURG COPE.NHAGEN GDY· HAMBURG veBREMEN için 12/8/1934 tarihiııden 30/6/ 
NlA, GEFLE GOTEBORG ve yük alacaktır. 1935 tarıhinA kadar a.şağıdaki 
]SOANDJN AV YA limanları ATTO vapura 25 ağastostR it~taayoolardao lzmire ta~loacak 
için lıamııle alacaktır . beklttniyor. 30 a~ustoıa kadar afyooon tabi olaca~ı tarifeler 

Service Marıtim Roumain A~VERS ROTTERDAM HAM berveçbizirdir. 
Garbi Akdeniz için ayda bir BURG ve BREMEN, için K11 klıktan İzmire behar tono 

muntazam sefer yük alacaktır. 
SUOEA VA vapuru on agus DELOS Vapura BREMgN aGOO kuroş . 

tosta vürut edecek ve ayni gi\n HAMRURG ve ANVERSdon Çardaktan lzmıre beher tonu 
ıaat on E1ekizde MALTA, BAR- yük çıkarmak jj:ı;ere 2 eylülde 3360 karaş 
()ELONE, MARSİLYA,OENO- hekJeniyor. 1'azkırıdan 1zınire beher to-
VA, ve N APOLlYE Jıareket SOFfA motörü 10 eylülde ou 4110 koru~ 
edecektir. Yoicn ve hamule ka- baklflniyor 16 eylüla kadar Sütlaçtan lzmire beher 
bot t\der. AN V ERS, ROTERDAM, AMS- 4110 kuruş 

PELES Vapuru 13 eylülde TERDA.M HAMBURG ve BRE Qıvrilden 1zmire beher 
gelecek ve ayni gönde MAL'IA, MEN için yük alacaktır. 4110 koru~ 
IJAROELONE MARStLYA, ve Armemenl Schuldt H. 

Dıoardan lzmire beher 
()E.NOV A'ya har.,ket edecektir. HA.N~BURG vapura H.AM-

4110 kuruş 
Yolcu ve hamule kabul eder. BURH ve ANVERS'tea yiik 

k k · 9 b k Qapahdan lzmire beher touu Nollonal Steam Navlqatton çı arma üzere aguetosta. e . 

l Ltd Oıı G leniyor. BURGAS ·için yük ala- 4240 kuruş o. . 1• reece. 
PiRE cakltr. Haladızdan lznıire beher to· 

Şıınali Amerikaytı H ANSBURG vapura 26 nu 4240 knruş 
muntazam sefer ağustosta bekıeniyor, doArn AN- Ku leUniinden lzmi re beher 

TRANSATLANTlKcBYRON• VER.~ vA HA \1 HURO icin yiik tonn 4~10 kuruş 
't'apurn yı rmi beş ağustosta al:u·" ·· 

1 
E~irdirden l zmire beher 

" .. -W-ESTINGHOUSE" 
B-UZ ı >C>L.A..BI 

Bir Çeşit : TAM - Bjr Cins : En iyi 
Inkl.r edilmez bir hakikattir ki asri bir buz dolabında 

Sogutucu cihaz tamaniiyle ka· 
palı ve mühürlü olmalı, cihazın sı
caklığı ha va ceryanı ile alınmalı. 

Kendi kendine ( otonıatik) işle
nıeli kezalik otomatik enıniyet ter
tibatı olmahdır. 

Yalnız WESTINGHOUSE bu şeraitin hepsini 
TATMİN EDER 

------------------------~---------------------~~-----
Buna binaen; başka markalardan: 

Daha aşağı bir f . t tla 
Memnun kaln11yacaksınız 

Aynı fiatla 
Ayni cins ma.I aJnııyacaksınız 

Daha yüksek fiatla 
Daha iyi bulnııyacaksınız. 

O halde : WESTIRGBOUSE 
Tercih ediniz. 

Dört Sene için Garantili 
SATISI Tallaitledir ,. 

Bu Markaya Dikkat Ediniz 
Bu markayı taşıyan bütün buz dolapları 

için hatta en ucuz ve en küçükleri için bile 
nıaliyetin iyiliğinin uzun müddet dayanaca· 
ğının ve tasarruflu işliyeceğinin delili ve 
garantisidir. 

Umum Ttlrkiye Acentesi: 
ŞARL P. BALADUR VE ŞÜREKASI 

Birinci Kordon Cumhuriyet Meydanı yanında geni PORD Garajı İZMİR 
J.-3-6--8-10 (199) 

Jimanıwızdıın hareketle doğra JOHNS10N LJNE LJMJTED 4.500 knruş 

NEVYORK ve BOSTONA gi- JESSMORE Vapuru AN- --------~--~------------------------.-..------~--1111"'1 
ecektir.10 eylülde NEVYORK~ VERS ve LtVERPUL'dan yük ~rm~ 

. . ~ .. 
'' ~ : ... , . - . 

~A bulunacaktır. çıkarmak iizere ~ ağustosta bek~ '' PI~ATT Yolcu Te yük kabnl ohınar. !eniyor •. RURG.AZ, VARN A, 
Holland Austalla ltno KÖSTENOE, GALAQ ve BRA-

1L A ıçı n yii k alacaktır. 
ALMKERK Vapuru 21 ey- ARMEMENT DEPPE 

lültle beklenmekte olup BOBAY 

AVUSTALYA ve YENt ZE-
LANDA için yük alacaktır. 

llanllaki barek~t tarihlerinde. 

ki değişikliklerden aoeota mes'u· 

liy€\t kaba l etmez. 

Fazla tafsil6t için İkinci Kor-

EGYPTE vapuru :lO Agns
tosAda bekleniyo, doğru 

RUEN ve .ANVERS için yük 
alacııktır. 

Vurnt tarilıleri ve vapurlarm 
isimleri üzerine mesaliyet kaha! 
edilmez. 

N. V. \V. F. Hanri Vao Der 
Zee & Co. 

donda Tahmil Tahliye Şirketi Birinci Kordon Telefon No. 
binası arkasında FRATELLt 2007 - 2008 
SP EROO acenteliğine müraoaat 

edilmesi rica olunur. 

~I'elefon: 2001-2005 

Continental 
ORIENT LINE 

1 ürktge Umum Acentesi 
SOVTORGPLOT 

l!.,RA.NZ MER1NG vapuru 8 

agustosta beklenmekte olap PlRE 

YAFA ve PORTSAlT için yol . 

en Te yük alacaktır. 

Olivier Ve Şü. 
LJMJ1E1 

Vapur Ac,entesi ! 
1 

Cendell han Blrinel Kordon ı 
1el. 2443 1 

Dhe Ellerman lines Ltd. 1 

A D.JUTANT 30 temmuzda 
Londra için yük alacaktır. l 

.Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRiul 

Pek yakındR eo afak yedek parçalariyle beraber aşağı
"d aki IZMIR UMUM AOENTASINDA stok bolnnduro· 
lacaktır. Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar 

1 ele/on No. 2413 · --
çarşısı Saffet 11okağı N o. 3 

P. K. No. 234 IZMJR 

1 z mir Defterdarllğından: 
FRANZ Mering vapuru 19 ağaB · 

ALGERİAN Ay sonunda 
LONDRA-ANVERS •e HULL 
den gelip tahliyed., bulunacak j 
ve ayni zamanda HULL i9İD' 
yük tılacnklır. 1 

YVONNE Ağustos başlangı.I Ohrili Kemal beyin Kasap bızır mahalleıin 3 numaralı "da 

toıta heldenmekte olap Selanik cında LElTH i9in yök: alacaktır. dahilinde mutaearrif bulnndoğu 10/11 numaralı 419/63 metre 

< Brasso > maden oi tası

nıu piyango bi \etleri gel

di. Elinde bo' cila ku
tusu veya çivit etiktie 
olan hemen depomuza 

biletlerini 
aJsrnlıH. 

.Asker ınarkarı hakiki 

flit, Fayda, Kilsekt, Ati
la, Rlak Flag, Flayozen 
sinek ilaçlarının her boy
da kapalı kutuları vaı·

dır. Dökmı.•sinin litresi 
yalnız 100 kuruştur. Son 
parti naftalin geldi henüz 
tedarik eılemiyenler biraz 
acele etsinle?". 

ART•ı kumaş hoyalarımızın tect·üb"eini 
maı1ı 15 knrn~la r~ngini atmış 

yünlü eJbiselarini"'i istediğiniz repkte boyarsrnJz. 

H.esrni rabı:Jatoameyi · haiz LEYLEK markalı rastık saç 1'l' 

sını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. ~snaf için topt•m satı~ 1' 
kezi depomuzdor. 

Toran tol'alet sabouu ECE Tim tozu, Kaol Brasso, pire t 

karpit, çay, kına, sakız, diş mRcunları, kakao, kolonya, kola, 

kal, demir hindi, limon tozu, her nevi aeit, lastikten moşaıJJ 
muetarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, fO 

eke toza, sabon tozn, löke ı:1abana, fare zebiri v.ı. 

TELEPOlf : 3889 

Te ODESA içiu yolcu ve yük ROU MELİAN 16 ağustos mnrabbamdaki arHeıoa tadilAt komisyonunca 159ıi5 lira 94 kuruş 
kabnl edecektir. Lt VERPOOL ve Sw ANSEA k1ymte takdir edilmiştir. Mukadder kıymete bir itirazı Tar ile 1 l A" N 

dan 1-{elıp tahliyede bulanacaktır.1 . . . . . . .. 
QlQERIN vaparn 22 ağas- D I tıuıbı ıl§.ndan ıtıbareo hır ay zarfındA muracaatı Ja.zımdır. Mu-

1 
. 

1 
• 1 

tosta beklenmekte olup PİRE A~·g~~~ L:~::r': t':~~8tos maileyhin ikametgahı ~eçhul bolonduğundan tebliğat makamına Dev et Demıryolları incı 
YAFA ve PORTSAlT için yük BREJ.\iEN-HAMBURG ve AN- kaim olmak üzere keyfıyet ilan olunur. 3286 (256) letme Mu·· fettı·şıı·g'-' ı·nden·. 

VERS'teu gelip tahliyede hnln- ı 
Te yc>lcu kabul edecektir. }:JJ 

nacaktır. D .. d .. .. MI t k T s· .
1 

7/8/93, tarihinde saat 16 da ihalesi icra edilecek olan b 
Çlf)EHIN vapuru 2 eylülde NOT:. ~iirnt. t~.rihl~ri ve va- , or uncu n a a apu ICI pınar deposuna ait kömür tahliye ve istif işlerine talib.i ılllf 

beklenmekte olup SDJJJ\N!K ve pnrların ısımlerı uzerıne mes'u· 'h ı l8/8/934 'h" l'k d JOl 
liyet kabul edilmez. Mu haf ızlıg\J ından,· etmediğinden yevmi ı a e tarı ıue ta ı e • ıJ1 

ODESA için yolcu ve yük kaba) Taliplerin yel'mi mezkü.rda saat 15 de <300> liralık teminat 

edecektır. lzmir Birinci lora Memnr· I Boroovanın Yeni camı mahallesinin MustR.fB Kemal pa~a. BO- tubu ile İşletme Müfettişliği makamına müracaatları.' 
Dl f{J{AT: Yukandaki tarlb- loğundan: , ku~ında18 yeni kapı ııamarh BB#lt deli koko banasi, sola tütün in· 10-12-13 3291 (26 

ler ıçrn ınes,uliyet kabul edil- Bir borçtan dolayı tahtı hac-
1 

hisarı memnrlarından Nazmi bey hanttsi ıu-kaeı çıkmaz sokak önü 

ze alınan kahveciliğe müteallik Kemalpaşa sokagi ile mahdut evin Makrı Badarı karısı Annel 1 • M t k 5 ' İ M kt6 
mez. e~ya 11/8/93!:1. Oamartesi günü 

1 
binti G<ize l!,ilman'tlan satın almak saretile 68 seneden beri ıenet- zmır in a 8 an 8 0 

}~azla tafsilfı.t için : 
ijaat 13 te aleni müzaye ile Na- ıiz olarak Yanfiroviç kızı madam Mari Kastornn malıdır diye M •• d •• ı ·• 'tJ •• d 

G. HANAYLlOOLU mazgalı mezarlık parkında· satı- 1 tescili istenilmosi üzerine 20/8/934 Pazartesi günü tahkikat Y"ı>· U ur ugun en: . tşlt 
Ye J · U01\1A~O lığa çıkarılacağından talip olan- 1 mak için mahalline memur .gonderileoeğinden bu yerde her hangi Mektebim ize ve An karada İnşaat usta moktebine yen• 
AoentQSİne miirncaat ediniz 

B ı rinci Kordon, RlZ ferha-
enı;ıue Telefon 23ô6 

Jarın yevmi mezk6.rde mahallin- il bir hak iddiasında bulunanların veaikaJarile birlikte daireye veya kaydına başlanmıştır. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere i 
de bı,zır bulunmaları rica vel mezkftr tarihte m·ahallinde bulunacak memura müracatları ilan Ağustos 193! Pazar gönüne kadar mektebe miiracaatıarı 
ili olunur. 3292 (253) olunur. 3288 (255) olunur. 10-15 3282 (250) 


