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Cumhutlyttin vt Cumhurlytt tsttlttlnltı btkı:lsl, sabahları ıkar siyası gaztttdlr 

Kalbimi Ne Yaptın ?I 
Bo h~yecaolı romırnımızı en meraklı 

ve earareo~iz eabnf\Jere girmek üzeredıı 
E~er şimdiye kadar takip etmemış ieeni:ıı: 
noktan niiebalarrnı matbaam17.dan Rhnız. 

' ····~·······················,~························ \ enı A :-ıı r ma ı tuuuo nıln harıı im l':'lı r 

AdHJe ~vekniiiiızn·nn;,Geıdi 
Cölctlk Yaylasına Gitti 

Alsancakta A~eleler, Arabacılar 
Süslenmiş Gelen T.reni Karşıla

dılar Bayram Yaptılar 
Inoir KakliJatı Tarife ı,ıari 

·~, oak iıtaRyouuna getirilmiştir. 

"}ffi İlk io~ir mahsnliioü geti· 
x,.,.~§~i1~Ô ren buauıı tren A l&&ncaga Hat 
... ~ "~f,fx"q'?; 23 te gelmiş Te orada toplan"n 

.... ~ ·h ... ; incir aroelelornden kalabalık 

,.,,,,,,,,.,, .. ,~ .. ·,;·',, · : bir grup ıüslii vagonlar içinde, 
~. 

miibarek ınabsulii sevinçle kar-
şıla ıuışla rdı r. 

lnoirlerin bozulmaml\&i ıçın 

ı çuvallar kompanyaoa istaeyon 
IRra verilen bir emir üzerine 

· vagonlıua üstiiste konulmıyarak 
hlroı· sırl\ halinde yerleştiril 

1 
mi~tiı·. 

AmelC\ler ve istaeyondırn ~eb-, 
re incir nakliyatı yapan ara \J .ı. · j 
cılar A huuıcaktn ge9 vaJ<to ka
dar davul zurna çn!Uıı.ırak e~

lerımişler art\larında incir bay

1 
1 

' J 

ı 

Balcızadt Hakkı Bey 
Evvelo(\ beher verdigimiz şe

kilde bu senenin ilk inoir mah· 
solü diiıı akşam :J760 çovalhk 
bir parti hrı.linde trenle Alsan· 

ramı yapmışlardır. 
Diin gelen inoirler aşağıdaki istasyon memuru 

- Merak etmeyiniz, kar1nıı: Ull gan 

iRtaıyonlardan yükletilmiştir. sonraE avt,d~t,::.de:::.~ de teessUrDm bundan •• 
-Sonu 3 llncü sahi/ide - -:- ve 

; .,; "'""1iJ ~ ., v 

• 1 ( 



Felll JUl1P 

Pal..,,a KulllbG S ..... I : 

istihsal l\'!ıntakalarında 'EDiB Mülakatlarım 
Tetkikat Yapan Hey'et ~-;:.-
Du··n Şe .... b.;i;i·;~ A;d;ı···Etti. Akil Zeka_"'.i_Bey Almanya, Türk ithali- 0 :~t~-:ı.~!d .~:,::c-;..: 

_ _ _ içindedir. Ecdadı e9lic:b ~· 

Bey Muharririmize 1 abat Verdi1Bugün lstsnbula tının Dövizini Verecek ~~~e 0~::i:i~i ~::·. ·:!·~ı~d'. 
lkta&at Vekaletııııltıu vuraleıı lıılle K"malpa~ııya Ye boradan H k l Ed k kendisine mahsus olduğuna aa 

el t i d - döle er e ece u·•kA 1· • • y t v T b- d ek ~· A- ·- -· bir emirltı Törk otaıı mü ürü zm re on • U Ume lmlZID ap tgl eşe zaraa em oıyarı rv•P- . 
Akıl Emruırab Beyrn riya..etin- Riitiin bn iiıiim iıtibeal mın- iki gün e\vel hususi bir oto gile böyle içilirmİf. Derin derll' 
de Otfa umum kAtihi Mehmet t"kalarında yRphj!ımız tetkikler ,ka:ıa Aydına. ~i~miş. olan Milli bös Müs~et Neticelerini Verdi• nefes çekerken gözleri dalgı•· 
Alı •e Horaa komi1er f'ekili ve temaılar çok eemueli oldu· mudafaa Vekilı Zekaı bey ora-1 .. dır, az ve seyrek söz söyler '' 
lh111n Beylerden mürekkep bir Oziim •aziyetıoin iılahı bak km- dan_ Sök eye geçmit ~e dü~ akşam lliikftmefimi~ ile Almanya yakından alikadar etmi' l'e hü- konuşurken daima nargildiDİ~ 
heyet J(arbi Anadoluda bir 1e- da müıtabıilleT mobtehf mabi- lzmıre avdet eylemışlerdır. lıilkfııneıi arasında yapılan tica- k~metimiz de Almanya hükft- ateıini elile kanıbnr, ıerbetlı 
yalıat yapaıa~ mohtehf mıhaal- yetle tekit( lerde bolnndolar. Hu Vekil bey Arsancak istasyo· ıi ıtnla~mıya konnlıın bir kayıt- meti nezdinde lazımg.,Jen tefeb· olacak ki mübareği• eli dl 
Jerimiaın •• btlbaı.a üzüm, rn· tekliflerden bazıları pyaoa dik- nunda vali, kamandan paıalarla t' Törkıyeden Almanya1a TAki bihlrtta bulunmuştu. yanma~ 
cır •e totün mabıullerinin nJSi- kat görüldü. Müııabıdllerin bAf- belediye reisi ve diğer bazı ze olacak ithalat i9in döviz talep- Dün AnkRra Törkofiı reiıli- Hacı zade sad•k b'.r d_...., 
7etlerini tetkıke menrnr edilmi•· hca endışeei üzüıu fıyatlarının,1 •at tar~ftnda~ karşınmışlard!r: len Almanya bök<ımeti tarafın- ıtinclen şehrimiz Türkofiı mü- sevdığini bihakkın ıever, AlJaiı 
)erdi. düfük olmaıı etrahnd" toplan. Vekıl beyın lstanbul tarıkıle tlırn bfümfı kabnl edıleeek deni). diirlüğiinfJ gelen bir telgrafta kimseyi onun göüzod.en düşür111e· 

09 gün e•eı l!"'oça, Menemen maktadır. Bağlarda yıphJlımız Ankarayadöoecekleri haber alın- mekte,hr. t~~ebhüıiimü7. üzerine Almanya ai~ ~e .. d~.line kimseyi dolatDJ~ 
Te Maniaaya bu makıatla bir tetkıkler Dftticeainde mrabıolün I mışhr. A bir~n A rmanya hükt1meti boktlmetinın Tiirkiveden Takt Yuruyu,unde bır sallantı e~ 

. k' k•· aeyabat yapan heyet "<1öo ••del 11caklardan nıfiteeuir oldo~omı 19~H aeneıi eeaıı üıerindeu her olaoak tthatAt için, miktarı ne olmadığına b:naen olacak ı 
etmitlir. gördük. Bir ~ok baglara da eo .Japon Vapuru ıthalatçı tüceara verdıği yüzde olııraa olıoo derhal dövıs •eril- liibegirerkenarkaclaşlarıbuyUfllll' 

Bir .Mnbarr1r11nız, b~yete ri- •nk TUrmuştor .&.f~OD Ve Pamuk elli döl'IZ mıktarıoı hu defa 1Ô21· oaesi boıoınnda 6 ARoıtoeta .. uamıt diye kıtılarlar. o.ıt-
yaaet eden Törkofiı müdürü Akit Bo tetkıklerimiz rekoltenin Ytkledi de oııa indırmıtir. allikadsrl.ara. t~bligatta balondu· sir~r ve dalgın çı.kar g;~er '; 
Emr•llab t..yi görmüş tetlukat yapılan ilk tabmınlerin donu oda Bu bal tüccar uımızı çok jto bildırılmıttı r. kehne tavla oynıyan bw aee 
bakllunda iaahat rica etmi,tir. oldogouu göıterdi. Hakılri re- I>tia hwRmmızıa gelmie olan balursa memnun olur ve yer 

Akıl Emrullah be1 mubar- kolte •:uıyetıol teebite çalıştık Jııp<>n bandırMh Tokyo vaporo K k • B h T dikten sonra iftihar ederek kol 
ririmizio ıordağR mobt•}if eua\. bonnola beraber mabıul kRlite külliyetli mık.tarda pamuk Te ona - asma ane ramvayı lart kadanr kendisine mabl .. 
lere cHaben şa izabah •ermiştir: itihnrile geçen ıcneden iyıdir. ~fyon yôklemit ve J"apony•1a laikayeleri vecizeleri ve bilh~ 

Tiaaret odHı Umoıni kltibi Bo ıtabarla taneler daha dolgun aniitoveccıhen hareket etmittır. N fi y L 1 • G h la , ~ ı·ıd J b' • • 1 d' garip Ye acip bir hayat tarihi 
'H tJcaret Horaa11 komıeri bey- •e dalıa iyidir. Ozüm f iatrarrnı 1 111 lıİ eti izırgi 10 ut i y8ıl 8 es ıtııt ste 1 vardır. M&dafaai hukuktaki y~~ 
ıerıe birlikte tzmirden otomo- Polis ere tuıin ba,.t. gelir; yazıhanetİ" maslakar kılıtcak t ... thirler üze • ;fi' 
bille dogrn l'oç"ya gittik. Yorda rııule mrıtalaalar Mrftedıldi. Tet- Yeni Elbiselel' Nafia VekAletinden Nafia tram•ay güzergihı tespit edil müşteriler bilhaua isti~are · fi 
muhtelit hagrara ugrıyarak möı- Verildi müesseseleri komiıerliğine gelen mitti. Buna göre Baımahane ziyaret ederJermiı Saip Bet 
tabıillerle temufarda bulnndak kiklerimİ7. ilerledikçe üzüm Ta bir emirde Konak - Bumabane tramvay hattı saat kuleai ODÜla· aemşelırilikleri ise yer yüı:ft~ 
Te iaa•at aldık. 1'09acla mtiıtab· aiyetinio lılakı hakkında dü,ürl- lzmir pohs kadrosunda bolu- elektrikli tramvay battı hakkın· den Birinci Kordona takip ede- mevcut bilcümfe ibradililerle • 
eillerio -.uiyetiui, kooperatifle celerimizin ie"lıetinin kov•et bol- Junan polis efendilere dün yeni da baza malumat istenmiştir. rek Gümrük Ölaündea lkinci rabalıit olduğuna delalet ede' 
ınöaaaebetleriul tetkik eyledik. doğunu gördük. elbise vemu.şambaJarı tevzi edil· Ba emre nazaran İzmir elek· Kordona girecek Ye SelAaik Şapl ıuyunun canla reklimcJI' 
FoçaıJan Menemene geldik. Bu- Her tarafta müıtalıeilin uzi· m ştir. trik\i tramvay şirketi müz.eyyel bankası önünden bir ka't"is çize- dır, tqlarmı bu su ile d\ifl' 
J"Ada •••lıca mtiatabıillerle gö- yeti bilerek hareket ettigıni ve 4 

• mukavelenamesin•n birinci mad rek Gazi BuJvanaa geçecek Ye müı, dişlerini bu su ile dök111iit 
rü~tük, rekolte •ap.1yetini tetkik üaüme müteallik: ticari hareket. Uç Genç desin·n B fıkrası mucibince inşa Bulvarı takiben Baamabaaeye tilr. Sakin ve samit görüıliİ'" 
ettik, mU.tah111Jerin iizfim tiat- feri •• piyasaları nıootauman Aınerikaya tahsile gitti etmeğe mecbur olduğu hatlar gidecekti. Fakat Kordoa tram de deniz gibidir coşunca önii-' 
Jarımn ferelföö •e bağlarımı:aıo arasmda Hükumet önündek; sa· vaylanmn da elektriklenmesi geçilmez derecede hacrülmiı'f 

tak led ,,.. · - k b" d A merıkan Kollejınila ho&en6'· ,,. 
ihyaaı noktaaında ditünee •e dl· ıp ey •r. 1

"
1 gorme ız 8 at kulesinden başlayarak ikinci mevzuu bahsolduğundan o wakıt tar, en çok sevdiği olmıya• 'YJ• 

bu .. 11.1.k . . t ki meznnlarındıan üç genç •lün K d d k b k b f k v d E bOvAk d 1 ,,. )eklerini 10rdak. ıe•ınç ve meınnunıy" or on an ve mer ez posta a nhtım tir eti una mu•a a at çugu ur. n ~u ot 11 
A nıerıkayll tabıil" gıtmiıJtir. k _ _;ı.t.,r 

Menemenden erenle M.an••1• baaule getirdı. 
0 1 

d"' b " 
1 

. d k 1 k nesi önünden geçerek Gazi Bul- etmemiıti. Meıele bu sebepler- Ali rivayeten en ço kor~~ 
enç er un ı r sı o umacı ı , . . . . h ld d 

ge9tilr. --:u. mühim tiaöm iıtthNJ HalAea yaptıg•mıa tetkikler k" . b k 1 k 1. L- varını takıben Basmahane ısta•· den dolayı o vakıtten berı mu- ayat yo aşı ır. 
----~ ... ••• aa -"1uıuoııu-.. ·-1.rc.·ı..unT ı ısı an scı r Te ma ıyo (ID ue• 
bağları Ye aergileri tce.merek m~h- mekhgiıni111 uoktvsın<lıın çok ıte.. lardır. · · ~~~BU~ Ypct~ ..... <?!al!... ... !!.8..~.~"!T alla~t• .!>ulu~~~~,~~d!~ .. ---·-.a- • • ., Şeytall 

ıol •aziyetinf iyıoe tetkık ettik mereli oldu. tıı dedır. bu hat güzergahının münuip ve UzOm laffhıatAla 
Nüıtahsillerle temaaJarımıa çok Heyet Oumarteıi gürıii Ay- Bir Erkek için Halbuki şirket bazı sebepler kat'i şekilde tespitini istemittir. Foça kazasının 933 se~ 
tementli olJn.Mantsa ticaret bor- dın muıtakaıında iocir m .. bıa- iki Jtad S den d~Ja!ı bu haltı henüz inp Bunun üzerine Nafia komi- kuru üzüm istibsalah 190 ~ 

tünü tetlrıke çıksıcakttr. ın a.c;aaça. etmeoııttır. serliği belediye ile ticaret oda· kilo, 934 ıenesi mubamme• il'. ıttıanan vaziyetini 1J•tıf ve alım 
tekillerini f)& tetkik eyledik. 

Vaziyetin tılıbt bakkmda Ma-

• • ı Baş Başa Geldiler Ticaret odası, ikinci Kor· sının •e elektrikli tramvay tir- tibaalatı da yüz 1:Ut bin kilo4',ı 

Kamyon Facı.ası Dün adliye dairesinde iki dondaa geçecek tramvay araba· ketinin mütafealanaı so.--n•tar K y1· t t' t d ~ 
kö ı .. k d d b. k ı d"W •t· k . --~ • c ıye ıcarc o asının torır" Y u a rm arasın a rr avga arının ıger vesaı ı na hyeye Mezkür müesseselerin mit&· v • • • • !.A. 

ni• miiıtabıilleri tarahndan Bir Arab& p~ -ça- oJmuş ve bu•lar birb rine laiicum mani olacağı şeklinde bi .. 1 1. 1 d kt b gu bır suale cevaben bıldırılnılf•-
ı·ıen· -=aru··ıen fıkı"r l'e .. ..., d L dö .. - J d" - r mu. ea arı a ıo ı an sonra unlara G 1 M ' ... muta- e ere& vuşmuş er ır taJ ·· "tm·· L-1 d' . e en eb uslar 

land.ı. Araba ftı Adl.. .J_ H k k • hk ea yuru Uft oc e ıye rıyaseti komiserlik te kendi mütaleaları· 
Jeaları ta1anı dikkMt bulduk. -.v ıyeae u u ma eme- de meıele ile alikadar 1 u· d L k . . Burdur Meb'uıu Ferit 8" 
Maai•dan ı Al b' A.illı-ır Y J sinde kocasından beşanmaauıa . 0 muı nı ave e ece~ ve eyfıyeti ı.ı.-

treo o ~e 118 5 ara. ı karar verilen köylü Fatma ha- Ye fen heyetı tarafından bu Naiia v ekilethıe bildirecektir. dü• Ege Tapurile İıtanb.,,...... 
ogneb~ B11rada birçok bağl•rı Bayrndırfa Tort>alı araıın~a k _111 

_._ b _, . . . .. . u nım mahkeme dışarJsınd:a koca· gelmiı ve Is enderiyeye r· 
ge..wr-. •• su •aıınyetıuı teUuk tlon bır otomobil k~zuı olaıu• . . . . .. .. ff 1 A • 8 y A J k 
ettık. ıtiietahııllerle yaphğımıa tor. Tire h.lediyeainde kayıtlı sım sevgıhsıkilde goruünce. dayal u usı e J yva 1 ta miıtir. 

namamıt ve a ının zerıne ah Dft. y I De · r M b' Ki Sif 
teıaular çok '•!'dalı oldn. 3 Domaralı otobil lzmire yolca mııtır. D az fesine ze,.tın,.ağ Torbası _J_ ~·z 1-~ ~su. zım, .,a, 

~l.hirden otomobille Saıth getirirken Torbahftın Ku1Çab11r- Iki kadın mahkeme koridor· Ba,ladı Y 1 uc aynı •a.., .... a ızmıre ge .,,...-

Jiy• ~çtik:. SalihlUle ba~lar~ na mHkiiode yol iizerinde bir larında mütbit bir kavK•Ya tu- İzmir emniyet müdüriyeti Ayvalak-~i~a:!o~d8lından z,·raaNllt mVuneek .. ıe"°'t=-.lleenri u-~ 
da tlol• .. rak: nıabl'O 1 •az•yeti a ntbaya çarpmıttrr. Bn müaade tuşmuşlas sa~ saça baş baıa gel adli lmım rı'yas t' t . 

1 
a •DU u.yr 

b k · l- ~ı . .. ı · L-- e ıne ayın o u- fz · t t od ~ a kmda tetkiklerde bolou. me nıticeeinde araba nArr..alaa- mışııcT ve yu.;ı. erı goz en - -·n Erzı'ncaa k • ı·nd mır •car• asanı. gönderilen müdOrtüiüne gefen bir tahriP" 
d k · r- r- • · d k ı 8 .. ... 9er omıser ı en _.. 

o . Mtiltaheılterle temaalarımı7. mıştır. Arabacı Melun•i efıocli ıçın e a mrşhr. 6tttı1 metmtr E k 1 ... 1· • lıir mektupta; A1Hhkta •ff«&a ta sliJr ve koyunların ıslahı dJP 
· · t' 1 d. S lar bü gürültü izerine ne oldu er ez memur uguna ter ı ettı · ~ 11 1 ne ıce er nr ı. alihliden ti. agır 11urette yaralaamış ve yıuah w 1 k . . -.ı-ı da .ı.. rilea Hulusi bey diba İ t b 1 ile koku elyafından zeytin talr- ndile İzmir vilayetinde Nülll..
r•nle K l t'k B d t . gunu an ama ıçın uua u a uı- s an u... .~ 

asa 1"Y~ ge.ç .1 · ora 8 zmır memleket hastanesine g.,. şarıya fırJamıtJar •• adli,. De· dea gelerek vuifeaine baıla ıirioe ınahıoı torba inıal edil- ka,a olarak ayrılan memleV 
d~. wah•el •a.aıy&tıaı tetkik Ye tiril mittir. Şoför yakalanarak zarethanesindeki jandarmal•r be 11Uflu. digl bildirmekte torbalara f z erdeki ' J4. 
ıu.-.btah•ıllerle ~mereJi ıamaalar Torbeh adJi1eaiae teslim ohın- iki birbarine raliip kadını mit- Hulc.i beye bo• geldiaiz miıden mfüıteri teau'nı· r·ıoa olan. ~yrr, mera, 1 _Ui1 

da ulun,lok. ı~uahadan otomo- mottnr k"'l"tf b"I . r d'r T "'<( larla, batakhk ve orman yerı-
• u a a ayıra ı mış er ı · deriz· maktadu. ı 

ıoru muştur ~ Terrtka No. •1 Attustos : 11 sur61l bır Ao ıçıooe eır.rıyor '~ ..,lllü•ön k 11 '-~ '!:':.J -. u o arıoa, uaftDa ko- megc gıderım .• lJedi. dım bilmıyorum. llırden fiıtill"' 
hemen bir hizla salona cloğl"U lonyalar aerpmiş, arada ıırada Bülent kansına hitap etti : ııcaktan olacak, hir fenahk. ,4' 
ilerJiyordu. • Bölendi temin •tllleğe çalış - Bak tTJltd; zal'aflı Ha14- dl, aisin Y"-klaftı~ınun götl,,,. 

• • m~h. ka da bak,, kabahı&tli çocakfar kendimi bıraktım •• 
Ülkü, Billeudın yak:la••1•1111 Ge1v.. kMlıa111 yo-,.,.. L il ib" k'" b ~ 

-"T' ll"i -.. e-D aO Rfl g l Of618 iiziilmö,.. Haldk o kadar yornım;y,.cakta•.,. 
1'4u..b.ar:r.tr:t: ReJ::rt.a .A.:rU gör&relr ıoo kuvYetioi de kayba· gerildi:, fladaklanadaa bafif bir titrek bir aHAle: gili yavrum yalvaruu~tam •.. 

.. Bu Le-.bayı göro.ıerueJr, bü· mes d~ kendiıine oygan ni,anh· dıyo-r, •e ioeaeıaın kolları ara. iailtt ç•iarak gialeriai Affı. - Evet.. Kabahatliyim, bu Ya ben clf! gôrmeeeycfiJD f. 
yıık a~kına kartı gelen Vicdan yt bulmnt bra~o f. 11na dti,ftyor.. Cııttiiae eJil•if koeuını gö· baygıahğa eebep oWoğua için Bqmı koonıuııı1t l{ögıfi~ I' 
ıeeini cl•ymıunak için aeoclele.r Biilent, bir adım geri çekil- BfHent bfttiin mnbakemmui rine. meealaia ftir ialfe gll .. 71 beni aUecliniz •rn•cMntua ıiaia yayarak: 

gıbi )"3••• J•Yat !•rinden kalktı. di : Ülküyü taounıyaa Nıbal l'e lntnetini tapl••ıttı. Qocllltll· çal1'(ı.. taniyel•rinl uaatarall O'lkü1ö - Siz, oh siı.; dedi. En firdtC 
Hu fff:rden ankl&fmak biraa Hanımıo, ona Baltlrao aitanlı&ı nu kncaklaraı' hir baba 4li'kkati- - Sisi korkattwm Bllentt çok yordnuı ıaliba 7!.. •i• amanda, erı çok size d•r•' 

ha va ı le mo.tıallemeeini topJ.malr, •narak .ıö1Jenmetıi kendiaini fe. le ~mea utondan çıktı. Ya aia ltalae11Jaf Bes •akıt yar. Hötent, atif t•Yrit~ HaJAlrun IDM iatediRim dakikMIA d•'' 
karısıııı. Hı. 6Jra ~a~ıa tnaa bu ... ı.,.tırmı b. iitla~ bir fRmar lkbö b:şını kocat;:ı11k OllUt• dım .thtis ~Ra •nH• iN- eJferioi tutuyor. 1fttitir bana dayak olursunıı•· 
\'&IJ?ıd11n kaçmak ı uyoıdo. yemit gibi h.tın41aı ...-ilcu-ıtu"l .... r, zona ıra mr11, gija!• apao- l•nar. 6~ti.. Artlk Pftl.. i- - Sel'gili oğfom ltlD de (jJ. ._11/1 

l!i.. "' mıt llZUD ki "iri i .olgu.• il oak _.___ Bilıeniz &iıin raaıaııd•, ~ .. 
Hiif~ye, bir limonata alatalr k•lailarıncla •ğllltalar olnyor, zöo'ı ei~ah '~'1 •1.r rle irh:. · ~ _..,.lr, Wr baJrı•lık ı• k~ kadar aararmıt1ın, özüleoet ,,,,. 

içinın •hıtini Mlımlar Ö•tincJe ti d J gv ge aş, çfrcJna aaaı ... ı..ı: ......... ,.,, bırter yok.. de 08111 hi r ıiikftn hol oy• -
.öndö-rmelı: İfin • • aaıyor o. bins ltıyrafmı•, dndakları ara B d . l - , tamamile Kollarınnsa tlayadııtun tıı1t• 

yak ıaştr.. J~rde bi 1 al kıt lr d k 4a b '" )l" k ed i mıyaa i)eft ın bıafiat göttft•• şte gortiyono n 1:1 P"" ı" 
f .• - • f& ır ııı O• ıın ... ana o m eru yıa pterei• kendine geldi. Tarhğanızdarı taşan mohabt>CI" 
~iiyök •• kapt 4'D1tade la- p~yoı biran fM .. 416t geçiriyor, müthiş bobraoın izini g(jıteren _ °'f itte ._.,; Jt.kllı '- Bize çok •tnkli bir uat ya. o kadar ıueıotınrki v'.lloız • 

n1· ok~aı~· ıllli ~ lıtaa1aa• IMlnUe 1~~ yakl .. ryor fi•di HalOko ıki lröpiik •çdmt,tJ. t>ıl' -•• lrflha:.ı 8-i•• .. __ tt&ttııtını.s f9in ikinin birdın bir da1aoarak J•tamak ı~tMılll .. 
r 1 uı: gvruyor. z u Br 1 a .. T~.1 • -- e .ı~ 

_ •• - t .. • • ava 1 1 ent yanrn • 901· •hmt JIMa o ,.yit lrNreti tefekkür bercumo~dar. tilkü "rhk brr d&kilu• ~f 
lar Gali.:-:~-; ~th ~o'- m :~~~rek-~17orl tebrıklere fenen •özlerin bi9 birıne kalak )i•• .,_fili_,. •11191oraa Ya. Birazdan CTlküyli alır bi• d'e baltnndırn ltiç hahMtmiyor ~ 

· .,, ... ,,.u o ,..,. e '"--a- ça 191yor. Termiyor 6 ftY8 .sr . u . . d P 
musikiye Miyr.ti•~1-r CJk~t J *' ti "41 0 .M • • 1• u. Htı• ...... ıalooa ınerıı haydj artık aia mi- 111t•tmnş gıhi g•irhnn1or ... .,.,, 

Ger . .' . . . u f • • a or • c erak •e teeetılw ikt ,.,_ oldağa halde ayamat iıterlm.. aafiria araııne karıtml2 lentte nealrtan. n ..,goıtl• .JI 

tek çabfları gıbı bırbıri- kadar ıuuarmıt kilclüfm.,mek için Jere ıırtını tlönmlf i11eaf1ndalli NH·be~ karı koea D • d" O ·• 1 ,.,., 
ne çok m t f b~ f k t Dl fNll 1 DIAI fteia da Jaloıs kalıooa.. ba,U ıehep ara~t&rlll••• , 

oya-an .r çı 1
• " 1 em f'IY9 ıarıl.tıf1R•, Mnra ıeygfH yikö ,...tonp- •---.•~ 1•~ 11.a ... k M&Nıkleri•i 1e- O'lkü clojtraTda ed ı h k ı __. 

ffal~k Be1i ta1H,1M.&a-. Ye- aaUaodııtaı ,... nib1ec koTrar.ın1 Ne..-ber hnım .... rr 1...... ..... : s·-r tt-;ti,... ö ' L. em !Of 11 aru ın_"' "'"'* 
IH A ,., 1 d1t ı J' 1 ı d . ,....... - ,.., MI e .. me 1 e 11aı. ıaiml11&ıııe 1o•nmak ııU1 

u •• u "e mı~ Jee ır ~e · ı&er ı&?ıui. ebedi.ret kadar uana Bırao için• .nyı. 19ıofaltmıt ..... -..an.ri ttıllkİ9 ... Jı1oroa ti .• Fuat neda lla7ıl• -- Son11 var,,. 

Bent Seviyor n:u? 
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Amerik f 1\1 h h" K . r b k ,. Ih . 1 3 ,ıtaı~··· Askeri lWl&DeYr&l&r Olurken 23 M G . . 
'sa a i u a ır n·c <er oc er ın t·sas arı 2 .... ' ...................................................... acar azetecısı 

B . 27..zznczr.AZ1'..LYZ7..Z77../7ZZZ/7.7..ZY7.zz..rzz7.zZ'Z7-7.ZZZL/////.J Ik• B k •ı • M •• ı Ak 
Yet' ~llu burada Milletler cemi- da ıııahk olHcııl<tır . .ı\hnarıya hıt· 1 aŞve 1 ID U a atı ••-•-• 
b ının ınerlcezi olan Cenevrede rıcinc.le knhın bn A lmnn!arın ne J t b Jd M } kt J 
o~SUalincevabınıbulmakkabilden!ceyeka<lllrAlmanyl\ilehir Eh . ıı· G .. ··ı·· san u a ese aşarTaıafın-
hıa:~br. Milletler Cemiyetinin lo,megi arzu ettıkleri lıelli olma emmıye 1 oru uyor dan Hararetle istik hal Edildi 
•ttnd ınç dolu olan kalem oda- malda lıeraher hu mı il etler A !-

... - .•. cevap aramak güç ola man ıltihadı için ıın entereaau A f A k ""' K ll • • -ISTANBUl IS (AA ~rı ı VUS Orya S eri UVVe erlDID ' · ) - Ma gösterilen alakadan dolayı, Türk klrı çııı ıehrin bir kitapçı dük- bır mevcu.Jıycttır. ını cariıtanın maruf gazetecilerinden meslektaşlarına hararetle teıek-
..... n caruekAnında Mılı do Almanlar Vılsonıı Alman mil· T •d• • f 1• kt• n. kk 23 k • k b k ··o cJ b ezyı iDi S ıyece ır.. mure ep iııli , ir afife kür etmişlerdir· 
bir a a ucuz ve daha hRAit l.ıtirıe karşı ıh"oet eımıo olmak· - b b h B ı b d 1 B 
hi cb''abı tetkik etmeyi mova- Ja ıtham eylemekle btırıabar, Vıl- ROMA, 15 (A A) - Avnı· ne olacaaı mal:Cim de~ilse de, u ••.t r u gar an ra 1 orgaı; Saat 14 e Türk gaz. 

Oldum turya lıaşvekıli At. Şuıı.nik 25 Mossolıni ş · mül'"k t h vapurı e ımanımıza muvasalat tecilerinden intihap olunan mih· 
IJ • son Almanların elme biç olmaz- u ., • unıı a a ı er etmişlerdir mftndarl b' t- 1 t kr 

bir 11 cnap 25 sanlime aatılan e" bir ıılttb sıkıştarrnf'l mietir. O a~a&toata ru. Henito Mu1&olioiye halde çok kıymetli o)aeaktır. . · ar ır mo or e e ar 
, Al haritadır. Haritanın iımi aılab da milletlerm mukadderRt· mülakı oJ .. cakhr. Roma, 15 (A.A) - Prens Kafıleye Doktor KOn ve dok vapura giderek misafir· 
ı;a..''kezt Anupıumı li&ıtn bıı.. larma hakim olmaları meıeleıı- M. Şıışoıngıo Jt&lyaya Y•JH' Stabrenberg dün akeam harici . tor Beretz riyaset etmektedir. leri almışlar ve belediyeniu tahsiı 
lıı 1 • dn. Bu hArilayı yapan" dır Bn bak ıabıi Alınan mille· cağı hu ıe1abat hemen hfmen re ınii1'teşRrı M. SoYiÇ ile İtalya Macar meslektaşların 8 zi ka- etti~i .otom.obill~r~e, ~üzeleri, 
86 ~rnak lizımgelı ree A nupat1a tııı~ de •erılmflk lftzınıgelir. O, .Starbembergın bnradA bul ondu hariciye nezareti uki..oı terefioe dındır. camılerı, şhrın gorulmege şayan 
ı, 1 es,ooo Almırn •ardır Te hun. hakka riayet edılirae, Almanlar- ğu .umana teaadilt edeoflktir. bir zıyafet vermi9tir. Misafirler vapurda matbuat diğ.eryerferinigezdirmişlerdir Mi-
m::: hepıi 56,000,000 rıiilıı~" il\ meı:ıldiıı olan yerlerııı Alman- Prenı dün akoam Kaetelfu- Roma 13 (A A) - Prenı umum müdürlüğünüııü lstanbl ıafırler geceyi vapurda geçire· 
d k olan Alman ile hnmlın yaya verılmeti icap eder. Her ealoda dcnız kenarınJa .M. Ha Strabanıberg bı,va folu ile Ve. mOmessili ~eşet Halil beyle mat ceklerdir. 

ıı:ttar. Pransı~lar taraf uıciıuı lıal<le Alman hududu barıoınde riç de görütmtitHir. nedıge hareket etmiştir. Riciyo- bua~ ve. A~ans e~ki~ı, matbuat Yarın Akayın bir vapuru ile 
bııttoJıınan dıgor hir lııırıl:• dn kalan Alwanlarrn ekıerıyeti il- Prens yarm hareket ede~k· ne tle tevttkkof edip etmiyeoegi cemıyeh mumessıUerı tarafından Yalovaya gidilip gelinecek ' 

~•.ıi1eti teyıt ediyor. haka taraftardır. tir. Mamıuleybın B.ıoıyone'1e gı- meçhuldor. karşılanmışlardır.. • . . ve Yalovada şereflerine bir zi· 
tı ttler 65 milyon Afmanyanı Fıkat panjermAnizm rüya11 dt>oe~ıuden bageedıhnıt onorı I.1orıdra, 15 (A.A) - Londra Macar gazetecılerı kendılenne yafet verilecektir. 

illa t k t k · t •" • • • •• 4 • hitı " tarihinde ilk defR olllrak bakakal olur ve lıüti\n Almanlar oraya e rar K1 me 18 emesı siyasi nıabafıhnde muıiuane de 

'•• 'ttırai, Almonyaetrafınıla bu- hirlPşırlerıe hugiin Almanya iltt ıkıııoı dPfa olaıak Duce ile tflk· veran eden bir ~ayiaya göre M Büyük kaçakçı şebekesı· 
Senelerdenberi Transit Halılar 
Gümrüksüz Nasıl Sokuluyordu? 

~'4~n devletl~r bu hakıkatı kay- hoılııthırc olan memleketler ne rar görüşıu"k arzoaunda bnloıı Dolf 11ıun ölümü ile neticelenmiş 
'ot 110rlar. Ayni zaıu:mda mı ili h"lu gelirler1 Litvarıy~ yegane doguna bamlolonmoş td;. Pren olan Nazi kıyamı dolayııilc A
.\thliat fırka felsofe!liniıı blitlin lııu:rnı olan .i\lemeli kaybeder. ııin bir iki gUn Venedıkte kal· •uetnrya hükumetinin büyük 
lıi ~•nların tevhidıni de istedi~i- Lebıshrn Sılezyallaki madenler. mak Te eonra Vıyanay" gitmek dtı•letlere müracsatle ATustor• 
So 'Y.dediyı>rlar . Hitler yalnıı: dNı wabruıu olur. Çekoslovakya arzusunda holundnRu da f;Öylen- ya ordnımnun · kuvTetini yaeı 
.!ı lllılyon Almandan lınhıotti Holıemyanm hl!yük hır kısmını mif idı. Rütiin nazırların •e biz mıkyKRla ınttarmak: mf'zoniyeti 
J"<ı illan lıartogıaflnrı ıae beş mıJ- elden kaçırır. A•uıturya d" ta· zat Dııçenm ıştırıtk ede~ej?i hiiyiil• nı tnlbp edeceği zannolunmak- latanbul~ 15 (Husu.ti) - Tramit olarak limanımıza getirilen 

11 
daba illi ve edıyorlar. maıuen A lıuanya ıle hirleşmit mananalar 19 A~aıto ta b"şlı- tadır. hahları ıehıre kaçak olarak ithal eyliyen büyük bir tebeke mey· 

01 ~lnıan lınrilaaıııa hainlacak olur. Macuistan, Hoınanya ve yaoak Ye 24 Aı?mııtoı-ta hitama Ayni eayiıaya göre İngiliz dana çıkarılmıştır . • Bu kaçakçılar arasında maruf tüccarlar da 
~1~8~ listeyi ~ 11 surflfl" taıızım YogoslaYJa hnndnn o kadar ereceRinden, pren.-in ziyarttl hu E'rıuıaız •e ltftlyan kabınelerilvar~•~· Kaçakçılığın uzun senelerdcnberi devam ettiği tabkikabn 

60 " lbıın geliyor: Almarıya rnüteeaı1ir olmazlar, çünldi ora- manevralurn tam bu,liyet lı"lin hiiyle hir talebe kar~ı ltirazd" tamıkınden anlaşalmııbr. 
Qek'Uilyorı, Avnsturya 6,300,000, da ki A lınaıılar daRırıık bir bal <le oldaı;?u bır zamana 1t>8fttliif hulunmıyacaklardır. Hatırlarda s t ı y E ı• 
IJ•'ı1()9)0'3kya 3,500,000, tsvıçre 2 dedirler. Ha\huki ltAlya cennbl edecektir. a 1 an una o mva 1 

• 1' T' , .. k 1 . r T t oldut?n Veçhile Trianon moaho-
)" .. ,:1°ll 860,000, Fransn ı.700,000 ıru 11 lif ıetmış 0 ur. rıyes e Avuıturya hAşTeki!iniıı Dnço 
~"tıi t ı· ı ·· J f d ı · k dt>ııni imza etınış ohuı devleıler 
bı.h •an ı.350,000, Romaııyn SOO ımnnı < a mııı a " 8 e 1 mıyece ile yapa<'.aıta mUlt-kat İtalya hii. 

.. l? 11 h"I ,. ot1çen ilkbRhRTdl\ M. Dolfüse Eski Sahiplerine iade Edilecek tı·, 1 .c ugoslavya 700,000, llac8 • , r ·• 6 ırc ır. ldımeti i91n nııtl~mat afrnak nok- "' 
la Dıı?( r tnrnfhın lnıçrenin höyle bır müsaadede hulnnmas-

lt&1 n 60000, Dançıg, 360,000, ' ta1mdan bftyUk hır kıymeti haiz tardı. lstanbul 15 ( Hususi) - Ankarada imıa edilen Türk - Yunan 
"'Ya 30 iiçt" ikisi .A lııınıı,raya geçer. 1 kt F Jh b;h 0,000, Iıükeembnrg 250 ° aon · ır. 1 stkika A vastnrya _ Graz itilafnamesine ·tevfikan Yunan tebaa~ına ait metruk mallar mü· 

.., 1> J lfranea, muharebede kft~ırndııtı h .. kfı t · · 2r.. 1' Vıyana, 15 (AA) 
1~1• oe Qika 160,000, Letvan"'a Fo u ııue ının o emıuu:r. va ka- d J f d •.ı o J Al I · ı Al ı Vel 2 d b ı i u" nazıyi ür üğü tara ın an satılan Yunan emvalinin 'eski sahiplerine ia· 
7ı.: 0'000 Dolanda 80,000, Lıton,,va zas· JOreoı te \r:lr man arft yıınde Almanların mesulıyetio*' ın ıvanı nrp er ~ d 
v, 0 verir. Lül<ııemhnrg hüqhfitiirı Al- daır bir dosya b:u:ırlaıoRktn ol 15, 9 ve 5 sene hapse ıoabkftm desi emre ilmiıtir. Ba malları satın almış bulunan mal sahipleri• 

ı,.11 , Dauımarka. 60,000, Es- · t• l"k b d il · k d 
u ' ' 3 mtrn olur. Relçikn, Holsnda •e dııao sHylenıoektedır. A vnstnrya otmıştır. ne ıs ım a e e erı na ten ö enecektir. Maliye Vekaleti keyfi-

le.. 0,000, Llchtenstein 12000 · l"k d ı b'lcli ye~ r:. J)animnrlrn du memleketlerınılen haşvekili 1\1. l\faııımlıninin balı HerUn, U (A.A) - Alman- yetı a a a ar ere ı rmiş ve mal sahiplerine ödenecek meblağı 
~., Y u,000 Sovyetlerirı A naps b k d ltıı l,OOO,OOO. hirer parça nraziyi Almanlara hazırdl\ Şu~ni kahınesının terııflil \':wıri Vıyaırn M. Fon Pupen an aya gön ermiştir. 

'"ıt .a.ınıanyadan hneka. SM"'JlRn iade ederler. etmekte olJngıı Avust n rya istik tllyyare ili\ Viyanııya h:lrt•ket T l IT ı •• 
' llJ J Bi>yJe oldıı~u tııkdirde 80. lalıne miızaharete kat'ı surette etmıştır. 1\1. lfon Papen Herçe11· n r n... ...... u up 
ile hı devletten on hiri Almanya. 85 mılyonlok koca bir Alman azmotınış oldn~uıın glirecektır. lrnılR uorarak M. HıtlMle kısaca ~ 
illan ernbudottor. Hunların Al devleti VÜCUllt\ gelmie dl!lrıla. Ha ınüzalrnretın ameli ı:ıAklı g<irii'4PCAktır. Otomobı·ı IJ' azalarının o··nu··ne 
t,111 • Ca koouııan niifoıa 6,741.000 8 
il ~ıd v • Avropada oııdan kuvvetlı, on-

!ıJıı lr. Avusturya mılli sosyaliıt <lan ZCJ'tf{IO bir de•let daha ola- ilk Incı·r Malısuıu·· Geldı· Geçebilecek Mi? lıa~•a Abcaristarı, YugosJaya ve mazdı. A imanlar, <lı\ba Bitler 
h .. t Ya aab1 1,600,000 A imanla meydanda deıtilken bn rüyayı Istanbul, 15 ( Hususi) - Otomobil kazalarının 1>nune geçmek 
1>~ llber Almanya ile bembodot yaşıyorlardı. f'> Alro~nlar pek ea- Al ••••••••11

'""'
11A•••••••• -

1 
••
1
••••• .... •8••••::····1

.. • için Turing kulüp tarafından bazı tedbirl.:r alınmaktadadır. 7 sene 
Ctltı-.rdır. nıimi olarak 'f6 tarıb! baklnrı- sancak te' me e er us ennıış Hiç kaza yapmıyan şoförler hususi plaka verilecektir . 

~ nelllek ki ATU turya milli na iıtmat e<lerek tamamen "bir· Gelen Treni Selamladılr Un Vero-ı· .,ı· 
'4.ı:•liet olarsa, 72 ınıJyonluk ffışmeye müeıahak bir mıllet ol- ~ ~ 
b('eı:~n de•letl 1,200,000 A imanı doklarına emırı bnlonnyorJar. - Baş tarafı b11inci sahı1ede - M nharririıniz Hakkı beye 

hn memleketlerle hlr badu- - Somıvar - Vakit 4.S2 çuval oıı~mışten, 167 lnoir ınüetıth&ıllerile Aydan de- Istan boldan iki Milyon 
A • • • • • Honunlodan, 110 Borhanıye, 70 ruıryolu koınpanya111 arHındaki 

~dliye Vekilimiz Geldi :a~ru;:~iıı~.894~;k•;:~:.~:,o';!~ :~:;~· ~~·~u:ı:~,:~~~:.· ;.;;~: ISTALBU~~~~usu!~':!!!Y ~r~~X?n:nuna tevfikon 
' 8 • At9a, 348 Snltanhisar, 149 Qıf- lir. İstanbulda tahsil olunan un vergisinin 2 milyon Jira varıdat temin 

oş Tarafı 811zncı Sahı/eae - rettir ihtiyaca göre adliye ma · tekahte, 179 Kci~k, 4.4 Umurlu - Kampanya ile bu hneosta edeceği anlaşılmışiır. 
dailb ~ilirsiniz ki hayli zaman· kinemizi tanzim ederken iı,lerin ve 2 çuval d~ Aydın ıetaayonon· müzakeredeyım. Ho işi de yüz 
ttılib trı latanbul Rıhtım ı,irketi süratle görülmesine fazla ebem· dan yüokletilmıştır. Dnn gelen de yför.ge yiiz htienii suretle haJle- Kaçakçı Konsolos 
tııı._'Yaası müzakeratı ile meş· miyet atfediyoruz. Hazırlanan incirler bugün eaat yedide çar- debıleoeRımi ümit eylıyorum. 
~i,,( lllilli iktısadiyatımızın in- layihalar bıze bu sUr'atı temin şı;ra indırılccek Te öıtleden evvel * M b k b k •• b k ld 
-~~ ına hizmet edecek ımtiyazh edecektir. borsad" piyatıll açıJacRktır. E••e1ki gi;nkü nüshamızda U 8 eme aş ft 2°UDe ıra 1 1 
litlb t~tri miUileştirmek devletJeş Avllkatlar Kannnun Ha haberi 1&Trnçle bildirir Germencıkten aldıgımız müıtab- İSTANBUL, 15 ( Hususi ) - Kaçakçılıktan suçlu Odesa kon· 
dtırı~ İçinçalışıvoruzlzmir kaaaba Hakimler kanununun tatbiki Ye mttbarek mahımle bayırlı aht eıJJerin bir kararını oe~retmi~tik . ıo'osumuz . Rauf Hayri ~e~n. muhakemesine bugün de lhtisaı 
~ll\tYollarıudan sonra Istanbul için vekaletçe JizımeJen tedbir· veriş temenni ederiz. Rn karar etrl\fında ne diişfinül- Mahk~mesınde devam edılmıııtır. Mahkemece sorulan suallerin 
k,t 

1
111 şirketini de satın aımaya )er alınmıştır. Tefrik komııyon· • d .. 1t .. U lamak ii d'· b' kiffeııne cevap gelmediğinden muhakemenin devamı ba41ka güne 

l 't " dk M k lan hakimlerimizin maaı,larile lnoir mabıu~u~u··u umumi Ta- uf'>an an zere un ır b k l Ctılbi er ı . üza erat netice· moharrirımız .Aydın d*'miryolo ıra ı mıştır. 
~d!>' sayılabilir. Şirketle ejas· derecelerini tevhide uğraşıyor slyetıni tetkıke Te ilk ıncırın d A_ ı K 1 
f ~ t !ar. Bu it ikmal olununca tasfi knuıpırnya.~ı~ a ıal.~hiyettar bazı m A e ur~ arı 
Cttu enıamen mutabıkız. Te- 1 k hAk' 1 d ne zamao lzmire gelehileoe~inı zentla goruşmttştur. U ~ 
~•aı ~la ait hesebatm hazırlan yeye tabi tutu ııca •m er e teebit eylemek üz.,re Aydın ve 1' t '· · b t 

ı ayrılacakhr. Hakimlerimizin mun· >n zeva uıze şu ıza a ı Ter 
t~teu ~=rdıbrir iki ay intııar za tazaman tertilerinin ve terfible· Sultanhıeara kadar gitmış olan mişlerdır: 

ıTTANBUI, 15 {Hususi) - Açılmakta olan yeni fabrikaları· 
mıza mütebsssıı amele yetiştirmek için Kurslar açılacaktır. 

" . d Tıcaret Odaaı Reisi BalcızRde _ tcumpanya geçen ıeneki 
'"'dil ı.- rinin teıoinini aima .g.iiz önünde Hskkı Bt-y de dün akNam poıta 

A l\.QflUn/artfa 1adl/dt J l y tenzilfitJı tarlfe~inden bo l!ellede lsparta'da 
r-, "dlı" K b. u unduruvoru.y. l\ e.c ısm gelecek treni le Aebrımize avdet etmıştir. 
"Cllğ- 1 ,,e anun arında yapıla- d b d k Y vazıyeti gi>ı önünde tutarak 
t"'b .. glazetc.ere ıntıkaf eden ha ıçtıma evresıne ır e avu at· Ge9 Yakıt k(\ndıeıni ziyaret Tetblrler m:.asbet 1 t b l 15 ( H - ) 

lbrahim Tali 8. 
Q,. " b 1 müınknn olım azami tenzılCıh u s ann u , ususı _. 
g t er h lar kanunu lilyihası azır ıyaca· e<len bir uıubarrirınııze Hakkı 

1ttcv aıır . anıp B. M. Mecli- ğız. Bu kanun da bakımler ka- Bey şanları söylemi"tir: yapmıştır. Hundan fazla ten- lfetice Verdi Trakya umumi müfettişi lbrahim 
t~''"dttılen ve geçen irtima <iev " " 1 T ı· b B d h · · ·• e .,. nunu gibi olacak meslek men· _ Jnoir DJl\bsulü buıene her zılat zııranmızı mucip olur. Isparta 15 (AA) - sparta a ı ey ursa an şe rımıze 
ltlıy.. hlÜzakeres ı ikmal edılc 
,, "tı t supları aras•nda tevazün temin ıenekı·nd d h t· · · d Meıela beflap işidir. Kampanya tı'caret odası halilarıza tatbı·k glmiştir. Gelecek hafta Edırneye 
''•• ••• adil Hivihalarından ;ba Nl a a ne 11 -ve ıyı ır. 

........ eyJiyeccktir. Kır taratlarıu wahsollarinden eski tenıılfıtlı tnrıfeden bo ıene ettiği milli korum sistemi çok iyi gidecektir, 

\ ;> so":··s·o......... Başmuharririmiz, Saraçoğlu pek az bır kısııu hozokçadır, de yiizde Otl ile 00 beş arasında neticeler vermektedir 16 Mayıs BU"day Mub'yaatı 
~ .t azııı b Şükrü beyle görüşürken otoka- bunlar da hiç wesabljaıuıle bn· bır tcnzılst dnha yapmıştır. 1934 ten bugüna kaclar 5500 y O 
~t.. unıtı•·ı sıoaktıırrnda rın hareket •amanı geJmı'ş, azı"• lunınak•ndır. Mu··etahsı' 1 lerı'mı'zı'o ı· nc·ır 1 erı· metre murabbaı halıya souk d u J -. "'() ırı " " .. ~.. • ' Anka~ada a Da~ ıyor 

I ~ b:lny 'Zırn olan tır1tş Mn .tj meb'usumuz teşyie gelenlerin Son giinlerıteki fazla sıcaklar eeyriHri ile Te temız vagonlar· damga tatbik ediJmittir. Odanın _ . 
1~ ır. olaı· içın SO • 90 dttrece- birer birer ellerini sıkarak veda mahsulü birdenbire öldürnıütı ve da, tek ııra olar.k nakledilecek tatbik ettiği bu koruma •İstemi Ankara 15 ( Hususı ) - Zt 
&~r,;l~f 1< 0ktılu Jıvrm ::i'Jnsaj etmiş ve beşuş çehresile iatu daha fazla bekletilmesioe imkAn mftb1Ulüo nefaeetlne halel gel- memleketin her tarafında büyük raat Bankası tarafından viliye 
S'1&1ar •n Mari Te cıueali kolon· yondakileri seflmhyarak Ôde· bırakmamıştır. Yoksa biz ilk oıemesine az"m~ bayre& gösteri· bir alika uyandırmıı bilhaHa timizde de Buğday mubayaabnı 
h,~.~,e:• ucuz fıatlarla Şcmsı mişe doğru şehrimizden ayrıl· partiyi Onma günü getir&mek leoek, arat14iHlea maal &otola- tüccarı son derece memnun et· yakanda başlanacaktır. Hazırlık 

lJcuzJuk seqpsın<le. mıstır. niyetinde idık. oaktır. ----- ____ miıtir. Jar ikmal olunmuştur. 
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Almaoyanın Her Tarafında 19 Aios
tos Propagandası Devam Ediyor •• 

ispanyada 
••••• 

Türkçeye Çe-vi:ren. : .A.1i. Şe-vke._ 

------------------------------------------ Reissiz K.alad 
-5-

~l1elefooou hır kıır. eesleni 

i
seniz, ne vakıt isterse nı.z. 

Yine ıı>s yokta. End i şe 

Ne'f- tekrar Emrdo: 
yordu: 

,.. • Bir Şehir 
ue M. uoerıng Bir Otomobil Kazası Neticesinde Bar~eıon, 15 (A.A) _ 8.,.c 
Yaraıan.-r. ıştır. e·· ·· k H F·lolar Ha rla ıon hapishane gardiyanları si1•· - Rek18yiniz efendim. 

••fenden görii,,.eekler. A llo .. Orada mııınıd 
M"çhnl kadın ho ıırnbRnre· 

•• uyu ava 1 1 zı nıyor si mevkufların Üzerlerini arallllf 

Saniyeler geçtıkçe Varol kal
binin darehanı şıddeUeodığini hiı· 
udıyordo. 

den ı:ksldıgını ihsas ederek: 
- Eevet horıulayım, dedi. 

Herltn,1 _5_(_A-.-A-)----M-.-u-,-,o---b-il_e_r_e_o_n_ı_ın_i=si ve ıuetRlibta- memleketler otoritenin vücut ~~~1 v:ç:~i~;~~kne:;: .~~~~.:-~ 
ring diin Rkşam Miirııh Berlılf'S· tının hütün Alman milletisıin bulan yeni Alm1'nyayı anlama- geçirmişlerdir. Mcvkuflar b~ 0 

gade:ı yoln Ü?.f'lrlnde hır otomo- iradA ve metahbatanm ayni ol· mışlar ve anlamak istememişler- dan kaçmak niyetinde imir• ~ 
Uzaklardan, çok uzaklardan, 

ha,.li derinliklerindtm geliyor
mo, gibı ince, tannan ve ahenk
tar bir kadın sesi lıir nnmaraya 
ıeelendi • .Anıızın kuvvetli, açık 
bir erkek ıesı anglosakıon şi-

- 300 bin franga mu va fakat 
ediyor muHonu~' 

- Hayır. 

bil kazası natıcesinde yaraları· <loganu göstermeliyiz. ıtir. 30 Haziran tarı hini tel- Bu araştırmaların bir ihbar osr 
mıştır. Hekimlerin dellıklerine mıh eden mumailflyh faşizmin rine yapıldığı söylenmektedir• ' 

- Şu halde siz hi r şey tayin 
bakılırH rnnmıulAylıın vaziyetı ıktular mevkiinne gelelidenberi Bilbao [ispanya) 15 (A.A) ~ 1 

biçhir emlışeyı mvcıp <leı?ıldır. tesadüf etmiş oldagu miişklleri Belediye reisi ve muavinleri t• ' 
ediniz. lhydi 400 hin frank ve. 
reyim. Hu sonurıcn teklıfımılir. 

Rosttnbım lııı~tanesınıte yuR· batarlatmış n ş<>yle demiştir. kif ediJdikJeri ve belediy az•;!t 
ları sllrıltlıktıtn sonra BerbtE-SgA Dllhıli manialar azizıni zflfa dan hiçbiri bu vazifeye vek il k 

Teıile Alaylı bir ses ıorda: dan ıudAt t>den .!\J. Ooorinı:- ~1. diişiirıueıuıı, bılllkis knvvetlen· etmek istemediği çihetle şe1af b 
idaresi fefce uğramışbr. b - 93 ..• Siz mieinid df'ldi. - Oıdd6n sonuncu teklıfi· Hıtl~r tarafından l)a sabah zi. dirmiştir. 

- E'fet hen'im. niz mı' yMet f'dılmiştir . Hindenhorgtao bahseden ha Tu· rk Sporcuı~rı 
- Bir ı?akıka •. - Ent... Nsvyork, 15 (A.A) - t!l!l4 tip (lemiştir ki: U 
Yeniden ıes kesildi. Telsizin Fakat iiteden alayh kabka- senesi ılk üç ayı ?.Ufıncla Al- Hayat, h1tyatta olırnlara ait Leningrat 14 (AA) _ J>:' 

11etrettiği caz eeeile karışan kah- balar geliyordu: mıwyR Amerıkadan 15 milyon tir. Ecnebi malhuı.tı Rnisicum- akşam Türk sporcuları şeref•~ 
kabalar, gürültüler geliyordu. - Ne olarsa. olsun yanın 666 hin dolar kıymetinde tayyll- bur Hındenhnrgon öliiwiinü haf- büyük bir ziyafet ver111 
Belli idi ki cTbe Go!den Ou> milyoun ~eıçemem.Bogiinkii nıftli re malzetnef'i satın ıtlmı,tır. H11 taludırn heri bekleyip duruyor- tir. Başta Cevdet Kerim bey 
barı burasıydı. vaziyetim llalıa fa~lasın• miieait meyanda sekiz tayyare ile 1'77 do. Ha ~azeteler Mareşftltn ülü- duğu halde bütün Türk beJ'11 

An11zm güriiltiiler kesildi. deği!dir. moti)r ve ınoWr Rk8amı vıHdır. mii nıtzizmin yıkılmıteı demek nin Leningrat mıotakası icra ~ 
Kapı kapanmıt mıydı! Oau bö- - Sizden para arnynn nr BEHLIN, 16 (AA) - Ho- olacagını yazıyorlnnlı. Bazıları mit~s.i reis v~kili·v•M l~aD--..:1 
· · i ı · · ·idi · · b • 11 • ı · ı . hancıye komıserlıgı mum~ ttirı ıın r erının gerı ğmt, e- mı . ,ır mı yon, on mı yon ve- giinden ıtiharen gazeteler intı · Almırn ordusnnan ısyırn edece· M V t Lenı·oıırP· 

t 1 d ·· · ı t h . . . . aynş aynın ve ıt_~ 1 yecanının art ı~ını an ıyor o. ya yuz mı yon raogın ne e ew- babat propagandası y1tpmııı?a hAŞ· ıtını Vt' saltanatın uıde edı ı~ce- sporcularının hazır bulundut-
Kiminle görü~ecek, nasıl bir "rzu miyeti var' lamışlardır. Fnhrerin bir ~ok gini tahmin ediyer1ardı. Muhar· bu ziyafette M. lvanof ve Cı:f 
ile karşıla,acaktıf - Niçin f fotottrRfları rıeşred1lmiştir. Hıı rirler irticınn zaferinden bahse- det Kerim hey nutuklar ta•11 

Orada, ı.törüomlyen biri ken· - Zira istenilen yalııız sizin fotograf lnr<la .lfuhrerin bir ta- diyorlar ve bo irticaı binz son· etmişlerdir. ,, 
a. ·ı k "' h l d b ı d Hepsı· bn ka<lar .1.. ki ır · a t t d •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••' 111 e onnıtma,,,a asır anıyor o. şa sın z ır. · .ım çocu · Rrııı e erırıuen n ra bolşeTizmin takip e ecegini 
Ansızın ince bir kl\tlın eeıi Fran- Varol bn sii~derden g-urip bir makta olduğu ~öriilme'ktedir. Bıı beyan eyliyorlardı. Holşavi?.m Solandİn 
ıııca konnşarak ıüki\tu yardı: rahatsızlık duyda. Tekrar pazar- fotogrnt larrn 31tınlla gençlik mu- bngiin Almanya<.la hir efsano ol le 

- 93, lıkta devama çalı~tı: hıbbı Hıtler lbıuası htılnnm11k· moştnr. Artık hol1J8Yİ.zmi tanı Ozonatör le 
B ,. - Sonu Var - d rl' ~ - en ım. • .......... ...,... ta ır. mıyoroz. Ecrıebile-r bize, bizim Çıplak başları gür s119I" 

Meçhul adam ıtinirli ve hid- d ~ılııtyot gı•zeteler hir takım rniişkilleriwizi ihtar tıtmek örtiiliince fennin bn hakiki~ 
detli idi. Seei o kadar aert 'fe Ada Oh. a zevatın beynnatıtH ı\e,retmekte· hakkına malik değillerdir. Hiz lıarıkasına teoröbe ile inanall 
toktu. dırler. M .. Fon .Neuratlı diyor kı: im miişkilı\tı tanıauıile mii<lrikiz ço~aldı. Kısa bir .zamandan~, 

- Niçin gelmediniz! B 1 d• J t •h Hızım harıci sıyaırntımizin ve bnnlarla herhalde haşa çıka- kollananlar can eıkıoı kepek 
- Niçin geleyim' Bana biç e e ıye n 1 a- başlıca mesell'SI AIUJt\llJR ıçin cagız. ve lıaşlarıoın daimi kaşıntıııP~ 

iıabat Terilmemiştir'! hı Ve Bug" day hukuk ınusıuatını temın etmek, M. Goninf! Bizim ilga ettiğimiz şey ya- kortaldnklarını ve sa9larınıo ~ 
- Bir emir aldınuı. İtaat ademi musavatR ve Alrnanyanrn Ber1in, 14. (A.A) - 19 Agus· lan st>ylemek biirrıyetidir. Ve letafetile çıkmaga başladikl•r• r 

etmeni• i9in bn kadarı yeterdi. ıvf übayaatı sitr.bsulıgııın ıııbay~ vermektir. toe royiamına ait miicadefe hh- hanu yaptıpımıdarı <lol:lyl ltah- t'levin9 "'e rutnnettft1·lıkJa ,-• 
Sizin de pek Al& bildiğini• Te Ad lS ( A) _ E lüld Bo surette hakiki :ve devamlı gün ba,ıamışt,ır. Saat 20 3Ö dil tiyarım. ediyorlar. 1, ~- d g k l ib" ana, A. y e b" 11 1· t 1 1 b. t k ·· 1 · I"' M ıı.. .. a~ır enn .. bı" gaz .. t ... l ... rı· ten Emniyetsizlik kalktı. yer -nı ı ınıı mu aye • muo moı.. ır su ınn teıue ı fft ı mış o a- ır na u soy emı' o .. n . J.ı ,, " v " .., .., 

- Bu o kadar eekl bir şey yapılacak belediye İ?tibabadtı ha· caktır. 1!,ulırer her ?.•ın"n ıtlenen GHbels Hindenborgun 30 lrnıın· kid" devam etmi~ \'8 Hitlerin Solandin Ozooatör aaç il&oıo• 
zırhklarına ehemmıyetle evam d ı k '' 

ki b ve resmen bizim Beynel111ilel nusani 1934. farıhindo oynamış milletin reyine müracaat etmek elde ettiği keramet eni ece 
•· olunmaktadır. Bu sene intiba a h takd 

- Bununla ber,.ber bili& mer.. • . k d k .. t b" l . miizakarolere ve itil{Hlara ancak oldugu rolü hatırlatlıktaıı ve o vadini totmo~ olduğunu söyle- dar neticelere ayret ve 
"di H/!ıı1 ~ ti ··k ti f b ııtıra e ece mun e ıp erın ı h ı · :ı • • k t ht H ti · b k" 1 t dikten soııra Aa s<;zıeri illhe geldi. ı r. na ıtaa " mu • e R· 'k 22 25 b" k d t b mnsal"at dairesi< n ~ rn<te ıştıu arı e ı erı ıışve ·a f' e ge· " 

. h t' mı tarı - ın a ar a • H d b l 
loodoğouo.z hükümleri ı ıTa min olunmaktadır. edebileceğimizi söyleıniştir. çirıniş olduğuna söylcılıkteo sım · eylemiştir: er eczane e u nnur. ,f 

etmektedir. Adana, lS ( A A) _Ziraat Hepimiz 19 Ağustos tarilıin ra <lemıştir ki: Biz milletin v.erecegi rey Umnmi deposu: Alsanoa.k 
O V 1 mechol adamla d d ı d sallarım z O rrün yeni bir alem don-. neticesinden zerre kadar endı~e ztrnesi. an aro bankasının buğday alma işi e· e onun ar \asın a 1 1 ~ o ., 

aııl düellonun başlıyaoagı daki- vam ediyor Ayın 11 inden iti- sıkıştırmalı va hn suretle eoııe- maşta. JJiberal ve demokrat elıniyoroz. 6·-15 (S 4) H S 

kMnın geldiğine kani olmuştu. baren altm şekli değiştirilmiş • • • • • a • • • • • • 
Bötün enerjisini 1arfederek Iİ· ve libre itibarile bir barem tat- K k c· t• Vergı· Tahsı·ıaA tından 
J\irlerine bakim olmağa çalışı- bikine başlanmıştır Buna naza· arşıY a a ınay a 1 
yordu. l'elefon çok gizlı bir mu· ran yerli cinslerin fiyatı eskiye 

havere vautası olmadığına göre, oisbetle 10 para artmış, Kıbrıs Katı·ı Rı·zeli JL san Balıkesirde Dog"' an Mu·· sademe'er 
tehlikoli &aydığı bazı izahatı cinsleri de 10 para kadar düş I J 1 
~i1; t:ae::.::ı~u ıetre~~:ru:~:~~r!~~ müşttı8·r • d Yakalanarak Şehrimize Get!rildi I I d d V ·;-·-t·-M .. k··ı Tel' 

al.kesir e .................. .................. r an a a azıye uş u - , 
rüşen iş adamı lıalle muhavere- d .1 ı l d 

Geçenlerde Karş1y~l\1Hl~ So lav oııııue seK sedl\ o mac ıl?ınt f T J f h b t k •ı j 
nin msbiyetmi '1e~iştirmege 9a- Bağ yetiştirilnıek ğnkkayo cib"tin<le bır cınayet. anlayınca kulenin iist kntıull gra e e OD mu a era 1 esi d, 
hştı. • t . o 

- Meşgulıyetlerım buradan B 1 k _'S ~~·(~ ~) - M . olmuş ve Ispartalı Alım:t efondı çıkmıştır. Oemal efenı.Ji, yakarıda Kork ( Irlandl\) 15 (A.A) - teJr.bir alınmıştır. Hükfuuet dı 
ayrılmakJır;ıma müsB.it de&ildir. k ~ 1• esır, cm icarla tuttuğu haj:tııı · n]eslncle Ahmet efendiyi yaralı ve Alkan· · ff \j 

r. " ı t bag-cılıg-ını ı"nkı"şaf et- 1 ldını yara·ıın Deyli Telgraf muhabirinden: hadiselere sebep olan arazı 
E l .. k't e e ımız yara anmış Ttı a r"> • •• d . b. lı ld .. · ı·r • vTelce araıııızc a muna ı mn· lar ıçın e ıııet!Sız ır ıı o gor- gisinin tahsiline azmetmış l • ., 

tirmek üzere Halkevi son fenni teıirile Memleket ba1ta11eıiııde Evelsi giin zahıtRnın köylü ) ~. 
kavele ıııucılıırıce dKvetinize il I b v t' t" -· -- t .. .. .. müıt Te derhal karakola koşl\rak u··zerı·ııe ateı;ı açmaaile ntıticefe- Mamafih halihazırdaki t• J . . usu ere ag ye ıı ırmegı ogre • olmuştu. ... 

1 
iP 

ioabet ctmeh ıdım. Fakat k. . b" b - l k k d. . k t•ıı· R" ı· keyfiyetten zabıtayı haherclar nen h•,"tdı·selerdeıı sonra Irhrnda usııliinün ı>ek pahalıya m"" 
ki

. • me ıçın ır agcı ı ursu aç A l.ımf'lt eff'ln ının a ı ıze ı 

göriiyoreuu.nz b~sı . bağhyan mı•tır. Kurs yakında faaliyete İhsan Balikeairde ya.kalanını~ n etmiştir. biik\\meti aleyhine gittikçe artan ğu anlaşılmıştır. f -4'70 J 
k 1 l hl !lltmdıden boz 7 l z 1 t t bk'k 1\lıaal olıuak waara ı '.A mu aTe eyı ta 

1 ~ • •• - geçecek ve derslere baş ıya· ı;ıebrimize ıetirilmiştır. ">ı 8 a 1 ata haşlaruı' Ye bir huıumet haber veriliyor. Za- -
l l ı.:ı kt 'il t r d. · b k giliz lirurna baliğ olan bir mayı tNcı ı el ıyoruru. nıç şup- ca ır. fbsıının cebinde yüz elli lira .Ahme e en ıyı astırneyfl nft · hiren ortada ıiikt\net olmakla 

1 
. ··t k" b 

1 
.uı 

he yok 1ınnon ıçin de ioap ede~ Mug.., lada para ve amcazadeıi Tabir ojtln letmi,tir. Fakat İhsan efendi l•eraber ati karanlıktır denebilir· arn6 eyı mu ea ıp ac z 
tazwinllt ı ver<'ceglm. Bu tazmı- Mehm•t namına yazılı bir nü fos d d k b IJ alıuan ehli hayvanların ano•~-. Bir Orm&D 24 ... mey an an ay o agundan aran Mnakı mocip olan tevkif edi- liraya aatıldıgt zikrediliyor.~ 
natın ıuıktıuı Te tedıye şeklinı tezkereıi bnJnnmoştur. maaınK btoıA]anmıııtı. Halıkt'eirde len l\kibetidir. Diıtl'lr taraftan öl- d "11'•1 

t S t y d v Y h tebit Irlanda fırkaei_Ie ~ " .. -J 
kounşabılir mıyız' stenil~n pa- &a an 1 Tnlıkikata gö11 hadise şöyle yakalanan Ihsan clirmünii k11- <liirülen köylünün cenazo@i mu- hUka.meti araaındakı mno•'-ı· 
ranın mıktarını blldlriserıız.. TOtOn Allcllar1nın Faallyetı olmuı;ıtar: h 

1 
k oo 

" men itiraf eylemektedir. uıaın teza arata vesile o aoa fevkalade gergindir. Btit .J 
Meçhul kadın kalbi merare- Muğla 15 (AA) - Ayın on Ahmet Efendi Kar~ıyakada 

1 
~' I" 

b"ld bı'rı'nc"ı gu""nü Milis ormanlannda S kk d b. baıt-ııı ü .. 11efkitine karar verilen ih· hn oenazeytı M. Oduffy ve Koe- landa dahilindeki te eton J 
tini 1 iren bir sesle cevap 

24 
d ogu oyu 9 ır "' zum gravda iatink edecek gibi "örü. graf telleri meçlıul ellerM Jı 

..,..,rdi: çıkan yangın saat evam et mahsulünü aahn almış \'& bağın san hakkında tahkikata deYam " eo 
k niiyor. mi,tir. ...J 

- M ııka •elenin bozolmaaın· miş ve Milis kaymakamının ida knleairıde ikanı rte başlamışta. olnnaca tır. Garb"ı lrland'" b•yalı'ı.-i ti"" 
ma•~pJJ~~'DZ':B'NC&Ln Dün meclisin ıerbeet9e içti- .. • 

darı ıniitenllıt ~arar ve ziyanın resi altındaki jandarma ve asker Vak'a groeıi yanın• gelen tanı TBll"B Vılı'lırı'ne edebilmeıi i 9ın fevkaHideriit etmiş Taziyettedir. 
mıktnrırıt tahmin edebildiniz mi müfrezeleri tarafından söndürül dıklarından Ahmet Oemal ve U ma 
bilmem? müştür Yanan saha genç fidan, lb1an Efendilerle birlikte bir 

- 100 • 200 bin frank ua- lıktı. Yangın bir köylünün kovan vak ile kadar beraberce otur. 
ımda tllhmin ~diyorum. !arını tutuştururken çıkmıştır. muşlar bağ miisteciri Ahmet Ef. 

Kadın sesinin müıtehıi bir Suçlu adliyeye verilmiıtir. arkadaşlarına hitaben : 
acılılı tAşıyan tebeHümii cloyu Muğla, 15 ( A.A) - Tütün - Açız birşey alıp yiyelim, 
luyordu, yazma memuaları bir aydanberi clemış ve pıtrn vererek mısafir· 

- Haydi 300 bin frank di· köylerde tütünleri yazmakla meş Jerinderı .Ahmet Oemal }~ferıdiyl 
yelım . guldurlar.Tütünlerdcn kuruyanlar çarşıya iiteberi almağa gönder-

1\teçbul şalııı oenp Termi· denk haline konuyor. Mınta\cada miştir . .Maksadının llı:saııla yal 
yordu. hiç bir hastalık görülememiştir. mz kalmaları olduğu ıöylen 

- Jfo parayı derhal Te ay- Kumpanya eksperleri tütünleri oıektedir. 

ilk veya orta mekteplerde 
oknyan ve her hangi bır 

d~rsten geri kal mı, çocakla· 
ra ders verilir ve imtihan!\ 

1' yetiştirilir. 
~ Terfii sınıf etmiş talebe 

ler yeni s.ene llerslerine ha
zırlanır. Muallim tlerslerinı 

evlerde verir. lstıyenlerin 

gazetemiz idare rniiıliiriyetı-

'"n ~iılıfebıliriru. Nereye ister- dola9iyorlar. Oewal Efeedi ittel.teri 
rw müracaatları. 5 ft S 

alıpı~/..Al..iı(W'~ 

Ege Gecesi Davetlilerine: 
Eğlence Bu Akşam Şehir 

Gazinosunda: ~ı::;~,;~~k 

'-' 
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Küçük Haberler Haftalık P;yasa 
üzüm Satışları 

"Dii:n.d.e:n. .El "l.l..gu..u e 
~ZZ-LZ7.7.z7JZ7J-ZY.Y.7"~.L;m 
Ticaret Mektebinde Tayfnlar 

ı • • • • • • ~ ıı ' ' ~ n 1 ~ ı ~ il nd 

Borsada Canlı \T e Hararetli Hareket Başlamıştır 
~tpa, Bakla, Zeytinyağ Fi)·atlarında Tereffü Vardır. üzüm Piya

sasının Vaziyeti - Geçen Sene Rekoltesi Satışlarının Vaziyeti 

İzmir Ticaret mektebi Fran
sızca muallimliğine Trabzon ti
caret mektebi muallimlerinden 

Çu. Alıoı Fiat Sait Emin, Tarih ve Coğrafya 
3!13,5 P Pnoi .-e Moli 5 75 11 50 muaJJimliğine Trabzon Ticaret 
268 H z Ahmet 6 50 12 50 muallimlerinden Halil kamil bey-
256 Nitel 6 50 17 50 ler tayin olunmuşlardır. 
23'1 M J Tarauto 7 l( Mısnh Seyyahlar 
234. Alroti Bi. 7 50 11 50 Ge9enlerde lskerıdMiyeden 

~----------:...:...----------------------... ~----------------------------------
l Şebnmızın bl\yıtt ve bart'!kat ı 
0~Cearıy,.sıle y~kırıılttn ali\kadıtr 
1 

' 0 kıymoth oku\· ucuhuınR pi 
t ''- ruuamefaıırıdRn ve lzmlr 

217 F Solari 8 12 50 şehrimize golen ve boradan da 
ımkfinı bal~n mevciittiir. Halen palamut filitleri geçen eait f ıyatlarla aatılaoağı ümidi 

210 6 75 18 
lstaohula giden Mııır Şnbbanül• 

Jiro Te Şü. 
Pamnk seneye niehetle diişkünrHir. Son mef'cottur. 152 Ş Riza Halef 

8 50 11 
arabi cemiyetine menıup 22 ıey-

son haf ta hını r bonrıuoa iki baftll fiatleri arasında iıe na· Ahh1tımız bir habere göre h d E ·ı d ... 
"' 126,5 D Arditi 7 20 50 ya iin ge Tapurı e av e. te~çıl ettırılmi1' olan pamuk zarı dikkı.ti oı&fip bir fark yok· bu ıerıeki irıoir rekoltemizin yüz. llO y t Tallt 

7 50 13 
etmişler Te Mıııra gitmişlerdir. 

'Caret 1'e zahire horsasınıla ıno 
l'lbeıe gürıuı kıe hnlııııan bılcii;11-
~ t' ' 

mıktarı preııe iiı;iicii nevindtın tnr . de 60 niıpetindeki miktarı için 
110 

M Arditi 
7 25 12 

Bayınd1r Kaymakamı 
yalnız 12 balyR olop kilosu 32 Yeni mahenllerin tedricen pi- müıteohlık piyaııalardan ıiparit-

82 
H Alyoti 

10 1~ Bayındır kaymakamı Remzi 
, 

1
CI\ ret t'!R,Y ıuıın 111 alım, da tını 

ltıe lı .Yat temev v iica r 111 ıla ıı hergii rı 
k Qrıtaıamrrn mRlt""ımat verm«>t?• 

karuştan aatılmıştır. yasaya indirilecegine nazaran fi- ler alınmış ğibidir. Muhterem 
9 50 

beye iki ay meznniyet Terilmia-
67 Zabi. Feyzul. 5 ,. Oer,;en haf ta kıloerı 38,5 ku· yatlRrın alacagı kat'i ~ekil an- tüooarlarımıza bayırlı moTt\ffa-

9 25 
tir. 

'
11d•sine bir va?.ıfe olarak ka· 

~QI eden gazeteınız; (itedenlıerı 

60 Ş R~mzi 8 roa fiyatlR t:lS halya bırinoi cak eyltll evuetinde anlaşıla kıyetler temenni ederiz. 
11 50 v 52 E R Roditi 7 25 preıe hazır 1'e kılo~u 38 karaş· caktır. Şıındilik palamut piya· Çekirdeksiz Uzüm: 

51 
S OeJardin 

8 75 12 tan 300 lıalya prese birınci pa- eaeına sakın ve tabii llazariJe Geçen haftaki piyasa haTadiı· 
20 OeTahirci 11 hl. 7 50 1.J: muk 1'ad6li olarak mol\mele gör bakılıyor. leri aütonlarıouzda da arv.eyledi-

11 84. 1 Benoiyo 10 50 uıiiştli. A/gon gimiz gibi .Aguatoeon dördüncü 
26,5 K A KAınm 12 Ot•ct•n Rt'llf'nin ıt'-'ni bttf tasın- Bn harta içiru]fl borsaya af- günii anreta açılmı11 olan ikinci 

• J v 26 S Reclyo 7 
15 
15 

Ziyaret 
Şehrimiz Amerikan Ceneral 

konsolosu diiD sabah vilayete 
gelerek vali muavini Saip beyi 
ziyaret etmiıtir. 

Ankara Ticaret Lisesi 

Q hıısnsa Termış ol<logu ebem 
"'

1
1ete zamimeıerı hılhaBsa pıya 

''tnızın en it:lek telakki olundu 
:u 'Q eıralarda bo cı bete daha 
••ı, ebewmıyet Termiş bnlnn
'-'•ktadır . 

d" ıııe bor11aya knydeUerılmış yoo muameleııi kaydettirilmo. üzüm piyaııasıoda A~ustoıon 9 
24. S Siileymano. 10 50 11 50 

olan pamuk satışlnn mecroon miştır. GeQen hafta da vuiyet uııcu günii akşamına kadar bir 
15 

Kethüda z. 
8 50 12 

müdürlüğünden ıehrimiz ticaret 
647 halyıulırn ılı:\rt•t olup kılosu ayrıi merkezde bulunmuştu. baraıet ••örülmemiş t'e bn müd· 

6 50 
odasına gelen bir mektupta ba 

Dün Ankara Ticaret lıseai 

" 16 l\.l Mihalef 5 37.83 - 39 koru~ arasında f ıyat Geçen senenin bu haftasında det zarhndftki umumi satı11 yekl\ ll sene Ankaraya lzmirden gele· 
· ~ 15 J' Kohen 11 larl" satılmıştı. ise hmir lıouasına kil<•sa 624 nn 3Si,5 çuYala münhasır kal- cek ticaret talebesi için bir pan-

l:lergürı hoınsi ıutıırıumozda 
Ye,,... . b ,.. .. 

.... ı ona ıooame a.tını gore-:k olan oknyoculnrıınız her baf
dt.rıın perşembe giilıkii noshamı?. 

da hir baftn evelki çarşamba 
''~hından ona takip eden salı cu . 

6 S Gomtl 8 50 8 50 Ynkuıdaki fiyatlara naza. knruştan 137 kilo ekRtrismo ve ını~tır. Me,.kftr mikdar iıe 7-16 siyon açılmasının tekarrür ettiği 
• 3 B S Alazraki 9 50 9 50 ran geçen 'f'e bu stıne ayni haf kılmın 195 kuruştan 2,5 kilo çı- kurut arauoJa muamele görmüş· bildirilmiıtir. 

talanıı pamuk f iyntları h.omen kıntı afyon satışı tescil ettiril- tiir. 2764,5 Yekun Bu mektupta, bu sene An-
heıuen miisavi bir miktar gös~ mişti. Uyuşturucu maddeler in Hakikt yeni çekirdeksiz üzüm Zahı•re Bor.S&SI kara ticaret lisesine lzmirden 
termektedi r. bisuırıın mubayaatta hulundu- piyasası tahminimiz Ytıçh üzere gelecek talebenin mıktarı da 

PiyHatla mev~nt pamuk mik guna dair borsada bir ktıyda te- eon Oomar~eııi giinü teeHüı etmiş Qu. Oıoıi Fil\t ıorulmaktadır, 
tarı gıtyet nzdır. Bu noktai na· 81\düt edılememiştir. ve boru nlonJarında hararetli 911 Buğday 3 20 3 95 Sıfat istasyonu 

Arpa zardan yeni mahsoliin idrakine Zeytin Yalı ve iıtiaoah muameleler yapıl- 186 Arpa 2 75 3 Ödemişte Ziraat Vekaleti ta-
t Geçen haftaki piyasaya mü- kadar az miktarda satışlara te. Haftalıudanberi borsa salon- ruıştır. 30 Suııam ~ 75 rafından bir Sıfat istasyonu inta 

1ed~ir ııe,riyRtımız<lft <la uzey- eadiif edile<·egi .-o yeni mabsolüo lıuında borsada Zeytinyagı satışı Birkaç bartadanberi ııakin Te 105 Nohut 5 ettirilmektedir. Vilayete gelen 
~edı~imiz gibi upa i'i hemen idrak ve piyasaya llrnına kadar yapıldığrnA d"ir bir kayda teea· seesil bir m:ınıar arzeden Bor- 998 Kuwdarı 3 75 5 50 malumata göre inşaat yakında 
61lıen boran. baricin,te yapıl· fiatlarıo hali tınıır Taziyetini düt edilememesine raı:?men bu sanın iizii ıu salonu son batta 1040 Palamut 263 25 30258 bitecektir. 

lbak · ı · h tt · · 1 b d ·· •••••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 . ta olmakla beraber sonbaffa ınohafa7.t\ (•.vlıyt cı>gı ta ımın a a ıçını e orsaya aşağı a go~· içinde naıan dikkati calip bir da aatılmış olan eııki i.izüm guuu vazihan göstermektedır. 
t;•nde borııada k.iıli&ıl 2,5 kuruş- eclilıuektedir. Ytmı p:ınınk rekol- terilen satışların 1'oknu görül· hayat eseri göetermeğe başla miktar ve fiatları aşağıda çıkft· Mııbtelif tioarot eşyaııının ıon 
._il 400 çuvsl Uı;ıak malı Te keza temiz lıakkınıla Arıadoln dahi- miiştür. mı.ıhr. 

1 
i t• 

1 
lı kk d k 

4 
v "' rı mıştır. haftaya a t ıat arı a ın a a-

110•0 2,5 .3,26 kuruştan 2119 lin<len 1'e pamuk ıstıbsal m111ta . Kilo Fiah Anoak p1yReaya henüz yiiksek Son hafta l!~iat rilerimize maltlmat urmek i9in 
Çıı...aı yerli arpa alım ve satımı kalarından al111f\n haberler şım- Nev'i .Mıktar kilo K. S. kalitede ~ .. ıvani 10, U T'e 12 nfi· 

1 oı Nn·'i borsada muamele görmüş o an 
L lııuator: Bıı meyanda vadeli dilik pek ziyade .. :aynnı ıuemnn· Yemeklik 7500 24,94 da mallar mcbzulen ıtetirilme .E k Mlkt i ı 
~ "' 

6 e i arı &Hm asgıu muhtelif tioaret eşyaııoıu hafta-".tdile n kilosu 3 koraştan500 nıvettir. Lapant 8200 24,G~ mette orctag.an<lan m11ameleler N 
Çıı • s 30000 2 .. 55 °· lak uhş miktar ve fiatlarıot 8'•· •al arpa aatılmıştır. Mabenliin tıııınamile h1rnkine • ıra .. , ııieheten orta Te adi mallar üze-

7 
l2 7 5 7 50 

k S b 1 k 1.ıoooo ')A 55 1 1 ğlYA dttrç ediyoruz. Ge .... 6n hafta kilosn 2,875 ku- kadar yağmur yagıuadı~ı ta - a on •ı ~ _,., rine oereyan etmektedir. 8 8" 8 s 50 
t Y • • B sene muRmeleJeri 2Uttan 22 ÇUTal Uşak malı ve dırde elJe edılecek ms.bsulün Yekun 160700 z Üzümün ilk piyaeaya arzo- 9 97,5 9 10 Miktarı Fiah 17

5 · 2,875 kuruştan 1283 ç•nal - her biri 200 kilo itibarile - Geçen hafa iee borsada ey. ları.k kahnl ediJeo 4/8/934. ta- Yekt\n 198,5 oı·n·ı· çuval azami aııgari 
h . l )'ıt 1 f ) . 1 .. rıı arpa satışı olmuşta. 35 - 4.0 hın balyeytl >a 

1 ~ 0 
a- ınyagı moame eaı 0 mamı~ ve ribinden 14/8/934 ak~.ımına ka. Geçen aen• agnl hafta Uşakbogdayı 4.15 3,70 375 

h Geçen ıene11in hu haftaemda cağı kuvvetle tahmin edılmek- geçen senenin bu haftaeıo:" k~- dar boraada satılmı' olan çekir- 6 92 10,92 11,89 Fethiye c ıU4 3,70 3,70 

or•ada arpa muamelesi yApıl- tedir. fosa 20158 kuruştan 167•2 9 kı· dekaiz üıüm mıktarı 7017,6 çn• 7 109 11,31 11,98 Y(\rll c H26 3,20 3,60 
'llt ıt oldu1tnna · dair bir kayda Palamut lo sıra zeytinyağı satılmıştı, 

12 48 2 675 0 2 50 e b val 1'e SO torbadan ibaret olup 8 122 , 1 , Uşak ıupa 400 ~,50 , 8adüf edilememiııtır. 1935 senesinin ilk palamut Zeytinyağı piyasasınde son • S 20 o .. 5 2 3 25 
v bu mıktar mal 20,5 kuruş ara- 9 '5 1 , 1~,.. Yerli c 2119 ,5 , 

h ılrpa fjatları geçen bnfl" ni· ::ıabsnlü lıu hafta piyasada ea- hafta içinde yakrda i~aretlenmiş smda muhtelif fiatlerJe muamele 10 59 14,43 14,82 < c vadeli 500 3 3 
~ayetlerine kadar borsada haddi tılmıştır. Kaıııatina tesmiye ola- olan muameleler yapılmakla be- gfümüştiir. Yekftn 427 Çaf'dar 5 2 2 

, gariyi ınubafazl\ ttylediği halde nan neviden elnn tıu palamnton raber muamelede bir canlılık gö· Bu hapta karilerimize müo· Ahiren icra eylediğimiz tet- Hazır bakili 764 5 5,376 
,
110 

IJafta içinde miktar itiharila 100 kilodan ibaret beher kentali riilmemiştir. Satışlar nazlı ya- ınel bir fikir 1'ermiş olmllk kikata göre bu sene 14./8/934 Eski Aatıo bak]., lt tı,25 4.,25 
d ~la ilntı~ yapılmış ve fi Atlarda 24.3,75 karuştan satılmış ve mec· pılmış Te fiatlnr bi iki ay eTelki için mezkur tarıhlerde satılan akşamına kadar borııada satılma~ Nohut 333 4,50 o t:11°,20 - 0,50 para kadar bir te- mou 19 keııtalden ibaret bu vaziyeti takip etmekte bnloıımoş · üzliınlerın nevi ve mıktarlarile olan 1933 aeneıi çeki rdekslz Fasulya 2r; 4,75 4.,75 

U görülmiiı:ı,tür. lunmuı:ıtur. tor. Bilhassa sabunluk malların · ı · u··zu"m mabsulu·· 366,443 ouval ve Su". aııı 120 9,75 9,75 '( asgari ve azami satış Jıat erı - .. 
Bakla: l{erıtf\l ] ' iat piyasada mevcuda olmadıı.?ından a~ağıde göııterilmiştir. 3887 torba olap mahsnHin ılk Kumdarı 514 3,25 6,25 

~ Bakla mncndüniin gündne .Nevi l\lıktnrı J\s. Az. talibi fazla olup b11nılan başka ı::ı ~ ~ piyasaya arz tarihinden mezkt\r Burçak 328 4,25 5,126 
•hlltıe azalmakta olması hasebile "'ırııak 27ti 381,25 4.29 nel'ile ".voı ı' ııte ı'stı' ınal edilmek - 4> - ... k d f · lJ 5 ·ı 23 "3 p k 
..,, ..1. .. ., ::: ~ .! .S ~ ·;::;.. tarihe a nr ıya ar ı e 1!t. anın prese 
d 

0 
hafta zarfında muamelelerde c en"in 28 331,ö 331,5 üzere miibayaa edilmektedir. o i: ..= ~ :::ı ~ ~ k d teb lu"t ayleıni.ıti 3 ·· 12 b ı 

il " ::: ~ J5 ·9 ~ := ı:ı uruş araııın a a " " :r. nen a ya 
d,"gnnlnk göriilmiiş Te fiatlar- Kaba 9 195 195 Esasen yukardaki fiatlardıln ~ Keza 1988 ııeneei çekirdeksiz yapa~ı Aoadoln 
d 

186 
bittabi yükseklik kayde- Hotoz 465 175,5 195 da anlaşılaoagı iizere mahtelif Az. As. Qu. Tor. iizüm menimi iptidasından bu 410 kilo 

b:~lllıştir. Arz Te talebin tabii K.[llk mRhsol] 19 243,75 243,75 ve esaslı neTıler arasındaki fiat K. S. K. S. ıene Temmz nihayetine kadar Palamut 'l'ırn&k 
t, netioesi olan bn tereffüe Yekun SSô farkı nazarı dikkatı celbetmiye. 16 7 38' 2 [*J mnblelif İzmir lima111ndan ecnebt mem- 276 kental 
\j~lnen Borsnda hRfta zarfında Geçen bllftl\ki satışlar berveç- oek kadar farksızdır. 5,75 5,25 127 Numara 5 Ieketiere ihra9 edilmiş olan çe· Kaba 98 kental 
gll 

111 
5 - 5,375 kuruttan 774 bi ati balunrnuşta: incir 7,25 5 372 8 < 6 kirdekHiz ü?.üm miktarının mem- Uofoz 465 c 

tı ''1 •ırM malı baztr baki• H- 'l'ırnak 832 34 t,25 4.58,26 lnoir wahıulü hakkında ge- 8,25 7 1825 5 < 7 leket itibarile •t•lıda göıterilen Kamaninya 
~:· 01nı11ştur. Ve kiloıo 4.,~5 Kaba len haberler tayanı memnoni- 9,75 8,50 l794. . 3 < 8 yekdnları arseyledigi anlaşılmış- ilk mahsul 19 < 
'~"•tan 12 çuvallık eıki bir işlenmit 183 409,5 409,ö yettir. Yeni mab"ulün önümfüı· 13,75 9,50 3481 17 c 9 tır. K.nzo derisi ı inoi 

la •atışı da tflıcil 8<1ilmiştir. Kaba 937 21:l 292,25 deki cama gtinü Izmire getiri- 17,5 13 4tOl < lO Gittiği yer Gönderilen miktar 150 adet 
~:&undan bır hafta e~el Bor. RiHöz 24:7 156 185,25 leoegi muhakkak gibidir. l8 17,~ 18 < 11 Kilo Koza deriıi 
\iı' •lltıt t1lan bakla miktan Yekun 2199 Htneoe olduğu gibi husene 20 19 1' < l2 Almanya Tt 2 inci 250 adet 50 
,,,~tı 4,125 - 4,75 koraş ara·- Geçen ıeneııin lıo haftasında de ticaret odası reiıi Baloı zade 7917 30 Yekdn Şimalt A·nupa 42'80~,0:1~ kozu deriıi ııkuta 
~e il fıatlarle 2262 çu.-al hazır borsaya teıcil ettirilen moaıne- Hakkı bey iıtihıal mıntakaların- Piyaaarııo ilk a9ıldıgı gön- İngiltere 11'579,639 300 adet 

\:• ı 8/934. k ır 50ö057 698 
1 0ıuı 3,75 - 4.,26 kuruştan leler ata~ıda gösterilmektedır: dan yapılacak iooir inallitıoı den 18/ • a tamına kadar elemenk. Zeytinyağı yemek-
\ltı•al Tadeli maldıuı ibaretti. Tırnak 1015 ~60 300 tansim .-e piyaaada titkinlik hu- plyaıa ayni f iatlarla deTam edip Aoıerika 2768(2 lik 7ö00 kilo 24,94 24,9, 

d, Geç9n ıenenin aynı haftasın· c ı-iyah 200 160 160 sulüne uıi\nt olmak üzere iııtib- gelmekte iken 14 tarihinde pi- İtalya 5556970 Zeytinyafu lapant 
.... horeada kiloıu 2,3( - ;},12 ko· Kaba 615 210 370 •al mmtakalarıoda bulunmak- yaaada aşağı kalite malle.rın faz- FranıA 1182499 3200 kilo 
2~~9 ar"•ıtıda ·muhtelif fiatlarla Röfi.iz 19 200 200 tadır. lalaşmıt olmaat hasebile 857 Te Belçika 192015 Z.yagı cibre 

'' ctnvaf sırf\ mah bakla aah- Kapçık 9 160 160 Türkiyeuin rakipııiz Te etıiz 9 numaraların f iatlerinde yirmi Sariye 428 30,000 kilo 24,55 24,55 
b 

01 1huştu. Şn beııabl\ nazaran Yekt\n 1858 bir mahenlii olan incirlerimizin paraya kadar bir düşkünliik gö· Yuoaniıtan 27110 Zeytinyağı sabunluk 
" •en f ı ı·· aa ay buııen• g .. yet nefı'ı 0 J .. rak yetiıı· rülmii,tiir. Bolgariıtan 16899 130,000 kilo 24,55 2.t,56 ı,t e ıatları geçen aene fiat- Palamut ma ııu ıı enT' • v "' "' v 168717 

ın.ı 2 ı kt ı mı'• olduıtuna go··r .. dn ... ıter fı'atla GP.,·en ıenenin bu haftaeıoda ~lı1tr Yukarıya işaretlenmiş olan ~ ... ·•an - 3 kuruş yükıek "e ralmak "oretile satı ma a o an ... pc, .., •s > 

q h f f ki ıatılm .. 81 1· n·ın ı'cap eden tedabı' rı· n pit.·asamııa henüz yeni çekirdek. Moht6Jif 81\İr mallar 193444 Borsa ıtatış mıktarlarile fiatle-tı,tı a ta fiatları da 11anen hafta nevileri arasında miibim ar ar .. • J 62 559 88.. t 
eı-""' · ·· .. b ı ı · l Y ttkftn , , !I. riııdeıı de anlaı;ııJ&caıtı üzere •· f arınd o 6 · k d d ·b· kt"sından alınması elzemdı· r. sız uzum ıua su ge memış o • v tı '•I an , 1ant ım a ar ol oğu Jtl ı menşe no .. · 1"1 k 

1 
· · 50 55 b 

1 
· · d 

' h J ncı r ·ı,.letecek olan kıymetli dogundırn eski mallar üzerine ueçen 1eoe re o teı111111 · mir piyaa&1ında son a tA ıçin • 
}\ tılunınaktadır. da ayni neTil~r arasında oldukça ç . ık· · h tJ b • bi 

J l B' bin tahmin edildiğme ve .,ve ı geçen haftalara n11 e e arız r t, •kla muameleleri gayet ha· farklar meToattur. tacirlerimiz yerlerini hazırlamış muame e o unmuştn . maen- 10 b" 1 ıuahıı b .. reket Tardır. Oıhan ticaret 
"'tft1 d ı d ı · ·ı .... 1·,.n1· kadrolarını tanzim ve aleyh geçen senenin son hafta- seneden 10- A ıo .9ov.a ı, 6'YAm etmekte TA alıcı ı Run< an o ayı aynı nel'l er • .., n d J b ı h t d k' l branı nazarı dik 
t · ı'kmal 1• ı... meı;ıgnl boJonmakta· ıında eatılmıt olan eıki üzüm· bo rekolteye dene ı mı~ 0 on- aya ın a 1 >a • 

' 

1

ttahfı ,, .. luııuı•k•adır. Pı1"· araeıoda nazarı dikkati caliı• " v b kti k t 
1
•t ·bara alın:J11t1 •akdirde 

'' a .. .. ' 
1 

d' t' k -'1 · • d d 1 Ttitu"ııden ıonra i•çileri- lerlA bn11enenin ayni baft•Mın- dnğuna nasaran i raoat ye ınu- a ve 1 u e ' 
t,t ı-,~~di lerı mal hemen miiış ı farkların ınevcu ıye 1 

ta uırm 8 ..::z:r~uTntli bir kazan; men-
000 

uze,ledlği makta~ re.lrnlte. Şeb rımız piyaııaeınin • ormale 
•I ı lıu i ıoailta&ır . Bu h"le giire bunların nevi farkından fazla . . . . rJ Irk piyasa oçılıımda fiatltr oto hakikate karib bır ısa bet va?.iyette bulduuugo anlaşılınail-hıde kai 1111 bakla ııııi\ıarıııııı gR·ııtynı nn'ın kaliteleri ar"sındaki baı olan inoırlerınıı•ıo de geçen teka11Dı ıdinctyt kadar azam Jlallnı . d J • b 

1 
d t d 

"'l 1eoelerclen daha i7i Te claha mö- ııı~i JJuıint taınif tdütmtmlıtir. ti• tahmın e l memıt 0 un ° a ır. lrHiıaıt fıaı.lerl• ""tılınif farklar aranmalıdır. 

nu akşamına kRdar olau piya-
~ h•rekuhnı ayrıca bnlaoak· 
•tdır. 

32 32 

38 38 

429 429 
195 195 
175,5 195 

243,75 243,'lö 

71 71 

50 

35 35 

24,65 24,66 

--



• 'a'hıf~ ~ Feni Aelr 

;.c;,.ı.-........ ~.ııagııse~;ı:,::,..,mr;wa;ca;~>~"um .......... 'llll!!!!!ll!!!!"""»P.Jr,.'!11 IQP31 bun'i Antrasit Fabrikası [lnSll~nfitın HaJii 
E:: § Baş 101011 J inei sahi/ede mef bumun un istilzam ettiği asri hnın nihayetsizliğini anlıyorlar. adını hep beraber, hürmetle 
:= Y"az~uı ; .A.:n.d.:r.e l.'\l.raıro =: ması dolayısile saat dokuzda Baş- ve medeni esasları tamamlamış· Bu sanayiinin fabrikalarına yar- analı?1. . . . et 
:§ rrii.:rk.çeye Çe-vi.:ren. f 1'fa u.1.ıi E: a-t := vekil Hazretlerini ıstikbal edecek tar. TaJii siyasimizin ne güzel damsız başarılamayacağı zannında Şımdı bu yenı Cuınbur1Y. 
= - 1 

Birinci Kısım - - -- E heyet ve şehrin ileri gelenleri, tecellisidir ki, lnönündeki mu- bulunan kısa diişünüş ve kısa gö· eserinin temel taşını koy?1ag~ 
- ... .. ·· ·· k' k k d h gidecegw iz. Hatiplerin söyledıklet' - I T E k Ol.. C : Ussübahri Kumandanlığı meyda- zaffer kumandanın şahsında Lo· ruşlu ımseler ço ya ın a a- h bb t .. 1 • 

1 
mitJiler• =Kızı] luhaf ız aı·a aarruz .... tme um .. eza-: d t 1 1 d f k d 1 1 ki d mu a e soz erıne ve z = . ... . 1' l b" J Ih .1 I H k . <l" :: nın a op.a nmış ar ı. zanda muvaf a olmuş ev et talannı an ıyaca ar tr. _ kt t kk .. J • • • tık· 1 ın1 lstıl1.am Eden Bır n1u <a J tı a are etı n: Meydanda piyade, bahriye ve adamının yüksek seciyelerini gö- Ferdi ve fert teşekküllerinin ~~~e ed:r·z. eşe ur erımızı 

! - 55 - E polis müfrezeleri ahzı mevki et rüyoruz. Ve ne güzel bir tecel· yapamdlğı ve bir müddet daha Paşa hazretleri sürekli alkıt' 
Dalıa hızla öyliyemiyert-k yapra~ından ibaret olnn liste kn· mişlerdi ~aat 9.15 le Ertuğrul lisidir ki, Lozanda muvaffak ol- yapamayacağı bu gibi sanayi mü- farla nutuklarmı bitirdikten ıonr• lı 

..,ii l iiın ıHnPlde ıkııf ,, ettı Ye 1-{İİ rotma kaıclının iizerin(le dam· yata göründü. Ve 9,50 de yat ku- muı devlet adamının güzide se· esseıelerinin tevekkülibir vaziyet bıuat ilk temel taşım kendi el· •n 
Hirrurnı kflıı de, demııı hamallarııı yordu. Kiyo hP.p Qen'ı <lö~iiuü- mandanlık önüne demirledi. ciyelerinde InönUndeki muzaffer te mevcut bulmasını beklemeği !eriyle koydular. . 

0 gfüd,•ı 111ırı akı nuıl parıldadı yor,Jn. lz 1nit Valisi Eşref Bey ve b.: kumandanın kahramanca fazilet· muvafık bulmıyan ismet paşa Paşa hazretlerinin bu hareket~· 
iııo uıııııı da dişlerı öylece pa- Kiyonon gHzlerinir. listeye mit Üssübahri Kumandanı Mhmet erini buluyoruz hükumeti isabetli yol nzerinde oi iktisat Vekili bey tekrar ett•· '9 

rıldn<lı. takılıp kaldığını gören Pozo~: Ali Paşa Başvekil İsmet Paşa işte bu gördUğünliz eserler yürümenktedir. . Merasime bu~ada nihayeı;:ı te 

- - l\ırlıırdn geçirdigıu baya- - İhbar 6dılen adl\mlarıo Hazretlerini, iktisat Vekili Celil hep Lozanın mütemmim netice Kendisine kalbimizın derin· nlerek otomobılle.rle. Ert~ ttt 
ta ra~ıuen öyle giizol di~lerin liıteai, dedi, sonuncular, npor· Beyefendi ve refakatlerindeki ze· !eridir Bu fabrikaları kurdukça tiklerinden gelen hislerle teıek· yaf:n• av.dkt J b4ı~dı. A~ faJI 
Tarkı... vah karıılamak ıilzare motörle makinelerin her devrinde Loza· kürler ederiz. yod. ar aynı 8

• ata ıgh• .. mtudae,.-
lıırın hareketinden önce iblıar . n f - 1 • • d y 1 e ıyor ve aynı eza ura 

- llayır, yavrum, biç te öy- edilenlenlir. V11porlar hareket yata gıt ı er. . nın za er nagme erını uyarız urttaş ar: ediyordu 
le de~ıl. Bo Şangşa'da yAptır· edtnce. Saat 10 da Başvek~I Paşa Bizim biı fabrika yapmakhğımız Bu anda kafbinizin bir nokta Yat l l.40 da lzmiUen 1ı.,r 
dıgım tllkma dişlerdir. Sen P1'na Hazretleri, İktisat Vekıli Celil baıka milletlerin fabrika yapma Qzeriude müştereken çarptığını k~t etti. lzmit valisi, beledi!' - Oi.>rebilir miyim7 k 
k"ııdınden habn ver. M nra!ıhM Posoz liılt~yi uz~ttı; on tıört Beyefendi, SumerbGa~ mildürü lanndaki muvaffakiyete benze- ldeta duyuyorum. O çarpıntının rei.i beyler pa~a hazretle~,i~: 
mısırı! Borada işin no7 Nurullah EsMt Bey, ırHon meb'- mez. Bizim her kurduğumuz fab· havayi nesimi içinde vücude ge- Herekeye kadar refakat ettı ıııo' 

Kıytı ona Tnziyetı, Çeıı'den kişinin adı vardı. Qen ihbar usu Hakkı Tarık Bey, lunit meb'- rika iktisat sahasında da ispatı tirdiği dalga timdi başımızın üs· Cam Fabrlkall 
bab etmek izin, anlattı. edılmemioti. Onun derhal Han· usu Beyler ve diğer zevat kuman rüşt ettiğimizin canlı dehlidir. tündedir. Onu teneffüs ederek İSTANBUL, 14 ( AA ) "": 

- Hiitii rı bunlar, yn nam, keo'dan gilmege · kafktşaoal'ttnı danlık iık~leaioe çıktıl.ar. • • • Bu muvaffak. iyet.lerin. kıymeti ıöyliyorum. • • . Baş~e~il isme~. paşa hazreti~ 
gayet mümkün ,eylerdir ve •la Vologin'in anlamamış olmau Baıvekıl hazretlerı kendıaıoı ancak hariçtekı akıslerıyle ola· Vatan dıyınce bıze bu vatanı ve ıktısat vekıh Celil beyf~~ 
ha fazlB da yazıktlr, ben tam k1&bıl değildi. HatıA bareketınfn iskeleden kar~ılıyan zevata ve caktır. Bunlardan çok memnun yaratan büyük müncimizin muh· bugtin saat 16.40 da Ertugı~ 
on beş yıl eaatçilikte çalı hm: mümkün otdo~ono haber vermek zabitana iltifat ettiler• Bilahare olan dostlarımız vardır. Hatta terem simasının gözlerimizin ö yatı ile Patabahçe önlerine 11111 

hirbi rırıe tabi çarklarm ne de· basit bir t~dhirtli. Kiyo lumdl resmi selamı ifa eden askeri bizi daha fazla ttşçi ederler Fa· niine gelmemesine imkin yoktur. vasalat buyurdula~.. i• 
meık oldngnnn lıiJirim. Eoter- kendine: •Entt'rnHyonal Şan- müfrezeleri önünden geçerek kat öte tarafta da terakkiyatı- Toprağına basarken havasını te- Paşa hanetlerı.n~ karşı!•~• IJ. 
nasyon la inaomıyKnl&r fırkaya ksyşek'i ölddrtmek mee'oUyetini halkın coşlcun ve candan teza· mızı çekemiyenler mesaimizi İS· neffüs ederken ODU mutlak dü r~en ~~abbul vili'8 MkhıttıDıol· 
girmeın'3lidirler. üzerin" l\lmak iı1!emiyor, fakat burah arasında kendilerine tah- tirklp edenler, aldığınnzın se· ıünürüz. Yalnız minnet duyarız. .~ 1.~ 1 ~Y: MI an as~ ylel 

·r::- l' hl •- f Jt:k t' l b lk" t . d'I t b·ı b' k b" .. 1 • ... "b' b B' 1 h b·· .. d - duru umumısı uammer e - ..... nterrır\syona m yarı11 • uo e .ı ·e m vu rnnnu e ı e· sıs e ı en o omo ı e ınere • ır meralı go-ı erme ıgne gı ı a · ınaena ey utun me enı t . d"l B k"l a ııas 
.. T" k' C ya a gır ı er. aşve ı paş ziın Sovyet 1ııpmftwızı aü,ünü- essiir ~(i15temıeklizın telakki sene sonra genç ur ıye um• tanlar vardır. Bunlnr bizi bu me· tesiriyle gö7.ümüzün öntinde can- ti i 'kt' at vekili beyfendi fO 

b . . . k.ııw "ht' t ) . d d k" d • re er' ı ıs 9 ı-n yor. edecekti..> Acalıa Vologirı'm urayetıoın cagıt ı ıyacını e aaiden men için hatta beyne mı- landır ağımız vatan a ı saa eh · refakatlarındaki zevat saat 1 •"" tQ 
Bızi idare udeo umumi cevapları bondan dolayı mı o mio edecek olan fabrikanın te lel karar ittihazına bile çalıımış· miz mevzuu babsolurken onun de hususi motörle Paşabahçe İl' 

bir ba.ttı harekeıt Tardır. Onu ta- kadar Toznhsuı gfüüuüyordıı > mel atma merasimi için iskele· !ardır Bu kararlar bu fabrika hakkında beslediğimiz sonsuz kelesine çıktılar. 
kip etmek lazımdır. dedi. den hareket ettiler. lann kıymetlerini ve ehemmiyet- ıaygılarımızı izhar etmemek eli· iskelede toplanan müthiş bi~ 

- Sı !ahları da tealim etmek Çen c Ha roket odece~inH da· Bütün lzmit şehri, yollarda lerini anlatır. Bunları tatbik et mizde değildir• Her b•rerleriniz kalabalık çok kıymetli Baş~e. 
JAzıındır ! mişti. Ba giclışlo izal.ı etmek kıymetJi Başvekilini coşkun te tikten sonra ne büyük yol üze· namına kendi namıma, Muhte· killerini bütün kalplerile çılgt~ 

- Horkeı kendi kafaatnıı gö- kolaydı; fakllt izah kafi dE'l~ıldi. zaburatla ka:pten gelen bir sevgi rinde yürüdüğümüz tezabur eder. rem ismet Paıamız namına hay ca alkışlıyorlardı. Paşa h21ıre 
re hareket edene her •ew- herbat ı· v 1 • • ile a kıchyorJard.. Şehirden 15 Bugün lzmit Te müJhakati kırıyorum. leri daimi tebessümler.ile bu te v "' Qenin baber@izce ge ı~i, o gıoın y k b 

1 
d d 

olnr. dakikalık bir mesafede olan fab- ahalisi ki milli davanın hainler Herkesin fevkinde ya•asıo zahürata mu a e e e ıyor u .... çekin~enlikleri, liste .. , Kiyo bti- 7 B k b" k J b l ki c•P" 
.Seye münakaşa etmeli ! Ki· rikanın kurulacağı meydana ceohesine karşı siperlik ve mtida- Mustafa Kemal. f b küyü ırk al a ~ 1 are dl 

tün bunları snhyordo, fakat Çe- d ki . d b' . . h t · . . , d' k _ a rı asının u acagı ye ,, Y()rlan 1•
1-na etmek iıtedirti Po- k 1 gel i erın e araz ıstıra a faa hattını teşkıl etmıc.er ır. Sırrı beyden sonra ürsuye . . P 

1 
• 

1 
b nk• 

1 " h nin her hır hareketi onn ·nt o tfl B . r h t M l . . . ·)r f k C H F T" .d h dıldı. aşa a%ret erı ş a ·ıı ıt 
eoz deJ?i1 ŞangbaydakileT idi. yeniden yald:ı-:tırıyor ve LıılıJıee· e ı er u ıs ıra a esnasın· em eketın, mılJetın ve mı ıye ın çı an • • vı ayet ı are e 

81 
müdürü Hamit beyin fabrı • liıı 

Ve şiipbeıiz artık onlar da fabrikanın ne şekilde ya- halas ve bakası ümidini ancak yeti reisi mu8\·İni Eaat bey de h kk d d·- · · h t büyiik ler bile ouun alnı yazısının peşın· . M a ın a ver ıgl ıza a ı ~ 
<lR, tıpkı kendinin Hanken n.zi. lacağı hakkında mühendıs eh- Büyük Mündnjn etrafında gördü· ufak ve canlı bir hitabe ile Baş• bir alika ve dil<katla dinlediler k 

den ıüriikleoiyor gibi idi. Kiiçiik Al b d ·~ ı ·· · C ı l b 
yeti ile Te biraz e•nl gözleri- ldmb nın etrafında kelehekl - met i ey . en p.an ar uzerJD· ler. Her sözlerini bir ayet gibi vekil paşa hazretlerine ve e i Ve aşağıdaki sözleri ile lş aııO 
11in oniinde geçmio olan hAduıe de mufassal ızabat aldılar. muti bildiler. Bekledikleri saa· ı beyefendiye teşekkür etti. kasının bu kıymetli te ebbüstlO 
iltı karnrını bıraz daha teyit et· rin kamıt fısıhıları i,ilılıyordıı. lzmit Belediye reisi Kemal det ve refah gilnlerini idrake Bilahare büyük alkışlarla kür· tebrik ve takdir buyurdu!ar:. 
tigi gibi, kani idiler. Artık yal- •Kim bilir, hclki <)en do bir bey şehir namıoa İsmet .Paşa başladıklarından dolayı hakiki süye çıkan ismet paşa Hazret- - Bu cam ve şişe fabrık~ 
naz htr arzusu vardı: Gitmf'lk. ketebektır ki nilı yet İ< P nılını ile Hazret erine ve iktisat Vekili bayram yapmaktadır!ar. leri aşağıdaki nutuklarını irat sını :rapmağı milli mücssesea:ı~; 

İçeriye bir QmJi kiiçlik za yakacak olaıı kf'ncli ışıltını neş- beyefendiye temel a •ma merasi· Onlar declelerinden Akçako- buyurdular: olan İş bankası deruhte etoı• 
l.ıit girdi. retmektedır. Belki de tam ~rko- minde bulunmalarından dolayı canın, Karamürselin fahirle dolu Arkadaşlarım ! bulunuyor. . b" 

- Gizli "Yapora hinmi~ bir ğio bizzat kendı ıdır .. insan teşekkür etti Ve büyük kurucu- hatıralarını tevı.rus ettiler On· Bugiin mühim bir fabrikanın ~emlekette .. bırket defa 0fı 
adanı yakalandı. yalnız ba>ıkl\lnrının mulrnduAra- Ja a şehrin ebedi minnet ve şük· ı d ki 1 t PaQ nın t l t k acag·ız Bu mü şekilde teşebbusler ep me 

Kiyo'nun nefesi tııtnlnıaştu. v r tt" ar a ç~cu darı~a .. smb~t k-.a eme aşın.ık. oy k"l: M h t surette netıcelenmiştir. Şimdiye 
tmı mı görlıı~ • nki kendı de, ran arını arze ı. ve onun ızın e yuruye ı me me· ııasebetle ı tısat ve ı ı a mu k d t tt - . 

1 
d · ·

1 
hes•P - Hanken'daıı gıtwek için , K r b' . b" .. a ar u ugu ış er e ıy 

bir an evvel Saughay" 'itmek, Bunaan sonra ocae ı me usn ziyetmi gösteren Celil B~yın Celil beyle beraber ıze goıte- d w ld k dü ündüktetl 
ıizden ıniieaAde Rlmış olclog:onu S b d k tk .. 'k . d" ·zı . h bb ti' k b 1 ve ogru yo a ço ş ..:. 
ıöylüyor. Bir tacir. orRda be ne paha ına olur a ol- ırrı ey aşagı a ı nu u soy- yurda hayat veren ı tısa ı ı erı· rilen iyi ve mu a e ı a u e soma azim ve istikametle yiiı .. 

Kıyo nefeR alruağa başl1tdı. sun ibtilAl kıtalanoı yerlerirıdo ledi: ni devredeceklerini düşünerek teşekkür ederiz. . mekte iyi misaller vermiş ola~ '! 
p 0 oz: · alıa,oymak iıtıyen biı· keJehek Yurttaşlarım! . . göğüsleri kabarmaktadır. Temel atılacak olan fabrika Bankası bu işi de müspet şekı~d. 
_ .Ben kim~eye müsaacli\ •er- daltil mıt.. Taayyün etmiş hakıkattırkki Bugünkü neslin dedesinden iktisadi hayatımızın mühim bir yürütecektir. Buna kuvvetle ıtı 

medlm, dedı. Yüzüme bakıp dar- - Scnu Va1 - iktisadi, esaret, siyasi esaret a aldığı cür'etle çocuklarına bıra- müessesesi olacaktır. Bu fabri mat ediyorum 
mn. Polisf'I gönder. 

1'otalan zetıginler hep me· 
morlara intisap ıddiasınc\a balo 
nuyorlardı. Hatta hazan gelip 
onu yalnızca görerek parR tekJıt 
edı} orlardı Ba herhalde, kurşantı 
dızı lıneye razı olmnktan daha 

akıllıca uır ı~tı. 

- Darunu~I 
Potıoz silmenin altından bir 

kfı~ıt çekip hi r takım isimler 
mınldaıııuRl?I\ haşladı. 

- :\in lııı radl\ da adı var. 
ihbar edılmıştı. Pohı onunla ko-

Doktor 

_ Kemal Şakir 
Memleket Hastanesi 
Dahlllge Müteha&&ısı 

Muayenehane Hınnoi Bey
ler soka~ı numara 30 Tele· 
fon 39[>6 
Evi Karantina tramvav oaıl 

desi karakol karşı ınclrı No. 69u 
Telefon N o. 254.5 

ıuruı Jl"YIR~ ın' (Sfi:3) 
l'-ii•;tık z hıl çıktı. Bir deft.,r İİll••ı .. ________ _ 

.. ~.. . - - -. 

llrıstol Oteli 
Is~anbJ1lun En Mükemmel Ve 
En Ucuz Ve Ralıat Otelidir 

B • i [ Ol ı · • 'J'epehaşı hnlıçe i karşısıdn rlS o e ı . Halıce ve ~larmaraya nazır 
havl\ıl ·11 lıır yorue<lır. 

Br· tol Oteli: A ansörii, her odn ındR sıcak 
souk uyu huluıınrı hnnyoln 

oılH l ırı nnvı htanlıulan bırınoı ınnıf Jük lrnıırorlo hir otelıdır 

B • f [ ()f ı • • Hütıirı rahatlıklarına il:\vo
rlS () e l • ten en tcmt:l bır aılo <Halıdır 

B • t l Qt ı• • lzrnirhlerın hulu takları bir 
rıs 0 e J • ruülflkat JMİclır. 

•) '·J·k f o Mıyat husu,.undsı Biri tol oteli hütiin 
1 I ı, a " birırıci sımf otellerdeıı ucuzdur. Yatak 

···JT ~ .. lC•H!ld-3 yen; fevk111Atl~ t"nzllRt 

dar bir milleti kendiliğinden mah- kacağı mirasm bir millet hayatın- ka B. M. M. sanayi programının Memlekette sanayi müe5~U 
rum eder iktisadi esaretten kur- da kızmetçe birbirinden farklı bir uzvudur. Takriben iki mil seleri kurmak hususunda ıoı tl 
tulmak ta ecnebiye muhtaç o~ma olmadığına şüphe yoktur. Bunun yon liralık bir sermayeyi alacak müesseselerin. sermaye k_oym~~JI 
mak, kendi ihtiyacını ke~dı te için bize bu fırsatı veren Muhte olan müessese 13,000 metre mi- çok faydalı bır.hare~ettır. tit 
min etmek parasını mumkün rem ismet Paıaya kalbimizden kabı kereste, 15 bin ton kömür bankaların fabrıka vuchda fe bJ' 
olduğu kadar memlekette bırak- gelen ihlasla teşekkür ederiz. saıfedecek ve senede memleke meğe ça~ışmBaları ç~k ba~ı~ 1 jçill 

ki ·· k • ı T 1 · · d b . 1 ht l'f · faaJiyettır. u vazıyet ızıın :ı ma a mtım un o ur. eme atma merasımın e u- tin ibtıyacı o aa mu e ı cıos d "k t ' b" c"ıp b., 
v • • v •• • b" e teşvı ve ergı ı mu 

Osmanlı imparatorlugunun ık. lunmak bahtıyarlığını duydugu kağıt ve kartonun muhım ır haldir. 
tisadi esaretten kurtulm~maına muz bu kağıt fabrikasının gerek kısmını verecektir. Hükümet bu faaliyetlere da11$.'' 
sebap bunları yapmaması ıdı. Ve bu vilayet halkına gerek buna Görülüyor ki fabrika yalnız müzaheret edecektir. Cam fab' 
bun~~. i_çindir ki .. yur~unun .v~ malzeme yetiıtirecek diğer vıla· memleketin ihti;acım temin et- rikasının mütşebb~si olan iş~ 
b~n~ıg~mn tem m8:nasıle b'ahf bı yeller ahalisine vereceği fayda mekle kalmıyacak muhtelif çeşit kasına muvaı takıyet teoıe 4il 
bakımı olmak azmıle veT .. 

1~. e- nın tadadına girişmiyeceğiz. ham maddelerimizi kıymetlendir ve bu yolda çalışanları tak 
dakihrh~lat~~cutbbu'an den u:v?eİ İsmet paşanın programın. meğe de yarıyacaktır. Şu halde tebrik ederim. . ~,b 
cum urıye ının erşey . . ff k' 1 1 "k . d" B"l"b paca hazretları J 

k b.1 k hakk intaç ıçm muva a ıyet e ça ııan lzmit kiğit fabrıkası ı tısa ı açı· ı a are v. . d v .-.• 

yaşama yaşaya ı me ının . . . . . k rikanıo tamellerının atıl ıgı IJI"" 
· · t k'l eden tstıklili Sümerbanka ve gayreth zevat lışında ıyı esaslardan bırı olara Jd"I b. t 'lk tıı1ı 

menşeını eş 1 kk" b d F b 'k b' halle ge ı er ve ııza ı , 
temın etmeye çalışması kadar }arına teşe ur orcumuz urı sayılacaktır. a rı a ır seneye koydular. Ve bu suretle mer•' 
tabıi bir hareket olamazdı. Diğer taraftan aklımıza durgon- varmadan evel açılmış olacaktır. me nihayet verildi. • 

Siyasi esaretten kurtu!uş müj- luk verecek şekilde büyük mu- Bu fabrika iyi şartlarla ku Brşvekil paşa hazretler•.~ 
desini lnönü zaferiyle almış idik. vaffakıyetleri TÜcut bulmakta rulduktan sonra asıl dirayetini iktisat Vekili beyefendi kco~' i
Lozaodaki muvaffakiyetle de ik- olan demiryolJarı inşaatı ilerle· işfetmesinde gösterir. Bir çok rini Zongul~ağa .götürmek ~~I 
ti adi esaretten kurtuluş müjde· mektedir. Daha yakın zamanda ahvalde fabrikanın işletilmesi Paşababçeııo nlerbı1;1e geklen··ı.e'e 

1 "d b' d t cemal vapuruna mme u 1 sini aldık . Her sözü dahiyane ancak ayaklar.mı~ a . gı e ılece· kurulmasından daha zor ur. z· saat 17,30 da Paşabahçesini te 
olan büyük Gazinin dediği gibi ğimiz yerlere ıımdı trenlerle mitte kağıt fabrikasanın ku_rul kettiler. _,,, 

lnönünde milletin makus taliini ~idiyoruz ması ileri bir irfanı, Cümhurıyet ~.ıcaız::m•• .. ------••..-11""1 
yenen ve milleti siyasi esaretten Ne mutlu bu devri i~ra~ eden inkılaplarına hysusi bir bağhlığ D Al• Rız4'2 
kurtaran muzaffer kumandanla, bizlere. Yüksek.le ald~i~ ~iham- olan lzmıt için iyi bir tesadüftilrı r • 1 O 
yedi asırdan beri Türk boynunda larla Celal be_yın tatbıkıı_ı~. al~ı Fabrikanın bir samimiyet mu ,f 
esaret zenciri şek!inde sarılı olan ğı programın ıtmam edıldıgı gun h't" d b lunması müesseseye OogtJum Ve CerraLAı Kauın 
ı.apitülasyonları bırakarak Tür- C h · t" • h · · ı ın e u il 
K Türkive um _urıy~ ~nı •. arıcm alaka ve yardım gösterileceğine 
ki} eyi asri bir millet ve bükü- yardımından mustagm, mureffeb K d ' . . k Hastalıkları Mu·tehassısı , .. - · B b k delildir. en ısını seven ıyme met mahiyetıui lrnzandıran, ro- ve mesut gorecegız. u mu a . • . . b" b' 
Jünde muvaffak olan büyük dev- kaktır. Şimendiferlerin mutlaka tını anlıvan ılerı ır mu ıtte.ye~ Haşturnk Kestelli oııdd" 
Jet adamı olarak Lozanda kar ecnebi sermayesi ve ecnebi bil· !eşmesi fabrika için de iyı bır sinde 62 numaralı muoyovc· 
şılaştığı, Lozanın ö!mez kahra gisi ile yapılabileceği kanaatine talidir. lıanesiodo bor gün sa:ıt S tefi 
manı yaptığı yüksek hizmetlerile saplanan kısa görllılü kimseler Arkadaşlar! . • sonra hastalarını kRbul eder· 

l .. .. .. ff k d şimdi birer abide gibi yurdun Bütlln yiiksek ıı!erde daıma Telef,ın·. 2987 nonunun muza er uman anını . . . 
kurtardı iç taraflannda yükselen istaı klavuzumuz olan büyük Reısımız S 7 (248) #' 

Yurdun vaşaması için devlet yonları _görmekle kendi takdıra· Reisicumhur hazretlerinin yüksek~.~---------_..,.. 
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r Alem T asakkür DENilYOLLARI IŞUTIESi 
" •ını~ lı k , Konfor, ._, nıanaa- .&centast: Birinci Kor-

Aman ... ne sıcak ... 
•t•barııe ıu 1 k . • . . - 1 f 

'-• eme e11mızıo ruu1- don Te e On 2674 
L ' bı r ın ü . 1 Q . 

• Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
~.. •••eeeıt o an ıvıcı Dogrn la1tırnhul yola .... ın. 
' cıvu•ndalli Tabaın be1 EGE 
te b lateinde gördüğüm ıoaıbat 

••tala Vapuı ıı P~rşemhü saı&t 17 de 
ıı_L ra kuoı olan şefkat 

' 1111 k kalkın. 
lleL • ~ lı mdden iftihar etlrle. -------------11 

soğuk bir şey icmek imkanını bulamıyor• 
sunuz ! Fakat komşulannız .. Frigidairett 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündU% 
soğuk· olarak iciyorlar. 

' bır t 4e •tıdadır. Uirkaç tıene-
llberı 

ltkt ıunptela oldogom hasta· Her Fiala Satış 
Azimet Oolıyisila Acılı 

Müzayede lla Sıtıs 

Siz de sacağa daha fazla tehammül ede-
cek misiniz ? 

•n aı 
._ 116hyat uetıceaı urıh bar 

tette 
O heuı kurtaran kıymetii 
Pettt" . 

le Dtuuıuz 1.'.bıin beyefendi-
•len 

teırı eıı teşekkürl~rııne mııbte. FRIG D-AIRE 
t,t g•zeıenızırı tavasdutuuo rıca 

"t Ilı 
. Hilazım H iiımii 

( 2 9 ) 

Orıümüzdekı ouıua guuii ya
ni aj'.?ıı~t ıısun on yAdinoı giinii 

"°' • "" • • l !YIA• A t - - ,. 

BOURL.A BiRAOERL.ER "'Ş• sal>Abl"yın alafra11ga eaat ondl\ 
Karantm11Ja 6.ı4 nnınaral_ı ha· 

ltnauya 0111 l'ıi hın ıren da rn 1 neJe ma rut hır ftl ı.~,e alt gayet •&ro1ı:~,i:~tt'io~:~:-~:~r=~ll!7r:='ıi1i:l:•t~~=~,:;..-ii::, :, a:2ı~ı iiiilliiii 
fflrannn Tıp fakfiltesi Hıkı •e ""dide ttşyaları bilmii- ev e emıryo arı Ci ş e me ,, ' 

l.lbooavemlmerın,ıdren Alı' zay;~~.~:;:~o:~;~l.ar ınPyanınıl>l Müfettişliğinden: 
hmirde enasali bulnnmıyan Zı· lzmirtle 26 A~ueto" l93t tarihinde "çılaoak heıynelmilel P"• 

merrnıın mukAlı müctuldet Al · nayır ve 9 Eylôl 198' te 1"Jlılacalt kartnlut Of'nhkleri miinaıe-

k betıle Denuryolo üorellerınc.le, aşagıdaki tenaılit TO teıbllat ınan pıyıuıo, koltuk tak11nı ·a-. S · yapılacaktır; 
a · Frengı· ve dite, eıeklrik ıambaeı, ~tı-ıer, 

ç, 1 - Ankar" Te Konyadan 2( 'f'e Afyon Ye llanclrrnıadan 25 
ki .... t .. ) lükı şemsiyelik, on parçalık ugu ve enasu A~nstos 98..& tar~lılerinde dujtrooa hmire hareket edecek katarlarla 

k liiks hıuı rlı tRkım, mırnzarah 
ta l Jarı mütehassısı k Ankara - Afyon .,.e Konya - Afyon, Alayont. Bahkeelr, Afyon. 
~ levha, lill<ı çini sob:ı, liıkı a· 

b tıayenehanesini Birinci . k 1 Menemen, Hamhrma - Menemen kııımlarrndakl iıtaıyonlardnn 
~ •- bina, Amtırıkan kan11pe ikı o· 
lla~•t sinema aokaıtında 26 l münhasıun hmire gitmek üzere gidi~ 'lönfiış bileti alacak yol-
-~ .., tnl<, konıwla ayna, n~len anar· 
11•

LI ralJ huımsi dairosıue 
6 

cula r:ı yiizıle 80 • 86 nıshetlerrnde mübım tenzil&t yapılacaktır. 
" kala radyo, lükt 'f'eyena ean- f 
etmiştir . (1145) b 8 ~hu tenzilat, ikınoi defa olar k Ankara ve Konyadan 7 Ji:ylt11 """"" ... lllİıliiİllll..liıiiiillııiiiılİııı-1 dalyeleri, dört k<işrı anahtıulı 

J~lb 1 
'- '' kıncı icra Memurin . 

114, .. : 
8ir ) 

'-. a aoagın temini ietif ıuı 
tıııd 

~ 1 e ioraen mahcuz 111ark çi-
' •t " 

t •larırıın satılmuıoa karar 
•tıı 
"'aclnı•tar. Birinci arttırma '1.1/ 

11ı1'4t ••lı günil 1aat ıe da iz. 
' .. lı:eroiler i9lnde iora olo-

tn. 

~, !:- arttırma aetieeoindo ... 

u, •it fabmin olanan kıyme
~dn'lde yetmit -.ını bnJdaga ., ... 

'1-ıa eo 90k arttıran• ihale 

t '-tı akıi takdil'de ikinci 

'ı ~illa ya 91karı laoagı 'f'e yüzde 
t '19u1ı; dellaliyenin miişteriye 
01'0•~• ilan olunur. 

3390 (291) 

yemek masaaı, sıgara masaları, 

buzlalc, lillfl kesme karyola ms 
sowye, 9ıftu kanatla nevi• ay
nah dolap, 2 A merıl,an karyola 
bir 'kişilık lake lrnryolslar, para 
kasll&ı, du Yar saatı, tek kanatlı 
ayn"-h dolaplar, balkond" ıtor· 

lar, ııılouyera ayoK, ııuger dıkış 

Ye nakış ayaklı ayaklı makine, 

poker uın11ası, perdeler, komili': 

ler, komedi no, hll k ı ı ıua ııli'al, 
despenç, armııııyaıu elbise tlalahı 
muhtelif kanapele~, tabak takımı 
95 pıuça, şişe takımları, tı:ı psi 

ler, balı, kilim ve seccadeler 

bilmüzayede lt\blaoakhr. Satış 

peoiodı r 
'Rtiyük Kardıçalı lbrnhim 
bey hanında Emniyet mü· 
zayeı.le salonu ıniidii riyetı 

il-3 (280) 

HARACCI ZADELER 

Afyon ve Bantlırmadırn 8 ~:yliil tarıb erinde hareket edecek 
katarJar i9in tekrar edılecektır. 

Yoloulnr, dönüş l>iletlerıni bmlr iatasyonu1 , :ı "Tize ettirm~k 
tarıılo Izrnire mavasRlat tarıbınden sonra be~ gün zarfında tz. 
mirı.len hareket edecek katarlarla, tevı.kl.. u fenz olarak, geldikleri 
ıatasyorı lua dHnebilt~ceklerdı r. 

Bu tenzilftttno 1stıfade için Ankara - Ralıkesir c Bahkeıir 
hariç >, Alayunt - Afyon c Afyon buı9 >, Konya - Afyon c Afyon 
harı9 •, kıaımfarındaki ierasyonlanlı&n hılct alacak yolcrıhtr, hl· 
letlerıne yapıştırılmak iiıere gışel"re lıirer vesıka fotoıtrah vere 
oekler<li r. H117.ı istasyonlardan hmire gıdi~ ... <lönüş bilet iioretleri 
ırnnlnrclır· . 

Aukıuauırn lzmıre 

Konyadan c 

~:sk1~ehırden c 
A tyorıdan c 

Uşaktan c 

Ralıkosırdon c 

gi,liş - dönüş 

c 

c 

( 

c 

c 
c 

c 
( 

ll 
kuroş 
1050 
000 
'190 
5~5 

840 
2~5 

Bandırmadan c c c 275 
Bırınci ıntıvki ücretler de bo nisbetteuır. 

III 
kuru' 
700 
600 
5~5 
360 
225 
150 
250 

2 - Biitiin şebek~de m.,r'ı olan foıograflı halk tıoaret hiletle
rinin 15 giınlüklerınden 20 .At?ııstos ile JO Eylt\1 934: zarfında Hk 
dt>fa lzıoıre hareket eclılmek üzere alınacak olanlarına ait üoretler 
yarı yarıya inclırilmiştir. 

Yolcular bu llılotlerle lzmire vardıktnn, ve İzmir iıttasyomttıon 
vi:1.esıni bizzat aldıktırn ıonra biletin aner'ıyet müddeti nıhayetin" 
kadar lrıtedılderi istıkamete doğru istedıkleri yerde kalarak ıey. hat 
edehi lecek ler<l ı r. 

Bt eeyabata ait on bet gün miidetli hRlk ticaret biletlerinin 
öcrtıtleri şonlardır: 

[ II nr - -1760 l:l50 875 korno 
Ha hilet banıitlerl 80 kiloluk lllecceni ha~ıj haklarından başka 

Aynı oineten 25 voya mut.telif cinslerden müteşekkil 50 kilo nii-\J - a 1 1 • munelık efyay:i jaima beraberletrinde meccanen nekletmek hakkını 
La cuz ve saglam san a ye erı haizdirler. 'lara d 1 ·mal eder htasyonhırdan uzak bnlnnan veyi\ bn neyi hiletler eatılmıyan ÇÇI za e er 1 • yerler lıalkın<lan bilet todarık edecek yerler. Haydarbaşa cletan-

1\dres: l kinci Beyler sokağı No. 102 but., hrnir, Kayseri, Adana itletme miifettiolikleine Yeya Ankara 
'9, T eJefon No. 3778 dovlet demlryolluı umumi idaresine Ucret fotoğraf Ye adreı.ıerlni 

:-------------------------~ gönderirler, ve hangi tarıbte hangi iıtasyondırn ıııeyabata ba~hya· Q caklaruu bıWirirlene, biletleri, adreslerine gönderilir. 

la llca: Leyli Ve Muhtelit Orta 3 - 16 Aguıtoı. 10 Eylt11 lJS~ zarfında şebenin her lıangi bir 
''161.... iıtaayooondan n her hangi bir !nıb için lzmlre totografh gidı~ 

l l\tep Müdürlüğünden: -danuş biıeu alacak yoıcnıara nmumi tarife ncr~tlerinden yüzde 
~ ..... y yı·r· 60, ve pauayırdı& tf'şhir için gönderileoek etyaoıo 250 kiloeaoa 'f'e 
''•ltıd erııd~n alınacak tJt.Jebeoio kaydıkahulii Aguıtosunıı 

" e bışlıyaoaktır. 250 kilodan faz)a yekpare ağır ec1&m1n iki ededine runnmi tarife 
) "......, haerinden yüzde 70 tenailit yapıhr • .Efya tenaillhndan iıtlfade 
'tıiı.. lJeyli ve nehari kız ve erkek eski talebimizin kayıtlarının vn içio: iktisat ve tasarruf oemiyeti merkeJS veya tabelerioden iılih&AI 

~ lneıı 11~ın Eylülün yirmi ikleine kadar nıürıaoRatları. d 1 · b · 0 ..... ... e ı mış ir veaikanıo iıtaayona Yerılmeai şarttır. 
\lı._,, Leyli üoretler iki yüz lirayı\ indirılmiştir. -Oç tıaktitte D<>nüş yoloolarile Mtılmayıp geriçenılecek ~ya i9in, lzmir-

( 

1 

lnbınur ve kardeş çocukları için tenzilat yapılır. den hareket "Ye aeYk müddeti 1 • 20 EyHUdör. 1 ~1.ı b:. Aıezıınıyet ikmal ııntıhl\oları mektepte yapılacak, Eyhl- Yolcular döou, biletlerini lzmir ietHyooona Yize ettirmek 
~,''-de haşlıyacak, yirmisinde bitecektir. _,artile bu müddet zaıhnda lzmirden hareketle do#rnoa Ye kıea 

)ıt~I ırııt ikmal imtihanları ile kahııl imtıbanları .Eyli\lün yoldan geldikleri letaıyonlara dönebilirler. Panayırda •atılmıyan 
, 6 ~lcııınd..,n yirıni doknzna kadar tlevaın edecektir. eşya: lzmire gönderilirken, ahomı, olan bamole 1eneetlerl İzmir 
"1..., .l).,rıııler ılk Teşrinin birinde başlıyacaktır. ambarına iade edilmek şartlle, mabre9Jerloe meooanen ;1ade olooar 

.... 7-9-12-14-16 8218 (231) Fazla taf11lit için iRtaıayonlara möraoaat ellilwelidir. l 10-13-16 3294 (262) 

~ Orkiye Ziraat Bankası lzmir 1 . L. V ş h. b kt 1 .. , ~~~sinden: zmır ıman e e ır a eryo 011 
~''•. 3• lulbiode kapalı .. rııa ıatılaca~ları ilAn edilen Yu- Müessesesi Müdürlüğünden: --'lı, Ul•altnin ibal11leti hir ay mfiddotJe pazarhta barakılmıthr. Jıtfüıueeemiaio 9•1 lira 74 •arat bedeli ketif il c1.-.ıerinio 
;_ 1t il\ ._tıldı~ı eeoeye ait De.,.let 'f'e beledi1e Yergi Ye reelmlerile tamir n tecdidi miinakaaa7" konalm•ttar. Şartcaame .,.. ketf i 
'" ''''fları mfi,teriye aittir. Satıo kıytneti .,.~ya k17m•U ma- görmek iıti1enler ı..r «h doka.aaa •• tti7e kadar Balarlt.ıaba
~,"'•n .. , ki bin liradan fazla olan emvalin kat't ibale1erl iatl· daki mı...... w ... na •• •ii•allaa7a ittir&k ..... ıderia dtı 

"'•• ,.-.ı., ,._ it.,.;., t./3/93{ Qar~amba günü,Jür. Taliplerin ihale .ByJ41fta bfrfDOI eamarteel gtl•I IUt oa hefte ,._portta lr&ia 
laL "~J. Y'di bac;ıak tcminatlarile birlıkte 1aaı ı,,SO da Ziraat aahU 8thb1re merkeal•clelıl komia7oaa mlraaaatlan 

._,"" tı.öracaat•arı. r.~G6 <2~6) 1:1-11-IO Ull C.UO) 

Malrlne Ve lnıaalı Bahr,,,. MOleha•eı 

ETUP UEJIAL 
l\1akine imalathanesi 

Halıınaga Qu,111 Numara 50 

M.ü~ıeeeınin 

maoıolAtı 

olarnk 

1.0 
ıuakioe 

lsmirde 
faaliyettodi r. 

A lılkadMls. -

rın bu ınak i oe· 
lerin faalıyet 

tftnları hl\kkmda mahimat "lına lıtrım tav ıyo etlerı7.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YatJhane \le Un Dellrmenleri 
• lçın hılnmnın alf\t •e oılıwl\t ıırrnl c llHir • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazozgen Bilumum Dl'nl~ Jılerl 

Her lıoy<!3 ve her kuvyet Durbınler, tnlombalar n 
tesısatı mlbanikiye aeanl'fi)r ye 

her cıııs mahruk11t iizerine viuçler ve s::ur 1 ,ıer J ernbte 
ve kabul .-dılır. 

...................................................................... 

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 
ILA.C:: 

• 

Hamdi Ril•laet 
• 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bıiyiik ...: alepcio~lo han kıtrşısındl' 

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

i Z Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin .Merkez ve Fahrikası: lzmırde HHlkapınardadrr 

Yerlı Pamulundan At, 1aggan, Kiipeltbaf. Deflrmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını Jıavı her nevi Kabot bezi 
imal eylf\mekte olop mıalları A vroparıın aynı tip memen 
catma fAiktir. 

Telefon Ko. 2211 va 308., 
Telgraf adreu: BaJ'rak l•mir 

lzmir Orta Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - 15/D/9:i4 tarıbıotlen 1/10/93.t tarilııne kadar kayıt m11· 

amele9i yıtpılacaktır. 

2 - Birinci ıınıta kabul edıleoe'k talebenin •ta1tıdaki Yeeaikl 

ı hraa •tmeai lft.zımılı r: 

A - IJk mektep şabadotnameai 

B - Hü.,.iyet cüzıtaoı 

O - .S•bbat rapora Ye •t• k'tıdı 
Q • 6,60 X 6 eb'adınd• altı adec fotoJrAf 
3 - .KyJ61 mezonı1et, ıkmal n elab•I lmtıhanların" 1111 f3' 

tar.ibiad• baflanaoak •• i0/9/934. tariblnde n1ba1et bolıeakhr. 
.ı - Teduaa&a 11101934 tarıhinde bıatlanaoaktır. 

J.6-18-20-22-2' ~'11 (287) 
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Fratelli Sperco JADRANSK·A 
Acentası PLOVIDBA o. o. Susak 

Haftalık lzmlr, Pire Trlgeate 
ve Suıak Muntazam 

&ür'at Postaları 
Seyahat milddett 5,112 glln 

V9purlar lzmire her pazar
teAi sabahı gelir ve çarşamba 

öğle zamam hareket eder. 

Rogale Neerlandala 
Kumpanyası 

ULYSS.fi~~ Tapuru 14. agustos-
tan 20 aj!nstoea kadar ANVER.S 
ROTERDA.M AMSTEHDAM 
H HAMBURG için hamule 
alHcaktır. 

~'ELAMON Vapura 1 ey-
lülden 6 ~yliile kadar doğrn 

.ANVEHS,HOTERDAM, AllS· 
T.EHDAM ve HAMRURG i9in 
bamole alacaktır. 

Svenska Orlent Llnlen 

HAREl{E11 TARlFESl 
15 Agu tosta: SH.BIX 
22 Agas tosta : HEOGiıAD 

29 A/!'nstosta : BLED 

5 EylUI : SRBlN 
Yolcu ve navlun 

NOUDIJA.ND motörii on 
a k '>2 A1t t fa~la ınalftmat için, Oeıual Oen-

o ·uz aı:tustoıtan .. rıns osa 
kadar RO'ITERDA MHAM- deli Hanında, JERO~l PUSlÇ 
BURG, COPENHAGEN GDY- acentesine müracaat ediniz. 

:NlA, GEFIJE HOT:EBORG ve (189) Tel6fon : 2548 
lSOANDfNA VYA limanları ==r 
için hamule alacaktır 

Service Mor/tim Roumaln 
Garbi Akdeniz içın ayda bir 

muntazam sefer 
PELES Vnpurn 13 oyliildo 

gelecek ve ayııi giinde 1\1A1/l A, 
EAUOELONE .MAHSIJ.JYA, ve 
()ENOVA'ya har.,ket edecektir. 

•. v. 
W. F. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deutsche Levante Linle 
ALAYA \"l\(lurn halt:n limR-

nıınıztl ı' olup 12 agustosa kad1tr 

A'NVEHS, HO'l'Tli:ItDAM, 
HAMBURO ve HHEMEN için 

yük n lncıı ktı r. 
f olcu ve hamule kabul e<ler. 
Garlıi A kdenize her onlıeş 

«ünliik muntKzam sefer A 1'TO vapuru :!5 a~ostosta 
ALHA JUJ.JIA vapıırn 27 heklf1111yor. 30 agııstosl\ katlar 

ağuıdosta saat 7 de gelip ayni ANVEHS HO'l"fERDA.M HAl\l 
gün saat 18 de Pire, Malta, Oe- B.?HG ve BH.EMEX, için 
sair, Valensya, Marsilya "Ye Na· yıık alacaktır. 
poliye hareket edecektir. DJUA)S Vıı pu ru H B.EM Ji~N 

pı.~LJ1;S vapuru 13 eyhilda HAl\lRUI~G ve ANVUHSdon 
nat 7 de gelip ayni gönde saat yük çıkarmak iizere 2 eylülde 

18 de Malta, Bareelon ve Mar- bekleniyor. 
•ilyaya bıtreket _.decektir. SOinA ınotörü 10 eylülde 

Müracaat mahalli : bekltıniyor 16 eylüla katlar 

lfrntelli Sperco Enrice Sper
eo J:l 11 15 ikinci Kordon Tele
fon : 200.J/2005 

Natlonal Steam Naviqatlon 
Co. Ltd. Of. Greece. 

PlRE 

ANVERS, RO'fRRDA M, A !\IS
TERDAM HAMBURG ve BRE 
Mli~N iç1n yiik alacaktır. 

~l1Hli:SSAJJ1A vapuru 16 Ey· 

lülde lıekleniyor, <log rn DÜN 

KERK, .Anl'erR ve BREM EN 
~. ımali Amerikaya için yiik nlacnktır. 

muntazam sefer 
~'RANSATLANTIKcBYRON• Armemenl Schuldt H. 

Iatanbul Sürat Yolu 

S.&E&BY.& vapuru 

Her pazar 
günü 11aat oıı 

--~ - altıda limanı 
mızdan bar~· 

ketlf' dogru 
lstan bola gi
der. 

füızla walılrnat almak isti· 

venlM Birinci kordoncla VA · 

PUROULUK şirketi acenteli· 

~ine müracaat. 

TRTJEFON : 3658 

reni Ant' 
5 

Dahilt Hastalıklar 
Mlltehassuı 

Hastalarını Her gön Ö~leden 
sonra Beyler - Hacı lmam· 

Jar sokattında 
No. 12 • Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder 
TFLEFON No. 3331 

1 -:W (10 ) ~.7 

Pek yakında en ufak yedek parça:ariyle beraber a_şağı

daki JZM.JR UAlU..\l AOENTASINDA stok bulunduru· 
lacak tı rı Atires: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet ımk ağı S o. 3 

P. K. No. 234 JZMJR 1 elefım No. 2413 
c-l - -

... ';,.. • :; • ı • • • • .. • 

Eczacı Kemal Kamil 

Kolonya ve esanslan 
,.apuru yirmi beş agustosta HANl')BUHG vnpurn HAM-
Jimanıwızdan hareketle doğru BURH ve ANVEH. 'tea yiik lçiıı Izmire, İzmirlilere reklam yapmagı 
'NEVYORK Te BOSTON A gi- çıkarmak lizere 9 ağustosta hek fazlalık te11\aki ediyoruz. 

ecektir. 10 eyJülde NEVYORK- leniyor. BURGAS için yiik ala-
TA bulunacaktır. caktır. 

YoJcu ve yük kabul olunur. HANSBURO rnpuru 30 
Bütün Türkiyede 

Holland Auıtalla Llno aguetosta bekleniyor, do~ro AN-

ALMKERK Vapuru 21 ey- VERS "Ye HAM RURG için yiik 1 
lüMe beklenmekte olup BOBAY alacaktır 

Şehrimize şeret veren bu 

biiyiik eıerleri 

AVUSTALYA ve YENf Z.Jı~- ARMEMENT DEPPE 
LANDA için yük alacaktır. EGYPTE vapuru ~O Agns- Yeni Zait Şi,eler 

llandaki hareket tarihlerinde- toıada bekleniyo, dogro 1 içinde G6receksiniz 
.ki değişikliklerden acenta mee'u- RUEN ve .ANVERS için yük 

li1et kabo l etmez. alacaktır. 

Vurnt tarihleri ve vapnrla.rııı I 
isimleri üzerine meaoliyet kaha 1 

edilmez. 

Bahar 9içagi, Altınrnya, 

Falya, Leylak, Yasemin, 

Amlıer, Menekşe, Ak

~amgiirıeşi Gönül 

kokuları 

Fazla tafıilit için lkinci Kor

donda Tahmil Tahliye Şirketi 

biuaaı arka11nda FRATELLl 

SP EROO acenteliğine müraoaat 

ediJmeıi rica olunur. 

N. V. W. F. Hanri Yan Der 1 
1 

Zee a= Oo. 

Telefon: 2004-2005 

• 
Birinci Kordon Telefon Noı 

2007 - 2008 

T. Boven Rees olamıyordo, ve olamıyacaktır da 

Taklide esasen imkan yoktu, 

,.e ::ıu. JJimiteıı Olivier Ve Şü. 
Vapur Acentesi LJM/1 ET 

1 he Cunard Steam Shıp V A t • 1 
eompanu Lıd. apur cen esı Hilaliahmer Cemiyeti Merkez 

BA.N'l1RIA :H a~nstostao 6 Cendell han Birinci Kordon u • • den 
eylille kadar LIVEHPOOL 'e 1el. 2443 . mUmlSln : 
GLASGO\V limırnları i1,ıiu ha- Dhe Ellerman Lines Ltd. j Eakişehirde Hilf\liahmer Merkez Ambarında: 
mnle alacaktır. A DJUTANT 30 temmuzda 1 - .Miihammen kıymeti 212,600 koroş olan eh,ktrik malze-

SEA GLORY .Eyh11 ba!illan- me11i 16 Ağnstoı 934 tıtrihinde, 
" Londra için yök alacaktır. 

1ıtıcında JA V EB.POOL ve GLAS· ,. 1 2 - Muhammen kıymeti 306,000 kuruş olan in,aat malsemeai 
GO\V ılan gelıp tahliyede bolu· ALG ERf AN Ay sonon<la Te yeni e1ki tahta ve aaire 18 Ajtuıtos 934: tarihinde, 
n1tcak l'o ayni zamanda VAR- LONDRA.ANVERS ve HULL

1 
3 - ~lnbammeo kıym~ti 228,?00 kuruş olan diki' nt~k.inaları 

NA HOURGAS T KUSTENJE deıı gelip tahliyed., bulunacak ve motoııklet ve maJy,emeıı _n, saıre 20 Ağnıtos 934 tar~hınde, 
• • 1 •• e .. . . . 1 4. - Muhammen kıymeta 138,700 kuruş olan mnhtelıf karyo. 
ıçın yıık alacaktır. ve aynı zamanda HULL ı9ın 1 1 .1 t l 2l Ag t 93~ t b" de · ' . . .. 1 a ar ve terazı ~r "Ye ma ra ar ns oı !I: arı ın , 

~01 : - ~urnt. ta.~ıhlerı ve va . yuk "lacaktır. 6 _ Muhammen kıymett 63,000 kuruş olan ku' tüyü, Hin-
purların ısımle_rı uzerrne ınee- Y VONNE Ağustos başlangı- 1 d~stan cevizi elyafı, bez ve 9uval par9aları 23 Ağuıtos 934: tari· 

ulıyet kalınl edılmez. cın<la J.JIU'l'H ı 9in yük alacaktır. bınde. 
T. HOW EN HE~S ve Şo. Ltd. ROU.MELlAN 16 a uıto~ 1 Satılacağından ~aJiplerin y~zde on pe~ akçelerile Eskişebirde 
Bırıncı J(ordoo Telefon No 2353 g Ambar Satış Komııyonuna mnracaatları ılan olunur. 
--=~~~~~~.:;:li::"::-~· :r:::::."W;>.a LlVBH.POOL ve Sw ANSEA j 15-16-17-18-19-20-21-22 3371 (285) 

lz~ir Belediyesinden: dan gelıp tRhliyede bolnnacaktır. ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Panayır gazınosunnn üs t Deutsche Levante Llnie 1 l A N 
kısmı <lü, emesi miizl\ikten yapı- A NGORA vapuru 6 ağustos • • • 

Jacaktır. Bu i şe girmek istiyen- BRE MEN-HAMBURG ve AN- Devlet Demıryollarl 7 ıncl ış-
Jeı i ıı ~a r t name Te keşifnamey i . . .. f .. . "'. 
gorınek UJıOr6 haşkAtiplige ve VERS' teıı g ehp tu.hlıyede hulu . letme Mu ettışl.-a.ınden : 

. nacaktır. \ o · ı~ı8J?R4 de Hat 16 da depozıto T • • • • İzmir Panayıırına getirilecek eşyanın eatılmıyan kısmından 
-.1llkhazl111rile bolediye dRimi en- NOT: Vurut tarıblerı ve va- 250 kilosunun yiizde yetmiş tenzilatla nakledilmesi lAzımgel<li· 
eörnenine müraoaatJarı. purların isimleri üzerine mee'u· 1 ginden meccanen iade dlnoaca~ı ilanı tashih olunur. (?7~ ) 

SS97 (290) Uyut kabul edilmez. _ J 14 - lö • 16 
~--- 1 ,, • ., -

Ztmgio ikramiy"li öküz 
baş Kolman çivitlerile 
< Brauo > maden ci laıı
nrn piyango hi !etleri gel
di. Elinde boş cila ku
tusu veya viT"il etiklie 
olan hemen depomuza 
müracaatla biletlerini 
alımlar. 

Asker markala hakiki 
flit, Fayda, Kilıekt, Ati
la, Hla k Flag, lf layozen 
sinek ilaçlarının her hoy
da kapRlı kotaları var
dır. Dökmo~iııin Jitresi 
yalnız 100 kııruştur. Son 
parti naftalin geldi henüT. 
tedarik eclewiyeııler biraz 
acele etsinler. 

ARTı• kamaş hoyalarımızın tecrübesini yapmıyan k:~ 
matlı 15 knrnşla r_,ngini atmış ipekli palJld 

yünlii elhis61Minii'ıi istedijtiniı renkte boyarsınız. . 
Hesmi rnbııatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık sa9 Mrt 

sını ihliyacı olanlara tavsiye ederiz. Jl:snaf için toptnn satı~ 111•r 
kezi <lepoınu?.dur. 

'l'ıııaıı tuvalet e:ıbunu ECE vim tozu, Kaol Rraseo, pire tol' 
karpit, çay, kına, eakız, diş macunları, k8kao, kolonya, kola, &• 
kal, t1emir hindi, limon tozu her nevi asit J:lstikten mo~a111111' ' , . 
mustıudıl, çiçek boyaları, zamkı anhi caruaqır ir.in soda torÇ 

' , • :.- 1 

eke toırn, sahıııı toza, lüks Rabnon, fare zehiri v.s. 
J>epowuzılR satılmakta olan MeninH kola fabrikHının h04 ~ 

la paketlerinden on adet getirene bir dolu P"ket Yııriyoruz. 11 

ııatıan iııtı!ade edıniz. 

TELEFOif: 

S. Ferit ŞiFA Eczanesi 
Meuıleketın .,n yüksek ııh 

bi müe1Sesesidir. 

Sıhhi korsa 

.b,enııi giizlü~ 

Barometro, termometre 

Qocnk clon muşambaları 

Hilumuın tnvalet çeşitleri 

Yerli ecneüi mnstahzarlar 

Endor hol anan ilaç çeşitleri 

Daima 
Alevent Te her yerden çko 

ucuzdur. 

S. FERiT 
ŞIFA 

Eczanesi 
Hiikdmet Sıra.t - Aydın Demiryolu Umum 

dürlüğünden: 
Bütün kibritlerini A1dın demir10Iu ÜHrinde ·re ciYar•~ 

boloraan mahall .. re münha1ıran tlemir10Iu Teeaible nakJetdl 
t&Abhöt edenler a,agıdakl buıaei tarifelerden iıtifade 8deoekl• lı 

Nereden 
hmir 

c 

< 
< 

< 
< 

< 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

Nereye 
Bayındır 
Tire 
Ödemiş 
Tepeköy 

Selçuk 
Reşadiye 

Söke 
Germecik 

70 - 76 kilo1• kadar (0 kılo nodıtl• 
kibrit ıandıklarının beherindeO 

beherindeo kuru' kuruş 
60 ,9 
70 ,7 
65 43 
45 30 
60 40 
95 63 

100 61 
105 70 

KarApmar 105 70 
Aydrn 110 73 
Umurlu 115 77 
Köşk 120 80 
Soltanbiear 130 87 
Atça 133 90 
NazilJl 140 93 
Koyacak 160 107 
Sarayki>y 170 113 
Denizli 160 ııo 
Kaklık 185 123 
Çardak 195 130 
1'ukırı 200 138 
Çınil 220 147 

c Dinar 180 J20 
< Çapah 221,25 147,60 
< Keçiborlu 221,25 ı47,50 
< Baladız 221,25 14'1.60 
< Koleönii 221,25 147 ,6~ .J 
< Eğirdır 231,75 154,6 •' 
Bu tarifeleı· 18/8/1934: tarihınden 117;/8/1935 tarihine Jı 

muteberdir. . , pı"~ b~ 
- 18/3/1934, tarihinden 31/7 /1935 tarihine kadar ıto• ıııt'' l~ı 

dan lzmiro nakledilecek böriilccnın beher tonundan 30S d( 
. lil 

ücreti nakliye alınacaktır. f~r9 
18/8/1934 tarihinden 31/5/1035 tarihine kadtr.r TiredeP ,.ıilı kl 

nakledilecek böriilcenin beher toııundaıı 400 kurnt üoroti 
11 ~t 

alınacaktır. 

. . 


