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Mülakatlarım . Dün Üzüm Satıcıları 
Borsada Toplandılar 
-Boş 1ata/ı Birinci Sahi/ede - icap eyledigi cihetle ba bapta iki Kadın 1 iktisat Vekileti Çok fazl~e~:~nte':~::!st ol.arak 
Banan lzerineı Ticaret odası icap edenlerle temas ve mesele - • - M .. h. s· K Ald diıini tanıttıran ft ilstii .,... 

reisi Hakki bey; zıaire gelecek hakkında kati fPkir edindikten E T J barile g&rüntişte nazif ola• 
1z1mıerin mıktar nokta11ndan tak sonra hudut seııhiyeti dahilindeki Altı rkek ara· U ım ır arar kuıap azası seyrek deva• 
yidine imkan olamıyacağı ve Zira- her çareye tevessül edileceğini f d C b ........................ 11••• .... ••11••••••••- mekJe beraber her ıeldi". 
aat bankuıilekooperatiflermtlt:· Yait ile mevcut arkadqlann bu LD an e ren Ege Mıntakaıının istihsal Madde- onan Londraıında_ .veya p 
tehiden bu esua riayet etseler bapta biraz daha kencliierini tea Kaçırıldı de Ye bazen de bizam Ur 
bile aeıbelt tüccar yebilhaua dar •İr etmesini talep etti. leri Mahallinde Tetkik Olanacak bqaadan geçmit gabi • 
re sıkışık vaziyette bulunan renç Bu talebe karşı söz alan Halkapınarda çok dikkate şa-j ıDzel ve fazla dekolte saba 
ber we miiltahlilin bayle bir va- Cevdet ve Melımet Nuri beyler yan bir hldiıe olmuf iki kadını· İktisat Veklleti yerdiği son bu aeyabata ewvela Maniada yardır. Zekbı itibarile 
aiyete mltelıamil olmadığını söy fiatlann nkattan vikayeaini te- alh erkeğin tecavüzüne maruz bir emirle TUrkofiş müdürü Akıl bağları ve üzüm istihsa1ibnı tet~ olan ibnilmümia en kıaa bir 
liyerek bugünkü müsait vaziyet miaen müskirat inhisarınıa mü· kalarak kaçırılmıştır. Halkapı EmraUab Ticaret odası umumi kik ile iıe baılanacakhr. Heyet, man için bile yerinde dua 
ten istifade için esaslt ve kabili bayeata batlama11 liizumaadan narda umamlıaneci Şunla Aliye· kitibi Mehmet Ali n Borsa Mani•dan 10Dra, Akbiura gİ• cak kadar hareketlidir. 
tatbik tedabir taharrisi icap ey· bahseyJemeleri U:r.erine Balcı nin kızı Münire ve akrabaaından komiser •ekiti am••i kitibi duek tltiia vaziyetini oradan yakada otururken muharrir 
lediği mütaliasmı mlldafaa eyle zade Hnkkı bey piyasanın he· Sabiha ba?ımlar akş~~ geç va· lhun beyleri Bu senenin muh· Kasaba ve SaJilılide mubte!if kadatlarımwlan birinin 
miftir. nüz açılmıı oldaja bir zamanda kıt araba .•le Çamdıbınden g~I- telif mahsul vaziyetlerini Garbi mahsulleri tetkik eyliyecektır. mükilemelerini neırinden 
• it bankası müdürü Firuz bey böyle .bir t~klifi_n pe~.te yerinde mekteler .. ıken ~ooyalı ~m~r ıteJAaadoJu mmtakamnda tetkik ~~ laavaJideki tet~ikatm ik· i~e~ile~İf f~t ne~e olsa 
ibracatçdardan bazalannm miia· teJikki edilemıyecega ve rekol· Veysel ogta Ah ve. hllvıy.etı h~· etmeğe memur eylemittir. mahnı müteakıp lzmıre avdet ııbı buyilk bır ıelWde pek 
tehlik piyasalara teklif eylediği tenin miiaaadesiaden bahıolun• Diz z~~ıtaca t~pıt edalmemıı Ba aeyahattaa istihdaf edilen edilecek ye bir gln kahndıktan ye k11a bir zamanda cidde• • 
fi•tlerin birbirini tutmadJİ'lllı ve doğu halde hemen fimdidea dört kıtı hlenne çıkarak . ka- gaye, muhtelif mahsallerimiaia Hnra Aydın hatb üzerinde Ay bi ittihar etmiştir Hususiyeti 
hir giiade hariçteki bir ticaret- hlkiimetten muaYeoet eliaia aza· dınlan kaçırmııtardır. Keyfıyet· rekolte, fiat we uir •uİJetleri daa, Nuilli, Svaykay, Bard•, d• : Sokakta. va~cla. 
laaneye evveli 16 ikincide 14 ve hlmasını talep etmenin doğru ten baberd~r olan zabıta me• lıaldcında, yalnız resmi makam· Isparta we denizli bayaJiaiade da ve paasiyoalarda ra•t 
lçlacldnde 12 fforiDe mal aa- olamıyacağı fikrini izhar eyledi. murları takıbata k~yulmaflar~. lardu de;il, aJikadar tlccar •e wi1e deva• olwcaktır. ji kadını• eline yapıııp taP 
blaWlec:eii teklifi•e muttali ol Cevdet bey; hilkOmetin bai· Suçlularda~ Ah tabucuile mlataUill•le yapılacak tem••- Vekilet, tetkikat aetieeleriai Je apmektir, AnupaJI, ye 
....... iMi .....ıle lıareketin bir elayı koruma hususunda tttibaz yakalanmıı ve diğer arkadqla lar neticesinde ....Sı ...timat birer raporla bildirilm.U.i de rupal terbiyeyi bilmediği 
tanftaa Ammpa piy-laruu dl· eylediği tetbirler • •ibi üzümler nnın aranmaıina baflanm11tır elde etmektir. Ba aaretle ... emreylemektedir. ba incelikten anlıyamıyoram· 
ıl'emep ft Wr •iktar daha için de tedabir alamasa mütalea B•da Baılta !llruı.tl hallinde yapılacak tetkilderia Vekileti blyle bir ted- halde bu yeni inceliği tamim 
teuillt .. etile mal almak he- sına aerdeylemesi üzerine fırka Kemeralt~ cad~etande. Bal daha m&.bet aeticeler Yerecefİ biri .ı..ta seYkeclen esbabıa medi Fireakçe muhtelif 
.-.. dat••k• c1ipr taraftan reisi Avni bey bujdayı koruma ~eah Şedı Hamıt efeacli, ~- flphetizdir. 90ll ki• vaziyeti eldu111 zan- k•..... ye bol dil diken 
da düib pi,_.ma tetvit ecliJ. kanununun mevkii tatbike vaz'ı lih kızı Belkıs ha~~· ~· Oldukça m•ca 81recek olu aedilmektedir. bakaca d•tumuz kwryaya 
dijiai •e fiatJerill bta ylsda esbap ve avamilini misal ve yaka daYet ederek gezınti teklif eJ· meraklıdır. Elindeki kotu 
d ... ekte eld•ğaau .,.,.. ile göstrrmek suretile turibaabeyan lemiftİ~. Kadın davete icabet y m olar Suyu Tesı·sah dajwadan beri birazda fazla 
ihracatplana teklif edecekleri ve aıeaeJe etrafmda daha görii• etmemıf Ye bundan majber oJaa a a ğaa oldu, bele kafesin ka 
fiatlerde tam bir ittilaat ile lıa· tiUmesi icap eden bir mevzu Hamit efendi Belki• hanımı dh- ............................................................ •9'• bir daha açık unuttupndan 
reketleri takcliriade ldmleriaİ· olup olmadığı sualini irat eden mü! ~e kaçmlftır. Zabıta müte· 27 Ag"' ustos Akcıamı Ki••at Edile• ci k111 ta İlaçanca artık her 
zia clei• fiatle ablaWJeceii Mazhar bey vaki temenniyatı cavızı aramaktadır. ~ ~ de ve herkese lzmirden şikt 
fikriai izlıU eyledi. tekit eyledikten sonra Ticaret· B 1 d. T cektir - Gardenparti Hazırlıkları baıladı, anlamıy'?r~m ·~miri• 

Farka rei9i Ani beJ, 1a1ri ta· oduı resi Hakkı bey enelce e e iyece eC• baptakı aunutaksın nedır 1 
)ait fiat ~eri ehap ..... tedbir olarak ittihaza talep edil · • Ed•I 1 Yamanlar suyunun kiipt rea ye Sükiiti hanım, Sllaeyla hanım, mum ve ~pkedder, clalgaa 
1acağı hakkındaki sualine Maz- mit olan mevrudatıa tanzimi an·· zıye I en er minde bizzat hazır bulunacak Yumniye hamm, doktor Sabiha bale ı~ldı~ten sonra te~k 
har Nurullah bey cevaben arzın cak Ziraat bankası Ye koopera 'l'em m.. A.~ı Za.19- olan başvekilimiz lamet paıa haz- hanım ve daha bazı l'üzideler unuttugu :1:.-bbyı teU~ddı~j0 
iatizam dahiline alınması tartile tifler tarafından tatbik oluna fıada Tapılaa KOn• retleri ıeıefine Karııyakada ço vardır. tumuz dm .. ar f :

0 
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ba cihetin varidi hatır olmıya· bileceği ve serbest tüccar ve cuk bahçe•inde verilecek büyük Suyun küpt resmi Kartıya t~go _an~. ıç~n e e e e 
e11taoı ve fakat mevrudat gayri müstahsil için buna imkin göriil· trol Ve 'rakiplerin gardenparti için vali KAzım pa- ka çocuk IMahçesinde ağustosun tme gore ır am .•~ar, 
muntazam bir halde ve piyasayı mediği tekrar ve binaenaleyh K etlcele~I şanın riyasetinde çalıımak iizere 27 DCİ gial a.kfam aerialiğiade ona sar~hr . v~ ~endısan:. • 
ıiıirecek bir surette yapaldıtı tak bu hususta !!gkaca ve ~aba T enunu:r av-1... zarfuada beledi- g\izide zevattan mOrekkep ~ir yapılacak Bapekil pata kGpdı ekuat~ık. ~kdür eri: '~ ır 
clUde neticenin uek t~ Jyi olmak sash e kabili tatbi" tedbırler ye farannaan gıaaı WilY"•'-· =-- ı. .. ,,..t 'C't'-U elw~ ye dtin ılk a 1#" • • ı16Jatd nnıu pl!ltını ~ne er ~'1DU· 
-~•U41uuu xveLcflaa•1~•11• uc· lutan~e.. lhımgeleceği ka· kontrolüne ve belediye emirle· toplantı paşanaa riyasetinde ya· liılf:'ld'• ... ,... ua4 aaç•ett ır. Jaklannı dedikodulara tık 
yaa eJledikten sonra Leblebici -tiede balmchaj'an beyaa ey· rinia tatbikinin takibiae dair ya· ptfarak programın bUll'lanması- MtHealdbea tereflerine Yeri- olduğunu söyliyerek harekat 
aacle Sept beJ ızmirdeki aattmı Jedi. Vakhn ıecikmit olma- pıJan. ~ir istatistik ıu neticeyi. na batlanmııtır. lecek btiyilk gardenpartide hazır serbest bırakılmadığından 
tOccana A....,. fiatlanadaa ba- sına biaaea Fırka reiai Ani vermııtir: 1 Cumhuriyet Halk fırkası vi bulunacaklardır. yet eder. Meslektaşı Aşkı 
berdar .kdmdıja takdircle malla- be L-- ,. __ ,_ =-• ._;.. Temmaz aya zaı:fıncla 118 ~- iAyet idare laeyeti reiai Yozgat Garcleaparticle da•etlilere be- beyin zarif çatmalarına muk 

L ·ıL L fiaa.•-- ~L-- J ...... nma ~ .,... e---9 lem mevadı aıdaıye beledıve b' A · D b · d ı d' t f d . . . rnu uı aeaau o ~ teu .... olacalda d. • • izlıar ile k" b . • hlil d -!) me uau vnı oıu eyın e e ıye ara ın an ayru ve mey· Jeten: .. Azızım ıenın kafao 
ıatmak i•k••ıaı balabileceklerilli --•-- nele ~--da'-•-- ı~: al~esldı!1~ t~L •1 g&ıt ~rı t. İf tİrak edeceği bu heyete bele ve ikram olunacak, muhtelif mil· kimiı onu degw i•tir dünya 

e~ ..,.._,_ __,._ ııuan m..,.... u ıı ruu• sız amıra . . . . • ... • 
ve biueaaleyla T.-k ofiaiaia lua- aibi ...ele • ayn •Jn ce lae- yaptığı için belediyece tecziye dıye reııı doktor Behçet Sahh li oyunlar ~yıwaa~ ve sabaha bildiğin tekilden çoktan çık 
rekete ıeçerek lzmir tlccanaı lenlea teıar" ba baptap il- edilmişlerdir. beJ, Beaal Nevzat lıa::um, pj,.. kadar e;leailecektır. b~ .. ~ cevabını verir. En çok 
AYnpa fiatlarıadan pal pille 1 ..ıa ab tama al- 189 bat keıilmiı kaçak 1aa,... Tu••tu••n dıgı şey aıktır, itık hayat 
~ eylemesi lizumuna ileri =en • m edea = yakalanm11br. 16 fına, 18 Aile eYi P QD ayırda ve nihayet ça!gı, danı, her 
ılrcll n Anapada dllfka. fi. '-:;~ . •: 28 Bakkal dilkkinı, 12 lokanta- .......... .&lıoıla.r ..... ıa ... n-P--wal•-... oyun ve pkaJarla kahkaha 
atla ..ı satacak ilıracatçılar tev...al llJlifere cı ğayri mbht vaziyetleriadea ,__.. .MI ·-a ... .,, -· • mak, şen olmaktır. Keıki b 
aleylıillcle idari hareketlerde ..._ ~ ~IAmlada ~ b. -etle dolayı Belediyece tecziye ·oı1111- Bekleai~o.. 9 6141 miz onun gibi olsakta ga• ieti••• mluayet ...U. mllflardar. y k . kuavetten kurtulsak Ukia 
lunl ... fikrinde oldu;uaa bi· 8..,.. mt Mt ....... W. 103 Emaf •UJWJ• pime- a ında A.Yrapadan mtibim g B1lill panayırına Yuı mik· biz ıibi metelika:z gazeteci 
••••'eyla iluaca~alarla •itte- ilaracat tac:irleriaia yjae fırka•• dilderiacla dola11 malatelif ce· bir f irmaaıa Ttlrkiyey• pler~k yuta iı&ırat edeoet o_la• R11ıla· ba lıa at na•l mümkündür, 
reba --lacak bir ~macla lla . d • 1 . b 1 b za1ara prpbnlallf, 1559 kifiaia Jataabal Ye laalrdea •filum rın eşyalara huıoıi bar Yaparla 1 Y . 1 kedilerin · 

ı-r- ""'~ tıcaıet o ası reıı en ey er a- ala • • • bel . it da 1 IA . ere DUıp o an 
mueleain koouşalmuaaıa daha zuriJe bir ~tima akit ve mesele ~~~ait iflen eclİJeca •k ~~•lr t tala ...... _!_.be~ bea limalmbmıza getırilmlttir. bakbklan gibi uzaktan aeyt 
f.Weli aetic;eler vereceğini ilive trafmda il · --•--•. •---:--· . . a ... r an P ea ...... •• ,. t akHı da YAai mıkyaeta çala kalem autun duldarm 
etti. e tirit eceji ....... Yem l._.ere na1er ermı- lerdea anl ... lm1f&ır. iştirak i9in paYyoolar hazırla. ~-- _L . . . L 1 81fbr. Neticeyi brilerimiu _.. J• ...ıtaa 120 kİfİIÜa tera luı. ~•-•nınmız ou yazı an 

~ll'ka re••i Ani ben- uba zecleatiL za.i BelecliJece ....... oı.: CJewap &elö magA .. ıf&ır. sa: Yinemi hahnden ıiklyet 
" ılaracatçalarclaa terekkip ede. ı • ı m._.. 2328 kilo •k ek aok· ÇitleaWlderd L J 1 yorsun ? Diye ke .. tbktan 
- bir top!antıda sert kelime· Bost~nıı l'İn'JyeU ... •e enafı taBmataa.e,e,., ~-:.- ne r le kazancımı kesmeaiode .. 
ıer kullanılması ihtimali mevcut u \,I u u~fı: oı .. m~cla!' ~ere -'-~-~ .:1.a-& "!--t nnev • 17 .a.~•toaia l••I- ••yeaa. 

ld "' b · b · d·ık e f Ye Alıiplen teaiye •· ........... ..-., ... e ....-.. e • -
o ~~~~ .me nı una~ !ım .ı 1 1 dil•iftir. kAletiaclea clla cenp plmiftir. N la41.U.eeek K • k H b ı telaırını rıca eyl~m~ı uzerme l.&:I y..a, .... L l.llJI Belediye doldorlan tanfua. Cenpta Dnlet Ormaalanadan Ticaretoduı reiai Balcı zade üru a er e 
Muzaffer bey;. İz~ı~ ıhracatçd~ llUI il Ulltll Ol du 1euüyecek bir ~· tiri· tepi•••• citlnbilderia kiıo.a. Ahmet Hakkı bey yarın Aydaaa .. '1 . 
ile •bcalar bırliğıaın miitekabil .LLg6 Dld lea Jlz klfe malatelif cam ..,. da bir karat •e flzali orman- ıiderek lacir mahaall lıakkında Du.ud.e:aı .:.u.au.o 
•• uuk bir samimiyet ile yek· il 1 1 va. elli ciğer, bir kilo lokma, lardaa topl-cak olanlann ki- bezı tetkikat icra eyliyecektir. Gele leı-
tliiwleriae merbtat buJunduldarı 1 Bo.ta.aıda Ticareti llalariye kl~l adetkk~le, 22606 gevrkok, 12 lonadu da wirmi para alınması Hakkı bey laciraa IZIDir pİ• L· b ı M b~ Ed' 

1 . . h 1 k a..ı • • l o pe sımet tene e aade r ... er ~laü d t bit .... n u e usu ıp " mese enın ı racatçı ara artı maulnyeti mllaejyizi Fhari Ke .. 290 . ' 20 k"I ~ ·-••p ı6rlldlğl bildirilmiftir Y•~ ~ 11 e _ • . K 
bir cephe almağa matuf bulun- mil beyi kankolda katletmekle 1p:~iri •e~feJ:!:Peyni~-iT! • •• • • • 11 • •J,!•ye~lkk~~:. A"' betr aldıjıl7mı~ •Cet beli yCdeh t uman5dayfnl.arıpmı - . b k ı· ı - •ı • o· b•ı j(vre 1 UM;U gM OSUD DC1 em a 1 ve e ı a •adıgını ve esasen Avrupadakı maznun aa ı po ıs memurların· Et, 193 kalo Ekmek, 27 kilo Y o- tOmO 1 allail piyuaya getirilecektir. h • . 1 · 1 d" 
1 1 f k . . . d h"I.. .. rt bel d' la ec1·1 : • ..:. • te nmıze ge mıt er ır. 

• ıa arm ı rını teşvış ve a ı ı dan Hasan oğlu Yuaf efendi 111 . e. -.rece ım a . 1 ~~· B & •-• I Mffat Bey 
piyasamıza reacide edenlerin bel- laakkmda a;ırcezacla ..... et Bır ... ~fl laafta ta~ na,.t J1 alaY8Duw.9 •• ilk M k 1 z· t b k b t• te 
1. . . etmedıgınclea, 29 kiti , ... ıere &I 1 e tep er ıraa an ••ı eye • 
ı batlı ve tamam11 ıbracatçıl~ mekte olan muhakeme bibaiftir. tiikllrdiiibadea, 13 kişi aiıziık· r•em f ye reisi Mitat bey Ege YI 

olmayıp _ancak matava•.t Yaza· Katil yedi sene altı •J •iv bapH sı.z k6pek l'ezclirdiklerinden, 2 Ymufdede c:adcleaiacle Ham 1 B~ltiü .&fılaoak ile dün lstanbuldan ıehri 
yet n_de I~ ,.,. •• bazı . •n.-fer ...... eclil•İftİr. kiti pulsuz ilin yaptajından, 10 oğla arap Mehmet icluesmclekı Maarif idaresiadea alakadar- aelmiştir . Mitat Bey Baok• 
oldurun~ •e beUı batlı ~lıracatcı- .......... kiti açıkta Peyıair aattıldarmdaa 338 a......ıı otomobili lrfaa lara ,.,.ı.. tebliptta ilk •ek kim ve dostları tarafınd•• 
larındabe11~i~aatlen~eaykır~I Bir ihtiyar 18 kiti sulu Süt aattaiındaa, 3 efeadiaia kaJayeluaaeai ininde tepleria 1 eyltlcle açalacajı bil· purda kartıtanmıthr. 
dGte• bu gıbı İflerd• tıldy~tçı ı ...._.1.__ ••~-da •ı•a kiti beledi1e ajaçlaruu tahrip otura •lfteriJerclea ı...u oj&. diril•iftir. Beledlv• lflerının Te 
lnıluact.jan• •e Anapada faat· • ..........- -...... v ettiğinden, 10 kiti sokaja Melaet KemAI bey ile Arif ojl• Belediye ıeiıi doktkr 
a.,,. yftkaek . kalmMt aat~lar Soakk..,..._ dlll bayatuu ka- aüprüatli attıtından, beı kiti Sabri efeacfire prparak 1ara· Vefat Salih bey diin beraberinde 
~adar ve beJkı ~ ~ula ilara • uamata çal•• altmlf JAflHa sokaja moloz atbgında. yetmiı lan..aJanaa •bebifet ••.,.it . heaclia Reşit bey oldu;u. 
catçılana •eafaah lel1111e .._._ bir ilatiyar kaza •etia.i llmlt· bir kişi caddeyi itgal ettikler;•- ve tlflr teYlôf eclia.iftir. Aoadelu ı•Ht•ı ul1&re m.,.. yukarı mahallittaki beledi,._. 
4ai•• .a,liyerek fırka reiai tir. c:lea 8 kifi bajuarak satış yap· ... _ .. _, ... --.-· .. - .. -· .. ••r• BIM•etttn be1i• iki J•t- terini teftit etmiıtir. 
Ami be1d• laidayetiade zik Tatcı Hl9eyia u.ıa.. tq mak suretile halkı rahauız etti· Salila bey dla Belediye • t."- lara ... ki kl98k •••tr •lpteJA Suphl Bey 
edilmif ola• tedai.iri• ittihazı ocaldarmcla çabpa wledea jiadea, 20 kiti aeyrilaefe talimat rik..... plerek Teftik ...,_ ...... llutahld•• kartal•••J•· Viliyet ziraat mücadel• 

.... ml1alıoerette w ..... k ı Betaak ffwa ef...U oapa 11• namesine riayebilktea, 2 kiti aerka •••_.ajtlla Y..u..i nt ••• ll•lf •• llalluıaıa ar- maru Suplıi bey terfian 
lal eanememeleriai ricasını kalma11 üzerine tqlann alhnda aokap kilim •ilktiiilNlea mala- ile yeri• tayia o'-8 belediye kM• •• ...... ,. tarafı .... ••· dele mldtlrl6ifine tayi• 

41. !kalarak llmlftlr. Talıalribta za· telif ceı•larla t-,e ........ zabıta Bat lmiri C..at bere rl kaltriataaa defnedllmlttir. Hü mittir 
F.1rka reisi, me1elen•n avra blta ve adli1ece elen• .._ lardır. icap .... ... 4irektiffer ftl'iJ... amettin · be7e Ye atletine beyanı Sllpbi bey koatea.i- Y• 

"' •ullah aaıardaa tetkiki vor. Beledive reiıi Doktor Belıcet •ittir. taıir•t 8ftrlL r&k ifleriae d• ltaka~ak 
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• 
demiş Fenni Mezba-f SON TELGRAF HABERLER/, 

: haya Sahip Oldu . . . . . 
: .. ,üzeı Eserin Küşat Resmi Bü· Universite Gençleri Beraet Ettiler Mılleller Cemıyeb 

_ .. _i .. ' 1 - - • • 

el Yiik s· s · ı · v pıldı u · M·ı·ı ı·ı· .. ·u· ı · · ol< öc1t . ır evınç eme a _ . . Evinde R arısını Ve Çocuklarını Çıplak Bulundur- Bftll 1 8 er ısse erı11 
d llllf, 7 (Hususi) - Birkaç sakJarı temizleme guvet erı, et- k 1 • e· Ad M hk H d v . 1 
Q .. ~,eri. inşaatı devam etmkte l ierin mezbaha da?ili~~e salon~ ma stıyen ır am a eme uzurun a ermıyor ar 
t 

18 
edıye mezbehasının bugün I ve kamyona nak~l ı~ın havaı Cenevre, 8 (A A) - Almaa 

bal de lcüşat resmi, memurin hatlar ve her ı_ürlu . ~ıat .. ve mal- Bazı Adli Kanunlarımız lhtlJ'•Çl&ra G6re Tadil Olun&oak ya ile japonyanm milJetler ce-
. k ~tan nıürekkep pek büyük zemei f enniyeyı havı_ mu~e~mel IST AN BUL. 8 (Hususi) - mevkuf olarak muhakeme edilen garip bir davanın rfıyetine bat· mi yetinden çekilmesi neliceainde 

ı• ·ı/ abalık muvacehes:nde icra 1ı bir laboratuvar v~ ~aıre gıbı fe?.• Bulgaristanın Razgrat kasaba üniversite tef ebesinin muhake- lanmıştır. Elektrik şirketi me· İngiltere senelik aidatını 100,000 
11' Ş '· . ni bir mezbaha ıçın elzem bu· sıuda Türk tere karşı yapılan me merleri bugün hitam bulmuş ve merlarından Doklis çıplaklar ku- Ingiliz lirasından 200,000 Ingilia 

·~k ehrın atiyen inkişafı nazarı tün teferruatı mevcuttur . zalim ve Türk mezarlıklarına gençler beraet etmişlerdir. lübü azalarını benimsemit ola- lirasına çıkarmıştır. 
__ .. ıa.•~e ~lınarak daha bir misil j Soğuk hava ve buz depo bı- karş~ vukubulan şeni ~ecavüz 1 İstanbul 8 (Hususi) - Adl~ye ca~ ki .k.arııını ve çocuklarını Milletler cemiyeti bütçesi ha· 

Pt lc1fayet edecek vüsatta i naları da tamamlaomııt~r- ~al üzerıne ıstanbul gençlen heye· Vekaletince yapılan uzun tetkık- evı dahılınde çırıl çıplak dolaı- lihazırda iki milyon Ingiliz lira· 
:~~1.an mezkur~ m.ezbahada;: mz makine aks~mının ıkmah:e ~a~a düşmüş'.~r ~u.!~ar sefar~ti ler neticesi olarak 935 sene~~o~e mağa mecbur etmiş_ ve kendisi aidır. Bir çok devletler borçla· 

ı su, gece gundüz ceryanı çalışılmaktadır kı bu da ço~ g ç önunde teessurlermı ız!ıar ettık bazı adli kanunlarımızda degışık- de evde anadan dogma çıplak nnı ödememektedirler. Bu dev 
•ıııt'"i elektrik tesisatı. hay kalmıyacıtk pek yakında ıkmal ten sonra Bulgar mezarlığına efen lik yapılmasına karar verilmiştir. gezmeğe başlamıştır. Mumailey letler Almanya, Kanada, Çia, 

•rı şişirme pompası. bağır edifecekt r. dice bir çe!enk koymak surelile Tadilat layihaları bugünün ihti- hin karısı bu vaziyette kendisile Macariatan, Italya, Japonya, Ye-

k M 
yüksek ruhluluğunu göstermiıfer. yaçlarına göre brzırlanmakta olup beraber yaşamak istemediğinden ni Zeland, Polonya ve Yugos-

1 S h. tını at Bu nümayişler esnasında işe ıabı yaz tatilini müterkip B. M Mec adliyeye müracaatla nafaka dl· lavyadır. ema C y 8 a ta müdahale etmiş bazı üniversite liaine sevkedi:ecektir. vası ikame eylemiştir. Bugün bu Bunlardan bazılarının borçla. 

b •• •• d s•t• d• talebesini tevkif ed~rek mahke. Istanbul 8 ( Hu.susi_) - Bu divanın ilic c~l~esi hafi olarak rını. ~u sene ödeyecekleri zan· 
aamız OD un e J ır f meye vermişti. Bılahare gayrı gün şehrimiz adlıyesıode çok cereyan eyfemıştır. nedılıyor. . ....... . ........ 

• 
161ikletle JstanbuJ, Ankara, Konya, Muhafızgücü Son Rekoru Kıracaklar ~onguld&k ....... llenizliye Uğrıyarak İzmire Döndü 

~i~~ndan yirmi gün e••eı ş•h~- Bisıkletcilerine Hediyeler iki Tayyareci Türkiyeden Geçip Büyük Bir Se-
\,, <ıen haıeketle lstanbul, An- T • (d 1 S b ti D Ed ki • f • d d• ttt·~ Ve Konyayı do'aşmak su akdıaı i ecek eya a arına evam ece er vıoç çın e ır 
lılıı~' J\nado'uda bir bısik!et A nkurıı, 7 (A. A) - 'l'iirkiye TORONTO, 8 (A.A) - Yü:ı tayyaredir. Zongnldak, 7 (A.A)- Başvc. 
!at, ~~~rnet turuna çıkan Kemal hisiklet tarıma faın bir mnvıtf· başı Reyid ve Aylidg namında Yüzbaşı Reic\ ve Ayling ön· kili.miz l!me_t. paşa lıazretleri~e 
f,k un akşam turunu muvaf- fnkıyctlo 'hsşıuen .M o1uıfıztriicii iki Kanadalı tayvareci bugün ceden lrlanda yolu ile Bağdat lktısat :1" ek ıh Ma~mat Oelal 

~~tıhye~= bgieticreereykaşreıshırismaiazte2d4ötne· huuk}bfQilerı Vıtrtn ı:ıehrimız~ "O· Vasage Biden saat 5112 de ha- üzerinden uçmak niyetinde iken beyefendminl{ok fabrıkaarnm te-
""• 

1 
k'er ıı l~ıeıkl t• 1 . k /:'\ valanmışlardır. Bun:ar Kodos iimdi daha cenuptan uçmağa ve melini atınnk iizere ayın on beşin. 

l aarn ö , 1 ıct. • ı r. e çı erı Ar~ı- b , 
q•ti .. ız nüne geıere c seya · laıırnk içiıı Mnlııtfııgiicii biiyük ile Rossinin uhdesinde u.unan Türkiye araziaı üzerin~en geç- de gelecekleri haberi fevkalade 
ti. Ilı •krnal eyfemiştir. Muhar· l 1 k lıır y•pm t dünya mesafe rekorunu kırmak meğe karar vnmişlerdır. sevırıç <loğurclu. 
tıtni t ıazır ı .. ış ır. bbü .. d d" f H ti'- l arafından hararetle teb J» ' ki t .1 ır kk 

1 
:ı teşe sun e ır er. er halde gayeleri yanların- Hütün ınemleket fevkalade 

"ed'ı ~111 e çı rr ~ ırı ıt ec.en 'f'e 8' d'k d b l b . .b . t t-l'ıı..k ı.en bu cesur ve kuvvetli K k ıo ı leri ta} yare geçen se· a u unan eazıa ı tiya ı u · tezahürata bızırlınınaktada 
"l ıayuıan ar~ılaıutcak v" Sı· M . . · · A 1 d k · k da ıı_ d kıa genci seyahati hakkında 

1 
. ne ussohni aalesmın t as e enınceye a r youarma cvam Amelenin vaziyeti 

lca ş . h . . nıııııpAznrınc a ayrıcıı mornsım . . . k .. k il d w t kt" z ld k 8 (A A) S hb t 
)9 

u ıza ah vermıştır: nızını geçmu uzere u an ıgı e me ır. on~u a • • - ı a 
dt Temmuz tarihinde lzmir· JApılaoaktır. n İ9timai muavenet Vekaleti 

, 'r,~ harekeetle Balıksir. Bursa ve 'J'nru tam kıu]ro8lle bir Rrl · Moskov'Jd'lkı· Mu'" s,b,k,l,rda müate,arı Biisauıettin ve S1bba~ 
h.ttova üzerinden altısı istira· zııya ugrsmadırn hiiyük hır ba-. 0 0 0 0 0 0 VekAleti aioll miidörü Zıhoi 

a k 36 'f&Htl• .M>1ta d•*- bHılklf'>tt'Uo- . ıı••-• h 1 r,r )-"' d k 1• ı.~- geçme Üzere saatta :'I • "'' ..... "'· '~"'an nA.0-& ılİ ere aoıe e 
'4t\h 1 re O. H . .I! • hır şılt, hlmRn ce ,.. ., •ı • • d M ""J Old la Taziyetiui tetkik ve teftiş eda. 
~ u a vardım. Burada dört mıyetleri Htihıkı oınuıu1 mt1rke · UUreŞÇI erimiz e ag Up U r y<•ı lor 
~nldlcaldım 25 Temmuzda İstan· V \;" a h zi bir vaY.o, ııkıt gazetceı ır MOSKOVA, 8 (AA) - Hu· Gtıreşçilerimizden yalnız Ço- Zonguldak, 8 (A.A) - Bele-
~llde n areket ederek 27 tari · kopa, M•hafJzgüoii do lıer hısık· susi spor mubabirimiz bildiriyor: ban Mehmet ile Muatafa ve Ab· diye inhlıl\batı haıı~ırlıklırın& 
~\i Ankaraya vardım. Bu üç izci Kemal Bev • b t.l rı t ....r. 1 d' M'"t b k ıeıçıye kıymeth bırol' sa.-t 6 ı- Sosyalist Sovyet Cümburiyet bas sayı hesabile galip gelmit· ba•lannwı.tır. 
ti d anında 32saatı bisiklet üze · üzeri Denizli de i un u e a ı v -. 

11 c geçirdim günümü ve geceyi Denizlide ge ye edecek lerd:;·, • , • leri ittihadı milli güreş takımı ler, en çok güv"ndiğimiz Saim • ~ 
Ay 

31 
ile bugün yaptığımız musabaka ve Ahmet mağlup olmuılar Hü· iKTiSADi 

ttk uı inde Ankaradan ha· çirdim. s k" T .. k. l oda h b 'l,dct ederek 12 saat sonra Kon· Ve dün sabah saat beşte ar 1 ur ıs a 4. 3 mağlubiyetimizle neticelen· •eyin ile Adnan sayı esa ile BABEBLEB 
tUıaa. i~im. Burada da bir iki hareket ederek S~r~Y~.öy,. Bul· miştir. yenilmitlerdir. 

tost, ıstıhrahat ettim ve 3 Ağus dan, 2A41adşeb,ir, ~alıh~~nd~e~ındB~ Pin Or~ulan Harekete Geldi 1 k . k'. 
\' areket ederek geceyi saat e zmıre ·-· . ,. v Istanbul Ele trı 11 
ha.~:açta geçirdim. Ertesi günü gece hmire dön~ekhg~m~ek=~~- Jıoııtlra, 7 ( A A ) - ltoyter 
t-a. ket ve akşama yakın Dina· yen karar1aştırdıgım_da .. y k . Ajansı ınuhabirlndtjn: T s· k t• 
kaı:'ldinı. Bir gece de burada tımın bu kısnunda.kı bil~~n a :~- Çın sekerleri benliz Knşgsra ram vay ır e 1 ~ 

•rn. Sebah hareketle öğle Jik!erini yenmek Lıraz guç gel ı. girmemişlerdir.Bu suretle şebırdo yeni Mah ul 

fon. P.a~anin Viyana • M. ~ussolini. Hakk!~~aki :~~·~.t~::;:f~:~~;.;:::~
1

·•~~~~ ı;ıoo,ooo Lir.~.!.'-.~~de Edecek. ~f j;!~:c~:'.ef 1~ :;t ~~ 2, ~•lırlıiiı Kabul E"ı"ldı" ~ay' ıalar Tekzıp Edıhyor.. Çııı orduları aekerlein boşalt- İstanbul, 8 ( Husuşi) - Fesbedılen mukaveleler d~layıııle 39 Alyoti Bi. 9 10 
_ 

11 
1 U .. Y . h d _ tıklan srnzıyi i~gale muvaffak İstanbnl elektrikli tramvay ıirketinin iadeye mecbur oldugu para 30 F . Solari 9 10 c.a 

~aş ı I b. . Boş taralı bmncı sa ue e . ü k"k. • .k ......, tdit ..... · . aıo ı ı1111cı sa/11/e<le - - • 1 t Merasime olamadıklnrı cıbetle vazıyet g ~- yekflnu 1,200.000 liraya balig- olmaktadır. Hesabatın tet ı ının 1 · 25,S Nitel 7 50 13 SO 
··••şhr F k · · · k merasım yapı mış ır . . 

'dtblc . · ay e ııyana ıştıra k 
1 

h .. kümetin Ayan ve meb· Jeşıııı~tır. malini mUteakip bu paralar şirket tarafından belediyemize tediye 12 O Arditi 11 12 Si 
llit.ttli:~ başında M. Fey ve u~:~0:ne~Iislerinin ve faşist par• Simli, 8 ( A.A) - Royter olunacaktır 205 5 Yekun 
ı.ı,,L .. ın bulunacakları bir te· . . . ··masilleri ecnebi sefır· Ajansı muhabirinden: T •• •• B ' Eki u h l 
l. llUz kah" . . kk""l tasının mu , k J . k U .. 1h f •k R t B .lrıa su ')tce·.. ınesının teşe u ey ler Alman sefiri ve bir ço .e· 400 Çinlı as er mumı su ev ) uş u ey 46 K A Kazım 10 10 
~"J ga zannında bulunduklarını 11 1 zabitler iştirak etmış- komisyonu reiıi Ceneral Kung· 

J enıe . h . nera ar a . d K Z h• 8 •tt 11 aıırun arasında hay !erdir. sechanın kumandası altın a aı •••• 8 a ıre orsası 
vf';rıd rmışhr. Rus 1agyarelerl Romada . . gar kasabaıına girmişlerdi~... . Yalovadan lstanbula Geldi Çu Cinsi Fiat 

~tik ANA, 8 (AA) - Ernest Roma 8 ( AA ) ~ Evvehsı Tungan asilerinin maglubı· · .. 
e İdanıa mahkum olmuştur. gün Moskov~d~n ~.ar.~ket eden yet ve ric'atlerinden sonıa bu ~t.anbul, ~ .<~usuıi) - Yalovada iıtir~bat e~m~kte bul~n~n ~~ !~g~ay 2 50 ; 

2
5 

V 
Do f-usün Alll?BI dört motörliı uç buyuk Sovyet ıehirde vaziyet güçleşmiş oldu· Harıcıye Vekılınıız Tevfik Rüıt\1 bey bugün ıehrımıze gelmıttir· 535 K p d 4 5 ı:.a 

IYAN d ·· kk p filo dün 1 · 7 um arı JV 
tta ~ A, 8 (A.A) - Yarı tayyaresın en mure e . . ğundan Kaşgarın bu surete ··- e· K k s b k . 260 p 1 t 175 
an,~ Vıener Zeitung gazetesi akşam Hat 19ı3~ ~a Cıampıno gali lngiliz Konsolosha~esini ır aça çı e e esı 410 K~f;m;apağı 38 
old ~hı Dolfusa batvekilia almış karargihına geJ~u;tır. fi ferahlandırmııtır. Aradakı fa· y•• f• 
"'tQ!" _nıaaşa muadil bir tazmi Sovyetheyetı Balbt:"' ız~·:::~ sıla esnasında bazı hırsız ha~: Ege Vapuruna Yüklenmek iste- urko ıs . 
11-. 

11 
erıtnıesine dair olan kaou- 1929 da Odesay~ yap gı Y lesi İngiltere Konsoloshanesını • •ıd• ihracat lWladdelerl-

IC'tretnıektedir, iade eylemektedır. ı, bile soymuşlardır. nen Esrar Ele Geçırı 1 . 
l~tıdi~inunda ~adam DoJfus e_v . Misafirler e:t~::;•Y:::sın~: Çinlilerlere yardım e~en Be lstaanbnl, 8 (Husuat - Dlin Jimanımııdan hareket etmek mlsı BeklAm 
tı~ba~· . t_akdırde çocukların ıs Gıovaneı~a ma ş d"- b" k yaz Ruslardaa müteıekkıl bafka ü bulunan E ) .k. b çuk kılo esrar kaçırmak istiyen Edecek 
\t'tif ' ıçın muanam tazminat Jeneral Lıotta ve ıger tl ır ~o bir kuvvet de Aksu ve Muaı .. kzer~ ıebekes·ge va;uruna ık ı ~ tır Şimdiye kadar tevkif Ankara Türkofis reisliği ta· 
•••••• e~eği de tasrih edilmiştir. zevat tarafından harare e ar- bası'a gelmittir. aça çı k . ı mey ana çı ara ~!f · t rafından bet lisan üzerine ya• 
'b E ................................... ıılanmıştır . Yakında Klıgara tayyare- olunan tebe enın efrıadı (11) e balıg olmuş ur. zılmış, her mahsul hakkında 

"'q V E D O R Misafirler ltalyada bır hafta 1 • • d elmesi beklenmek- .. - • M • • M • ayrı ayrı broşürlerin hazırlan-
~ Q d erının e g . . M B )d • ıt• makta olduğu alakadarlara bil· 
~ 8 ..,. O .,.... V E kalacaklar ır. v· tedir. Çinliler Yarkent ıstıkıt · - • 8 VID ızar d" •1 • t " c- & .n 7 ( A A ) - ıya· k ırı mış ır. lJ J> a .a. L A B 1 Leburget metinde demiryoluou koruma lstira.lıate neki141 Bro firlerde her mahsullla 

lar nadan gelen üç Sovyet tayyare· üzere küçük karakollar ikame 8 V . yazılarımızın çoklupndan nOmun:ai renkli olarak wa.teri-
htıı h1f ve sibit kokusile dGn . ıi saat 10/35 te burada karaya t "111 dı"r b" Lokodrab, ft(A.~) - M.Baldvıko •Beni seyiyor mu?" " luaa.bğm Jecek ve tabettirilecek, mi'--
"' n e t f bul . . T ·ı h . 1 • e mı,. er • ır a9 a a utlrabat etme ·T--
rj"er f r. ara ında şö~ret an inmııtır. ayya~ecı er ava ış erı Ceneral Kunsencban M~IO: üsere Aikılı Bainaee htareket et- hali., "'A91'Upada harp olacak mı,. larca nOahada'! ytlz bin ta....ı 
losy abrıkasının hahs Revedor nazırının kalemı mahsus mtldür6 kerİD kumanda bey eti miştir t f .k !arımız bugtln neıroluaa• paaayırda tevzı olunmak ilsen 
1, 1 oıı •e pudraları en ucuz fiat · ile Sovyet sefareti mullbatal· •- ;9 ki ibtilif emarelewiH G. b betl a 11 en a Haftal k t t piyua btmire gönderilecektir. 
lir l Hnku t dd . d Şemsi arı birçok mülki •e ukeri z•· araaaa a . clWk i.tikra a7 u eenaaı • ma ye mamqbr. ı ma a Bundan bqka mezk6r bro 

lkikat uc~:ıu~ı s e!f;:n~e. :at 'ite tayyarecilık Alemine mea rap•• nılyet: .. u.: -- =~~:;. Ne~~ Oh:!:=~~ haberlerimiz de bizzarur yanna türle!dea. dijnyuun _bertarafına 
T ecrüL . . ergd 

1 
ü sup kim.ter tarahndaa iatikNI rmı mabafa• yor •- .,... · bırakılmııbr y6zbınlerce nüsha dagıtılac.ktır. 

-~ • ı;ıe ıçın pu ra arın n . . . . rWmekteclir. r • • _. -
llclerı meccanen verilmektedir. edılmıtlerdır. 

üzüm Satışları 
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- ~ Hindenburga Yapılan Son Ihti- EndişeUyandıranNutu 
Ağa Derhal Kundura Ve ÇoraTJlarını Çıkarıp ram Vazifesi Çok Hazin Oldu •• 

1
Lort Beatty'nın Fı.kı·rler_ ı· Galif 

Turna Gözü Gibi Berrak Sularına Soktu 
Hindenburgun cenaze mera ltabuduıı etrafında Tannenberg GelirseCihan Fela"'keteUg..., rıyaca~ 

Ahmet 11!(11 i 1~ Beryenn bu 1 ya, • ?e~if sev~ili yegenimizin siminin yapıldığını iki &:ün evvel ~uharebesine iştirak eden elli 
yorgunluk vııı gelıyordu. Ahmet u,agı ımış A oglum, nasıl oldu ya7mıştık Bermutat a1ans kırk uç Alman alayının sancaklarını B 1 "l 1 B h " T 1 • _.il.
ağa: da burada bulundunuz? Efendi- sekiz saat teebbürle atideki taf· tutan Alman ordusu zabitleri eyne mı e a. rı ica.ret şıni .au. f 

- Beylerimiz oyuyadanun, niz de buralarda mıdır? Bundan silah vermektedir: mevki almışlardı kere Iqin Konferans Toplanacak oa•I 
biz seninle şu balıçede bir ge?.i· biç şüphe etmek istemiyorum. Neudeck 7 (A.A) - Dün ak· Biraz geride ara'arında hü· Nevyork, 7 (A.A) - Amıral 12,000 den 14,000 e çıkarılacl 
nelim.. Çünkü efendisi bulunan yerde şam Neudeck şatosunda hususi kiimet erkanı ve Rayiştağ meb'- Beatty tarafından logiliz bahri· tır. ~ 

Dedi. Beryen cebinden zenci uşağı da bulunur derler. merasim icra edilmiş ve Hin !arının bulunduğu bir kaç bin yesi mes'elesi hakkında irade- Diğer taraftan kongredeP ti 
kadın şeklindeki piposunu çı Asıl hiddet şimdi Beryeni denburgun ailesi efradı ve Neu kişi ibtram vaziyetinde duruyor dilen ve Londra muahedename· milyon dolarlık munzam tab 
kardı. bürümüştü: deck malikanesi müstahdemleri lardı sinin feshini ravsiye eden nutuk istenecektir. 

Bahçeye indiler. Gölün ke- - Burada uşak yoktur. Hiz· tabutun Tannenburga naklinden Kordonun dışarısınde ise 200 dolayı8ile tefsiratta bulunan Harbiye nezarrtinde sö)'W 
narına gidip oturdular. metkar yoktur. Siz askerlik et evvel büyük ölüye veda etmiş· bin kişi vardı, Derin bir sessiz Nevyork Herald Tribün diyor- diğine göre harbiye nazırı 

Ahmet ağa derhal kundura· memişsinlz Mösyö Jozel Eğer !erdir. ik arasında M. Hitler ilerlemiş ki: panama kanalında ve garp dl~ 
larını, çoraplarını çıkardı. Ayak· derinizi vatanınız uğrunda del ' Neudeck civarı büyük askeri ve Mareşalın tabudu knünde Bu sözler pek manidardır. takalarında teftiş seyahatına ıİ. 
larını gölün turna gibi berrak dirmek fedakarlığını göze aldı· manevralarda glSrülen bir man· rükiia varmıştır. Şayet bu sözler kuvvetli bir ması erkanı harbiyenin bugiiP 
aularına soktu Beryen de onu np askere girmiş olsaydınız bir zara arzetmekte ve bu suretle Merasime iştirak eden şah· donanmaya sahip olmağa taraf· ordunun Amerikanın ve deoı 
taklit etti. zabit ile bir nefer ne demek ol- bu en büyük Alman kumanda siyetler arasında askeri ünifor- tar olan bir buzbun mütaleaları aşırı müstemlekelerin emniye~' 

Bir taraftan konuşuyorlar, bir duğunu öğrenirdiniz. Bunu size nının cenaze merasimi hayatında masını giymiş olduğu halde sabık olmayıp lngiltere hükiimetiııin temine kafi olmadığı hususlJll 
1 

taraftan da gölün içindeki çeşit Bahrı Muhitin öte tarafında kendisinin de en büyük şeref veliaht ile bütün sefirler Alman takibetmek istediği siyasetiı;ı ki noktai nazarını teyit eyleıııe 
çeıit güzel balıkları seyrediyor- iken de bir kaç defa ihtar et olarak telakki ettiği bir askeri ordu ve donanması erkanı bu· ifaddsi ise herhangi bir mua tedir, 
J.rdı. miştim, fakat hatırınızda tutma- geçit resmi ile başlamış bulun lunuyordu. hedename ile deniz silahlarının Londra 8 (AA) - Gazetr 

Ahmet ağa ile Beryenin ayak- mışsınızl makta idi. Alman ordusunun ~Protestan tahdidi ümitlerine veda etmek ler İngiltere hükumetinin bl' 
!arı gibi kocaman, acaip mah- Beryenin bu sözlerine kan'bur Geçit resmini müteakip ce· Piskopösu tarafından icra edi· lazımgeliyor demektir. nelmilel bir ticareti bahriye 1'0~ 
likları ömürlerinde görmiyen Joze ·de fena halde kızıyordusa naze alayı yıldızlı bir sema al- len din ayini ve Başvekil tara· Bu da Vaşingtonda Londra feransı toplamak niyetinde 
ltalıklar, bir mesafeye kadar on da zahir halde hiç bir hiddet tında Tannenberge doğru hare · fından söylenen ve müteveffa muabedelerinin sonu olur. Se· duğunu yazmaktadırlar. ı4 
tara yaklaşarak büyük bir hay• eseri göstermiyor, yalnız pis pis ket etmiştir. Marefal Hinden burgun şanlı ha bebi de Japonyanın bu muahe Bu konferanstan maksat yol~ 
retle bakıyorlardı( iki arkadaş gülüyordu. Neudekten iki kilometre ile yatını anlatan nutkunu mütea· delerin ilgasını arzu etmekte vapurlarının vaziyetlerini tetlı 
parmaklarını oynattıkça ürküp ' - Sonu var - ride Mareşalın tabutunu hamil kip hazırol kumandası verilmiş olması ve Fransa ile ltalyanın etmektir. dr 
kaçıyorlar, sonra yine geliyorlar, = 'TE/TT/.ZT/7.rr.. bulunan top arabasını çeken at ve ihtiram kıtaları selam res bu muahedeleri ipka atmek isti Royter ajansının haber al 
't'e cesaretleri arttıkça daha zi· ZABIJA VUKUA JI lar bir traktörle değiştirilmiştir. mini ifa etmişlerdrr. yen Amerikaya müzaher~t etme- ğına göre ticaret nezareti ı~r~ 
yade sokuluyorlardı. Bu top arabasının önünde Bu esnada muzikalar vatani leri için hiçbir sebep mevcut fından böyle bir konferans . ıÇ 1 

Hele balıkların en cesuru ol· dört zırhlı otomobil gidiyor ve ve askeri marşları çalmakta ve olmamasıdır. Eğer amiral Beatty' biç bir davetname gönderı~~ 
duğuna şüphe edilemiyen bir ıey Qa.kır Talat arkasından mortörlü bataryalar bataryalar salvo ateşi yapmakta nin nazariyesi galebe çalacak değildir Vakıa lngiltere boY~. 
o kadar sokulduki yüzünüAbmet Pollslere Çıkışmışll idi. olursa bu yüzden yeniden bu bir konferans akdini düşünllle 
ağanın sağ ayağının baş parma· Sarhoş olarak lklçeşwelik P" geliyordu. Bilahrre zabitler tarafından dutsuz bir silahlanma yarı· te ise de henüz kat'i ve ınii9b1 

- d k d d k d Jia merkezine giden Moför TevfılI Yüz kilometrelik uzun yol im b 1 k b 'h b' b' kt 
gına o un urur o un nrmaz ' "d d 'k' fi . 1 1 ta•ınan tabut abidenin ba•ku- şı aş ıyaca ve u cı an ıç ır şey yo ur. 

1 k T IA 1 h. tı a ınca ı ı tara ı çızi miş o an • • l r 
sağdan geri indi, arkadaşları og Q '.I" ır • .. t memur ar •ta- mandanlık kulesine kötürülmüş için bir felaket olacaktır. Mu· Mevsimsiz Habere 

k be • , ve ellerinde kızıl ziyalar saçan ı b ı LONDRA 8 (AA) Alııı'' yanına vardı, o balık sü iitile n, • M ve kulenin methaliude Mareşalın mai eyb u söz erini resmen söy· , - b 
ı.~p .. :u~ ı,;, L.b.ıt ı. ... ta ki ıcoya .A. "'•P .Mehmetli ul<;ln k•r,.. ha::~::~~:l~u;~:e~il~se~~r~dı g~~'. tabutu vaktiyle kumanda ettiği leme~ış yalnız kendi husu~i ya, Sovyet Rusya ve diğer dl 
" içinizde benim gibi kabadayı kola aldını:ıı' diye bağırıp çağır· noktaı nazarını beyan e lem çok deniz devletlerinin 1935 ( 

ı f lunmakta idi. Hussardların büyük üniformasını . .. . Y • rş 
var mı?., demek istiyordu. mış " 8 ağır söz er sar 1 ile mo· iymiş bulunan Mareşal Fon olsa bıle bu sozler yıne tehlıke· niz konferansına iştirak ede',ı 

Tam Beryenle Ahmet ağa şu morları tahkir etmiştir. Momıı- Bu suretle alay sabah saat ~akenzen tarafından selaınlan lidir. Filvaki kendisinin yüksek ğine dair dün gazetelerde çı~ 
güzel eğlence ile eğlenip vakıt ileyhin üııeri aranınoa beş gram altıda Tannenberge gelmiş ve t r mevkii ve ifa etmiş olduğu gü haberler mevsimsizdir. ~ 
geçiriyorlardı ki arkalarından da earar zuhur etmi,tir.Hakkında tabut büyük merasime intizaren mış 1 

• 'd hi etler dol ı ·ı "t Londrada deniz işleriniıı 9 .. 
k • 1 b 1 abidenin Başkumandanlık kule ihtiyar Mareşalın müteveffa zı e zm ay sı e mu a· 1 

insan sesine benzemiyen ve sa· ananı moame eye aş anını~tır, sine konulmuştur. harp arkadaşını son defa olarak leası Japonya tarafından resmi bahara Japon hükfım:ıtinin ip 
dadan ziyade iri bir böcek çığ Bir Kavun YDzDnden Saat on birden bıraz evvel bu selamlayışı çok hazin olmuş bir beyanat ehemmıyetile karşı· dai müzakerelere ilk defa. ol~ 
lıgını andıran bir ses Ingiliz şi· Alsancakta Aydın demiryolu (anacaktır. rak iştirakine kadar tehir• ~11 · k 1 · d b t b kl' ş Mareşalın tabudu abidenin tam tur , 
vesi Fransız dilile: ıs e esın e os an e ıyen a- Kuvvetler Arttırılıyor nasip olacag· ı kanaatı vardır· 1 

b • ı F tt b 'd b' ortasındaki büyük salibin önün· Merasime muazzam bir geçit 1 - Bu ne fena kokul Dedi. an og u e a ' sergı en ır Vaşington, 7 (AA) - Har· dig" er devletlerin 1935 ko~ 
k ld • d d ı Ah de kurulan kürsüye getirilmiş ve resmi ile nihayet verilmiştir. ~ 

Ben bu kokuyu bir kerre Pııriste avun a ıgın an ° ayı met biye nezareti hazari ordu kad- ransından bu kadar evvel k\ 
Rişmond sarayında duymuştum oğlu Mehmet ile kavga etmiştir· Amerı· kada Kuraklık rosunu arttırmağa hazırlanmak- feransa iştirak ettirilmeleriO~ 
Bir de şimdi duyuyorum. Dünya· Kavga sonunda Mehmet Fettahı tadır Askeri mevcudu 118,000 faidesiz olduğu telakkisi ıııe 
nın hangi tarafında olsam yine kamçı ile darbetmiş ve bundan den 165,000 e ve zabit mevcudu cuttur 
bu mundar kokuyu tanıyabilirim. müteessir olan Fettah, Mebmedi Afet H ı• • Ald 

Bu ses üzerine Beryen yay bıçakla sol omuzundan yarala- .il a IDJ J • • u· d" t d 
gibi yerinden fırladı. Sadanın mıştır. Yaralı memleket hasta ın ıs an a 
işitildiği tarafa döner dönmez nesine kaldırılmış ve carih te R • • h M R il V • t 
bizim mabut kambur Joze Ajer yakalanmıştır. eısıcum ur • uzve azı ye - 1 .,. K ı. 1 8 t 1 
ton ile surat surata geldi. Silah Yoklaması tell ok Nevmit Bulunuy{· r ngı il araıo unu as 1 ar 

Kaohurla Beryen arasındaki Kemerde zabıtaca yap,lan ••••••••••••••••••••••:•-•••••••••••••••••••••••• • Kalküta, 8 (A.A) - Mahalli 
zıtlık karilerimızin malumudur. silah yoklamasında Eşref oğlu Zarar Beş Dlılya.r Doları Geçtı bir bayrama iştirak eden mü
Binaenaleyh jozeyi gören ve tü· Remzi ve Osman oğlu Nuride Buğa.y Fiatla.l":t Yükseliyor sellah 150 Müslüman Kalkütadan 
tününü zemmettiğini duyan Ber· birer biçak ve lsmail oğlu Yu· Devils Lake ( Amerika) 8 rar 5 milyar dolar tahmin edil- 20 mil mesafede bir polis kara. 
yen fena halde kızmak lğzımge· sufta bir sustalı çakı ve Alsan· ( A.A ) - Reiscumbıır M. Ruz-! mektedir En çok mutazarrır olan k.oluna hücum etmiş, binayı tab
lirken bilakis ağzından bir kah· cakta Demirşab oğlu Yakupta velt kuraklığa ugrıyan mıntaka Montana Vayoming ve Dekota rıp ederek karakolda bulunan 
kaha çıkmasın mı? bir biçak bulunarak müsadere yı tekrar teftiş etmek üzere oto- eyaletleri ise de 12 eyalet daha 3 polisi yaralamışlardır. Hücu· 

mobille hareket etmıştir. tehlike altındadır mun sebebi meçhuldfır. 
Hakikaten. Sir Joze Ajerto olunmuştur. Reisicümhur ayrılırken demiş· Dünkü gün Şikago borsasın· Gandi Yine Uyuyacak 

nun Hindistana mahsus kılık kı- Sesini MI TecrObe Ediyordu? tir ki: da buğday piyasasının 112 sen· Vardhas (Hindistan) 8 (A.A) 
yafeti o kadar maskaraca idi ki Çorakkapıda Haşim oğlu Aziz Uzun zamandanberi okuduk- te kadar fırlaması muameleci· Gandi bu sabah 6 da haftalık 
kim görse gülmekten çatlardı. efendi sarhoş olarak nara attı· !arımı gözlerimle gördüm. Ve (erin fazla heyecanını mucip bir oruca başlamış süt ve mevya 

Z b 1 k 'b ğından zabıtaca yakalanmıştır rok müteellimim. Bu rok vahım olmu•tur. suyu içerek yatmıştır. aten oyu a tı arıştan ı a· .. " • 
Alacak Verecek Kavgası bir meseledir. Ve çaresini bili- Bankalar Blrle•lyor Gandi gayet zayıf olduğunu 

ret olan lngiliz asilzadesi, kasık · ld " 
lkiçeşmelik caddesinde dişçi yorum .dersem sizi a. at~ış olu Va•ington, 7 (A. A) _ Parla bir hafta sonra kalkıp kalkmı 

larına kadar bir çift çizme gi· B k ka Y • b'I d' • · · .. 1 · f kalfası Hasan Raif efendi og" lu rum. ırşey yapma ım nı var mento bankalar encümeni reisi· yacagıoı 1 me ıgını soy emış ır. 
yerek boynunun dörtte üçünü sa onu yapacag"ız h M R lt t kd' r7//////////////////////Jtze4 

Bedri efendi ile kahveci Arif · · cum ur · uzeve e a ım N Al k d ı bunların içine sokmuş, başına da Nevyork, 7 (A.A) - 27 mıl- edilmek üzere bir proje hazır· a a ar ara 
açık mavi renkli kocaman bir oğlu Arif arasında bir alacak yonluk nüfusu ihtiva eden bir lamıştır. Kongrenin gelecek iç 
kolonyal şapka geçirmişti ki meselesinden kavga çıkmış ve sabada afet halini iktisae eyli- timamda teklif edilec"'k olan bu 
omuzlarına kadar inen bu şapka Bedri efendi sandalya ile Arif yen kuraklığın bais oldugu za· pro1'cde bugün Amerikada mev 

kanburunu örtmekle Beryenin efendiyi başından yaralamış ve """K'"".ı"r"a""ı'ı"k"'"H""'a'"'n' 'e"'""" cb~tk_on it~i bud"y~k dihıaç dba_?kası 
karşısında bir insan değil, bir k 1 u ume ın ogru an ogruya 

ya a anmıştır. k b · it d b' k rift çizme üstüne konulmuş ko• S h 01 1 İkiçe•melikto •adırvan yanın mura a esı a ın n ır mer ez 
.. ar oş muş ar ' ' 'h b k · · kl'f ı 
lonyal bir şapka görülüyordu( SılAh Atmışlar... daki Ş-erif Ali sokağında 10 ~~k~ad~r~ ası tesısı te ı 0 un 

Joze, karşısındaki Beryenin Kemer caddesinde Ahmet ıınmaralı hane kirnlıktır. Sekiz K k t k D Edl 
halini görebilmek için şapkasını ogln Mehmet,kunduracı Rağıp 't'e adBHI geniş bahçesi daimi Osman vaça çı 1 7evam ) yo.r 
k 1 ıd B "' aıı-ll suyn vardır. Teşkıliltı ıki aşington, (AA - içki 

a dırmağa mecbur o u. er- Hayrettin oğln .._, ori efendiler 0 yasağı zamanından kalma ka-
yenin kendisile alay ettiğini an- sarhoş ol.ırak bağırıp çagırdıkla- ayrı <laireyi muhtevildid. Kalaba · çakçı gemilerinin hala faaliyette 
!ayınca hiddetinden gözlerinde nndan yakalanmışlardır. Ban- lık ailtıye olveri,lidir. Talipler devam etmeleri sahil muhafaza 
alev !>arladisa da bu öfkesinin iarilan Arap MebUlet elendi bir lklçeşmelik kıı.veleriade emlak gemilerinin arttırlmasını mucip 
eserini göstermedi. Bilakis şu el d.ı havaya silah attığından simsarı Abmet agaya müracaat olmuıtur. Gümrükçüler adedi· 
tesadiften memnun olmuşcasına: ha~kında arrıca takibata ba,. eylesin. 8-15 (106) nin de 3291 den 5000 ne arttırıl 

- Zaten şüphe etmiyordum larıııııştır. H: 3 l'a. Sa. Per. S: 3-4. ması derpiş edilmektedir. 

Gazetelere gönderi· 
len bazı ilanlarda ar-
şın, endaze, okka gibi 
n1en1nu ölçüler kayıt· 
ları gözükmektedir. 
Alakadarların bu hu-
suslara dikkat etmesi 
nıuamelatın teehhüre 
uğramaınası noktasın· 
dan ilan olunur. 

4.-8 (S 4.) 
(.r-//K///>/'///T"rr:rrLT"r;a7.z~mıı 

Bütün Almanlar 
Hitlere Hey Vermeğe 

Davet Olunuyor .1 
lforlın ti (A .'\)-E~kiQ6ı"1 ı 

miğferler ve •imdı milli ~osY' 1
., 

' • iP 
sabık ıuııbaripler cemiyell~1 ı 
ıııatlıuat hiirosuna neşrettığ' 1ı 
mak:.lede hütiiıı Almanları ıt 

Ağustos reyıaınında .M. Hit1~1 
de devlet reisi ve başrckil 5~r' 
hiyetlerini birleştiren kao 0

11r 
tasvip etmeye davet ey!emrkt•',1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Solan din 
Ozona tör 

,ıı 
Çıplak başları gür sa91~i~ı 

örtüliince fennin bu balı 111 
bir buıkasına tecrübe ~il' 
nauanlar çogaldı. Kısa ,~ 

zamaudanberi kollananlar 0
,,. 

ııkıcı kepekler ve lıa'l~~P 
uın ıl11imi kaşıntıııO pıO 
kurtoldnklarını ve aa91ar~,r 
eski letatelile çıkmaga i~· 

ladıklarını sevinç ve fıl 
nettarlıkla ıv.har ediyorlar.\'•" 

Emniyetsizlik kalktı. ,1 
rıne Solaudin Ozonatiir ;·,ı 
ılacının elda eltigi ker:ıor' 
denilecek kadar netı 0 

hayret ve takdir geldi. 
Her eczanede bulunur. ~~ .. ~ 
Umnmi deposn: Alı• 

ecZllDt'li, 
;J 3·-15 (8 4.) II 

• 

1 

ıı 

o 

lı 

r 
lı 

ii 

• 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

'1 

' 

' r 

t 

ı 

' 
t 



• 

.. , 

... f'e1tl Allı 8abife 'l 

l LAN 1 L · A N lzmir Sicili Ticaret Memnrlu-
Devlet Demiryollarında 

Yeni Tenzilat 
Halk Ticaret Biletleri ğundan: 

Devlet Demiryollarından : [ tzmir ı,ehri Te Hın·aHsi 
1 Milli · · h M imar T6 inşR şirketi] unYaııı 

15 
KUHU SEBZJ;~ NAKJJlYATI . .. - ıstı sal illi ticaret Te milli sanayi ınünaaebetle· .A ticarisile Jznıirde Selanik Ban. 

1.... t?ustos 1!)34 tarihinden itiharen koru Seb~e nl\klıyat ucret· rhıi kolaylaştırmak fe çoğaltmak Te halkımıza memleketi tanıt· 
0rınd k kası fevkindeki 15 numarada 

l 
6 Rşag ıdl\ yazılı tadilat yapılmıştır. ma :rı.yelerini giiden DeYlet Derniryolları idaresi c HaJk ticaret 

1
7 k b kf b'J ti · lt d 20 mebanii nmumiye Te Hususiye. k - ı.nra fasalya, kuru l>ezıtlya, kuro lıiiriilM, ııra a a, ı e ert • namı a rn a Ağustos 193' tarihinden itibaren mak-

llru 10 h . k t ·· ıı· f k l"d akarat, meba11i'.i tioıuiy~ ve eına-
.. r... eı c ırıı c k, kuru rıohnt, kom soğan, carpaoık arı<;> uru u nere ı ve ev a a e tenzilatlı yeni ~ir tarife tatbik edecektir • 

... ı~ak h ı r ~ H lk T ' iye gibi her tiirJü mehaninin 
01 ... ak , kuru haıııyn, patates ııakliyatı, tam_ v.agoo ama e ı - a ıcaret biletleri on heş günlük, bir aylık Te iki 

..., - k ı k ı k ·· Hedm ve inAaın üzerina moame-
Şa rrı te, Iı, haremindeki ucuz ücoretlere tabı tutulaoa tır. Ry 1 o mıı uzere üç seri üzerinden tertip edilmiştir. " 2 

1 
~ t'r ti -rr le yapan lışbo şirkfstin unvanı 

16 
- ~u nınddeJerın, perakende nakliyat iioretleri dd omomı uore er: Birinci mevki lkiooi meTki uçönoü M • 

. Yrı l o b ·· l"k 1 ·ı 1 ticareti Te şirket esas muka"fe. 
laa•· •1thf 9 ca tarıfenm l ıncı ~ınılındırn lll iincü sınıfına n eş gnn n ''et er 35 25 17,5 lir" •ut tt· 1 k hm~meai ile 16/Mayıs/1934 tari-

'Ve ıenzıl edıhıııştir. ır ay 1 c (;o 40 30 c 

fkinci madde - Şirketin nn
vanı ( hroir ~ehri Te Havalisi 
I mar ve inşa Şirketi ) olacak Te 
tabiiyeti itibariyle bilcümle mo
ameJIHı hakkında Tlirkiye Oom
huriyetinio kavauin ve nizamatı 
bazı ra ve müstakbelesi tatbik 
edilecektir. Şi rket esu m"kıat 

ve tedvir muamelatı için idare
hane, imalathane, depo, mağasa 
ve fabrika ittihazı zımnında icap 
eden nevi n miktarda emTali lk' 1 k hinde adiyen inik"t oden Heyeti 

81UlZE Ve MEYVB NAKLlYA'J'l 1 ay 1 ' 70 50 35 c 
l - , b ır. A1t stos tari 8 .. ti ki' . umomiyeai zabıtnamesi ticaret gayri menkulEıyi kanonu mahıaı 

b. e Zt< ve ıııtıy\'tı naklı\·atırıı teshil ıçın o ..,o • u n<ıre ere ııa ıye vergısi de dahildir. 
lbd .: kanonunun mevadı mı.bıtoıasına hk" t t ·k t 

t 
. en ıtıbıutııı nıt:ıı'ı olmak iizere tenzilfLtlı yeni bir seyriıeri 8 - Halk Tıcaret bi letleri hamilleri biletin mer'i bolnndoğn a amına ev 

1 
an Harruf Ye 

•tıf tnlikan sicilin 1253 numara"ına t f d 'L"I kt' 
e ihılıts edılmiştır. miiddetçe Devlet Demiryolları üzerinde lıiç bir munzam ücret "' "erru e e.,ı ece ır. 

ot 2 - Bu ııuıfeyt< gürtı, bir vagorı bamulel4i asgari he• ton vermeksizin diledikleri iıııtikamette diledikleri kadar seyahat et- koyt "'~ teıcil ediJdi~i ilan olu Üçüncü madde - Şirketin 
Lı·Qııoak veya bu sıklet iizerinıleıı iioret yerılruek şartile ton ve mek diledikltıri iAtaeiyoıılarda inmek binmek ye durmak hakkanı nar. merkezi hrnir olacak Te mem•-
~ rrıeı ı. haizdir ı~mir Sicili Ticaret Memur- liki Türkiyenin Hair bir mahal-

ru uaşına vıtlrıız 2 karu11 iicret alınaüktır. · ı M •) • .4 H · oıtu übrö Reamisi ve linde ve · l'kl b" d 
ı. '' - .M ulıtelıf ııevılerde vas mevve ve sehzelerdeu bir vagon ~ .- alk ticaret biletleri hamilleri hareket Te yolcntuk eı- " ya mema ı eoue ıye • 
"' ~ H. Fehmi imzası ·1 b' b ı · b ı b 1 llloleaı kahııl ttdılecektir.· Homo-Jeniu kısmen aınhalajlı ve kıs· naıınc.Ja biletlerini ista1iyonlara kayıt veya fize ettirmek mctoho· ua 

1 şo e "rı a t:na i ecektir. IQe 1 Eeaı ıookRTelenamtt R b k" d d lk · v 
b dökmo <>lrnuı da caızdır. riyetine tahi ()e~ildir. l• n e nşa ın a tısat eklle. 
4 T ı d 5 H lk T' t h'J ti h k d ki 2 Heyeti amomiy• zabıtnameai tine tahriren malumat Teri111cek~ 

111 
:--- anı ugon ıevkiyatı ~apan mKI eıtbipleri, vagon llf a - a · ıo1He ı e eri hamilleri yolcu a~ırlakları ak ın a S Hi1teda.,.n cetYeli 

ı. . eu mevki bıletini hAmı· ı tıir molıahı hulunc.Jarmak hakkını ahkam Te miiHadelerden istifade e<leceklerdir.BonA itll'f'eten ayrıoa t tir. qa zmir şehri T9 haTaliıi }mar D'' dil .. ' d !'I.' k ız o1acaktır. ayni cinıttm 25 kilo vı.:-ya muhtelif cinslerden ellı kiloya kadar or ncu macı " - vır etin 
5 

Te in'a ftTketi nizamnamei da· müddeti b b t d ı 
L._ - Sebze v8 meıyyelerin perakende ""kliyatından da ton eşya noıounelerini nya numune koldkllyonlarıoı ayni trend~ pa· hiliei azı .. 

81 
ap an ° ayı 

-,ına ı,75 kuruş iictet alınacaktır. raıız naklettirebileceklerdir. kat Teya temdit edilmedik9e Elli 
T 4ZK BALIK VE DE~IZ .MA HSUIJATI N Al{LtYATI 6 - Batik Tıcıuet bilet hRmillori mafeYk sınıfta seyahat et· Blrlaol Pasıl seneden ibaret olacaktıT. 

~· l - Taze balık n denı~ mahıolatı nakhyatında ton ve mek iıterlerse iioret farkını umumi tarifeye göre tesviye edecek- ••rketln Tetklll Ve Makaadı lkinol Pasıl 
•lornetre başına 1,80 knrnt ücrttt alrnacRktu·. lerdir. 9 . 10 - 12 ( 245 ) Ve lamı Ve Merkezi Sermaye Ve Hlaae Senedatl 

~ 2 - Ha nakliyatı. ait h~~ kapl~r mahreçlMine parası~ iade Tu·· rkı·ye zı·raat lzm·ır Beyanındadır Beranındad1r 
llecektir. , Bankası Birinci madde - ET~elA: Me- Beşinci ıuadde - Şirketia 

B.ura. ..... ll'akll~~tı Şubesind banii nmami1e, lao1aıi7e, akarat, sermayeıi yirmi bin liradan iba. 

l5 Agnıtoı l93ıt tarihinden ıtıbare~ mer'ı olmak öaere bilft- en: mebanH tioari7e Te noai7e gibi ret beheri on Tiirk Uraıı kıy· 
~tırn Devlet Demhyollını •ebekesi iizeriode icra edilecek kuru mevkıı ımkagı oinıi .No. her tiirlü mebanioin hedmi in- metinde iki bin biı1e1e münka· 
öaö v Toran menemen c. hane 4.92 şaeı hoıaıatıoı tetkik etmek, d H t' · i · b Ilı nakıi,a•ana, tam Tagon bamaltısi kaydına tabi olmaksızın, ıım ır. eye ı umumı1•m n ıt • 
• .. c şi rnend i fer caddesi • 4 89 · b · · i ''~•da •aıı lı, mna(ldflt tenzilli t.1u1fe tatbik etli leoektir. sanı yen: me anıı umnm ye Te •~rmaye1i bir miıli tezyit etme-

"' Karşıyaka Alaybey mirat haoe halin<le dükk&nlar 5( 52-50 hoBOaiyenin hedem ye kal' Ah 
l - Şe'-tıkenın hflr hangi iki ".iıta1yonu aruıntfa ton n kilo · 1 nya ğe Hin iyeti olaoaktır. Tezyicll 

• t ., turan menemen CRddesi barı• 102 143 t d' I' · d ''le re hJ\ııına 4 kuruıil. ... · a ı ı .. Teya ın'· uı zımoın a .ge- sermayeye karAr yerildi~i zaman 
.,. .. A lsaııcak yeni giin • rı 22 k h kA r1 

t 2 - Aluebirdeıı lzmire oaklellilecek kuru iiziioılerden m"k· tnrırn menemen caddesi kahve 37_2, 6 re u umet ıle gerek beledıye- hüktlmete maldmat verilecektir. 
ilan ton baş;na 500 kuruş. Karantına Hiilhiil sokagı hane 8:!·52 lerle g4'rek deYairi ıairei hüku- Sermayenin bir miıHoden fazla 

ton 3 - SRlihliden lımire nakledilecek kurn iiziimlerden maktoan Darıtj:tıu~ parah köprü caddesi dlikkAn 78_5~ met ile Te gerek huıutti şirk~ler tezyidi eTnl emirde hükumetin 
başına JOO knrn11 · Bornova topçu kuyu • 16 •e E'fhaı11 bnwoıiye ile mµkaYe- muvafak~tının iMtibıaline müte-

t 4 - Kasabadan l~rnıre nakledilecek knrn iiıiimlerden maktaan c ıl.-ılt1 danı halinde bırne 21 IAt aktetmek ve projeler yapmak vakkıttır. Gerek iptidat ıermaye 
on ~aşına 200 koru:oı: · Bncıı ıstas)oıı caddesi hane 57.21-81 Te bu projelerde menıou baba gerek bilahare oıuli dairesinde 

t G - l\lanisadsn l~mirJt nrkledil"oek knru ii?.iimleırd~o maktuan c aşagı mecidiye belediye diikKan 21 27-29 olacak her türlö inşaatı Te aynı yapılacak tezyitlere ait olarak 
erı ha~ıııa 180 kııra;ı. 1 t ·1 d · 1· 35 21 d f' · 

( 
., c s l'syon cau esı oane - zaman a nmura na ıaya aıt ame- •irketin meYkii t11davülde balo· 

; - Akb ' ıar ·1an lzmire nakledilecttk kuru iizümlerdeo mak... "( ~ \tt 1 u c özdemir magaza ,U -14 liyat ile tark Te meabir, mecari, nan hi11e senetleri bedelleri te1-
an toıı başıoR 350 knroş. Bornova ikinci kort o~lo hane 3 1 bi11eai ~ h 

t 
7 - Kırka1tar.tan hmire nakledilecek kuf'u iiziiwlerden mak- eu Te aya «••ı yolJarı Te elek- ~iye edilmi~ olmadıkça hi9 bir 

U p, v ~lüıncRk mesotttye 011lldeıi . barakft ~9~1'69 . -ıTtrtwfl't ~laweawıı cfer'abte nı9btle Mrruaye '"»Tit odil•m--. 

•rı ton l>a~ıua 425 kuruş. Yokarıd" yıur.ıh mallarrn ıoarı 25 tommuz 9Sıi tarıhıoden itı- etmek, uli1en; mendı inşaiye Sermayenin tezyfdinde ıez U 
ton 8b - omadan hınire rıakleclilecek koru iiziimlerden maktoau baTeıı miizıtyed,,ye çıkarıldı. İhalesi 14 Agoıtos 93( Salı gönii· imali ile iştigal eden şirketlere edilen hiıı11e miktarının tamıu:a. 

l "Şı11a 450 kurut. diir. Kiralaml\k isliyenlerin yüzde yedi buçuk pay akçalı&rile bir· n wnreti umomiyede her ne şe· nın iştira1ı imz" ve taahhüt Te 
HTAR: liktu ihale giinii saat 14,80 da hankamıv.a müracaatluı. kilde olorH ollDD inşa"t için her hiHenin yüzde onu ietihıal 
llu istaivoolar arasında bnlunan dııter ietasyorılıudan hmire 3039 (242) muktezi mal~eme TÜCnda g ... tir- d . b a·ı k I" 

1 
·' f; " ohıo agu ıı at e ı me aaua 

'Pıl'*c"k nakliyattan vukarıda İl!limlera yazdı ilk u;ı;ak iıtasyoua 1 • M h b • H • M.. mege malısul!I biloümle imalatha- gelecektir. lhraç olunacak yeni 
•it iicretler alınııcakt:r~ zmır n ase eı ususıye U• neler tesisiyle tenggul "den Şir· hiHe senetlerine talip olmak ha• 

Kuru incir Rakllyatı dürlüg'-' ünden: ketler hrafından ihraç edileoek ııueonda mevout hiHe senetler( 
l> ll) At!ustos 193..& tarihinden itibaren mer'ı olmak ü.zer.e umuı~ı esham Te tahvil&ta kaydolunmak eahabından bAherinin işba tezyit 
,, el'let Demiryolları Qehekesi i.izrinde yapılacak kuru ıncır nakh- Nl3o. Oınsi l . k Mevkii Bedeli sahıkı L. Teya bunları iştira Te bn gibi esoHında e:ıhip bnlundu&u biıı1ee 
.. atı d .. ]Jangar kincı ·ordon Şapbano S. 650 " n arı: şirketlerle teşriki mesai etmek, miktarı nisbetinde hakkı riicha· 

ı ki' tt n ton ve ldarai Husueiyei vilayete ait 13 No. in Hingar 31/5/937 tari-ltıı - En az on tonluk hama le teşkil eden na ıya a rabian: şirkt-tin tesisindeki ga- nı olacaktır. lşbu rüchaniyet 
OIJ:letre b 

2 
k bine ra<lu icara verilmek iizere müzayedeye konalmoAtar. Talip· 1 1 

2 
aşına uruş. " ye eır tt münasebettar olRn moa- meclisi idarece gazetelerle illa 

- p k d k . ,. k 1•1·cret alınllcaktır. lerin 26/8/934 Pazar giinii saat 9 dan 12 ye k,.dar Enciimeni erR en e na lıv-attan 11: uru~ · melAtı ifa eylemek üzere zirde olunan mu" ddet zarfında ı'l!ltı'mal · vilfıyt•te ~elmelorı. 5'2ô7 (241) 
Kumdarı KakliJ'&tı muharrirlııi imza 1ıtanbnlda Ş i •- oltmahilir. Şirketin ihraç eyli-
ızmır-Kasaba ve Temdidi Hatları Gayri menkul malların açık hususla faiz ve masrafa dair lide tramvay caddeıinde 127 na- yeoeği hisse senedatımn numu• 

b 1 Eiul 1934: tarihinden itıbaren lzınır - J(neahR ve temdidi artırma ilanı: olan iddialarını enakı müspite- marada mukim esbahi em laktan neleri knblelihraç lieclittasdik 
,_•tttı iizerinden kaındarı nakliyat iicretlel'İ ton ve kilometer lıa- Dosya No. 932-2002 leriJe 20 guo içinde icra Dııire- Şeker zade TeYfik Paşa, Beşik· ikt isat Vekaletine tevdi edile--= 3.1625 kuruşa tenzil edilmiı:ıtir. .l\1iitnvoffo JJeon Alnlof efen- lline bildirmeleri, aksi halde taşta akaretlerde 76 nuına cektir. Ji~sas mtıamelesi Türkiye-

-la.111.ut Ve Qam Kabuğu lf akliJ'&tı di zevceEıi Madam Uefkula ve i.ıaklnrı tapu sicilile sabit olma· rada mnkim erbabı ticaretten ele olmasına mebni Türk ano-

li lz111ır , Bandırma Haydarpwm. Darinoe, Sıunsıın ve Mersin kerimesino ipotek sen11dile 350 chk9a satış bedelinin paylaşma · .i){nstafa Mecdi bey, lzmirde Esir rıim şirketine tebavTülü iktiza 
-~anlarına mürettep' o]mRk ve ;sgri 

011 
ton vagon bam olesi te~ İngiliz lira ı borçla ıniit0gayyi P sın<lnn lısriç kalacakları ve ta• hanında mukim esbabı em laktan ettiği bildirilen merh:eıi Pariate 

'ti etnıek Teya bu ücreti Terrnek Rartile palamut ve çanı l<abngn Mose ve Efrnyim ve ltefoil ve yin edilen zaman()a artırma be- aekeri zade Hacı YHlnbey, lz- bnlunan lzmiriu yeoiden inşaeı 
t.r~ 15 Ağustos tarihinden itib1&ren' mer'i olmak iizere yeni bir Sarin~ ve Linda ve M_atildn!a deli gayrı menkulün yüzde 75 mirde Birinci Kordonda mukim tetkik şirketi bu muamPlatı ü9 
t •f• tanzim edilmi$tir· Bn farifore g<>re ton ve kilomt1ıre başıııa bih·esaye ve kendi n~lsı~ne bıl ini bnlmadı~ı takdirdo en son erbahı ticaretten Kır zade Masta- ay zarfında ifa ve ikmal etmek 

l 
1-..ıoo kilo t k d -, de 3 50 kuruş asale Madam Eıter bıntı Rafa· artıranın lJtabhüclü baki kalmak fa Ruhi bey, fzmirde Biriııci kor- üzere imar Te in11aat huııısları-

Oı me reye a ar mf4&k e 1 

1 1 l .. t "' 
lG1.:::_!~ ' c 350 kurallı& ilaveten 2,00 c yi~ uhdelerinde kayıtı o arı k z. uzere ar armanın onbtıe gün daha donc1a,8nomarad" makim erbabı om ifasına miilıaşerete mezooi· 
t() ~ c c 450 , ' , 1,00 c mırde Saçmacı b,.mamı 80 a- temdit edilmek euretile 30-9-93' tüccardan Tımraşlı İbrahim Et- yetine tevfikan bir kısım iooaa-

l lc:ilooıetreden hiitiin ınesafa için 2.00 c ğında Ye elyevm lzmir. Ka~as- tarihine musadit Pazar gönü hem bey,lzmirde Biriuci Kordon- ta başlamı' olmakla inşaatı me31• 

}f alınacaktır. tro daireıinin tahtı ışgalmde eaat 11 de gayrı menkul ençok da,8nnmarada malim erbabı ti· kürede hukuka tanımak ••rtile 

alı, Zeytinyagı. Yunlurta Ve Susanı Nakliyatı buluoa.n eski 20 nomarall hane artırana ihale edilecektir. SAt•• caretten Reoda zade Omer Ap· şirket il~ride meomo ıermayeıi. 

1 
lzmlr-KasaDa Ve Temdidi Hrtlarlnda 8000 hra kıymeti mohammeneli peşin para Jledir. Mal bttdeli a· tükadir bey, lzmirde Rı~tımda ni yö,, bin liraya iblağ etti1tl 

lO 2 lllir • Kaeaha Te temdidi hatlarmda ton ve kilomere batma olup işbu gayri menkul tarihi lınmadan teslim edilmez. Mal (56 numarada makim 1zmirin ve bu bapta muktezi muamelitı 
,637k . . 30 .. .. d b d .. '1 '"• oru1;1 üorete tabi hı.lı Te 7.906 kurut iioerete tabl JJeytınyaflı, ıUinındRn itibaren gun mu · e eıı Terı mezee ihale k~rarı 7enideo iopıınt tetkik şirketi kanuniyesini ifa ettiıti takdirde 

.,, •rıı 'Ye yumurta nakliyatina 10 .Ağuıtoı 1934. tarininden itiha- detle açık utırmaya ;çıkarılmış- fe1hedilir Te kendiıinden eTTel müdürü amomiıi Möeyö A. P. şobor Td ka1abat dahilindeki 
ii'ln devJet deruiryolhHrnda mer'inunıumi tarifdnin birinci eınıf tır. Talip olanların kıymeti mu· eo yükıek teklifte bulunan kim· Karminati, Pariıte 1l'çiincii Vik- arsalar üzerine ebniyeler inta 

l"~i <>lan 5,25 kurut tatbik edilecektir. hammineoin yüzde yedi bo9ogo H arzetmiş öldugu bedel ile al· tor .Kınanüel oaddeıinde 61 nn edehileoektir. Rn tezyit moame· 
tati ~tbikat şartları hakkında ıualfıınat almak için 10 Anıto819S4. nispetinde pey akçesi nya milli ma~a raza oluna oua ihale edi· marada mukim erbabı Hnayiden JeMinin hitamına kadar şirket iif 

hınden itibaren iıtaayonlua müracdat tıdilmeıi rioA olunur. bankanın teminat mektubu Yer. lir. O da ra~ı olmaz veya bu• Mösyö PolJil, Pariıte Üçiincii yerde birer numunelik bina y•• 
...., 3262 9-10-12 (246) meJeri Te artırma 15 9 93ıi tarı· Jnomazıa lora Dairesince hemen Vıktor Emanoel caddesinde 61 pabilecektir. 

LI. " ": hine teel\düf eden Oomarttoıi ğü· on beş gtin müddetle artırmaya numarada lzmirin yeniden inşa· Altınci maddö -, Şirkflt •~ 

lJ 
.,ılaliahmer Cemiyeti Merkezı uü aaat 11 de dairede icra olu· çıkar1hr. Bı .. artırmayı alAk•· sını tetkik ııam !Anonim şirket mRyeıının tamammrn ittirall 

ll'l . . nacaktır. Mü,terilere ait 32-2002 darlara teblığa haoet olmayıp (Franıız) Parlıte -Oçüncü Vık· ve taahhüt ve bur bir hiı1eoi• 
umısınden : nomarah dosya irae oluoahile· yalnız ilanla iktifa olanarak en tor Emaoüel caddesiode 61 mı- yUzde oııu iı1tilıeal Ye 'irketia 

11~•kişebir Hililliahmer Merkez Ambarında. cegi gibi tozla izahatı ilzama çok artırRoa ihale edilerek her oıarada tetkikat T6 tetebbüsa~ı tastaki müeHiılere teblij?olnodat 
1 - llııhammeıı kıymeti 20000 koru' olan ID değirmeni mal· dahi verilir. Talipler bo hoın· iki halde birinci ihale edile11 amumi7e tlrketi merkezi1eıi nam tan ıonrı. ite b"oliyaoaktır. V: 

•enıtıei ile 
148

1:. • h . . 
1 11 

ınn daireye talik olanan a9ık kimıe iki ihale rraemdald fark· Ji'raoıı• anonim ,1rketi1 Pariıte bfNedar yazılanlara tediye ettik 
a.ıı. uOO koru~ kıymetınd• mu tehf makıne yağ arı . di · k ı · üb · ...... 6 
"llıt01 90

,. . . artırma şartnameıiHı 5.9.934 ta- taıa Ye ger zararlardan m•'al 17ena oadd•lnde i8 numarada lerı ta aı tı m eyyıo maYaaaaa 
•:>w. tarıhıode, b' · ld J L. R d t ·ı k ili 2 _ M . 

8 
oral ., rihiodeo iUbareo oku1• ılır. o atu 'H tap• haro•oıa Bele· makim •babı em iatan e!Jlt eeoe • Teri ece Te 1ermayen 

taba)( nbammen kıymeti 10000 kuruş ol n p •n e ~maye Hakları tapa ıiotlile uhH ol· diye Te Vakıf ioarıoın ye 7lüe Sadi bey ile tertip T• ihracı ber- n11fmın tediyeıinde Hbabı T• 
--•lzerıı 'Ye. fincan takı~la~ile 1(9~00 koruf kıyırıe~;:ekl iı~~·:t mıyarı ipotekli AJaaakhlarla diger iki ba9ak cleltAUyenia mtif&er.I• y99bf ali kararıa,tırılan biıaelH dinde bulunan Hnedatı mnT&k• 
"tııao eıı Te muhtelıf lamba Ye şış.-ler 12 a~ust~R Eak/•~. ~ok~ alak•clarların ye idifak bak ••· 1• ait •IMlt• ilAa olanr. e11tebt h1alade bir Türk A.oo· kate Hnedatı Hliyeye tahTil ecH 
••tı' k:~•~dan t"lipl~~in yüzde oo pey ak:eı;~ıo(2'8) :;6~ • ı lldUerinia b• lııaklaruu T• btı • · st19 (48) alm tlrke&l "tkll elanmaştar. - L/Jlltn çtviriniz -

ınııyonon• mnracaatları. • -



·'ıtlHle ö ıı:euı Aıır 

IPcektir. Rirketin biıs<' seneda- lıisablyeyi takiben içtim« edecek mın olmamak iizere mendı ati- kendilerine tahsis olanacak his- !erdir. Ve bu vcçhile <Jereyaıı 
• 

tırıın hır tarafı Türkçe diğer ta· heyeti umumiye tarafıı:dıın IDPC· ye dnlıi meclisi idıır,.nin cümlei ıeden başka ınecli~te hazır bolu- eden müzakerat mer'i ve mote-
rnfı Fransızca lisanlarile tanzim llıi idar<" ılıası kAuıilen yeniden salabiyetindodir. Şirket eşhaıı nacakları günler için hissedaran her olacaktır. Birinci içtima ile 
olııııacııktır. Ve bunların Tilrk- intıhap olnnor. Dördüncü ~ene saliseye ve sııir şirketlere ve ida· heyeti nmnmiyesince takdir ve ikinci içtima beynindeki nıüd-
çrıi asıl 'f'e · franaızcıısı tercem nihayetinde sülüsü ve beşinci se· relerıı kar~ı temsil eılup işlıo tayin edilecek bir ücret dahi det yirmi günden dun ve bir 
ael ve itıhar olunacaktır. Serml\· ne nihayetinde ikinci ıülösü kora ~an'atı temsiliyesine aıt biloümle ahzedeceklerdir. aydan efzun olmıyacak ve ikinci 
y•nın ilk talısiıinin tediyeAinden ile ihraç olanarak yerlerine di· muamelatın ifaHı bileümle me- D6rdünotl Fasıl irtlmaın davetnnmeleri on güıı 
ıonrn kalacak miktarı firketin gerleri intıbap edilir. Altıncı se- mnriııi ~irketin azil 'f'e tayini Heyeti Umumiye Beyanındadır evval ilan kılmacaklır. 
ilıııpcatına giiıe nıokassaten ve ne nibnyelinde mütebaki iiçiincü iicıırat, maaşat ve ikrsmiye n Yirmi ikinci madde - Sa- Yirmi yedir.ci madıle - Be.v
yıı ılef:ıt 1111 ıııeclısi idarenin k"· Ri\lüs aza çıkarak yeni aza inti- tek:ıüdiyelı>rinin l~yirıi miktarı reti montazamada akti içtima eti uınuıniyeye meclisi idare re. 
ı""'" Der a~det ve sair lazım- hap clırnar. Ve lıundarı sonra ile ınoınurıyetin kaimi veya te- eden beyflti amumiya nmnın lıi riyaset eder. Ve reis meTcut 
gPle•ıı ııı:ıhallerılo elsiı:ei runhte- her 8flne kıdem ililıarıyle siilii~ kande sevldMiniıı tayın ve tem. bisseılaranın heyeti mecmuası olmadığı halde ıneclisi idare 
Jıted 11 ı;ı4arı re~ıui ve gayri res- azl\ tecdit olunur. Meclisi idare şiti, şırkete maktezı bilcümle m>1kıımmda bulunur. azası işlerinden birini riyaset 
mi lıazı gazetelerle Jaekal otuz azası kamilen ıstifa ~elerler v11ya eşy" İnRlıRuliit v11 mevııdm işti- Yirmi üçüncü madde - He- vekilletine iııtibnp eylerler. Hey
ı:;iın 11nel ilan olıınarak nıülale- lıeyeti oıııumiyece kaıııılen tep ra~ı, her tiirlii ıhtırA ve saire yeti umumiye her sen11 haziran eti nmomiyede hazır olup en 
lıo olunacaktır. istenilen serıııa. dıl olunurlar~" herveçlıi balfı berntlıırının ab1, rn i~tirnsi ve ya zarfındıı. ~irketiıı merkezinde ziyade hisseye malık olanlardan 
p·nııı ciiz'ü tamamen istifıı edıl- kur'a ve kıdem sırasiyle intıha- lıey'ı ve Y" ınovkıi fıle vaz'ı meclısi idarenin ademi daveti iki!i rey toplamak hizmetini ifa 
dıkıı·ıı -.uıra keyhyet tahriren hat icra olunur • .Mecli~i idare muamelıifının ıfaHı, şirl,ctin ına halınde iktisat vekaletinin da'f'e· 11yler. Heyeti umumiye katibi 
lkıı•at Vekii.letıne bildırecel.tır. i.zalarının nı~fı Tüıklerd~n ıııü amolfıtı ıcraiyesiııın ft1ılviri ~ir- tile sureli adiyede akli içtima reis ile rey toplamaga memur 

l'etlıııcı ıuadde -- Hısseler rekkep ve reis ln 'l'iırk ol .. cak- ketın lıılcllnıl" ıniibayeatınıo talı- eder. Randaıı başka meclisi olanlar tarafından tayin olunur. 
lıNlelınııı nısfı tedıye olunuıw•- tır. Huııların ıki Aiilii•üniin da· tı kııraııı alınma~ı ~irketin l{S· idare veyahut sermayenin yiizde Yirmi Aekizinci nıadde -
Ja d<ı:ıırı verilen seneılatı ıııu - imi ıkametglibı şirketin idarıı yeai dalıılıııdelıı lıılciinılo maka· yirmisıne malik hissedarların Heyeti nmumiyede müzakero 
vakbte esbabının iıınıııc ıııııhar- mNkezinin hıılnnılaıta şehirde v~llit ,.., taahlıiiılatın tnsdık Ye gelmesile meclisi idare azaları olunan hndasata ekıeriyeti lira 
rer olı<cak ve bedelıııin yiizde olacaktır. Şirk~tın ıııuralıh•s iiz·<- kahulı, ~ırkele muktezı malze- bunların iıntinaları halinde ikti- ile kıırıır verilir. Tesav!i !\ra 
onu ıedıyıı oluııınadıkça l<ahıli sının ecnebi labliyolinı baı~ olan- ıııenın ı~lırn ve ıetlarıl;i şirketin sal v.ık•lletı icap eyledikçe sureti hasıl olurea reısın balondağn 
hııv:.!e ve fiiruht ol:uıııyacaklır. !ardan iııtıbııp edılelıılir. Çıl.aıı ıntsarıfı aınunıiye~ınin te~biti ve fevkaladcde olaıak heyeti omu· tıırl\lın kararı muteber olnr. 
vo b:ıııların bavaltı ve lürnhıu azanın lekrnr intıbı.iıı caız ola· her türlü lev:ızımının tayini şir miyl'yi davet edebilir. Her Müzakere olanacak menddın 

~irkelın delferıııo kaydedılernk caktır. ketın ırıaılfih:ıt.ııın tnhsıl, düyo- sen.ı beyeti uaıomiyenin iç- cotveli meclısi idam tarafından 
zıri bayi ile uıü~teri ve müıli- Oniiçüııcii maddo - Mı·olısı nuııorı te•vıye ve hf'sabatının timaı nıhaytot yirmi gün tenzil eılilir. İşlın cetvele bahil 
randan biri tarafından imza idarnnin i9tııııaı icabı ıua~labaı:ı tayın ~e trshıti, her llirlii teş>ıb- akdeıu tahriren lktısat Vekale- olacak ment meclisi idarenin 
oluıııuakla icra olunacak ve tl\bi olacak ise ele Rerı•dA la•kal lıü•ala i~tırak, •••ııeılatı cıro et · ııne ıblıar ve bunu mataııammın teklifatı ile hamil oldukları his 
kejfıyeti bavalo ve füınlılu diirt defa ~ııl.etııı ınorkeziııde mele, ~ek, Prure nıulı•rrer senet, olıın islid:ıııanıeye içtıma edecek selerin bedeli şirket ıermayesi

aerıetle dalıi zikir ve i~areı lopl:ınması liildiltiir. ~I üıııkna- kanıbıyu vo Mtl't' gılıı her türlii heyete arzııdilmek üzere ihur nin laakal yiizde yirmisine bıı.llğ 

kılıııacaktır. Hedelin nısfı tedıye tın mntelıer olnı:ıaı loı:ık:ıl "'"" scnP<latı fıı~:ıııJerıirı IPHvıyesi ve edılmiş bulunan meclısi idare ve olan biaaedllran tarafından yev
olandoklan liOnra senedAtı aslıye tından lıir zıyade """'"' hına! lmrıl11ra kelıl ve aval cılıııak gibi miifettış rıtpcırları ve senelik bi· mi içtimadRıı laakr.l on gün ev· 
hamiline ait olmak üzere mu· hnzurnna ınıırıııttıır •• \1eclısı ı<l.ı- hilcliııılo 11111aıııel<1ıı11 ıfa~ı, her l:inçoııun birer nu~hası l•ffolo- vel vuku bulacak tPklıfattan iba
barr"r lııılnnacaktır. reııin karnrlnıı lı>li hnzır hulu- liiılii nıiihııycar, ıaııhhiiılat, nıii- nacak ve heyeti ınezkfıro de ca- ret olacaktır. I~iıu cetvele dahil 

Sekizinci madde - Hisse se- narı iızanın <·ks<'ıiyeıi Aı a•ıyle bad .. llH, nıacır ve ya ıuiistecir ıııbi velı!ilelten bir komser b& olmıyan hosnıat heyeti umumi· 
ııelleri şirket nazıuında kııbilı muteber olor. Tesavii arn vuku- •ıfaııyle lıer tiirlii tıraHt, uznn zır buluııacaktır. Meclisi idare yede miizakere olunamaz. 
inkısam değildir. Te ~irket her onda keyfiyPl içtimaı :ıtiy" talık vry:ı lııs:ı lıeı· nıiielıl•t ı~ın şir- ve nıiifettiş raporlarile senelik Yirmi dokozonco madde -
hisse ıçin hir Pabip tanır. Bir edılır. O aııelıt dolıi te•Bvil :İri\ ICf•tın emvali ıııeıılıııle vtt gayri bıl:inçodan ve heyeti uınoıniye Heyeti omnmiye bilcümle be~a
hieaeıhırın varıs ve dayinleri hiç vuku bulursa mevzuu lı11IH o!:rn ıuNık•ıı .. sını ıltızanıa veı ıııek gıbi zabıtnamelel'iyle ve heyeti mev.- batın tetkıki için gerek hiıseda
bir v••ile ile şirketin emval ve teklif reddolnnıır. lııı•u•Ht111 !.:ahul vc ıfa~ı, şirkete kı1rede hazır balunı<n bissedarl\· rırndan ve gerek hariçten bir 
emlakının tahtı hacze vaz'ını Ondördiincii ıııadıle - M•·c·.1 aıı ıııoıbalıj:tın çelıılm<'ijİ, ııakıl ve ııın <lHami ve miktar hisselerini vl'ya miiteaddit müfetti~ tayin 
talep ve şirketin omura idaresı- lisi ıdareniıı ıniizRkerntı z~bıt dMıı şııkı•t varıılıdı vo eshamı ıniiheyyın cetvelden Jörder nhs- eder. Şo kadar ki ilk hesap se
ne müdnhale edemezler. ve lıti- defterine kayt olnnnr. VA :r.ıri knr~ılıl. l!ii-ıerornk ıfnyı mnaıııe- hııRı heyeti umonıiyeıııo içtıına nesi için iktiza eden müfelti~ 
fayı hukuk için şirketin mnlıasAbe reis ile hazırı bilııwcliı bulıııı:ııı !At olunmaKı gerı-k Tiirkiye <l>.- giiııiir.den nihayet bir ay zarfın- ler ınüessieler tarafından in-

ilza tarnfıııd•n ımza edılır Zoh h ı · l t.b J lı.t l\l"f tt· J · defteri ile heyeti umomiyenin ka- ılın<le v~ g.relı ı:ırıçıo ayııı da ktısat Vekaleıiııe gönılerıltı ı ap o unnca ır. u e ış erın 

rarlarını kabule nıecbordnrlar.Şır tın Mureti veya hır fıkrnı ınah· ııı:ıksaılı takıp t•tlen lıer türlü ceklir Iıleclisi idare azalarına, müdiir-
rece•ı ıuııtelter olınal< ıc;ın reıs ı b Jı ı k b t' ı ket kendi hisAe senetlerini mii- ~ırk etlere i~tıuk rfııı<'k, Renılıkıı- Yırmi diirdiiııcii madde _ ere, mu ase eci ere ara e ı o· 
veya vekil taralııırlaıı imza olıın M f 

lıayea eden::iyecej:ti gibi her ne larıı dahıl olmak, tı•l's•iis etmış Heyeti uınamıye vekilleten veya maması şarttır. ii ettişler va-
mak lazııugelir, 

muameleden dolayi olarsa olıon ltlııra ve ya l•h•• eıın .. k ıi,ern bulna- 88 nleterı liiıtkal on bısseye ınıılık zifeleriııın tamııınii ifasından ve 
Onbeşiııci ıııaıldıı - ~ 

tcmi01ıt ve rehin mııkamınıla ka- ıuıı1 olan hılcıiınle şırkeılere şır- olan bıssedarırnclırn mürekkep verecekleri raporlıırıa hakikata 
meclıs llzasıııılan har lıiri11in ~iı·· 

bal edemez, kel~ aıt omval ile ve Y" lrnyıt olacaklır. Heveti oınaıniyedege- ruokarenetindeıı gerek hlsıedar-
ketırı yirınibı>ş bıPs<' •eıııeılıno 
malik olınaRı lfızını ı.:clır.l:leııetl«tı olunmak •uetıyltı v., ya e•baın rek aeall'teu 'f'e gerek veklllelen lııra ve gerıık hiikftmete karşı Dokuzuncu madde Ev. 

katı, moıtyyenede tekasiti tedıye 
olnnmıy"n hisse sened"tının sa
hiplerinden teııhhttratı vakıadan 

dolayi ihtarı keyfiyete hacet 
kalmaksızııı taksitin ba11llii gü
niinılen itibaren senevi yüzd.ı 9 
(Yüıde dokuz) hisabile lbfıı; alı
zohınacaktır. 

mezbore şirketın sandııtın" tevdı 
olanacak ve ,izanır. 111l<ddctı ıııo· 

muriyetleri zarfında ijatılamıya-

8atın alarak ve sııreıı ıııııaııııye hazır bulunan hıssedaranııı her mes'aldürler. Bunlar teftişe sa. 
de ber ne suretle o!ıır~a olsun 
iştırnk etını·k, miiılılei ~e uıüd-

caktır. Bunların iizı>rıııe fiirıılıta ılca aleyh sıfıılıyle hı'r tlirlii ta
c&iz olmbdıgı oldo,(!ııg 111111 ıııii- rol.o kanıııııyeye teve•~iil etmek 
beyyin bır damg>< vurulacaktır . her tüılii ırıuk:uel:ltı, snlhname-

on bi•so içın hir reyi olacak V•ı 

şo kaılar ki her hır bı8sedarın 

on b11şten ziyade reyi olamıyacak· 
tır. 

!Jlbiyetıar olup idare nworaııa 

müdahale edemezler. 
Otuzuncu madde - Her sene 

alı.ti içtiıııa ed~cek olan heyeti 
nınoıniye şirketın omura mesa
lıhine dair her sene meclisi idare 
tarafından takdim olanan Jıiyiha 

9 AJ?uıtos ıusı 1 

cek kararlar gaip olan veya 1~~ 
hatif rc.vde holıınan hiBled~rl 
için dahi mechariyiilicraılır. 

Betinci Fasıl 
Hesabatı senevlye ve mDfrtıı' ' 

defteri beyanındadır 
Otuz dördüııcü madde-~·~ 

ketin senei maliyesi Kanunns~' 
iptidasından bed' ile ve Kiin011 

evvelin ~onuncu günii hitaııı br ~ 
lor. Fakl\t birinci senei ıuelif ~ 
müstesn" olarak şirketin soreV 
kat'ıydo teşekl..iilü tarıbi il•' 1 
senenin Klinunııevvelinin sonu•' 
en günü beynindeki nıüddeti ıı· ~ 
mil olacaktır. Meclisi idare h11 

sene nıbayetinde şirketin ın•''' ; 
bat ve diiyonatını havi bir d•~ 
teri umumi tanzimve işbıı dıf· 
terle mavazeııe Jefterini ve b' ı 
sabatı heyeti oınomiyenln ıçıi' 1 .. ,.~ . 
maından kırk gün eYvel ıno d 
tışlere irae ve tebliğ edacck fi , 
heyeti ıımomiyenin hini içtiııı" ; 
ında takdime yliyecektir. BeY11 

omaıniyeye dahil olmak saııh1' 
yctıni haiz olan her lıissed" 
mezkur deftcı·i "" hiMBbati fllU• ;

1 

taleıı. ve muayene edebilir. 

Altıncı Fasıl 
Temettuatın sureti taksimi "' Ilı 

resoımaıe mahsup akç• 41 
beyanındadır ı, 

Oıu11 lıeşınci madde - Şırkl' ı 
tin temettoııtı safiyei seneviJt' 
sinden evvela hi 11\ istisna bis!1' 

terin cümlesine faiz olarıık bede~ ' 
teaviye edilmiş 8ermayeye yüııJI 
yedi itasıııa kifayet edecek JlJelı' 
lıiğ ve saniyen ihtiyat ak~si 111 

teşkil etmek iizercı temetto•tı 
mezburenin yüzde beşi ifraz oıoo· 
elaktan sonra baki kalan kısrJl1 \1 
Bareti atiyede takılın olunur. 

Yüzde ona .Meclisi idare rıı•· 
sına 

Yüzde onbeşi 

seııedatıııa 

d 
mÜtıSRiB bİ811 

Ve mütebaki yüzde yatıııil 
be~i hisee eenedatıoa.. . 1 

Otozaltıııoı madde - Beyetı 
umumiye hisae aenedatmı b~1 

eene lıir miktarı ınnayyeni 1ı:ıır' 
keşidesiyle tedavülden alıAırı•' 
Uzere hasılatı safıyeden her ıe01 

yüzde bir mıktarının lfrnz10' a 
karar verehilır. Şu halde kur••' dıı 
isabet eden lıısse senedatı iıtit' Ilı~ 
dat edilerek anların yariııe bır 
rejuissans hissesi verilecek ye b~ li1i 
yeni hisseler için kemakıi.n Jıil' ~ç 
sei temetto verilecek ve fak

81 '~ 
Onunca madde - Şirketin 

taksitleri vaktile tediye edilmi. 
yen ıenedat esbabı alrylıine ika
mei dava etmeg., ve lıiSPPleri 

dıılıi eatmağa sa!Abiyeti olacak· 
!ır. Ve bu makule satılma11 la 
zımgelen bisRe senedatının numa
raları gazeteler m:ırıfetıle neşir 

ve ilan olanarak tnrıhi iltınılan 

on lıe~ giin sonra ~irkct lıiçlıır 

~iina ıhtira ve ıııaanıel!itı adti
yt•ye ıııeclııı r olmamak ve zar:ır 

ve zıytt1ıı stllııhıne ait olmak 

iizer11 n ..... ~····t ve sair ınnhııl-

Onaltıncı madde - :\leclısi lerı, itıtrıfnaıııeleri, ilıranameleri, 
idaro azasından bir v11ya lıir hııvaliitı akt ve lrnhııl etmek ha
lıaçının vefatı '<'eya ıstıfası cız V>lıl Vtt lı•kııtıııtokve teclıyatın· 

vokaıındıın ny:ı sair bir Robeptcn dan ifa~ındaıı evvel ve ya sonra 
dolayı bir vııya hir kaç her tiirlü muamelatı alet ve ka
aza yeri miinbal kalırsa ıneclisı bal eylemek fıer altı ııyda bir 
idare işba y11rlere ıuuvakk>llea ~ırlıııtın diiyun vtt ıııatluba~ını 
aza t~yiıı eyl~yecek ve intıbabı snreti ııılicmıledo giislerir bir 
kat'ı gelecek bey'etı nmnıııiye rapor tanzımıyle Jııııın konıisoır 
tarafındırn icra olon•c•ıktır . l~t·n ve ya lwnıesorlcro ita eylııınek, 
yeni a:<a selotının müıldetıııı ık. 

Yirmi b<'şinci maddo - Da
vetnaıııeleı· y~vıni içtimadan la
akal bir ay evvel resmi ve gay· 
ri reaıni altıııcı maddede beyan 
edildıır;ı veçhile gazetelerle ilan 
kılıııacaktır.Davetnamelerde ruz 
namei müzakerat zikredilecektir. 

ile hisabata dair müfettiş tara. faiz ita olanmıyacaktır. 
fın•lan verilen raporun kıraatı Maddel mnnzaına - Haııı 1 

istima ve hi8abatı ledelmüzakere line ait olnıak üzere bili!. k•f 

''ı 
~tıı 

mal edeı. 

On yedinci ınadıle - Meclisi 
ıdare her sene lıZReı ıııeyııııından 

bir reis iki reis vekili intihap 
eder. Vo reisin veya vokilınin 

ler bor••ıl•ıı111lıt vo lııı horsalar- gıyabında vekalet etnıl'k ıı;üzere 

dıı beııiı;ı: :ılıuıp satılınası kıılıol Azadan birini tayin eyler. 
olunnrnıııı~ ı e ıııti.r.ııyede larikıle o,. sekizincı madde -Azadan 

lııss<•ılaraıı bnyetı umoıııiyesine 

ıta olaııncak müfredat ccıvelleri 

ıle pıl(ın~oları ve hisahı.tı tan-
zıııı ctıuek, işba pilançolarm 
tanzim oluııduklnrı tarılıler ara-
sındll ıuürur eden ıniiddetler zar. 
fınıla şirketçe i<ıra eılilrn moa-

melata dair lıir rapor tanzim 
etmek, aınortısnıan içiıı toılri-

hı~sol~ıı •alılncııktır. Ve bu meınl\lıki ecııebiyede ikamet veya 
ınuvakkl\ten gaybulıet edenler es- kıni münasip göreorgi meba 

veçbıle lıırulıı olunan aenedat 
ııayı mii;ı:RkeraltR kendılerı· ne lıJıi tayın etmek ve hasıl ipini olunacıtk ve mii~terilere 
veklılet etmek u··,,,bre rPfıklerı·nden olacak karın Pareti istimaline eskı •erıt•tlnın nnınaralarını ha "" 

· azadan birini t•yın edebilı'rler. daır heyeti umumıyeye teklifat-vı olııııık iizere yeni eeııedat ita 
kılıııaca~ııı. Satılan esmanı ha- Şu kadar ki Tekalet ed~cek aza ti\ bıılaıımak, beyetı uınıımiyeler 

1 1 nm kendi reyi dııbıl olıln"o hal- ıçtımaa davet etmek, ıçtimaı sı uı 11 e,larm şirkete olan .., 
deyıııııe basr ve tabsıs olunur. ıle ikiden ziyade reyi olııııyacak- uıııunıi raznamei miizakeratını 
Ve ııoksanı andan talep olnnı .. tır. Bil:\ mazeret iki ay mütema- tayın eylemek sermayenin tezyit 
cııj!ı •ıhı fazlası Tar i•e ona itil dıyen bil .. sale mecliHi idare mü- Yeya tenkısini teklıt eylemek, 
olunur zakaratmda balanmıyaıı azaya şirket nizamnamesinin tadilini 

üçflncii. Fasıl iıtıfa etmiş nazarile bakılır. leklıf şirkete faydalı gördiigü 
Şlrketm Umuru Dahlllyesı On doknwııca madde_ Mec- bertürlü makarreratı ittihaz ey-

Beyanındadır Jisi idare şırketın omur ve em- leınek meclisi idarenin climleı 
Oıı hı rıııcı madde - Şirke- valinin idaresi içlin ıktid 8 rı tam· salsbiyetindenfür. 

ıiıı uıunıu wualıbi beyetı umu- mı haizdır. Ve batta sulh olmak Yırmınci madde - Meclisi 
nııye taralıııdan mansup ve beş 'f'e hakem tıyin etmek salAbiye- idare mnaddı wabsa~a ve bir 
ten oıı be~e kadar azadan mü· tine dahi . maliktir. Ve Jıey'eti müdıleti muayyene için haiz 
rckkep bir ınecliıi idareye ihale omnmiyt-yıı arzolonncak hisahatı olduğa ik1iJ11rı kısmen v11yabot 
olunıı r. Ve '" kadar ki ilk öç tanzım ile tevzi olanacak temet- tamamen azasınıhn bir veya 
•~ııe müddet için teşkil olana· tüün mıktarını teklif 1oder. Mec- birkaç zata ba vekaleti mahsnsa 
cı.k m .. cliıi idare azaıı müeesıs· lisi idarenin reisi gerek müddei ihale edecegi misılln meealihi 
ler tınalından tayin olunacaktır. ve gerek müddea aleyh BJfllityle carıyenin ruyet tesiııi için ha-

Onikinci madde - Üç ıene huznrn mebakimde bizzat veya riçten dalıi hır Teya birkaç zatı 
miiJdet için ta7io oluoan izaoın bilnkalet tirlı:et namına moda- tevkil eyliyebilir. 
miiılıleti memoriyetlfırl hitam taada bnluour. Sırf tadat mahi· Yirmi birinci madde - Mec
bulelnk faı; aonra üçüncü eenei yetinde olup temdidi mutazam- liıi idare azası hasılatı ııaflyeden 

Yirmi altıncı madde - He· 
yetı nruomiye gerek asaleten vı
gerek vekaleten şirktıt sermaye
sinin bir rab'ana müdavi hisse 
senedatıııa uıl\lik hissedarlar ha 
ınr bolnnursa teşekkül etınış a<l
ılolıınur. heyeti nmamiyede ha· 

zır bulunacak hiısedaranııı mu
tasarrıf oldukları hısselerin sa 
lifi\:ızikir bir rob'a nıüeavi olup 
ol madıgı anlaşılmak üzere hissu 
senetlerini yevıni içtimaa tekad
dünı eden oıı gün zarfında mec
lısi idare tarafından irae oluna
cak mahalle teslım etmeleri da
vetnamelerde ihtar olunacaktır. 
Bılmür"caa hiıse senetlerini tev
di eden hissedarlara verdıkleri 

hisae ıenetlerinin ve adet nnma
ralarıııı natık birer dohnliye va
rakası ile l9tıına edecek heyetı 
omumıyeye arzedılmek üzere ha 
zırlanmıt olan idare ve müfelliş 
raporlarından Aenelik bilançodan 
birer nüshası talep edenlere ve
rilecektir. Işbn heyeti nmıımiye
nin del'ai ııla içtimaındll ha:ı:ır 

bnlonaıı hissedaraııın asaleten ve 
velııP.leten hamil oldukları hiıse 

senedatınııı mıktan derecei ki
fayede olmadığı halde heyeti 
umumiye ikinci defa olarak iç· 
tımaa da Tet edilir. 

lşhn ikinci içtimada hazır 
bulııııan hiuedaran hisselerinin 
miktarı ne olurea olınıı birinci 
içtimada müukere olunmaaına 

karar Yarilmlt olan hoau1at hak. 
kında icrayı müBBkerat edeoelı:-

Y" kabul ya reddeder. Ve hissei meti illbayiye bin adet nıüeseil tın 
temcttüii tayin eyler. Tebeddülü hiYeesi ihdas olanmoştor. Jşb0 ı, 
iktiza eden meoli&i idare azası- müessis his elııri eıbabı tirketi~ lıı 
nm yerlerine digederini naspey- muamelatına 'f'e emri tufiyeıiD' >ıt 
ler. Ve şirketin bilciimle omur karışmak hakkını haiz değildi!' 1 ~~ 
ve hn~ueatı hakkında bilıuüza- ler. lşlıa müessis hisseler eıb•b' 1ıı 
kere kararı kat'f ita ve meclisi şirJ.otııı basılatı safıyesinden ot0

.
1 

bit 
besinci madde moci bince kePdr 1•1 itlarenin icap eylerse iktidarını • 

tevsi eyler. Fakat heyeti nmunıi- !erine tefrik olanan hissei teJlJel' ~~t 
tün aralarında taksim ve şir1't1 •I~ 

yede aealeten ve Yekaleten şirket tarafından yeniılen hisse seaed-'' ı~n 
sermayesinin lil.akal sülüeanına ·r ) 
müsavi hisseler esbabı ııte'f'cnt ıhraç olandngu takdirde lıa b• ıı 

se senedatının yüzde otnzonıı. bf' l', 
olup bnnl1rın ekeer:yeti ıl.raaı el 111 
baııl olmadıkça serınayeniıı tez dellerini ııakıleıı tesviye etıı> • hu 

Y ıdiııe karar veı·ilemez. şartiyle tercıban kayt olanıJ1 1. 
ı w 

Otuz birinci madde_ Heyeti hakkını ibraz e<lerler. şbn J1J 
essiı hisselerinin yüzde ellisi ,,r· 

umnmiyeniıı zaptolanan ruüza 
ketiıı müessislerinden oları l'~' 

keratı bir t!efteri mahıosa kayt i• 
rıste müteşekkil ( lzmirin yeP 

ye ziri heyeti nınoıniye reiıi ile .-
den inşasını tetkik şirketi ) o.•• 

rey toplamağa memur olanlar ve il9" 
l<'raoıız şirketine yüzde otuz 

kAtip bralından imza edilir. • 
Heyeti omomiyeniıı her içtima- şirketin teaiıine iştirak eden Tii',ı 
ında hazır bnlanaıı hissedarıının müeeaialere 'H yüzde on yeıl 1 . 

de tai esasen Tilcade getiren ıı>~· eeamisi ile ikametgahını •e her v 1 
t>asiıler "Drnhnna ıtit olacaktı.· birinin hamil oldnğo hisselerin ,., 

miktarım mübeyyiıı bir oetvel Şırket tarihi teessiisünd~n it~~ı 
tanzim ile mevcut olanlar tıua- ren beş sene mfiraronda be, , 

fınılan imza edilip zabıt defte- umumiye kararıyle itbıı ınü 0881 •1 
rinin o günkü varııkasıoa rııpt hiAselerini iştira etmek baklı 1 ~1 
ve talep vaknanda alakadaranıı haiz olacalı:tır. Hıınll\rın beM 

t bil 1 . ı· b ' · tRY111 
e ır; o unnr. ıt ırası eyetı omu nııyece t• 

Otuz ikioci madde - Liec- olunacaktır • .Müeaaiı hieıe seııe 1 
lüliçtima ibraz olanacak heyeti !erinin adedi şirketin def•:. 
omnmiyenin zabıt sureti veya müddetince tezyit ve tenkııı eti 
fıkaratı mahreceıi meclisi idare lem1>z. Mezkftr aenetler ilk ~., 
reis voya Tekili tarafından imza ıene zarhnıla nama muharrer •' 
edilir. gayri kahili forubt olacak 6' 

Otuz üçüocü madde - Heyeti mezkftr müddetin inkııo .. 1~_. 
umumiye tarafından işbn nizam- hamiline ait olarak fnrobt 0 

name ahkAmına tevfikan Terile- na bilecektir. 



l"tMltaoı Pa•ıl 
O ihtiraı Akr-esı 

maklıul "" muteher ıuldotamıuı. 

Dokuzuncu Pasıl 
toz d y 

at k ye •nci madde - 1 hti- Mevadı mOteferrlka 
'-•c~·9eıi 0 toz beşinci madde beyanındadlr 
lfrellıoe teınettüatı ıeneviyeden J{ırk dördiinoü madde-1şbn 
kk~ ınebaligin terRkümünden nizıunanoi clnhıli sureti şırketin 

Qf 1 tk C< ecek ve mesuif j teşki lin., lıiik6nıl'f\·e miisllllde ita 
'lılıle ''t•htr 

1 
ve gayri ınfllbuzeye olurHlaktan sonrıl hir ny zarfındl\ 

i111r
1 

.0 tolaoak ve 19bu akçe- biikOmetın merk~zinde resmi ve 
ı, .Jft tnıktllrı şirket ıermay~si· ve clıger muteber hlr gazute ile 
e
11 

b •d.e 0n•ına müsavi bir rad. Ye şirketin rııııameJAtı •eya şna· 
'"• alı~ 0 1dokta ıbtiyat akçeıi hah idaresi hulnnan yerlerde 

Olııo 1 1 •lır nııyacıtkhr. Şn kadar oeraidi re1tıniye ve saire i e nynen 
'ıct 1Y•t akçeei ıerwayeoin veya ionıaleıı neşrolıınRuaıtı gibi 

•onu ,_......... n" baliğ olduktan 9 onra nizamnamei dahilıde hiikft·ııetin 
lebeti lllrfiyat ıcraıile mik..tRrı rniisudedi ilevnknLolacak her gu 

t rnezki\reılen aş1ııRı diişer1e na '"dıhlt keyfıyetıııin iktisat Vtı •r t 
1 

euıettuı,ıtan tevkifftt ic· kaleti tarafından şirkete resmen 
., . d l •u,,t llHibaşeret olurıacaklır. ı,ebliğin(len hir ay znrfın a ıer-

•c •kçe8ı hebflmehal nKkten senenin heyeti ıımnmiye mukar-
11'1l 01ıtcakıır. Ancak ]kti8Rt !'eratı ve ıenelık bilftn90 suretleri 

tljb('n • d' d b' b t' . ' ''- . ., ırne e ılecek emin " ı eye ı uıuumıyenıo son ıç-
'ltı maliyeye tcvc.li "Veya tıma gününden itibaren kezalik 

I ıa111•n """ te talıvili k"bil hir ay zarfında gerek Dersandet 
•t "' h. k d 1 1 . h '- it ıye ve tiirk l)İrketieri- gere taşra a )erv(.ı<; ıı mo Rrrflf 

ta '1rnetıi esham Ye tıahvilAtı ılan kılına<ıakfJr. 
llet.ı;~ilnıek aaretiyle tenmiy" Kırk heşirıci madde - Şırket 
O ır. ihraç edectı1ği hi88elere &Rhip 

lat tn~ sak izinci mad'1e _ Ha. kaydı '5İlnnında ne~reyliyeceği 
ldi 1 f•~neviye lıuıse başına yüzde tarifııamede eYvelA şirketin maki 

Yeni Aın 

valiıi imar ve io•• tirkentioio 
heyeti umumiye i9timaı 19S' 
1enesi Mayısının on "lhnoı Qar· 
t•ıuba ~ünü Httt onda ~irketin 

merkezı olan SeUınik bankası 

fevkındeki 15 ıınıuara]ı yazilrn• 
nıde aYokat .Münir htıyelendinin 
rıyasetlcri ve iktisat Vekaleti 
komieeri Saff~t beyefendinin hu
zorlarile ıniknt etli. 

lç!iıuaJa temsil tıdilen hisse 
senedntı miktarının iiQ bın oldn
ğnna nazaran şirket sermayeıi 

nin dfütte birinden fazlasının 

ternsıl edildıgi vA hinr.ber!n ni• 

sabı ekseriyot Lolnndoğn anla

şılmakla en 9nk bıBSe senedatrna 
sahip oları ıııösy(; Ga~ton H.ışıır 

ile hissedarnrıdıuı l\lıızl\ffer Hil
mi hey tas~if i araya memur 
intibsp edilmış ve munıailoyhi· 
nııt He reı hey tıırafırıılan da 
avukat Oevdet bey heyoti nmu
mıye kitabatıno tavin olunmmôl• . ~ 

hır. 

Bundan sonra Razııawei mü. 
uk"eratt" miinderiç mevatldın 

mözakereıinf' iptid"r olt.ndu. 
1 - Heyeti ldıuenın &enelik 

111 
•ız ve ya hiuei teıueıtii ıuulı teşekk1ili1nii ve müddetin

k .. ' k_itayet etmediği takthrJe ıurniyou miinısis.lerin. esaıuısini, 
ı Q~ 1 btıyat akçeaiodeo ik- ı.tlisfln l'itH"nıayenırı mrktarını ve 

L~dıleeektir. ihtiyat akneıi ereli te7.yidini, rahiırn temettonn 
"'fay t ~ . k . . • 1 d ııı. e etınezae eenei Atiye su retı ta ıımını ve 111 meyıuı a 

"'9tt.. .. . •le Uatından bi•edarlarao faiz nıııessıslere ve heyetı idare llZll· 

lbettü talebine haklar1 ola- ırna talısiııı kılınacRk mekadiri 

raporo, hilAn~tt ve mürakıp ra· 
poru okunarak heyeti idarenin 
zimmeti ibra ve tasclik olundu. 
işba raporluda eski heyeti ida. 
renin beyeti uıııuıuiyeyı içtimaa 
dAvet otmeıoesi, heyeti idare ve
ZAlf inin snreti ıımumiyede ifa 
edılmemiş oldoğo ve şirketin 

Otu~ tl Hrııhaten tlerç ve heyan edecek· hesahatınm dokuz yüz yirmi se
IQ . • 0kozuııcıı madee-Şir· tir. kız senesı nihayetinden sonra 

ı-.ı IQkıui müddetinde bil- Kırkaltrncı madde - t;irket totolmamıı:ı olması iı:ıaret ... ı 1· ı-
' tallbb .. d • °i ·.- uU 

ta ib . ıı atı ıfa oluodnktan itlm nizamntlmeyi tnp ve temsil mektt- oldoğnndan bunların es 

Çocugunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içecegi sütü 

'•ra tıya~ akçesi kaffei biHe- ettirerek talip olanlarn ita eyJiye- hap ve aovaıkinin sabık idare 
~tı beyoınde takıim olnoa- h b ' l r. cegi gibi filli nus asını ır < ef- heyeti reisi Hilsnü beyefendiden 

8ek,. • aya mat.ısue. olmak i~zere f !disat sorularak nlınaol\k oevaba göre sıhhi bir taze ve surette 
,

1111 
;•ınoi Paaıl Vek~lctıne ırsa.ı eylıyecektı~. yapıiınası i•>ap eden 11eyin heyeti 

\t •mdlt MOddett Feshı l\.ırk yedinoı madde - Şırket omoıniyeye teklifi hf'lyeti idRre-
• kat'T Muamelatı k 

8 
istatistik iduesince ita ılınacıak ye bıuale edil<lı. 

1Jo. k eyan•ndadır . t ı. h ""•t noınunesıne tev ıı\an er stıne :ı:: - .Nızanıoameı clabı'lı'nı'n muhafaza edecek 
''• ıııoı madde - M.ecl isi he mnamel/\trna rlair lıir istatistik 12 inci maddesi mnoiblnoe 0··çte 
behı r ne Yakit Te her ne 

t' e 
1 

cetveli ıanıinı •e vekı\lete tnk· birinin yeniden iııtilıahı ı·c .. p ecleıı 
ı,, . 0 ursa olsan heyeti umu- " 

Yı i t dlm eyliyecekti r. huyeti idare azasından vofst et. 
~cld . ç ımtıa daTetle şirketin Kırk sekizinci ma<)clo - l k· 
't'ı 6.hnın temdidıyeti veya 

ılfl t f' I" 'hh aı ıye mname atanı 
'-irı~t Sair şirket He birleş · 
1 te fflklif edebilir. Şu kadar 
a i.,~dicli mi.idddet edilmesi ve
ttı, ~ ederıe şirketin Hir ~ir
'aı 1 rle,meai ve tahTilat 1 h· 
tıı •e işbu nizamnamenin ta. 

rniş olan m()~y c.; Kaporal ile kıı· 
ti•at vekaleti şirketin nizamna· ra Jreşideai stıretile hsytıtten çık
mei dahilisinden miitevcllit hu· mı' olan ·raliH beyefendiden in· 
ausat hakkıuda flirket üzerinde hil&I etmiş olan azahklara Sel:'l
miirakalıe hakkını baizdıı·. ' nik bankası müdlirii llHıiki }font 

Knk doknzuncu madde - bayefendi ile Mozaffor Hılmi 
lşbu rıiıamrı:uue mevaddı hılMı- beyi intibaplıuı reyi işarı ile 
nabar akct etti~i talulirıle \kti· müttef ikao kara;gir oldu. 

diF. Orada saklayınız 
'ti~•ddeleri her halıle büku-

1(: ruhsatına mütevakkıftır. 
itle b' . 

aat vf!kileti tahriren şirketin 3 - Şirket miirkipliğıoe Se
nazı.rı <likkati11i cellıetlecok ve lanik bankası iklnoi müdiirü 
hilAh nizamname hareket berta- mösyö .Mtrnaşenin intibahı yiııe 
raf edilme~ee nrilon ruhsatna- reyi işa n ile ve miittefikan ka-

BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 
1•i id ırınci madde - Mec· 

!\re · k ç tıı\ı' ~ır et aermayesınin 
etı 11 u zayi olt1tıgu halde şir

fe b' 't'" 14 ıne veya devamına 
\ı.ıı.11 • •erilmek Ü1'ere Leyeti 

le \tYtıyi daYet edM. 
t itle 'k •ıı ıtı·· 1 inci madde - Şirke-
-.,,_ Uddeu mönkaziye oldukta 
f lll"d '-boı u deti ttıkmil olmaklızın 
>eıı 

11
"Qdnkta içtima eden he· 

'lı11, Qa'11Di1e tirketin taıfiyei 
't "'••&t \~''atk '' hiıabatt0a karar 
it "• •e taıfiyui hiıap ıçın 

'() 1a b" k ~ 'ktı ır aç memnr tayin 
"'tı, '· tteyetl nmuml1e 'ir· 
"' ın.,v oıa cnt oldaRu zamanlar-
;ıı"•ıı~tu gıhi tnsf iyei hisap 
rı.'tırı 1• • a 'labı ıktidar ve salahi-.._. ıat. 

~"''Ye •nıaıe devam edecektir. 
t ''lltj 

1 biı"ha memur olanlar 
lltiı QQı 'fiil uuııyenin knrnrı ve 
~ 1'tiı .. 
t ''•ııı. 

1 nıusnadesi ile şirketi ''l aııın 1 t qbııd ıukukıı tJene<lat ve 
~.. arı ıı l 

f "' , 1 
1 

t ıger hır şirkete 't lt•t 1 '~ ıı r kimseye devrii 
"'ıı t<cJeı ı ~ '•n~ı 11 

• cek!erdir. THfiye 
llh flllırıiıı h" f. " tı 1_ ıtaıııında ta& ıye 
l)ı ""t'• ~ 

rnede istirdnt edilecektir. rargir olun. da saklı 29/7/93~ tarih ve 9829 
Ellioci madde - Şirket me- 4 - Heyeti idare azasına numaralı niiıbRAınR mutabakatı 

mu r miistabıleınlMi '11Hrkler· onar lira hakkı huzur ve müra· tudtk kılındı. 2917 /98.t 
den miirtıkkep olacaktır. Ancak kibtt senevi yüy, lira ücreti mak- lzmfr iiçüncU noteri Huan 
bazı ecnebi miitebassıslar lkti- tna itaaı ittifakı fire ile karar· Tahsin resmi miihürii Te iouı&aı. 
1at Veki'Uf'tinin miisaadeıi ile laşhrıldı. Vft Oemal imy,aaı 

1 in. Dlu R 
. . k .. İzmir Şehri Te Bavali•i fmar 

şirket ınaınor arı meyan - aznameı miıza erattA mu· " b r 'Te inşa t.irk.etinin 16 Meyıı 
vakkaten ithal olana ı ır. zakere edilecek başka bir cihet 193( tarıblı heyeti nmnmi-
M nkahele edilmiştir kalmadıgrndttn h9yeti umumiye ye içtimaında mevcut 

Bahri içtimaıua nibay .. t verildi. hiHedaran liıtesidlr 
Mabiytıti kanuni1eyi iktiaap Uei• M. Münir, tasnifi ara- Hazar bnlnnanların 

etmiş olan işba şirketin nizam· ya memur G. Rişar, tasnifi arA· 1m1alart 
oamei dabiliııi 28/4/34.0 tarihli ya memaı· Muzaffer Hilmi, k&· Münir bey 100 hisse 10 rey 

Foat c 100 c 10 c 
Heyeti Vekile içtimaınJa kal•nl tip Arap zade O.avdet. Mö11y G.Rı,er 2100 c 10 c 

edılmiş olmakla tasdık olunıır. OerE'ynn eden müzakereye Topçoğlu 
3 Ma111 SıU mutabık olduğa tasdik olonor. Nıtemi bey 

Uıuaıu tktiaadiye vekaleti 6/5/934 Möıyö Bon 
100 
100 c 

10 
10 

c 

Tioaret Miidüriyeti Umaınisi l"tiaat Vekaleti kowistıri Arap zade 
.Miihrii resmi Saffet OeYdet bey 100 c 10 c) 

tıuxı: HKyrettin Umumi No. 9828 Mösyö .Jıt 100 c 10 c 
'l'ıoaret Vekaleti vekili Hoaoei No. S/33 vekaleten Oevdet bey 

1 MozRffer 
Zekai ktiaat Vekaleti komiseri 

S 
Hilmi bey 100 < ıo c 

M iielliıler,len .M ustnfa 1\1 ccdi affet ve reis Mustafa MHniir Osman 
1\tiiessislordt1n t(ır Zade .Mua- ve ta111ifi ara memura G. Ri· Mustafa hey 100 c 

tl\fa B. vekili oma misi Oe11mi şu ve yine tasnifi Krıl1a me- Mösy(i Bon 100 c 

mor Muzaffer Hiloıi '" kAtip Mösyö Miıir 100 c Miie111isler Tekili 

10 
10 
10 

c 

c 

c 
~ P lt:-•k 1 blıuıçoyo tanzırn 
'" "':ıd Karminatı t., et ~dıı · 6 surette içtimaa 

Arap zade ve Oevdet beylerin Tasdik olunur. 
imza1mı havi olırn işbu karar Heyeti umnmiye komiseri 

1 
"•lı t<ıt•k heyeti umumiyeye 9 sahifede ve 50 maddeden 

l~tı!lsıı~~. laııfıy6 nrnıuurlarmın ibaret olan lzmir ŞAhir ve bava· 
ıı ~"-1 rrı rn·· k · lı ı11l'\' ıııe oldngu ve şirke- liıti imar ve inşa .ı.or anonıııı 

1 
"Y"t Ct1tlıyetine kat'iYyen ui- tirketıııin mokavelei e1aıiaine mu-
1rı11 \'ı- tı 1 ıl . . . -

,
11 

1111 •t?"ı ıktısat nkale- tabakah taadik olunur. 
•ı ı '" t . 'llcıtı · ve gazetelerle ilAu 1'ioart1t ıniimeyyıııt 

1• \fır ı, \ırk .. · 1h1an Turgut 
~ 1 ıtı ı ııçiineii ınıu1de - t~bo Taıtik olnnnr. 

~118 ır'"i 1 Ilı 1 ~tiı~ 0 dugo ınad<lolerde 26 Temmuz 198' 
o1 "k .. rı lıuensata karar yer- lzmir Tali•i namına 
11,t IJ ?.t-1 e 
~ llt ed Roreti fevkalıldtıde Salp 
,'•ırk ılecek hE>yeti umumiye- lzmır "ebri Y• baYaliıi lmıu 
~~ın, et 8errnıyeıinrn JAakal ye lDf• otrkelinln 16 Maya• 193' 
~il ~uıa,i hi11e aenedatmı tRrıhli heyeti umamlyNi •ptıdır. 
'ç, •-edaran haıır olma· Gaıetelerd• ıaetrH illa edil• 

Cere~ I · b · lla • ı.n edecek mthrakerat diği Yeçhile zmır şe rı •• • 

Hretioin İzmir şehri ve bava- SAFF!i~T 
liılİ imar "Ve ioaa şirketine ait Aılı gibidir 

v Tem oı uz 25/93.t 
heyeti umumiye karar detteri- l · zmir şebrı 'Te haTalisi lmu 
nin 17 ve 18 inci sahifelerinde ı H ıışa şirketi 
yazıli göriilen aslına ve dosya- ( im•• okunamamıştar / 
smda saklı suretine uygun ol· .... !!1!11--1119•3~~ .. !""''.-J.~4.0) 
dugu taadik kılındı. Bin dokuz • --- -~~ ._. _ _. 

yüa otaa dört scoeai Temmnz 
ayının yirmi dokuzuncu Pnzar 

giinö. 
l zmir üçünoii noteri Haıan 

1.'abıin re•mf möhilr Ye im•uı. 
Umamt .No. 98iS 
B•H•i N o. 3/88 
it'"' ıaretla ••in ... ,... •. 

Satılık Arsa 
Halkapınarda JJi bir mevki· 

de bal•aan araa btitiln yeya par· 
9a parça 1ayt1t ebYen tiatla ıa
talıktır. 

BöJik Karclipla laaıunda 6Ci 
namaraya müraoaat. 8. 5 

1. • • .s 

Devlet Demiryolları 7 
işletme Müfettişliğinden: 

nci 

10 Ağustos 93( tarıhinclen itibıuen halı, zeyti o yajtı, sııaru 

ve 1amnrta, Devlet Uemiryollarıntrı dilter k11umlarııula olcloğo 

gibi ton ve kilometre haşına 5,25 beş knrnş yirmi heş Hntim 
ücretle nakledilecektir. 600 kilometreden faıll\ '""'"feye nakle
dilecek bu E'Şyadan D. D . iO rınınsrah tuife ahkılmmR göre 
600 den 800 klto metr.,ye kadn ınesRfo için ton ve kilometre 
başına 2 kuroş Vfl 801 <len 1700 kilometreye kadar olRıı meeafe 
için ton ve kilometre ba~ına l kuru~ üoret alınaol\ktır. 

Fazla ıuılfimat için ietHyorılara miiracırnte<lilmoıi mecburdur. 
-9-10 8252 (238) 

Makine Ve ın,aatı Bahriye Mütehasıısı 

ETUP UEllAL 
~1akine ln1alathanesi 

Halıwa~a Çarşısı Nurnıua 60 

Müettseeemirı 

manıııtatı 

olıuAk 

:1.0 
adet ınRkine 

lzminle 
faaliyettedir. 

AIAkadarlr. -
rın bn makine
lerin faaliyet 
tıuz1arı hakkmdıa malttrnftt ""n"lıırıııı rav~l\'tt 4•ılerı7.. 

...................................................... 
Ya/}hane Ve Un De4trmenlerl 

için hılumum al:'it v"' f!ı)ı•VRI ıınıtl ~dilir. 
................................................ 

0..0•• 1 Btllı""'"' DNtU lfJ~ri 
boyda 'Te her ka•Yet J)orbinler, ınlumbalar "' 

. . lt'sıaatı mibanikiy• HanHÖr -. 
üatırınP Yio9ler Ye .. ir ı•ler Jer11lıı 

Ye kabal f'diJir. 

Her 



!'ıthi le S 

Fratelli Sperco 
Acentası 

Iatanbal Siirat Yolu JADRANSKA 
SAKARYA vapuru PLOVIDBA D. D. Susak 

Rogale Neerlandals 
Kumpanyası 

HEHMI~S vapurn S ağos-
toRta beklenmekte olup ba-
mnlesini tahliye ederek HOUR 
GAS, V .A RNA ve KÖSTENOE 
ıçln yiik alacaktır. 

UIJl'SSE8 vapura 14 ağustos
tan 20 a~ııstosa kadar A NV EHS 
ROTEHDAM AMS1.'1UtD.AM 
'e HAMBURG için bamııle 

alacaktır. 

. 
Her pazar 

:ünü eaat on 
.... ..--.~ altıda limanı 

mızdan baro
k etlf' do~ru 

lstanbula gi
der. 

Fnzla malumat almak isti· 

renlM Hirinci kordonda VA· 

PUROUTJUK şirketi acenteli· 

~ine müracaat. 

TRT.ıltFON : 3658 
'J'ET.ıAMON Vaparu 1 ey-··-----------•• 

Hilden 6 eyli\le kadar doğrn 

A.KVUHS,HOTEHDAM, AMS
~':EHDA l\1 ve HAM BURG için 
hamule alacaktır. 

Svenska Orient Linlen 
.NOHDLA.ND motörü oıı 

Jokuz agustostan 22 Agustosa 
kadar ROTTERDA MHA~l

BURG, COPENBAGEN GDY
NlA, G.EFLJ;j GOTEBOB.G ve 
180A.NDf NA V YA limanları 

için hamule alacaktır. 

Service Marltim Roumaln 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer 
SUOEA VA vapura on ağus 

tosta viiı ut edecek ve ayni giin 
nat on sekizde .MALTA, HAR
OlU,ON B, MARSİJJYA,OENO
V A, ve N APOIAYf1j hareket 
edecektir. Yolcu ve hamule ka-

•. v. 
W. P. B. Van Der 

Zee & Co. 
Deu tsche Levante Llnie 

ALAYA vapurn 8 a,ttustosta 
bekleniyor. 

12 R~astosa kadar ANVgRs, 
ROTTJ~RDAl\f, HAMBURG ve 
BH.El\1.EN limanlarına bamole 
alacaktır. 

ATTO vaparn 25 Rğastosta 
heklf1niyor. :30 at?ııRtosa kaılar 

A.XVEHS HOT'fRRDAM HAM 
HURG ve BH.EMRN, için 
H amulo alacaktır. 

DELOS Vapuru BRRMEN 
HA 1\1 R U RG ve AN VE RSdun 
yiik çıknı·mak ii;~ere 1 eylülde 
hekleniyor. 

SOFIA nıotörii 10 eyliilde 

bn ı f'der. bek lı•n iyor 16 eyliila kadar 
P.RLES Vaparo 13 eylülde ANVERS, l~OTERDAl\I, Al\lS-

TEHDAM HAMHUHG ve BH.E 
~elecek ve ayni günde MAL'l:A, 

1 
•• 

'.BAROIU .. ONE M.ARS1LYA, ve MEN ıçın hamule alacaktır. 
O.ENOVA'ya harttket edecektir. JOHNS10N LJNE LJMJ1ED 

,~ h JESS.M ORg Vapuru ü ai!°aR· 
.ı olca ve amule kaba 1 eder. t 1 n- 1 k 1 . A "' V ·L' I>S osa ı of'>rn ıe enıyor. ..., .I'~ " 

Notlonql Steam Navigatlon v IlVL'RI>OOf d "k 
C Ltd O G 

e J .l'... J ıtn yu çı-

o. . f. reece. k 1 •. t t k · ı R 1 • PiRE ar< ı" an sora e ·mı u g-arıııtan 

Şımali Amerikaya 
Te Homanya limanlarına yiik 
alacaktir. 

Haftalık lzmtr, Pire Trlgeste 
ve Susak Mantazam 

ıllr'at Postaları 

Seyahat müddeti 5,112 gün 
Vapurlar lzmire her pazar. 

tesi sabahı gelir ve çar,amba 
öğle zamanı hareket eder. 

HAHEKgT TARIFESl 
15 Agostost" : SPLlT 
22 AğnstoıSta : SRBlN 

_29 Aj?'ustostıı : BEOGH.AD 

5 Eylül : BIJED 
Yolcu ve navlun hakkında 

f~xla malUrnat için, Oema 1 Oen

dell Hanında, JERO:\l PUSlÇ 
ısoentesine mliracaat ediniz. 

(189) Telefon : 25tS 
....... ar--... 

Hırsız ilk 
Kemerde Nevküşat sokağın

da Ahmet oğlu Sadıkın evine 

giren gırsız bir takım elbise ile 
14 lira parayı çalmıştır. Hırsız 

aranmaktadır. 

-.-W-ESTING HOlJSE" 
Mükemmel Vantilatörleri 

Kuvvetli, sessiz, tasarruflu, kanat
lan hafif fakat çok sağlanı bir n1al
zeme olan ~likartadan mamul olup 
yıkanabilir paslannıak korkusu yoktur. 

Bl'fi.teharriktir. 
Fiat ve kalite noktai 

nıukayese kabul etn1ez. 
nazarından 

Satış mahalli : Tllrklge umumt acenti : 

ŞARL P. BALADUR 
Ve Şürekası 

BiRiNCi KORDON 
Cun1huriyet ~leydanı Yanında 

!Si& 

PI~ATT 
Zt-ııgıu ıkrııuııyf}li i.iküz 

baş J{cılınan çivitlerile 
c BraRso > maden cilası

nıu piyango biletleri gel· 
di. Elinde boş ciht ku
tusu veya <;ivit etiktie 
olan h~men depornoza 

Makiııa Fahl'ikasının 

NAMDAR ÇIKRiul 

lıi letleri n i 
als'n ll\r. 

Asker markalı hakiki 

flit, lı"ay<la, Kilsekt, Ati
lfı, Blak .ma_g-, }"'layozen 
sinek ilaçlarının her Lıoy
<la kapalı kutuları var
dır. Dökm~siııin litresi 
y:ılnız 100 kurar.<tor. Son . 
parti naftalin geldi benii7. 

tedıuik eılemiyenler biraz 
acele etsinler. 

Armemenl H. Schuldt 
HA N~HUHG nıpnrn 9 Ey

npnrn yirmi be' ağustosta 

1. d h k 
1 

d lôldo bekleniyor, AN V ERS ve 

mnntazaw sefer 
~'RANSATLANTIKc BY RON > 

Pek yak111dA en ulak yedek parçıı:ariyle bernher aşağı
~ aki 1ZM1H. UMUM .ı\OgNTASINDA stok bulunduru· 

A RTi kumaş hoyaluımu:m tecrüb~sini yapmıyao k; &.: • 
madı 15 knrnşla nmgini atmış ipekti paııı• ~ 

yiinlii elhis~l~rioir.i istediğiniz renkte boyarsınız. •t ımanımız an are et e oğro , .. 
NEVYORK ve BOSTONA gi- H.AMRUUH (1Rn yıık .ç~kardık-

kt' IO ı··ıa ı.l"L"VuOR17• tan sonra BUHGAS ıçın yük ece ır. ey a e .1.'-''"' ı .o. alacaktır. 

TA bulunacaktır. ARMEMENT DEPPE 
l:olou Te yük kabnl olunur. EGYPTFJ vapuru ~O A~ııs-
Holland Austalla Lino tos:\ dol?rn hekleniyo, dogrn 

ALMJ<ERK Vapuru 21 ey- RUEN ve ANVERS için yiik 
alacaktır. 

Jiilcle beklenmekte olup BOBAY Vurut tarihleri 'fe vaparlarırı 
AVUSTAI.ıYA ve YENf :ZE- isimleri Uzerine meııaliyet kahul 
LANDA için yük alacaktır. edilmez. 

Jncaktır. Atlres: 

G. D. GIRAS 
l"'eni ruanifaturacılar çar~ısı Saffet ımkagı Xo. 3 

1 ele/ttn No. 2413 P. K. No. 234 JZMJR 
J ~ ........... imi .......... . 

Buca: Leyli Ve Muhtelit Orta 
Mektep Müdürlüğünden: 

ll "n·1 k' h k t t ·hı · d N. V. lV. !!". Hanri Van Der 
a ua ·ı are "' arı erın e- Zeo & Oo. 1 - Yenıtlcıı alınacak tsdeberıııı kaytlıkabulii Ağustosnnıı yir-

ki degişiklıklerden acenta mes1
0- Birinoi Kordon Telefon Xo. misinde bıışlıyncaktır. 

liyet kabul etmez. 2007 - 2008 j 2 - Ll}yli ve nehari kız vo erkek eski talebimizin kayıtlarının 

Fazla tafsilôt i9in İkinci Kor- -Qll!!i'~lii!i .... _-~V~-.. Ş~--liliiliiil yenilenme ı ıçin EyIUlün yiruıi ikisine kadar müracaatları. 
donda ~'abmil Tahliye Şirketi IVİer e Ü. 3 - JJeyli iicrctler iki yiiz lirny" indirilrni~tir • . Üç taksitte 
binası arkasında }""'RATELLl LJMJ1ET alınır, memur ve kardeş çocukları için tenzilat yapılır. 

Vapur Acentesi• 4. - J\lezııniyet ikmal imtıhMılan mektepte yapılacak, Eylfı· 
SPEUOO acenteliğine müraoaat 

Jiiu biı·irıdo haşlıyncak, yirmisinde bitecektir. 
Cendeli han Birinci Kordon 5 - Sııııl ikmal inıtil.ıarıları ile kabıtl imtıhanları Eylulün 

1el. 2443 !yirmi ikisindt>n yiruıi dokıızaıa kadar devam c<lecektir. 

edilmesi rica olunur. 

Telefon: 200J.-2005 

Dhe Ellerman Ltnes Ltd. ı ü - .Dorslcr ı Ik 'l'oşrıuiıı bi dnde başlıyacaktıl'. 
ADJUT.ANT 30 terumuzclıi 7-9-t:ı-14-IG 3218 (231) 

Continental 
ORIENT LINE 

Londra için yiik alacRktır. 
AJ.JGEU1AN .Ay sononıla 

I.JONDitA-ANV.fi~RS ve HUT.ıfJ 
1 Urklge Umum Acentesi deıı gelip tahliyedtt bnlunacak 

SOVTORGFLOT ve ayni zamanda HULL içiıı 
yük 11lacaktır. j 

.ın~ANZ .MEHING vapuru 8 YVONıı..rE A,. t l ı 
.ı..-., nas os la .. angı-

agostosta beklenmekteoloı, PIRJ1J cında J.JEl'rH için yük alacaktır. 

YA JrA vo POHTSA iT için yol ROU MELİ AN 16 ağosto~ 
.. m ve yük alacaktır. f.Jt V EltPOOf.1 ve Sw ANSEA 

dan 1-{olıp tahliyede bulunacaktır.' }"'BANZ .Meriııg vapuru 19 ağus 
De11tsche Levante Llnle ı 
ANGOitA vapuru 6 agoetos 

re ODE"A için yolcu ve yük BRJ~MJiJN-HAMHURG ve AN-
V ERS'teıı gelip tahliyede hain· 'ı 

toıta lıeklenmekte olup Selanik 

kalın! edecektir. 

ÇfÇEHfN '\"apuıu 22 ağos
to in hcldcnmfılde olup PİRE 

YA FA ,.e POH1'SA1T için yük 

nacaktır. 

NOT: Viirut tarihleri ve va
purların isimleri iizerine mes'u
liyet kabul edilmez. 
- - :---u"-111!11!!!1111111!!1!!!!!!!!1~• 

ve J olc11 lrnbul edecoktır. Belediyeden: 
(' r c ·ı J • :, .. 1 - Paııayı r gazinosunda , ~h { ~ vnpuru ~ oyluldo 1 . 1050 t ı ı. ık mu \l(\7.1 me ra mora >un ı 

hekltrnınl'kto olup SDLANlK ve çımeııto çini pazarlıkla 11/8/934: 
OHE.'A için yolca ve yiik kabo) de saat 16 da alınacaktır. ı 
edocel, tı r. 2 - Pamıyıı· gazinosunda 

I)J I'l ... A",. Yuk d k' t .1 merdiveni ken"rına konacak 135 \. \. ı • arı a ı arı ı- .. . 
metro tulundo llemır bom pa-

Jor ıçııı mes'uliyet lrnlıul edil· znrlıkln 11/8/034. do saat 16 da 1 

mez. alınacaktır. ı 
Jı'azlu tafsi l{\t için : ;) - Panayır gazinosunda 

G. JIANAYJ.Jl00LU muktezi 700 torba 9imcnto pa. 
zarlıkla 11/8/934 de saat 16 da 

Tc J. ROMA1'0 

Aceııteeine mürncaat ediniz 

Birinci Kordou, RlZ ferha-
enıioe Telefon 2356 

alinacaktır. 

Şartnameyi görınek için ve 

izahat almak bzere başk&tibe 

müracaat olonıun. 3281 (2,7) 

.. -~ -- ··:' ' . --

"ZONGULDAK·~ 
• • • • • • 

~ C> ıvı -cJ R -cJ 
Tuğlacı ve Kireççilere 

( .ZERO DJ.Z ) ve saiı· kaliteler: 
Ha defa geli rdiğinı yüksek kalorili ve fevkalade tenzilatlı 

Z ON O U JJ D A K kömürlerini satı~a vazettim.(ZERO 

DiZ) tonu. ara (1 o S) Lı·radır 
bayı\ tealım t • 
Adres: .Maltızlarda Yalı caddı•siacle No. 12 

zonot G ANOOt .. . - . ... ' . 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
• 

IL.A..C:: 
Hamdi :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Bnşdurak Büyük Salepcioğla ban kRrşısımla 

·······················································~·······~····· 

l~esr~ıi rohdatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık ea9 t>Of ~ 
sını ıhtıyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptnn satı' 1' ,. 
kezi depomuzdur. le11ı 

~'uran tuvalet eahonu ECE Tim toza, Kaol Bra110
1 

pire t ~11 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, i dit 
kal, demir hindi, Jimon tozu, her nevi aeit, lastikten muşalJJ &o; 
mnsta rda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır içi o soda, tıı liltı 

eke tozu, sabun tozu, lüks ~ahunt1, fare Zflhiri v.a. '-1, 
b" TELEFOll': 

s. Ferit ŞiFA 
Memleketin en yüksek ıılı 

bi ınüeaseaeı:ıidir. 

Sıhhi korsa 

Fenni giizlük 

Rarouıetro, termometre 

Çocuk don mn~f\ınbaları 

Hilumnm tuvalet çe~itleri 

Yerli ecnebi mustahzıular 

l~nder bolunan ilaç çeşitleri 

Daima 
.Mevcut ve her yerden çko 

ucuzdur. 

S. FERiT 
ŞIF_ıl 

Eczanesi 

Eczanesi 

Hiikômet Sıraııi 

Türkiye Cümhuriyet 
bankasından: 

AKŞEHiR BANKASI 
BNK l{Bl\1~iERCIYA~E İTALYANA 
BANKO 1)1 ROAIA 
J)OYÇD ORIENl,BANK 
El\1LAK VE EY1,A1'1 BANKASI 
SELANIK BANKASI 
TÜRKiYE iŞ BANKASI 
TURKIYE ZlRAA T BANKASI ~ 
Şubemizde dahi 1 olmt1k üzere ısimleı-i yakarıda yazılı 1>' f 

lar gişeleri 18/8/9311 Oumnrtesinden itibaren sabahle1
111 ır' 

9 dan 12 ye ve öğlderı soıı rn. 14:,30 den 16,03 ga kadar ll9ı~ 
nacaktır. 9-12 326:J (244) 
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