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zenginleri Kazım Pasa 
hrekete G8tfriiiek Müm- Türkiye 'NiiniOa 

iki Hariciye Nazırının ~zleri 
························~················· ..... . "Sümerbank,, Şehrimiz 

Şubesi MerasimleAçıldı 
...................................................... 

kün Değil midir? 
itiraf eylemek lazımdır ki 1 ~lısardan Kapıtülasyon-

trgani dahili i ~tıkrazıoa karşı Jar Kaldırılacak ~lı ? 
t~rnirJiler, kend ı lerine yakışacak Ls b 

1 23 

Nutuk Söyliyecektir 

Tür~iyenin Beynelmilel ~iyasette 
Ehemmiyeti Büyüktür 

Balkan 
Mi3akı 

Misakmdan 
Sulhu 

Sanrı Akdeniz I
Vali Kazım Paşa Kısa 8ir Nutukla 

Kordelayı Kesti 
d d b.. .. k b' 1 • k - tan u , erece e uyu ır a a a gos · H • O 
1trmediJer. Da '.ıa doğru tabırle ( llSU!ı) ı, -
lıınir zeogin'era, bu mı ll i ve va· luzlu~lcu ey· lstanbul, 23 (Hususi) - Hari-
lt - ' f · "f h d ı · ne mı el parla ciye Vekili l'evfık Rüştü bey 

nı vazı eyı ı a ususun a a 
ka t k ld ı d b ı · mento!ar kon· ;Xtina Ajansına beyanatta bu:u y a ı ar ene ı ır. f 

T h . b' . · k · . eransı yarın narak milletler cemiyeti konse-
e vı l ler n ı rıncı ve ı ınc ı (bngün) ö=T.,le 

ı · ı · h · · d ·· yinde Türkiye ve Yunanistanı trı erıoin sahtı şe rım ı z e yu den s~nra me· 
ltr bin liradan ıiOarettir. Budefa temsıl ey;emekle müfehir bulun 
t b k d h' k 1 ra-simle açı a · dug· un söylemi•tir 
ııtnüz u ra ama a ı çı arı a • cak tır. Konf e - 't 

llıamı•hr. Bu vaziyet karşısınd.a h k · ~A KA p Ati na 23 ( A A ) - Har ciye 
'J: ransın u UKI u~ım aıa M M k · d" C 

lte•·u- r durmamak elden gelmi t hd 'd t l'h k . ı nazırı . a ~ımoı un enev · .... Ye a 1 1 -es J at omısyon .arı a.. .. .. M 
Yor b .. 1 .• k , 1 reden At.naya onmuştur. . · ugun top anmış muza ere.ere . 

Çok yakın bir mazide yani baş lamışlardır Hukuki komi5 Maksımos matbuata beyanatında 
~ınumi harp esnasında impara · yonda Mısırda mevcut kap;tü· Türldyenin mı11etler cemiyeti 
torluk dahili bir istikraz aktey lasyonların kaldırılması keyfiyeti mec:isine intıhabandan dolayı 
1trniıti. Bu tahvillerin ya lmz şeh konuşulmuştur. lngi,liz müranhas- ı m~~nu~iyetini b ldirm iş ve de · 
tİrnizde satılan miktarı dört bu- l~rı bu tekııfe ~tıraz eylcmişl0er, mı~tır kı: . 
Çuk milyon lirayı tecavJz et . ,~ü~aKeren!n talikini istem işler t Yunanı5tan~n . ko~şusu ve 
llıiıti. Bu istikrazı yapan , aldığı- dir. Yarın komisyo:ı:ar öileden I d~stu ~lan Tur.kın~nan .bey_nel · 
'ı vermiyen, taahlıüdün manası- e~vet t~p'an:ıcakıar ve öğleden mıle.l .sıyaset~e.kı. etı~.mmıyetı ve 
"• anlamayan, bilhassa miltete sonra umumi · celse açılacoktar. j ~arı~ıy~ vekıJının _mu~taz ş~h
~ll'Jt olan borçları ve vazifeleri Konferansta ilk nutku Türkiye sıyetı mılletler cemıyetı meclısıne 
~i b ' "d 'd' namma Büyük Mıllet Meclisi intihap husumnda kendisine iti-çe sayan ır ı are ı ı . . 

Kuvvetlend' rece~tlr 

D k k . A h b reısı Kazım paşa SÖflıyecektır. raz götürmez hak1ar vermekte · enece 1 umumı ar ın . . ı . • 
!evkalide kazançları ile bugünkü l5tanbul, 22 (A.A)-Şehrım ı z dır . . M. Maksimos 
ilıtiaadi ıartlar arasında muiıim de toplanacak o lan otuzuncu M. Maksımo5 Balkan m:5akı Sulhun tarsini için devletler 
fırklar vardır. Buna da veri . beynelmile.1 ~~rlamento !ar .kon ·; devletle ri hariciye nazır ' arı ara tarafından yapılan gayret:eri tak· 
ltcck cevap mevcuttur lmpara- f~ransına ıştir.ak e~ecck murah· 1 sında Avrupayı meşgul etmekte dir hususunda tamamile mutabık 
torluk istikrazı, altın iki evrakı bas he~.etlerde~ bır k~smı dün olan meseleler ve bilhassa Bal- kaldık Ye bu mesai bilhassa bir 
tıadiye değerinde iken yapıl- ve bugun gelmışler.Gerıdc ka an kan yarimadasına alakadar eden Akdeniz misakının akti suretile 
'111h. Henüz harp kazançları h~yet:er de, yarın şe:u .mize geı- 1ı işler hakkında yaptıkları noktai mü ,; pet bir neticeye varırsa bah 

d 1 d ld w 'b' mış bulunacaklarbır. t t ' J · d b h d k · - .. · · •on evre er e o ugu gı ı 1 nazar ea ı erın en a 5e ere tıyar o 'acagız . Boyle bır mısakı 
•I .. •· · t• H lb k' b .. ParJamentolar konferansının 1 .. 1 · t' • ._, .. _ ~ ıp yurumemış ı. a u ı ugu • . • . . . • şun arı soy emış ır: - .'ionu .ı wırn Sa/11/cde -
tlün dahili istikrazı büsbütün hukukı, sıyası, sıhh ı ve ıçtımaı J 

başka şereit ve imtiyazlı haklar ~uhteli~ emniyet ve t~bdidi _tes , Milletler Cemiyeti Etrafında. 
'1ukabilinde yapılmaktadır Mana lıhat mutemleke ve ıktısadı ve •• ..................... • ....................... . 

le ehemmiyeti hiç bir hadise mali komisyon ' arı yarın faalayete ı Sovyetlerı· 0, ilk Teklı· f 1• ile mukayese edilmiyecek kadar ıı:eçecek bu suretle konferans 
büyüktür Cumhuriyet maliyesi t.len vazifesine ba$1amış ola 

İıoparatorlugun bütün borçlaranı caktır. Kadınlar Lehı·neuı·r 
itfayı emniyd altına almış. şıarı Konferans heyeti umumıyesi U 
t.ahhütlere sadakat olduğunu ilk toplantısını pazartesi günü _, _ • _, • 

ispat eyledikten sonra millete saat on beşte yapacaktır. .F d R • • h a· 
hitap eylemiştir. içtimaı konsey reisi açacak, ransa a eısıcum urun ıyase-

Türkiye Cumhuriyeti mali B:. M: M. reisi K~zım paşa .Hz. tinde Nazırlar Bir Toplantı Yaptı 
itimat ve emniyeti bütün şeref· Turkıve namına bır nıJtuk ırat 
lerin fevkine çıkarmıştır· Mil· buyuracaklardır CENEVRE, 23 (A.A) -
letten ödünç istediği paranın Konferans reisi bürosnnu teş . M Litvinofun ve doleyısiyle 1 
larf mahallini tayin eylemiş, bu· kil ettikten" sonra, çalışmalarına Sov~et . Ru~ya~ın mille~.ıe.~ 
ııu doğrudan doğruya mim ildi· başhyacakt'ır. · cemıyetindekı ılk teşebbusu 
•adiyatamızın inkişafına tahsis ~fıi0'!.T./7..Z:L7.Y~..7.XLZZL/i7//LAJ'!Jım kadınlar lehinde olmuştur. 

::.:::i!~·~.~~~~n~:ıu g:~:::.:·~· N . Türk 1hma1 inde :önd~~~:;~ hiru:~ı::up~=y~~~ 
faya karar vermiştır Nihayet dınl arın tabiiyeti müsavatına 

tünün iktisadi şartlarında, sana MİllİJ8İ'İlik PrBn'İplerİ dair Monte~ideo ~onferan 
l'i hayatında fevkalade kaz~~çJ~r Y , Y sında cenabı ,\meraka mem· 
temin eyliyenlerden az degıldır. Esbak adliye vekili inkılap leketlerinin aktettikleri mu~ 

Üzerinde hiç b ir tehlike taşı · kürsÜ5Ü profesörü meb'usu kaveleoin birinci komisyona 
tlııyan, en karlı bir iş mevzuu muz Mahmut Esat beyefendi havalesini istemektedir. 
olan istikraz tahviUerine karşı bugün saat on sekiz buçukta M. Litvinof mektubunda 
İımir zenginlerinin alakasızlığı Halkevi salonunda inkilip kadınların hukukunu bütün 
nı tefsir et ek, anlamak çok derslerine devam edecekler· dünyada tahdit eden husu-
güçtür dir. Mevzu " Türk ihtilalinde sata ·tasrih etmektedir ki, 

Yüz bin rakamı lzmir için miJliyetçilik pren5İpleri ,, dir. bunlar kadının hayatını kazan· 
<:İdden hicap vericidir. Gönül 'jrLf7.JU. . ması, umumi hizmetlerde bulun-
ist•rdı' ki lzmire ayrılan bu ma mucadelesınde uhdesine dü. b" I kt 1 ... . . . . ması ve ır mes e e ça ııma-
hıiktar bir haftanın içersinde şen şereflı vazıfeyı yerıne geti· aıdır. 
kapatılsın,· ikinci ve üçüncü remez? Bu sual karşısında mu U A h t b·· 

h k 
. mumı eye urosu mesc. 

Yüz bin ler talep edilsin. Bu a ememız duruyor. Ancak de- le i A h t" 1935 
bT k' t h .11 k'" "k y umumı eye ın 

bahtiyarlığa kavuşmak mümkün ye 1 ıyoruz ı; • ,.v• er~ uç~ ruznamesine koymayı kararlaş· 
olamadı. Ne için o lamadı? Bu tasarruf ashabı alaka go5termış tırmııtır. 
tasını takdirde aciz bulunuyo· tir. Zenginler bir türlü harekete Cenene, 23 (A.A) _ Bütçe 
tuz Zira bu memlelet daha üç ıelemiyor. komisyonu yeniden bir matbuat 
beş sene evveline kadar yalnız Binaenaleyh zenginlerimizi konferansının toplanma!ı ıçın 

M. litvinofun tn son ıtsmi 
ıumulünü tahkike davet olun
maktadır. 

Rinbuillet 22 ( A • A ) - M. 
Bartu reisicumhurun riyaıetindc 
toplanan nazırlar meclisinde bey
nelmilel vaziyet hakkında malii· 
mat ve izahat vermiştir. Meclis 
Yugoslavya Kr•lı Aleksandrın 
Fransayı ziyareti münasebetlvJe 
alınacak tertibatı tesbit etmişti r 
Kıralın ziyareti 9 b:r 'nci teşrin 
den 13 ikinci tesrine kadar de
vam edecektir 

rz77.7.7.X7..ZZ/.ZZZZ7//.7.Z/L/..Z;V.J':i 

Yarının Harbı 
Nasıl Oiacak? 

liilaliahmer balosuna her sene harekete getirmek lazımdır. Biz istenilen tahsiıatı tasarruf mak 
Yirmi, yirmi beş bin lira iane lzmirde beş on ıimanın yüz bin sadile reddetmiş fakat takas 
Veriyordu. Geçen sene de bu mik liralık tahvil alabilecek mevkide it,liflarının tetkiki için icap eden 
tar on bin rakamı etrafmda idi. bulunduğunu gösterebiliriz.Mem• tahsisatı ittifakla kabul etmiştir. 
8ir hayır müessesine bir eğlence leketin yüksek menfaatleri, Izmi- Cenevre, 23 ( A.A ) - Millet 
tlıukabilinde bu feda karlığı gös rin yüksek şerefi namına zengin· ler cemiyetinin .iktisadi komiı 
t F M •••••••••••••••••• N 
eren bir şehir; nasıl olur da terimiz ıahsi kazançlarının zım· yonu ransız tıcaret nazırı . Bu çok heyecanlı ve re .. ~ 
llıemleketin en büyük davasını nında milli ve vatani vazifelerini Lamuronun projcıini kabul et- slmll tefrikamızı 5 ın~t aa-
teşkil eden bir mevzu üzerinde, ifaye davet olunmalıdır. miıtir. Bu projede meclis takas hl/ede okuyunuz. 
•ktisadi istiklal. iktisadi kalkın· :J:•ma:ll ~akk.J. vekillerinin itilifumel•riai Ye " .. llİl•••ııill••••••-

Dünkü Küşat Resminden bu mtıba (foto ŞD1k) 

Uzun zamandanberi Sümer isabetli ve güzel bir iş yapmış 
bankın şehrimizde de bir satış tır. Bu güzel şubeyi açmakla 
şubesi açmağa karar verdiğini mliftehirim. lzmir ~ktisadiyatıoda 
ve 9 Ey.lul beynelmilel panayırını .kendi lerine muvaffakıyet:er di· 
müteakip küıat rear.aio;u jcl'a Jerim.ff 
edileceği söy!enmekte idi. Dün Merasimde belediye rei5i dok
saat on birde Odunpazarında tor Behcct Salih, Sümerbank 
11 ve 12 numaralı mağazalarda sataş mağazaları müdürü Baha, 
"Sümerbank,, ın İzmir şubesi iş Bankası müdürü Firuz, Ziraat 
Vali Kazım paşanın kısa bir Bankası müdürü Aşki Naili, An· 
nutkunu müteakip hayırlı clile kara Türkofis müşaviri Zeki 
açılmıştır. Emin, lzmir Türkofis mümes-

Vali paşa demiştir ki : sili Akil Emrullah, borsa kom• 
"Sümerbank devletin milli ser vekili ve umumi katip Ihsan, 

iktisat cephesinde yüzümüzü Ticaretodası umumi katibi Meb
ağartabilecek b!r varlığı yara- met Ali, Ağırceza reisi Suat, 
tan ve ilan eden bir müessese· Müddeiumumi başmuavini Ali 
dir. 9 Eylul beynelmilel panayı· Rıza beyefendilerle gazeteciler 
randa Sümerbank yüksek dere ve daha şehrim i zin bir çok ta· 
cede takdir edilmiştir. Sümer· nıomış s • maları ve refıkalan 
bank İzmirde satış şubesi açmakla - Sonu ı kinci sahilede -

r/L////./././//.J WY:/ii<ZJZQ/l/.JAXY.:EA%1'.ıYJIJ.~Y2YLYY.ZV~:AKr~JA 

Yeni Tefrikalarımız 

1- Yalnız ikimiz .•• 
Milli mlicadele tarıhlnln en heyecanla safhalarmdan 

alınmıt heyecanla dolu bir roman •.• 
-Yaza:n. ; ~el::>i.a A.rif 

Kır Periıi, .A,ne rı in Ö c ü, Kadın l'ı p le ri nı uhuririıt i n 
gaHt•miz için bazır l adıgı bu uer olrnrlarıınızırı ıe•• un, 
n heyecanla takip •dec4tkleri bi r i ıı kı lflp rowanıdı r. 

2 - Nlzamettln Nazif Beyin 

L
Haştanb••• b•y•canlı. dolu tarıhi bir u"ri. 

Pek Yakında c Yeni Asar , SDtunıannda 

mt 7" Z'.fPtWr6?CWVA'i"3tiW$#<~.YAlllllıWY7./,.i'/.f~ 

B'll:J"ft.k 'l'elılike 

_ - Savulun geltgor! .• 



.. .:. Yeni Alltr 

Tirede Çok Canlı Bir 
Mafarif Hayatı Var ••• 

Kendir Sanayii Bu Kazalarda iş Nafıa Vekaleti Su Şirketinden 236 
Hacmını Genişletmekte Amildir. Bin Liranın istirdadına Karar Verdi 

Zarar Ettiğini Söyliyen Şirket 
Hem Hükumet Hissesini 

Hem Kazanıyor 
Saklıyorrlu 

~~~~~~~~~~~~~~~ı ... ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Hu•u•f konııo .1011 taıalondan tırıııreı Hizım ge o dıjtı halde d•· Nafıa VekAletl tttkikatı ne-

lımır ~a tirketınıl• iizun nıu ıJ. ıı ı ,rırııııverek miitemadıyea halk- tioesınde raporda göllerilen pa· 
dl'lt yapılan tetlııkat n~tıcP11rııll'I ıttn 19 kurut ü:ıtrinden para ralıHın t i rk~tten iıtirdadına ka
mütemAdıyen zıuar etııjt ı ni ıddıa llldı g ı aıılaşılını' ,.. bıı fazlalı- rar Terınış keyfiyttin Te raporıın 
eden ,irketin zarar yerine klir gın tutarı 86 bin lira ile bük6. bir ıoıttinin şirkete tebliğ edil· 
•ttııti •e ki<rınılıı.n lıiikuıııete Ter· mHini nafia müH11aelerl komi. met hıdıeaınin tntan 150 bin 
meıi lazım g•len bı•ıe71 nrme Hrligıne •mretml~tlr, 
dıgı teopıt edılını~ıı. ldisnr liranın şirket zimmetinde Nafıa müee .. 11leri komiHrll· 

111enın Umumi Manzarası j k ı d k ı iti Tetkıkat netıonınde tirk11tın a ıgını tenı ey ıyın r ra j?i raporao bır ıoretinı Te Tekl-
Tırede wauılin muntazam ledehilirı:ıı. Toprak altı azıuot banılıon haşka oenelerne nuı por 1'•1 ıa Vtkaletıııe gönderil lelin tmrınl eu 'ırkttine reımen 

bir mecrada yürüdüğünü g11ç•n- 10 • 15 metr•de boloııan ıolar yaptıJ:ı tuııe1 ı her 1 .,11 • d •j?ış· ınıştı teblıg eylemiştır. 
~e k111oa bildlrmitlım. Dı, ba- her an için oyayı ın!aınajta kA· -----------••._..,......_.. .... __________ _ 
kı,ıa dahi d•rhal anlatılan bn fıdir. tabit rutubetin deYamlı 

intizam. için ,.. yakın görüş daha olıııaaı memlekette Y8'illij!I ço• 
•iyad• ferah Tereoek dereced11 jtaltmı' n muhıtı 1ıtıller dıyari 
Yozıılı kHpadıyor.Bo defa yakın 
ilan allkadar olılu~om mektep
lerin, knYntli bir displın Ye 
programla idare edildıgıni jtör
ılüm. Bu irfan yanlarında yay 
rulara yalnı• dera ögretılmekle 

iktifa edılmiyor. Aynı zamanda 
talebelerin en 11hlıi ıısolltrl• bt
ilınl tıkimüllere kı&Yoştornlmaeı 

bir eıH olarak tatbık ediliyor. 
Çoogklar ilıuın ıon terakkıya

tına u1ıu1t. n en•rjik oıollerle 

yetitti ti lı yor. 

yapmı,tır. 

ÜYaıla ıuyuo kıl.fi derıoıde 

ruehzul olınHıoa rı&j!men alı.an 

çaylarla küçük Meodrtı1 nelırı de 
buna ıozınıam edıyor. Fı<kat bno 
larıo kı' menimınde yaptıkları 

tojtyanlar ekıerıya çittçiye zar11r 
nrmektedır. .Mımalıh Ouınho· 

rıy,etın feyızli eaerlerı ıçıne gıre 

oek bulonın ( MendrH temızle 

mı am•lıyıııi) nın ~.kmalinde t-lel 
çoıta kadar olan bır 1aba ıneya
nında Tıre de fıyzan kaygıluın 
dan kortulmnt olacaktır. 

Mohıtte ekim yapılan meni; 
hububat, tütün Ye pamuk olmak 
la beraber kındır YI zertın gıbı 

iıtıhsRI de ötedenherı çılt .;.111111 

ı'tıgalıni ıeşkıl eder. Hn111>ırdan 

önde !\"elen Tıüıilat; tütiirı, ken
dir Ye pıı.muktor. 

Derıılerın başlamı• olma11na 
regmen karıt moıuneleleri Lala 
in~m ediyor. Bu devam, irfa o 
hayatına göaterilen ıbemmiye

tın büyüklüğünden lıı.şka bir 
t•Y• lıamledllemez. Haşmoallim
lik od:ııında geçirdıgim bir b

atlık nktın intıbaını hnud" 
ızah •imek ııznn eürer. Yalnuı l kinci d~reoedıki te, • kk(\le 

'u klldarını zıkredıyım ki çocuk- dahil bu lunan ve ( 2700) liralık 
)arını mektebe nrmıge gelen bütçe ile ıdı<re edılmekte olan 
1'elilerin birbırini müteYaliyen Tire tiraret oduıoın kırıtluın
takip ettifiDin •• kayd11na11nda dan anla~ıldıjtınR göre 1!13:3 H• 

mıktttp idareıinin çocuklara ıon · n11ınde Tırı-niıı kındır 11tıhnlı 
ıuz •e candan allkadarlık ıöı- bir milyon 5;!5 bin, tütiin hır 
terdiğinin tahidi oloomaaına de- milyon 250 hın, pamuk ( 4.00) 
yum yoktn. bin kilodur. Zsytiooılık de mem 

Maarifin irfana mal ettiği lekete pek küçük ı"yılmıyao"k 

ciddiyetıo,Yil!l.yıtYekazamerkıız bir gelir ıı•tırıyor. 500 hın ki
lerinde değil, batta en afak köy- lo.nk yag ııtıb11&litı 1'arılır. 

Jerdt bile benimuomeıi Hbebinin Kendirin Tıreye hıbşettiıti 
inkılibın nnrıyle ıtık bulan göz. kazancın •h11mmıyıtlt kayda de· 
]erin ıörümünden ziyade, reji- geoık yekftn ta,ıdıgını da görü 
min en ıno• u do~rıı ~tkillerl• yornz. Köylü müıtuoa Tır•d• 

tatbik ıdilmıaındeo ileri gelii· 933 HnHınde 1450 hektar ken · 
ğine inaanda bir kanaat doğu- dir zer'ıyatı yapılmıştır. 
yor. Bngün irfan denildiği za. Bu mıktar, mülbakatın da 
mın kalplere yayılan en aerin zeriyatı il• dolgun bir rnkllm 
bir doygunun bi81iyatımızı yıkı· oluyor. Mnout arazinın on beş 
dıgıııı farkedıyoı uz. Bu doygu, bin küsur hektarı kendir zeri
genıı ihtiyar, bugünün her ka- yatına elnri'li oldngo Te takri· 
zaıında yer .. ımı' boloaoyor. ben hektarın onda birinde yan 
.Mektep ınerdınnlerioden iner- i< x40 metre morabbıundın yüz 
kan kalbimın ınehzol bir inşırah kılo mili alınllhıldı)tı nazara alı

içinde yıkarnlıgını dnydum ve. aınl\ bu ın•bıalün memleket 
- r,ı. Tırey• yakı~arı dört içın değerli bir aernt kaynaıtı 

irfan yıırılunıırı yalnız biriıioden ıldugn anıa,ılır. Ha •erim mad· 
aldığım iotıba .. Diğerlerini gör- desin.n maliyeti n1eti on bir 
mege hacet kalmadı deılıın. kuruştur. Satıt fil\tleri on altı, 

llk tsdriı:ıtın gıdı.,ıne bornda on 8ekız kara' ara11nda dalgr.· 
dıyeoek yok. Fakl\t l>ir orta ıanıyor. Yalnız ila•e edMlı.en 
ıntktehe de ilıtıyı"; var. belıer lıılo maldan eld• edıltn 

zırat Ve iktisadi b•ş altı kntıış tıollrtt, ancak ktn· 
Bakımdan 1/re dırin mamul, yani organ, sıcım 

Mf'ıabRi satbıyeai 128 bin n aaıre gibi bir bale g•tirılm•
lı•k tar olan Tırenın; 27 hin hek· ııle teuıin ediliyor. Maamırih 

t11r, zerıyata dil el•erıoli mer'a11 bonon Tireye ye miilbakatına 

'"'ılır. Sahaııın gMııle kalan açtığı it ,.. geçim yolu çok ıe· 
1.ıtnıının ek11riyetını d~ yine niştır. Tinde keııdir ioıalile , •• 
ıner'alar teşkil edıyor. Bo yilz. çinın b•o yiiz aile var. 786 imA 
ıltnılır kı Tıre mer'aları hayYn· çarkı mütewadi faaliyettedir, bo 
ııaı yetıştırmeye çok mliıııit •e· faalıy•tle baltada 22 bin kilo 
1) ıdı r. kendir mamul bir lıal• getirili-

" razının tıbıt te,ekkülatın- yor. 
<l•n yalçın kayıı.lıkları n dagla- Organ pazarında aergileri, 
rııı nıabdııt çıplaklıklarını htlı· mii~tehlıkler de mamf\1 malları 

nı< .a.,, .. k ılığer kısmın kf.milen ,.. depolarda elyaf demetlerini 
keıetle Hrmegı ılnritlı orman- giirdiim, Tirtlilert daimi metgale 
ları h.tlı.il •ttiginı ~örürüz. açan bu roaddtnin ka11banıo ik-

'firenin tabı! •• ı.edıl güzel- ti-adıytına çok faydalı bir gelir 
lıklerını, oogrıti ••zıyetine borç· kaydettigini biz11t anladım.Yal
lıı oldugıına, toprajtının mntedıl nız hir ••Y nokaaııdır. O da: 
d•rıcede ratıp bolıındu(!uııa bam- Kındır \-.rlı.larıoın pek ipti-

Ergani istikrazı --
Dün Fırlada Bir içtima 

Yapıldı 
ErgRni 11tılıı•zı tahTıllerinln 

ıatı~ı •lralınıta mi\zakeratta bn 
lonulmak üzere dün lırkııdR frr 
kR rt'111 A •nı Uo~an beyın rt• 

ya••ll alfırııla hır toplantı yRpıl 

ını~ttr Rn loJllRntıJa •ehrımız 

lıRnk•IRr miiılıirlflr< T• ınoteber 
zerı<t lııtzır lıulonıno~lıudır. 

• 

lVle Gormezano 

KordonV.a Yol inşaatı 
Neden Yapılamıyor? 

Şirket ile Mütealihit Arasında 
Rıhtııu şirketı hükftuıete ın

tikal •yledıkten ıonra Kordon 
i,ıeri lıman Ye körfez ınh11arı 

tııufınıları idare edilmektedir. 
De•ır moameleıi esnaaında Kor· 
ıtoııun parke tllşı ile dö~enmHi 

im ra rlaştırı 1 ını' Ye bu ınaklllt 

ıc,ıııı ayrılan para aynen inhıur 
ıda rH•ne denolonmuotu. 

Be~ ay kadar eni de Kordo 

mrobur oldogo halde bent!• kil 
9ülc bir faalıyet meYoat değildir, 
Habtr aldığımıza göre liman ln
h11arı ınııkanleyl feıhrderek yo
lun ioşaeını diger bir miltaahhl 
de nreoek Te t1ki mlittahhlt 
aleyhinde takibat yapacaktır. 

Bılhnu hükfimet il• Paaa
p ırt ara11ndaki kı11m çok hozol 
mo, bıılıınmaktadır. Para11 ban-

bulunan bir i'in, 
lı.ıyliııe bırakılma11 

BasmaneTramvaylarının ın,ası hır ,.y zarfında ite batlamR(?ll hiç te do~rıı olmua gerektir. 
Hırka9 giin- ev,et -A-,,rnpadan .1'11'-----

'Vakıada Anka.raya 
Gidecektir .. 

nan pıı.~keye tahYiJi ltır Müte k.ada buır 

abbıde ibalı oloodo. M.nleabhit müteahhidin 

avJet eden eff'ktrık Ye e'lektrıklı ·u 1 c· ... . . T h 
tro.ınvll _V t•rkett milıliirü Möıyii r a ır ... a nın a -
Gorme:ı:ano ~k yakında Anka-

raya giderek Bıuıuane .. traınny k•ı- t }eh y t B ld battı me1ele11le ~ırketı alakRdlH 1 ... a 1 1 a e u u •• 
eılen aa"t kı ruı, lıranşmao İİO· 

retler• v" aaıre gılıı ,,ıır etra 
tında .N11fıa V•kaleti ılı temasta 
bolııııaoaktır. 

.. 

Maliye 
IVJü tehaSflSI 
Izmire En Sonra 

Gelecek 
Fran11z malıye mütehuı111-

nının fstanbol nıaliy• ltfkiUitı· 
nı tetkik ettikten eoıırıı şebrı. 
mize gelerek tebrımız mıliy" 
i'lerini ,.e tetkılatını da tetkik 
eylireoe~ıni yazmıştık. 

Diin def terdıHlığa gtlın hlr 
tahriratta mütehu11•ırıın lzmire 

Urlada geçenlerde Hacı Norl 
kızı l!iefıs11 baoımı tabanca kor· 
,uoile öltliirmekl• ıııçln Urlalı 

Ahın•t oglu Reoıp hakkında 

yapıl11n tahkikat bitmi' n H.e
cep tl\hkikat enalcilt birlikte 
ajtırotzada mohak•m~ edilmek 
üzere şebrimızt getirilmiştir. 

Tahkıkat netıoeıine •• kati 
lin ıfadelerin• ııöre cinayetin 
11bebi ,ndo r: 

NıfıH hanım biriıinin yaoın

da bir miiddıt metrea olarak bu
lunmakta iken katil Reo•p ile 

alAka peyda eylemi' berabere• 
yaşamllğa bışlamıtlardır. 

Fakat nedeoae aradan aı bir 
müddet ıeçtikten ıonra Neflae 
hanım Rffoeplt tekrar arayı boı· 
mu, euTtlo• metrHi buln•duğo 
doıtongo ya•ına dönmü,tür. Bu· 
na bir türlö bazıaedemlyın Rt
oep rnhl tuyikler altıDda bir 
giin Neflee hanımı babaaı•ın 

eYiodeu çıkarak hamama ghln
ktn kapı onünde yakalanııt T• 
tabanca kur,onile yaralıyarak 

öldiirmü,tür. 

.. Sümer Bank " ~ehrimiz şubesi Marasimla Açıldı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baş 1 arafı Bırinci Sahifede - dığı varlıklar doya doya iftiharla 
g elmeainin biraz daha teehhür bızır b lunmuılardır Davetlı"lere d"l · t• u · seyre ı mıı ır. 
edeoejti anlntılmıştır • .Mumaileyh b t "k d·ı · "lk ıer e ı ram e 1 mıı ve 1 sa Bankanın ıube müdürlüg" ünü 
latan bol tetkikatını bitirdikten tııa Vali Kazım paşa tarafından d 
ıonra Trabzon n Samsun ha. alınan bir mendille başlanmııtır, eğerli gençlerimizden Ahmet 

Yal11indeki maliye işlerıni göz 
den geçirmek i9ın dün Iıta•bnl 
dan ayrıldıgı da ilı'iye oloomu,. 

Satış şubesi çok temiz ve bey deruhte eylemiıtir. Artık 

tor. 
Rütün bu 

çok zengin, yalnız Sümerbank'ın yerli mallarını toplu bir halde 
yerli mallarile tezyin edilmiıti. "Sümerbank,, ın bu şubesinde 
Milli sanayiimizin inkitıfında kolaylıkla görmek ve almık 

hayalide tetkika- bu kudretli müessesenin kazan· · mümkün olacaktır. 

tını ikmal ettikten ıonra mütt· 'ELDAllBA 
ha1811 Ankaraya dönecek ve mü-
teakiben garp ,.. cenup •ilAyet
lerindoki maliye işlerini tıtkıke 

başlıyacaktır. 

Maç 
Bu Haf ta Revanş 

Yapılacak 
Geçen hııfıa kapa maçt ya

pan Altay - Altınordo futbol ta 
kıınları arlllında bu Onma günü 
bir rennt maçı yııpı laoagı ha
ber alınınıttır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dal bır şeltıldoı olmaeıclıı. JJ;~er 

daha fenni n 11ıtematik çarklar 
yapılır, Kasabllnın mohttlif ytr· 
!erinde ( tş e•leri ) açılına top· 
lolnkla yapılacak işlerin daha 
nrimli olaoagına 'üphe yoktıır. 

Tirelilerin yakın zamandı& böyle 
ıe,ekkülleri yaratmaları kendi 
faytlaları ıoı bıtlır. 

il. HULUSi 

MILLJ KU1UPHANE SiNEMASI 

liogun, :ı biıyük ve güzel itim bırden takdıuı eder. 

ı- aear llarşı 
MAO.A.R muıikiıi... MAOAR dansları ••• MAOAR a,kı

nın ilAhi kudret ye meetieini bariknlll.de bir ınonflakiyet
le ya,ayan ve 1•••tan miıil~iz eaer. 

Başrolkrde : 
Guatav Pro&hlich - Camilla. Bora 

Kanı 
Dünyanııı en büyük airk ( Oırq,.. Sanlı ) nın 'ayanı 

hayret numauları aruında 9enil•n :MRG LEMONNIER. 
oin tamamen FRANSIZCA ıözlü hüvük filmi 

l:)ean• IRl\lleri : 
M.A.OAR MARŞI: 16 - 18 - 21 de 
ARTiST KANI : 16,30 - 19,30 - 22,SO da 

Onma 1'e ptrtemb• günltri lS,30 da başlar 

Abdullah Zeki Bey 
Iatanbul jandarma mıataka 

knmandaolıjtına tayin edilmi• 
olan Tilı'iyet jandarma kuman· 
danı kaymakam Alıdnllah ZAki 
hey dön Sakarya vapurile h· 
tanhula ı:ilmiştir. 

idare Heyeti 
VilAyet ıdare lıeyeti dfıD 

ö~l•d•n Ronra YAii moaYioi ye· 
kili Fnat beyin riyuıtinde tor· 
lanmı~tı r 
Bayındırda Mallye Davaları 
Bayındır .Malmö.iörlügü Def· 

tndarhjta mi\raoaat ederek Bı· 

yındır malıye dıyalarının ınü· 

dafaası içiçin bir aYakatın ta1i· 
ninl iıt•mittir. 

Bornovada 
Ba.yvan Sergial 
Razırlıkları 

BornoYı Zıraat mektebinde 
TetrinieYYelin dördüncü güoii 
açılarak btştnci günü kapanacak 
olan thlt haynn ıerglai kaft 
m•ameleıin• bayter müdHrlii· 
fllnde d•Yaın ıclllmekteillr. S11rgi 
l9ia 'imdiden hnmmali hazırlık· 
lar yapılmaktadır. Kayt moame· 
lt1i 80 Eyltl.lde bitecektir. 

Mithat Bey 
Tetkikatını 1 mi.l 

Eylecli 
On gönden beri Aydın, De• 

niıli baTallei bayYanıtını tetkik 
Te A7gır depolarını teftlt et
mtkte bulunan E~e mıntıkıll 

Jootekni miifetti'i Mitbıt bey 
!zmire dönmüştür. 

Iıtihbaratımıza göre bu 110• 

hoııııi mnhuabe lıütı;eleriııd• 

mtYoot talııiaatla Denizli n Ay· 
•lıD Yilll.yıtleri yeniden aygır 
alarak depol.uıııı takviye tde· 
oeklerl gib1, bllLasu. Sııtlr ı~la· 

hına fazla ehemmiyet nrertk 
tTnloe telrlk ettikleri nUman• 
köylerine teni io;ln KaracAbty 
bara11ndan fazlaca miktarıla da· 
mızlık Boğa almalr ünre faali· 
yete ılrişmişlerdir. 

incir Kurdu 
Banlarcla Bliloa.cle

leJ'• Devam 
Olunu.yol" 

.Şehrimizde hali faally~ttı 

bulunan incir hanlarında ioııir 

kurda müoadel11ıne ehemmiyetle 
deTam olunmaktadır • .Mücadele 
ltile İzmir ziraat mücadele mü· 
iürü Sophi bey bizzat me,gul 
olmakta n bütün mücadel• 
ameliyeıini nızareti altında yap• 
!ırmaktadır. Inoir kurtların• 
düşman olan hır aeYi Parazit 
yeti,tirilmeai için çalışılmaktadır • 

ödemişte 
Hırsızlar iki 
Bekciyi Hafif 
Yaralamıştır 

Ö<ieınışte hir hınız çetasi iki 
bekçiyi hafif ıurette yaralllını•

tır. Maballındeıı alınan m~ lumata 
göre koyuıocn Fuat efendınin 

dükkinıoı geceleyin delmek isti· 
yen iki hıreızııı faaliyetı geo• 
bekçileri tarafınılan sezılmi,tir. 

Hüaeyın efendı •e M orıLt ça· 
YD' namıntlaki ikı gece lıelıo11i 
hınızları faalıyet iizerinde yıka· 
lamaga teıelılııh eyleıuış . erdır, 

Bekoiltr tarRfınılan yakala· 
nıoaklarıni RnlıyBo bi\vıyetleri 

meçhul bınızlar da hekçıterio 

üzerine ıilah endalıt etmişler Y• 
karanlıktan iıtıfn<l• eılerek kaç• 
mıtlardıı· . llekcileriıı her ikiıl 

dt hatif •ıırette yRralıılır. 

Hınızlar mahalli zahıtaaınc• 
eıkı bir ıure ı te t.Akıp olunmalı. • 

tadır. 



_;J3-

liil•klerimın soıı ku'fveıılo canı· dakıkadao beri Ct<Hrelini yeoid.u 
llıı bo•a vermek iatemedım. Vı- elti• etmişti: 
korain;n kalbim• uzanan ealdır - Haydi oaatınayınız •f•ndi
llıaaı kendi kalbioıı uplandı. in. Kaç para iıtiyouauız ıöylı-
Ondan ıonra11nı bilirsinLıı. yinız. 

- Nef11nızi güzel mütlıı.!aa Hayatını, uadetini 'fi şerefi-

tdiyönnnuz. Fakllt şu ltıke&iz, ni korumak i~ıo bütiin azmıni 

•eıefine toz kondorwıyan 93 iin toplaıoı~tı. 

•t.ııl olup ta Italyaya kaçmak Elinde ıaatını tııtaıı azalar-
için zıncırden nakdi yardım ka· dan biri ıeslendı: 
bnı etliğini de siirler miıinizT - Bir uat yedi dakikamız 

- lt;nt doğrudur. Kaçmak kı\ldı •l•ndıler. Her gN,ı•n daki-
içio paranıaı kllbnl et tını V • ka en kuH·etıi ıilahırıızdao 11zi 
b• para benim nrlığımı yrnıdeıı u:aaklaetırıyor. 
:tapmaklıJıuııa, namnılıı u ee· Re11: 
tefli inAnlar auıına karışıııllma 
:t1rdım atti. Hu parayı muvalıl.'. 

bir taawio.at ile bırlikte ıadeye 
lı.aııırım. Telıfoola bana miira 
'-at ıden atlamıoıııa bunu ıör 
la1Bi.tim: Bir miktar tayın edı
lliıı, derhal ödeyim. Her nadenH 
hı hiiıoö niyetime cenp nrıl· 
llıedi. 

Salonda gürültüler oldu.Tak
llila -ıari yükleldi. 

llıtıyar r•i• müdahale etti: 
- Oaa Varolnn izıoi biııe 

lıaber ..-eren kadın, lı-.ıdiıile 
llıil&lıat •t•eden biç bir para 
ııı ... ıeeioia menoabah• olma. 
..... lilıınmuoda 11rar etml,ıi. 

- Efeodıler öniinözde duran 
kaıtıtlıır zincirin 93 numarHıa· 
da kayıtlı bııloııao Oaıı Varolun 
bngüo ne muazzaın bir HrYetio 
Hbihl oldoguno göıte.rmel?• ye
ter. 93 bo aeruti ıay•mizde lıa. 
zıı.nmıştır. Kendi idareıinde bu 
lonan 1anayi müee1A111t1lerlle ak
Mİ1<Nlar bnlunılugo mÜHINeler 
ba.kkında bir~ok ınolıu·ele so
r .. tleri hazırladım. 93 lea buu. 
farı imzalaıoa1101 11tıy•cej!'tz. 

ZanoederHm beyetlııız bu tık· 

ütıml lıabul edıcektır. 

Telılıflml bir kelııne ile bii· 
lll.H edeyim: 

- 93 ten itinin idare Te 
lıootrolöııö bize devretmNıoi 

SONTELGRAP HABERLER/ 
•• , .. 1 ... • • • • \ 
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Merasimi 
lsveç Veliahtı iki Teşrinievvelde Gazi 

Hazretlerinin Misafiri Olacaktır 
lltanbul, 23 (Bnıoıi) - Atı

n ada bulanmRkta olan İneç ve 
liabtı Giistıı.'t"' Adoıor ve ze'fcni 
pt101111 Loııa ila iki çocogn Yo· 
naoiıtaod,. uıuıatikanın bolun 
doğa mıutakaları ~ezmektıdirl.r 

Salı gönü Atmaya döneoelt
ler Reısıcuınhur M. Zaıw11 ıl"' 

hükumet erkanıoa nda ederek 

SelAnige hareket eyliy~ceklerdir. Gazi Hazrcıtlerio(n mi1afirl ola· 

Velil\ht Ye ailesi efradı birinci 

Teşı·ioio ikinci giinii Jstaobnlda 

lınlonacakll\r n Gazi Hav.rethıri· 

oi ~iyaret eylbmbk üzere Anka

raya gid•aekltrdir. Vıliabt Giiı 

taY Adolt Ye refakatıodıkl zeyat 

Türk iyede ka Idık ları müıldetçe 

caklardır. 

Iıtanbnl, 23 (Hoınll)-htan. 
bal, Eıki,abir, Ankara, Kay111rl, 
Diyarıbelılr ba'fa paılıları ey
lfiliia etuzoncu guou batlıya

caktır. Şımdilik bııftada bir Hfer 
yapılacak ye bo 1tferler ihti1a9 
niıpıtlnde artıırılacıktır. 

Pirinq Dlahsulil 
mahvoldu 

--~~~~~~~·~~~~~~~--

1ataııbol 2J ( Hııauıi) - Ja 
ponyndttki tayfun facruıod~ iileıı· 

!erin adedi iki hin kioiyi ,.~. 

mi.lir. Bunların göıoülecegi güa 

bütün J,.ponyada mat•m tutula· 
caktır. Tııyfıındao pirinç mahıa· 
lü mahYolmuştur. 

Valiler Adana Sıhhat Meclisi-
• 

Ediroede lçtiu a· DID Verdiği Kararlar •• 

Tokyo 23 ( A.A. ) - Dahili
ye Neur,.ti tayfundan 1661 klfİ• 
nln öltlü~iioö Ta 5414. kitinin 
yaralandığını bildirmııtir. 6G2 
kifl kayıptır. 

larıoa Devam 
Ediyorlar 

Eıltrn•, 22 ( A.A ) - R1111ön 
ıut 8 d• açılaoagı blldlrileıı 

Tralı:ya """liler içtimaı uınıımf 

miifettlfi Ihr11bim Tali beyin 
riyaaetind• ikıi1at Vekaleti tara 
tıntlrın eöndıril•n alAkacJar HYA· 
tın da hrıtıır holoadnıtu bu top
lantı İharAhirrı Tali beyin bir 
noıko lla açıldı. Ro toplantıyı 

EtlırnP, Qanalılrale, Kırlılarell, 

Tekır~aj!ı Y1la1etlerile yillılek 

iktiHt m•olıai ••a-ın(lan l!'orlon 
zad•Morat bey Te lıer vali ile 

Dil Bayramı Hazırlıkları A. \'ekili 
.Adana, 23 (A.A) - Sıbhaı,ıuoaoaktır. Ba miioa .. tıetl• Ankaraya Gitti 

koı oma komııyonu lıagön top- h•lkeYi dil edebiyat komltael İıtanbul, 23 (Ha.auai) - Ad
lanarak beledıye taratıodan Hri toplanmıt Ta Hngin bir pragram liye Vekili Saraçoğlu Şükrii bey 
mezarlık yapılmak iure iıtim· haıırlaını,tır. bu akıam Ankaraya baret ey· 
10.k edileoık yüz bin metre mo• Adana, 28 (A..A) - Ziraat l . tir V kil b llar tı. 
rabbalılı: yerin biran •Yel alın Vek&letiotlen gelen lılr tamim ~ · e •Y ue 
ıuae.ının belldiT•1 • ,uılmHını&, üııerlne ruam haıtahklarUe 11kı l .. yı :ıuamUflur. • • • 
ılk melıt•p ıalabuil• fabrıka bir mücadele yapmalı: ... t.abı,.. Zırart Vekılı 
ı&me~eıuıo baıııtık ha.taııktar ~: .. :1:1:~a a:::t .,.;::1•1• ,.~11~~=~ .&dana Ve llawali-
dan korunntHı l9ln mektep Ye .ı- Gld ~ 
f b .. a d lı:t 1 d h 1 da bel .. i1• baytar mtlaıtrllll 8uaeeoe-. a rı. u er arının er a 
t 1 et 1 eb ılraat oda11 Nltllflnfn lfllralı:Ue l.tanbal, 23 (Hn1••l)-Zlraatı 
aa ı y • geQme arın• .,.. f rın bir teplanıı yapalacıalıtır. 

Oın Varol hayretten hayrete 
diitmöetö. Görlitölınlui biitiio 
\:ıııalı lleıilenlı dınllyordo. 

lıııyuruz. bırlıkte gelen naha 19r miiben 

pı• ıulardan kurlarılmaeı i910 .Adana !IS (.A • .A.) _ Sıtma 
tımdılık bır örnek olwa~ öser• müeMlelae~ -tittiıi baıii• aaat 
beledıya tarafııadaa ••hrıa muh- ı> da "9ılmıtlır. RD1tiUlde lli 
taht yerlerıotle 18 Ye 85 metr• •i'f'il, 25 a1lı:er dolı:tor•ma.ıı Tar
derınlıgınde teorilb"' koyuları ttır. Tedr11at 4.0 JÖll it'fam 
açtırılma11aa lı:arar Y-Hilmişttr. edıoık 11tma mücaılelMi am•m 

V •kili .Muhllı B. yalımda Ada•• 
Y• haYall•lnde de yeai bir &etlılk 
Hyahatı yapacaktır. 

Oan ıuardı. HldJ.,t •• net di11 n ı:ıraaa, b111tıır Ye maarıl 

Celil Bey Da ııracla lı:apı hatirçe •o 
tııld o. Rtttiio gözler kapıya te
~•ccllb etti. Çehreler •ndi•• ile 
t•rılmişti. Eller tabancalara ... 
l'lldı. 

retıne blikim olmıyoı ıJ11: . ne möJiidii,.ferı tetkil etruektedır 
4 o c -- • 

- Çıldırdınız mı, dedi '\mazc.... toplantıda umumt ınllfettlf· 
- A•la,.. Şuoroııı-. · 1iiQ • JbatmiişaYıri Y• adli n em- Adana, lı!l (AA.) - 26 Ey ınllfattı,ı Ekrem, dolıtor Btlttö Zonguldaktan 

Ankara ya 
Döndü 

Paolo ihtiyatla kapıyı açtı. 

2o9 i_gerl girdi: 

zaıuan bu kadar hAkiıu oldugıı ) ıye miişı&'fırı O~ınao lıey de bu 
mu bilmiyorom. lunma"lıta idı. Her Yali kendr 

ReiAin teklı!ıııl ııtn•p etlfln, 'fılA1etının ahYali ıktııadiye 11ya. 
hatta alıkışlı1af1 ıe1ler duyuldu. Htının hiilhoıoı yapmıttır. 

idi büyük dıJ bayramı tehrımız- .,. Mahm•t baylar defi 't"'IH· 
de fokalAd• bır ••kıld• kotlu- c•klerdır. 

Yeni Maliye Teşkilatında 
Mıaslar Ve Kadrolar Azıltılmıyacakbr 

- Rıiıle görüşmek iıterim. 

Relı - llerll• Ye söyle ba
talım. 

Mücehhezlerden hiri teklıho lkıııoı top aoıı iie;leden ıonrn Ankara, 2l (A.A} - lkllıa• 

Vekili .Mahmut O• al hıy T• 
refakatiodaki sevat bıagiin 1abah. 
leyin uat yedide otomobili• Zon· 

ıuldaktan hareket etmitlerdir. 
Vekil bey Gıır•dede Bolu bıy•· 

Uy le konu,mo' Ye bı r miiddet de 

Kuııloahamamda tıYakkaf ederek 
alı,am Hat 21 ıle Ankarayı a't"'· 
det ıtmi.tir, 

üzerine uyaııdırdıgı netelı teaırı Hat ıkıye lıırakılmıotır. 

209 reiıio knlatına egllarek 
tııou ıö1ledi: 

- Kıııoıa ubır1ızlaoıyor. 

- Yanı. 

- Hu illicYabıo lıltiı·ılmeıı-

ni htıyor. 
İhtiyar ka,ıarıoı çattı: 

zaptedemiyerek bnıtırdı: 

- Boodau daha atlılı\ne bir 
telı:llf olamaz. 93 ıer.-eıını oemı 

yıtlmizin parRSıle korıluguou ılı· 

rat •tınıştır. Şu halde bo eerYet 
birıe alttır .•. Bıze aıtti r ..• 

İhtiyar reiı hançeri ırndır11n 
klgıt keıecegıle wauya Yurda 
Ye ıükQneti iade etlı. 8onra ha - Bekinin, dıdi. 

209ozalı:la,mak üzere ı d i ki ziroodaıı hiriııe dönerek: 

teiı çaıtırdı: 
- Daha bir kaç dakika eab

tetın11ini iıle .•. Bir k•ç dakika 
)'1, kadar arzun yerine gelıoek· 
lir. 

209 Kapıdan çıkarken ibti
hr heyıtin merakıoı tukıo ıçıo 
1•ahat yerdi : 

- Ehemmiyetli bir •e1 d•til 
~feodiler. Tamamen 'abıi bir 
1lıb1r. 

JıticYabınızı Ç"bok bitirelim. 
Dıtıer taraftan Oan, birkaç 

- 117, i' kontrolünü bötiio 
akıiyool•rıle bırlıkte bıze d~v 
reden mnlıanleleri 93 e 'ferınek 
zahmetini ilıtıyar ederler mı ! 
Şayet 93 bütün 11k11yoolarının 
miktarını hatırlamıyoru şo doı 
yede tam bir liıteeıni bıılaoııktır. 

117 reiıin önünde dnrao 
do~yeyi alarak 93 f' yaklaıtı. 

Makineye çekil mit Ye pullanmıt 
olan bir çok moka•ele HneUe 
rioi öoiine koydu. 

- Sonu Vııt-

Kavseride 
intihabat faaliyeti 

Kay1erı :.!2 (A A)- O. H. F. 
reıer KayHri meb'nıu Re.it bey 
kaza ardaki beledıyı intihaba 
tında fırka faslıyetlerinı tetkik 
etmek üzere kaır.alara gılını~tır. 

Kay1erı, 24! (A A)-Beletlıye 
intıhıbatı laalıyetı hııraratle de 
yam etmektedtr. Fevklllade iç-

An"ara, 23 (Hu,usi) - Maliye Vekili Fuat bey gazetelere be· 
yanatında çıkarılan bazı fayiaları tekzip ederek demittir ki : 

- Yeni Malıye teşkilibnda ınaaısların ve memur adetlerinin 
a:ı:altılması aıla mevzuubahı deiildir. 

Istanbulda Kadın Hırsız 
Son G ·· nlerde , o~almıştır Bolu, 23 (AA) - İlı:tl1at 

Vekili Oelli bey beı•beri•d• 
lstanbul, 23 (Hususi) - Son samanlarda şehrimizde vuku bu- mıh'oılardao Oıma• ııade Hım· 

Uma" d~vet edılen belediye lan hırsızlık vakalarıoda kadınlar mühim yekiına baliğ olmaia d" Ra b 
1 

ld " b ld 
mecliıi iutıbabatın altı gön zar- baıslamıştır. Son bir hafta sarfında ıekiz hırsız kadın tevkif 1 Ye gıp ey" 0 o.,o a e 
lıoda ıcr•llDI karar altına almış olunmuştur. bögöo Zongoldalı:tan harelı•tl• 

1ntıhap d"lterlui lııı~iindeo iti- ık• \" ~••b ıuı 9 tla Bola hododoaa girdi-

l apur ... u aycası ler. Hndutta Bola Tali Telıill bareo talık edılmışıır. _ 
Fırka reiıi, jaod1rma kamaoda-

Hilmi Bey 
Halkevi Heyetinin Tetkiki 

Dıyarıbekır, 22 (A. A) - Bi· 

Müzak ereler Çok ilerlemiştir oı taratından karşılındııar. 
. • Saat 12 de Geredeye mu Ya· 

lıtanbul, 23 (Hususi) - Vapurculuk Türk anonim fİrketiaın 1 t ıt·ı G d L 
1 

.ı· i 
F "b · · k h 1• H a • ı er. ere • •• • ıyeı nnsadan mu ayea edeceği ıkı vapur hakkındaki pazarı. ay ı 
ilerlemiıtir. Bugünlerde mukavelenin imzalanma11na intizar 
olunuyor. 

~iennc~iu:~n~!":.~,~~~ıı~:::~::~ Teni 11~-nıer 
taratıodao hazırla••• 11iyafıtt• 

Bolıı TilAyetioin ikti1adi i,teri 

halıkıoda heyıtl• haıbihal ettik· 

ten ıoora Aat 13 ta Aokaıaya 
bir tetkık ıeyabatı yapmak üze. ~ 

.. TAVYARE SiNEMASI ıı; 1 :;m~~~~n Karaköuy• harek•ı 1. Vekaleti Layihayı Hszırlıyor 
.ıı Dıyarıbeklr,22 ( A.A)- Halk .•• İıtan~ul, _23 ( Husuıi) - iktisat V~klle~nce &l~ıtlar teıkillh 

ıYI •ube11ne m•nıup yirmi be• ıçın yenı llyıha hazırlanmaktadır. Yenı llyıhaya göre ayar me· 
bugün HALK Günüdür kl,illk bir heye& köylerde uzun murları kadrosu genıflaümekte ve nizamnamede mühim değiıik -

harekat ettıler. Bolo heyeti ., .. 
kil beyi hadada tadar l8'Yi et• 
tilar . 

iki Hariciye Naıınaın 
Sörlıri 20 30 40 tıtkiklerde bnloomo' köylülere ler yapılmaktadır. 

HALK GUNU TARiFEMiZ , , KURUŞTUR daııtmıw, örnek kö- ·------~ı++ ....... _____ _ 
fıhmlerinden biri olan 

'law·ıoeo Fransızca ıözlü Te .. rkılı ıeneuın en. büyük " yü ittıhaz ettıgi Telli köyünde Bir Heyet Bulgar Kralı 
Japon Heyeti 'erefine 

Ziyafet Vardi 

gerek biz gerek Balkan misakı
nın diğer devletleri tamamile 
tasvip etmekteyiz. Altın Arayan Kızlar 

Büyük bir muuaflaklgetle deuam ediyor 
14! meşhur sınıma yıldızı ye 200 re'fii art11tiııio i,tıra 

kile muhte~eın dekorlar içinde meydana getırilen bu t il 
nıı her lıalde göriiniiz. 
Mllkemmel müzik, 8Pdll danslar. Muhtelif numaralar 

l ıiheten : 

MEKTEPLiLER EGLENiYOB 
Snı l~ılı DaMlı l{oınedı 

:---------------------------~--------SEANS SAA TLARI : 
Her giio: lö, 17, 19, 21,15 
Ouma gönü: 13 te ilA•e ıeıo11 
Peroembe günü: 18 ve 15 te mekleplilır ıeao11 
Gecelerı Gözelyalıya otobtillar tenıin •dilmitlir. 

eYleri 11bbt bir yazıyete ıolımak 
Ye ıokakları düzeltmek i9ia köy
lüleri faalıyıte davet ıtmi,tir. 

Sof yada 
Bu Akşım Şehrimize 

Geliyor 

Yunan hariciye nazırı Bulgar 
hariciye naıırıle yaptığı konuş• 

malardaa da bahsetmiş ve demiş· 
tır ki: 

Fevkalade Ted- Ankara, 22 <A.A) 
senelık HnByi proıtramıoa göre tan bol parlamentolar Jronferao- Bulgaristaoda da aynen mevcut 

Bizdeki samimi temayüllerin Botya, 2:.! ( A .A ) - Kral Iı-

birler Alınıyor ae i,ıettirıleoek madenler bakkıoda 11na ittiralr edecek olan Japon olduğunu M Bataloftan duymakla 
tetlı:ikattl\ bulunmak özer• Pr. b h · ld ·· 1 ·• "t d. 

Sofya, 23 (A.A) - Yugos Graııik maden umom müdiirö heyeti rıiıi Margi Haoi Botıka a tıyar 0 um. oy e umı e ı-
lavya kralının 27 Eyliılde Sof- Bekir V ehlıi, b•şınöfettış mö- şarıf ine bir ııiyafıt 't"'trmi,tir. yorum ki, Bulgar meslekdııısımla 

· olan şahsi temasım neticesiz yaya yapacağı :ı:ıyaret münııse· heodiı A.bdollııh Hü1reY, altın .A.yai lı:oofaranA ırıtmıkte olan . • 
betiyle fevkalade inıibat tedbir· arama müdürü Badi beyler ya· . kalmıyacıık ve kısa bır zamanda 

Bamanya meollıı meb'aıan relıi il kt b ı ı ı · !eri alınmaktadır. Yugoslavya rın lsmire hareket edeoelı:lerdir, mua a a u onan mese e erı• 
emniyet mild6rü yanında OJl beı v. oradan ba,lıyarak llardın• il. Sa•••• ba 1&bah Bofyaya halli yoluna girebileceğiz Rodop 

1 memur oldniu halele buzla lı:adar avht•lifyerleı•• ıe&lıi.luıUa ıol•ittlr. Bu.U tlir filR kala- ormanla~•. i0htilifinını_ halli b• 
Sofyaya ııelecektir. • _ . . Hl•aaoalılardır. ~ • - -. ealıbr. - -- lı.uawıta ryı bır allmettir. 
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Ticaret Odasına 
Gelen Malumat - ~ ~ . 

,,. »~·~ ' .. . i Kahraınanı 
Bir Türk Gencinin 
Heyecanlı Maceraları 

Mısır Tayyareleri ılngiltereMaden Ocakl~ -
Marsilyadan filoransaya 1 rında Mühim Bir Facia 

Şobrımiz ticl\ret odaeına g•· 
len ınalônıata güre, Ifransa bii 
kftmoti tıcaret t iloıuna yardııu 

ıuakaadıle bazı emtianın gaoı• 

rük reaimlerine yüzde dört niıı· 

betinde lıır zam yapmı~tır. Ilıı 
zamma tabi tntnlan maddeler 
meyıı.nında ihracatımızı alı\k,.

dar edenlerin başlıcaları şanlar· 

dır: Her nıYi canlı bayyaolar, 

- 166 -

Tamam Ateş Edecekleri Anda. Feıritle 
Bauri ikisinin de Kolunu Tuttular 

Vakıa arkadaşların şüphesi 1 kıp gideceğiz:? Kapıdan mı? 
ıerinde idi. Zira avludaki Hint Mümkün değil .. Avlunua içi Hintli 
liler gittikçe çoğalmağa başla· dolu! 

UÇtular 
Manılya :.!:.! ( A • A ) - On 

!Ay ya reden mürt•kk•p olan 1\1 ııır 
ukeri hına fıloın sut 1115 te 
Fılornnuya miitneccıh•n Mar· 
ıilyadan hRYRIRnınıştır. 

Berlinde mıştı Heriflerde bir de telaş Raul - Kapıdan değil pen· 
görülüyordu ki bunlar da dört çereden? Museviler Hakkın. 
arkadaşın bulundukları odaya Ferit - Çok eyi düşündün. d y • Kara.rla.r 
doğru bakmaları da aleyhlerinde Hanri - Avluya mı atılaca- a . e~ı , .. 
bir nümayiş sayılırdı • ? H "fl · b d" Rerlııı, -3 (A A,-Polıı mn. · gız erı erın aşına mı uşe· .. . 

Bir az sonra avluya bir ta Jim? ılnru yahndi cemıyetleri men. 

k f k Ahmet ag·a _ Keşkı' kafa. ıoplarıııa hnıuıi elhı-e g•ym•gı 
ım a irler de girmeğe başla-

dılar. Bunların gelmesi nümayi· !arına düşek te bir kaçını ezip müşter•k idmanlardı. bnlunınagı 
ıin şiddetini artırdı. Hintliler gebertsek! ıokaklarda topla olarak ge:ıııuegi 
köpekgibiuluyarakadavetilinına Raul - Hayır, hayır! Dama Y~ nıbav~t filım yapmftgı n 
kadar vardılar. Hanri sordu: çıkacağız. Oradan ova tarafına goılırmej!ı yuı1k •tınıştir. Hila-

- Bu nümayişler acaba ne atlıyacağız:. tında hareket edenler lıap11 oln 

d k 1 k? A
- d b" k y b B k f k nacaklardır. eme o aca eta ıze arıı am o - u pe muva ı • 

ediyorlar. tır, Odanın arka tarafı insan Atlas Denizinde 
Yambo büyük bir ıztırap ile boyunda otluktur. 

e&Yap verdi: - Tamam! Atlanacak yeri 
- Bunu ben çoktan aala· j '!' ambo hepimizden eyi bilir. 

dım efendim! Seılerini iıittiğim Önce pençerden Yambo çıksın. 
ıribi sözlerini de anlıyorum. Ben Okuyucularımız: dikkat etme
mürtet olmadım mlya? Buradan lidir ki pençereden çıkıp dama 
beni çıkarıp iıkencelerle öldü- tırmanmak olur olmaz idmanla 
J"ecekler. Gözlerimi oyacaklar, yapılacak marifetlerden değildir. 
klz:ıın bir şiı ile dilimi delik Buna gayet çevik bir vücut ister. 
delik edecekler. Tırnaklarımı Zira pençerenin sövesine kadar 
da birer birer sökecekler! sıyrıldıktan sonra o kadar çabuk 

Gemiciler Grev 
Yapa.ca.klar 

Nnyork, 23 ( A.A ) - Atlae 
denizi 11 b i ilerindeki gemicilerin 
7 Teşrınieynlde umumi greY 
ilan eııueleri kararıa,tırı mı~tı'r. 

Asuriler 
l\1eselesi Halledilmek 

Uzeredir 
Burada Ahmet ag· a ile Bar· bir hareketle damın kenarına L d 2·> ( A ) E on ra ;, A. - M. • 

yen ikisi birden birer kahkaha sarılmak lazım gelir ki bu hare den A ~ 11 ri ıeri 11 t ngı lız guyanııı· 
koyuyerdiler. Ahmet ağa: kette bir anlık teahhıır yahut <la yerl~ştirilmeıi projeıini Pa-

- Amma da güzel iltifat hal ihtiraz olursa aşağıya düşmek zartesi ~iinii milletler ceıniyıtını 
Ve ilkin bunun tadını pek ko- muhakkaktır. tndi edecektır. Komite yaptıgı 
lay çıkaramazlar. Bizimle uğra- - Sonu Vaı - tabkıkattan sonra baynn yet•e· 

ıılmaz. Şaka mı bu! 1 1 tırınekle m~şgul olan bu kat.il•· 
Kalabalık gittikçe çoğalıyor, ZABIJA YUKUATI lerın Ooyaııa yerleştirilmeaınin 

ıürültüler artıyor, her yeni aelen 
aümayiıe ittirik ediyordu. 

• l••••••-••••11t•ıl ıııunfık olılogıınn kararla,tır· 

Nihayet herifler hiddetlerini 
bir kat daha artırmak için " in 
tikam raksıH na baıladılar ki bu 
rakııtan sonra mutlaka bir maz 
!umun kanına girmek mübahtırl 

Yambo son derece bir yeiı 
ile: 

iki Sarhoş 
Polisin Boğazına 
Sarılmak istediler 

Knlki ak,aw geoı yarı8ı u· 

mumban.ıler arasınd·• Oeınal og· 
l• arap Ali Ye lChıııı agln ma 

- Efendilerim! Dedi Beni raııgoz lbrı.bıın nrboş olnrak 
onlara teılim ediniz de siz gi· rezalet çıkarmışlar Ye kendılerı

dini:ı. Şu dakikada bütün hışım ni ıdebe dantle yakalamak ie. 
ve hiddetleri benim aleyhimedir. tiyeo poliı meıııarlarıoa baka 
Bir az vakıt daha geçecek olursa rette bnlonınuşlardır. MütecaYiz
ıizin de hayatınız tehlikede kalır. ler karakola. gütliriiliince orada 

Arkadaılar omuzlarını kaldır· da Poliı Hiiıoii elendıııin bo~a-
dılar. Hepsi tarafından Raul: zına sarılmak iıteruişler vo mey-

- Seni onlara bırıakmak mı?, kufen adliyeyu Yerılıni~lerdır. 

Böyle bir teklife razı olamıya· Karısını Yaralamış 
cağım gibi dostlarımızın hiç birı Yenı 11ah:ılleole otu~aıı Şahin 

de razı olamaz. Arkadaşlığı bi ogln Salıb efoındi, karııı Hü1&
zim götürdüğümüz dereceye var- yin kızı Oemilı b~nımla kavga 
dıranlar ya hep beraber kurtu· etmiş n mızbaı-eyi çakı ile kal
lurlar,ya hep birden ölürler. çaeından yaralawışlır. Salih tltn-

Yambo - Teşekkür ederim ıiı yakalanmı,tır. 

efendim! Fakat buradan bir ayak Dostundan YOz Bulamayınca 
evvel gitmelidir. Bir kaç dakika Sürmeli sokakta 2 numaralı 
daha durmak olmaz. uınumhaned~ sermaye Hüseyin 

- Evet, hakkın var. gitme- Avni kızı İkbal, doıtn Bursalı 
lidir. ıarson Kadri efendiye yüz ver· 

Ahmet ağa Beryene bakarak: memit ve bundan muğber olan 

- Acelemiz ne? Elimizde Kadri mezbureyi baldırından 
altı rovelver var. Birer de şar· hafif snrette yar•lıyarak firar 
jor, t.mam yüz yirmi kurıun etmiştir. 
eder. Bakınız, bakınız! Şurada Sandalyeci Mi Esrar 
ta karşımızda k•nburu görüyor Kaçakçısı Mı ? 
musunuz? Önce onun kafasını SerYılımucıLte Alı og:u ıan· 
patlatmayınca canım rahat etmi- dalyeci TeYtikin evınde earar 
yecek. halunduiu ihbar edilmiş Ye za-

ını,tır. 

istasyon Müdürü 
Hala Tahliye Ed1lmedi 

.Moıkora, 2;l (A.A) - Har
blııdeıı lıılılirıldıgıne güre bnndao 
bir ıniidılet eni tevkif 111iımi~ 
olan l'tlaııculı ıstaıyonıı müdiirii 
SoYyet tebaıuından Salılinıki Hus 
konsoloıanun mükerrer teşebbüı
lerin• rn~ıııen lıeniiz tablıye 
edılıneınıtlır. hlii•liir ihtilattan 
mened ı1 m ıttı r. 

17 Eylfildenneri kandiıiırn 
ıı-öııderilen yemek ldagu gıbi 

geri geldıglrıden ~- ı epsız ıneY 
kafıyetini prot~sto için açlık 

greYi ilfırı ettij?i "ııl:ı~ılıyor. 

Yeni Bir Gemi 
Denize Merasimle indirildi 

Loııdra, 23 ( A. A ) - A Yus · 
turalya bıhriyesi tarafından si
pariş edilml' ol:ın Sidney km. 
razörii Vıliıendde deni;:• indi
rilmi,tir. Bn gemi yüz ttlli m~tre 
uznnlhğnudadır Y• 7000 tonila
tolnktnr. AYuıtaralya komiıeri 

M. Stanley bn miina1ebetlı ıüy
ledı~i natnkta demlttir ki: 

tngiliııı babriye1inin ıulhnn 
mnbatızı olduğunu pekala bili· 
yo_rn:r. Fakat kendi müdafaamı
zı bızut kendi nıaitimizle t•· 
mia etmek ıı.zmindeyiz. 

Kupa Yarışı 
Amerika. Ya.tı 
Birinci Geldi Diye tabancasını Ajertona lııtaoa yapılan aratlırınada mn· 

doğrultunca Beryen de onun gibi mıAilıylıin üzerınıle bir miktar 
yaptı. f amam ate, edecekleri llrıı.r bolunmu,ıur. k N•VJOk, 23 (A. A)-Amtrikaa 

Metresine Sandalyayl npuı için bol:'ün yıı.pılan dör-
anda F eritle Hanri ikisinin de Yapı,tırmış düncü yarışı Amerika yatı 
kolunu tuttular. p I e'tem•lcılard" fııtıkçı lbi• J.aynbeY kazıı.nmı,tır. Şimdi 

- Sakın hal Bizim itimiz oQ'la Tnfik, metrlli Sıdıka ile EndeaYonr ile Rıı.inboY ıki,er 
buradan kaçmaktır. Kendimizi kaYga elmt, Yı mezbnreyi un· yarı' ka:ııanmı, oluyorlar. Yapı
kurtarıp sonra Niyamayı kurta· dalya ile ba,ıodaıı yarnlamı~tır. lacak daha ii9 yarı' yardır. lh-
racağız Lirayı Almak isteyince ıoboy 30 oıil mHafeyı yüz yıımi' 

Ah E b k l 
lıe, dakike. 38 eaoiy•d• n En 

met ağa - vet beyim, Basmanede sa ı a ılardan Hü· deaYonr da 176 dakıka 53 ıani · 
e~~t! Hakkınız _var. Ah amma seyin oğlu Cemal, Antalyalı Ab· yede katetmitt' Ende 0 
musaade ed d d' 1 ır - aY ar 

. ey ın ° yamrı yumru ı oğ u Ahmedi darp ve elindeki protfllto bayrağı çekmi,tir. Çüa· 
herıfın nasıl il d"kf"" · b" l" · ·•· .. .. .. na arı ı ııını ır ırasını almak ıstedıgınden kü HnnedildiQ'ıne göre In~ili:ı 
gorurdu~! aralarında kavga çıkmıı Ye bir• yatının ünün• uentrtk yarı' ni-

Hanrı Fak t d b" · · 1 " ~ - a nere eu cı - ırını taa a yara!amıılardır. :ıamlarına rıayet ttatmıttır. 

Yüz Altmış 
Bir ölüne 

Amele Muhakkak 
Mahkumdurlar 

Londra. 22 (A.A) - Bu ıa 

balı şıddetli bir infiliık Yakna 
geldıl?ini lıildirmit olan Gresfort 
madeninden on altı nil~ ile beş 
a1?ır yaralı çıkıuılmıştır. 5 ına 
den amele.ide lıaY!\ hıcuın<lan 

lft~ ve aa.liın ol11rnk çıknııva 

mov•lfnk olmn•lardır. Heniiz 
ma.rl•nin içinde hnlıınm•kta ola.n 
yii?. altmış am•I" hakkında en· 
dişe f'clılmtktedır, l\Iaıl•nin için• 
inıııi~ olan hir kaç t>\hliıiy•ci 

ölmek Ü?.ere oldnklnı halde 
yakarı çıkarılmışlardır_ infilak 
yiizünden b•tlıca killerin taYa. 
nının bir takım ıı.kaamı çatlıı.ınış 

yerinden kurtnlmu' oldn~andıı.n 
mittemadiyen çökerek yo u tıka
makta bıılnndagundan tabliıiye 
r.meliyesi güçleşmiştir. A leYlerin 
etrafa intitar etmekte oldu~o 
gürii 1 ıuektedı r. Tab lısı yeci le r. 
hala mıı.ılen içindoı kalmış ol" n 
ameleyi diri olarak bnlAcaklıırını 

üınıt etıneınektedırler. FeH\ket baynn kıllıı.rı, itlenruemi• süıı· 
karbanlRrının takriben yiiz kıı.- ger, b"lık konsena tnzln ye 
dar oldul!n söyleniyor. tnfılak füme, hayvan boynnz Ye ke· 
o kadar şiddetli olmn,tıır kı, mikleri, bııbnbat, ealep, kn~ ye· 
Rareıntı o banlıdıı.n çok onk mi, taze meyYalar, tütün, aıg•· 

olan mesafelerden biıaedllıni,tır. rıı., enfiye, kitre, keten, kendir, 
J,nndra 22 (A.A) - Saat 13. aomak, küıpeler, paçana n aıı· 

Greafor madeni kazazedelerine timuan. 
yardım •t•nek gayri kabıl olmak- Franaa gümrük taritHinin 
ta dtınm ediyıır. Madene inen 493 namaraeında mukayyet ef• 

buı kurtarıcılar, gazla bognl- velce bıber kiloıondao 1,70 
muş nya yarı ölii bir halde çı· frang gümrük reımı alınan tıo· 
karılmışlarılır, Knrtarma ı,i çok yanı:nıt n cılll.lanmı' ada tftf• 
tehlikelidir. Çknkü ana geQidin tanlan deril•rioio gümrük r••· 
patlıı.ına neticHinıle yıkılan tıı.- mi 10 franga iblAğ Ye eyyelc• 

gümrük reımınden muaf tnlll' 
lan tulum yeya açılını' halini• 
kı Yırcık nya boyırnmamı• deni• 
lntr•, kaıtor Ye nütri derilerı 

beher ki loııındftn 10 frank rı•· 

me tabi tutulmo,tor. 

Lintbergin 
Kaçıranın 

nn yıkılmaga deYam etmekte Te 
yola kapatmaktadır. Ale'l"lerin 
fışkırdıgı el'an eiirülmektedir. 
Madende bnlnaanlardan ug ka
lan olmadığı zannediliyor. Kaza 
;:edelerin ıayı11 belli deglldir. 
Fakat yüz kişi kadar olmalıı.rıo
dan endişı fdı liyor. -

Çocuğunu 
Tahkikatı 

Amerıka Polis 1 "üdürü AMmanya
da Bu Hususta Tetkikat Yapacak 

Nevyork 23 (A.A) - Cihan ğittiği ve giderken de Haupt· 
şümul bir şöhreti olan el yazısı manın evinde bulunan paraları 

mütehassısı M. Asboroe küçük bir paket icinde bıraktığı iddia 
Lindbergin kurtarılması için dok- edilen Fişenin öksürüklü bir 
tor Koodononun müzakereler adam olduğu söylenmektedir. 
esnasında aldığı mektupları Ha Viojada bulunmakta olan 
uptmanın yazmıı olduğunu kat'i Amerikan polis müdürü M. Jon• 
olarak söylemiştir. Fakat doktor L · · 'd k F' · 
K d kt

.
1 

B k 
1 

sona eıpz.ge gı ere ışenın 
on on va ı e ron mezarı· 

• d ·• ·· t'" • ·· J .. ölümü hakkında tahkikat yap 
gın a goruş ugu on namı mus· 
tearını taşıyan adama Hauptma· ması ve aynı zamanda Hauptma . 
nın pek az benzediğini Jonun nın doğduğu Kameuz: şehrine 
müzmin denecek derecede ök· girmesi telgrafla bildirilmiştir. 
sürüklü bir adam olduğu halbuki Haupimanın karısı kocasının 
Hauptmanda böyle bir hal mev- masum olduğunu ve arkada~ı ve 
cut olmadığını söylemiştir şeriki Fiscden şüphelendiğini 

Dığer taraftan Almanyaya beyan etmiştir. 

M) Rozvelt 
Milletine Bir Beyanname 

Nesredacek 
Haytpark, 23 (AA) - Rei. 

ıicnmbar M. Ronı>lt yakıııdft 
bir beyanname neşrederek ha ika 
Yaziyeti bildirecektir. Mali ma
hafil l'ıl. Rozveltin bn naile ile 
para n biitçe hakkındaki dü 
•ünc11lerini de söyliy•c•ğini ümit 
etmektedir. 

N11Yyork, 23 (A -A) - .Ame
rika ticaret oduının huııııi Jro. 
mlte1i milli kalkınma idareıinin 
bir aene daha temdidini kıı.l'ıyen 

ret adın bir karar ıur•ti kabnl 
tlmi,tir. 

Hastalar 
Ve Yaralıların 'fayyare 

ile Nakli 
Pariı 23 ( A.A ) - Beyne! 

milel haYaollık rederaeiyonu mü 
measilleriyltt beynelmilel sıhhi 

tayyarecilik komiteai n ealibi
abıner birligi murahbaeları top 
lanarıı.k bıutalarıa Ye yaralıların 

tıı.yyare ile nı&killeri meselnini 
beynelmi le! noktai nazardan tıt· 

kik e_ylemi~tir. 

Toplantıya riyaeet ıden Fraa· 
ııa aahbiabıuer cemiyeti reisi 
Maki Dö Lll Tokyoda 25/10/ 
934 t• kadıır toplanacak oiaıı 
beyntlIDilel aalihiahmer konte. 
rannna bu buınıta lıır rapor TO

rectktir. 

Dört Tayyareci 
Yanarak Kömür Haline 

Geldiler 
Londra, 22 (A.A) - Tayya 

reci A ilan Keplıamın ta1yarHil• 
açarken lıınzin nracek olan 
ta1yau Aılon Klintoa ile Ay· 
leabüri Bakı arıuıoda tııtn~arak • 
yerı dü,mllf, pilot ilı üç ınaki-
ııiıtin kömür haline g•lmit ce
aetleri ta1yıtrınin enkazı ı1ltııı· 

dau çıkarılmı,tır. 

Dıtreit, 2S (A.A) - Proft
ıör Pıkor n A11Yceıi bngün Stra· 
toıler oçu,ana te~elııbiiı edecek· 
tir. 

ispanya Balonu 
Milsa.ba.ka.ya. ltti

rak Ediyor 
Varşoya 22 ( A . A) - lJ. 

Aprili iımindeki tıpınyol bale
nn yarın lıa~lıyırnak olau Kordon 
B~nnett miiaabaka1ıoa iotirak et
mege kat'ı ıarette kabnl edil
ını,tir. 

Grev Bitti 
V ıı.'ıngtou, 23 (A A) - Mın

ıocat greYi bitmıştir. t,çiler 
fıdırasyonn icra komitHi gnn 
dnam nya ademi dıram bıı.k
kıadaki kararının .aat 20/80 ı\a 
bi idi ri lec•iin i da.ha ene! bildir· 

•i,ıir. 

Menedtldı 
Ankara Tiirkor ıa r.ıııliğiD· 

den 'ehrimirıı ticaret Yll aanıı1i 
odaırna gelen bl r tah ri rattn; 
menşe Ye menidi Türkiye Y•Y" 
Irak olan kümeı bayunlarının 

(taYuk, horoz, bindi, kıı.z güor· 
oin) Fransı:ı mandaıı altıod• 
bnlnnan Snriyeye itbıı.li Ye tra•• 
ıi t geçiril meıi ilanı ahi re kadar 
Snriy~ Frantız yükıek komiıer• 

li~i tarafından. menedilmittir· 
lşbn memnoiyıtin rel'i için If.· 
ıııım gelen teşebbiieatta hnlonul• 

mnetar. 
Norvt9 klearing itililfnanı•· 

sine bıı.ğlı A liıtHindıt 328 !.
bizıııında güıterileıı (kuilmenıi t 
yazı Te ta.hı kaıtıtları iki tıarfttı 
cilalanmış) ibareainin (adi mat· 
baa. kAgıdı) teklinde tRıhibi fo• 
ra Vekilleri Heyetinin 27/8/}834. 
tarıh Ye 2/1188 No. lu kararil• 
ıaevip Yı kabnl edilmittir. 

ZeytlnyatJ Varilleri 
Ankara Tiirkol iı reiıligin: 

den şehrimiz ticaret ve sana)'1 

odaMıoa gelea bir tahriratta z•f" 
tinyağlarımızıo ihracı içia kul• 
!anılan demir Yeya galuni•' 
bidonların kabulli mnYftkkat uın· 
lile ıtbaline müeaade edildigl 
bildirilmiştir. 

Ödemişe Tenezzüh 
Yaptıgı bölün ilk n ıonbı•· 

bar teoezziihlerintle balkın te· 
Yecciibünü kazaıımakll\ tanıouııf 
Aydın ~iıııendiferciler Birliği 
bo defa da değerli Izmir halk•· 
nın arza Ye talebi üzerine 28 
Eylfıl Onmıı. ){iinii Odemi,e lıii• 
yük bir tenezziib kaıarı tertip 
etmiştir • 

O gün, tenezzühe iştir:>k 
edecek olan t:ıııni ria ki bar f• 
taoınwı~ aileleri Gölciik yayl•· 
ııııa çıkacaklar, tzwirin lni9• 
re•inde fÜHI bir güa geçirll' 
otklerdir. Bn tenezzühe hal 
menınbini dt iştirak edeeegio· 
den 'imdiden bilet alıoma11 ııı· 
zımdır. B• Hyabat ıırf ,ımeo· 

diferciler tarafınılaa hazırlall' 
dığından fi:ıtlar çek ooaıdur. 

(Gidip gelme) 
MeTki I Mnki II M•Tki _LO 

175 140 100 
Trl'n aıı.bableyin 7,10 dA _Al· 

nncaktan hareket ederek Keoı•l 
Y• Kızılçnlln iıtaeyonlarına of 
rayac1<ktır. Üde .. i.ten aktını· 
leyi o sa..t ô da hareket ıdır•~ 
Alsancaga dönecektir. 

Bilet satı, mahalleri: AJıao· 
cak YI Kemer iıtlllyon kit•ı•
rinde, Izmirde Kereıteoilerd• 
tirketin ••bir ımtıaaında •• 

Ayrıca trende güzel bir böl• 
hazırlanmı,tır. Futbol maçı h• ... 
kında ıla ayrıca tafıilılt Terilr 
oektir, 
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pnsalılıtın Halil Yarının Darbı Nasıl Ola~ak? 
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--. . . . . 
Koşarak gerı geıoı. ısenı paylaşmasına sebep oluyor 
Ankalı oda boştu, babası çık sun. 

ınıştı May hala odasında idi. - Sen bundan ne anıyor· 

Kapıyı açmadan eşikte durdu: sun? Sonra bu senin umurunda 
::;ımdı a nıyordu ki sevı en mıdır? Bana böyle, mıh çakma 

ın•anı ö üme sürük.emek be lki ı l arını bektıyormuş gibi isavari 
sevdanın ıarn. daha ileri gidil· ellerinı açarak, bakıp durma .. 
ınesı kabı. o mı ian şeklidir. Kat of ellerıni hep öyle açık 

Açtı tutarak birını Hammerlih 'ın omu 
May hemen sır.ına manto I zuna koydu 

ıunu geç rdi ve sesinı çıkarma - Yukarıdaki hep hasta mı? 
dan kocasının peşıoe düştü - Eskısi kadar değil, amma 

Saat 3 Buçuk gene bana yet yor. Zavallı ço· 
HammerJıh, müşterısi çıkını cukl Sıska vücudunun üzerindeki 

Yan gramofon plak arına çoktan koca ka ası ıle, derisi yüzülmüş 
dır bakıp duru~ordu. Malum işa· tavşana benziyor. Brak .. 
r•tle kapıya vuru.du 1 Hammerııh kaba bir hare Parısi naza11ye ıtıbaıi/e mahvolmuş 

Kapıyı açtı . Gelen Katof'tu ketle Katot'un elinin yükünden göstnen son hava ınanevıa/arından 
_ Çen'ı gördün mü? kendını kurlardı. durdu, sonra sonıa bir Fransız muharriri yarının 

, 1 harbını • Voilii • mecmuasında şu 
- Seyyar peşımanlık, diye sanki nazlanıyormuş gibi, ço· suretle tasvır edıyoı : 

h ımurdandı. cukça bir hareketle dükkanın 1 Harbın lldnı 
- Ne? öte ucun_a kadar" ~it.ti . . 1 ,Bu defa harp ve ı · fıırberlik 
- Hiç Evet Gördüm. Bire - Işın en kotusü. dedı, bu aynı zamanda ılAo adilmitlır. 

do&rıı, ikıye doğru Sana ait bır da değil. Polısç.e Çen'i ben ha Bır tuafta AlmanyR ve Maca 
fey mi var? ber vermedim, doğrus11 henüz riıtan, dıger tarafta Franea Q•· 

- Katıyen görmeğe ihtiya haber vermedim... koılonkya ve Yugoslavya var· 
cım var. Ne dedi? Katof kederli bir tavırla dır. Fran 11 z pliiııı kıı~ak vazıftı· 

Başka bir odadan, kendilerine omuzlarını silkti 1 .ni gören kıt•atın Rend~ki yer-
lı:adar bir çocuk sesi geldi, bu - işin eyisi izahat vermendı. !erini muhafaza etmılıri, Ren 
nun arkasından da onu teskine - Onunla beraber gitmek p ·· K bl lı: ruıyaı nı o enJa adar işgal 
çahtan ana sözlari işitildi. istiyordum. içın, 8ar ... Mozel cıhıtin<len 

- iki arkadaşı ile geldi.Biri - Çen'le mi? ıl•ri barııkeıın<le haluuulması 
Suen'di, ötekini tanımıyorum Katof onun artık Çen'i bu- merke>.ındedır. Üç ceplerle çar· 
Gözlüklü bir adam. Her kes gibi lamıyacağından emindi. Döğül pışınak meclıuriyetınde olan Al· 
lc:ibar tavırlı. Kollarının altında mü- insanlara mahsus bitkin ve ı d 

Y maıı arın eyı orı.:a•ıı~• e ilmeınış 

Çantalar vardı. Anlarsın ya? sikin hal ile konaşuyordu. Şan bulunan askeri kuHetlerıle .E'ran · 
- işte ben de onun ıçın kayşek ancak gece 'eyin dönü 11z ordıııana kar<ı yetik: bıı· C"P 

arıyorum ya? yordu ve Çen de da 'ıa önce her he kn•veli çıkaranııyacakları 
- Burada üç saat kalmala· hangi bir harekette bulunamazdı · zıuınedılıyordu. Frırn•ız erkanı 

rına müsaade etmemi istedi. Hammerlib baş parmağını harlııyası bu zannında aldanmış 
- Ya öyle mi? Ey, şimdi omuzunun gerisine doeru götü daj?ildir. Sefıırberlittı ıli\nıodan 

berede? rcrck çocuk sesinin geldiği yönü yarıuı saat ıonra Fran1ız tl\y· 
- Sus be. Ne söyliyorsam gösterdi: yareleri Hen köprülerıni bom• 

onu dinle. Burada kalmağa mü- - işte görüyorsun ya! Bu hardıınan eıın~ıt• g ıınıi ş lırdır . 
ıaada etmemi istedi. Olmaz de vaziyette ben ne halledebilirim? Harbın lldnından 
dim. Anladın mı? - Beklemeli. Bir Saat Sonra 

Sustular. . -_Çocuiu~ öl~e~_in değil mi? 1 Harbın ılfınındıın bir 18at 
-Anladın mı? Olmaz dedim. Eyı dınle benı. gunun yarısında geçıııeıııışti ki 50 tayyaredun 

- Nereye gitmiş olabilir? bunu ben de diliyorum. Sonra, ınilrekkep hir Alman filoıunıın 
- Bir şey söylemedi. Senin böyle bir şey olacaksa ö lmeme Franıaoın başlıca ına .ıdı n ıutr-

ıribi. Susmak, bugün her nedense sini, hatta hasta, hatta yatalak k~zı olan Brıyeyi lıoınbarılımao 
İntişar ediyor · olarak kalmasını istiyorum.. ettıklerı hakkında Pıuise haber 

- Hamınerlih dükkanın or _ Biliyorum.. ld " T d o "• ı. ayyarıler "" atılan 5 
t ~sında •y•k üstü durmuş, adeta N ? B d - • • - e unu sen nere en torpil muazzam tabrıbat yap. 
kinli gözlerle bakıyordu. Katof bileceksin ki? Sen evli bile de ınıştır. Yiizlerce yırngınoı bom 
Ona bakmaksızın Sükunetle: ö-ı"lsı .. n. bala rın tahribatını tahıninı iıu· 

- Sen kendi kendine lüzu. - Vaktile evlenmiştim ben. 
d 

kan yoktur. Roınbllrılıınan aahası 
!Dundan fazla itap e ıyorsun. - Bunu ben bir görmek iı· 
Bunun ıçin de, kendisini müda· terdim 
faa edebilmek için, başkalarının - Sonu var 

iktisadi Haberler .. 
................................ ~························ 

geni' bir cehennem haline gel
dikten ıonra tayyareler yiikHI· 
ıni, lerdi r. .

Par/si Müdafaa için 

Üzüm, lncir Ve Zahire Satışları 

Akşam dönen Jı'raı111z tayyare 
!eri Renin diirt hüyüic köprüsiinü 
uçarmu~lardır. Koblen~'iıı vapur 
ve şiroıadıfer köprüleri de bu 
meyanda tahrip t'ldilmiştir. Hava 
nazırı, Hıulılye nazırının ilıbarı 

üzerine pariıi tehdit eien kor
kunç tehlike kartı11nda uzak 
mıntakalardıki tayyareleri Pa · 
riııe dogrn cephe totmajta dant 
etmlttir. lngilttre ve ltalyanın 

bitaraflığı Atlaotik ve .Akdeniz· 
de balo••• Tayyare filolarının 

bile Sın, Marn ve Unz oepbe
eioe yeti,melerini tımin etmlt· 
tir. Son Dakikada Ruhre karşı 
yapılma11 karar altıua 'alınan 

kitloı balindı tayyau büonmları 

Qıı. Alıcı Fıat ı:rn A Malaıno 7 7 

1099 Alyotı hi. 12 
287 Ş R .. mzı 13 25 
272 K A Kazıın 15 50 
240 8 Sül•Jmaoo. 10 
1117 N z Ragıp 15 50 
196 M J l 'aranto 12 
194 D z Oazım 15 37 
185 Çolak o .Sari 15 
14~ ti z .A.hınet l<l 

94 D Ardıtı 15 
88 M Kıbar l4. 25 
7 o ru. /, .A.lı ınıt 15 25 
49 '.l' rılonıd11 de ll 50 
'15 B A lazrakı 13 
'1i Ouabırcı z bı 9 
i:l .E ~ıbrıdı• 11 5ll 
37 H Alyotı 14 50 
32 :::ı .lımın 15 aO 
2'1 Len Reoyo l<l 

18 A .Mal,.mo 14 
17 .l!' Soları 17 

1 Horı-1>10 o 'ü 12 75 
~ Y 1 Tallt 16 

3380 YekCın 
(,ln. Alıcı 

2220 ll A Haydar 
950 F Psken 
4.(2 Ş Remzi 
282 H :;;ıtbet 
250 .ı Kolıııı 

Fiıt 

5 
6 
5 50 
5 50 
(l ~5 

2~ 50 122 M Sadul lalı 
15 25 101 Ş RızA ha 
16 87 K A Kazım 

17 50 72 H Alazraki 
17 68 M A,er 
16 62 49 Ket z Supbi 
lö 75 34. H Franko 
16 7s 111 b' z lzzı 
17 
18 

8 'rrifonıdiı De 

15 87 4833 Yek un 

7 75 
5 50 
6 '.!5 
5 25 
6 
7 
5 50 

12 
7 50 

7 75 
5 50 

12 
7 
6 50 

10 
9 

7 50 

15 25 Qu. Oınaı Fi at 
1( 50 192 Bııgday 4. 62 4 50 
11 200 To • 
13 36 4 Va • 

Arpa ıs 799 3 31,25 
18 
111 
15 
15 
17 
ı:t 75 
16 

12 50 
12 

6 75 
11 

7 50 

32 vagon arpa 
123 Akdarı 
2~ Mııırdırı 

220 Burçak 
10 Baktı. 
35 Sııaıun 
98 Knmdari 
37 Aoa•on 
20 Faıulya 

3 25 
3 25 
4 
4. 50 
9 
4 75 

17 16 
7 

6<i Biirü loe 5 
600 P çekirdek 2 62 
238 ken Palamut 295 
157 B.Pamnk 31' 

18 H • 

dnrduralmuştur. Bütün bava 
3 50 kuvvetleri Parlıiıı miidafaa11na 

tabıiı edllmittir. 

3 25 Parla Yolunu Açtılar 
3 37 Pariı üzerine haTa hücumu 
~ sabahın iki baçognna dogrn va. 

4 50 kobnlmo,tur. Bombardımandan 

il 25 üç ç•yrek ıut ıvnl Pariı balkı 
~ 87 yaklaşan tı>hlikedın haberdar 

17 16 edilmittir. Şehir üzırinı torpil· 
7 ter ve yanıtın çıkaran bombalar 
5 50 atılmaıından korknldngn cihetle 
2 62 Pariı ünrindı bava barbı ya. 
340 pılmamuı kat'i ınrette tenbib 

38 ıdilmi.ti. Biaı yakın i'ran111 
ta1yarHi dütman tay1arılerinı 

Harbın ilanından 
Bir Saat Sonra •• 

• 
Muazzam Şehirler Hava Bombar· 
dımanlarile Mahvediliyor.Harbın 

İlk Günü Pariste Ölenler .. 

• 

Pariı yolnno tıkaınaga çalışll· ıetmıdijti yerlerde yüz binlerce görülen düşmana atıt yıgdırt• 

caktı . inıanın yarattığı paoılı: ıııahter· yordu. Alman telroiıtlnin faik!. 
Alının hına orduııı Grao Morin den örnılı: uyılabilirdi. yeti açıktır. Tayyarelerinin tık-

n Mıırıı vııdiıinden ıokıılarak Bo01lıardımanı takip ıdııı nik mesiyıtlı.ri, tayyarecilerinin 
Hıı rjeyı cenah taarroın yapını•· ıünün akşamı 600 bina hala yıın · t"hst kıymetleri kendini g11t•· 
!ardır. Horada Alman bava nııkta idi. Ha11rat 3 milyar riyordu. Egır bu dönilt barbııı
kuTvetinio bir kıımı Fran11zla. tahmin edilmlttir. Loanı Hİ"A da her iki taraftan yüzii mlit•· 
rın iki yüz takip tayyar11il• yile ibtiTa ıttigl kı1mettar 11er· caviz tayyare düşmütH bunan 
kar,ıla,mıttır. Fran11z ba'f'a ler mahvolmnttur. 1ebebioi diğer Franıız filoların· 
lıuvvetlerinin diger kıımı düt· Franauların Mukabekal dan daha talı il 9ıka• bir Fraoııa 
manın külli knv'l'ııtlerine büou. Alman flloH Pariı bombar bava fıloıonaa Alman tayyare-
ma mu'f'alfak olmottnr. Hn 11ri dımanıodın iönerkıa Pıuiıl mü leriniıı fevkine yükHlmit bulun· 
Ye en hafif Franıız tayyarele- dafaay" memur :Franeız bava ma11oa atfetmek Jisımdır. tJ9 
rind•n ikiıi düt•ırn filoıoonn kuTntlerinln taarruınna ogra· çeyrek 1aat dıTam eden haYa 
fnkın• çıkmıya vı ziyadar du - mıttır. Franııız erlı:f.oı harbiyHi haıbı yüzden fazla tayyare1i 
manlarlA goıçit yolunu ışıktım- Alman a't'oı tayyuılerlaiıı bom· aleTltr içinde dütür,.iiştür. 
dırmıya muvaffak olmnştıır. Hu- bardıman tayyarelerini hima- Rura Fransız hiicumu 
rada kütlt1 bRlinde hücum eden yeye m11ktıdir olamıyaoııtını Rnhrda Alman aa•ayi mer-
A lman baya ordusunun 11ki11 zannediyordu. Halbuki bn dö- kezlerin• Fran11z hava kovvetle
yiizdeo fazla oldogn teıbit edıl niitt• hayreti• görmütlerdir kı rinin bücooın biitün hedıflerioe 
miştir. Alınan tayyareleri bombardıman varmıttır. Bir dümdar barbında 

Par/ate Onblnlerce Ôlü tayyareleri üzerinde himaye ka- 70 Fran11z ıayyareıi kaybolmnt· 
Hn ilk müudemedı .Almaalu oatlarını rermi,lırdir. Alma o tur. Ba barbın bütün Fran11 ha· 

yetınit tayyare kaybetmi,lerdir. tayyarelerinin harp ıiıtımi dı va filoıaoa imha ıt,.eıine ramak 
Fran11zların zayllltı yalnız kırk dikkate ••Ylll bir hnsnıiyet lu.lmıttı DAba eyi mücebhu bu. 
tayyaredır. Fakat Alman Ha- arzediyordu. la nan A lıııao tayyarelerı Fran-
va kuınanılanlıgı agır zayiat Uçaf tarzları mnhielif irtifa 11z filosunu sou eeaı habbeleri 
pahuıııa Pariı yoloou açmı,tır. buamaklaril• Alma• liloıona tük11oinııeye kadar işgal ederek 
25 dakika içınde Pariı üzerine anfiteatr bir şekil Termitti. Uçnf nihai darbeyi iodirebilirlerdi. 
takriben 600 torpil ve on bin larındı müıtaklm bir hat takip Fakat büyük bir lali 11trl ola. 
yangın hombaaı atılmıttır. Yere edıoıklerinı mi\temevvi9 bir bat rak OezayirdH ıt•len Fran11z de· 
saplanan torpillerin iofilakilıı takip ediyorludı. Bu ıoretle niz tayyarel .. ri düşmanın aı kaıı

yaptıjtı tahribat hav.alanın ibate tayyarelerin yanlarıııa yerletti· nı çevirmitler, mütekabil taar. 
eılomiyeceği bir şeydi. 25 daki- rilen mitralyözler stmanın yarı- rıızlarile Alman bam filosunun 
kada Par11 halkı on bia ölü n 11ns atıt edebiliyordn. Her tay. kat'i lıir bna zaferi kazannıa11. 
on bialerc.ı yaralı vermittir. yare yalnız kenıliıini müdafaa na mani olmııtlardır. 
Torpilleriıı vı bombaların isabet etmekle kalmıyor cenahlarından - Sonu Var -

Köylüye Toprak Tevzii Şah Hz. nin 
Dün Vilayet Makamında Tali- Refikaları Ve 
matnan .. enin Tatbiki Görüşüldü Çocukları 

Köyliiye, muh><cır ve miilte-ıınüdürü Fuat bey riyuet eyi•· 

cilerı, iıki\n edilıa a'iretler lııl· mit "" nıüzakınlere iıkan ınü· 
kına toprak, yer ve mıynlik ılürü Münir, ziraat müdürü Zülı
verilme1i hakkında Dahiliye Ve- tü ve orınan müdürü Sami bey 

kaleti iıkan umum müiürlügün- le diger bası müdürler itllrak 
ce hazırlanın tallmatnaınıyi •v· •!mitlerdir. 
nlcı oe~retmiştik. 

Dün ba talimatnamenin vi. 
layetin her tarafında hü~nü tat· 
bikini teminen vill\1ıtıe bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıya 

Tali moa'f'ini vekili hukuk i'leri 

ispanyada 
Tehlike Hali 
ilin Edildi 

Madrit 23 ( A. A ) - Reiıi· 
oombıır bugün Iıpanyada tehlike 
bıli•i ilan etmiştir. Bn karırna· 
m" bugiindın itibuen tatbik oln· 
nacaktır. 

Aydında 
Belediye intihabatı Bir 

Günde Y aoılacak 
Aydın 28 ( A . .A ) - Bııı:ün 

fnkalAdı i9timaa davet ıdilın 

hılıdiy• wecliıi iııtibabı 10 Tet 
rlnievnl Qar,ımhA ~iioünı ve 
bir günde yapılmuıoa karar v•· 
rerılı: da~ılm11tır. 

AlıaAn kararlara göre en kı · 

11 bir zamanda tılimatoameoin 

tatbikine batlauaoak .,. bondırn 

feyiıli nııticeltr 

1ı,11acıktır. 

11lınma11na ça-

M. Venizelos 
Girida Hareket Etti 

Atina, 23 (A. A) - M. Veni
zelos dün ıabah muhalefet re 
islerile görüıtükten sonra libe· 
ral fırkasının parlamento grubu 
toplantııında bulunmıı, ve ak · 
şam üzeri Ciride hareket et 

miştir. 

Kirahk Ev 
Göztıpedı tnmTay cAddHiııt 

ve Tapar iıkel11in• iki dakika 
menfeiı gıy et havadar ve bii 
yük bab9ıoyi havi bir hane ki 
ralıktır. Born 11rayında Fehmi 
Simıarogla bıye miirıcaat. 

Tıılılou : 3039 

3-16 (S 5) 

Varşovada 
Varşova, 23 (A.A) - Iran 

:Şahintabı hav.rıtlerioin lniçre• 

den avdet etmek tM olan refika· 
larilı iki kerimeleri Varşovadan 

gıçmişltr vı iıtuyonda Reiıl· 

cumhurun bir miime11ili tar•· 

lıodan 1elamlanmı,ıarılır. 

A.fyon 
Gayrimeşru Ti
caret Devamda 

Cen•ne, 22 (A.A) - Afyon 
ticaretını ait me11leleri müza· 
kerı etmıktı olAn betinci komi•· 

yon Qin müınıniliııi dııılemi,tir 

Mıımailıyb ~syri ınıtrn ticare
ıin mıktarının ekıilmeıniş olınA· 

aından teenüt ıtmittir. Mumai
lıyh Qind.ı hatlı•' zerıyıııtı yapıl
ınadıgı cihetle Çinin kokain 

imal edımiyeoıgioi oöylımiş ve 
Qinde Avrupadan gelıoit koka 
ınleria mülHddıt dıfalar ınüsa

dıu eiilmit oldognnu hatırlat· 
ıuı,ıır. Muınailıy Çinin kındi 
topraklarına ithal ııdilın kokllin 
ve em111i maddeler yiiziindıa her 
milletten ziyadtı şıki.yıLtı bulan· 

mıjta hldıdır. 
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lzmir - Afyon Arasında 1103 
Nnmarah Yolcu Treni Seyri 

Sefer Cetveli 

J.taıyoıılar 
J zını r 
Halk•rıııar 

'l'uıa11 

ıı:ar,ıyaka 

Hacılıüıeyioler 
<;ı J' lı 
Uıııcacali: 
.lll~neıııeo 

.Enııraleın 
M ıı rıııl ı ye 
H orozkiiy 
.lllaıı ı~ıt 

Qobarııaa 

Kaaaha 
Urganlı 

Ahmetli 
Sarı 

Salihli 
Y•oilkank 
Denlı:ö7 
.Alkan 
A.lat•hir 
Kinlik 
Konalı:lar 

Güneylı:öy 

El unlar 
Abmetlır 

Km. 24.l 
lııay 
Karalı:ayıı 
Utak 
Kapaklar 
Banaa 
Oturalı: 
Du•lapıaar 

l'ılJırımkııı .. ı 
Bılmahm•t 
Geçlkbamamı 

Hergüu işler 
V IHIUI\ 

9 40 

9 54 
10 07 
ıu :.ı1 

10 t l 
11 07 
1 t :.ı:.ı 

ll ı!IJ 

ı:.ı 05 
l:.l ı!S 
1:.! 53 

13 10 
1:1 :.ıs 

ıa t:.ı 
1~ 15 
14. 31 
ıı 46 
15 U.l 
15 3S 

17 28 
17 50 

lS 29 
1!! Ot 
111 48 
2U 11 
2l 16 

21 '" 
2~ 26 
23 os 
23 35 
00 27 

Dıırına Kalkma 

2 

1 
1 
8 
1 
1 
l 

16 
l 
9 
l 
1 
l 

15 
1 
1 
l 

20 
5 

ıo 

ı 

10 
., .. 
l 

29 
1 
3 
'l 
:.! 

11 
:J 

9 13 

9 i2 

9 ôb 
10 08 
10 :.!9 

10 4:.l 
11 os 
1l 28 
1l 45 
L! 06 
lı! 37 
ı :l 5( 
l:J 11 
18 29 
13 ô7 
14 16 
lt 32 
1t (7 
1 f> ı!.l 

15 ~a 

17 33 
1 i 51 

l!I 39 
19 o7 
19 t7 
:.ıo 40 
21 16 
:ll 67 
2-.! 32 
:.ıa lu 
:t3 46 
00 :.!9 

..lfyonkanhl8'1' 1 05 
Afyon A.nadola 1 10 

Afyon - lzmir Arasında 1104 
Numaran Yolcu Treni Seyrü 

lıtuyonlar 
Afıoo Aaaclolıı 
Alyonkarabiıu 

Ge9ıkbamamı 
Balmabmııt 

Yıldırım Kemal 
Dumlupınar 

Oturak 
Baıııız 

Kapaklar 
Ueak 
Karak11y11 
lnay 
Kın. 24.1 
Ahıııaıler 

El Yanlar 
Günt1yküy 
Konaklar 
Kınlık 

Alaşehır 

Alkan 
Dereköy 
Yeşılkank 

Salı bit 
Sart 
Abmatll 
U rgıuılı 
Kaoaha 
Çobanı• 

Manıo" 

Horo?.I< öy 
MuraJı'e 
Jı:w ıra ı e ın 

Menemen 
Uıuoak 

Qıylı 

H .. oı b üıe7inler 
Karşıyaka 

1.11rıı11 

li•llrnpınar 

lzınır 

Sefer Cetveli 
Hergün işler 

Vauıııa 

4 :.!4 
5 06 
5 4, 
6 13 
6 38 
7 ;35 
8 02 
8 :!9 
9 09 
9 ;H 

10 36 
10 f>j 

12 17 
l:t ;j' 
lj 117 
l::l ı! l 
13 38 
13 56 
14. :!9 
1, t6 
15 Ol 
15 Hl 
15 48 
16 12 
]ti 39 
16 ô5 
17 20 
17 33 
17 56 
18 09 

ıs 2s 
18 ~9 
ıs 51 
19 15 

.Uoruıa 

1 
8 
1 
1 
2 
1 

13 
1 
1 

9 

1 
9 

1 
111 

l 
1 
1 

20 
1 
1 
1 
!J 

l 
20 
1 
1 
1 
9 
1 
2 

6 
1 

lt 

KRlkma 
j 40 
3 45 

4 25 
;; 14. 
f> 4 5 
6 ı.ı. 
il 4.0 
7 36 
8 15 
8 4.0 
9 10 
9 43 

10 37 
11 02 

12 18 
l:.! 53 
18 08 
13 22 
l:J 39 
14 16 
ı4 30 
14. 4.7 
ı5 02 
15 28 
15 4.9 
ltl 32 
16 40 
16 56 
16 21 
17 42 
17 67 
18 11 
18 18 
18 31 
18 (0 
19 65 

lzmır - Bandırma Arasında 1201 
Nnmarah Sür'at Treni Seyrü 

Sefer Cetveli 
lıta•yonlar 
lsmir 
Hallı:apınar 

Toran 
Kertıyaka 

Pasar T• Qar,ambaglioleri i~ler 
Varına Durma 

13 l'l 1 

Kalkma 
13 

13 12 
ıa 18 

Hacıhtiuy.nler 

Qıyll 

Ulocak 
Meııeroeo 

Emiralem 
1ıJ nradir• 
Aorozköy 
.llbnısa 

KıHRajtaçlı 

K ... rtıııııtı 
Iıtıakçelebi 
J(ayıoııar 

Kap•itlı 
Qıltlık 

A ktııaar 
ı::ıuıııyıuırnlı 

H Ulıt 

J\ • rugaç 
Soınıt 

lieyoe 
GırHon 
KuRoalar 
Souo•k 
(,ıu k ı! rh üı~yın 
Halık~tır 

Y enıldiy 
Oıu~rııiiy 

Su•urınk 

~luıt•I• Kemalpaşa 

Okçogôl 
.A l.ukal 
l:>ıQ:ıroı 

'1'.,lakı O 
Handı rına Gar 
A anılırma Şehir 

13 22 

ıs 4..2 

lJ 23 

14. ' ' 
14 5( 
15 Ol! 
15 19 
15 25 
15 30 
lfı 39 
15 53 
ııı ıo 

16 :.!2 
16 36 
ltl 59 
:: 7 :.!O 
ı7 32 
17 57 
ıs 22 
18 48 
19 30 
19 .J8 
20 06 
20 17 
20 :.!9 
20 49 
21 Ij 

21 35 
21 4.5 

7 

2 

2 

3 
3 

1 

13 22 
13 25 
ı3 33 
13 ,ı4 
13 52 
14. 11 
14.. 19 
14. 30 
14. 4'1 
lt 54. 
15 02 
15 19 
15 25 
15 30 
15 (3 
15 5~ 
ı6 10 
16 22 
16 38 
16 ô9 
17 :.!O 
17 32 
17 59 
ıs 22 
ıs 5t 
19 32 
19 4..8 
20 O'l 
20 17 
20 29 
20 49 
21 13 
21 29 
21 40 

BanJtrma-lzmir Arasında 1202 
Numaralı Sür'at Treni 

Seyrüsefer Cetveli 
Oamart111 ~• Sah giluled i•ler 

l•tovunlar Vılfma Darma 
k•ntlırına - •ehlr 
kandırın• - c•r 
'Jelıtkı O. 
tltjtı roı 

.A k••kal 
o. C'll ı:<i1 

.lliu•ı .. ıa Kewalpafa 
i::'nHtflıK 

Ömer köy 
ı enıkiiy 

Halıkeaır 

<)ok ur H ii•eyın 
:::.oj?ooak 
K11uo .. ııtr 
G ı r•.ı.~,n 
B~yoe 

~cuna 

h:ırk..p;a9 
~J ılrtll 

Siiteyınanlı 

A khıaa r 
t;ıtılık 

Rap•klı 
Ksıyı,ııı.r 

Jahakçelebi 
8arbanlı 

h aruga9lı 
Marııu 

lioroıköy 

Mnradıy• 

J<:ınıriılem 

.l\lıneıoen 

Uıııoak 

Qıylı 

28 50 

00 13 
00 36 
00 !ı3 

1 04.. 
1 1( 
1 33 
1 öl 
2 :.18 
2 58 
s 28 
3 51 
4. 08 

' :.!2 
' 4.3 
ö 00 
6 16 
(i 27 
6 88 
5 50 
5 55 
6 02 
6 17 
(j :.ı.ı. 

6 32 
6 4.7 

7 35 

Karşıyalı:ll S 03 
Turan 8 1ı 
lamır 8 25 

8 

1 

3 
4 

2 

s 
1 

6 

1 

2 
1 

KaJli:ma 

28 'f) 
28 53 
24 00 
oo ıs 
00 86 
00 53 

1 04. 
ı 15 
1 33 
1 54, 
2 32 
2 58 
8 30 
3 51 
4 05 
4 22 
4. (6 
5 Ol 
6 ı5 
(i 27 
(i 42 
(i 50 
6 55 
6 02 
6 17 
6 2, 
6 32 
6 53 
6 57 
'l 06 
7 26 
7 36 
'l ,, 

7 5:J 
8 0{) 
s 12 

lzmir - Bandırma Arasında 1203 
Nnmarah Yolcu Treni 

Seyrüsefer Cetveli 
Ouma, on•artNiı paaarteli, eah Ta per .. mhı gttnlırl ı,ıer 

letuyonlar Varma Dırm Kalk•• 
İzmir 'l 15 
Halkapınar 

Toran 
Kar,ıyaka 
Hlloıböaeyinl11' 

Qıyh 

U looal>. 
Menemen 
Emirdlem 
Mnradlyı 

Horozköy 
Manis" 
KaTMaga9lı 

Sarhırnlı 

J abllkçelebl 
Kayışlar 

Kapaklı 

Qiftlık 

Akbiaar 
Süleymanlı 

Harta 

'l 86 
'l 4..6 

8 08 
8 :.!O 
8 36 
R 56 
9 22 
9 39 
9 47 

10 19 
10 81 
10 4.2 
ll 05 
11 15 
11 24. 
11 86 
12 05 
lll 36 

1 
s 

5 
2 
8 
1 
1 
1 

16 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
ı4 

1 
1 

CI 87 
'l ,9 

8 08 
s 22 
s 4.4. 
8 57 
9 23 
il 4.0 

10 03 
10 20 
10 32 

10 '' 
11 07 
11 16 
11 25 

'11 60 
Ul 06 
11 3'1 

Kı rk11gı9 

Soma 
Bere• 
Gir11on 
Karacalar 
Sogooak 
QuknrlıüHyio 

Balıkeaır 

Telaki B. 
Yeni köy 
Ömer köy 
Soıırlık 

M. Keınalpa'a 
Okcugiil 
Akeakal 

12 52 
13 1• 
14. 06 
14. 33 
14 50 
15 :t6 
16 06 
16 39 

17 48 
18 15 
18 39 
18 57 
19 11 
19 35 

8ıfı roı 20 Ol 
Telaki O. 20 29 
Bırndırma gar 20 40 
Bandırma • Şehir 21 05 

5 
20 
1 
2 
1 

10 
1 

21 

10 
3 
5 
1 
1 
1 

10 
3 

20 

12 57 
1, 3.l 
14. 07 
14 35 
14 51 
lö 3ü 
16 07 
17 00 

17 5S 
lS 18 
18 4.4 
18 58 
19 12 
19 36 
20 11 
20 32 
21 00 

Bandırma- lzmir Arasında 1204 
No. lu Yolcu Treni Seyrü 

Sefer Cetveli 
Onma, Oumarte11, Pazert .. ı, Salı "" Per91mbe gönleri i•l•r 
lıtaeyonlar 

Bandırma - ••hlr 
Bandırma ıar 

Tel&ki O. 

Varma Durma Kalk•• 

Sıtıroı 
.Aklalıal 

Olı:oongöl 

M. Kemalpaf& 
Sıııırlık 
umerlıör 
Yenilı.öy 

Telaki B. 
Balılı:eeır 
QulıurhtiHyhı 

Boaaoak 
Karacalar 
GırHon 

Beyce 
Soma 

.Kırkaıtaç 
Harta 
Süleymanlı 
Alıhtear 

Qitllk 
Kapaklı 

Kayıtlar 
İlbalı91lebl 
Barbanh 
.Kara~a9h 
Maniaa 
BorozkÖJ' 
Mnradıye 

Emiralem 
M•n•mın 

Ulueak 
Çlyli 
Bacı b öıeylnler 
Kar,ıyaka 

Turan 
Halkapınar 

!amir 

6 40 
7 00 
'l 16 
7 ı;o 

8 10 
8 24. 
8 38 
9 05 
9 :J5 

10 23 
11 ııa 
11 6S 
12 28 

12 "' 
ıs 01 
13 33 
14 17 
lA 4..8 
15 07 
15 21 
15 60 
15 59 
16 09 
16 32 
16 ,3 
16 65 
17 19 
17 5, 
ıs 10 
ıs 39 
18 52 
19 1( 
19 :.67 

19 62 
19 ö8 
20 10 
26 32 

10 
1 
9 
1 
1 
1 
( 

ı 

10 

17 
1 
9 
ı 
1 
1 

20 

' 1 
1 

18 
1 
1 

2 
l. 
ı 

2 
118 
ı 

' 1 
8 
1 
2 

8 
1 

12 

6 35 
il 50 
'l 01 
'l 25 
7 61 
8 ıı 
8 26 
8 4..2 
9 06 
9 4..5 

10 40 
ll ıs 
"02 
12 29 
12 4..5 
ıs os 
18 53 
14.. .21 
11 19 
15 08 
15 10 
15 61 
16 00 
UI 11 
16 8S 
16 ,, 

16 57 
1'1 4.'1 
17 65 
18 14. 
ı8 10 
19 00 
19 15 
19 29 

19 50 
19 59 
20 j2 

lzmir - Alaşehir Arasında 1107 
Nu.11 Muhtelit Tren Seyrü Sefer 

Cetveli (Hergün) işler 
İltaeyonlar 
lzmir 
Halkapınar 

Turlln 
Kar91yaka 
Hacılbtiıe1inl• 

Çıyli 

Ulaoak 
Menemen 
Emiralam 
Muradiye 
Borozlı:öy 

:M.anıa" 
Çebanııa 

Kasaba 
Urganlı 

AhmaW 
Sart 
Salihli 
Xe,ılkaYak 

Dereköy 
Aıkan 

A.l.t,ıbir 

Varma 

16 2( 

16 :u 

16 i6 
17 09 
17 24 
17 46 
18 12 
18 8::1 
lS .tl 
19 20 
19 4.3 
20 09 
20 26 
20 46 
21 02 
!U 4.0 
21 57 
22 14. 
22 23 

-Sonu Ytdinci sahiftd-

Duma 

2 
8 

1 
1 

ıo 

1 
5 
1 

19 

1 
10 
1 
2 
1 

20 
2 
s 
1 

Kalkına 

16 05 

16 26 
16 4.2 

16 57 
17 ıo 
17 3' 
17 .t7 
18 17 
19 34 
19 
19 21 
19 53 
20 10 
20 28 
20 !'1 
21 22 
21 42 
22 
22 15 

Hilaliahmer Merkez Umumi
sinden: 

Eıkışehir Hilaliabmer aııbarında ha~ta nakliye arabası, arpa 
kırma hayTan kırpma makinaları ç~ki kayışları n kolanları balat 
T• aaıre 22 li\ıtilr kaynak Ye tenekeci kordon makinaları deınır 
deat"r•, planya, torna. zımpara taşı, ınakkap tezgahları ye .aire 
23 kapalı T• açık Vokeol marka lıinek otomobili ye kamyonetleri 
Ye ayrıca motörleri 24. prue, torna, şerit deatre, makkap zımpara 
taşı tHgihları Ye tranımiıyon m!llerl 25 dımlr Tarıllıır eaki ıiı• 
tem Ford otomoblllul Ti binek karoaerilerl Te aatre 27 Eylül 984 
taribleriadı ıatılaoaıııdan talip1trin müracaatları. 

111~23~2'~25~2~2'1 3996 1518) 

1 
l 

' 



Yeoı Allr 

Alaşehir - lzmir Arasınna ııosı~ 
No. lu Muhtelit Tren Seyrü Sefer OEBB&B ZADE 

cetveli (Hergün) işler Yorgancı Muharrem 
fetıuyon lıır Varma 

Alaşehir 

.&.ikan 4 04 

D .. reköy ' ıs 
Yeşılkavak 4 :ıs 

Salihli 4. 5 

Sart 5 33 

Ahmetli 5 flO 

Urganlı 6 OG 
Kaealltl 6 :!! 

Qobani"a 6 f>( 

M.anıı1a 1 ıs 

Borozk( 1 7 42 

Moradıye 7 58 

Emirale.m s t4. 
Menemen 8 :H 

Ulaoak 9 Ol 

Qiylı 9 14 

Karş17aka 9 ~15 

Toran 9 53 

Halkaı>ıau ı 10 06 

lzrui r 10 25 

Dorma 

1 

4 

3 

22 

1 

2 

1 

10 
1 

17 
l 
1 

t 
10 

1 

6 
9 

3 
ıo 

Kalkma 

s 50 
4 05 
4 t2 
4. 41 . 
5 20 
5 34 
fi 52 
6 07 

6 34 
6 55 
7 35 

7 43 
7 59 
8 25 
8 47 
9 oı 
9 20 
9 44 

9 ô6 
ıu 16 

Usta 1'1ahdumları 
Hlmrnna Yorgancıiar ça rıuı No. 7 - 9 - il 

TELEFON: 3755 IZMIR 

Ko13tiiyü paınok •• yün ile her model üzerin• el •e ma. 
kin-. dıkı~ler ıon moda fantazı yorl.{anlar Te karyola takım
ları, siis yaetıkluı n teterrnıttı, kordonlu yataklar, tül oi . 
hınlikler k:adıfe n kumaş iizerıno farbalaboı •e güneşlik 
peı deler, kanaptj sandalye kılıf lan, şark oda takımları ve 
sıııre ma~a~ıunı7.cla ırnal edıldıı?ınden ncoz fıyatlA tedllrik 

edehıhrıunız. 1'opıan •~ Jl"rftkf'nde 11parıı, kabul edilir. 
l'ıunuk nı.ı•rııı,. '' " ı s v:.pııır. 11-13 (440) 

Türkiye Zıraat Bankası 
Şubesınden: 

ı :!/U/~i>4. ı ıuı bınıl• ı halel11rı yApılaoatı 2/9/!J3' de Yeni A ıır 
(19/934 de A naıloln 6/9/9:U de l'ıoıu•t ve 8/9/!J;H d,. Halkınuıi 
!.{a&Zetelerınrle ıll\n edıltrn Yuıı"nh eın•altııın ıuıi~~veılelerı hır ay 

mfüJdetl• pu .. rııga bıraı..ıımıştlr. lbale 10/10/~;J( Qarfıuaha gÜ · 
nüdür. l\hıın Htı ıiııtı ıenttre aıt devlet •e beleJıv• nr~ı Ti re-
81mtera nıii.-terıye aııtır. Kıymetı nabaıumınt,.11 ıkı bın liradan 
tazla olan ~mnlın sbalelerı 11tızaoe taoıdır. Talıplerıo 01ezktlr 
giiode Hd 14, aO da yüzJe yed\ boçak temı.nallarıJe bsrhkte 
bankaya ıoiiracaatları. :rn6:~ ( 527 ~ 

ızmir - Karşı.yaka - Çiyi' Banlyö Trenler; 
Seyrüsefe- Cetvel i 

rı r srncmm.-;ı + 
:s Hılal t .. czanesınden 

T eblığ Editıyor 
Muhterem lzmıru'ler: 

lıtaeyonlar : . 11 ( 1 t :l 15 17 19 .! 1 .! ) 25 27 29 (2) 
Jzmırde uznn seoelerdeoberi 

yapmakta o1du~-.z kolonyll ve 
eaan&çılığı gerel ş:ıhsımıza ve ge-

BÜTÜN D0NYADAKI •V KADINLARININ YAt-TIK• 

LA"' al•I siz Da AL•MSUMUL $6HAllTI HAiZ 

SOÖUTMA T•RTl•ATINI •VINIZDE TESiS EDiNiZ, 

Httr aörduğünOz so

lutma dolabının bir 

°Frl8'idaire •· oldufu 

zehablna duşmeylnlz. 

•· Frlgldalre" ismi nin 

buyuk föhretı do· .. 
ıaylsile bir çoklarr 

"Frlgldaıre" aldıklarına 

zannederek ba~ka 

marka satın almışlar· 

dır . sızın satın almak 

istediğiniz elektrik 

soiu1ma dolaba, 

"Frlgldal re" markas ı nı . 

ta.tımadıiı talıtirde, 

haklkf "Frıaıaaıce•~ 

aetııcıır. 

FRIGIDAIRE 
Yahnız fabrikanın 

bu markasını taşı
dığı vak1t hakikidir 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 
1 1 1 1 1 l -l l1 ,4 ) . • ın ç \ 1 ' 

lamlr 5 25 6 05 7 45 ~ 35 t2 00 16 00 17 uo 18 00 19 85 H ~5 

BılAI 5 29 6 o~ 7 49 9 3~ t2 ot· l5 Ot 17 Ot 18 04 19 3~ H '..!U 
H"lkapıoar 5 :i3 6 13 7 53 9 4:~ L:! 08 l5 06 l7 o~ l8 08 19 4:1 !l ;J3 

rekse mftuseeemiz' feref verecek f ... 
derecede nefı8 yaptığımızı yine ,, 
siılerın kadirti'\JP:.8lıjından iıitiyor 
ve görOyorlJ~. 

N .liu defa; ~e:vi, san'at ve beda-

PLATT 
. 17 10 

Merainli 5 36 (} 16 7 57 o 46 l2 11 Lf> 11 ' 11 rn t8 11 19 46 n 36 
Salbaıı• 5 39 6 19 8 Ol 9 49 12 H L5 u · l7 1ü 18 1 ı ıu 49 H 39 
Baytaklı ' 5 (2 6 22 8 05 9 52 l~ 17 t5 ·17 l7 19 18 17 19 f>:i n 42 
rroran 6 25 8 09 9 5a ıa 20 18 20 19 5G n ..15 

r.12 l'.120 ~ r 1 lOf. i 2• l' 1 !04 
5 45 6 '..!8 8 1:1 9 57 12 20 -t5 ~1 17 22 1-; ;l:.! !O 00 . ı 46 ı : 

Alay hey 5 50 6 3;j 8 18 o 02 . ~ 25 t5 26 17 27 h :l7 !O 05 ~1 al 
Kar,ıyaka 5 52 , 6 35 8 20 tO ()j l~ ~ı7 t5 V) i.7 :l ~, 1 ~ ;10 ~ o 01 .1 53 

I• 

I' 11 J4 1 

5 53 6 39 8 21 LO 10 12 32 15 :31 t7 31 1 ~ :ıt. ~o ıo !} 55 
,, 

lfoıtanlı 5 56 
6 ·~ 8 2t lO t:J 12 35 f) ;J4 l7 34 18 :m !O l:J n 58 

.H. Hii11yiııler 6 00 6 46 s 28 LO 17 ' 17 38 !O 17,. H 02 l~ 39 r5 ;ıs l8 3U 
l'. 12 l' 16 '1'.18 C~ :.>.:.! ~· 2,6 r. :2S~ l'. 30 ,, 

Çi,.u 6 54. l 7 46 
l' 14. ' l ' . ~ ı 

(1~ 
-. 

1 20 
1 1 1 1 ~o 12 14 16 18 22 24 26 28 (2) 

T.11 IT.ı3 rls r 17 -f.1301 l' 2L r .23 r.25 l.27 f.29 
Çiyli 7 10 17 Si 
H. Htt1e1inler 6 10 7 18 8 36 10 38 14 03 16 05 18 02 l8 47 20 34 ~ 10 
Boıta•h 6 14 7 22 8 40 lO 42 14 06 16 09 18 06 18 51 20 38 l2 14 
Kar,ıyaka 6 17 7 25 8 43 10 45 14 09 16 12 18 09 18 54 ıo 41 22 17 

6 20 7 28 8 45 10 53 14 12 16 15 18 11 18 55 ıo 44 12 20 
Ala1be1i 6 :ı2 7 30 8 47 10 55 14 14 16 16 18 14 18 57 ıo 46 ıt 22 
Toran 6 27 7 35 ll 00 16 32 18 19 19 .. 22 27 

f .13 r.120~ r ı101 l'.25 
f 6 29 7 38 8 52 il 03 14 19 16 2S l8 21 19 03 20 51 22 28 

Bayraklı 6 32 7 41 8 55 11 05 14 2:l 16 28 18 24 19 06 20 54 22 31 
Salbao• 6 35 7 44 8 58 11 08 14 26 16 31 18 27 19 09 20 57 22 34 
Muıınli 6 38 7 47 9 01 11 11 14 2J 16 34 18 30 19 12 n oo 22 37 
Halkapınar 6 42 7 50 9 04 11 13 14 32 16 37 18 33 19 16 21 03 22 40 
HılAl 6 46 7 54 9 08 ll 17 14 36 16 41 18 37 19 20 21 07 22 44 

Iımır 
r15çy r11m 

6 50 7 5819 12 11 21 14 40 16 4S 18 41 19 24 21 11 22 48 
f53ÇY 

ı 1 as n ----(1) 11;12 numaralı trenler cuma\ ıüulerı işlemezler. 

(2) 29;30 numarah tr•nler 1 bı.zırandaıı hirinci tetrin nihayetin• kad"r işlerler. 

zmir-Bornova Banlyö Trenleri Seyrüsefer Cetveli 
~ - 1 "2!!riCV:EM'T e~ rD'JJT.7-Z7.7..ZZZi(Z7~.ır-.ı. 

lstu1oıılar 51 (1)1 53 t ~ 1 57 1 59 1 61 1 63 
1 

65 
1 

67 ~9 (2) 

r12çv rıtu8ÇY 
lzmır 5 45 6 45 8 os 10 15 12 ıo ıs ıo 16 20 17 35 19 45 21 40 
Hı lal 5 49 6 49 8 09 10 19 12 14 15 14 16 24 17 39 19 49 21 44 
l:J n lkapırıar 5 53 6 53 8 1:3 10 23 12 18 15 18 lö 28 17 43 19 53 21 48 
Muımlı 5 57 6 S7 8 17 10 27 12 22 15 22 16 32 17 47 19 57 21 52 

N Boı ıı oYa 6 05 7 0518 25 10 3S 112 30 15 30 16 40 17 55 20 os 22 00 
T 25 r. 54 r. S6 r. :s T. 60 T. 62 r. 64 r. 66 T. 68 r. 10 

w S4 1 56 1 ssl~ letaıyonlar 52 62 64 
1 

66 68 
1 

70 

r. 51 1. 53 r. s:> r.57 r. 59 T 61 11 63 r. 65 r. 67 T. 69 
HorııoYa • 6 15 7 28 8 35 10 45 14 10 15 40 16 55 18 35 20 25 22 10 

.(11 bır arada'"topbyan ve bQU1o 
Avruvayı kaphyan yeni ve fevk.a
Jtuie b r kokuyu 

··Gönül •• 
kolonyası ıınule Izmire takdim 
etmiş bulünuyonız. Izmirde 'her 
yaptığımız kokuyu talrJit etmeğe, 
ıaımlerıne ya~n ııimlede ıatmıya 
kalkanların, nihayet ltoliufarımızm 
ldıhına varamamaları yQ.zflnden 
olduklara yerde kaldıklarını görD· 
yoruz. Bu deia yenı çıkan (GOnül) 
kolonyamızı lxmirde yalılıa Hil&J 
euaneelnin yapt.agıD\ işaret edıyor 
taklide yeltsneceklerı~ yine ayni 
mevkılerde kalacaklanna emin 
bulnnoyoruz Aziz lzmlrlilerln (GO· 
nQI) İ1'mile Kem 1 KAmil iımini 
yanyana aramaJanııı tanaha IOzum 
görüyoruz efendim. 

Hilal Eczanesi 

Dr. Ali Rıza 
Oogum Yı Cırrahi lıdm 
Hastaltklın Mütehassısı 

Ha.şto rak Kestelli cadde· 
sinde 62 numaralı moayeue
banesinde her gün saat 8 ten 
sonra baatalarını kabul eder. 

Telefon: 2987 
s 7 (248) 

Doktor 

Kemal Şakir 
Memleket Haatanesı 
Dahtllge Milteha88ıllı 

Mnayenebane Birinci Bey

ler soka1tı numara S6 Tele· 
fon 8956 

Evi Karantina tr~mvav cad 
desi karakol karşısanrla No. 596 

Telflfon No. 2545 
(363) 

MakıoA Fabrikasınıo 

NAMDAR ÇIKRit:xl 

1 iirkıge l.Jmuml Acente•ı 

G. D. GIRAS 
lZMIR 

Yeni ManatatoracılAr çarş111 Saffet 

Mokağı No. 3 1el.e/ttn No. 2413 
P. K. No. 234 

1111111111•~~·-.. ~ ........ 

İSTANBUL 
A11r ehındi oaddeıi 

Baker hanı 
Poıta kutuın : (16 

Ahklmı Şabıiyt Snlh Hukuk 
MabkemHinden: Radgoiin mıwcut dlf macunlarınm en mQlremmelldrL 

Çllukl terkibi 11ıhhl, temiz ve fennldlr. Bir defa tecrübe 
1\tersırıh 6 23 7 36 8 43 10 53 14 18 ıs 48 17 03 18 43 20 33 22 18 
l:latlkapınar 6 27 7 40 8 47 10 55 14 22 15 52 17 07 18 47 ~o 37 22 22 

fzmirde be,iooi Sultaniye ediniz. 
maball11ini• Yoınfdede cadde· Bir tecrilbe bin naslhattan iyidir. 
ıinde 277 numaralı •Tinde ölea ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mebruet Ali oJılu H ... n efendi- lzmir Esnef Ve Ahali 
(1) 51;52 numaralı trenler cuma günleri 1,ıemealer. nin Tariıleri Tar iH üç ay i9inde 

(2) 69;70 < ( 1 haziran(lafl birinoit••rin nihayetin• kadar işlerler. Rıfatlairını beyan etmtk üzere Banka Sin dan. 
~------------------------2·4-2•5-2•6-(5•2•6)-4•0•22 ___ mahkemeye müracaatları ye aii- • 
lar Atmak TerblyeslzUktlr Aydın Demlryolu Umum MUdUrlUtDnden: t•Ytıffadan alacak ye •ereoekliler Bankamızın nama mobıuror H11He ıeoetlerioden hedellt. 11 1 ,. 

P~temakı!arda manaT Moı 2 9 
I . mamen öclenmit olanları carı ayı• on be.inden itibaren değı9 t ır· 

ta oglu Ht'°ep, yoldan geçen 6/ /!M4 tarıhinden 31112/93' tarıbine kadar Denizliden •· •arıa bir ay 19inde mahkemeye meğe baflıyaoagız. A.lı\kadar hiıH tabiplerinin bedeli tam <idenmit 
•ta.il kızı Reçine hanıma ıat mire ta,mAcak 1'a""' mabıalii .Nohutların. beher touuodan 900 •öraoaatla ••ftere kaydettirme- maTakkat hi11tt Hnetleralf' birlikte Merkezimize n şobeierimlze 
tıgandıu .rakalanmıttır. kurut üoret alıoıoakhr. Jeri illa ol•nur. 4.017 (626) mtiraoaatlarıoı ıioa ederiz. 11-16 (4.40) 

HılHI 6 31 7 44 8 51 11 01 14 26 15 56 17 11 18 51 ~ 41 ~2 26 
iv.mır 6 35 7 48 8 55 11 05 14 30 ıs oo 17 16 18 55 ~ 4S ~2 30 

TlSÇY T23ÇY 
~ 

1 1 1 7 11Wif"Jf1<7MJ aaı11Sffi<'il 14~7.J/'3.waılcıG.1' R'IHEZ.&~~ 1 



• ltlıl 18 ~ 

Fratelli Sperco 
Acentası 

•. v. Olivier Ve Şü. 
~ent Aıır 

24 KTIOI 19:~ 4 ' Fi 

W. P. B. 'Vtl,a Der 
Zee & Oo. 

Rogale Neerlanda/s Deutsche Levante Linte 

LJMJ1ET 

Vapur Acentesi 
Kumpanyası SESOB. rıs Taparn hAlen 

OR1~8T fü~ Taparo 20 eyHil<len Cendeli han Birinci K d limanda olup on yecli Ey- or on 

1 Ietaobul Sürat Yoln 

SA.KAB Y .& vapuru 

26 eylüle kadardo~ro ANVEH.S le kadar Rotterdam, Hamborg 1el. 2443 
ROTERDAM AMSTERDA M ve Bremen için yiik alaoaktır. Dhe Ellerman Llnes Ltd. 
Te HAMRURG için bamııle THESSALf A vapnru ıs Ey- 1ahmtl için bek~enllen 
aJıacaktır. lülde bekleniyor, DÜN KEH.K, vapurlar 

mızdan hare
ketlf\ doJtro 
lstan bola gi
der. 

lzmirliler Size Burada 
Bir Şey Söyliyeceğim 

OERES vapuru 20 eylülde ve Dl H.EKT ve BRlt- Lonrtru. Hattı 
bekenmekre olup hamnlesini MJtN için yük alacaktır. Y:VOXNE vapura 25 Eyl(1lde yenlf'r Hirinci kordonda VA-
tahliye ettikten @onra BOUR- NIEDınv AI.ıD vapnru 27 ey LONDRA ve lııtrTH'e. PUROUiıU K şirketi actınteli· 
6 A •• VA RN A ve KOSTENOE lulde hekleııiyor 2 bırınci te~.rine G RODNO 6 1'. evvel LON-
. DR gine müracaat. 
ıçin yük alacaktır. kadar AXVER8 ROTTERDAM A Te HULL'e. 1 

STRIJLA Tapnro 20 eyltildeıı HAMRUUO RREMKN için yük AD.TUTAN r npurn 16 bi- .__:=-___ •T-el•e•fo•n-:3•6.15•8•1 

25 nlille kadar do~ro ANVERS alac-aktır. rinci te~rinde LO.NDRA'ya JARDANSKA 
Te AMSTKRDAM için yiik FRIESLAND vaporn 9 1 ci Ltverpool Hattı 
•lacal\tır. tetrmde bekleniyor. 15 1 inci OlTY OF T.ıANOAASTER PLOVIDBA O. D. Susak 

ORHJtS vapurn 3 teşrinitıT· teşrine kadu ANVERS, ROT- vapuru 27 ,fi;yltlle kadar I.ıluır-

.Fazla mahlrnat almak isti· 

Ttıh1en 8 feşrinievnle k:ıdar pool T8 badehu 29 ewJUf6 kadar 
ERDAM HA \IBURG Te BRE· J 

.An•en. Hotterdam, .Amsterdam Dublın Te Olal'~ow için. 

Jzmtr, Pire 1 rlyeate ve Suaak 
için muntazam haftalık Poataaı cila toza ewuJine faık 

Te daha ucoz olmaııoa Te H b · · ··k ı k MEN limanlurna hamule ala· am org ıçııı yu a aoa ·tır. EG YTI AN vapurn 11 ' hirinci 
A G A ,\) EMNO.N nporn öç oaktır. t•trıode I.ıiverpool ve Glugo1\·a. 

t•trinin•elden eekiz teşrınieT• AMMON Tpuru 2( birinci Brlstol Hattı 
't'ele kadar AnYen, Rotterdam teıtırinde bekleniyor. 28 birinci PENTUSl{Elı va('nrn 20 
~mıterdarn u Haınbur~ ıçin teşrine kadar ANVERS, ROT- Eylftlde HHISTOI.ı n Ay AN· 
yiik alacaktır. TRRDAM, HAMRURG T'e MOUTH'A. 

B KRK ULES Tı&puru 5 teş- HRl1~M EN'e yiik alacaktır. 1 ahllue için beklenilen 

Seyabfttın miiddeti fzınir 

Triyeate 5,112 giindiir 

Her pazarte111 giioii moTaıta. 

l•t ederek çar11aınha günleri ö.ı!· 

leyin hareket e<lecektır. 

llk bueketler : 
26 Eylftl : 8RB1 N 

ragınen iki tiirlü hizmet 
if" eder. f{otuıu yirmi 
ku rn,tar. Sarış merkezi 
depomuzdor.Toptnn alan· 
lara iskonto yapılır. 

Asker markalı hakiki 
flit, Fayda, Kilsekt, Ati-

rioieTnlde beklenmekte olup O AN Dl AN PAOl l'fO STJ<:A M vapurlar 
hamııleıini tabliye ederek Boor- SH Jp ı\ N D RA 1 I.-w Ay Ol RS EG y PTIAN vapuru 2l ey- 3 'l'eşrinievvelde Beograt la, Blak .Pla~, Flayozen 
aa11 Varna .... K"' t · · 1 ... ld LlV'L~Rl'OOL SV 10 Te,rinieTTelde : Rl~d ıinek ilaçlarının her boy-
e ' .,., 0 • ence ıçıo I.ıiverpul, Monlreal, St. John !1 e ı~ ve AN-
yü:C alacaktır. SEA'dırn Garbi Akdeniz Hattı da kapftlı kotaları Tar. 

ve Halifaka tı.rikile KANA DA 
Svenaka Orlent LUUen ORODNE vapura yirmi beş Oll"l'A Dl BKHOAMO TA· dır. Dökmt•airıin litreıi 
VIKl"''OLA~D moto··ru"' on nrn tekmil '.l"lıirleri Ye traıı~at- Eoh'ilde A .. "'V~J'S, HUJ.f, .. e l 100 k .L, .L, , ~, ,..., "- 4 ~ poru iO uh11 aaat 18 de Malta ya nız ııroştor. Son 

1edı eylüldtın 20 eylüle kadar Jaıitik Yapurlarla şimendıferler LO.N llRA 'dan. · ' parti naft ı· ld" h ·· .Marsilya, Oeuova, Napoli, LiTOr• " ın ge ı enuz 
ROTTERDAM,UAMRURG 00 arasında miirettop ıeferl6r. TH URSO Tapnru teşrin bat~ tedarik eclemiyenler biraz 
PENHAGE DANTZlG GD"'· cNEPTUN· SEANAVIOATt. langıeında A.NVt;RS, H ULL T• no,Menina, Oataotı " 8 

Paler1•oya 

? • 

ı , O hareket edecektir. acele etsinler. 
lU A GOTEBJ<:RG Te lSOAN- ON OOMPA NY Ltd Budapeıt L .N,DRA'd.~ıı. . . Pire Y• Triyeıte yolcular için ARTı• kamaş hoyalarımızan tecriib"ıini yapmıyan kal-
DJN AV YA Jlmanlan için yük DUNA '> ~OT: V nrat tarıblerı ve va- madı 15 knrnşla r_,ngioi atmı11 ip.,kli pamukla 
alaoakıır. vapnru A eylftle purlarıo isimleri iizerine mee'u· fiyatlarda tenzilat yapllınıştır. yünlü elbis*'l*'rini~i istediğiniz renkte boyanınız. 

B EMLAND motörü 2 terini doğra lıekleniyor. DOO R U O liyet kabul edilmez. ( Yolca ve navlun için tafsilat H.esmi rnhııatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boya• 
ITYele beklenmekte olup ROT- LARA K VA UNA, GALAT z J. PUSSlOH acentesine mltr:' . eını ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz . .Kıoaf için toptan satlş mer 
T~:HDAM, HAMBURG, KO- BELGRAD, MOHAOS, HUDA- T. Boven Rees lcuat ediniz. kezi depomuıdur. 
PK~HAGE, DANTZlG GDY· PEŞTE ve ViYANA için yük ve Şu. Limited Kordonda Oewal Oendeli ban Taran taTalet ıabunu ECE Tim tozu, Kaol RraHo, pire toza, 
N r A 60TEBORG Te SKANDt. aı .. caktır. Vapur Acentesi ı.So. 13/U kupit, çay, kına, aakız, diş ın"conlRrı, k"kao, kolonya, kola, tuı· 
:KAV YA limanları için 

1
ak ARMEMEN1 DEPPE (189) Tel6fon : :2518 kal, demir bindi, limon tozu, her oeTi asit, laıtikten mu•amm•, 1 he Cunard Steam Shıp v 

alacaktır. GI RONDf1: Tapnrıı :.!ô eylô Compang Ltd. mustardıt, çiçek boy•ları, zamkı arRhi, çamaşır iQin ıoda, furQ"• 
VASLAND Tapuru on ıekiz Torbalı Tapu Memurluğundan: leke tozu, llllhun toza, Jüke 11abuon, fare zebiri Y.8. 

le Jogrn beklenıyor. J) ON KER K BAOI'R( :A 28 eylt11den dört Saipler &o ünü k ı i:. D tetrtnieTnldo öeklenmekta olap . Y • n oca a an mev ı- epoınnzda ıatılmakta olan Menini\ kola fabrikasının hoş k .. 
• Ye ANVERS ir.io yük alRcaktır. tflerinieTvele kadar LIVERPO ınde Durmuş Ah oğlu Osman Mehmet 1 k ti · d d . 

aogru Dunkerk,Kotterdam,Ham- "Y' OL ve or,A soov liwan]arı ğ' Abd ll h H ıı.ı K~· Ah a pa e erın en on a et getirene bir dolu paket Tnriyoroz. Fır• 
Armenrenl H. &huldt 0 

'
0 u a ' asan °& 0 ır, • ottan İ•tifade ediniz 

barg Oopenbage, Dantzig, Got•· i«;in yük aacaktıar. dftl oğlu Abdııl,Melımet oğlu Süleyman • n1 T B~OR 388ft 
borı H lakandinaT1 a limanları .A UGpS1' LKO~ HA RD va. BOSNJ A Teşrıoievvel ba,. ve ~zmirli Ha_cı Salih ağa tarlalarında • E_, _., 1 • 

isin hl\mule alacaktır. puro 22 eylülde ANVERS ve laogıamda LIVERPOOL Te valu 129 zeytın ajaCl Ç~kalJarköyüı_ı- ' O ı t o • fi v L• 
Nallonal Steam Navtgatlon HAMRURH limanlarından yiik GLASGOW dan gelip tablıyede den MollaOsm.an ve lbıli Ibrahlmın ev e emıryo arı e ıman• 

Co. Lt 
b 

1 
k . d 60 senedenberı bil{l. senet tasarroUa- 1 7 

. . . 
1 

. .. ~ 
d. 0/. GtWe& çıkarmak üzere bekleniyor. AN· vu;i~c~ n~~Rd~~ ::11~ö~~ nnda iken ~~f~tlariJe verse n~mına arı rncı iŞ etme Müfettış~ıgin· 

PiRE V .ERS R01'1,ERDA~l ,.. HAM- ' yeniden teeı·ıhm talep etmektedır. Bu · 
Şimali Amerikaya TEN0.11; i9io yük alRc~ktır.. Ağaçlann tasarruf kaydı huluomadı- den .• 

muntazam Hfer BURG'a da yük alacaktır. NOT : V o rut tarıblerı Te iJndan berayı tahkikat 5_10.934 tari-

TANS.ATLANl'lK BYRON 1 HE EXPOR1 S1EAMSHIP npurlarm ieıwleri üzerinde mea- hinde mahalline g·dilecektir. Bu ataç- İLAN 
Taparu S0/9/98( te beklenmekte CURPORA1 JON alıyet kabul edilmez. tarda alaka ve ilişiği olan varııa tarihi 

J1~XI RA Vaparu IS ey- T. BO WgN UEES ve Şü. ila.ndan itibaren bir hafta iç.nde Tor- A iyon · Otnak c dahıl > ara11ndaki iıtuyonlardan Salihli - h· 
olop 1 reşrinie•yelde doğru NEV YORKA. hareket edecektir. lüJde bekeniyor. Ltd. Hurnci Kordon 3Teltıfoo balı tapu dairesine müracaat eyle- mir c dahil > araamdaki iıtuyonlara rıakledilecek buğdaylar bak· 

No. 2 53 (530) kıodaki 1015 No. lo •• Yıldırım Kemal, Tumlopınar Ye Oturak 
20 tetrinieTTelde NEVORKta NEVYORK BOSTO""r Ft 1 , .. ., "'e ~ iıtaeyonlarıod."n . smin. nakledilecek haıtJaylara dair olan 1029 

bolunaoakt11. LADuıLFI tt .. " YA. için yük alacak. ~ 
1 
No. lıı _ık.rawıyelı tuıfelır 1 Eylfıl 193( tarihindt'n 31 Mayıı 

EX I.ıO.N A vapuru 30 ey- • 935 tarıhıoe kadar temdit edilmiş v• bo taarifeler macibi•c• nakit Yolcu 't'e yllk kabul olonnr. ( E h 
Service Marltlm Roamatn eza an~sı lülde bekleniyor. NEV YORK ~ me,rnt ol•n buğday miktarı 1üsde on ikramiye için 1125 Te 15 

ALBA JUL1A Vapuru 011 ik 
80STON Te FILADELFlY A Mu'· stahzeratı ramiye için de 3750 tona indirilrnittir. Fazla malumat almak 

ıekiz ıe,rınie't'Tlede gelecek · limanlarına hamule alacaktır. ıstıyHlırin müracaat eylemel.,ri ılan olunur. 24 - 25 • 26 
Te ayni günde MAVi. A 
BAROELONE MARStLYA, Te ARMENT D/S/A/S 

4023 
( 

528
) 

OENOV A'ya bar.,ket edecektir. SPANSKEl.ıl.NJ 11:.s Yaz ı izmir ithalat gümrüğü müdür
· ıüğünden: 

Yolcu Ye hamule kabul eder. SEV ILf,A Taparo 8 eylüdlde 

SUOEA VA vapuru bir bekleniyor. NORVEÇ Jimanla
Tetrioie't'nlde PlH.E MALTA, rma hamule alacaktır. 

O.EZAIR, V ALENSlYA,MAR· JOHNS10N LJNE LJMJTED 
SlLYA, Ye OENOVAYA hare· QERNMORE Vapuru AN-
ket edecektir. Yolcn ve hamule VERS LlV.FRPUL' .. 
kabul 11der. ve " dan yok 

Holiand Aaıtalltı Ltno çıkarmak için 10 e11ölde bek-

ALMl(ERK Vapuru 21 e1- leniyor., BURGAZ, V ARN A, 
lölcle beklenmekle olnp BOBAY KvSTENOE, GALAS ve BRA· 
A VUST.ALYA •e YENi ZE- İLA limanlarına da hamule ala

LANDA için yük alaoakhr. 

ll&odaki harek"t tarihlerinde-

ki degi,ikliklerden aoenta mee'u· 
U1eı kabul etmez. 

caktır. 

Vurut tarihleri Te vapurlMrm 

iılmleri öaerine me1111lyet kabul 

edilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der Fazla tafıil&t i9lo lkiooi Kor

donda 'fahmil Tabliye Şirketi Zee a Oo. 
binası arkaırnda FRATELLl Birinci Kordon Telefon No. 

Geldi Diye T ı
laş Etmeyiniz 

.Artık istedi· 
giniz kadar ge· 
zebilir n dRnıe

debllirainiz Bo. 
roaallna Kan
•uk 1ayeai nele en 
kadar gHfleozi 
yiue en şık elhi
aeoizi Te en çok 
ıeTdigıniz 90-
raplarrnııı uzun 
müddet muhafR· 
za edebilirainiz. 

BoroaaUna 

SP EROO acenteli itine müraC)aat 2007 - 2008 altı Te a1ak ter-
edilmesı rica olunur. ..--ll!!D!!!llOllllK~l!!!!!T!ll!O!!lll!B•--• lerin• kutıı en 

ahr Te tere mani olcr. 
Ara1ınız. 

1 

üt Ü ır ar Dahl!u,::.::".'"ar lüğünden: 
Hastalarını Her gün Öjtleden lzmir cümrüklerl başmüdörlüıtü ile ithalat gümrüğünün kıt· 
sonra Beyler - Hacı İmam· lık ihtiyacı olan 10 ton yeril kok kömürü il• 10000 kilo m•ı• ,... Memleket haıtanea' giiz 

ha11talıkları mlllehaısısı: Jar ıoka~ıoda yahut pıroar 11,langal kömtlrü1aün E1Hl.lün 19 nc11 9ar,amba gü-
l kinci Beyler aukagı No. 65 No. 12 • 'tfa Yurdunda oiind~o itibaren 20 &iin müddetle aii-nakaea1a konulnp TetriuieT• 

kabul ve tedavi eder .elin 8 ncl puartMi günü ıaat 15 ıe ihaleıi icra kılınaca&ından 
'f elefon: 3055 333t • 

26
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1 
S. 

7 746 
TFLEFON No. taliplerin pey ak~lerile birlikte lthatit gllmrtt~ii mulaaie'l>iıine 

----------• •---··-
2
.o_(•t•O•)--S•.

7 
.. müracaatlara ilan olonur. 1-9 24;;.3 6 8930 ('96) __ .._ 

1 Zı rde müfredatı muharrer •tra aahlacagmdan t~liplerinin her 
. gün ıaat on dörtte utıt konıiıyoııona müracaatları. 

Kilo .EşyaD1n Oioıi 

6760 .A.1a9 TUİI 

6288 Demir Taril 
5388 Al•ç ıaodtk 

49 Q••go iç 1.ud 
5388 }iuka~T• kotu 
611 Üıüm aep•tl 
140 A1?a9 kundara çiTiıi 

21 Bitümen 
60 Köhne bakır 

2(896 24 - ~o . 5 - ıo 

Bahkesir Vilayeti 
Daimisinden : 

4035 ( 529 ) 

lltca - Borhani1e yolunoıı 94.. 96 kilometreleri araaındaakİ 
kıımın tami rah eeaıiyeai şartname T• keşifoameıı maci hince y • 
plfmak Te 27 Eylt11 934. tarihine müıadıf Perşembe günü aaat oll 

beşte ihale edilmek üzere yirmi gtin müddetle Te kapalı zarf oau• 
ille müoakaaaye konmuştur. Tamiratı e~aaiy•min b~deli keşfı 545' 
lira 28 kuruştur. Münakaea1a liyakati fenniyesi baş mübımdislıkc• 
taedık edilenlerin iştiraki meeuliyetleri il• 9alış14csklar tJhliyeC 
veıikaaı Te ticaret nıika11 ibrı&z edenler kabul olunacak T• b11 
Te&ikalar yeTmi ihı&leden laakal sekiz gün evvel ba~ mühendiılig• 
ibraz edil mit bulonacıak lı r. Talip olaolarm hu TeAaik il• berabtt 
1üzde yedi buçuk nisbetinde teminatı moTakkate makbuz vey• 
mektaplarlle 1••mi mezkftrda n vakti muayyeoiode uıolö dair,.. 
ılnie ınoümeni Tila1ete fazla maldmat almak iıti1eolerin dab• 
'••Tel ba' mütieniiılfğe veja eooümeni . ·dJAyet kalemine mür•1 
oaat etmeleri ilill olunur. 11-15-19-2' .(j3ti) 8804: J 


