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Bulgar Hududunda 
Yapılan Tahşidat ihtiyati Bir 
Tedbir imiş. Asiler Midilli'yi 

işgal Ettiler. 
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General Kamenos Gemilerden Yardım istedi. Ma· 

kedonya'da Kat'i Muharebe Dün Başlamıştır. 
Kavala, Serez. Asileri Bombardıman 

leri Asilere Hücum 
Ediliyor. HUkômet 

için Girid'e Gittiler. 
Harh Gemi· 

mohareheler cereyan ettl~i hak· 

kında ecnebi gazetel"rde çıkan 
haberler tekzlb edllmektedlr. 
Muhasımlar Stroma nehri ile 
ayrılmı~ bulunuyorlar. Fena 
hava harekAta mani olmak.tadır. 
Fakat hükumd mahafilt asi· 
lerln yiyecekleri kalmadığlD· 

dan bozgunlukları gilo mee'elesi 
olduğa kanaatindedir. 

Asilerin serveti: 

Atlna 6 (A.A) - Gazeteler 
asilerle, ıllelerlnf n eervetlerlnlo 
haczedilmesi hakkındald karar· 

Sagda: Hükılmet taraftan Yunan topçu kuvvetleri, solJa: Yunan Harbiye nazırı General Kondilis Seliinik'te. nameyi neşretmektedfrler. 

iltica Ediyorlar: Asiler istimdat ediyorlar: mlştlr. Nızmn beyanatına asi Kat'i Harb: 
SelAnlk 6 (A.A)- Yarı rea· 

mi bir membaa göre, asiler, 
Atlna, 7 (A.A) - Muntazam gemllerden biri Çayag1z hiza· Belgrad O (A.A) - Yunan 

hakumet kuvvetleri nktl gel· sındı karaya ııokulmıya mo· bükftmet kıtaatlle aııiler arı· 
rma brtşık haldedirler. Yi

yeceksiz kalan asiler Bulgarfa· 
tın'a geçmekte ve orada all4h· 
larındao tecrld edilmektedirler. 

dlğl zaman ıellere karşı elddetJi nffak oloıue ve kuru eıkı iki aında kıat'i muharebe aeiler öğ· 
bir taarruza geçmek Ozere man· top atmıştır. Nazır hükftmet leye kadar teslim olmadıkları 
taıaman yeni takviye kıtaaları kovvellerlnln mutlaka gallb taktirde bugün öğleden sonra 
•hnaktadır. gelecekleri kanaatini izhar et· baehyacaktır. General Kondl· 

Atlna Ajınııı mütekald biltilo mfetir. Hs'ln maksadı asilerin kan 
Hilkumet Gemileri 

8 l • ·1 C irid Adasına Gittiler l•bitan ve generallerin başba· u garıstan ve ası er dökülmeksizin teııllm olmalarını 
kın Çaldarle'e telgraflar çeke· Parla, 7 (A.A) - Petlt Pa· temin etmektir. Atine, 7 (A.A)- Kış ve ala 
tek isyan hareketini takbih rlııienin hususi muhabiri Atlnı · ANADOLU _ Şu habere hükumet knvvetlerfnln Make· 
etttklerlnl ve hizmet için hüku· dan şn haberi vermektedir; göre kat'i harp başlamış de· donya'da çevrilmiş olan asi 
tnetln emrine Amade olduklarını - Bay Çaldarla'ln bizzat mektlr. kuvvetlere taarruza geçmeefoe 
bUdtrdlklerlnl haber vermek· bana eöyledlğlne göre, Bolga· f mani olmuştur. Bununla bera· 
tedlr. rlstan sefiri Yunan hükumetine htiyat Zabitleri: her hükllmet ıayyareleri Ka· 

Yunan hassa alay Efzunlan 

Atlna, 6 (A.A) - Kara or· vala ile Serez'dekl asi kuvvet· 
dosu lhtf yat zabitleri birliği lerln toplandıkları yerleri bom· 
açıkça hükumet tarafını lsrll- bardıman etmişler n birçok 

zam etmiştir. istikşaf larda bulunmuşlardır. 
Asiler Aç Kalıyorlar: HükUınetln harb gemileri, asi 

Selaotk, 6 ( A.A ) - Kanla - Sonu 2 inci yüzde -

Silahlanma Yarışları 

lngittere, Yeniden Harh 
Gemileri Yaptıracakmış .. 

Havas Muhabiri, ltalya Donanma 
Kuvvetini de Bildiriyor 
~~~~~~--~~~~~~ 

Looilra, 6 (A.A) - Filo 

·~ 
·~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ Kavalı halkının aellere karşı 
~ 111r 

kendi memleketinin dostane 
daygulımnı teyld etmJş 'e Bul· 
gar topraklarına geçecek olan 

efradı mevcudu 94,482 kletye 
iblağ edilmiştir. Şu hale göre 
2 L 44 klol artmıştır. 1935 deofz 
lnşııatı programına göre, 3 kru· 
vazör, 8 torpido muhribi, 3 
denizaltı ve bir depo gemisi, 4 
sleop, 1 teftiş gemisi, ve 7 tane 
de ufak gemi lnea edilecektir. 

tutunma için yüzde 10 olsbe 
tinde arınmanın mutddll oldu· 
ğu resmen söylenmektedir. Şura 
sıoı hatırlatmak lazımdır ki, 
son Amerika büdceslnde harı 
kara ordulan kredileri ıulh 

zamaorndao bugüne kadar gö · 
rOlmemlş bir derecede artırıl · 

mıetır. ~ .r•n ettikleri bildiriliyor. Bee 
~ •ıatllk bir harbden sonra aalle· 
~ tin reisi general Kamenoa asi 
~ getnllerden Pııarayı kendisine 
~ /~rdıın için çağumıştır. 
~ l'\81 ~ gemi 2 kuru sıkı atmış 
~ Sel4nlk, 7 (A.A) - Harbiye 
~ :;ıırı general Kondlfü; şarkt 
~ b •kedonya'dıld asilere karşı 
~ •rekatı ııkerlyenio geclkmlo 
~ Oltn ~ 

1 
•ııı, 11dece hanların fena-

11111" •gından ileri gelditlnl eöyle· 

asilerin derhal allablarından 
tecrld edileceklerini btldlrmlştlr. 

Plastıras Brendizi'de: 
Brendlzi 6 (A.A) - PIAs· 

tıraa'ın kAtlbl Havas Ajansına 

beyanatında, Pl4stıras'ın Yunan 
haberlerini daha çabuk öğren· 
mek Qzere bir turist ıufatlle 

Brendlzlye geldiğini ve İtalyan 
ml@af lrperverltğ.foe kat'i olarak 

riayet edeceğini blldlrmlıtlr. 

Londra, 6 (A.A) - Bahriye 
tahslııatının en bilyük kısmı 

zırhlıların asrlleştlrilmeelne ve 
tedafüi malzemenin ıel4hına h11& 
redilece k tir. 

Vaşington 6 (A.A) - İogll· 
terenin askeri konetlerl için 
kredilerini artırması hakkında 

yiiksek resmi memurlar herhan· 
gl bir mfttaleıda bulunmakta· 
dırlar. Bununla beraber ulu11l 

Roma, 6 ( A. A ) - Bav111 
Ajamı muhabirinden: 

İtalya'nın harlı d•>nanmaeı 
hali hazırda şu gemilerden mü· 
rekkebtlr: 

22,000 tonluk 4 zırhlı, 10 
bin tonlok 7 kruvazör, bunlar 

1927 ile 1933 arasında lnııa 
edilmişlerdir. 

Kondetyerl tipinde ve yarm 

- Sonu 2 inci yOzdo -

Bükreş, 6 (A.A) -
Ajans1Ddan: 

Türldye'den gelen habnlere 
göre, Türk hükumeti Make· 
donya isyanından doğabilecek 

her ihtimale kartı Y unın hu· 
duduna asker ve malzeme gön· 
dermiştlr. 

Bftkreş, 6 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

\.. 
Heyet 
Hareketini 
Geriye Bıraktı 

İstanbul 7 (Buaosi) - Bal· 
kan ökonoml konseyine gidecek 
olan heyetimiz, Yunan vaziyeti 
dolayıslle hareketini şlmdtlik 

tehir etmiştir. 

iAI ıl 
Yunan hududuna asker ve 

malzeme gönderildiğine dair 
Türklyı'den gelen haberler 
iizerlne bu sevklyat Makedon· 

ya Yunan isyanından dolayı 

ihtiyati bir tedbir olmak üze. 
re telakkt edilmektedir. 

Bulgar'lar: 

Sofya, 6 (A.A) - Bulgar 
hükumeti isyan yüzünden moh 
temel karıeıklaklara mlinl ol· 
mak iizere Yunan hududuna 
kıtaat tah~h etmiştir. 

Asiler Midilli'de: 

Atina. 7 (A.A) - Atlna 
Ajansı bildiriyor: 

Asi Zaharof (Averof) zırh· 

lısı Midilli adas1Da yanaoıb 

asker çıkarmak suretlle tehrl 
işgal ettirmiştir. 

Müsteşarlar 

Saylav Olmalıdır. 
Ankara, 7 (Hususi) - Eaki Zi· 

raat Bakanı Bay Sabri, Meclise ver· 
diği bir kanun teklifinde, MOate• 
şarların aaylavlar arasından ıeçil· 

mesini ve bunbnn Vekiller Heye
tine de dahil olabilmelerini, Veku· 
Iellerde katibi umumiler ihdaaını 

istemiotir. 
........... sı:;ıc s ........ e...uzo .. o ...... e4o'T":aa: .......... ı ... 1 ... ı .... c .. czczc o o 

Birkaç Güne Kadar iki Bflyftk 

Tefrikaya Birden Başlıyoruz. 
' . . . 

··~._ ................................................................................ +-' .... 

! Hatun Hakan 1 . . 
..4* ................................................................................. t.. •• 

l 1 
Tarihi, · heyecanlı~ bOyük bir tefrikadır. Vak'nlar 

Arap serdarlarmdan Kuteybe'nin orta Asya taarruzu 

zamanında geçmiştir. Hatun Hftkan. TOrk bir kadındır. 

Diğer Tefrikamız:: 

=iki Ateş Arasında .. = 

Arkadaşımız Orhan Hahmi'nin kaleme aldığı çok 
gftzel, çok yO.ksek bir san'at eseridir.. Ve on yıl· 

)arın en parlak romanlarından biridir. 



M . Kflçflk Duyumları:::I 

K~7;ttir. Asiler A-; l(aldılar. Bulgaristan'a Tes:;~us Mnıahassısıarı 
•• 

Avrupa devletler}, eık·ıak, 

con barııını koruduklannı 

söylerler. Dillerinde dolaıan, 

hep (Bar•!J) tır. Adama ôyle 
geliyor ki, Avrupa'nın büyftk 
devletleri olmasa, yeryQz(l yeni 
baştan kına boyanırdı .. 

Balbokl, l1Jln doğroso hiç 
te böyle değildir. Avrupa dev · 
letlerinlo bogQnkü gldltl, barıtı 
korumak şöyle dursun, terıılne 

olar.ak h~rb ' ateşin( k6rQkle· 
mektedlr. Batanın ftnlft mo· 
harrlrlerlnden Vllyım Fenero · 
nun dediği gibi: 

"Merkezi Avrupa deTlellerl 
mantık . dairesinden c;ıkmışlar· 

dır. Berblrl kendini haklı ve 
karşıemdoldnl tamamen haksız 

göstermektedir. Mantıkın hAldm 
olmasını temin etmek 1 çln, bu 

devletleri kendi hallerine terk 
etmek IAzımdır. O takdirde 
arılarında bir harb çıkırsa, en 

kuvvetli olanlar kazınacaktır. 

Zamanımızda hakkın miyarı 

kuvvettir.,, 
Batalı muharrir, Avropa'nın 

bugtınkft ılyasal durumunu çok 
f yl görtıyor. BdyOk devletler 
ıraeındı, birbirlerine inan ve 
gftven kalmamıştu. Bonon 

içindir ki, hep!l de tepeden 
tırn•ğ• kadar ıllAhlınıyor. Bo 
eilAhlaomılar sfis için değildir. 
Gftnftn birinde ansızın patlıyan 
bir sUAh, acono yeul baştan 

kana boyayacaktır. 
Yalıncı barış aözlerf ne kimse 

aldanmıyor. uem bugtınkft 

duruma da (Barışıklı gidiş) 

denemez. Bflyük savaş sonu 

acunu, hAlA anış acılarlle in
liyor. (Buhran) denen genel 
sıkıntı, ulusların yakasını hı· 

rakmadı. Bu gldJıle bırakaca~a 
da benzemiyor 8Qtün bunlar 
gOz öntlnde dururken, adem 
oğla barış içinde yaşadığına 

naeıl inanabilir? 

Buganka genel siyasal do· 
romun savat gilnlerlnden ne 
ayrılığı nr? Eksik olan, yalmz 

bir bo~oşmadır, Avrupa dev· 
letlerf blrblrlerloe loaneızlıkta, 
g6venılzllkte devam ederlerse 
.KJ ediyorlar· barut fıçısı hiç 
umulmadık bir gftnde ateş ala· 
caktır. 

Batılı muharririn tekrar et· 
tlğl gibi, zamanımızda hakkın 
miyarı konettlr. Kuvvetli olan 
dalma kazanır, zayıf olan mut · 
laka yenilir. Aconda herşey 

belki değişir. Dağlşmlyecek olan 
dilstor, hakkın kuvvet, kuvve · 
tin de bok olduğudur. Daha 
açığını eöyllyellm: 

- Kuvvetli isen korkma! .. 
Bak, senindir. 

• • 
~~~~~-ı ... ~~~~~-

S i 1 ahlanma 
Yarışları .. 

- Başı 1 inci yftzde -

l 930 ile 1932 arasında inşa 

edilmiş, öbilr yarısı da tf'zgAhta 
12 kruvazör, ( 7 tanesi eski 
kronzör) 27 keşif gemisi, 36 
torpido muhribi (16 sı son ele· 
temdlr) 35 eski ve 6 yeni tor· 
pldo, 40 denlZ1ltı muhribi, 
75 denizaltı gemisi ( 54 il ye· 

nldlr), 3 mayin gemisi .. 
Bunlardan başka tezgahta 

bulunan Uuorlo ve Vlttorio 
Veneto adındaki 35,000 tonluk 
iki zırhlı ile 146 parça mekteb 
gemi 1, romorkllr ve saire ve 

liman hizmetlerinde bulunau 
150 parça knçok: gemi vardır. 

lim!;Oiuyorlar ve Silahları Alınıyor.. ~~~~:;~~.!~:~:~~ka.::.: 
•1111- •• • •• -ıııı• yerini görmek için Sflmerbao· 

G . l K G • 1 d y d 1 t . ;J • M kın Ruaya'dan getirttiği bet enera amenos emı er en ar ım s euı. · a• Ros 'mütabaesıaı yakındı İatıo· 
- · bol'dan şehrimize gelecektir. 

kedollya'da Kat'i Muharebe Dün Başlamıştır. mrıeri Aşısına 
Devam Olunuyor .. 

- Başı 1 inci sahifede -
gemilere hftcom için Glrld eu· 
larına hareket etmişlerdir. 

ı;iınbul 7 (Hosoei) - Bol· 
gar hariciye nazırı bay Batalof 
Yunan hAdieeslnden Bolgarla· 
tan'ın istifadeye kalkıtmıyaca· 

ğını söylemittlr. 
Atlna Bbffrlmlz Yunan baş · 

bakanı bay Çaldarlı'le gôrOı 

mOştOr. Bükdmetlmfz, Yunan 
hilk'limednln mftracaatı ~berine 
limaolarımızdakl Yunan gemi· 
lerlnfn tnklf ini emretmiştir. 

Bo milracaat Ozerlne, biri . 

bay Venlzeloe'un oğluna Ald 
olmak flzere dort Yunan vapu· 
ro halice çekilmiştir. 

Atlas vapuru da Çanakkılede 
yakalanmıştır. 

Kavala'da halk, asilere kartı 
ayıklanmıştır. Kalın kar taba· 

katarı erimek iizere oldo~on· 
dan şarki Makedonya'da hare · 

kAta başlanmak üz,redlr. 

Tayyarelerin asilere bombar· 
dıman ettiği ve bu yOzden 
aeller araaında korku ve kaçıı· 

malar oldoğo bildirilmektedir. 

İatınbol 7 (Hoıod) - Gene· 
ral Pltatır11, MilAno'ya vasıl 

olmuotur. Yunanla'an'dan hu· 
dod haricine çıkmak menedll· 

mlştlr. 

Mısır hOkumetl, Bay Veni· 

zeloe'un Mıeır'a f lrar edeceği 

haberleri iizerlne kendlefnl ge· 
tlrecek gemilerin kamalarının 

alınması için emir vermiştir. 

Yonanlstan'ın diğer liderleri, 
tekrar tevkif edilmiştir. 

lıtanbul, 7 (Boıoei) - Bu· 

rada yakalanan Bay Venlzelo· 
ıon oğluna aft Maaea nporu· 
nun telsizle A verof zırhhsile 

konuetoğu ve A verofa mazot 
yftkllyeceği aolaşılmıotır. 

Romen hükumeti de Kösten· 
cedekl Yunan gemilerini tevkif 

P.lıniıtlr. Bir logllb zırhlıeı 
Falar limanına gelmlotlr. 

İstanbul, 7 (Hoeoei) - Ave· 
rof zırhlısı Limnl adasına as· 
ker çıkarmıştır. Bftkumet, elin· 
deki kuvvetlere verdiği emirde, 
lcab ederse A verofu batırmak 

llzere emir vermiştir. 

İekenderlye 7 (A.A) - Yu· 
nanlstandan buradaki Y onan 
elçisine gelen bir telgrıfoamede 
asi gemilerin İskenderlye'ye il· 
tlca edecekleri bildlrlllyor. 

Elçi Mısır batveklllnl ziyaret 

ederek böyle bir hıl vokuun· 
da beynelmilel kanun tatbik 
edilerek asilerin elJAhlarıodan 

tecrfd edilmesini tıleb etmiştir. 

İekenderlye, 7 (A.A) - B. 
Venlzelos'un asi kruvazörlerden 
birine binerek İekeoderlye'ye 
doğru yola çıkmış olduğu oa· 
ylıeı burada btıyilk heyecan 

uyandırmıştır. MHır hükumeti 
Y onan asi gemileri İıİkenderl· 
ye'ye iltica ettikleri takdirde 

milrettebatanın ıll4hlarından 

tecrtd edllmeıinl ve topların 

kamalarının ve mekanizmaları· 

nın alınmasını emretmletlr. 

Mllino, 7 (A.A) - General 
Plôstarae saat 8,35 de Brendi· 
zl'den buraya gelmiştir. 

Atlna, 7 ( A.A ) - Atina 
ajanıı bildiriyor: 

20 santimetre kahnhğındakl 
kar tabakası ıarki Makedonya 
aallerlne karşı yapılacak askeri 
harektta mAnl olmaktadır. Aıl· 

terin elinden kurtuldb kaçanlar 
asilerin kumandanı olan gene· 
ral Kamonas'ın prki Makedon· 
yanın ihtiyat efradını aeferber 
etmlye tr.ıebblls ettiğini ve fa· 

kat kollanmıt olduğa tedhiş 
usullerine rağmen bunda mu· 
vaffak olamadığını eöyllyorlar. 

Atlna 7 (A.A) - Harbiye 
nazırı general Kondllle'teu ge· 
len yeni bir telgrafta denill· 

yor ki: 
Şiddetli kışa nğmen kıtaa· 

tın cebheye doğru ileri hare · 
kAtına halel gelmemekte ve 
esllha ve mOhlmmat ıevklyatı 

Tebrik Telgrafları Geliyor 
~~~~~~----~~~~~~-

General ismet lnönü Tel-
graflara Cevab Veriyor .. 

-Ankara, 7 (A.A) - Atatftr· ve milletinin yüceliği bıkkın· 
kftıı tekrar Relelcftmhorloğa daU temennilerimi arzederlm. 
intihabı dolayHlle Dış işleri Gazlyelevvel 

Bakanı B. Tt1vf lk Rftşdü Ara&· Irak Kralı Haşmetlu Gazlyel· 
la Irık Dış İtleri Bakanı Nuri evvel Hazretlerine: 
Salt Paşa araeında teati edilmiş 
olan telyazıları aşağıdadır. 

Dıı İolerl Bakanı Hz. 
Ankara 

Namdar şefin cftmhur refıll
ğfDe tekrar intihabı dolayıelle 

eamlmi tebriklerimi kabul bu· 
yurm11Dızı hakumetl krallye na· 
mına zatıdevletlerlnden rica 

ede tim. 
Hariciye bakanı 

Nuri Sıld 
Dış İelerl Bakanı Nuri Said 

Paşa Hazretlerine, 

Bağdat 

Hdkumetl krallye namına 

bana göndermek lotfunda bu· 
hınmoş olduğunuz telgraf muh· 
tevlyatını Bdydk Şefim Ata· 
tilrk'e ırzettlm. Tebrikltırlnlz· 

den fevkalide mütehasele olan 
RelslcOmhur beni ılze hararetli 
teşekkürlerini lbllğa memur etti. 

Tevf lk Rilşdd Aras 
Ankara, 7 (A.A) - Başvekil 

fsmet lnönfi'nfin başvekilliği· 
nln onuncu yıldön6m0 mdna· 
ıebetlle mfttarlleyh Arnavutluk 
baıveklll arasında teati edilen 
telgraflar : 

Bıtvekfl ismet İoônü Bz. 
Ankara 

Parlak ve feyyaz karlyelerlni· 
zln onuncu yıldönQmdnft tes'it 
etmekte olduğunuz bu anda 
zatıdevletlerloe en hararetli 

tebriklerimi arzeder ve bu yo· 
rolmak bilmez mesainizi dalma 

daha büyük movaffak•yetlere 
mazhar olması temennisini iz· 

har ederim. 
Pandell Evanghell 

Batv"kll 8. Pandell Evang· 
beli Bz. 

Tiran 

Hakkımdaki dostane temen· 
nllerden dolayı Zatıdevletlerine 

teşekkilr eder ve şahsi saadet· 
teri hakkındaki hararetli te· 
mennllerlmin kaboldnü rica 

ederim. 
İsmet İnönii 

Relslcftmhur Atatftrk Haz· 
retleri: 

Ankara 
Tekrar cftmhur relallğlnlze İn· 

tlhabınızı öğrenmekle fevkalade 

bahtiyarım . Bo mOnasebetle 
Zatı devletlerine vah. ı saadetleri 

Ba~dad 

CGmhor reisliğine tekrar in· 
intihabım dolayJBlle göndermlt 
oldukları telgrafnımedeu dolayı 

Zatı başmetanelerlne hararetle 
teşekkilr eder ve şahı• eaadet· 
lerlle lrak'ın refahı hakkındaki 
temenollerlmi kabul etmelerini 
rica eylerim. 

Kamal Atatürk 

Baıvekll ismet f nönft Haz· 
retlerlne: 

Ankara 

Onunca hizmet yıldönümd 

mftnaeebetile en samimi tebrik

lerimin kabul boyurulmaeını 

rica ederim. 
Fon Nörat 

Dıt itleri Bakanı B. Fon 

Nôrat Hazaetlerlne: 

Berlln 
Zatı devletlerinin telgraf la 

vAkı dostane temennilerinden 
fevkalAee mftteba88İB oldoğom 

sizden en eamlmt tebriklerimin 
kaboldnil rica ederim. 

lamet lnônd 

Aydın' da 
Grip Salgını Var. 
Aydın, 4 ( Gecikmişti ) -

Aydın'da grip salgını eilrftyor. 
Gribin girmediği ev yok gibidir. 

Hftkıimet ve belediye hekimleri 
dün de mekteblerl gezml~ler ve 
birçok talebelerin hastalıktan 

gelmedllderlnl görerek mekteb· 
terin bir haf ta kapanması için 
Sıhhat mddftrilne rapor vermiş· 
lerdlr. Sıhhat mftdürl6ğ0. gel· 
mlyen talebelerin hastalık yü-' 
zdnden mi gelmediklerini tesblt 

ettlkden sonra bir karar vere· 
cekmlş. 

İlk mekteblerde bir iki in· 
zamık ve su çiçeği de c6r01· 
mOşee de bunlar mQnferld vak· 
alır halindedir. 

Tekirdağı 

Zer'iyatına Yardım .. 
Tekirdağ, 7 (A.A) - llkba· 

bar zer'f yatına yardım olmak 
üzere Tekirdağ yardım sandı· 

gından 16 köye 8000 lira da· 
ğıtılmıştar. Köylftler sevinç için· 
dedirler. Muhtaç dftçllere huğ· 
day verilecektir. 

hiçbir maniaya oğrımaöııkta· 
dır. Diln öğled~n eonra hava 
lylletmeğe başlamıştır .. Bombar-
dıman tayyareleri mdteaddfd 
defalar uçmuşlardır. Hertiirlü 
tehlikeyi göze alarak uçan bo 
tayyareler Serez'e varmı~lır, 
20 metreye kadar inerek kıt· 
laları ve istasyonları bombar· 
dıman etmişlerdir. Tayyare 
bombardımanı Serez'deld aaller 
arasında korku ve telAt uyan· 
dırmıştır. 

Şarki Makedonya'dan gelen 
haberlere göre, asiler pek fena 
vaziyettedirler. Bugün hava 
mdsald olduğu takdirde asilerin 
dağıtılmHı için ileri harekA· 
tına başlanacaktır. Şimdi it 
haehleşmlt, aellerln dağıtılması 

bir zaman meı'elesl haline 
gelmiştir. 

Parla. 7 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil· 

diriyor: 
Bulgar hakumetl Yunan bu 

doduna aeker tahşld etmekte· 
dlr. Bulgar hariciye nazırı bay 
Batalof beyanatında Yonanl11· 
tan'dakl isyan hareketinden evel 

TGrk'lerln hududa bet fırka 
asker tahıld etmiş olmalarına 

lıayret ettltlnl · eOylemlttir. 
Ernaeljan gazetesi Yunanlı 

tan'dakl isyan hareketini mev· 

zoobaheeden bir yazısında bay 
Venlzelos'on Balkan misakını 

muhalif olduğunu hatırlatıyor 

ve B. Makalmoe'on çekilmesini 
manalı buluyor. B. Vt:nlzelos'un 
muvaffakıyetl takdirinde Tark· 
Yunan miinasebatının miltkd· 
lAta ağrıyacağına ihtl mal veren 
ErnasiJ~n, lıyan hAdleeslnln şark 
mtaakı güçltığü ile ayni zamana 
gelişinin bir tesadtıf olub olma· 
dağını ıoroyor. ----

Afyon Kaçakçılığı 
Tahkikatı .. 

B. Aziz ve A. Rekuze 
Tevkif Edildiler .. 
Derince vapuru ile Havanayı 

afyon kaçııırken yakalanmış 

olan Abolaf, Leon, Franko ve 
gftmrdk komleyoncoeo bay 
Osman Norl haklarındaki ih· 
tisas hAklmlfğlnfn tahkikatı 
bitmiştir. SoçtA alAkadar ol· 
duldar• anlaşılan Babçellhanda 
Şalo.m kardeşler ticarethanesi 

direktörü Antovan Reküze ile 
ihracat gftmrüğO muayene me . 
moru bay Azlz'ln tevklflerlne 
karar verlhofı ve kendileri 
hıeplehaneye gönde:flmlştlr. 

Maznunlardan manifesto baş· 

memuru bay Etem ile muayene 
batmemoru bay Ziya, alAkaları 
görlUmedlğlnden eerbeet hıra· 
kılmıştır. 

Sorhon'da 
Bir Konferans. 

Paris, 7 (A.A) - Anadolu 
ajansının hneoei muhabiri bil· 
diriyor : 

Sorbon'da TOrk etdd merke· 
zl tarafından dan yeni bir 

konferans verllmlttlr. Dil lnkı· 

14bımıza dair olan bu konfe· 
rana prof.,sôr Jan Deny tara· 
fından verilmiş, dinleyiciler 
üzerinde bayak bir ılAka oyan· 
darmıetır. 

Bir haftadanberl mektebler· 
de ve aşı fetaııyonlarmda y•pı· 

lan mecburi ve ihtiyari difteri 
aşm miktara ııhhat modarld' 
ğftnce tesblt edilecek ve ııhbat 

ve lçdmai monenet bakınhğı· 
na bildirilecektir. Dıın akşaıJJ• 
kadar aşı lsıaııyonlarında ya· 
pılan ışı miktarı ıehrlmtz sıb· 

hat mfldilrlilğftne blldfrlleme· 
mf~tl. Oııon için bir haftada 
yapılan aşı miktarı yarın belli 
olacaktır. 

Tazmin Edilecek 
Ödemiş ve Foça'da keçilerde 

çıkan ıari zatftrree buıahğ• 

yüzO.nden evelce hastalık çıkıll 
eQrildekl hayvanlar baytarlır 

tarafından öldftrdlmdttO. JJO 
hayvanların eahlplerlne hfikô· 
metçe tazminat verilecektir. Zt· 
raat bakanlığından baytar md· 
dftrlilğftne gelen bir bildirimde 
tazminat verilmek ftzere yıkınd• 
havale gönderileceği blldlril· 

mittir. • 

Takas lşlel'i 
Takas komisyonu dftn Oğle· 

den evel vllAyet aalonunda Vali 
munlnl Bay Sedad Erlm'to 
batkanlığında toplanmıttır. Yeol 
takas tallmatnameıfne gôre bl· 

rlkmlş leler ftzerlnde görflşme· 

ler yapılmıt ve bunlar netice 

lendlrllmlştlr. 

Sıfad istasyonları 
Bergama n Menemen kaz•· 

larındı lnıa ettirilmekte ol•O 
eıfad istasyonları yakındı tı· 

maml.nacaktır. Bu yıl Tire k•· 
zaslle Dtktll kizaeında ayrıca 

birer ııfad istasyonu lota etd• 

rllecektlr. 

P. B. Linzer Geliyor 
Almanya'nın T6blngen aol· 

verılteıl cildiye ve efrenctye 
moalllml Profesôr Bay Unıet 
on gün sonra ıehrlmtze gele• 
cektlr. Profesörün borada bit 

konferanı vereceği haber alıO' 

mııtır. 

Bay Llnzer; doktor Bay ve· 
mir Ali'ye mleaf lr olacaktır. 

1 tal ya · HabeşistıııJ 
Anlaştılar. 

Roma, 6 (A.A) - Habeşli' 
tan ile hal yan eomıllsi araısO' 
da ıon hudud h&dlaelerl (lıL'I ' 
rlne bitaraf bir mıntıka tesl~ 
hakkında İtalya ile Habeşlst•' 
arasında anlatma hasıl oldog~ 
resmen bildirilmektedir. 
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Çünkü 80 Kiıah Silahlar işinde AI- Ceyhan_N_e_h_i_r_Ie_r_i _Y_a_g_~ m_u_r_d_a_n Taştı. .. ...• 
manya'yı Suçlu Gösteriyor. Hit- Gediz'de Eskj Köprü Yıkıldı. Aydın Ovasında 

Yamanlar kaynak ıularanda 

yapılmış olan teılsıho muvak· 

kat kabulO için keılf yapmak 
ftzere bir fen heyeti teokll 

ler'in Hastalığı Bahane imiş.. Mahsul Busene Çok Bereketli Olacaktır. edlldlğfol yazmıştak. Do heyet 

tesisat ve inşaata alt proje n 
eaireyl tetkik etmiştir. Yaman· 

lara giderek kaynaklardaki le 

slaatı görecekler ve foşaatan 
mukavele ve plana göre yapı· 

. --~~~~~~-

Loodra, 6 (A.A) - Royter cihan vaziyetindeki güçlüklerin 

Ajansından: ve İoglltere'nin karşısına çık· 
Peyaz khabda Almaoya'nın "mış olan muhtelif mes'elelerln 

tekrar ellıiblınmaeına aid kısım mee'uliyetlnl haşhca Almanya· 

da yeni blrşey olmadığı görül· ya yüklemek istemesine teea 

müştür. U. Baldvln hundan 4 eüf eylemektedir. Qlğer mem· 

ay evvel Avam kamarasında leketlertn ve hatta Sovyet Rus-

Almanya'nın tekrar sllılhlanmaaı ya'mn atlahlanoı arttırmaam · 

hakkında ayni mealde bir nu dan şöyle böyle bahsedilmiştir. 

tuk söylemiştir. Halbakl Rusya'mn tesllhatı 

İngiltere hükumetinin müeel- Sovyet siyasilerine göre, c;ok 

Jah kuvvetlerini aarlleştlrmek, ziyade dikkate şayandır. 

kuvvetlerini asrileştirmek kararı (Beyaz kltab) Almanya'yı bir 

Berlln görüşmelerinin tehirinin çok muahedelere hedef ettiği 

asıl sebebi ise pek yakında bu halde silahsızlanma gayesini ta 
hususta bazı diplomatik izahat hakkak ettirmek için yapılan 

verilmesi tahmin edllebtlir. Bun· bütün teşebbüsleri suya düşüre-

dan sonra gelecek tebltğatın da cek surette bazı devletlerin har 

BerUn'den gelmesi lbımdır. · hın nlbayt>tlndenberl miitema· 

Berlln görüşmelerinin tehiri· diyen slJahlanlanmalarından 

nfn Slr Con Saymon 'un Mos mütevellit me11"uliyeti sükut ile 

kova ve Vareova'ya yapmasl ta· geçmektedir. Beyaz kitab, Al· 

savvur edilen seyahat üzerindeki maoya'oın emniyetine müteal· 

tesirlerinin ne olaca~ı henüz lik isteklerinin tamamUe teda· ,, 
belli değildir. Vaziyet bugünkü füi olan askeri teşkllatm as · 

kabine toplantısında teabit edl· 

lecektir. 

Loudra, 6 (A.A) - Royter 

ajansından: 

Sir Con Saymen'ln Berlln'I 

ziyaretinin tehir edilmiş olduğu 

haberi birçok siyaset adamla 

rını B. Bitler'lo hastalığının 

diplomatik bir temaruz olduğa 

ve bu hastalığın dün müdafaa 

hakkında nPşredUmlş olan İn· 
glllz beyaz kitabında Alman· 

ya'nın tesllhatına müteallik ola· 

rak serdedflmfş olan mütalea· 

larla alakadar bulunduğu dü· 

şüocesine aevketmlştlr. 

Resmi mahafil bu noktal 

nazarı kaboJ etmemektedir. Bu 

mahaf 11 B. Hltler'ln sıhhi va· 

zlyetinln ecnebi ziyaretçileri 

kabul ve onlarla yftkeek siya· 

sete miltealllk mes'elelerl mü· 

zakere etmesine mfisafd olma· 

dığıodan şübhe etmemektedir. 

Fllhaklke Bay Bltler'tn BerlJn 

den gelen gazete haberlerinin 

anlattıklarından çok daha has 

ta olduğunu farzetdTecek bir· 
çok aebebler vardır. Ş i mdiye 

kadar Slr Con Saymen'lo ziya· 

retioe aid yeni bir tarih tesblt 

edilmemiştir. 

Bedin 6 (A.A) - Alman 

matbuatı, İngiltere'de neşredi· 
len beyaz kitabın Almımya'yı 

silahları bırnkma kooferaoeının 

akamet nden mes'ul tutmak 

modası takfbettlğl f lkrindedfr. 

Almanya bu modayo tabi ol· 

mazsa Londra bundan hayret 

etmemelidir. Germanfa şunları 

yazıyor: 

- İnglllz'lere karşı söyle

nebilecek enız nazikane şey 

beyaz kf t,.bın Almanya'yı lğn.,. 

ledlğidlr. 

Berlfn 6 (A.A) - Alman 

D. N. B. Ajansından: 

İngiltere hükumeti tarafından 
çıkarılmış olan beyaz kltabtan 

haheedeıı Corres pondance Dip· 

lomatice (Poletika gazetesi) İn 
glltt!re'bln ellahsızlaoma pro· 

gramını haklı göstermek için 

ileri sürmekte oldoğu delillerlo 

uluslararası vaziyetteki ~gergin. 
llğe dayanmakta olduğunu kay· 

dettikten sonra, bf'yaz kitabın 
bu vaziyeti anlatmak için muh 

telif memleketler hakkında iki 

gerisine mahsur olduğunu ve 

Almanya'nın ancak zaruri otso 

tedbirleri almış bulunduğunu 

söylemiyor. Bryaz khab geçen 
nisan ayında silahların bırakıl· 

matlına nit müzakerel"rl akame· 
te uğratmanın Almanya olma 

yıp diğer devletler olduğunu 

da zikretmiyor. İngiltere bükü· 

meli eilablar.ıoan artırılmasını 

haklı göstermek için böyle yap 

madığı takdirde lokarnoda gi· 

rlşmiş olduğu taahhütleri yeri· 

ne getlremiycceğlnl aöyltyor. 

Lokaroo misakı Almanya'nın 

eııınlyetini de zaman ahına ol · 

mıştır. Bugün İnglltere'nln Lo 

karoodakf taahhütlerini yeni · 

den tanıması entt>resan birşey· 

dlr. Bu gazete netice olarak, 

lnglltere'aln beyaz kitaba kal· 

!anılmış olduğu iki çeşit liea· 

nıo her halde bir terakki adı· 

mı teşkil etmlyeneğlol söyle· 

mektedir. 

Ayni mevzudan bahseden 

gazete General Allemanda, Be· 

yaz kitabın Slr Con Saymeoio 

Berline olan zlyatetlnln icra

sından birkaç- gün ev el neşre· 

dilmesi keyf lyetlnln tamam ile 

gayri dftrüstane bir hareket ol · 

doğunu yazmaktadır. 

Berlin, 6 (A.A) - Havas 

muhabirinden: 

Dün akşamki Alman mntho· 
atı İngiliz .,eyaz kitabıoın lnti 

şarı ile İngiliz İ:ıazırlarıoın 
Berlin seyahatini tehir etme· 

lerlnl bale olan Bay Bttler'io 

ansızın hastalanması araeanda 

herhangi bir m6naeebet bulun· 

doğana işaret etmekten kemali 

itina ile tevakki etmiştir. Ga· 

zeteler sadece mezkur kitapta 

Almanya'ya lenad olunan ka· 

bahatlerl mevzuubahsederek asa· 

blyetlnt izhar ediyorlar. 

Doyçe Alg~manya gazetesi 

müsald bir hale giren siyasanın 

bu İngiliz ithamları yüzünden 

ihlal edilmesini hayretle kar· 
şılayab: 

- Bu, dostluğa sığmıyan ve 

ayol zamanda 1934 ikincil eş· 

rlnlnde Loodra'da hükümferma 

olan harb ve panik zihniyetine 

rücu etmek demektir. 

Diyor. 

Berllner Boraen gazetesi in· 

~-------------.. ---------------
Dün Menemen'den vilayete miştlr. Vali General, dün ak· n zarar yoktur. Dağ ıaraf la 

gelen mahim11la göre Gediz şıım şehrlrnlze dönmiiştür. Kil rına bugün tekrar bol yağmur· 

nehri şiddetli ve devamlı yağ çük Menderes mıntaka~ında lar yağıyor. Busabah açan hava 

morlar yüzünden taşmış, bütün su altında kalan arazlde suln öğleden sonra tekrhr bulutlan· 

ovayı su kaplamıştır. Ekilmiş çekilmiş ve su altında kalan mış, şiddetlt bir ceoub yeli baş 

tarlalar ao altında kalmıştır. köylerde normal bayat ln~la lamıştır. 

Gediz nehrf üzerinde yeni inşa mıştır. Düo valimiz yanında bd,,,. 

edilen büyük köprünün yanın Aydın demiryoluoun GPr diye ba~kanı, jandarma kuman· 

da eski ab,ab köprünü ... bir mencik civarında hozulan kıs danı, başmühendis ve eıbbat 

kısmını sular alıb götürmüştür. mmın tamirine devam edil- müdürü olduğa halde su basma 

Eski köprünün yıkılmai!ı üze· m~ktedir. İkiyüz mctrı-l ı k kı- ihtimali olan yerleri dolaşmış 

rlne lzmfr, Mırnemen ve Ber· sımda aktarma auretile işliyeo vı: aluıao korunttıa tedbirlerini 

gama, Foça, Dikili arasında trenler yolun bozulması yüzün- göz ien geçirmiştir. 

müoukale kesilmfştlr. fükt köp d"!n btasyoolerda ve ötede be · Aydıo, (A.A) - Menderes 

rü kolayca tamir edHemiyecek rlde kıılan yolcuları gidecekleri taşmış ve bütün ovayı so ka 

derecede bozulmuştur. Yeni yere taeımıştır. Yolun tamiri plamışhr. Üç gündür İzmir 
köprü ·üzerinde yapılmakta bir haf ta lçlnde tamamen hl posta treni gelmemektedir. Bu· 

olan şosede henüz bitmemiştir. tirilecek ve aktarmasız seferlere gün Denizli poilta trt>nl Aydına 

Onun lço yeni köprüde seyrü· bışlanacaktır. kadar gelmiş ve geriyf.I dön 

sefere eçılamıyacaktır. Adana, 6 (A.A) - Soo gün· müştür .• Meoderes'io taşmasmdao 

Valf Genc>ral Kazım Dirik; terde dağlara aralıksız yağan bu yıl yaz mahsulünün çok 

Tire kazasında küçük Menderes bol yağmurlar Seyhan ve Cf.ly bereketli olacağı tahmin ediliyor. 

lıp yapılmadığını bakacaklardır. 
Müteahhit grubu namına ketlf 

te Lulunmak latiyf'n Bay Galib 
f.'esclden belediye başkaalıgıoa 
gelen bir telgrafta bazı işleri 

sebrlıile fzmlr'e bir hafıa ıon· 
ra gelecf'ğlot blldirm1ştir. Bay 

Galib; muvakkat kabul ketf i 
için heyetin yapaca~ı tetkikatın 

bir hafta sonraya bırahlma&ıoı 
rica etmhtir. 

Hilaliabmer 
Ya•·dım Ediyor. 

Şcbat ayında HllAliahm«>r 

cemiyetinin lzmir'd"kl dltıpan· 
serlerlne müracaat eden 2365 
haeranın muayeneleri yapılmıı, 

ilaçları da meccanen veril· 
mlştir. 

nehrinin taşkınından zarar gö ban ırmaklarını yeniden yük· -------=============--------
ren köyleri ve araziyi tetkikttn adtml~tir. Bu yükseliş dün çok Çekoslovak ya Cü mhur Reisi 
gelmişti. Gediz nebrln'n taşkını artmış ve Seyhan üç metre 65 -haberi vilayete gdince derhal santim, Ceyhan da 4 metreye M M k D •• s k 
l'denn11en'c ve Gediz köprüsüne çıkmıştır. Büyük zarar ve kor· • azaı•i Ufi e sen 
gitmiş, vaziyeti tetkik etmiştir. kuların ônüoii almak lçlo dlln 

Menemen ile Bergama, Foça ~erekli tedbirlere başTurulmoş, Beş Yaşını idrak Elti••• 
ve Dikili aralarında münakale · K.arşıyaka'daki bazı dükkan ve 
ntn temini için kaza kaymakam evlt>r boşaltılmıştır. Dün tabak· 
larırıa talimat gönderilmiştir. hane ve Karşıyakada ırma" 

Yeni köprünün iki tarafında boyunca. polis, jandarma, itfa 

otomobil ve kamyonlar bulun· iye ve bekçiler konulmuştur. 

durulacak, yolcular aktarma su· Dün akşama doğru tabak ane 

retlle yeni köprüden gt>çerek d~kl menfezlerden birisinden 

yollarına devam edeceklerdir. biraz eu girmişse de korkulacak 

Menemen bavalislnde mühim kadar çoğrlmamıştır. Bugün 

miktarda ara..:i sular ahında Seyhan 4.0 santim kadar düş· 

kalmıştır. Gediz nehrl~in Me· ınüştür. C~yhandao alınan du· 

nemen civarındaki eski yatağı- yumlara göre, ırmak kenarında 

na da dönmeel tehlikesi de Halle bey bucağında taşan su· 

haşgöstermiştl. Ctvar köyler lar ekilmfşlere zarar vermiştir. 

hıtlkı; bu yatakla nehir arasın· Kıyılardaki köylerde de tertl 

dakl sedlerl kovvetleodlrmfş . bat alınm•şlır. Şimdiye k:tdar 

terdir. Tehlikenin önüne geçil· insan ve hayvanca hiçbir kayıp 

baheındald noktai nazarını teyit Bu müoaaeb~tle Berlln'dekl İn-

lı;ln Alman gençllğluln içinde glliz sefiri Von Nör11ta İngil · 
yetiştirildiği zihniyeti Uerl ailr· tere hılkumetlnio bir tebllğlni 

meslnl fena telakki ediyor ve: tevdi etmiştir. Bundan Bay Bit· 
- Bu zihniyet ulusal bir ler'io rahatsızlığından dolayı 

cemiyet zihniyetidir ve koınşn· izharı teessür edllmt>kte ve mü 

larımızın eenelerdenberi kendi şartleybin Acilen ~ifııyaL olmaeı 

yurdlarındu tatbik edegeldlkleri temennisinde bulunulmaktadır. 

tam manaaile askeri terbiye ile Londra 7 (A.A~ - Bay Bh· 
müoaaebattar değildir. ler'io rahatslzhğı İngiltere hü . 

Diyor. kumetlnio l\foskova ile Var· 

Diğer taraftan Berllner Ta- şova'ya mümeesiller g&ndtırme· 

geblat gazetesi İngilfz noktal sine mil.ol olruawahdır. Bu ka· 

Bu Münasebetle Çek 

nesinde Merasim 

Konsolosha

Yapı ldı .. --·--Çekoelovak cümbur reisi T. 
G. Maeearyk, dün doğumunun 

85 inci yıldönümiinü idrAk et 

mlştir. Bu münasebetle şehrimiz 

Çekoslovak koosoloahaoeelnde 

bir kabul resmi yapıla.ı~tır. 

Bay Masearyk fakir bir alle 

çocuğudur ve halk fçinrlrn ye· 

tlşmlştir. Memleketin kurt!.!luşu 

ve yeni kuruluşu için yıllarca 

içeride ve dışarıda çalışmı':tır. 

1918 de devletin ba~ıoe J!f'Çmi~tlr. 

Çekliler, on ı hrşı gösterd ıklf'd 

itimadı, şlmdıyt kadar hiç e~fr· 

gememfşler ve Bay Ma8881Yk'i 

bu tarllıten soarakl iki fotihap 

ta da devlet relzıi ""çmfşlerdir. 

Mumaileyh, kıymatU bir IUm 

adamıdır. Ü olvershderrle de 

profüeörlük etmiştir. Neşrolun 

muş bazı eserleri de vardır. 
• • • 

Konsoloshanedeki kabul rea 

mi saat 18 de yapılmı~tır. Me 
raıılmde Vail Geaerıl Kbım 

Dirik, şehrimizdeki konsoloslar, 

vali muavini Bay Sedad Erim, 

gümrük haşmüdilrü Sami Paak, 

emniyet müdürü Bay Feyzi 

Akkor, gazeteciler ve daha blr 

çok zevı.t tıe ref lkaları bulun· 

muşlardır. 

Çekoslovak geneuıt kooııoJoeu 

ev vela .Mr söylev eöylemıı ve 

Bay l\fassaryk'io yOkııfı}t mrzl· 

yetlerirı • en, memtt:k~liue y11p 
tığ ı fa ideli i~1erden br. hidmlttir. 

Soora mr.ztk tarafındın. moh· 

tdl f parı;ular çalınmış, d& •·<'t· 
Hler g,.ç vakite k.adar neı'e 

içinde eğlt=nıni~ludlr. 

Kabul re&mi aıüoaeebetlle 

hazırlım mış olao zen~' rı pco 

gram tatbik edHmlştlr. Gençler 

dans~tmiş ve davetllle1 uıın· 

lnlmaz hır gece va~&tt'ı~lardır. nazarını bir dereceye kadar 

anlamış görünüyor. Bu gazete 

İngiliz ooktal nazarını bir de· 

receye kadar anlamış görünü· 

yor. Bo gazete sulhu takrir için 

aarfedilen bütün gayreılerin har· 

hl daha şedit bir surette hazır· 

lamaktan başka netice vermedi· 

ğlnl yaztyor ve bundan Alman· 

ya~oın silahlanması lüzumuna 

daJr ahkamı çıkarıyor. 

rar dünkü kabinenin toplantı· 

sın da e lınmıştır. Eğer Bay Hi t· -~\\i llllf ll!Ulf Hllllllllllllll j llllllllf IU(lllJl!UJlf!Jlf lllllfllf Jllll!UillllllllillHlllll~~~ 
ler bugünlerde iyiier:ir ve Sir ~ ~ 

Yalnız oazllerlo organı olan 

Aogrlf başlıklarının ve metnini o 

sureti tertibi ile beyaz kitabm 

neşri ve Bay Bhler'ln hastalığa 

yüzılnden İngiliz nazmnın geri 

kalan seyahatleri arasındaki mü· 

naeebete loaret ediyor. 

Loodra, 11 (A.A) - Bay lllt · 

ler'ln geçenlerde Sar'ı ziyareti 

esnasında yakalanmtş olduğn 

nezleden dolayı moztarfp olma· 

ama binaen Alman hükumeti· 

nln talebi üzerine Sir Con Si· 

mon'on Berlio'e yapması mu-

Con Saymon ile Eden'I kabul ~ T A Y Y A R E S f N E J\'J A S J ~ 
edebileceğini söylerse arzusu = Telefon: 3151 BUGÜN Telefon: 3151 5 
yerine getirilecektir. Esasen = = 
Slr Gon Saymoo bu hususla ~l r iki Gönül Biı~ Olunc3~ 
Bedin ile görüşmektedir. = 5 - -D'ğer taraftan resmi İngl· = CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'lo temsil ettik ss 
Uz mahfellerl Berlln tarafından = leri büyük komedi. ~ 

Alman Jogiliz görüşmelerinin = 2 K A F E s T E A ş K 5 
tehiri için ileri aOrülen sebeb. = • ~ 
lerden şilbhe etmek istemiyor· = ~ 
lar. Bununla beraber İngiltere· ~ ANNY ONDRA'rmı lkf saaıhk kahkaha (ilmi ~ 
nln nloeal korunma büdce tah· ~ 3 - FOKS dünya havadisleri [Tdrkçe sözlOJ S 
mlnlerlnln neşri münaeebetile = 4: - Mlkl Mavz ( Mlkl futbolcu] 5 

Alman matbuatınm hücumle· Si§ Seanslar . Çarşamba 15 de per~embe ıa de cuma 5 
rloe hayret edilmektedir. Bu = • l 1 de cumartesi on heıte başlar. Son 5 
münasebetle Almao'ların tek· = 21,15 seansında "İki Gönul Bir Olooca11 gösterilir. Pazar. ~ 
rar silahlanmasına dair bazı = pazartesi, elllı 15 de başlar. Son 21,15 se1naında °Kafeste ~ 
rakkamlar ağızdan ağıza dolaş = Aşk,, gösterilir. ~ 
maktadır. Ezcümle 934. yılına := DİKKAT : Herglln eon 21,15 eeanslan "UCUZ HALK E 
nazaran 605 milyon mark ar· = SEANSI,. dır. Flatler birinci 25 balkon 35 hueııei 50 kr. § 
tacağını büdcede tahmin etmekle = 8 d ? § 
beraber büdce tahminleri s a yra m a. . . . . S5 
iki misli olarak 1, 100,000 S Dün anın 1 == 
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Zayıf 

Duygulu 
Bir Ana .. 

Tehlikeli Yunan Gazeteleri isyan Hak- Yağmur Bazı 
Vaziyetler ihdas Etmiştir kında Neler Yazıyorlar? 
Bir Kadın Boğuluyordu. Bir Posla ····----

D:man ve Ate~ Korent Kanalı Torpillerle Kapatıldı- -------
- - Aydın, 4 (Gecikmiştir) Evel büyftk bir ırwak halini almıı, 

Beygiri Uçuruma Düştü .. 

lzmir'e bağlı küçtık fakat Sısa m Adasında kı· Ha"" dı· se Bastırıldı- H gftn akıım üstü başlayan bdlftn vadileri sular kapamıştır. 
çok sevimli bir kentin (Kasabı) ıtddetll yağmurlar sabahı ka 3 ;3 9;35 pazar gilnG 1abahı Sı· 
ağaçlıklı gfizel bir evinde, dar devam eni. Halli gece şld - lihli'den hareket eden posta 
bayftk rOtbell bir generalin Girid' de Neler Oluyor? detll dolu da yağdı. Yağmur· otomobili, Borlu nahiyesinin 
dulu, Bayan• Kaya Ganer otu· • lardan bftUln çay ve dereler yakınındaki Temrek deresinden 
ruyorda. Bayan Kaya Gftner taımıştır. Seller demiryolunu da geçemediği için, Bozarmud kö· 
oğlu ile beraber yaprdı. Dllttkll Son poata ile gelen Atlna Gent'rııl Kondtllı'ln beyan· kuvvetleri arasında tık müda bozmuştur. Aydın Denizli ara· ytıade beklemiye mecbur kal· 
bir evlAd olduğu için, çols ıaseteleri; Yuuanlatan'da baı nameıf, Makedonya genel vallıf demeler (Arfyakoı) mıntakesın sıodakl kHımda Çiftekahvede mıı, Gördee'e çok geç gelebil· 
bayak bir eevple sardığı oglu göıteren bliyük isyan hakkında Rallı ile genel komenJanı da vukubulmuş ve ı;ok şiddetli seller hattı kumledığından dan mittir. 
Duman'ı "15,, yaşına bastığı aıağıdald tafıdlitı veriyorlar: general Panayotakoe tarafındın olmuştur. Asilerin bu mubare· Denizli postası beş saat geç Dtıo Demlrc\'rlen hareket 
halde yamadan ayarmaz, Gettlne İıyanın taşında bulunan geJdl ve Heri glderulyerek ak· eden poeta sfirücüsü Bay lbrı1 · 
titrer o kadar fımartırdı.. Venlzeloa, Elen relafcGmhuru şam saat 18 de gene Deolzll'ye blm, tlddetll yağmur yfü .. ünden 

döndıi. mu tt l k t d Bayan Kıya, oğlunun sağlığı Bay Zalmfa'fn beyanoameefne ayyen saa e Y0 u 8 e 6
' 

Aydın, İzmir kı11mında Aydın memfıı ak•ım L ranl a d ha 
için bu kadar ilziUda~ü halde telsizle çok ağır bir cevab '" v •a 1 r:ıı a · 

o ortaklar araCJında birçok yerler· sınca yolu şaşırmııtır. Sürücft 
onun Adeta pamuklar l,.lnde vermf11tlr. Venfzeloa, rei!lcüm· 

• v " de bozulduk •·ardır. Bundan Bay İbrahim, yol arkadaıı sey· 
hftyflttfıga bu çocuk, inadına horun, Elen mllletine hltab ötürü düo f ımir poına81 Ger· yar mantfaturacı B•y Mah · 
adı gibi buluttan nem kapın etmek eal4hfyetl olmadığını mf'nclğe kadar gd~bllmiş, ora· mud'la birlikte Cördes'e ulaş · 
cılız yapılı blrşeydl. Duman'ın ve isyana devam edeceğini dan dönıuüıuır. Kumpanya fe· mıya çabalarken, Gördee'e bir 
böyle oluşuna dayısı Bay Koz · bildirmektedir. tasyoolara yaptığı tamimde bu saat mesafede Helim deresinin 
gon çok, pekçok kaharlanırdı. Mumaileyh, Hanya'da b6yftk gün ve yarın da vaziyetin ayni kenarında hayvanı uçurumdan 
Yeğenini kendi evlAdı gibi bir miting yaptırmış ve lhtilAI olacağını bilılirmiştlr. ynvarlanmııtır. Bay lbrablm, 
eevdlğladen böyle olduğunu komitesinin, neticeye kadar Seller otomobil gidiş, gelişi· yol arkadaıı Bay Mahmad'u 
latemezdl. Bonon için de kıs t;lrld'I idare edeceğini halka nl de durdurmuştur. Don ve· kaza mahallinde bırakarak Gör· 
kardetfne lkldeblr lçll bir dille bildirmlttlr. bugün Karapınar ve Germen· dea kasabasının kenarına, kum 
çatmaktan kalamazdı: Pla!lıras Diktatör: clğe lşliyen kamyon ve tenez· çayının kıyıeına kadar eokol· 

- Sen, derdi, çocuğunu çok Alınan menuk haberlere gö zfihlerln hiçbirisi gidememiştir. muı ve letimdad etmlıtlr. 
ııluyoreua. Eğer böyle yıpma· re ceneral Plaıtıras, asiler tara· Asi Yunan Donanmasından ikisi DüoL Köşkten Aydın'a gelen Maarif mtmoru Bay Fadıl 

Ayvalı. pazarının kamyonu il~ halktan bazılan bu ıeılerl 
ıan, açık hHada geımeılae, landan diktatör ilin edllmle ve 

da imzalanmıştır. Çarşamba bede çok telefat verdikleri Köşk'Oa koçak çayında kalmıı fşitmlıler, Bay Fadıl hemen 
evden uzak biraz sporla uğraı· kendlılne, Liberal fırkasına mo· 

ganG, eski Yunanlıtan'ın her söyleniyor. ve eoların hOcumo ile kamyon telefonla merkez jandarma ka· 
muıaa ön versen herhalde çok hallf olan fırkalar baokanlarını tarafında bftyftk mitingler ya- T I devrllmiıtlr. Yolcular ar11&ında 
daha bqka tGrla olurdu. k ayyare er: rakolona haber vermlıtlr. Bonon 

orşuna dlsmek 1alAhlyetl de pılmıı ve aıller tel'in edil· e L bulunan Aydın belediye zabıta a l . d L llL Ba•an Kaya: rll • 1 ava .unetlerl bakanlığının zer ne 1an arma aı.er a. ıa· 
" ve mıet r. mletir. verdi~I emir ftzerioe, Yunanla· memurlarından Bay Ha1an'ın besi neferleri ile on kadar fe· 

- Hayır, derdi, benim ÇO · Bir Beyanname Yakalanan ası"ler.· anası euya dftıen bohçasını Al· dakAr yarddıı, ellerinde fl"'oer· tan'da it gören (Aero epreeo) k " 
coğum o kadar ince ve cılızdır Seltnlk'ten gelen eoa haber· Venlzeloe'on karısının Ati· ftalyan posta tayyare şirketinin ma lsttrken kendleiol soya lerle solar ve çamurlar içinde 
ki, öyle açık bava koıolarına, ler, SG bakanı general Kondillı 'd kaptırmışhr. Çay ihtiyar kadını yardıma ıltap e•mlş fLf ıaıt 
L na a yaptırdığı doğumhanede bOtOn tayyareleri alınmıe ve iki a L d d k • • 
a.eadlılnden kanetll arkadaı· tarafından halka yeni bir be- y ı metre •• ar göUlr d . L d L 

aallerden bızılırının saklı bu· bombardıman tayyarelerine çev· L •• ar uğraşaraa. poıta çantuıaı 
larla spor gftreılne girişemez. yınname neşredllmlıdr. Bu be· hındu~u hükumetçe haber rllmlştlr. ten sonra a.urtarılmıştır. ve bitap bir halde bulunan 
Onu gerektiği gibi korumığa yannamede; hakümetln !ılçblr 1 Gördes'te posta afir"'c•a• Uay lbrahlm il• a ınmış ve araştırmalar yapmak Girid'de Neler Oluyor? " " " "' 
çalıııyorom. Yoksa, bu kadar zaman diktatörlak yapmak iste· .. , gld b Gördea'ten yazılıyor: yol arkadaıı manifaturacı Bay 

uzere en za ıta memurları, 1eyanın başmda bulunan Ve· G d k 
zorlukla kazandırdığım bo sağ· medfği ve kanonu eaaefde ya· ör es azaeı ile komşu ka· Mahmud'u kurtararak kasaba•• 
1 doğnmhanenlo pençerelerlndl"n nlzelos, Girld'dekl hfttOo bü,·ük: ı d a d b k " 
ığını da kaybettlrmlt olurduk. pılan tadllAtın, isyan bastml· J za ar a uç gOn en eri ıfire il getirmişlerdir. Uçurumdan dl· 

Ç kurşun yığmurona tutulmuştur. m.,murlat'ı azletmtş ve kendi ı L 
oeuğumo, bilgili, göztı açık dıktaa sonra kaldırılacağı ve yağmur ar ya~ma.tadır. Gördes fen zavallı beygir ölmaıttır. 

bi Ô Bunun Gzerlne bina abloka adımlarını tayin eylemiştir. k b L 
r ana adıyle tanırım. zene· ayni samanda saylav seçimi ya· asa asının •enarından geçen Yardıma koıanların fedakArlık 
L edllmlı ve asiler yakalanarak Jsyan ve ff Okftmet: k rea. yanımdan ayırmadığım, pılacığı bildirilmiştir. om çayı, sftrekll yağmurlardan ve gayreti takdire ıayandır. 

herıeyl için tlstane dGetüğOm hapishaneye gönderilmiştir. Ati· Atlna ve Plre'de bulunan 
halde hAlt cılız kalan Doma· birtey sokamıyacağıaı diltı1nerek na ve Pire hapishaneleri dol· biitftn bankaların dlrektörlerl, Kavala'da nflmayiş: ğe mecbur kalddığını bildir· 
aım ne olmazdı. omuzlarını ıllker oradan iste· muı bir vaziyettedir. şirketler mOdftrlerl, Clnivershe Kavala'da komftnlatler tara· mekte, asilere kat'f darbe var· 

1 miye lıtemlye biraz daha az. Hakumet tarafından verilen L b 1 fındaa bir uGmaylş yapılmış mak için hazırlıklarını bitirdi· - ıte burada çok yanıh- re.t~ril ve iltiin pro esörlerle 
gQn ayrıhrdı. emir tlzerfne Korent kanalı d ve zabıtaya tecavaz edllmletft. ğini llhe ~tmekte idi. yonun kardeılm. Onun yaııt· metropoll ler, Atloı deıpotının 

larıaa, hergdn rAzgArla, karlı, Fakat hattın böyle pek dls· torpillerle kapattlmııtır. başkanlığı ıltıoda bir toplantı Nömaylş, az bir zaman içinde Harb Tayyareleri: 
J8ğmarla, toprakla döğOıen gdn olmıyan terbiye oıallerlne Bankalardaki paralar yapmışlar Ye neticede, relslcftm· hayama, ve komdoietler hft· Barh tayyareleri; pazartell ve 
delikanlılara niçin bakmıyor· rağmen, Duman GClner, kanı 111yan mGnaeebetlle binlerce hor Bay Zafmla'e giderek, kan kumetl devirmek lıtemlşlerdlr. sah gtınlerl isyan mıntakalanaın 
800p Bunların al al yanakları· lemis bir çocuk kalmıetı.. halk bankalara htıcum ederek döktılmemeal için bir çare bu· Do esnada Knala'dakl aıller, her tarafına htıkdmetla beyan· 
nıa, garbGı, sağlıklı vtıcodla· Bay Kuıgun'oa adını ortaya mevduatını letemlye baeladığın· lonmaıını rica eylemlılerdlr. komGnlatlere ıaldırmıelar ve namesini lhtha eden binlerce 
naıa, ıea yft.zlerlnln sebeblerlal attıgı Ateı Alkan, Doman'ın dan, btıkdmet bankaların ~İte· Bay Zalmie, gelenleri kabul onları dağatmııJardır. gazete atmıılardır. 
nuıl dCltClamayonon? Bak, llkmektebde sınıf arkadaııydı. lerlnl kapattırmııtır. Son veri· etmlt ve uzun mClddet kendi· Si!am adasında isyan mı? SO Bakanı general KondiUı, 
komıomoz Atef Alkaa bıbuının Do iki arkadat görClnClrlerlade· len bir emre göre, mevduat lerlle konuıduktan sonra, hd· Son alınan bir habere göre, nazırlar mecllelnln ıoa toplan· 
bahçelerinde çahımıkla ne renk, ki aykınlıklaril., beraber çok aahlblerlne azamt 50 bin drahmi kdmetlo, hiçbir zaman asilerle Slsam ıdaeında da kargaplık tısında verilen kararnameyi yı· 
hele ne Ytlcod kasanmııtır. iyi anlaean, birbirlerini pek verilebilecektir. temaaa gelmlyeceğlal ve isyanı olmak ve oradaki Venfzellıtler zan gazeteleri, isyan mıntakı· 
Onun yalnız, 0 her vakıt için enen doıtlardı. Tevkif edilenler temelinden yıkmıya karar ver· bat kaldırmak letemlılene de larına tayyarelerle atmıerır. Da 
gillen şen ytlıü canı can katar. Fakat lıte bu ıon kuronlar· İçlılerl bakanlığının verdiği dlğlnl blldirmlotlr. hOktimet kunetlerl tarafındtea kararname ile aal kıt'alaıda 

f1ayan Kaya yaşlı bir kadın da, artık yollan değlomlı bu· emir berine eıki bakanlardan Divanıharbler derhal d•ğıt1lmıştır. ellAh altında bulanon dradın 
değildi. Fakat nedense hAIA lunoyordo. Öyle eskisi gibi Abraam, Lavas Venlzeloe hfl· Hakumetln emrlle teıekkül Asi donanma nerede? derhal terhisi emro•uDmaktadır. 
eıkl görGş ve bir silrft yanlış değil de arada sırada bile gö· kdmetl zamanında bira lnbiıa· eden divanıharbe, adliyeciler· Amiral Demeıtlka'nın komao General Kondilis: 
dtlşOacel.,rln yaka altından rftşmez olmuşlardı. rını alan (Fiks biraderler) ya· den de bazı kimseler iştirak dası altında bulunan asi donan· Sa bakanı general K.ondllla, 
ııyrılamamıştı. Bunun için Daman annesinin boş bir kalanarak tevkif edilmliilerdlr. eylemiştir. Dlvaaıharb miiddl· manın, geceleyin fenerlerini Jıyanı bastırmak Jçln yapılan 
dargm bir ıeale: bayüklük sevdaelle istemediği (Fiks bfrıderler)lnln, layan için umumisi, tevkif olunan asilerin söndOrerek Ak.denizde dolattığı bfttfln harek.Abn başıadıdır. 

- Ah kardeıtm, demişti, bu arkadaş ayr.hğından çok biiyGk bir para tahılı eyledik· latlntaklarlle geceli gilnddzlü ve Dedeağaç ıuların• akın yap· General Koadlllı, isyan ballı· 
pekçok iizülür ve fçlenlrdl. leri meydanı çıkmıştır. meşguldar . mak için hazırlık yaptığı anla· rıbncıya kadar bittin kara ft 

sen Dumın'dan ne yapmak F L d d d ı d deniz kovvetlerlnln •enel 1-. 
1 1 ? B L d aa.at ona a er an atama ığı Kapatılan kulObler: Asi donanma: şılmaktadır. " •• 
•t yorıun... u •a ar ince, bu için, kırıldığını hele kendisi mandanı olarak tayla olu· 

kadar içli bir yaradılışta olan d 
1 1 

dl h Liberal fJrkaeının Selaufkte· Venlzeloa'on oğlu Kiryakoa Bay Çaldarisin sözleri muıtor. 
yazan en ne n ğlni iç te 

oğlumuz, bir çiftçi, yabın bir istemezdi... Annesinin: ki kulühlerl kapatılmıştır. Bu Venfzeloe tarafından iki ay ev- Baıbakan Bay Çıldarla, çar· Ta)'yareler ve asiler: 
köyltı gibi mi olsun? Elinde _ O kaba ve kafasız bir kulilblerde yapılan araştırma· vel satın alınan (Noaıka) adın· ıamba akşamı gf'ce yaraııadan Hava kunetlerl bakaalJiının 
kazma, gürek veya bir tarakla köylfldflr. DOzgiln bir terbiye larda, isyan tertibatına dair dıkl ılleb, K6ateace'den 9 bin 110011 gazet~cllerf evine davet emri Clzerlne deniz tayyareleri, 
mı nğraııın?. Yoksa ağılda bile görmemiıtir. Benim ince mtıhlm evrak bulunmuştur. ton petrol ve benzin alarak etmiı ve kendilerine ozon he· her gftn açmakta Ye aıl donan· 
hayvanlara mı bakıın? O, hu içil oğlumla onun ırasında ne Kuvvet iatedi: hareket etmlıtlr.' Bu benzinle· yanatta bulunmuştur. manın hareketlerini taklb eyle· 
işler için doğmamııtır. Acna mftnaıebet?. Gfrld'den asi dördancü ko· rln, ali donaoma için kolla· Başbakan, adkônetln l vdet mektedlrler. 
imanları ıınıf ııaıf ayrılmıttır. Diye bir eöyleyjıl vardı ki, lordu kumandanına verilen bir nılması ihtimali çok konetlldlr. etmek Clzere olduğunu ve hfl· HClkdmet, ...tyetln laklf8· 
Herkes değerine gereken yeri ıtlamaklı edecek kadar ft.zerdl. telılıde, isyanın Makedonya· Bu eebeble lataabul sel irine k~metln, isyanı bastırarak kat'i fına kadar aıl doaanmanın bom· 
bulur.. N111l lsCUmeı, anılmazdı ki, dakl ıafhaları hakkında luhat çekilen bir telgrafta, nparan neticeyi almak için bfltftn ted· bardıman edilmemeal fikrin· 

Bergtın deAille bile 11k·11k ıaned, onlar daha yedl-aeklz lıtenllmlş ve kolordu tlfreei İıtaabal'da tnklf 1 için Tdrk birleri aldığını blldlrmlı, Seli· dedir. • 
bu yanbe gôrilt ve dCleClncelerl yıeında çocaklarkea, o timdi olmadığıııdan cenb .eremlye· hökdmetlne rica etmeal blldl· nlkte bulunan bftyftk erktnı· İç işleri bakaabiına Şara ve 
ybClnden, Bay Kasgan temlı beğenmedi~ Atee, kendi öı ceğinl bildirerek yalnız (Elli) rilmfıtlr. harbly~ başkanı ile ıft bakanı · diğer bazı adalardan gelen t.t· 
kalbine gilveadlğl kız kardeılle nlidıaı bftyak bir tehlikeden kruvazörlle kendisine yardımcı Asker Toplanıyor: nın telgraflarıodan matbuatı graf lar oralarda uaylıln md· 
hayli çarpıfır, çarpıflrdı da lif bir kuduz belAeındaa kurtar· knneıler göUbillmeeinl iste· HClkdmetln eilAh altına da· haberdar etmiıtlr. SCl bakanı emmen olduğu bildirilmektedir. 
ba hiç sevmediği yaradılıe, mıt oldnğono onatmoıto. mittir. vet ettiği tıç eınıf asker, mun· general Kondllle, baıbakan Bıy (ANADOLU - Gelen ~· 
dopı çığırlarına dökClltlace, - Sona Var - ilk mftsademeler: tazam surette toplanmakta ve Çaldaria'e ~önderdlğl telgraf ta teler iki gCln evveline ald ol· 
3-Clae dokunmoılar gibi içer· Muallim Hftktmetin neıreylediğl bir hemen aliler Gzerlne götClrftl· Makedonya'nın kar altında bu· doğa için Midilli ltduıaın ltg•· 

leair, llllC.:._:::~~ ......... ~Sab:::ite:.~A.~~Cı:1n:~~=bllı~1~e~g6~re~,~ul:l:•:d:e~b:lk:daa:et~~m:e:k:t•:dlr::.·lır.ıtd~.-~..:.ı.r.::~..a.:ıı..~l~an:d~a~gun:::o:v:e~S~e~lb~lk:':e~d:ö•:m:e:·~~U~ha::•:k:•n:da~b:h~hab:e:r~y=ok:t:ur:·~) 



Muğla'ya Çok Yağmur Doştn 

Verimli Bağların Kuru- Marmaris Ç~k Çocuk Ye-
munda Anaç Seçimi.. 1. 1. 8 . Ş h. d. 

Bağcılık işleri: 

____ ış ıren ır e ır ır. 

Bağların kurulmasında anıç 

ları yalnız filolueraya mukave· 
met bakımındın aeçerlz. Daha 
doğruıo birçok bağcılarımız seç· 
mek değil, deli çubuk olsun da 
banglıl olursa olsun bunları 

hemen bağ yapmak htedlklerl 
tarlaya dikerler. Öylelerini tanı· 
:rım kt: Çubukları bir komşu· 

•unda bulunan delicelerdeo te· 
dartk ederler . Bu çok yanlış 

bir harekettir. Amerika eema 
tarını topraklarımıza dikerken 
onlıuan; topraklarımızın blkemi 
ve kimyevi şartlarına yeni top 
raklarımızın tabiatına ne derece 
uygun olduklarını muhakkak 
önceden bllmemlz gerektir. Aksi 
takdirde korulue ve yeılotlril · 

meılnde uzun yıllar çok emek 

fetiyen bir ba~ın baetan yanlış 

kurulmaeUe inkisarı hayale uğ· 

ramak, ıonsuz bir didinmenin 
yelsi içinde kıvranmak mecbu· 
rlyetl ile karşılaşmak mubak· 
kaktı•. Toprağa uygun olmıyan 
anaçların fUokeeraya mukave· 
metl azaldığı gibi ürlinün ke· 
mlyet n keyfiyeti (lzerlodeki 
tesiri de kat'i olarak menfidir. 
~ondan maada, her cine anacın 
toprakdıkl kirece mukavemet 
dereceıl bir deAildlr. Kireçli bir 

topr.ğa uygonıoz gelen asma· 
lar kloroı denilen hastalığa tu· 
tularak yaşamaz, mahvolurlar. 

Yazan: Refet Baysan 
olan ziraat fen memurlarına ve 
mfleHeselere ıorar, ona göre 
hareket ederler. Bilhassa bu 
gün6n bağclBI, işini fenni ve 
lktıııadi telakkilere göre ölçmek 
mecburiyetindedi r. Ba~ kura 
cağı yerde iklim değlşlUlklerlol, 
toprak farklarını, anaç seçimini, 
mıııvcud paıarlarıı göre anaç· 
)ara arılaoacak üztlm cinslerini, 
hıtti ambalaj ve e~vkiyat işle· 
rln" kadar birçok ruhlu mes· 
eleleri dü~6ıımesl, önceden tcd 
kik etmesi ere tir. 

An .• çlık Asmalarda Ara· 
mlaıı Vasıflar: 

1 - Filokseraya dayanıklı 
olmalı. 

2 - lklirıı ve toprağa uy· 
~un olmalı. 

3 - Üzerine aşılanacak yerli 
cins ile f lzlloj'k ali kası iyi 
olmalı. 

4 - Kuvvetli ve verimli 
olmalı. 

5 - Kökll'mesl, aşı tutması 

lrolay olmalı. 

Bu yazılarımı okumak ır;ah· 

metini ihtiyar eden saygı değer 
okurlarımıza ,.n ziyade tebarüz 
ettirmek htediğlm ve kendileri 
için de istifadeli olacak tecrü· 
belr.rdeo bahsedeceğim. 

Bu tecrftbe Almanya'da ya · 
pılmıe olub toprak ve lral~m 
ile anaçlarla uygun olmıyan, 

umanın verimi üzerinde yap· 
tığı tesirleri göst,.rlyor. Alman· 
larıo meehar Reo varaplanoın 

yapıldığı "Rizllng., yr.rli Qzüm 
baş,,ka başka anaçlara a~ılanmış 
yedi yıllık Olr denemede bin 
(1000) aıımadan alınan Qzüm 
ftr6nü mlkdarlarındaki farklar 
l t sblt edilmiştir. 

Mumari 'te fakir çocuklara yardım he) eli Ü)elcri .. 
1 - Kaza kaymakamı. 2 - Gazeteci arkadaelardao Bay Cavid Aker 

M oğla (Bususi) - Çok şirin Yağmurlar: 
Mumaris muhiti son zam11n 
larda çok bayırlı işlere sahne 
olmuştur. Marmarl@, denehllir 
ki, TOrkfye'oin en çok çocuğa 
bulunan ve çocuk yetiştiren 

bir yeridir. Tt'k mektebinde 
yüzlerce çocuk okuduğu gibi, 
gene yüzlerce çocuk sokaklardı 
kahyor. Marmııris'e giden bir 
insanın gözürıe ilk çarpan, ı;o 

cuk kalabalığıdır. 
Marmaris ııon günlerde l ı. tı 

eadiyatını düzeltmiş ve refah 
çağına girmiştir. Süngerden ve 
narenciyeden mühim gdlrlerl 
vardır. Böyle olmakla beraber 
gf'ne fakir aileler de vardır. 

İşte bunu gözöı1fine koyan 
bazı dt·ğtrli zevat yoksııl m~k· 

teb çocuklarına yardım için 
çalı.,mıolar ve kırkikl çocuğa 

gün a~m ve öğle vakitleri eı· 

cak yemek verilLOesioi temin 
etmişlerdir. Bandın başka bıı 

çocuklara birer kat elbise de 

Busf'ne yağmur fazladır. Son 
günlerde sürekli ve şiddetli 

yağmurlar g"'ne bıelamıştır. Moğ 

la'Dln yoğnıur thılyacı fazlaydı. 
Bu sayede zail oldu.. Sonba· 

hardaoberl ya~an yağmurların 

mlkdarı 1300 milimetreyi geç 

mlştlr. 

Vilayet Meclisi: 
Umumi Vııayet mecllıi ayın 

iktslode açılmıştu. Açılış, vali 
ml~fn ba~kanlığmda olmu~tur. 

Vali Bay O. Cevad Ôytekln 
kısa bir nutuk söylemiş ve Oye 
ine: 

- Ho~gddfniz! 

n .. miştlr. Busene umumi mec 

liste bir başkalık varciır. Umumi 
vilayet meclisi ilyf'lerl aruında 
iki Bayan da bulunmaktadır. 

Biri Muğla'dan, diğeri Fr:tbiye 
den ıeçtlmlttlr. Bir de MlllB'tın 
seçilmişse de lalifa etmlotfr. ilk 

.\metika asmalarının kirer.e 
'Ve f ilokeeraya dayanmaları 

gene baoka sebehlere göre aza· 

lır veya artar. Anacın bulun· 
doğu toprağın koru n yao, 
kınç, karıaban veya cıva, 

kumlu, alt toprağın so geçir· 
mez clnıten olması veya derin 

bulunmau, bo bığm kurula· 
tunda dikkat gôıtıne alanacak 
nulk mea'elelerdlr. Memleke· 
tlmlzdekl mleallerl, Amerika 
aımalarının memleketimize ilk 

girdiği ııralardı lklım, toprak, 
maraz ve vaziyet farklarına 

hiç ehemmiyet verilmlyerek 

geliel·gGıel Urla, Karaburun, 
Seydlköy bağlarına kire<'.e ta · 
bammaUı olmıyan cinslerden 
dlkllmeıtnden bu bavall bağ· 
larıaıa klöroza tntolırak mah· 
voldukları gördlmOetür. 

Üzftm kilogram yaptırılmıe ve yavrular ı~vln · 

cehede reis vekili ve encdmen· 

ler seçilmiş, ikinci gona de 
lzahname ve villyetln müıaleaeı 

okunmuetur .. Rlzllng= Riparia 1 Geiaeoh= dirUmfştfr. 

Ropeıtrlı do lot flzerlne 
aealanan ceklrdekll, sofralık n 
earaphk üzümler ovalarda ve 
kanetll topraklarda kemiyet 
ve luıyfiyetçe nefis Clzümler 
verdiği halde çekirdekslzler 
ıllklnmittir. 

Blıde iılnl blUr meraklı bağ· 

cıJarımız bığ kararken toprı · 

~ının tabiatına ve kireççe zen· 
gtnllglae göre Amerika aıma 

coboğonun ır.çimiul, allkadar 

ANADOLU 

11013 (+) 
Bir yıllık vasati=l573 
Rizllng = Solaols X Rlp. 

1616= 11032 (+) 
Bir yıllık neati=l576 
Rlzliag, Murvedre X Rupeı· 

trla 1202 : 4844 
Bir yıllık vasati : 1206 

Rlzllog, Şaelaa X Beri. 41 
B. : G656 

Bir yıllık vasati : 08 
GörOlftY,Or ki Rlzllng üziimfl· 

ofln en uygun olduğa anaç ( +) 
learetll olanlardır. iki yıllık dl· 
ğer bir tecrdbede Rlzllng Gze· 
rlne uygun anıçla uygun olmı· 
yan anacın OrOn verimine he· 
men hemen % 50 tesir yap· 

tıAı aşağıdaki misallerde görft 

yoruz. 
Rizliog= Kaberne X Rupest is 

33. A. : 1445 
Rlzlinr = Rlparia Gelsenh. 

ı. : 2648 ( + ) 
Rlzllng= Murvedre X Rupeıtrls 

1202: 1514 
Rakkaıulımn bu belAgatl yo· 

Günlük Siyasal Gazete :karıdanberl ıerdettlğlm mdtale· 
1-----------..;...------------11 Sahip ve Baıyazgam alarımm doğruluğunu ispatı kA· 

Haydar Rfitdfl ÖKTEM f ldlr, zannt.derlm. 
Umumi neıriyat ve yazı ieleri Gerek kendi gerek ulusal 

mfiddril: Kemal Talit KARACA servetimizi arttırmak noktaım . 

İclarebaoeai: dan mfthim olan bo mes'ele 
Lmir İkinci Beyler sokağı 

C. Balk Fukaeı binaeı içinde üzerine bağcılarımızın dikkat 
Telgraf: fzmir _ANADOLU nazarlırıDI celbederim. 

Telefon: 2776 - Poata kuluıu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
YıJbAı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuroetor. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone Bereli 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtar. 

GGıaa geçmiı nClahalaT 25 kuruttur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Zayi 
Bandırma idadi mektebi hl· 

rincl sınıfından aldığım tasdik· 
nameyi zayi ettim. Y enielnl 

ılacağımdan eıkiıılnla htlkma 
olmıyacağanın muhterem gıze· 

teaizle lltnını dilerim. 
Seltnlk kılkıt mobaclrlerln· 

doa Bekir ogla Buu 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

Haean kızı bayan cemllenlo 
emlAk ve eytam bankasından 

ödGnç aldığı parayn mukaebll 
: bankaya ipotek eylediği tzmlrde 

ikinci ıultanlye maballeılnln 

eşref paşa murat ali · sokağında 
yuıof baba vakfmdan mukataalı 
7 yeni numaralı haneye iki tao 
merdivenle demir kapıdan gl· 
rllince ufak bir sofa, sol ta· 
rafta bir oda, aoradao ileride 
bir mutbak, üstfinde daraça, 
merdivenle yukarı kata çıkılınca 

bir sofa, iki odı mevcuttur. 

aeağıda hela, kumpanya euyo 
ve elektlrlk teelsatını havi bu· 
lunan l 800 lira kıymetli maa 

mOotemilll bu nln. 
Mülkiyeti açık artırma sure 

lilr. ve 44 numaralı emlak 
ve eytam bankası kanuna mu · 

clblnce bir defaya mahana ol· 
mak şartlle artırma11 18.4.935 
pr.rşembe gOnO saat 1 lde lzmirde 
hilktlmet konağındaki 2 locl icra 
dairesinde yapılmak Ozere 30 
g6n mnddetle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticeılnde aatıe 

bedeli tahmin olunan kıymetin 

yüzde yetmle bevlnl bulursa en 
çok artırana lhaleel yapılacak· 

tar. Akel takdirde 22 O numa 
rah kanuna göre eat11J geri bı· 

rakılacıktır. Satış peşin para 
ile olup mftşterlden yalnız 

yftzde iki buçuk dellAllye mas 
rafı alınır. işbu gayri menkul 

üzerinde herhangi bir ıekllde 

hak talebinde bulunanlar elle· 

rladokl ıeeaal Teaik Uo birlikte 

yirmi gün zarfmda lzmir 
icrasına milracaatları IAzımdır. 

Aksi halde b11kları tapu al
cilince maltlm olmadıkça pay· 

laemıdan hariç kalırlar. (; .4.. 
1935 tarihinden itibaren fart · 
name herkese açıktır. Talip 

olanların yftzde yedi buçuk te 
minat akçesi •eya mllli bir 

bınka itibar mektubu ve 33 21104 
dosya uumarasile lzm\r 2 inci 

icra memurluğuna müracaatları 
ilin olunur. li .le. No. 2"23 T 

Birinci mıntaka 

muhafızlı~mdan: 

Balçuvada hamam 

tapu elcll 

önüode aı 

nırları gilndoğiu tarafı balcıla 

rın gfln batı tarafı Ömer ağa· 
nın Abdullah kıblesi hacı ha· 
tan deniz tarafı Muıtafa VP-re 
sesi ile çevrili bir döndın bos· 
ta.ıı ve gene hamam önünde 
kıbleei yol gOo bat111 StUeyman 
veresesi kabakçı H lil deniz 
tarafı Omer'ln Abdullah vereae· 
si ile çevrili bir d~nftm bostan 
ve kAğııhane mevkilnde gOn 
doğdu tarafı Mebmed Ali ve · 
reseleri kıblesi yol gün batısı 

kAğıtbaoe deniz tarafı yol ile 
çevrili bir dönüm bollan hacı 
Soleyman oğlu hacı baaanın 

iken 25 1 ı:J37 yılında ölmeıl· 
le karm Saf iye oğlu Şakra ve 
kızı Duduya mlraıcı bıraktığı 

ve bo mlraecılar Ozerlne eaaaen 
tapueut olarak teaclllnl lııte· 

mlvlerdlr. 
Tapuda kaydı bulunm11dığın· 

dın tebetılzden teaclll yapılmak 

ftzere bacı Ha11n n mlr11cıla· 

n ba mllklere ı111 olup olma· 

dıklaınaan Yo 11aulan uyıaa 

Borsa ödemiş'de 
&nada ~~:~:C..am •e ... Kövler GOzel 

" bire .. belan aıağıdakl tekil 8 • Ş k · ı .l ) 
df'dlr. ı r e ı fj ı yor 

Dznm Satışları Hilaliahmer Konıey 
ç. Alıcı K. s. K. s. ve Tayyare Kurum----_,, 

442 Kooperatif l l 75 l 2 50 Ödemle, ( Huıuef ) - ÖdfH 
41 E. Krlııpln 12 25 13 50 mlş'te UilAUabmer c~mıy~d 
39 Jiro •e şöre. 14 25 ı 4 25 kongresi l Mart 935 cuma 

522 gftnü ~entl beyl!lin toplanma 
ıile Hillli•hmerlo lf'Delik keD· 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

grct.I y•pılmıotır. ~ubeyl ldal'ft 
edenlerin raporu ok uomuıodaa 

317 liuğday 4 40 4 60 ve büdceoln kabulQodf'n ıoora 

91 Kumdan 5 50 5 
300 P. çelı.irdr.k t 50 

275 kf'ot11l pıı la. 2i0 
110 H pamuk 44 

2 
J .j.j 

45 

• Ü ni v~rshr.dtı Bôçl'nf, 
(:\luavio Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergüo öğleden 
eonra bakar. 

istiklal raddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TA N B U L 
Telefon : 49250 

5(J 
50 

• 

Manisa icra me
murluğundan : 

Tahtmvancı bay alinin em 
lak ve eytam hınkuıodan 6d0nç 
aldığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eyledlAi maoisanın bele 
taş kebir mahallesinde molla 
taban eokağında kilo aağı ı;al · 

ğıcı bilııeyln karısı fatma, solu 
anp oerlfe vuesesi, arkası tran· 

dafil, önü yol ile çenilf, tapu· 
nun 2 .7.926 tar!h ve 20 sıra 
numarada kayıtlı 239 metre 
murabbaıoda bir methal 6 oda 
bir ııloo iki ıofa bir muıbık 
bir kiler bir hell iki barem 
ve bahçeyi mnıtemll ve 2700 
Ura kıymetli evin mH m6şte 

mil At 

Malklyetl açık artırma ınre 
tile ve 84• numanh emltk e 
eytam bank111 kanona muci 
hince bh defaya maba11s olmak 

eartll~ artırmaaı 14·4·935 pazar 
gOnfteaat 14 16 dayapılmılL 6zere 
30 gOn mGddetle aatı lığa ko 
nuldu. 

Bu artırma aeticeııioı3tt aatıo 

bedeli tahm•n olunan auymeria 
yGzde yetmiş b""şfol bulur a en 
çok artınna lbnleal yapılacıtktır. 
Ak.al takdirde 2_80 aumanh 
kanona göre ıatıı geri hıra 

kılaca~tır. SatılJ peıln para 
ile olup mfteterlden yalnız yfts 
de iki buçuk delliliye mHrafı 
allnu. İşbo gayri menkul ftze 
rinde berhaogl bir eeld!de bak 
ııleblode hulonaalar ellerlndeld 
resmi veHlk ile bitlikte yirmi 
giln zarfı oda manita lcraau. a 
mdracaatlan lbımdır: 

Akil halde hakları tapu ıi 

clllnce malum olmadıkça pay 
lı1Jmaılan hariç kahrlar. 10·3· 
1935 tarihinden itibaren eart· 
name berkeae açıktır. Talip 
olanların ylzde yedi buçuk te· 
mlnat akç11ı veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 934· 
1821 doııya aumaraelle maolea 
icra memurlugona m6rac1atları 

llln oloaar. 
8. l1J. No. 791 i12 

olup olmadı~ının yerinde eorut 
torolop araetırılaca~ından ba 
mCUklerde bir bak iddia eden· 
ler var lıe ilin gdalemeclnden 
itibaren on giln içinde birinci 
mıntaka tapu ılcll muhafızlığına 
gelerek ve yerine tahkikata 
gelecek heyete de iddialarını 

dayurmalan Ye ellerlade bir 

belge de nr l1e g61termelerl 

illa olunu. 

oizamnamrye göre tube idare 
be)etiode boe kalan üç üyeli~•, 

Bayao Fııoaı l..ıcl', };be ff•yıa 
Yıldız Türkio ve Bay Tayyib 
ııeçilmfttir . 

E ki üy,.ler, bae okutan Ba 
::>amt Bayındır, poıııa ve tel 
graf çevlrm,.oi fJ.y fahri fl. 
goren, T•yyare c. muhaaebecbl 
Bay Abmr.d Tör On, icra me 
muru yardımcıu Bay Kemaa 
Babad1r, ııbhat memura Bay 
Macid yerlrrlnde bırakılmııtar. 

idare edenin aralanndı Bey 
Sami Bayu~dll''J haokan arçmit 

!erdir. 

Tayyare Kurumu 
Bir Kol Daha Açta •• 

Ödemlt merkezi Tayyare Ce 
mlyetlne bağlı Adaglde, Birgi, 
K.f raz, Bey dağı nahiye ıobele· 
rlnden batka köylOmdzGn Tay 
yareye olan al&kalarını bir ket 
daha arhrmak fçln Beydagı ile 

Kiraz oahlyelrrlntı ~ldllecek 
eoıenln ortuında ve Birgi .... 
blyeılne bıglı, buloaap ber 
Cuma gfinlerl baycık P .. ar ka· 
rulan ve çok •ulmll olan (K•J· 
makçı köyünfin) merkrze, Bir· 
giden dabı yakın olduAu dGtG 
oiUuek Ôdemlt'e h.~laomak 
6zere bir eube ıçılma•nna karar 
verilmlıtlr. Ödemlt çnr,.ılnlD 
daha tazı nahiye Ye köylerinde 
yakındı açılacak olan Tayyare 
ıubelcrlle birlikte (Kaymakçı) 

IJUbeelnla de açılma ff'nltgi ya 
pılacaktır. 

Ödem~ ve 
bayındırhğı: 

Ôdemlt'e geleli 
beri tehir, nahiye ve köylerla 
yol, mekteb, audıç taıı, park, 

ııfat •e tavuk lıtaosvonlar. glb 
birçok işinin yapılwaıı u~n1a 
da geceyi gGndOze k•t.rak ug 

raşan Ôdemit'ln 1.ıalıtka• ve 
n genç kayruakamı Bay Ha· 
ofm Seı;ktnla ve ı ahiye mi· 
dilrlerlle kôy ihtly..u he,ed 
ve kltiblerlnla çalı~ı::ıalaıll• 

Üdemlt çevreıin :!1.:kl nahiye n 
köyler yepyeni bir t ' .... m al· 
mıetır. 

Dörl nabfyede ve kô terinde 
ındıç ta larr, fOlleler, mf'kteb 
ler, parklar, tavuk lıte•yoı lan 
yapıldıgı ~ibi birçok köylt:"rde 
parklar, lhldelflr, u01umi hel4· 

lar, hamamlar, gazino n olLulD8 
yerleri yaptırılmıotır. 

Birk.sç yıl öacr. mezbele ~• 
•lrantlıkten bııka blrteJ olmı· 
yan ki\yler bugGn bir k ..... 

halini almıe, baza klSylenla •I 
kah•ehıne ve radyo bile ...... 

Ôdemlı'ln Yenicekay, Kaya· 
köy, Adag6oıe ve daha hlltok 
köylerUe nahiyeleri• dbgla· 
ilk ve t• mlalltl, Ödemi 'la 
bayna aıma yerleri, Kaymak· 
çınıa puaryerl, Birgi, AdagW. 
aablyelerlnla .,-rklan &hu YO 

BeydaA nablyelerlaln Alulıç 

taıları Birgi nahiyeelnln Ge...a 
Kiıım mektebi gftrOlmtye " 
takdirlere değer. 

Yordun ve uluıun y6keellt 
ve llerleylılnde önayak ola• 
çahıkan idare tmlrlerlmtd kat· 

lolanz. 

Nahiye ve köylerdeki -• 
kabrbtaa pltaları da .._,..._ ....-. 
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- Z h • t A 1 A M ı ı • = 25 mart 935 tarihinde izmlr ticaret odası Hlonunda saat on - a ı an ve s ierı emu ar ttın = üçde yapılması kararlaştırılan alel'ade umumi hevet içtlmaına 

~ = ald ruzname aşağıda yazılıdır. İşbu jçtlmada ve ekseriyet hisıl 
S ü m c r bank yerli Mallar Pazarında olmadığı takdirde talik edilecek tarihte yapılacak toplantıda 

bizzat hazır bulunmıyacak hissedarların tevkil ettikleri zatlara 

Odun Pazar No. 12 "Telefon : 330H,, 
ayrı ayrı veya hep bir 'en ver .. ceklerl vekilet mektubunun şekli 

aşağıda yazılmıştır. 

Beykoz Fallrikasının: Sağlam, 

iyi, Ucuz Potinleri Gelmiştir .. 

Hisseleri hamiline yazılı olan hissedarlarımız içtimaa iştirak 

- edebilmek için hisse senedlerini içtima gününden bir haf ta 

evvel bankamız kasalarına tevdi edeceklerdir. Vekil olanlar 

için de htlkilm böyledir. 

Fiati: s~ 
Hisseleri nama muharrer olanlar için htsse senedlerlnf tevdi 

- mecburiyeti yoktur. Fakat asaleten veya vek4leten haiz oldukları 
- reylerio mikdarıoı bir hafta evvel bankamızca tesbit ettirmeleri 

lôzımdır. 

l:llssedarlarımııın izmirde ırıerkezlmlu; Ödemiş, Tire, Salihli, 

_ Alaşt-hlr Turgutluda ~ubelerimlze müracaatlarını yalvarırız. 

Ayrıca: Askeı·i Elh ~selerin Di
kilmesi için Hususi Bir Atölye 

Tesis Edilmiştir. 
- § 
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Muhtelif m vkilerd ihaleleri a ılacak uğrayabilirler. Ekelltmiyc girecekler mu~akkat banka teminat 
e e. y p mektubu veya maliyeye yotmlmtş teminat karşılığı atacakları 

asker ili.nları makbuz lorla artırma, eksiltme kanununun 2 ine 'e 3 üncü mad· 

A k M M l k d desinde y11zılı vP.elkolaıla bitlikte teklif mektubları01 ihale sea· n ara . . v. sa. a . o. re. en: 
24,2,935 günii talip çıkmıyan lklyüz otuzlktblo tane muhte tinden cnoz bir saot evvel .M. 1\1. V. ııa. al. ko. na VMmlş bu· 

lif renk ve uzunlukta makaranın kapah zarf la eksiltmesi 23,!J,935 lunmaları. 740 8 13 20 24 

camartesl günü saat 15 te yapılacaktır. Umumunun tahmin edl· Ankara 1\1. 1. V. sa. el. ko. don: 

len f la ti 23600 llra ve muvakkat teminat 1770 liradır. Şart Yeril fahrikalt.r m. mulatmdeo 25000 metre ekmek torbalığı 
namesini parasız almak ve örneğini görmek isdyenler hergün bez kapalı zarf la ekaHtmeye konulmuştur. ttt"ber IOPtre inin 

öğleden sonra komieyona uğrıyabilfrler. Eksiltmlye girecekler tahmin edilen f latı (97,5) kuru ştur. fbnle i 26 ·:l· 935 ealı 
muvakkat banka teminat mektubu veya maliyeye yatmlmış teminat günü enot ıı dedir. Muvakkat teminat 1825 Hro 13 kuruştur. 
kareıhğı alınan makbuzlarla kanunun 2 fncf ve 3 fincü madde· Şartnamesini parasız almak ' 'e örn"glnl görmek f!oltlyı•nler her 

terindeki vesikalarla birlikte teklif mektuplarım ihale saatinden gfin öğleden sonro komisyona uğray billrll'r. Eksiltmeye gire· 

enaz bir saat evvel M. m. v. sa. al. ko. nuna vermiş bulun· cekler muvakkat banka teminat kar~ıhğı alacakları makbuzlarla 

maları. il 8 14 20 644 artırma ve eksiltme kanununun 2 inci ve a üncfi maddelerinde 

Ankara M. M. v. sa. al. .k:o. nundan: 

Yerli fabrikalar mamulatından ve beher kilosunun tahmin 

edilen f lati 18S karnı, olan onheobfn kilo pamuk ipliği kapalı 

zarf la ekslltmlye konulmuştur. İhalesi 24,mart,935 pazar günü 

saat 15 tedlr. Muvakkat teminat 2ll5 &tradır. Şartnamesini 141 
kuruoa almak ve örneğlol görmek latlyenlet' bergün öğleden 

eonra komisyona uğrıyabtllrler. Ekslltmlyt girecekler muvakkat 
teminat mektub veya maliyeye yatırılmış teminat karşılığı ala· 

cıkları makbuzlarla arttırma, eksiltme kanununun 2 el ve 3 cü 

maddelerinde yazıh vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale 
eaatlnden enaz bir saat evvel M. M. v. sa. al. ko. na vermiş 

bulunmaları. 8 11 14 21 722 

Ankara M. M. v. ea. al. ko. nundan: 

Yerli fabrikalar mamul4tından ve beher metresinin tahmin 
edilen f tatl ildyüz dokean dokuz buçuk kuruş olan elli bin metre 

boz kaputluk kumaş kapalı zarf la eksilmlye konulmuştur. İha· 
leal 25,3,935 pazartesi günü eaat 15 tedlr. .Muvakkat teminat 

11231 Ura 25 kuruştur. Şartnamesini 749 kuruşa almak ve ör· 

neglnl görmet; lstiyenlı:ır hergdn öğleden sonra komisyona oğrıya· 

blllrler. Ekslltmlye girecekler muvakkat banka teminat mektup 

nya maliyeye yatırılmış teminat mukabili alacakları makbuz· 
)arla arttırma, eksiltme kanununun 2 ci ve a cil maddelerinde 

yazıla v~alkalarJa birlikte teklif mektublarıoı ihale Halinden enaz 

bir saat evvel M. M. v. sa. al. ko. nana vermiş bulunmaları. 

8 12 15 21 720 

Ankara i\1. M. sa. al. ko. nundan: 

Beher tanesinin tahmin edilen f latl iO Ura olan 700 tane 

mahruti çadır kapalı zarf la ek•lltmiye konulmuştar. İhalesi 
24,mart,935 pazar günil saat 11,30 dadır. Şartnamesini 245 ku· 
ruşa almak ve örneğini garmek için bergQn öğleden sonra mil· 

racaat edilebilir. Muvakkat banka teminat 3765 liradır. Eksilt· 
mlye girecekler muvakkat banka teminat mektup veya maliyeye 

yatmlmış teminat mukabili alacakları makbuzlarla arttırma, ek· 

elltme kanonunun 2 el ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektublarını ihale aaatlndt-n enaz bir saat evvel 

M. M. v. sa. al. ko. nuna vermiş bulunmalara. 

8 11 14 20 721 

Ankara M . .M. V. sa. al. ko. dao: 

Yerli fabrikalar mamulAtından ve beher metresinin tahmin 

edilen f latf yilz on altı kuruş yirmi para olan 40000 metre 

arka çantalığı bez kapalı zarf la ekslltmlye konulmuşlar. İhalesi 
27 ·3· 935 çarşamba güntı saat 11 dedir. Muvakkat teminat 

34,95 liradır. ŞartnamesJnl 138 kuruşa almak, örneğini görmek 

ietlyenler her güu öğleden sora komisyona uğrayabilirler. Eksilt
meye girecekler muvakkat banka teminat mektubu veya maliyeye 
yatırılmış teminat karşılığı alacakları makbuzlarla artırma, ekstltme 

kanununun 2. inci ve 3 ilncü maddelerinde yazılı vesikalarla 

hlrllkde teklif mektuplarmı ihale saatinden enaz bir eaat evvel 
M. M. V. sa. al. ko. na vermiş bulunmaları. 

739 8 14 20 24 

An.kıra M. M. V. ıa. al. ko. dan: 

Yarli fabrikalar mamulAtından ve beher tanesinin tahmin edilen 

f latı 315 kuruo olan 20000 tane kilim kapılı zarfla ek:slhmeye 
konulmuştur. İhalesi 27 ·3· 935 çarşamba gOnQ eaat l!i dedir. 

Muvakkat teminat 4400 liradır. Şartaamednl 315 koru .. almak 

n örnellal ıOrmek lld7ealu her gCla Giledea eoara komll7oaa 

yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale sııatinden enaz 

hlr l!aat evvel Ankara 1\1. M. V. sa. al. ko. na v·~rmie bulun 

maları. 7 4 t 8 14 20 24 

Ankara M. M. V. sa. al. ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresinin tahmin 

eciilen f lalı 36 kuruş olan yüz bin metre kılıf lık bez kapalı 

zarf la eksiltmeye konulmuştur. İbalt.sl 26 ·3· 935 ~ala günü 

saat 15 dedir. Muvakkat teminat 2i00 liradır. Şartnamesini 

180 kuroea almak ve örneğini görmek '8tlyenler her gün öğle· 

den sonra komisyona uğrayabilirler. Ekalhmeye girecekler muvak· 
kat banka teminat mektub veya maliyeye yatırılmış teminat 

karşılığı alacakları makbuzlarla artırma, eksiltme kanununun 
2 inci ve 3 ilncii maddesinde yazılı vesikalarla hlrllkde teklif 

mektublarını ihale saatinden enaz bir saat evvel M. M. V. sa. 

al. ko. na vermiş bulunmaları. 742 S 14 20 24 

Ankara M. M. V. ea. al. ko. dan: 
9 ·4· 935 salı gOoii kapalı zarf la eksiltmesi yapılacak ytlzbin 

tane portatif çadırın 35 Hraya çartnameslnl alan lsteklllerln be· 

heme hal komisyona m6racaatları. 7 43 

Bornava satın alma komisyonunda iha
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Burnava Askeri sa. al. ko. Rs. den: 

1 - Burnava, Gıızlemlr ve ÖdP.mlş'teki kıt'alar için !lSOO kilo 

gazyağı pazarlık suretlle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 66 lira 85 Jrnruştur. 

S - Pazarlığı 9 ·Mart· 935 cumartesi günü saat 14 de Bur· 

nava'dakl askeri satın alma ko. nunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek lstlyenler her gün ve talip olanların 

flin edilen gün ve saatde müracaatları. 717 

Denizli vilayeti Sıhhat ve içtimai 
muavenet mOdürlüğünden: 

Berblr komprimesi 25 santigram olmak Te bir kiloluk teneke 

kotulaı: içinde bulunmak şartile Denizli sıhhat dairesi için bin 

liralık kinin satın alınacaktır. 

Kininin yerli !abrlkalar malı olması şarttır. Bu kinin Denizli 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet mtldOrlOğüne teslim edilecek ve 
teslim edillncf ye kadar her bir masrafı ve zaran ziyanı satana 

ald olacaktır. Kinin bedelinin tamamı malın tesellümü ile bayiin 

göstereceği herhangi bir vasıta Ue ireal kılınacağı ve paranın 
sevk masrafı da beyle ald olacaktır. 

Ktnlnler teslim alındığında bir heyet huzurnnda açılacak ean 

dıklardnn çıkacak miktar zabıt varakeeile teslim olunacaktır. 
Bu ~artlara uygun olmak üzere bin liralık kinin eatm alın· 

maaı 24 2 9:35 tarihinden itibaren 20 3 935 tarihine kadar 20 
gün mfiddeıle açık ekslltmly çıkarılmıştır. 

thale çarşınnb11 gürıd' Denizli Vflliyetl daimi encümentnde ya· 

pılacaktı . Ekslltmiye girmek fstiyenledn millt bir banka mek· 

tubu veya nakit surettle 75 lira muvakkat teminat göstermeleri 

IAzımdır. Teminat nakit olduğu takdirde Denizli vilayeti emrine 

bankaya tevdi edilerek makbuzu ve eğer banka teminatı ise 

mektubunu ihale tarihinden bir gfto evel eocOmen riyasetine 

nrllmeel ilin olunur. (l 11 l ·707) 

19341 senesi Alel'ade Umumi fleyet 
içtimaı Müzakerat Ruznamesi 

2 

Jdcıre meclioi ve milrakabe heyeti taporlarının okunınım 
19:14 senesi blıinç<ısonun tetkik ve tasdiki ve idare 

mecl:eh1 io ibrası 

3 t ktı cd Vekaletince henk:amızda yaptırılmış olan tel tlş 
netictılerlnln hissedarlara btldlrllo1eei. 

4 Jdare mr.cfüıl raporunda gösterilen temelUlüo ve dağı· 

tılması tarihln~n kabulil 
5 - Banka işlerinden doğacak zaruretler halinde gayri men· 

kul ulmak için idare meclisine ealAhtyet verilmesi 

6 Müddetleri biten idare meclisi aza1ı yerine yenl~en 

aza intihabı 

7 - MecllAI idnre azaslle mOraklpler ücretinin tayin ve teebttl 735 

lz111ir Esnaf ve Ahali Bankası Hisse-. 
darlarının Tevkil Eclecekleri Zat-

lara Verecekleri Vekaletname 
İzmir eenaf ve ahali bankası Tftrk anonim şirketinin 25 mart 

935 tarihinde şayet ekseriyet olmazsa talik edilecek tarihte akt· 

olunacak alelade hissedarlar umumi heyet lçtlmaında [ Benim 
mümeıısilfm J [ Bizim mümessUfmlz J olarak müzakereye iştirake 

namımıza rey vermeğe, lazım olan evrakı imzaya, bir hissedarın 

yapabileceği bOtün bususat [Namıma) [Namımıza] tam ve mutlak 
btr salahiyetle ifaya mezon olmak fizere oturan 

bay yı vekil tayin [EyledtmJ [Eyledik.) 

8 11 735 

Manisa bağcılar bankasından: 
Manisa bağcılar bankasının 1934. senesi devret hesabiye11lne 

alt bleeedaran heyeti umumlyesinln martın 31 focf pazar gftnil 

toplanması tekerrür etmiş olduğundan nizamnamenin 37 inci 
maddesi mucibince en aşağı on hisseye malik bulunan hlesedar· 

ların o gün ıaat onda ftzüm pazarında hazırlandırılao daireye 

gelmeleri fl4n olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 Mecliel idare ve murakıp raporlarının okunwıeı. 

2 934 senesi blinçoeunun tasdik ve heyeti idarenin ibrası 

3 Hissel temettü tevzline müsaade verilmesi. 

4 Kıdem itibarile çıkan üç azanın yeniden intihabat tcraeı 

ve yeni sene azalarına verilecek hakkı huzurun tayini 

5 - iki murakıp intihabı. 727 

Devlet Demiryolu 7 inci işletme 
• 

Müfettişliğinden: 
Muhammen bedt!ll ile miktarı ve evsafı aeığıda yaz•lı arpa 

28 mart 9;35 perşembe günü saat 15 te açık erttırmn ile bosma· 

hanede İzmir 7 inci feletme müfettişliği bloaaıoda satılacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ver· 

melerl ve 2490 No. kanunun dardüncii maddesi mucibince işe 
glrıneğe mani kanun bulunmadığına dair beyannameleri ayni 

gftn saat onbeşe kadar komisyon reisliğine vermeleri lhımdu. 

Bu işe ald şartnameler harek~t başmtifettltllğinden parasız 

olarak dağıtılmaktadır. 
Cinsi Miktarı Vasfı 

Arpa 53 ton Ambar birikintilerinden bıiııl 

Muham. bedeli 

1590 Lira 
olmuş ve çatkalanma maki· 

neslnd"n geçirilmek soretlle 

temlzletllmlt ve bllbaSBa yar· 

macılara elverltll haldedir. 

6 9 12 ıs 100 

Gördes'te 
Bir Nargile 33 Lira 
Gördeı'ten yazılıyor: 

Martın birinci cuma günü 

akşamı, Gördes'te hay Snley· 

man Leylek'ln kahvehoneelnde, 

kahveci bay Süleyman Leylek 

tarafından hazırlanan bir nar · 

gllenin içilmesi, Bllıillahmer 

cemiyeti menfeatine mflzayedeye 

konmot ve tam otuzQç Ura alb 

kuruşa bay Nuri Çolakoğlu'na 

ihale edilmiştir. 

Bay Siileyman Leylek ile 
bay Nuri Çolıkoğlu'nun bu 

olosal lote çok emek ve hlm· 

metleri geçmiş, kahvehanede 
bulanan hami yetU yurddaşlır 

da şayanı şükran bir alAka ile 
müzayedeye iştirak etmişler ve 
bo saretle 1 saat içinde IDI•· 
lfabmer cemiyetine 3306 kurut 

yardım temin edllmletlr. Ve· 

rolıunlar. 
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Uml\Jlml ' Harr(p)te Türrküye 
de BngöDöz CaSlYl~Darroa 

• Y 11an: Cool Boban Tefrika oumarası.95 

Kadın, Y alınızız Değil l\ii? Dedi, Bizi 
Kimse işgal Etmiyecek? 

~~~~~~~---,~~~~~~~ 

Rlıu; elblıelerlnl değiştirmek - Adını P"k o kadar doğru kette mi bulundu? 
için bir dakika beklemelerini bilmiyorum. Fakat zannederim - Evet. Bana karşı geldi. 
rica edecekti, fakat faldeılı. (Rüstem) diyorlar. Mecbur oldum, kendisini ısrar 

ÇünkG Hllda Fon Aynem ka· Rfşar; kadının yGzQnde ufak edemlyecek hale getirdim. 
'HHD ardında bulunuyordu. Pe· bir tebeHQm eseri bile görmedi, - Rdetem nftfuzlu bir adam. 
ter; Rfpr'ın yatak odasına ıı· fakat hnadleln kendisini mem· dır. Eover'ln bir eli addoluna 
vııtı n Rlıar; kırık tabak ve nun ettiğini hl11eder gibi olu bilir. Binaenaleyh tehlikeli bir 
budık parçılarlle karma karı· yordu. Kadm ııordo : dılşman kazanmış oldunuz._ 
tık olmuş dıvara dayat. olan - Size karşı fena bir hare· - Sonu var -
kocaman dolapta, bl11lı bir 
adamın bulunduto bu mtılev· 

veı odada ml11ffrl kabul etmek 
G•ere kaldı. 

Pek ifrata Tarmış bazı Vlıl· 

yetler vardır ki insan ruhunu 
bunların teılrlnden kurtaramaz. 
(Hllda) mubtetem bir surette 

• Rltar'a doğru gelirken Rl4ar da 
mGtemadlyen gtllGyordu. HOr· 
me\klrane eplerek ! 

- Madam, dedi, affederıl· 

nlı, kıyafetimden mahcubum. 
Beni çok fena bir vaziyette 
buldunuı. At tiıtGnde yağmur 
alhnda ne gellnclye kadar aır 

11klam oldum ve timdi elbise 
değlttlrmekle metguldGm. Hfz. 
metçlm yemek tepılıinl odama 
tam içinde dnirdl. Bardaklar, 
tabaklar par1m perça oldu. 
Buraıı ılsln gibi kibar bir ha· 
aım için maHfık bir oda de· 
ilidir. LOafen beodeolze lkl0 üç 

dıklka mGeaade buyurun. Zatı 
llllerlnl kabul edecek bir kı· 

yafet lktlıap edeyim. 
Kadın; ctddlyetle başını eğdi 

'te alete yakın bir yere oturdu. 
Rf ıu yatak odaaına gitti ve 
amdağa gibi Peter't öteki ka· 
pının yanında kendlılnl bekler 
buldu. Rltar ona apğı gitmesini 
'te Bay RClltem'ln emlrberlerlne 
zabitlerinin biraz geç döneceği· 
nl ıöylemeılnl rica etti, Ritar 
da hemen elblıeılnl değlıtlrdJ 
'te mlıaf irinin yanına döndd. 

Bllda; gôılerlnl ıftzmftı, dal· 
gın duruyordu. Rlıar; odaya 
girince ayağa kalktı ve narin 
•icada Gıerlndeki gOzel kGrkG 
çıkardı. 

- Yahnızıı değil mt? Dedi, 
blıl klmıe itg•l etmlyecek? 

O anda Rlıar'a bir Hham 
geldi, Hatırladı ki (Bllda Fon 
Aynem) Bllenklron'a göre Tdrk· 
lerle pek o kadar içli dışh ol· 
IDut, TGrk'lerl ıeven bir kadın 
degtldl Te garip bir sevki tabii 
ile ba kadının RClstem~den de 
boılanmıyacağını tahmin etti, 
binaenaleyh hakikati ıöyleyi 
•erdi ! 

- M1aleaef, dedi, bu gece 
harada baıka bir mleaf ir ol· 
doğunu ıöylemr.ğe mecburum. 
Zannederim, timdi bflyftk bir 
rıbat11ılık içinde bulunuyor. 
8ıH ha111dı ağıı tıkanmıı ola· 
tık ta dolabın içindedir. 

Kadın bakmaıa bile tenezzOI 
etnıedl. Sakin bir vaziyette : 

- ÔlmGt madar? Diye sordu. 
- Aell. Fakat kendlılne öy· 

le bir •aziyet verllmlıtlr ki 
koaaım•I• muvaffak olamaz ve 
•ıaaederlm fazla da itilemez. 

Harbiye neaaretlnln bdyftk 
llltlblrlnG taııyaa m ... nın fize. 
tindeki sarfını gôetererek : 

- BllDa getiren adam mıdır? 
Üedl. Ritar: 

diye cnap verdi n 

Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

MOıt. Mv. sa. al. ko. nandan: 
Miktarı Uzuoluğo Genioliğf Cinsi 

Adet Metre 
652 6,5 18 Potrel 

31 4,5 18 •• 
{4 3,5 18 .. 
80 4 18 " 
13 7 18 ~ 

1 8 18 ..ı 

821 
Met. mv. ihtiyacı için 7ukarıda cinai v11 miktarı yazıh 82 l 

adet potrel demiri kapal• zarf osolile ıatın alınacaktır. İhalesi 
14,mart,935 perıembe gftnft ıaat 15 te lzmlrde kıılada Met. mv. 
H. al. ko. nanda yapılacaktır. Muhammen bedeli 9000 liradır. 

Teminatı muvakkate akçesi 675 Urad1r. Talipler ıartname sure 
tini her gftn komlByonda görebilirler. lıteklller kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermfı bulunacaktır. 

lıtekltler 2490 uyıla artırma ve eksiltme kanununun 2 inci ve 
3 Qncil maddelerinde ve ıartnamede yazılı veelkalarile birlikte 
ihale saatinden enel komisyona müracaatlerl. 1 5 8 13 647 

Mdstahkem Mv. sa. al. ko. nundan: 

Beher kilosunun Teminatı mu. 
Miktarı Cinıl Muham bedeli Tıbmln edilen f latl vakkate akçesi 

Kilo Ura Kr. Sa. Ltra Kr. 
122000 Un 11590 9 50 869 25 
114600 " 10887 9 50 816 53 
303000 .. 28028 9 25 2103 
129600 .. 1231~ 9 50 923 40 

MQoakaıanın tekli 1hale tarihi GünQ Saati 
Kıpah zarf Jl,mart,935 pazartesi 15 

" " .. " .. 15 .. .. ~ "' " 15,5 .. .. " ~ " 15,5 
Met. M•. kııaattaın yukarıda cin& ve miktarları yazıh un ·ıh. 

tlyacı dört kıt'a oartoame ile ayrı ayrı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. İhaleleri hizalarında yazılı gOn ve e1atlerde İzmlrde 
kışla Mat. M Y. ... al. ko. Donda yapılacaktır. İattldller şartna. 
meılnl her gao komlıyonda görebilirler. Mdnaka1asına ittlrak 
edecekler kapalı u f larını ihale saatinden hlr Hat 11nel komla· 
yona vermlı bulunacaklardır. istekliler 2490 aay•h arttırma ve 
ekalltme kanununun ikinci ve ftçftüncii maddesinde ve oarına· 
melerde yazılı veelkalarla birlikte ihale gilnil komisyona müra· 
caatları. 20 25 3 8 520 

Doktor~~ 

Zekai 'f arakçı 
Dahiliye Mütehassısı 

ikinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden aonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul 

TELEFON: 3806 

lımlr Milli Emlak M üdilrlüğünden: 
Develi köyft altında 11028 Metre Bağ 27 

" .. .. 9190 " c 41 
« ~ .. 11947 .. ~ 42 
« " « 6433 « ~ 11 
« « .. 13785 .. .. 21 

" .. " 22975 ~ " ' 3 
Yukarıda yazılı ba~larıo 935 senesi maheulCl mftzayedeye ko· 

nalmootur. Taliplerin 21,3,935 perşembe gDnii sau 14 te Milli 
EM14k mGdiirHığftne milracaatlr.rl. 6 9 13 17 706 _, 

Umum Esnaf ve işçiye 
lzmir Esnaf, işçi Teşekkülleri 

Borosundan: 
Esnaf ve loçlnln cemlyeılerlne kıydedllmeei için verilen mftd· 

det bhmlo lee de kayd muamelesinin henOz bitmediği anlatılmıo 
ve nisan fptldaeına kadar uzatılmıotır. 

Eeaaf ve leçlnln bu müddet içinde cemiyetlerine yaıılm11ı ve 
yapılacak yoklamada yasılmamıı çıkar lae cezalaodıralacakları 

Uln olanar. 

" iMA_., 
HULU.it 

'fV 
IJ~UL. ' 

lzmlr beledlyeıladen: 
1 - 280 lira bedeli muham· 

menli Alııancak Celil 8ay1r 
caddesinde 65 adanın 140 metre 
murabbamdakl 55 sayılı arsa 
sınm mQlklyetl belediye başki· 

tlbllk kalemindeki ıartoamesl 

veçhlle ve açık artırma ile 
16 ·3· 935 cumuteıl gftnft ıaat 

16 da ihale edilecektir. Artır· 

maya lttlrak için 21 lira mo, 
vakkat teminatla aöylrnen gftn 
ve Hate kadar be1edlyedekl ko. 
misyona mdrac1at edilir. 

2 - 140 lira bedeli muham· 
menli Kahramaolar'da 93 ada. 
nın 560 metre murabbaındakt 

6 eayıh arsanın mftlklyetl be· 
tediye başkltlbllk kalemindeki 
oartnımeel veçhlle ve açık ar· 
tırma ile 16 ·3· 935 cumartesi 
günd Biat 16 da ihale edile· 
cektlr. Artırmaya iştirak için 
11 Ura muvakkat temlaatla 
söylenen gftn ve Paate kadar 
belediyedeki komisyona mDra 
caat edilir. 
3 - 550 lira bedeli muham 

menli Doktor Mustafa caddesinin 
sağındaki ikinci sokağında 58 
adanın 440 metre murabbaın. 

dakl 13 1ayılı ı.rııaaının mftlkl· 
yeti belediye baıUıibllk kale 
mlndekl oartnemeel veçhlle ve 
açık artırma ile 16 ·3· 935 
cumarteel gana saat 16 da ihale 
edilecektir. Artırmaya lştlrtk için 
42 lira muvakkat teminatla 
söylenen gfin ve eaate kadar 
belediyedeki komisyona mftra· 
caat edilir. 

4 - Beher tenekeel 425 ku. 
ruş bedeli muhammenll İtfaiye 
ve Sıhhiye İt otomobilleri için 
350 teneke dökme benzin 
ahnmaeı iti belediye baıkitiblik 
kalemindeki prtnameııl veçhlle 
ve açık eksiltme ile 16 ·3· 935 
cumarteııl gGnl e1at 16 da ihale 
edilecektir. Ekelhmiye Jıdrak 

için 112 1111 muvakkat ttml· 

aatla 16 lenea ~ •• •ate 

Tl:.J Q K iYE 

llRLlllT 
~~ANKASI 
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kadar belediyedeki komleyoaa 
mlracaat edilir. 
5 - 129,29 lira bedeli ma

hammenll Meı'udlye mahalle-

İnhisarlar umum mGdGrlil· 

ğGnden: (568) 
1 

1 - Urlada yapılacak 16507 

lira 84 kurut bedeli ketlf il 

yaprak tdtGn ambarı kapalı 

zarf uıullle ekılltmlye konul· 

maıtur. 

2 - Eblltme ıartaıme1I n 

projeleri 8~l kurut mukabilinde 

cibaltde lensım ve Mb. tubeıl 

Nalit mahaeipll~lndea ve lnhl· 

ıarlar lzmlr baemtiddrlGğGnden 

sinin Tercdman sokağında 

103,4a metre murabbaındakl 

41 numaralı arııanın miilklyetl 
belediye batkAtiblik kalemin· 
deki prtnameıl veçhlle ve açık 
artırmı ile 16 ·3· 935 cumar· 
teai gGaG Hat 16 da ihale edl· 
lecektlr. Artırmaya lttlrak için 
10 lira muvakkat teminatla 
söylenen gQn ve taate kadar 
belediyedeki komlıyona mira· 
caat edlllr. (635) 28, 5, 8, 13 alınacaktır. 

Çal asliye hukuk mahkeme· 
ıioden: 7:l5 

Çal hazlneıl ıarafındao mGd· 
defaleyb çal hayvanatı muıırra 
heyeti reisi Baarn Fehmi ve 
aza Tevfik ılraat memuru Şa · 
kir ve avukat Emin aleyhlerl· 
ne ikame eylediği alacak dava 
ıının mGddelaleyhlerden Şaki· 
rln lkametglhının meçhul ol· 
maaından dolayı hakkında ya· 
:ulan dnetlyenln gazete ile 
tebllğatın icra edildiği halde 
gene Şakir mahkemeye gelme· 
mlş ve bu kerre icra kılınan 
muhakeme mGddel vekili takl · 
re gıyap kararı tebliğini iıte 
mit ve bu gıyap kararının da 
hl gazete ile illnen lcruını 
talep rıtmh olmakla muhakeme 
gtınG olan 16·4·935 salı gdntl 
ıaat onda Çal aıliye hukuk 
mahkemt1loe gelmedf~i veya 
bir vekil göndermediği takdir· 
de muhakemenin oaktr hakkın· 
da gıyaben bakılacağı gibi 
maearıfı muhakeme vtı gıyabiye 

•e cezai nektlye mahkum edl· 
leceğl ve bir dıhı mahk.,meye 
kabul eellmlyeceği ilin oloaur. 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi NOzhet 

3 - Eksiltme 13 Mart 935 
tarihine mtısadif Çartamba gGotl 

Hal 15 de Ciballde ahm ıatım 

komisyonunda icra edilecektir. 

4 - Teklif mektuplar1 ka· 

nundakl hükômlere göte yukarı· 

da tayin edilen gdn ve uatten 

bir 1Ut evveline kadar komlı· 

yon reidne makbuz mukabilinde 

verilmelidir. 

5 - Eksiltme prtnameelnln 

mahım maddeelnde yasılı teraltl 

balı olanlar ar11ında yapıla· 

caktır. 

6 - Talip olanların % 'l ,S 
muHkkat gavenme para11 olan 

1238 lira ile birlikte mira· 
caatları. 24 28 5 9 

Saygılı 

M Qşterileı·ime 
ikinci Beyler sokağındaki 

{otoğrafhaneml kapattığımı ny· 
gılı mOoterUerime illa ederim. 

Kllıeleriml Emirler çarıııuıda 

Bay Hamza Rüstem fotoğraf· 

hanesine naklettim. Slpario ver· 

mek letlp·nler liltfen oraya Dl• 
raıınlar. 

Ucus, tue, temiı Utçlar bulunur Ben de timdi 
Batdarak - Blylk S.· ı.r oradayım. 
Jet.çi Bam 
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KASE 

NI_DKALMiNA 
lstanbul: Deniz Levazım Satınal· 

ma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli I S,400 lira olan 1l500 metrr: elbiselik 

khpas kumaş 21 mart 935 perşembe gfinü saat 15 te Kaeım· 
paşa'da komisyon binasında kapalı ıarf la eksiltmlye konulmuştur. 

Şartnamesini ve örneği komisyonda görebilirler. Munkkat 
teminatı 1380 liradır. lsteklllerln teklif mektoblarmı 2490 nn · 
maralı kanunun 2 ve 3 üncO maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte bellf saatten bir saatten önce komisyon reisliğine vermeleri. 

4 8 14 19 1052·651 

DOKTOR 

Fahri Işık 
izmir Memleket Hastanesi Rontken Mntahassıaı 

llERNEVı RONTKEN MUAYENELERİ 
ve ELEKTIRIK TEDAVİLERi. 

Yftrümi1en ve Bilhassa RAŞiTiK Çocuklara Ultra-Violc 
Tutbilı: ve Hontlı:en ile KEL Tedavileri Yıapılır. 

Izmir 1"'ayyare Cemiyeti Şuhesin· 
den: 

1 - Kurban bıyram1nda Jzmlre bağla nıhlyelerle köyler bal· 
kının cemiyetimize bığışhyıcağı kurban derllerlle bareakları 
açık armrma suretlle ayrı ıyra satışı çıkarılmıştn. 

Arttırma 19 şubat 935 ten 11 mart 935 e kadar devam ede· 
cek ve kat'i aatış martın 11 inci pazarteıl gClnd eaıt 17 de ya· 

pılacakt1r. 1ateklllerlo şeraiti cörmek ve f lat vermek tızere şu· 
bemlze mi.lracaatlerl. 

2 - Ege çevresindeki şubelerlmizlo satııa çıkardıklın deri 
n baraaklarm şartnameleri dahi şubemize gelmiş bolonduguodao 

!amirden bu ıubelerln derilerini almak latlyenleriu şerıhi anla· 
mık için şubemize her gilo oğrıyıblleceklerl ilAn olunur. 

24 3 8 557 

Oteli~ 
Oıtl baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobllyaeı 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe ıon derecede dlkkıt ve itina 
edilmektedir. Senle muntazam, oda flatleri zamanın fcı· 

bına göre ucuzdur. Dondan evel senelerce mClateclrl bulun· 

muş olduğum bu mi.lesseseme göeterilen rağbetin gene göe 

terllmesinl muhterem müşterilerimden rica ederim. 

Abdullah ~lolaliç 

Akhisar Belediye Başkanlığından: 
Akhisar belediyeei elektirlk Hotrahnm ihtiyacı obn cem'an 

bedeli binelll yedi lira yetmlşbeo kuruş muhar.umeo kıymetinde 

8916 litre motorin, 96 litre vakum, 231 litre dizel yağları, 100 
tane 25 lik, 20 tane 100 ltık n 220 voltluk a.ııpoJ, 10 tane 
12 aantimlik dublu te putrel ve iki metre murabbaı klllngi ,., t, 
iki metre murabbaı amyant, iki kilo lpllk amyant, beş gk. iyi 

cine metal kapalı zarf usullle ekslltmfye konulmo~tor. istekli 
olanların 79 lira teminatı muvıkkate ve .kanunun lfizum gös· 

terdlğl evrak ile 14,3,935 tarihinde saat 15 şe kadar Akhisar 
belediyesi encftmenine müracaatlerl llAo olunur. 

---

7 8 10 11 1085 ~94 
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Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~mnır Şl::lllbesö 
ıkhıcf kordonda Boraa civarında kendi blnımnd• 

TELEFON:!2363 

--···~·----
Hertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

K umusyonculuğu .. 

Milsait şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, QzQm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pılır. Malların vnrudunda sahiplerine en mOsa· 

it şeraitle avans verilir. 

.. ~ .......... u•ı .......... _,. 
Öksürenler! Mut· 
laka (Okameotol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tccrfibc Edi· 
niz ... 

't'C i'ürjen Şahapm 
En Üstnn Bir Mils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmaymız. 

Kuvvetli Mils bil 
fstiyenlcr Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 

Eczanelerden 
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Deı· Zee 
& Co. 

DEUTSCBE LEV ANTE LJNIE 

"THESSALlA,, vapnru bı · 
len limanımızdı olup 9 marta 

kadar Aovere, Roterdam, Bam 
borg ve Bremen için yO.k 

ılacakt1r. 
0 AQU1LA,, vapuru 19 martta 

bekleniyor 21 marta kadar 

Anverıı, Roterdam, Oamburg 
ve Brf'meo için ytık alacaktır. 

"AKKA,, vapuru 3 ı martta 
bekleniyor. 4 nleına kadar 

Anverıı, :Roterdım, Hamburg 
v~ Brt>men için yllk alacaktır. 

ARMEMENT!H. SCBULDT 
BAMBURG 

" TROYBURG ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Bamborg 

ve Anvereteo yak çıkarıp An· 
ver!I, Roterdam ve Hamburg 

llmrolarıoa yük ılacakllr. 

DEN NORSKE MIDOELHA VS· 
LINJE O S. AS 

SPANSKELINJON - OSLO 
"BANADFROS,, vapuru 23 

martta lbeklentyor, Dieppe ve 
Norvrc limanlarını yük alı 

coktır. 
1•NEPTUN,, SEA NAVlGATl 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Crndell Hım. Birinci Kordon 
Tel. 24.43 

The Ellerman Ltnea Ltd. 

" MARONlAN ,, vapuru 22 
şubatta Londra, Hull ve Au· 

vus'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamanda Lond.a 
ve Bull için yük elacakhr. 

"EGYPSIAN,, vapurn ay eo· 
nunda Llverpool ve Sennaea 
pan beklenmtktedlr. 

" THURSO ,, vapuru mart 

ortasında Londra, Hull ve An· 
ven'ten gelip tahliyede bulu· 

nacak ve ayni zamanda J,ondrı 

ve Oull için yftk alacaktır. 

'·FLAMINlAN,, vapuru mart 
ortasında Llverpool ve Svanııea· 

dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri ve va· 

purların isimleri ftzf'rlne deni· 
ştkllklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

ON COMPANY Ltd. 

BUDA PEŞTE 

"TlSSA,, vapuru 10 martta 
bekleniyor. Doğru Brılla, Bu

dapeşlf', Bratlslava ve Viyana 

için yflk alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 
11 EKSECUTI VE., vapuru 19 

martta bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

N. 8. - Geliş tarihleri ve 

v.-pur tarlhlerlnde ecentcmlz 
hiçbir mes'uliyet kabul etmeY. 

TP.lf!fon No 2007 2oOQ 

f~ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEEHLANDAI> KUMPANYASJ 

"CEHES,, vapuru 10 martta gelip yük.ünü bo~alttık.tan sonra 
sonra Burgas, Varna ve KOstence için yük alacakı1r. 

"0RESTES,. vapuru 1 O marlta gelfp 14 martta Ao ven, Ho 
terdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaktır. 

"CERES,. npuru ı4 marttan 28 marta kadar Anvera, Roter 
dam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA OHIENT LINJEN 

"HEDRUN,. elyevm limanımızda olup 2 mpua Rotnclom, 
Hamburg, Coptmbagen, Uaotzig, Gdynla, Gotehurg, O.alo ve 
lskaodinavya limanları için yük alacaktır. 

11ROLAND11 motörü 20 ml\rlta Hoterdanı. Hamburg, CopeD· 

hageo, Dantzlg. Gdynia, Gotrburg, Oalo ve hkandinava llnıan · 
lara tçio yfilt alacaktır. 

NATIONAL STEAM NA VIGATION CO. OF GRECCE 
Jzmir Nev· Y ork arasmda ayda bir muntazam eefer 

"TAMESIS,, vapuru 19 martta (doğru) Ne\'york lçfn yük 
alacaktır, 

"lUNOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğru ) Nevyork tçio yük 
ılıcaktır 

SJ<:RVICE MARITht ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALDA JUl,YA,, vapuru 12 marlla gelip l:l martta .Malta, 
Cenova, Marsllya, Baraeloo ve Crzolre hareket edecel&.tlr, 

11 PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, Cenova, 
MarsHya, Baraeloo v~ Cezalre hareket rdecektlr. 

Bamlo: lıAnlardakl hareket tarlhlerlodekl değl~lklf klcrden acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilAt lçlu lklocl Kordonda Tahmil ve Tabliye olrketl 

binası arkaeında Fratellt Sperco ıcentahgını mftracaat edllmeıl 

rica olunur. Telefon: 2004 · 200~ 

Ayhk elektirik 

Masrahnız yüksek mi. 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Bu marka az sarfiyat, hol ışık, 
ve uzun ömürlUdOr. 

Mehmet Tevfik 
Bnynk Elcktirik, Telefon vt: 

1\talzcmeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

Tilrkiye Ziraat bank·ası lzmir şu· 
hesinden: 

13 ·2· 935 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yapılac•ğı 
8 ·2· 935 de ANADOLU, l 1 ·2· 935 de Yeni Aeır, 9 ·2· 935 de 

lı,ık ve 1 O ·2 · 935 de Balkın Sesi gazetelerinde ilin edlleo 
Yunanlı ewvalloln ihaleleri 20 ·3· 935 tarlhfoe pazarlığa bara· 
kılmıştır. Satao gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nıkteo 

yapılır. Kıymeti muhammeoesl iki bf o Ura veya daha ziyade, 

olan emvalin lhalei kat'iyelerl istizan• tabidir. Mıha aatıldığı 

seneye ıid devlet vergi ve belediye resim ve ealr bOtQo maaraf lar 

mü~teriye alddir. lstlyenlerln yüzd,, yedi buçuk temloıtlartle 
birlikte ihale güoft saat 13,:30 da Ziraat bankaeıoa müraca· 
atlan. 

- • ----- IZMIR -
~ Esnaf ve Ahali bankası ---------

-----

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. ---·---
HertOrlQ Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata % 6 
Ahı aylık ,, % (,l-2 
Vadesiz hesabı carilere % 4 faiz verir. 

111111 111111111 1111 
Aydın belediye başkanlığından: 
Aydın oehrl umumi t>lektlrik teslsıtıoıo yıpılm1Bı klpah zarf 

usullle ekslltmiye konulmuştur. 

1 - Tesisatın keılf bedeli 50872 llrı 97 koruetur. 
2 - Şartnameler ve feont projeler 250 kuroo mukabilinde 

Aydın bdediyesfnden alınacaktn. Posta ile gönderllmeelol isti· 
yenler ayrıca 50 kuru~ göndermeUdlrler. 

3 - Ekslltme 15 oisan 19:J5 Fazarteal güoil Hat 16 da Ay· 
dın belediyesi daimi encOmeolnde yapılacaktır. 

4 - 'l'ı-ldlf rneklublan 24HO sayılı arttırma ve ekelltı:t e kı· 
nun•ınun hükılmlerine göre yakanda tayla oluoın gün ve ıaatreD 

bir saat önce belediye başkanlığına makbuz mukabilinde veril· 
melidir. 

5 - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat paraeı 2816 liradır. 
6 - isteklilerden aranılan vesaik şunlardır. 
A - Ticaret odasıodım tasdikli iktidar i malt vesikaeı. 

tt - Nafıa Vd.aletinde tasdlkll tbllyeıi fenniye vesikası. 640 
ı 4 8 12 

.~ ......................................... . 
Tayyare Piyangosu 

[, inci keşide 11 Mart 1935 
••• 

ADET LİRA 

1 MüUfat 20000 
ı ikramiye 30000 
1 

" 10000 
1 

" " o o o 
1 

" :l o o o 
2 

" 
(2000) 4000 

4ı .. (1000) 4000 
30 

" (500) 15000 
50 

" 
(150) 7500 

100 
" 

(100) 10000 
300 " 

(50) 16000 
f>lO " 

(30) 15300 

loo .ı 137800 
500 Amorti (20) 1000 

1500 Adet 147800 
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