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· -·Uİ~~-İar-K~rultayı Bakalım Ne Yapacak? 

Bay MııssolinfHaheş Masla
hatgüzarı lle_De l(onuştu. 

ltalya, Tazminat ve Askeri lhtiramat 
istiyor. Habeşistan Buna Yanaşmıyor 

!Fransa vaziyeti tch· 
ditkar glJrOyor. fngil· 
tere ele her iki tarafa 
mevzilerin takviy«· 
edilmesini tavsiye etti. 

lf abeoieıan Dıo Jfleri Bakını 

Roma, 14 (A.A) -· Milli 
Olldıfıı y6katk komitesi don 
le\.rar Bay Muııaollnl'nin :bıı· 
k111lı~ı altındı toplınmııllr. 

Puiıı, 13 (A.A) - Ba't'la 
Ajınıı blldlrlyor: 

halya . Bıbeı lhtllAfı ef Urı 
11tno111lye nazar1ndı hayli teh· 
dldkar bir mahiyet ırzetmek· 
ledır. Ancık gazeteler musllhı· 
lae bir tesviye tarzı bulmıya 

~lıtın dlplomaalnln gayretle· 
tine gCheniyorlar. 

P6t1 Parlzyen, lnglllz mB!· 
1•hıtg6zarının dfln akıam hı· -indberg'in Ço-
Uğunnn Katili 
lthne MabkBm Edildi. 

Katil Bauptman 

h FJemlngton 14 (A.A) - jurl 
eyeu Hıoptmını Ltndbergln 

ÇQeuıunu t11mm6den öldOr· 
.._ekten ıuçla tutarak ölGme 
llatbktm ıtmlttir. 

rlclye kAtlbt umumlelle bu 
mee'ele hakkında görü~milı ol 
doğunu haber verdikten sonra 

diyor ki: 
- halya'oın hazırlauması 

makuldur. Çünkü Somali hu · 
dud boyuna onblnlerce adam 
yerleşthildlğl muhakkaktır. Bay 
Mus .. ollnl fcabr.d erse kuvvetle 
mukab!!le etmek arzueunıladır . 

Figaro gazetesi, ilk ulusal 
badhderi nıütr.aktlı yapıfao mü 
zekerr lnln benilz lnıırılmıdı · 

g ına f'St>f ederek diyor kf: 
- iki fırkay ı seferber etmeklf' 

bay Mu11sollni br:lkl eaıiı' rt: ııllah 
"ide olarak mü1a \ er,.ye g l rl şm~k 

amscını gütmüşlOr. 

Mat e ıı 'in Roma muhabirine 

görr, Ilabeehtan ne lnzmio ıı t 

ne rle tavfzat vermek niyeılnde 
de~ildlr. Zira hiç taarru7.da bu
lunmadığı gibi badlııelerln vu· 
kubulduğu yerler hep kendi 
arazisi dahilindedir. Babeı im· 
peratoru uluslar kurumunun 

ihıkcmllğlnl kabul etmeğe hazır 
uldu~u gibi , eulba taraftar ol· 

Bay Muuolioi 
maklı beraber memleketinin 
lstiklAI ve tamamiyeti mQlklye

- Sonu 2 inci sahifede -

Yakında Yugoslavya' da 
Teşrii Seçim Başlıyor .. 

Bir ... Heyet Bay Yevtiç'ten Listenin 
Başına Geçmesini istedi .. 

Bay Yevtic ve zevcesi 

Belgrad, J 3 (A.A) - Bışbı· madı ehemmiyetle takdir n 
kan bay Yevtlç bu ak,ım Bel hükuwet lleteııinfn ba,ını geç· 

grıd ökonomlk, aanayi ve ııan'at meyi kabul ediyorum. 
Demlo ve tonları llhe et· 

kurumlarını temsil eden kalı 
mf ıtlr: 

balık bir heyeti kabul etmlıtir. - Gelecek ııeçlm btltOn mQn· 
Oryet namnıa birkaç hıtlb söz trhlblerln müdrik olmaları lca· 
alarak kabine beyınnamesi hık beden mGhlm bir mahiyet ıl 
k10dak.I taavlblerlnl n hOkumet maktadır. Baıbakan 1931 te' 
tarafından memleketin ökono· killh eııslyeslnl kal'f surette 
mlk kalkınmaııı için şimdiden bılledllmlı olan meıı'elelerln 
ittihaz edilen tedbirlerden ötftrtl seçim mQcıdeleal eınaeındı mfl· 
ökonomlk mabaf llin memnnnl· nıkaea edllmfyeceğlol n edU· 
yetini blldlrmlıler ve başkanın memeal lcab edece~fni kayde· 
haiz olduğu tıhııi otorlleye olan derek Yugoıılav milletinin ha· 
genel itimadı kaydt>d!!rek. önf1· rlçte emniyet ve bOrmet ve 

mOıdekl te,rff ıeçlmde llsteel · dahilde barı, Ye mtlsalemet arzu 
alo baoını geçmeyi kabul el· ettiğini ııöylemlı Te ıöılerfnl 
mealnl kendlıılnden rica etml• bOkdmetin yakında slyua pro 
lerdlr. gramının ını çlıgllerlle birlikte 

Bay Yutlç cevabında: I ıeçlm beyannımealnl neıredece· 
_ Hakkımdı göıterilen hl· atnt bllcllrerık ltltlrmlttlr. 

Atatürk 
---··---

lzmiri Şeref len
direcekler .. 

İetınbol, 15 (Hususi) 
RelalcOmbur Atıtftrk'On An· 
kara'ya avdet boyurdoktan 
sonra memlekette kısa bir se· 
yahat yapacağı bildirilmekle 
dh . BOyük. Önder, bu ııeya· 
batlode İzmlr'I de ıeref lendi· 

receklerdlr. 

'----------------../ 
Makoo Parça
landı Fakat .. 

--····---Dr. Ekner, Teşebhü· 

u ı 
Anadolu, Bugün Tarihi ve Çok Heyecanlı 

Bir Tefrikaya Ba~lamıştır. 

an 
iç Sahifelerimizdedir, Okuyunuz! 

Oniki Ada Rumları 

ltalya Aleyhine Bir Muh
tıra Tanzim Ettiler .. 

sünden Vazgeçmiyecek Mısır'daki 
Vııfngtoo, 14 (A.A) - Ma· 

Rumlar Da Bir Miting 
Protestoda Bulundular. konun pırçılınmaeı bu yaz yaparak 

Atlas aşırı bir tecrübe yapmak 
lsdyen dok.tor Ekneri teıebbü· 
silndt.n vazgeçlrecrk. aeğlldfr. 
Bay Ruıvelt doktor Ekner'le 
Lakebortta btr aa kurulmak 
üzere yıpılan anlaşmadan vaz 
ı.eçllmesine bir U!beb olmadı 

· ~ını söylemiştir. Rei@kilmbur 
ha , adın hafif g,.milerln işle · 

mePioin hu kau yü1.ünden or· 
tadan kalkmıyıca~ıo ı jeplinle· 
rln ticari bat OıEerlnde alacak· 
ları neticeleri taklb etmenin 
dikkate değer olduğunu tlhe 

f'tmlıtlr. 

Sanfraoeıisko, 14 (A.A) -
Kumeodan Vlley madeni kı· 

eımda olan bir kırığın k.flçOk 
balonun kırılmaeına aebeb ol· 
doğonu söylemiştir. O zaman 
rilıgAr Makonon kılıfını yırt· 

mıı ve M•kon dakikada 100 
metre bir hızlı denize ba, 

Yunan Cumhur reisi Bay Zaymiı 

aşağı d01m61Ulr. 
~~-----~__..:.---

Göçmenlere 
--· .. ··----

8uğday· 

Dağıtılıyor .. 
Teklrdığı, 14 (A.A) - Te· 

klrdığ ve Mılkara'dakl göç· 
menlere da~ıtılmık tlıere yeni · 
den 400 Saray'a:200, Çorlu'ya 
500 Hayrebolu'ya buğday gel
miştir. Havalar açılınca boğ· 

daylar dağıtılacaktır. Evelce 
dağıtılın buğdaylar ekllmlttlr. 

Göçmınler devletin, balkın 

yırdımlar1Ddan çok mf"mnun· 
darlar. Teklrdığının her tarı · 

fındı fiç gOndenberi bol ve 
feyizli yağmurlar yağmak.tadır. 

Esasen çiftçi ıOrekll yağmur· 

lırdın eonra kar beklemekte 
idi. Grlb haatalığı dı kalma· 
mı ıtır. 

Bugftn Hnlkevinde 
Konferans Var .. 
---··----

BogOn aaıt 15 te Balke· 

vlnde konferans verilecektir. 
Muallim Bıy Mltıt tarafındın 

verilecek olan konferansın 

mevzuu (İnkılap tırlhl) dlr. 
Bu de~erll konferanııı dinle· 

melerlnl, okurlarımıza tınlye 
ederiz. 

İ!tanbol, 14 (Hususi) - ls
kenderlye'den haber veriliyor: 

lemılliye'dekl Yonan koloni · 
si, gGri\ltQ16 bir miting yapmıı 
ve ltılya'nın, 12 adı Rom ıha· 
llslne karıı ılmıı olduğu aykırı 

durum, ılddetle protesto edil· 
mittir. 

Arnavutluk 
Kralının Affı. ---· .... ·····---27 Kjşiyi Ser-
best Bıraktı. .. 

Arnavutluk Kralı Ahmed Zögo 

Tiran, 14 ( A.A ) - Kral, 
Avlonyı- ııolkıst teıldlltına men· 
sob olup 1932 de muhtelif 
cezalarla mıhktım edilen 27 
klıiyl ıf letgdı v~ • ~ftebbed 

:hıpee mıbk6m tıdllml, olan 
diler ODUDUD ceı11ıaı da OD 

yalı lndlrmlftlr. 

İeıanbol, 14 (Hususi) - Ati· 
na'dan haber veriliyor: 

Yunaoiıııan'da bıılonın 12 
ada Hum'ları, uluslar derntğlne 
verilmek üzere yftzlerce imzalı 
bir muhtıra tınılm eylemloln· 
dlr. Do mubtaranın birer sureti; 
İngiltere, Franaa, Almanya, Tilr· 
kiye, Yugoslavya, Romanya, 
Amerika, Uusya ve Japonya 
eefarethanelerlne verilmlıılr. Bu 

moht1rıda, ltalya'nın, 12 ada rom· 
larına karıı yaptığı ~oımele 

proıeeıo ediloıekte ve uluslar 
dernrğl tarafındın ıadalara bir 
tahkik heyeti gönderilerek 'fi· 

zlyetln mahallinde tetkik olon· 
maeı istenilmektedir. 

Adana 
Müzesinde 
Yeni Bir Şube .. 

Adanı 14 (A.A) - Şehrimiz 
A11arııtlka mftzeelnde umumi 
meclisin kabul eniği tıbıılaatla 
önümüzdeki yıl içinde bir 
etnografya kHmı açılacaktır. 
Bo yeni köıe Oç lmım ola· 
caktır. Bonlardın birlnclal 
gQaey yordda avcılık ve av 
Aletlerf, ikincisi gOney yurdda 
muaikı ve muslk.ı Aletleridir. 
ÜçilncüııQ göçebe Türkmenle. 
rln çadır hayatını göııterlr ayrı 

bir ealonda yapılacak ııembol . 
dnr. Vıkıt ve tahslHl olurııa 
bir de lnkılAb kôtnl yapılı. 
cıktır. 



rultayı Baka-
lım Ne Yapacak? 

. ----~· •t-<•t-t•---
.. , ~ ~ t inci -sde -

~ini ~ aaydıımığı azmetmf ,;ır. 
Le Jurnal diyor ki: 
- Bu lbtll&f almlar kura· 

mu için çetin bir imtlbandn. 
Ortada tkl 11~ vardır. 'Eğer uluslar 
kuromunqn pvıaam&u arıa111as· 

"... llu kuruma.o , lfJ&aını Uln 
etmek 'deaiektlr Y-e eğer A;ta;· 
ıota aranırsa o zaman da uloı· 
lır kurumu müdıhılesfnfn fıl · 

deılzllğlnt bir kere daha gös· 
termit olacaktır. 

Eko Dö Pırl d~ kezalik Ce· 
nevre'nin gene içinden çıkılmaz 
bir meı'ele ile kırıılıtıcığı 
mtltıle11ındadır. 

Popdler, Bıy Muısolinl'nin 
harbe kadar varmaksızın mtls· 
beı neticeler elde etmeğe matuf 
bir siyaset taklb etmekte bu· 
lunduğuna zahiptir. Maesolinl 
Hıbeılstan Ozerlnde hukuken 
değllıe de filen bir himaye te· 
ıls etmek lıılyor. Uluslar koru· 
munuo uykudan uyıomuı IA· 
zımdır. 

Roma, 13 (A.A) - Bıy Su· 
vlç Hıbet maslahatgGıarı ile 
görOtmtlt ve kendlslnrı hGkıi. 

metinin ıulh arzusu hakkında 
teminat verdikten ıoorı, ltalya 
tarafındın ittihaz edllmlı olan 
tedbirlerin ltalyan mllıtemleke· 
lerlnla hlmayeılnl temine ma· 
tuf alellde bir takım ihtiyat 
tedbirlerinden ibaret olduğuna 
ıöylemlttlr. Aııl mbakereler 
Adlıababa'da Bıbeı İmperatoru 
ile İtalyan mtlmeulllerl ansın· 
da icra edilmektedir. Babet 
m11lahatgdzarı htlkdmetl tara· 
fındaa herhangi bir tebliğde 
bulanmıya memur edilmlt de. 
ğlldlr. 

Roma. 13 (A . .\) - Bay 
Mauollnl bagtln Babeı maıla· 
hatgasannı kabul edecek ve 

maılahatgtlur kendisine Babeı 
htlkdmetlnln İtalya · Babet meı· 
eleılndekf taziyeti hakkındı 
izahat verecektir. İtalyan me· 
haf ili Duçe ile rn"slıhıtgflzar 
arasındaki görotmenln dostane 
bir neticeye nracağı Gmldln· 
dedir. Yalnız İtalya 1934 u . 
nunaenellnde ileri sOrmflt ol· 
dağa metalibl teknr etmek· 
tedlr. Tısmlnat lt111 ve İtılyan 
mevziine karıı askeri lhtlramat 
yapılm111 iıtenmektedlr. 

İngiltere her iki tarafa meı· 
elenln halline kadar lıgallerl 
ahında bulanın menllerl as 
kert bıkımdın tık •iye etme· 
mek teklifinde hulonmottor. 

Roma, 13 ( A.A ) - Bay 
Soriç ile Bıbet m11lıbıtgözan 
ar11ındıkl görtlımelerdea sonra 
ılyaai mehafll lhtllAfın bir ko· 
mlıyonı havaleal mtlmktln ol· 
doğa mtltaleasını ileri ıOrmek· 
teler lıe de mftzıkerıtın ılmdlkl 
hıli iki tarafın böyle bir uıa· 
16 kabul edeceklerini tahmine 
mtluld balanm•mıktadır. 

Londra. IS (A.A) - Avam 
kamara1Jnda ıoralın bir ıaale 
cevaben Slr Con S.ymon bil· 
ha .. demlıtlr ki: 

İtalyan hariciye bıkanhğan· 
dan lııenllen malumata cevab 
olmak Oıere Roma'dald İngiliz 
ıeftrlne Somali ile Haheıfstın 

ara11ndakl hudad Ozerlnde son 
umanlardı çıkmıt olıo bAdl· 
aeler dolayıalle İtalya hllkıime· 
tlnla tedaffti bir ihtiyat ted· 
biri olmak üzere iki fırka as· 
kert aeferber etmlı olduğuna 

blldlrmitlerdlr. Ba iki fırkanın 
me•cada takriben 80,000 ki· 

Gonna 
Kflçflk Duyunları 

Belediye Tef ti~eri 

d 
Belediye baokanı doktor Saf 

H3hesistan - ltalya Arasın a şur~s•.0a ~;~··;.~:r1.:::1 :.:::,:: 

' Seçıldıler". taatını tefrit etmiştir. Dd 

A ıas a - mı·dı· Var' İıtaobul, 14 (8naaef)- Say· akşam belediye daire mGdOf' n m U e lav Gen1:ral Besim Ômer'le Bay lerl; belediye salonunda toplr 
-. Mazldm, Kilisli Bay Rlfat yllk· narık ıehrln beı yıllık ı...,ı 

Hakik:ıt Kabilelerden Gizlendi. ltal- :~ı.;~~~.·t ,d .... D. ••
110 

•dil. ::::~:.::::~·ı.ı ... ha ........ 

M 'd ilk mekteb Başmu· 

yan Kı~'aları 
lıtanbul 14: (Buıoıi) 

Roma'dın blldlrlllyor: 
Başvekil Bay Ma11ollnl bu· 

gGn Hıbet seflrlle görClımoı 

tClr. Bu mfllikattı, Hıbetlı · 

tan' da bir bitaraf mıntıka ay· 
rılm11ı menua bahıolmuttar. 

IJıy Mussollnl aeflre kartı çok 
doıtane bir Usan kullınmıştır. 

Kahire, 14 (A.A) - Bıbe· 

ılıtan mOmeteUI royter mahabl· 
rine, Babet lmperatoranon mGm· 
kon olan her v11ıta ile ltalyan· 
Babet lhtllAfına bir hıl çareıl 
bulmak için çalııtığını söylemle· 
tir. MClme11il İtalyan'lar ile olan 
ıon çarpuımada 4 Babet'ln 61· 
dClrClldDğGna, fakat lmperatoron 
bana kabilelere, onlar1 İtalyan· 
lıra hGcom etmeğe tetvlk etmlt 
olmaktan çekindiği için bildir· 
medlğlnl Ube et mittir. 

Roma, 14 ( A. A) - Royter 
muhabirinden: 

Reımt İtalya mehaf ut harb 
kellmealnl kollanmakta olduk· 
lan (Gateadan) çıkarmığa çalıı 
maktadırlar. İtalya-Babet meı· 
ele1lnla mlh yolları ile halle· 
dllmeıl ihtimalleri hakkında 

nikbin bir hava vardır. 
Roma, 14 ( A.A ) - Bava 

muhabirinden: 
Adbababa'da lly11f mluke· 

relere devam edtlmektedlr. 81· 
taraf bir mıntaka yapılmuı 

hakkındı kıımen bir ınlaıma 
yapıldığına dair pylalar teey· 
yad etmekte ve doğru zenne· 
dllmemektedir. Beotb hiçbir 
İtalyan kanetl vapura bindi· 
rllmlt değildir. 

Parlı 14 (A.A) - Gazeteler 
yapılmakta olan mlıakerelerln 

ltalyın · Habet lhtll&fma ıulh 
yolu ile bir netice bulunm11ını 
mOsaade edece~lnl kat'i ıurette 
amld etmektedirler. Roma'dakl 
Habeş maalabatgOzara Pötl Pa· 
rlzlen mohıblrlne demlttlr ki: 

- ltalya'nın askeri hasırlık· 
1111 bize hayret vermektedir. 
Fakat dılmı doıt olıcağımıu, 

ltalya'nın hiçbir vakit Habe· 

Bundan batka İngiltere htl· 
kıimedne bu ihtiyat tedbirleri· 
DİD hiçbir saman İtalyan hl· 
kıimedaln me19eleyl Babeılatan 
ile ympacağı doğrudan doğruya 
m6sakerelerle doıtaae bir ıa· 
rette halletmek için tf mdlye 
kadar sadetmlt ve halen IU· 

fetmekte olduğu mesaiyi ter· 
kedeceğl mın11ına da gelmlye. 
ceğlnl blldirmlttir. 

Ayal samanda lnglltere hl· 
kıimetlne oıun mGddettenberl 
mGnazUlııflh mıntakayı ltpl 
etmekte olan İtalyan katHtının 
ha mıotakadan kat'lyyen ileri 
gitmediği, bllAlde Adlaabıbadakl 
İtalyan elçlalne Babeı htlkd· 
metlle mbakereye glritm~ıl.tçln 
talimat vermlı oldaAq da bil· 
dirllmlıtlr. 

Slr Con Saymon ~baba· 
dakl lagllls elçlılne bu mtlsa· 
kerelerin monf fakıyetle •eti· 
celenmeıtne medar olmak lıere 

Vapura Bindirilmediler. armara a allimleri için Bir Enı 
Zelzele Oldu Mekteb blnıamdan ayn 1" -ıiıtın'ı htlcumu dtlıOnmedtğlne 

ve 1928 dostluk maahedealnde 
hiçbir değltlkllk olmıyacığına 

dair kral ile B. Maeeollnl'nln 
verdikleri ıöze inanmakla de· 
nm ediyoruz. 

Ereğli'de Elektirik Santralı 

Mümessiller Geldi. Tetki-

Sesler işitildi. 
letanbul, 15 (Hoıusi) - Mar· 

mara'da yeniden zelzeleler ol· 
muı ve topa benzer ıealer da· 
yolmuştur. 

Fransız 

pılmıe husnııf ikamet yeri bir 

katlarını Bayındırlık Ba
kanlığına Bildirecekler .. 

lunan Uk mekteblerde bat ok11' 
tanların b11n kıyıd ve prtl.ıl' 
allelerlle birlikte oturmaları~ 
muvafık görflldGğtl blldlrll~ 
Oturma md11adesl · yangın ıelr 
Ukeel ne bqı · yalnıs tam ktt. 
gir binalar da verilecek, me~ 
tebln mllıtahdlmlerl bat ok,. 
tınların huıaıi ltlerinde çallf' 

Maliyecisi Geldi ımlmıyacaktır. Bavaguı, ıo" 
İstanbul, 15 (Hususi) - rlektlrlk gibi teal81t •arsa -" 

Bcıkumet tarafındın dı;et edl· raf lan kendileri tarafında' 

lıtanbal, 14 ( B aıaıi) - Ereğli elektlrlk aantralıaı yapacak 
Vlken mtlme11lllerl bagtln tehrlmlse gelmlılerdlr. 

Yapacak.lan tetkikleri Maliye Bakaabğana bildireceklerdir. 

lzmir, Istanbul ve Ankara'da 

Difteri Var, Çocuklara 
Aşı Yapılacaktır •. 

Ankara, 15 (Bmuıf} - 1etanbul, İsmlr .e Ankan'da difteri 
çoğaldığından Sıhhat ve içtimai MaHeaet Bakanlığa, 6 llA 12 
yaı ıraıındakl çocukların ıııyı tlbl tatulmuım •llAyetlere 
blldlrmlttlr. 

Bakanlık, grlble mtlcadele için rillyetlen talimat n emir 
göndermittlr. 

Bay Tevfik Roşdo Aras 

Istanbul'3 Vardı, Atatürk 
Kendilerini Kabul Etti .. 

lıtanbol, 14 (Haıaıi) - Dıt İtleri Bakanı Bay Tevfik Rtlşdü 
Aru bagtln Ankara'dan ıebrlmbe gelmlttlr. 

Dıı Bakanımı•, do~raca Dolmıbıhçeye giderek RelelcOmbur 
Atattlrk taiafındarı kabal boyaralmoı ve tazimlerini ınetmittlr. 
Bay Tnflk Riltd6 ~aı, baradı kaldığı mOddetçe dielerlni te· 
dnf ettirecektir. 

Japon 
Elçisi Geliyor .. 
utanbol 14 (Hoıusf) - Ja· 

ponya'nın Ankara bOy6k elçi· 
ltğine tayin edilen Bay İyo · 
maaa ay nihayetinde tehrlmlse 
gelerek Aakan'ya gidecektir. 

sanlyet n sallhiyet •erllmlt 
olduğuna Ube etmlttlr. 

Sir Con Saymon bundan ıon· 
ra demlttlr ki: 

Bozulan 
Hat Yapıldı. 

1ıtanbal, ıs (Baıaıf) - Bo. 
zolmaı olan Avrupa tren yola 
tamir edllmlftir. Trenler yarın· 
dan ldbuen aktarmuıs ltllye· 
cekdr. 

Felemenk 
Gemisi Gitti. 

1ıtanbul,- 14 (Haıoaf) - u. 
mınımızdı bulanan Felemenk 
mekteb gemlıi gltmlttlr. 

len Franııı maliye n11aretl lktı · 

ııdi kanunlar mCldGrtl bay Jul 
Pltart bagGn tehrlmlze gelmlt 
ve Ankara'ya gltmlıtlr. 

Erzincan 
Kurtuluşunun 

YıldönQmQ. 
Ankara, 14 (A.A) - Don 

gece Bılkevlnde Erzincan kar· 
tulatunun 17 inci yıldönClmtl 

kutlulandı. Saat 8 de baebyan 
mtlsamerede Erzincan kartala· 
ıana ald hıbralardan bahıedll· 
mlı bunu müteakib Eızincan 

tOrkOlerlle oyunları oynınmıt 

ve lıtlklAI plyeelle de mCltame· 
reye ıon verilmiştir. 

Erzincan, 13 (A.A) - Ba· 
gGn Erzincan kurtulotanan 
yıldöatlmtl parlak teubtlratla 
kutlolınmııtır. 

Fırka 

Namzetleri .. 
Teklrda~, 14 (A. A) - Uma· 

mi mecllı azalığını fırka nım· 
setleri ittifakla seçllmlttlr. Üye· 
lerden lklel kadındır. Meclisin 
bu ay ıonaada toplanm111 moh· 
temeldir. 

Köy Botçeleri 
Teklrdağı, 14 (A.A) - Vali 

Ye kaymakamlar k6y bdtçelerlle 
uğrapyorlar. Ônlmtlsdekl 1eae 
bayındırhk, 6konoml, ktllttlr 
alaaı11da yeal hamleler ghterll· 
mektedlr 

Pamuk Fiati 
Adana, 14 (A.A) - Pamuk 

ftatlerl dCltm6tt6r. Kiloau 51 
karaıı kadar çakan pamukla· 
nmıs iki gGndOr 41 ve 40 ku· 
roıı ıatdmıttır. 

Balkanlar'da Soğuklar 

üdenecekdr. 

Konsolide Edi
len Pozisyonlar. 

Ankara 14 (A·A) - T 
flıten: Frama ile aramı 

me•cad Modtls ahkamına 18 

f ikan koneoUde eclllmlı o 
gdmrlk poslıyonlarıadn 1 
A·l06 B·107 A·107 8·S78 
378 D·380 8·381 •e 390 
ve 39q B posleyonlar1 12' 
1935 tarihinden itibaren 1 
gtln içinde dekoaeollde edl 
cektlr. 

Bolu'da Bayan Sayla 
Şeref ine Bir Ziyafet. 

Bola, 14 (A.A) - Gece lJI 
ıevl salonunda Konya uylt~ 
Bayın Bediz Aydilek oerefl" 
Ulmeri temıll kola tarafıa.,t 
120 klılllk bir damb çay 
yafetl verllmlıtlr. Ba akoam IJ 
gene Bediz Aydilek ıeref--' 
Fırka tarafından çaylı danı 

rllecektlr. 

Bay Suad Yurdko..-
Şehlt.. mecllıl asaıından 8" 

Saad'la kırdeti Bay Foİf 
Yurdkoıa soyıdını almııl_..,. 

Kflçflk itilaf ökono-
mik Konseyi toplan~ 

Prag, 14 ( A.A ) - KO~ 
ltillf ökonomlk konee 
toplant111 ba ayın on eek~ 
yıpılacakbr. 

Bulgaristan' d• 
5 7 Komflnist Tutuldf 

Sofyı, 14 (A.A) - Som-' 
56 komtluiıt ta.kit edllml 

Bolu Şehir Mecli 
Bola, lf (A.A) - Be 

mecllal fQbat toplutıuaı 
mııtır. Vilayet umumi 
de 111babD ylrmlahade to 
cıkhr. 

- Habetistan hllktlmetl, U· 
loılar Karama genel kAtlbliglne 
tevdi etmlt olduğa mektubdakl 
teahhCldtlne ıad•k kalmıt oldu· 
ğana •e yeni bir takım hAdlae· 
lerln sohorana mAni olmuı 

için lcab edenlere tfddetll emir. 
ler vermlt bulandağuna beyan 
etmektedir. 

Bazı Köylerde Halk Ş u B AT 

Aç Kalmış, Erzak istiyor . ._K._~_! _1_5 ____ Benim blldl~me gôre, ban· 
dan başka Habetlstın İtalyan 
Uluslar Karamana herhangi 
mGracaatte balunmae değillerdir. 

Diğer bir ıaale · cenb •eren 
Slr Con Saymoa demlttlr ki: 

- Bizim bu' mee'eledekl .,... 
ziyetlmls tadar: Her iki mem· 
leketle de iti mtlna1ebetlerde 
bulanmakta oldağomusdan met• 
elealn mlllihane bir ıarette 

tetriyeıl için ellmlsden geleni ........ 

Kar Düşen Mıntakalarda Nakil Va-
11-----..... -~ 

sıtaları iŞiemez Oldu. 
CUMA 

Arabi ısss 
11 Zilkade 

utanbal, 14 (Huauıi) - Merkezi Anapa'da htlktlm ılren ıo· il·---------~~ 
Evkat Ezani 

~ok dalguı, lialbnlan kadar tealrlnl göıtermlye baılamııtır. Ge · 
len haberlere gôre\~ Eplr'de mtldhlt bir ıoğak •ardır. Sah akta· 
mındanberl yı~mıyı baıbyaa keeif kar; Fllorlna, Kozıne, Drama, 
Sellnlk Ye Yanya Yillyetlnln hertırafıaı kaplamı,, 60 l!antlmet· 
reye kadar ylk!elmlftlr. Bası köyler, enak lıtemekte •e aç kal· 
dıklarını bildirmektedir. Nakil •uıtıları, karlı mıntakelırda itli· ............. 

Gtlııet 

ôgle 
İkhıdl 
Ak.Mm 

1,15 
6,44 
9,39 

12 
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Bir Dersi.. Hasta - Tarihte Bir Köpek 

.... 
A•cıhk demek, atıcılık de · 

mektfr. Yani, sizin anlıyacağı· 

nız, lyl atana avcı" derler. Ata

hllene aşk olsun ... • Hele, atıpta 
•orana can kurban ... 

Fakat, her atan mutlaka vur· 

fllaı, •oramaz. Aram1zda öylP. 

•tıcılar vardır ki, eğer her at· 

hldarlle •armoş olsalar, vur· 

OladıkJarı şey kalmaz... Bu gl· 
hUere eorıreanız, onlar, durma· 

dan atarlar ve ~attıkça açılarak 
ha •tarlar, ha atarlar .. , Ben, 

•lılan içl boı aaçmalara hedef 
0 1rnamak için, dalma uyeallık 
gô&terirlm. Ne derteree, ne atar· 
lareı . 

- Bravo! . Aşk olsun!.. 

Der, geçerim. 

A•cılık:, atıcılık isler. Fakat 

dOşünüyorom : l'Menk atanın 
lllutlaka ağızla da atması lıizı m 

ınıdır? Ajanecı Muetafa'ya ka 

lırea, o, her türlü atmanın av· 

cılıkla miinaeı·betl olduğunu 

ıöy1er ve havadaki serçeyi gö· 
:zünden vurduğnnu iddia eder. 

'Günün birinde, tavşan niyetfle 

kos kocaman bir eşeği vurdu· 

ğuno da gene kendisi söyle· 

mfıtlr. 

Bldm doktor Hüseyin Hulki 

Ağabey de meebur avcılardan · 
dır. Her cuma ava gider. Çok 
tyl atıcı olduğunu avcı arka · 

daelan eôylüyorlar. Bekim ar 

kadaşları da B6Beyfo Holki 

Ağabeyin başa gürtşen atıcılar· 

dan olduğunu tasdik edf yorlar. 

Bu atacı avcı ile dün konuş· 
tum. Kendisine ilk ıorduğum 

anıl şu oldu : 

- Avcılar iyi atarlar mı? 

- Ba da 14( mı ya a birader .. 

Atamıyan, atmasını bilmlyen 

avcı olur mu? Avcı dediğin se· 

Din, çok atıcı olmalıdır. 

- Gnzel... Ben de avcı sa· 
yılınm ... 

Tılf eğin var mı? 

Hayır, yok .. 

Köpeğin ... 

Yok. 

Hu ne biçim avcılık be 

Y•bn? Tüfeksiz, köpeksiz av 
olur mu? 

- Olur ya... Ben palavra 

kolabane mensubum .. 

Doktor gOlmlye başladı. Kar· 

tısında yetişmiş bir avcı gfi· 

tünce, peşin para görmüş gibi 

le•inmfştl... Almmdan şapada· 

llalt öperek arkamı sıvazladı 
\'e bana aşağıdaki hlkAye ile 
nasip verdi : 

- A vcıhğa keklikten baıh· 

Y•cıgız. Keklik avlamak için 

~ iyi usul kekltğl yormaktır. 
ektik nasıl yorulur? Çok ko· 

lay.. Bir keklik alayına rast 

geldlğlrniz zaman, köpeklerle 

beraber alayın arkasına ıalula· 
Cağız. Keklik gidecek, biz de 

•rkalarından... Köpekler yoru· 
lur k • aya lurı patlar ve yolda 
kahrı 8 ar... ırak onlan, kalsın 
lar • varsınlar. BJz, keklikleri 

kovalıyacağız. Göreceksin ki 

keklikler yorulacaklar bitap bir 
b t 

•lde yere lneceklt:r . .. o zaman, 

Onları birer birer avhyacığız. 

Doktorun verdiği bu avcılık 
derelnden anladım ki 0 d , a, 
btalnı palına kulQbilnde dirsek 
Çftr«ıtmOş .. . 

Şakacı 

Belediye Bu yıl Mekteb ve Muallim Artacaktır. Hadisesini Hatırlatıyor 
Btr kadm '-ördüm, kucağın· 

Memuru. 
'ehir mecliııiniıı 1,;artamba .. 

güokfi toplantısında, f zmir şeb· 
rini aliik.alandıran birçok işler 
konuşuldu. Bunları, dünkü ga· 
zeteler y.ı.zdılar. 

Bu birçok işler arasmda, bir 
de, ha&ta bir memur hakkında 
verilen bir karar vardır ki, biz 
bugöu ondan bahııetmek iııtiyoruz. 

Mes'ele 'udur: 
Belediye zabıtası memurla· 

rından bir yurddaş, a~ır bir lıa • 
talığa tuıuluyor. Yani verem olu· 
yor. lzmir'deki hekimler, bir ııa· 
natoryomda tedavisi llizımgeldi· 
~ini söylüyorlar. Fakat parası 

yok ... Belediye yardım ederse Ea· 

natoryoma si.:lebileeek. Etmezse. 
hali haralı .. . Şehir wecfüi üyeleri, 
hu ba~ta memurun ışı iizerinde 
büyük bir hııssa siyetle durdular 

ve dediler ki: 
- Verem olan bu mernuru 

mutlakn eanatoryoma gön<lcrtce· 
ğiz. Sıhhatli zamanında, Beledi) e 
zabıta nıemurlu~u gibi en ağır bir 
i~te çalışan hu memur vatnntlaşı 
bakmak boynumuıun borcudur. 
( >oa, iyi oluncıya kadar maaşim 
\'ereceğiz. Bu beebelli. I•akat icab 
ederee daha -fazla yardımda bile 
bulunmalıyız. Bunu yapmalıyız 

ve yapacağız . 

Şehir mecliei üyelerinin, haııta 
bir memur, bir hasta yurddaş hak· 
kında gö terdikleri bu derin şef. 

kot eseri gi>zlcrimizi yaşarttı. Za· 
vallı hrı ta memur kimbilir ne 
kadar ecviodi? Tedavi olmak için 
aanatoryoma giderken, arkada bı· 

rakuğı çoluk·çocu~unun nafaka· 
lanoı dü~ünmiyecektir. Kendisi 
için de heroey temin edilmiştir. 

Bu yüksek şefkat eseri karşısında, 
hangi memur vazifesini canla, 
başla yapmaz? Bir adam, çahttı~ 

yerde kendisinin düşünüldüğünü bi· 
lirse, elbetteki daha başka türlü 
çalışn, kendisini dütfinenlcr yo· 
lunda ölmeyi bile göze alır ... 

** ,.__ _______________ J 

Nasıl Olur? 
•·•·il·---

Buca Bele-
diye Hekimin
den Şikayet.. 

Buca belediyesi tahakkuk 

Utlbl İsmail Atken imza•dle 

aldığımız 

yor kl: 

bir mektubda deni · 

"Bir haeta vardı. Belediye 

hekimini dairesinde aradım, bula · 

madım. Evine gittim. Bentlz 

çıkıyormuı. Haetam olduğuna 

eôyledim ve evime kadar gel · 

mesinl rica ettim. Bana (Şf mdl 

mekteHerl tef tlşe gidiyorum, 

gelemem) dedi· Halbuki hastam 

çok ağırdı ve gelmesi lazımdı. 
ANADOLU - Hıidlseolo iç· 

yOzftnü bilmediğimiz için yal· 

nız 1JlkAyetl yazmakla iktifa 

ediyoruz. Sıhhat mftdürliı~il· 
nün dikkat nazarını celbederiz. 

Kız Lisesi Olmıyan 
Yerlerdeki Kız Talebe. 

1935 · 1936 okuma yılında 
ayrıca Kız lisesi bulunmayan 

yerlerde Erkek lieelerinio hl· 

rincl devresine kız tılebe alana · 

bilecektir. Kızlar nehari olarak 

devam edeceklerdir. Yeril va 

zlyetleı; busoei tedbirler alın· 

ması fcah ettirirse Muallimler 

meclisinde görüsQlerek VekA · 

lete blldlrllecekllr. 

Tahsisat ta Yükselecektir.. !:r!ı~1Htr:~!:;~: b~::~~:: 
-----------------------1-----------------------V il Ayet l n yeni yıl varidat büt· dürlüğOnöo bu yıl bOtçeılode Maarif bütçesi geçen yıl 700 

çeeinin 1,500,000 lira üzerin· 5000, ziraat müdürlüğü biltçe· kfteur bin lira idt. Bu yıl 

den hazırlandığını yazmılJtık. sinde de onbln liralık bir faz • 1,114,000 Ura üzerinden lıa.zır· 

Geçen yıla göre, baytar mü lalık nrdır. )anacağı haber alınmı1Jtır. Yeni 

Zeytinciliğimizin lslahı 
-

Memurlar Yakında Mın-
takalarına Gidecekler. 

-------------- ---
Ziraat Bakanlığı (Zeytin ba- olmak, seyyar vaziyette ve atlı 

k>mı talimatnamesi ) hazırla- olarak gezerek köylüye budama, 

maktadır. Geçenlerde zeytin· ağaç dikimi gtbi işleri göstermt:k, 
ellik kursunda ders ve tatbikaı zeytincilik Bev~isini uyandır· 

gören ( Zeytin bakım memur malr, keıM zeytinUklerde başı 

lıırı) yakında vazifeye başlıya· boe lıayvan dolaşmasının önün~ 

caklardır. Talimatoame çıkın geçmek, mü tahstller 11raeında 

caya kadar memurlar şu şekilde birlikler yaratmak, yabani 

çaheacaklıtrdır: ağııçl11rın aşı latılınaeıoda kö) ltl 

Kestf zeytinlik mıntakala . lerle beraber çalışmak, f"zla 

rında enez ellişer ağaçlı hlrtr ürün almak için zeytlocilfğ\o 
örnek zeytinliği yeparak ağaç yokeelmrı;ine çalışmaktır. 

lımn yarısında fenni, yarısında Vilayetimizde halk kendili-

mahal!i ziraat eekli tatbik ede . ğlodeu faaliyete gf'çmiş bulun 

rek farkı halka gösternıek, ye maktadır. Dağlarda bulunan 

şil ve siyah zeytin hasat za delice zeytin ağaçlarındno bilek 

manlarını tayin etmek, zeytin kuholığında olanlarla yeniden 

eğoçlerrnın keellmt>slııe mAol 1eyıinllkler tesie edilmektedir. 
-

1\luallim işleri 

Terfi Listeleri Hangi 
Esaslarda Hazırlanacak! 

.Maarif Bakanlığından vilAyete 

gelen bir bildirimde aylıkları 

arhrılacak okutanların terfi 

cetvellerinin hangi esaslar da 

bilinde hazırlanacakları bildi · 

rllmfştlr. Bu esaslara göre büt· 

Menemen 
Haberleri .. 
Gediz Köprnsn 
inşaatı Bitmiştir. 

Menemen'd~n yazılıyor: 

Mf'nemen Cümburiyet Balk 

farkHı genclerl "Ulusunun öcO,, 

adında Menemen halkına bir 

temeli vermtelerdlr. Milli he· 

yecaııı, olusal duyguyu besllyen ı 

bo temsil, dün akşam da asker· 

lere verilmiştir. 

Yüz otuz dört bin liraya 

ihale edilen, Menemen Bergama 

arasındaki beton Gediz köprü · 

eü tamamlanmıştır. Yolun her 

iki tarafındaki bir buçuk kilo . 

metre uzunluğundaki ıae dö · 
ıerne yol fiç ay sonıa bitecek· 

tir. Bu vakitte köprünOn açılıe 

ıenllği yapılacaktır. 

Menemen köylerinde şimdiye 
kadar kavak vesalr cine ağaçlar 

olmak üzere yüzbln fidan dl· 

kllmlştlr. Köylerde 2000 den 

ziyade delice, zeytine aşılan · 
mıştır. Turgutlu'da bin ahlat 

ağacı da, cine armuda aşılan · 

mıştır. 

Menemen kaymakamı Nihad 

Şenman, Kubilay menktltaoı 

erbertletlndekl gayretinden ötü· 

rü,• fırkamızca takdirname ile 

ağırlanmıotır. 

Menemen'de hükumet cad· 

desi parke Ue döşenecek.tir. 

Bu taşlar Boroncok köyOnden 

alınmaktadır. 

çelere konulacak tahsisatın tah 

mini kolaylaştırılacaktır. Bunun 

taba.ini olarak tesbltl ile terf I 

edecek okutanların maae fark · 

larının 1935 yılı bfttçeelne ko · 

nulmaeı ve bu suretle aylıklara 

artırılac;ı k . okutanların aylık 

artımlarının vertlmeslnln im· 

kAn dahiline alınması bildlrll. 

mlştlr. 

Bu muamele; yalnıı bu yıla 

münhasır olacaktır. Bundan 

eoora ıabmlo üzerine iş yapıl · 

mıyacak, tf'rf ller için biltçtlere 

konacak tahelııat miktarı umu. 

mi meclislerce malum bulan. 

mak üzere mütrakfp yıllar için 

maarif idarelerince bazırl&nscak 

terf 1 cdvelleri 1880 numnralı 

kanunun lkfncl maddesi mud· 

hince eylul sonuna kadar mut· 

lak surette vilayet nsıtaelle 

İçerlf ı:ıler Balı.anlığına gönderi· 

lecektlr. 

Aylık artsmlarının ertesi yıl 

eylulünden verilmesine bakıla · 

rak terfilerin dört yıldıı. bir 

yapılacağı tclAkklet yanlıotır. 

Terf I eden okuıanların maae 

zamlarını ertesi sene eyltilün· 

den almaları dolayısilc kay bet· 

ilkleri mllddet, faeılaaı olma· 

mak ve muntazam lerfl gör· 

mek ı:ıartUe b6t0n hizmet &fi· 

reği içinde yalnız bir yıldır. 

Hizmet süreği ~31 eyhilünde 

doldurarak aylığı bir derece 

arttırılan 16 lira maaelı bir 

okutana eylul 932 lptldaeından 
itibaren 17 ,5 lira Ozerinden 

aylık verilecektir. Bu okutan 

kıdemini 934 eyhilOnde doldu· 

racakttr. 

yıl hOtçeıılnde 350,000 lira ka 

dar lılr fazlalık vardır. Bunun 

170,0tı O lirası yeni iooa edil 

mral ıasarlanan mektebler l dn· 

dlr. Maarif biltçeaiodeki kab11 · 

rıklığın sebebi; artan mekteb 

lerlo muallfm maaılarıdır. Çün· 

kü bu maa,ları köylü drğlJ, 

husuei muhasebe nrmektedlr. 

Maarif Haholı~ından vil4ye 

te gelen bir bildirlmdr, mual 

limlerln maaeları için köylü 

eline bakmaeıoa kat'iyven mty· 

dan verllmemrıl •e zıtteu ka 

nunen böyle blr~ey yapılmasına 

da imkan olmııdığt blldirllml~· 

tir. Bakanhk~ fazla mualHm 

kullanıluı111 IAzımgf'leo Y"rler 

için bu yıl yrnl bir çare ve 

tedbir alınacagı, ilk ıedrLat 

mtı'elesinin yeni ve iyi bir 

tek.le bığlanıcsgı bildirllmlttlr. 

VilAyet daire mlldO.rlOklerhı 

deo yeol yıl hüdçeıinlo g"ç~n 

yıl büdçeeine göre hazırlanma11 

bildlrllmlo 1. Bu t.cbebie maarif 

büdç,.sinln vilAyd umumi mec 

ll@inde ne ı~kil alaca!ı htlli 
dt>ğlldtr · 

Grib 
Yarın Mek
tebler Açılıyor 

Grib aalgınrnıo gösterdiği 

lftzum üzerine, Dikili ilkmek· 

teblerl dünden, Tire Ukmek· 

tebleri de eni.iti gönden itiba

ren bir haf ta mOddetle tat il 
edUmiolerdlr. 

Ayni milddetle kapatılmıt 

buluuan Bergama ve İzmir 

mektebleri de yarın a~ılacaktır. 

Kuşadası'nda 

Bir Cinayet .. 
Daha 7 Şillıid 

Dinlenecektir .. 
KuşadHı'odaamın Acarlar 

köyCinde sağır AJi'yi pueu kur· 

mak ıuretlle gece köyüne ge 
lirken çifte tüftği ate-tile öl· 

dürmekle euçlu koLur Süley· 

men ve beş arkadaşının duruş 

masına dün Ağırcezada denm 
edilmiştir. 

. Müddeiumumi muavini Bay 

Şc•kl döokO celsede sorgu bfi. 

kimliğinde evelce ifadeleri alın . 
mış ve mahkemece dinlenme· 

mlı:ı olan yedi eahidln dinlen · 

meleriui, suçluların aabıkaları 

olub olmadı~ının tesbitlnl lete 

mittir. Duruşma ha aebeble 

ayın 25 inci gOnOne bırakıl · 
mıştır. 

Ayın Tarihi 
Matbuat umum mQdilrlüğft 

tarafJDdan her ay Df'tredil· 

mekte olan (Ayın tarihi) kha· 

hının 12 inci eaym da çıkmıe· 

tır. Bu çok değerli kltıbı bft· 
tün okurlarımıza tavefye ede· 

rlz. (Ayın t•rlhl), kltabhıne· 

lerlmla:de mutlaka bulunması 

)Azım bir eserdir. 

oturmuttuk. Köpek çok eevlmll 

ve zeki bir hayvandı. Ara eın 

dudaklarını uzatarak, kadının 

kıb kırmızı dudaklarını öpmeye 

çalışıyordu. Ve yapamayınca, 

kuyroğonu ealhyarak, l:adınm 
yomueak dizini ihtönde tepi· 

nlyordu. Kadın is~ nazlı bir 

ıevgflf ~lbl dodalduını gene 

uutıyor, çekiyor, fak.at lt.öp"k 

arada aırada 14le gibi kıza mıf 
dudakları öpebiliyordu. z,.~k 
ve hürrly~t lıu; aı kamızd11 
ayakta duran birisinin dedl~I 
gibi: 

- Kendisi için çı ldırao bir 
erkeğe Optftrmez de bir köp,.ğ~ 
öptürür! 

Bunu ıryrerlrrken, Miladdan 

1500 ır.ne e• iki Flnlke'lll~rt 

hat rladım . Dudağını Lırmıu 

ile boyamıık modau, Fioike'de 

o zamandao kalmıştır. 

Fiolke'liler, malum; drnlz 

tlcım~tı ile uğra~ırltttfı. z,.kl, 
çalıokan, be":m tacir, bem un'at 

Ur bir mtllctıl . O tarihe kadar 

tam kırmızı boya da yoktu. Bir 

rhayete göre Fioike'lilcrln de 

riltri kırmızı rrnkte imft d" 
bu ıebcble keodilerioe Fıof ke 

d~nflmlı imle, amma, bu iddia 

•ariıl dl'"ğildlr. oı.. ol!!B, bu 

ifluı, onların ı. ırmızı boyayı 

keşfeım • inden Yt: onu mü 

hlm bir tic ... ret va ıtHı olarak 

knllanmıya b ~lamalarından 'e 

r11mltılir. 

11oyauıo keof jJ,., bizim tran. · 

nydald yol aı kadaşının boy ah 
ağızlı köpeğini hatırlatıyor . 

Kıbrıı aduı o tarihltrde Fi 
nike'lllerlndl. Burada oturan 

Flolke'lilerden biri bir köpek 

beeliyormuı. Günlerden bir gün 

köpek eve gelmlı.. Sahibi bak· 

mıo ki; köpeğin ağzı, krem ruj 

sürftlmOo gibi .lup kumızı .. 

- Acaba, kan mıdır, bir 
şey ınt yidi! 

Diye dikkat etmiş. Fakat bu 

kırmııtlığın kan olmıdı~ını 
anlamıe.. Merak rtmit ve kö· 

peğl taraPsuda hışla:ııış. , AL:· 
iDm üzerln.e doğrıı, kôpt:k 

Mden f•rlamıı ve Btıhi'tı doıl-rd o 
gitmiş. Adam da peşi eıra koı · 
mu~, köpek açıklara uırınca 

yere t: ğtlmle, bireoyler y!uılye 

başlamıe, . Biraz eom·a köpeği 
ça~ırwış ve görmti6 !!.l, ağız, 

geı.e kıp kırn:: ı zı, bayvıının D8 

yidiğtnl oraştumıe le nihayet 

banlımo, kabuklu bir ıııkım 

mr.hlulı.lı:r olduğoou görmöu 

köpt-ğhı Hl.ıibt, .Finli.eli zc kası 
ile bundan lbtHadtt t:toıfş, k:.J'· 
mızı boyayı meydana çıkarmıeı . 

Bu ıurctle kıımızı boya ılca· 
reli de yerytlzdne ayak hasmı.,. 

Kadınların, dudakları kırmızı 

ile boyamayı bu köpekten mi 

öğrendiklerini kestiremem. Fa· 

kat keoke bu Uolf köpek htz· 

retleri, kuyruğunu boy11aydı 
da, insanlar için taklld imkAnı 

olmasaydı .. 

M. Ayhan Gökçe 

Amerika'da Devlet 
Memurlarının Tev
kifatı Kaldırılıyor .. 

Vaılngton 13 (A.A) - Bıy 
Roıneld dnlet memorları ma· 

•olarından yapılan bdtOn tnkt

fıtın kaldırılmasını taedik et· 

mlotlr. 
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Mekteb- çağında olanlar: 5. 
967.376 (1928) 

Devlet mekteblertne devam 
edenler: % 91. 

Tahsil borçluloğu:5 · 14 ya~. 

Mekteb kurumu 
Anamektebleri (a) 

llkmekteblere ekli kilçftk 
eımflara yavrular iiç yaıında 
ana babalerının dlleklcrlle alı· 

nırlar; 5 yaşına girenler, ana· 
mekteblerine 1azılmıya borç 
lothırlar. 2' yaşında yavrular 
lç1n (30) ilenlll (Kadar) 

N ursery Schoole adı le auı · 
lan anamektebl vardır. Burada 
çocuklar günde (1 O) gllngen 
(Saat) alıkonulur, dç övün ye· 

mek yerler, öğlen soluğunda 

biraz da uyku kestirirler. Yu· 

karı suııClardak.ller, mektebte 
günde ancak 5 güngen kalırlar, 
yemekleri de çocukların ken· 

dllerl üstündedir. 

llkmektchlcr (8.D.E.F. 
a - ltkmekteblerde beş altı 

yıl okuduktan sonra çocuk· 

lar 1 O · 11 yaşlarında orta 
mekteblere (C) geçebilirler. 

8 - 12 yaoını bitiren kız 
erkek. çocuklar okuma çağı üç 
yıl sftren junlor fecbnlcal echo· 
ole orta kerteli teknik mekteb· 
lere girebilirler. 

C - İlk mektebte altı yıl 
okudoktan sonra ortamektebe 
geçmek iatlyen çocuk Ccmtral 
Schools denilen ticaret, san 'at 
teknik bölümlerine ayrılan ilk 
mektebin uzamış olan özlen 

(Hususi sınıflara devam ede· 
blllr. (D) 

D - C. D. E. ücOk (Had) 
lerlle gö!!terlleo mekteblerden 
gitmemiş olaolıır 14 yıışma ka· 

dar (Bl ücftğile imlenmiş (ha· 
ret) olan mektebe devem etml· 
ye borçlodurlar. Bu gibiler 
buradan Continoatlon Part Fi· 
me Clasaes diye anılan bütOn· 
lı:;jfol ek sınıflı mekteblere (E) 
d~vam eder. 

lnglltere'de ilk, orta okuma 
işleri için dirliğin en eOneç 

özlenlerlne göre kolaylıklar 

inceden inceye düşünOlmOş, 

lktülegenlerce (Terbiyeci) düze· 

nine konolmuştor. 

Ynksek Tahsil (B. I. J.) 
Orta tahsil: 
A - Yüksek mekteplere (J) 

kolojllere, technik, san'at ve 
Ulm (Fen) kollara ayrılan yftk· 
eek mekteplere; 

B - Yüksek muallim mek· 
teplerlne (H. ); ve 

C - Üniversitelere (1) gir· 
mek dotrolutunu kazınd1nr. 

Yetişkinlerin okumaları için 

18·23 yao arasında ü yıl süren 
yüksek halk mekt«-plerl (G) 
vardır. lnı;lltere halk terbiyeıai 
işlerinde günlln bilıd ve tekoi 
kinin son verimlerini tetik eden 
bir ö.ııeoişle tatbik etmektedir. 

Muallimleri 
Yetiştirme işi (H.). 

Moalllmler, muallim mek.te· 
binde yetiştirilir. Bu k"urumlara 
18 yaşında olmıyım alınmaz. 

Pedagojik: ertem (1) eertlCikesl 
alabilmek için 2 yıl okumak 

borçluluğu vardır (H. ). Bundan 
özge (Beıka) Unherslty Franing 

Departments'lerde okuyanlardan 
ellerinde bakalorya dlplomaeı 

olanlar pedagojik ertem s.er· 
lirler. 

Me81ek mektepleri 
İlk:mekteplerln VII inci 81• 

nıf larmın iistiine eklenmiş 

olan Jonlor Fechınicol ve Frade 
Schools (E) lerde okumak k>Z· 
erkek çocuklınn kendi dilek· 
lerlne barakılmıetır. Bu koram· 
lar güdllleo ereğe göre öğrene· 
cekleri tilrlü bilgi n yıtımlık· 

larda türlil meııleke anıklarlar, 

Sınağlar (1) 
Genel bakımdan t6rHl mek· 

teplere girilirken sınığı çeldi· 
mf'k borçluluğu yoktur. Böyle 
olmakla beraber, dileyen orta 
ok.ova geçerken kendisini sınığı 

1 , ' 

çektirir. Akçasız okuma ayrıca 
ayrıcalığını (İmtiyaz) kazanır. 
Yüksek okuvlara geçmek htl· 
yenlerin bakalorya vermiş ol· 
maları yahut Matrlcolatlon 
certlf lcate diye anılan sertlfl· 
kıyı elde etmlfolmalan gerektir. 

1 - İmtihan 

(1) Ehlıyct 
Tlfıkaeı olarak 

olma doğruluğunu 

muallllm 

kazanabl· 

Bay Kamil Geren 
Paris, 13 (A.A) - Tıb aka· 

demiei bııy Kimll Gereni teba· 
beti baytariye kısmına aza seç 
mlştlr. Bay Geren profeııôr 

Kalmet ile 36 yıl birlikte B. 

C. G. verem aoısının keef ine 
yardım etmlttlr. 

Fon etik Araştırmalar. 
Berllo, 14 (A.A) - Fonetik 

ara,tırmılar enııtltfteftnGn birinci 
yıldônflmfl Berlln'de merasimle 
kutlulanmıştır. Bu enstltiinün 
gayesi bllhaua etnoğrafya saha· 
eında fonetik ean'at berinde 
araşurmalar yapmak ve bunları 
Gramofon plakları Dzerlne kay· 
dettlrmekttr. MQeseesenln elinde 

Brahmsın 1889 yılına ald Pi· 
yıno için yaptığı çok kıymetli 

tetkikler vardır. 

Trakya, Bursa, Manlaa, lzmlr - - - - -

çevrelerinden maada yerl«-rl leri Kimlerdir? C. H. Fırkası Vilayet 
tamamlle yağıth geçmiştir. Ya· 

ğışlar Akdeniz kıyılarında yağ· Kongresi Pek yakında Toplanacak. 
mor diğer yerlerde karla karı· 
tık yağmor nya kar eeklln· 
dedir . 

Yağışlar Ege mıntakasıoda 

2 llıl 3 mlllmetre araııında di
ğer ınıntakalardı 10 il& 18 
milimetre arasındadır. 

Trakya ve doğu Anadohıso 

ve orta Anadolu'nun U~ak, Is 
parla çevrelerinden maada yer· 
lerl tamamlle karla örtülmüş 
tilr. Karsta karın toprak üstün · 
dr.kl kalınlığı bir metredir. 
Dit'!er y~rlerde karın kalınlığı 

2 il4 25 santimetre ara:ıındadır. 
Bava suhunetl Trakya, orta 

Anadolu fi., Karadeniz kıyıla 

tında diioe nazaran 5 HA 10 

dt>rer.e düşüktür. Bu gece en 

dü14ük suhunetln sıfırın altın ıla 

Edlrne'de 12 Afyon ve Yoz,!?at 
6, Kare'ta ve orta Anadolu'nuo 

birçok yerlerinde 15 derrCe· 
dedir. 

En yfiksek subuoet Rizede 
28 Trabzon'da 22 Gfr~son'da 

21 derece kaydedilmiştir. 

Casus 
Milyoner 
Yakayı Ele Verd\ 

Parla 13 (A.A) - Lö Jurnal 
1882 tarihinde Almanya'da 

doğmuş olan eski Proaya za· 
bitlerinden mUyoner baron 

Klement Deradovitzln Parlste 
tevkif edilmiş olduğunu haber 
vermektedir. Baron 1910 ta· 

rlhlnde Parls'e gelml" ve orada 
lüks bir hayat sürmüştü. Jlarb 
esnaıımda Fransız, İngiliz ve 
Amerikan makabil caııusluk 

teoldl4tlatı bir Alman caııusu 

olan baronun tahrlk4tıoı:o far. 
kına varmışlardır. Baronu İıı· 

panya, Amerika ve Felemenkte 
bftyük bir mnslkıelnaıı olarak 
tanıyorlardı. 

Sar GOmrükleri 
Parla, 14 (A.A) - Resmi 

gazete şanları yazmaktadır : 
18 2 tarihinden itibaren Sar 

arazisi Franıııs gftmrClk budot· 
ları içinde bulunmaktan çıka· 

cak ve Alman giimrük hudut· 
tarı içine girecektir. Bu itibar· 
la Iı'ransız gamr6k hududa 18·2 
de Franea·Sar hududundan çe· 
Jdlecektir. 

ltalya ve 1940 
Olimpiyatları .. 

Roma 13 (A.A) Spor 
mahaflllne göre, İtalya'nın 94:0 
ollmplyad oyunları için Tok· 
yo'non gösterilmesine ancak 

940 seneııl Japon İmparatorlu· 
ğunun lklbln altıyüzdncü yıl· 

döniimü olduğundan dolayı 

muvafakat edecektir. Bundan 

baeka İtalya bu ııuretl halle 
ancak Oslo ollmplyad kongresi 
1944 eeneel için Roma'yı ka· 
bul ettiği taktltde letlrak ede· 
cektlr. 

Amerika Para Işleri 
Vaşington, 13 (A.A) - Yftce 

divan 11ltın esaaına dair kara · 
rına vermeksizin diin toplantı· 

ııına nihayet vermiştir. Bu ka 

rırın bugftn öğleden sonra ve· 
rllmeıi muhtemeldir. 

Manlea, (Bususi) - Manisa 
Valisi Bay Murad Germenin, 
en büyftk eeerl olacak olan 
Manf111'da yapılacak memleket 
hastaneslofn temel atma mera 

simi yapılmııtır. 

Bu hastanenin ihale bedeli 
99,000 kOaur liradır. Sözd~n 

ztyade iş adımı olan kıymetli 

Manisa Valisi Bay Murad Germen 

valimiz, vilayete geldiği gün· 
dtıoberl cezri tutumları eeyeııinde 
muhaeebel hososlye mali vazı. 

yetini tamamen düzeltmiş, böyle 

büyflk eserlerin meydana getl 
rllmeel esbl bı temin olunmuş 
tur. Yakında Manisa· Turgutlu 
yolunan da yapılmasına başla 

nacak, bu suretle vUAyetimiz 
kazaları tamamen şose ile bir 
birine bağlanmış bulanacaktır. 

Hastane ve bu Turgutlu yola 
valimizin namına He!ebed unut· 
turmıyacak bir eıer olacaktır. 

Umumi meclis seçimi: 
VllAyetlmfz Umumi Meclis 

ııeçlmi neticesini btldJrlyorom. 
Bose~e Umumi Mecliste geçen 
seneye göre fkt üye fazladır. 
Salihli, Alaşehir, Eşme birer 
fazla ftye çıkarmışlardır. Kırk· 

ağaç bir üyelik kaydetmiştir. 
Bu yıl Umumi Mtıclie Oyeleri 

:~2 dlr. Üyeler arHında 4 bat· 
yan 28 hay vardır. Manisa, 
Turgutlu, AJaşehfr, Eşme kaza· 
ları birer bayan üye çıkarmış 
lardır. Üyelerimiz şunlardır. 

Alaşehir, Belkls Muıtafa, 

Hüsnü Abdullah, Mazhar Yazar 
lea KAmll Ôzkan 

AkhlSBr, Mehmed Emin, 
Yahya Hayati, ~üzhet Işık, 

Selman Ragıp, 

Gördes, Selıibiddln Aeım, be· 
tediye relııl Rahmi 

Eşme, Fahriye Ferit, beledi· 

ye reisi Mustafa Aslan 

Kırkağaç, belediye reisi Celil 
Kola, Ahmed, Etem, Şerif 

Ekim 

Maniea, Neflııe AUmcan, kfU. 
l&htaş oğlu Rııa, eıı.kl belediye 
reisi Ali Rıza, kereıtecl Raşid, 

eczacı Sadettin 

Sallhll, Sinan Hamid, Da. 
vash Rıza, Alt Vehbi 

Soma: Yusof Fahri, Hasan 
Tahsin. 

Turgutlu: Hıfziye Ziver, ZClh· 
dü Akın, doktor Seyfi. 

Demirci: Belediye reisi Meh· 
med Ünlü, Edib Çlf tçl, Mah· 
mod Çayköylft. 

Şu neticeye ~öre Salihli, 
Demirci, Eome, Gördes ilyelerl 
tamamen değişmiş, Mınlsa'da 3, 
Turgutlu'da 2, Alışehlr'de 2, 
Akbisar'da 1, Soma'da dı 1 üye 

değlemietfr. Mecliııln 32 iiyeııln· 

d~ oo ~ü ee~, oo ~kmo 
y«-ni üyedirler. 

§ - Cuma l!ünkü tezaharat 
esnasında Ltr kı.za netlce&lnde 

ayağı kırılan Bay Hıfzı MQnlr 
Dişçi Memleket hastanesi ode 

tedalidedlr. Manisa'dn fırka I~· 

lerinl tanzime memur İstanbul 

eaylavı B:ıy Ziyaeddin ve daha 
birçok Zl!vat Hıfzı Müolr'I bas 
tanedr. ziyaret dmişler ve ha· 
tnı oı eormuşlardı r. Kmk teh· 
tikeli g<'irünmüyor. Eo ufak bir 
tt'blike ııtzildlği takdirde blUün 
ihtlmamlar eslrge~mfyecek, kab 

ederse kendisi lstanbol'a gön· 
derllecektlr. 

§ - C. H. fırkaıu vilayet kon· 
greef çok yakında toplanacaktır. 

Manisa, 14 ( A.A) - Mani· 
Pa'de yftzbln liraya yaptırılacak 

• 
olan Memleket haatanesinln 
temelatmı merasimi bugan çok 

kalabalık halkın lılirakile vali 
tarafından yapılmıştır. 

iki Yabancı 
Banka. 
Memleketimizdeki Ça
lışmalarını hırakmıya 

Karar Vermişler. 
İstanbul, (Husuııt) - Ôğren· 

diğlmfze göre şubatın onbeşln· 

den itibaren bazı ecnebi hın. 

kalar Tllrklye'de faaliyetle· 
rint tatil edeceklerdir. 

Bu aradı banka miidürlil· 
ğQnftn Akça Bakanhğlle temaıı 

etmek üzere Ankara'ya gitti· 
ğlni habet aldık. 

AJAkadarlar yanında yaptı · 

ğımız tahkikata göre ecnebi 
bankalarının sermayelerini iki 
milyon liraya vardırması için 

hükumetimiz tarafından verilen 
mühlet, şubatın onbeşlnde bit· 
mektedlr. 

Bir Amerikan bankaııı, Ame· 
rika'dakl idare mecllslnln ka· 
rarı üzerine Türktye'dekl bu 

şubesinin sermayesini iki mil· 
yona çıkarmak istemediği için 
tasfiye muamelesine başla· 

mıştır. 

Merkezi Romanya'da olın dl· 
ğet bankı da Romanya'dın 

döviz çakarmık yaaak olduğunu 
Heri eftrere.k eermıyeıılnl artır· 

mıyacağını bildirdiğinden, bu 
vaziyete göre bir anlaşma ya· 
pıbllmek ftzere mftdtlrdnd An· 

kara'yı göndermletir. 
Bo banka, icabında muıme· 

lelerini mlHi bankılarına dev· 

retmedf ğl de düşiinmftş bolu· 
nuyor. Fakat bonon Akça Ba· 
kanhğı tarafından kabul edillb 

edllmlyeceği hen6z belli de· 
ğlldlr. 

Bu b11nkanın vaziyetinin 
Perşembeye kadar belli olacağı 

zannediliyor. 

Son lcad olarak televizyo•• 
bekliyoruz. Sisli filim de böJlt 
olmuşta. Sinemalarda ıktörll' 
rln ııeslerlnl, . şarkılarmı duJ' 
cağıs diye, beı · altı ıene e•f~ 
hep bekledik. Nihayet geldlı 
ıılnemaoın beyaz perdeleri JI/ 
söylemlye başladı. 

Şimdi de telefonla konueot' 
ken, makinenin üzer!nde 12)<f 
kıtaeında bir levha olacaklDı• 

orada kiminle görilollyoraao ' 
zat, canlı, hareketli, mlkrefoo• 
elinde ılze IAf eOylerken gör•· 
cek imişiz. J.ondra'da, bo hı 
pek yakında başlıyor. Telefi' 
yonu yanlıı anlıyınlar, tele fa' 
aeılınca evin içinde ne var " 
yok en gizll şeylere kadar gfJI' 
mek, görOomekten tel4şa dOI' 
mOşlerdir. 

Dfinyada gizil ıey vakıa beoe' 
yoktur ve olamaz amma, gMI' 
görmek de bir mes'ele! 

Televlziyon aşa~ı yakarı b" 
ıı:On dörtyilz liraya m•l e>loy~ 
mof. O dı, ocuılar, radyo gl• 
olur. Olur amma, bu gizli flf 
ler meıı'eleıl mide bolıncbd. 
yor. Dünya ne tuhaf .. lnıaalıf' 
r•n birbirinden gizli tuttuğa ... 
zannettiği neler vardır ki.. ~ 
giıllllk nihayet aayılı goolf 

içinde kahr. Benim gizli ' 
görmek Adetim değildir. Mtl 
bur olur da gizli tutacağım il 
eeyle karoılışır8ftm o bat~ -
Hele televlzlyon bir çıkııın lıf 
kalım... Galiba benim nazari~· 
lerlme yardımcı olacak!.. Tedf 
edenlerin hakkı varııa lnıaa., 
ablak dftstorlarına televlıtycıl 
ile bir daha bakmak lııteri_. 
Bele hele bekllyeUm bak~abıt 
Arabın {KflllCl AtlOyaa 
dediğini ben ~z TGrkçe ol 

eöyle diyeceğim : 

- Yarın yakındır. " 
~~~~----ı--~---../ 

Çarşaf ve 
Peçe Kalkıyor. 
Adana'lılar da Bu 
işi Ele Alıyorlar. 

Adana, 14. ( A.A) - Beledi) 
meclisinin ııon toplınt111ll 

oehrlmlzde bası kıcbnlırıatl~ 
elıln giydiği çaroaf ve ~çe M 
hemen yasak edilmesi dıerfll 

konoşmılar olmut 'f'e ha blol~ 
sizliğin ııığlık 'f'e kaçakÇI., 
bakımından köUllüğli ortıı~ 

dökOlmftştOr. Do lş meclllP.' 

yarınki toplantısında kat'i ~ 
ııona bağlanacak ve ya8'1j 
bışlımasına yakın bir gftnlelll" 
konacaktar. 

Uludağa ya Hava estf' 
ya Dişli Demiryold 

Yapılacak •• 
Buru 13 ( A. A) - sotf' 

belediye mecltd ııon y•:d 
toplantısında konuoulan ~ 
şlk loler aruındı Uludağ'• ~ 
hava hattı veya diell demb1 
yapılması lmtly11ının abO~ 
ııına ve bu tein yapıhll.,... 
çoklukla karar vermletlr. 

Rusya • Yuoanistaıı 
Ticaret Anlaşması·· 

İııtanhol, 14:f(Hoıuıl} - :;. 
yet hdkô.metl ile Elen b~ 
meti aruında baohyan d ıtJI 
moahedeel mdzakerelerl b~ 
ve moıhede, tarafeyn 111 ~ 

hasları tarafından pırde 
mittir. 



bire satııları aıağıdakl ıek:U. 
dedir. 

QzQm Satışları 

Keyhusrev'in Sarayından 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

Karayakut 303 Ko~peratlf l:J 
49 S. ~llleyma. 12 

15 
14. 
12 

Met. mv. ihtiyacı için 116 ton yunus marka afiper çimentoıu 
açık eksiltme ile eatıo alınacaktır. ihalesi 27.şubııt.935 çaroambı 
gftnQ ıaat 15 de yapılacaktır. Muhammt-11 bedeli 4176 liradır. 
Beher ton çimentonun tahmin edilen b~dell otuzaltı liradır. 
Muvakkat teminatı Oçyaz onüç liradır. Talihler oartnamealnl 
her gcıo kıtlada Met. mv. Hl. al. komieyooonda görebUlrler. 
lateklller 2490 aayıh arttırma ve eklUıme kanununun tldocl 

maddeıfode yazıla veafkılarla birlikte ihale günil kışlada Met. 
mv. Ht. al. ko. nana mılrncaaıları. ll IS 19 24 415 

12 j. Taranto 12 
9 Şınlak z. bir. 13 50 15 50 Çalındı. Halk Bağırıyor: Zindehad .. 
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Satışları Miletahkem mevki Sa. Al. Ko. dan: 

Kara Yakut direğfn yanında da iki insan 
görClndü. Bunların blrt tiz bir 
nekkare ü( ledl. Diğeri penc;e· 

sinde yalın bir pala tutan 

heybetli bir arslan rumlal 
havi yeeil, kocaman bir sancağı 
bo diuğe çekti ve hemen bu 

14hzada yerdt>n göğe doğru ve 
fırtmah bir bağrışma yOkseldf: 

Zeytinyağı 

Kilo 
fote berkee, gördGğünün bir:- 1!8875 Moh. eh. 

hakikat olduğuna aelA inaua· 19000 " " 
24 50 
lS 

28 
19 

Met. Mevki için muhtelif cina ve eb'atta açık eksiltme ıuretll• 
Hndık yaptmlacakhr. Mubamnıen bedell 3 ı 4.3 liradır. Mu vık kat 
teminat akçaıı 236 liradır. İhalesi: l 7·Şubıt 935 Pazar ~ünCl saat 

15 de kışlada Met.Mv.Satıa alma ko. ounda yapılacıktır. lıtelı.lllertn 
şartnamesini hergftn kıtlıda Met. Mv. Sat. Al. Komtsyocunda 
görebilirler. İstekliler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kauonu· 

non :l.lncl ve 3.GocCl maddesinde •e şartnamede yazılı veelkala· 
rile birlikte ihale ıaatlndtn evvel komisyona mtlracaatları ilan 

Elleri kalkanh sipahiler 
"Dayak JranM paytabtanı lurıb 
geçiriyorlar. 

Balkı kırbaç, sopa darbeleri 
ile Şehlntah Keybuerev'ln aara 

Y•na doğra sOrüyorlar. İçlerin· 
de yerlere yuvarl nıb bu atla· 
rın nallar.na çlğnentnler, acı 

ıcı bığr.ııınlar da var. Paytaht, 
tınyerlnin daha yeni ağardığı 

ıo esnıda, aankl bir 14hzada 
kılıçtan geçlrllen binlerce in· 
•anın acıkh bağırtılarUe uğul · 
doyor. 

Kısa bir vakitte sarıyı ku· 
Caklıyın b6yftk meydan bmm 
gibi JnHnla doldu. 8enfzler 
ıapıarı, vftcudlar hummala, 

~özler yaolı ve dumanlı ... 
Bu binlerce ineanın korkoyle 

Orpererek sOzdllğü Keyhusrev'in 
earayı, glaeoln serptiği yıldız · 

larla bu mıhoerlu ortasında 
iklncJ bir gök gibi ytikself yor. 

Sarayın kalan n yftkeek 
ıorlarana yaıJanan göz kama(· 
tırıcı mermer merdivenler, ka · 
lın zincirlere vurulu iki 11rıla · 

aın yanında nihayete erJyor. 
Bunların yanlarında da birer 

heykel gibi, tunç mlğfe . 11, ya · 

lan kılınçh nöbetçiler duruyor. 

İşte bütOn gözler, ha kor· 
konç aralanlarla, heybetli nö· 
betçllerln beklediği eırarh 
iıaray kapııına Hph... Meydan, 

atlılarla Ortala Te şehrin büt6n 

aokalı.ları 11yıaız askerlerle 
IUıh ..• 

Sarayın kapısında bir elle· 

rinde bDytık bir tunç levha, 

diğer ellerinde de birer ılyab 
topuz bulunan iki deT clseell 

ıdam daha görGndD. Bunları 
da, kollarını göğııilne çaprazla· 

ınıı, beyaz gar Hkah göbe~lne 

kadar ıarkmıı, bepfalnden dıha 
CIB1eli, daha boylu, kftçlk 

batvelerle açıhp kapanan ba · 

caklarındaa baıka her uzvu 

bir heykel gibi kımıldamıyan 
diğer btrl tak.ıh etti. 

1)çQ de ıarayın kap11ındıın 
çıktılar. Merdivenin fist baca 

lba~ından evvelki balkonı; an· 
dıran yerde durdular. Şimdi 
baıan halkı; boğucu bir heye · 

can earımağa haeladı. Göz be· 
bekleri çukurlarından fırlıyacak 
derecede açıldı. 

1'1111 bu 11rada aarayın bOyOk 

.~bbeılnde yilklelen lı.ocaman 

ANADOLU 

-- GQnlilk Siyual Guete 

Sahip ve Baoyazgam 
Baydar Raıdtı ÔKTEM 

Uıaunıf neıriyat ve yazı işleti 
111GaG.ra: Kemal Talat KARACA 
fclarebaneai: ---

İsnıir İkinci Beyler eokağı 
C. Balk Fırkası binası içinde 

r Telgraf: famir - ANADOLU 
elefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA1TJ: 
'Yılhıı 1200, Alb aylığı 700, Üç 

ayhğı 500 kuruıtur. 
l' ahanca memleketler için 1enelik 

abone Gereli 2 7 liradır. 
Beıyerde 5 Kuruıtar. 

~- geçmiı n6shalar 25 kuruotm. 

-

- Zlndebad! "Yaşasın!,, 
Keyhusrev'e ozon ömürler 

dileyen hal ttın bu zoraki bağ· 

rı~ması da birbiri ardmca ko· 
camım tuoç levhaya v11rulan 
karatopıızlann gftrülUllerlne 

b ğufdu . Ortalığı bir müddt:t 

te, tunç levhanın korkunç 

uğultular' doldurdu. Bunlar 

susunca ıtksakallı adamın ku· 
laklan parçalıyan sözleri do· 

yoldu: 

- Ey mllki İran'ın bahtiyar 

evlAdJarı! Ey tahtı ff'hlnşabinin 

ıhenln pulatlan! Ey ayın, gü· 
netin ve !fehlnşahın ııadık kof. 

lan! Biliniz ki, bu uğursuz 

gece içinde ulu eahlO tacındaki 

.. Kara yakut,, çalınmıştır. O 

.. Kıra yakut,, ki, yer ve gök 
kurulah, ioıücin vilcud bulalı, 

felekte emealinl gören yoktur. 

Y tryiizüode mevcud bütün 

mücevherlu, tekmil elmaslar, 

onun değer ve babası yanında 

bir zerre toprak gibi kalır. 

Ona bir lihıa dikilen gi'zler, 
eaçtığı gilrJ parıltılardan kama· 

ııır. Ona yftz ıdrüoce noroba· 
sardan mahrum körlerin göz 
lerl açıhr. 

Bunu kimin çaldığını bilen, 

ltitf'n vara. ıöyleıılo. Bflib, 

lşltlb de söylemlyenfn cezası 

ôlGmdOr. 

Bunu çalan da itiraf ve 

.karayakutu derhal teslim etsin. 

Akel takdirde ıevketli oehin· 
şahın 172 türlO ölOm işkence· 

)erinin hepııine eıraeıle düçar 

edilecektir. Veeeyl o lioetlfnln 
haline ... 

Bu ıöz sona erince 
halk hep bir ağızdan 

talar: 

bGtiln 
bağrış · 

Zatı hOmayun emin ol· 
sun! Taçlarıoın ziynetini kim 

çaldıse behemehal bulub tes· 

Um edeceğiz! Karayakut gene 

ula oehlnıııhm tacındl nurlar 

saçacak .. Zlndebad .. Zindebad .. 

Zlndebad! .. 

Başvczirin idamı 

mıyın göılerlle oıekıo bir halde 
Efserl'yl ıeyredlyor. 60 lstlb . 

famlar, bu hayretler içinde 
ıarıı lıyordu. 

Meydanın ortaeına yuvar lana 
yuvarlana getirilen bftyftk ve 

kanlı bir ağaç kiltüğilnün yam 
başına, 4df'ta boğaları bile bir 

!!erçe kuou gibi haklayıverecek: 
iri yarı bf r adım dfldlmlştf ve 
halk sık-sık baş uçuran saray 

cellAdı Yezdanı 'yı da derhal 
teşhiste güçlQk çekmemfotl. 

Cellad hemen her gun keudi 
emrile başlar kopardığı ( Ba, 
vtzir) e karşı da herhıogi bir 

ölnm mahkumuna bakar glbl 

kayıdsız ve duygusuz bakıyordu. 
Bu sırada kucak kucak ta· 

oman odunlar da, kanlı kfttüğün 

beı oo adım ötesine yıgılar11 k 
ateşleomlşlerdl. 

Şf mdl saray kapmndak.f ak. 
eakallınıo vab~i bir caonar 

böğürttleüuü andtran sesi tekrar 
t1 ğuldamağa baolamışh: 

- Ey halk! Zatıhümayun, 
tacının güotş nurlu yakutunu 

çaldnan bir batvezlrio, blrgfin 

bfttilo tacını da çaldırabilt ce 

ğini ve hattl biltOn illkesiol 

düşman ellerine geçlrebilece· 
ğlni dGeClnerek onon gaf il kel. 
leııioln vGcudoodao ayrılmaeıuı 
ferman buyurdular! Ey cellid! 
emri Of'hiotıhf yl infaz et!. 

CellAd; satırını içi yağ dolu 
kazana batırdı. Baoveılr yanan 

ateoe karo• yGzQııtil kapanarak 
son ibadetini yaptı. 

Fakat daha bu ibadeti bit 

meden kuvvetli bilekler tara· 
fından bir çöp gibi kıpıldı, 88· 

tarından şıpır tıpır yaglar dam· 
hyan cellAdın öniloe ahldı. 

O da onu •A•ç kCltftğiloOo 
yıaına yahrdı. Baıııuı ~fttOğiln 

ftzerlne yasl11dı. Sağ ayağlle 

belinin ortaıına basta. Sol elil11 
saçlarını sımsıkı kavradı. Satı· 

rını havaya kaldırdı 'e bir 

lihzada mahkumun boğazını 
yapıştırdı: 

- Tap! 

Diye bir eeı işitildi. Cellidıo; 
kesik başı saçlarından bvra 
mış olan eli kanlar içinde yo· 

karıya do~ru yükseldi ve halk 
korkusundan soloya ıoluyı bu 

başın hald canla gibi parhyao 
gözlerlot>, mosmor kesilmiş ren· 

gine, mütemadiyen sızan kan· 
larına acı acı baluıtılar. 

- Devam Edecek -

Bu r.ağrışmalar, baykmoma· 

ter gene bir nekkare ile ho · 

ğoldu. Saray dıvarlartnın avlu 

nihayetindeki demir klpı ho· 

murdanarak açıldı. Yarı çıplak, 
zencirli blc adam, kıhçları, 

palaları 11yrılmııı mubarlblerf D 

arasında meydanın ortasına 

doğru ıürüldil. 

~~~~~---~~~~~-

Herkes dehşetten dona kaldı. 

Çünkil bu, ııehlnoahın baıvezlri 

çok aevdJğl Efserihan'dı. ŞeT· 

ket Te ııahaoatta, debdebe ve 

parlaklıkta, nlfuz ve satvette 

KryhuııreT'den geri kalmazdı. 

1 s pan ya' da 
Hnktimetin is
tikbaline Dokunan 
Bir iş Konuşuluyor .. 

Madrld, 14 (A.A) - Bugiln 
bOkümetin istikbali için çok 

mühim bir gGndOr. Filhakika 

bOktlmet reisleri sllth kaçakçı· 

lığı mes'elesl hakkında vaziyet· 

lerlnl tesbit için bogaa toplana· 
caklardır. HOktlmetl tetkfl eden 

Pirina yağı 

137875 

Zahire Satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
4 Fasulye 
4 Pamuk 

7 75 
47 

7 75 
47 

olunur. l 5 10 15 (341) 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

111111111111 Vukuat 111111111111 

Rakı Kaçakçılığı 
Yukarı Sinekli caddesinde 

Halil oğla ~Jbrahim ile mahal · 
leblcl Mehmedin evlainde ralo 

fmılloe yarıyao bir kızan, bir 
lobtk ve ıalak anason hulun· 

muotur. 

Eşek Isırmış 
Turao'da MeotmPn cadde 

dnde f;rı;t7"°b'ly-Ali';ı;f;;;;-

bpııı öntıod" bağlı bulunan 
tşeği; .Mustafa oğlu yedi ya~ıodı 

AU'yl ısırarak yaral11ınıotır. Ete. 

ğin kuduz olması ıbdmalfne 

karo• ıuii~ahed,. altına alınmıeur. 

Neden Acaba? 
Aziziye mahıJleelnde havlucu 

sokıığında otunn bay Hüs .. yi 

oin evine ~İren Osman oğlu 

İbrahim; bir takım t lbiııe ahb 

gittiğinden zabıtaca tahkikatı 

başlanmıştır. 

Sarhoşluk 
BirJoclkordonda Mehmed oğ· 

lu SOleyman ile Said oğlo Ftb 

mi arasında sarhoıluk yOzOn· 
den kavga çıkmıe, SGleyman 
eo bardağı ile Fehml'yl bae1n· 
dan yaralamıfttr. 

Çocuğu Kaçı.-mış 
KAmllpaoa caddesinde kalbur· 

cu Bay lıımall'ln erkek çocu· 
ğonu baoka yere kaçırmalı.la 

suçlu Salih kızı Ayşe adliyeye 
veril mfetf r. 

Bıçak Taşıyormuş 
Sel'ill mesçlt mı1ıalleılnde 

lacı Ali caddeslnı•e KAmil oğ· 

lu Ali'nln fizerlndc.ı bir bıçık 
bulunmuştur. 

Yankesicilik 
Cel~b Muııtafa oğ:u bay 

Mehmed'fo parBl!ını yankegfcfllk 

ıoretlle Tilkilik caddeııinde 

aıırmak latiyr.o Yusuf oğlu Ya· 
budl A lf yakalanın1şt11. 

Karakolda da mı bu? 
Bir suçun ıahldl eıfatile 

polis karakoluna çağırılan Ah· 

med oğla ateıçl bıy Bilıeyln 

sarhoşluk ıalkasıle karakol 

içinde ba~ırıb çağırmak n 
masalara vormal ıuretlle reza. 

Jet çıkardığından hakkında tab . 

klkata baılanmııtır. 

Acaba Kim di? 
Güzelyah tram•ay caddesinde 

Mustafa oğlu bakkal Bay Tn. 
f lk'in dOkkAnının aema kili· 

dini acar1k lçlndea eıya çıt. 

malt letiyen bir hıreıı komou· 
ların duymHı Clzerlne klç. 
mıotır. 

Bıçakla Yaralamış 
Kuyumcular çarıııeında Kadri 

kızı Bayan Saadet'I eebebılz 
olarak bıçakla balcf mndan ya. 

nhyan Salih oğlu Nuri zabı· 

Bir horç lçlo emlak ve t";y 

tam bankaeıodan ödGoç aldığt 
paraya mukabil bankaya ipotek 
edilen turan menemen cadde 
efnde 60 tıkf 128 yeni numa 

ralı ayrıca hıtbçeyi müotemil bir 

ev ıağı panayot alelı:sandra ha 
nf'&İ ıolu papaz oğlu aleluaodr 

bağ n bııhçesi arkası df'mİr 
yolu önü menemtn c•ddrei ile 

ç~vrlll ve takdiri lı:ıymt"l rıpo 

runa ~öre kapıdıın girl ' l:ıce bir 
bahçe •e tıahçeoio ortaerndı1 
medbal kapoıuodan giıilloce 
bir korldt>r Ozf'rinde etrafında 

ftç oda bir mutbak ve .korldo. 
ron müntehHında ayrı bir ka · 

pu ile bıhçenln erkaııına açılır 
ve merdivf'nle Oııt kınna çıkı 

hoca bir Hloo Oıeriode üç oda 
bir bal4 ve banyo ve abdestaoe 

ve odaiar balkonlu bodrum ka 
tında ııbdestıne çamaşnane kö 

milrlilk ve df'po bahçenin arka 
k111muıda earnaç •e iki oda bir 
ıoutbakıao ibaret bekçi evi •e 
deniz kenarında evin hlzaııında 
içinde banyoıu bulanan bayak 
bir çamlık mevcud Te muhtacı 
tamir havagazı tesbıtı bulanın 
4000 lira kıymetli maa mOıte 
mil4t ev ile fevzl pıoa hacı 
mıbmod ıokağındı 187 ada 69 
par8t'lde 15 kapu numaralı ve 
altı oda ve mOotemllAth 4000 
lira kıymetli ulo tamamının 

Molklyeıi açık arllrma sure· 
tlle ve 844 numaralı eml4k Yö 

eytım b1nkıs• kanunu mucl. 
hince bir defaya mahsus olmak 
eartfle artırnııııı J 9 .3.!135 

ealı l'ftnO eaat l l df! lzmlr hüku 
met konağı oda icradairesinde ya 

Kul• hrledlyt' retıllğioden: 
25·1 926 ıarlbiodenberl 39 

Sf!De müddetle Kula kaeaba11nın 
f! lektfrik ile teo•lri imtiyaaı 
belediyenin ~bdeıinde bulun · 
maktadır. Belr.diyeuin gambd 

markalı 35 beygir kuvvetinde 
Jogflfz motörO ve 109 amper 

:l20 voltluk 81 "Denie markalı 
dinamosu vardır. Teshıatıo bir 

kıimı feorıi "!I bir kıtımı da 
gayri (, noldir. Bdt!df ye ıara 

fındao eaa11iz IArnbahrdao be· 

her on mumluk İçin ayda 75 

kuruo •e h .. h cr kllontlan ... 
eaıf olarak 50 kurue ahomık · 

tadır. Brledlyenln çare• •e 
maballiua ooar mumlulı. 500 
lambası nrdır. Barice eaıtll 
olarak I ·5 2 3 5 amperlik 66 
tıvde ayda va1aı i 180 kHovaı 
11atmaktadır. Sııatıız 1 ;o adf't 

on mumluk lıloıha vardır. Dal· 

reler parasız ır.nvlr edilmekte 

dir. Tenvirat güoe~ doğmazdan 

bir eaat enrline kadar yapıl· 
mak ıeıl1at fr11oi hale ifrağ 
olmak, gue.k Hatif ve gerek 
ıa nteiı cereyanlar bedelinden 

tenzilat yapılmak ve belediye· 

nln ve mOtterlnln IAmbalan 

kendilerine ald olmak Oıere 
bir tıllblne verllmeıl belediye 

meclisi karar1 muktezaeındandır. 
Belediyenin vert>ceği para için 

duhuliye ke11I monzamı hlHeıl 
karoılık olacaktır. Taltp olın· 
far fobu ilan tarihinden ltiba· 
ren 20 giln içinde ıeklf fn•me· 

ltrlnf Kola beledfy" dafrtıelne 
tevili etmelf"ri ve tckllf 1 wo· 

vafık görölt"n talibe lhal• edi · 
leceğl ilAo olunur. 478 

pılnıak · Ozne :30 gfin mGddeıle 
eatılıgı konuldu. 

Bu artırma netfc"fllnde Hho 
bedeli her ne olureu oJıun bor · 

J\lmanya'ya 
Ytımurta ihracı .. 

cuo öderımtıl tarihi 2280 nu· 
maralı kanunoo meriyete gir 
dlğl tarihten ıonrayu mfteadlf 
olması basıbile kıymetine ha 

Ankara 14 (A A) - Tdrko· 
f is Berlio ~ubeeiadeu 11lın1a 

kılmıyarak ençok artıranın üze. 
rioe ihalesi yıpılacı:ktır. satıı 
844 numaralı emllk ve eytam 
hınk111 kanoııu hftk6mleriuc , 

telyaımnda Alruaoya'nıo m.!m · 

lekettmlze §ubat ayı içinde ıoao 
kentallik yumurta i>o1Jteııjan 
h!BSesl aymiı~ıoı blldirnııı:ktrdlr. 

Fotoğrafçılık göre yıpılıcaAındın ikinci at· 

tırma yoktur. Sıtao peşin para 

ile olup miloterlden yalnıs yilıde 
lklboçok dellAllye maerafı alı· 
Dlf. İşbu gayri menkul ize 

rinde her hangi bir oekllde 
bak talebinde bulunanlar elle. 
rlndekl reeml veıalk: ile bir-

likte yirmi gOn zarfında lzmir 
ikinci lcraıına mthacaatları 
ltzımdır. 

Akel halde hakları tapn ılcl· 
lince malum olmadıkça payl•ı· 
madan hariç kalırlar. 9.3.1935 
tarihinden itibaren prtname 

herkeıe açıktır. Talip olanların 
yihde yedlbuçuk teminat ak· 
çeıl veya mllll bir banka hl· 
bar mektuba Te 934 10124 doe 
ya numaraılle lzmlr ikinci icra 
m1Jmorlugona mlracaatları ilin 

---···---
Makinelerinw 

Filimleriobi 
Camlannı.zı 

F ototraf kqlt, kart ve fotot
raf malzemeaw bisdea ahına. Der 
çeoit amatör itleri kabul edilir •e 
en iyi cimteıı Utıt kullanılır. 

Atölyemizde 
M6CMeMmiain çektiği fotol· 

raflar, kart pottallar ve atraodi .. 
manian t •aiyeden müetığni g6-
rGyonıa. 

u~uz, gOzel, zevkli, le· 

miz, çabuk, taze i~ ve 
malzeme ile aj 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Aceb, saadeti, satvetl biç 

sönmlyecek sannedllen bu koca 

baııvezlrln bahtını birdenbire 

böyle ti temelinden yıkıb de· 
viren ıebeb ne idi? Yakııek 

kudreti acaba hangi kıyamet 

blJyle altllt edlnrmloti. 

iki grub bo meı'ele hakkında 

blrblrlııe zıt iki vaziyet almak· 

tadır. tıca tutulmuotur. olunur. 8. lı. No. 798 

Hamza ROstem 
Emirler Çarşuı 

J 
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Türl{iye iş bankası idare mecli

s·nden: 

Alelade umumi heyetin 
çağrılması. 

.Esas nizamnamenin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar 
umumi heyeti 24 Mart 1935 pazar günü eant,iüçte Ank;~a'di°! 
bankanın merkezinde alelade olarak toplanacağından muhterem 
hhsedarlarımızın muayyen gün ve eaatte bu toplantıda hazır bu
lunmaları rica olunur. 

E!as nlzamnamemlzln 49 uncu maddesi mucibince gerek asa
leten, gerek vekAleten 50 hisseye eablb olan hiesedarlar umumi 
heyete letirak edebilirler. Ancak vekillerin de oabsen hl88edar 
ve rey sahibi olmaları lazımdır. Hissedarlar hamil oldukları hlaee 
senetlerinin miktar ve numaralarını gösteren bir cedveli mezkur 
nfzamosmenfn 50 inci maddesi hükmüne göre ve hissedarlardan 
birini tevkil euretlle nmumi heyete letirak edecek olanlar dahi 
mevzuubahs cedvelden baoka merkezi idare Vl" şubelerimizden 

alabilecekleri vekAletnameyl içtima gftnünden bir haf ta evvel 
şubelerimize vereceklerdir. 

Müzakere ruznamesi aşağıda .ya-
zılıdır: 

1 - idare meclisi ve milraklbler raporunun okunması. ,, ... 934' senesi blaoçosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 

3 - Temettilün taksimi soretloln ve tevzii tarihinin teebltl. 
4 9..ı5 ııeneslnde idare meclisi azılarına verilecek ücretin 

tayini. 
U35 senesi müraktblerloln seçllmeel. 5 

6 934 senesi mftroklblerln" verilecek ücretin tayini. 
4.79 15 17 

Tüı·kiye Ziraat Bankası lzmir Şu
besinden: 

11,2.935 tarihinde kapalı zarf la lhaleled yapılacağı 20. 1.935 
de Halkın sesi 25.1.935 de Yeni asır 30.1.935 de Milli blrHk 
ve 4:.2.935 de Anadolu gazetelerinde ilin edilen Yunanlı em· 
valinin ihaleleri 11.3.935 tarihine pazarlığa bırakılmıotır. Satıo 

gayri milbadil bonoııu veya peşin para ile nakden yapılır. Kıy· 

metl mubammenesl Udbln Ura veya daha ziyade olan emvalin 
kat'i ihaleleri lstlzana tabidir. Malın satıldığı seneye ait devlet 
vergi ve belediye resim vesalr bütün maaraf lar mOoterlye aittir. 
lstlyenlerln yüzde yedi buçuk temioatlarlle blrllkte ihale ~6ntı 
saat 14,30 da Ziraat bankasına müracaatları, 4:46 

Manisa Vilayetinden: 
1 - Manisa· Turgutlu yolunun 1+074 11+582 inci kllomet· 

releri arasında toprak dtızeltme iti 9869 lira 40 kuruş· 
lok keşifnameal dairesinde açık ekalltmlye konulmuştur. 

2. - Bu işe alt şartname veealre parasız olarak Manita Nafıa 
başmiibendlsUğinden alınabilir. 

3 Eksiltme şubatın 24 üocü pazar gilnQ eaat onbeşte Ma· 
nlsa vllAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 Eksiltme açık eorette yapılacaktır. 
5 Muvakkat teminat 740 lira 21 kuruştur. 
6 - Daha fazla tafsllAt almak lstiyenlerln Manisa Nafıa hat· 

mObendlslf~lne mftracaatları. 

Sümer Bank Umum Müdilrlü
ğünden: 

Montajana başlanmış olan Kayseri bez fabrikasında bir mOd· 
det etaj gördükten sonra ecnebi mekteblerde lhtlsa& edinmek 
üzere 50 ustabaşı muavini namzedi eeçtlecektlr. 

Bo stoj ve seçime iştirak edebtlmek için tartlar ıunlardır: 
1 - Türk ean'at mekteblerlodeo olmak. 
2 - Askerlikle a14kası bolunmımak. 
Bu şartları haiz olan lstekUlerlo 14zımgelen evrakı, tetkik 

edilmek Qzere 20 şubat 1935 tarihine kadır Kayseri Silmer 
bank Kayseri bez fabrikasına göndermeleri. 347.375 

ilan 
Devlet Demiryolları 7 inci işletme 
~1üfettişlığinden : 

Muhammen bedeli ile miktarı ve vasfı aşağıda yazılı arpa 6 
mart 1935 çarşamba günü saat on altıda kapalı zarf usollle lz. 
mir yedinci feletwe mfifettlşllğl blnaııında satılacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 120 liralık teminat vermeleri ve 
2490 no. kanunun dörd6ncö ·maddesi mucibince işe girmeğe 

mani kanunu huluıımıılığına dair beyannamder ile kanunun 32 
inci maddesine uygun teklif lerl ayni gün eaat oobeşe kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bo işe alt şartnameler hareket baş mafettltllğlnden parasız 

olarak dağıtılmaktadır. 
Cf nsi Miktarı 

Arpa 58 ton 
V aefı Muhammen bedeli 

Ambar birikintilerinden hAsıl 1590 lira 
olmuo ve çalkalanma maklnıa· 
sındaa g"çlrllmek ıoretlle te 
mlzletllmlo ve bllhaua yarma· 
cılara elverltll haldedir. 

15. 18. 21. 24 (485) 

• 

L tf ................................................................ 
Tl:J R. K iYE 

Z:IRLl~T 
BANKASI , 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bD~Q 

.. 

Menemen Milli Emlak Memurluğundan: 
Tahmin k. 

Cinsi No. Sokak Mahalle Lira k:' Sahibi evveli Dosya No. 
Tarla 132353 M. M. Ortaköy Kesik köy 500 00 Lapyot 207 
Arııa 230 " Köylçl Ulocak 15 00 Rom kilise vakfı 459 

" 82.92 " " " 10 00 Hacl davit 455 
" 112.48 " " " 12 00 " il 457 
" 95.95 " " " 10 00 Bakkal yosef 454 
" 169 " 11 

" 8 00 Meçhul rom 452 
" 694,40 " " " 50 00 Haci davlt 456 
" 144 " " Ali ağa 10 50 Meçhol rom 475 
" 3610 " istasyon kenarı Ulocak köy 120 00 Hazine 460 

Bağ 1838,40 '· EIAgöz bağları '' 60 00 Meçhul rom 523 
Arsa 37,20 " Köylçl Ali ağa 7 60 " 11 476 

'· 399.29 " " " 19 80 " " 483 
" 18 n 0,30 " " " 6 00 " " 524: 
fC 37 I• H il 20 00 U U 4 70 

Hane Bir odah " " 30 00 " " 482 
Arsa 1,02,1192 " Z. gökalp Mermerli 96 00 Kırıgao oğlu vereııesl 313 

'' 4.6 Mo. 204 " Hurmalı " 30 00 Meçhol rom 306 
Tarlı 1819 " çukur bahçe " 272 82 Sanida yorgi 311 
Bağ 1840 •· Kıraç " 40 00 Meçhul rom 205 
Arsı 20 n 0,87 " çukur köy " 17 40 " " 104 

" 42,20 " Mutaf " 21 10 " " 64 
" 182,96 " Yeni cadde " 18 30 Kıra yorgl 3 l 
" 870,20 " Kemalpaşa Esatpaşa 130 53 Bataka panayot vereııeıl 94 
" 870,20 " " " 130 53 " " il 93 
'I 810,20 " " " 130 s3 " " " 95 
" 10 no. 110" cami ııok11ğı Kaeımpaea 44 00 Meçhul rom 327 
" 8 no. 71,50" Kumru çıkmazı •· 14 00 " " 389 

Hane 56 no. Kemalfaea " 150 00 Mahlul 393 
Arsa 1500 " " " 450 00 Kasabalı nikolakl 108 

" 8 no. 176 " cami ıokağı " 35 20 Meçhul rom 328 
" 10 " 128 " gün görmez camii kebir 12 80 " " 244 

Bağ 3300 ·' Uluyol Menemen 125 00 " " 525 
Area 2044 " Kiremitçi Ahıhıdır 7ö 00 EIAgöıld vıngel ve yani 107 
Zeytinlik 3220 11 Mahmut el. çlf. kazan çukuru 150 00 Kara kullokço nlkoll 521 
Hane 32 no. Köy içi Yanık köy 20 00 Mah11ll 517 

Yukarıda yazılı gayri menkul emvalin mfilklyetlerl peşin para veya ikinci tertlb mftbıdil bo· 
noso veyahut y6zde 5 faizli hazine tahvili mukabfllnde &atılmak üzere 28,1,935 tarihinden 
16,2,9J5 cumartesi gönOne kadar yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuotur. Talipleri ihale 
günü saat 14 te ynzde 7,5 depozitohmnı bıımllen komisyonu mahsusuna mftracaatları ilAn olu· 
nur. 6 9 12 15 360 -----

Bornava satın alma komisyonunda iha- Elektirik şirketinden: 
k ı k il~ 1 Şebeke ameliyatı dolayıelle 

leleri yapılaca o an as er un arı cereyanın bu ayın 16 ıncı en· 

Burnavı& Askeri sa. al. ko. rı. den: 

Gszlemlrdekl kıt'a lbtiyacı olan 32000 kilo arpanın kilosunun 

4 kuruş 49 santim f iat pahalı görülmüş olduğundan açık indir· 

me suretlle 16,2,935 cumartesi gilnü saat 11 de ihalesi yapıla· 
cak.tır. Talib olanların muvakkat temlnatlırUe birlikte Burna· 
ndakl aıkeri komisyonuna müracaatlan, 477 

martesf, 17 locl pazar, 18 inci 
pazartesi ve 19 uncu Hlı gan. 
lerl saat 8 den 16,30 • kadar 
Damlacık, Uzunyol, Arapfmnı 
sokakları ile m6cavlr ııokak· 
larda kesileceığl muhterem hal· 
kın malumu olınık ftıere ilin 
olunur. 

1 ŞUB!T 15 .~~ı· 
Manisa icra me· 
murluğundan: 
Mehmet o~lo bay allolo emlik 

ve eytam bankaııından ödftoç 

aldığı paraya mukabil bankayı 

ipotek eylediği Manisanın ıol· 

tan mıballeslnde lbr1blm çe· 

lebl sokağında kitn ve tapaya 

clld 6 sahife 77, sıra 80 No. 

ve 21.11.933 tarihile kayıtlı, 

sağı 2940 tahıılldar babalddin, 

sola 3371 receb oğlu rifat 

2939 bahalddln vereıesl arkası 

29!1·2942, zekiye, öoft. yol ile 

çevrlll ve etrafı parmaklıkla 

küçOk bir avlu ve gene par· 
maklıklı demir bthçe kapııın· 

dan glrildlkte ufak bir bahçe 

ve beton iki tarafı demir parmak 

lıklı bir merdivenle çıkılır ka· 

pıdan girilince bir koridor Oç 

oda bir motbak hir taraça ve 

bir hala ve alt katta bir avld 

üzerinde bir yemek <'da81 bit 

oda bir mutbak, bir hel&yı hı· 

vl ve 3000 Ura değerinde ı•• 

yılao evin müotemllltUe bir· 

ilkte 

Mülkiyeti açık artırma ııure· 

tile ve 8:i4 numaralı emlAk ve 

eytam bankası kanunu mucl· 

hince bir defaya mahııuıı olmak 

ıartlyle artırma&ı 20.3.935 

çarşamba günü saat14: 16 de y•· 

pılmak: dzere 30 gft.n mftddetl• 

satılığı konuldu. 

Bu artırma neticeılnde ealll 

bedeli her ne olorea olıon bor· 

cun ödenmeıl tarihi 2280 uo· 

maralı kanunun merlyete git· 
dlğl tarihten ıonraya maeadil 

olması hasablle kıymetine br 

kılmıyarak ençok artırao1' 

üzerine lhaleııl yapılacaktır• 

Satıt 844 numarala emlAk •• 

eytam bankası kanunu hGkOdl' 

lerlne göre yapılacağından ıkıt.' 
artırmaaı yoktur. Satıt peıl• 

para ile olob mOşterlden yalod 

yazde lkiboçuk dellAllye mit 
rafı alınır. İtbo gayrlmeakal 
Ozerlnde her hangi bir ıtekllck 
hak talebinde bulunanlar ellf' 

rlndekl reııml veealk ile blrUktf 
yirmi gtın zarfında mani.. ter•· 
ıına mtıracaatları lbımdır. 

Aksi halde haklan tapu .ıct· 
lince malum olmadıkça payl•I' 
madan hariç kalırlar. 8.3.985 
tarihinden itibaren oartn•..,; 
herkese açıktır. Talip olaolJ' 
rın yazde yedlboçuk temıo,S 
akçaııı veya mlUi blr baJJ_. 
itibar mektuba ve s1.u110 
dosya numaradle maolMI 
icra memurluğuna müracaatl~J 
114n olunur. B. lş. No. 776 ., 

Gördeı Sulh hukuk hAkl°'' 
llğlnden: 

Borlo'da ölmilş Haolmlo ı1" 
rascılarındao Nasuh n oGrek•· 
sının nJdll tarafrnil110 veril" 
arzohallnde Hışlm'ln ölme, 
yazılmıı olan emval ve efyf/J' 
nın satılmaaı ve mlrascılarıoı' 
ç~k olmaaı haıebUe bu ha,...., 
mlraecılara lllnen tebligat ~ 
pılması taleb edilmiş ve ıı~ 
vaki muvafık gGrCllerek: elD 
mezlnirenln 21 mart 935 &~ 
hine müudtf peroembe ~Dl'"" ,,. 
Borlu'da mftzayede eorettle 

•' tılacığındın kendisini her MI 
suretle olorııa olııun ıltk• ,_ 
göralenlerln llAn tırtblO~ 
itibaren bir ay içinde GD d 
Sulh hukuk hAktmllğtne ~ 
caat etmeleri ve mlfllC ,ıt 

keyf lyetten haberdar olııo•1 
için ilin olunur. 
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CasusDa1roa 

Denize Atılan Bu Elbiseler Yarın Türk 
Polisinin Eline Geçebilirdi .. 

- "Kaerculln,. bikAyeılnde 
bu nenahor peygambere bir 
kadın tanfındıo yardım edil· 
eliğini ve aııl komedyanın da 
bunQa tarafından oynaodı~nı 
•ôylemletlalz değil mi? 

Sandt cevap verdi : 
- Evet ıöylemlıtim. Bu kim 

hnlı bakalım? 
- "Grtn mantl,, ile ayal 

111•nayı ifade ediyor. Onun adı· 
111 dae 16yliyeceğlm. 

Rlear bir ııbıb ktğıı çı· 
kardı ve Mlııer BU.nldroa'aa 
1111 ... ından bir de kılem ıhb 
•e S•ndl'ye verdi : 

- Bani BolHnnt'ın tlçtlnctı 
rnoammuaaı yıaınıa, dedi. Be· 
men V ı learetlnl yaadı. O 
ıa111an Rlpr, Stom ve Godf· 
Y•n'dan daymaı olduğu dtger 
adı 16ylec11. Ayal zımında odun 
keetctnla kaltlbetlnde baııa yı· 
tarken ha itim eayeelnde eer1r 
perde.tul nud kaldırdığını da 
hlktye etti : 

- 1 harf değil, bir numı· 
radar. 0 V,, Von, Fon ve bepal 
birden Fonıynem demektir. 
Şa bılde c Bllda Foaayaem > 

adı meydua çıkmıı oluyor. 
Sudi: 
- Zavallı Bırrl, dedi, çok 

zekt bir arkadaota. Fakat Hildı 

Fonıynem denilen kimdir ve 

nerelidir? Ç4nk4 eğer biz buna 
blllreek herteyl hıllermlı ola· 
cagız. 

Bllenklron : 
- Buna ben cenp verebi· 

lirim, dedi. Ve llhe etti : 

- Onu daha dGn gôrdtlm, 
ço'k gtlıel, çok 1ehh1r bir ka· 
dıııdn. Ayni samındı da bu 

"İn eahlbldlr. 
Sandl ve Rlıar galmeğe haı· 

lıdılar. Fllhaklkı bu çok ko· 
illik blrıeydl. Naııl olur da on· 
lır Avrapa'yı alı Git ederek 
rnoımmayı çöımeğe çalıprken 

•e earar dG~tlmtıntl elinde tu· 
tın ha kıdını görmek şöyle 
dureun nerede olduğuna bile 
•nlıyamamııken Bllenklron dOI· 
10nıaı ona hem de burada 
gôrnıeğe munffak olur! 

Fakat Blleakiron gtılmedl, 
anda Fonaynem adını telAffoz 
ederken birdenbire pek vabrlı 
bir •aalyet ıldı . Çehr4:ıdndekl 
c~ddUIAln öyle pek te takadan 
bırtey olmadı~ını gören RI011r 
g«U11t911 bınktı. 

- Efendiler, dedi, galiba 
r•nıt.yorıonuz. Ben burıya ge· 
ell gerçi "Ok olmadı. Ammı 

11· ... 
•Jaıf adamların pek çoklarile 
gôrtınıeAe muvaffak oldum. Bu· 
~•dı onun biç ehemmiyeti yok. 

•kat ben "HUda Fonaynem,, 
1>arn111da bir bduıa teeadftf el· 
lloı b b ve a kadının lee hiç ıe 
ôyle ıeylerle alAkadar oldu· 
ğuno &aanetmiyorom. Onu ın· 
'b•rnık için tamamtle onunla 
lr d arı a dtletlp kalkmak il· 

••oadır. 

Rtıar : 

- Khndlr hu kadın? Diye 
lorda. 

A - Banu ıiıe ıöyliyemem. 
ıırıatlka arayıcılarından blrlıi 

IQJft, bir dlplomıtla nlenmlııe 
de iç ıene enel kocası ölmtlt 
ı k t 
a at keadiıl bıklkaten çok 

8llenklron'on lfadeıl Rfıar'ı 

tatmin etmedi. 
Rltar; buldoğu zlyının gene 

k6rlenmeğe bıoladıgını hl!ledl· 
yor ve mfltemadlyen karanlıkta 
bocalamıktan nefret duyuyordu: 

- Bu kıdın nerede oıaro · 

yor? Diye ıordu. 
- Onu bilmiyorum maale· 

sel. Onun haklundı blrıeyler 

ıalamınızın imkanını gOrmlyo· 
ram ve eeaıen onu bulamaz· 
11n11 da. 

- Sandl ben bulabilirim. 
Bir defa teıebbtlı edeceğim, 

her hılde fıldeden hali değildir, 

Rtıar; timdi aa çok hlreey· 
ler blllyordu. Fak.it henGı 'fa 
alfellnl ltyıklle yıpmıı değildi. 

Sandf; Rlıar ve Peter'e yor· 
gun olduklarını ı6yltyerek der· 
bal odalnına gidip yatmalarını 
tenbth etti. Sandl bir doktor 
gibi anlatıyordu. Ripr : 

- Biz dedi, niçin yatalım 
da siz gldeılnlz? 

- ÇGnkG, dedi, sizin elbf. 
seniz hana lbıra da ondan. 
Bunları beraber g6ttlreceğlm 

ve ılz de onu bir daha g6rmi· 
yecekılalı. 

- Bu elblıeler tatla bir ha· 
&ıra teık.11 eder. Mubaf111a et· 
ıek f eoa olm111. 

Sandl gtıldü ve : 

- Bolfor'ua cereyanı kuv. 
vetlldlr, dedi. Bu elbiseler ya. 
rın Saray boruna ônlerlndo 
dalgaların ôrllilğtl iki ıerserl 

Fel~menk'llnln Ttlrk pollılne 

bırakuğı iki hazin hıtarayı teş
kil edecektir. Bu oyunda artık 
ıabnenln dekoru değlıtyor. Dıın 
gördtın6z. V azlyet bugtln için 
pyanı kabul değildir. Bundan 
ıonra kendlnlıde baıka tip yı. 
eatacaksınıı. 

- Sonu nr -

Harbiye mektebi kuman
danlığından: 

Harbiye Mektebi Talebe Kayıt ve 

Kabul Talimatnamesi 
l - Basene harbiye Mb. ne aı. bakim n muallim ıınıfına 

1

' mlllt madafaa •ektletinln gOltereceğl ~bet içinde ana vıl•••n 
iç ve dıpada TGr .. talebe ka11ı ve bbal olunacaktır. 

A) Tam deneli llıe mezunlar1 harbiye Mb. ne girebilirler· 
Banl1rdİın bir eene ıonr1 mtlncuı edenler lmtlbınnı iki veya 
dıhı ılyıde ıonra mQracaat edenler Aı. lleelerden blrlnde baka· 
lorya imtihanını tabi tutulurl1r. Lise mezunl1.1ından gayri ıınıf 
lhtlaı Mb. lerl ve llıelere muadil oldukları ltllttlr -lııkanlığıncı 
teıhh edilmlt olan ablllyet ve ecnebi Mb. lerlnden mezun olın 
TGrk talebe Aı. lleelerln birinde mezuniyet lmdhanı geçirmedik· 
çe ve Ttlrk dlllne tam Yakıl olaıadıkça h1rblye meokteblne kabul 

edllmesler. 
B) Anı nlan dııındın Mb. be girmek lıtlyen Ttırk talebenin· 

de Aı. llıelerden birinde bakalorya lmtlhıDI •ermeleri, Tftrk dl· 
llne nkıf ve Ttlrk tablyetinde olmaları lizımdır. Olmıyanlar bir 
sene zarfında Tftrk tablyetlne geçeceğine dair bir ıenet verirler. 
"Bir aene zarfında tablyetlnl değlştlrmlyenler olur1a Mb. mauafı 
keadllerlnden ıhnarık Mb den çıkanhrlar.,. 

C) lıteklller 16 y•eını bltirmlf ve 23 yatına hentls ~lrmemit 

olmak. 
D) Üniversitede okurken Al. hakim ve muallim olmak lsti1en 

talebeden birinci ıınıfı girmek lıtlyenlerln en yukarı 22 ikinci 
11101!1 28 açancft ıınıfa 24 yael1rını:bıtlrml1 olmıları lbımdır. 

E) Vtıcudunun teıekkGlltı ve sıhhatı "Tam teıekkGllfl heyeti 
ııhhiyece yapılan m01yenede,, ordudı ve her iklimde fdl hl•· 
mele m6sah bulunmak. 

F) AhlAk ve ıeclyeşl ve ılltslnln hiçbir fena hıll ve fena 
şöhretler eahlbl olmadığını dair venik;göıtermek icabında mek . 
teb k. lığınca muhtellf kanaU11la yıpılacak tahkikat neticesinde 
mDablt çıktığı takdirde Mb. e kayıt ve kabul olunur. Menfi 
zuhurunda fııe kabul olunmaz. Mftracaat edenler bu hueusıı biç 
bir bak talebinde bulunımaılır. 

2 _ Blrlucl maddede ki prtları haiz olanlardan lstaobul'da 
bulunanlar her ıtne mart baıındıa temmuz nlhıyetlne kadar 
doğrudan doğruya harbiye mb. k. lığına 'Ve lıtanbal haricinde 
bulunanlar bulonduldarı yerlerlq en btlyük askeri k. nına veya 
aıkerllk ıobeel relıliğlae en geç temmuı nihayetinde haiblye 
Mb. de bulunacak nebile lıdda Ue mftraca•t ederler. latldalınna 
ııağıdakt yazıh kAğıt ye veıiblarını bağlarlar. 

A) Ndfoı teıkereal veya muıaddak ıored 
B) MtıtahHlll tam bir heyetl sıhhiye tarlfındaa mueaddık 

11hhat ve aıı veıikalar1 olmıyaal1ra askeri hekimlerce aıı yapİtır. 
q Mezun bulunduğu meka~bln ıahıdetDamesl ve mektebin 

nreceği reemi hftmtlbal klğıdı. · 
U) Mektebe kabul olunduğu tıkdirde askeri kanunl1r olum· 

lar ve tallmıtları tamımen ve ıyaen kabul ettiğini natık vellıl · 
nln n kendlelnln birer tuhhtlt eenedi, ıarab, uyku hıllnde ıı;e· 
zer, ıldtkll, bayılmak n çırpınmak h11tahğını mGptelt olmadık· 
(arına dılr talipleri ve •elllerinin taabhfttnamelerl. 

Bu gtbl b11tıhkltrdın birile mektebe gtrmnden evel malôl 
olduğu blltbare aalapllD talebe mektebten çıkır1hr. Ve o talebe 
için aarfedilea bltla muraflar nllılne taımln ettlrtlir. 

Otobftscftler Birliğinden: 

Benzin Alınacak 
Ege mıntakaıı b6tftn motorlu 

YörGk 1rıbalarının bir ıenellk 
benzini ihale edilecek.tir. Benzin 
bir yerden alınacaktır. Gerek 
mevcud kumpanyılardın 'Ve ge· 
rek hariçten ba lel yapıbllecek 
isteklilerin kıpalı 11rf uıollle 
Kardiçalı haaındı Birlik bay. 
rukculupna blldbilmeıi. Zarf. 
lsr 19 Şubat Sılı g6ntı uat 
ikide açılacaktır. En mGeald ve 
en iyi teminat göıteren tercih 

•161t bir aektya maliktir. 317 10 15 .-. edilir. ('41) 13, 1,, ıs, 17, 18 

--==-= 
Anonim ıirkeıl - Sermayesi Lh 200,000,000 tamemen 

tediye edllmiıtlr. Merkezi ve umum mftdOrlOğü 
Uoma - Tesis tarlhl.dl 880 

~ -----------..... 
-------------------
---

İnlçre 

Tarkly• 
Sarly• 

FHlıtla 

Mıha 

KJaeso ·· Loglano 
İstanbul ·• İzmir 

Halep ·· Beyrut .. Şam 
.Uumoı .. Antakya . . Trabloı 

Hayfa .. ~udtle .. Yafa 
Tel avh 

Vıleto 

---------
--

Montehip Bankalar ---:= Banco dl Roma (l<'rance) Parla _ 
= Baaco ltalo .. eglzfano fskenderJye = - -= Mümessil Daireler = 
=: 8erlin kurfGrtendamm, 28 berlln VV 15 = 
;:;;;; Londra: Gresham Boee, 24, Old Broad :Str. London E.C.2 = = Nevv York : ) 5. VVUlfam Street E: •n ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııı111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıi 

İzmir belediyesinden: veçhlle ve açık arttırma Ue 
1 - 1600 Lira bedeli mu· 4.3.935 pazartesi gilnO saat 

bammenll Kemerde belediye 16 da belediyede mOteşekkll 

tınzifat han1Dd1 ve ulu mezar· arttırma ve eksiltme komleyo· 
lakta mezar taşları belediye baş noncı ihale edilecektir. 
kltlpllk kalemindeki şartnamesi Arttmnaya lotlrak için ı ı 

veçhlle ve açık arttırma ile Ura monkkat teminatlı söyle· 
4.3.935 pazarteıl gGnil ıaat nen gün ve saate kadar beledi· 
16 da belediyede müteşekkil yede komisyonu mahsusuna md· 
ırttırmı •e ekıiltme komisyo racaat olunur. (484) 
nonca ihale edilecektir. Arttır· 

maya ı,tırak ıçın 120 ura mu· Manisa icra me
vakkat teminatlı söylenen gftn 
'fe IHte kldar belediyede im murluğundan: 
mhIODU mahıuıoaa mtlracaıt Bel vacı zade bay ali rlzaD1n 

olunur. emlak ve eytam bankas1Ddın 
2 - 130,50 lir• bedeli mu· ödllnç aldığı paraya mukabil 

hammenll 85 adanın Çayırlı· bankaya ipotek eylediği mıoi· 
babc;e chırında 130,50 metre &anın çaprazı aagir mahallesinde 
murabbaındıkt · 45 numaralı katin ve tapunun ctld 96, sa· 
areaııaın mülkiyeti belediye hlfe 84, ııra 16 ve teşrlnle•· 
baıkttibllk kalemladekl prtna· vel 926 tarihinde kayıtlı 624.02 
me1I vr.çhlle •e açık arttırma metre morabbaında olup kapı· 
ile 4 3 935 paHrteıl gtlntl sa1t dın girilince bir salon Qç oda 
16 dı belediyede m6teeekkll bir hali ilet katta bir eofa Oç 
arttırma ve eksiltme komlıyo· oda bir taraça ve bahçede bir 
nunca lhıle edilecektir. yemek "odaBı ve motbık hlr 

Artumıyı lotlrak için 10 kızma hamam bir hıynn dımı 
lira muvakkat teminatlı söyle· ve tulumbalı kuyusu olan ve 

nen gen •e ıute kadar bele· 7000 liıa kıymet verilen bu 
diyede komisyonu mahsuıuoa evin mtlı,temUAtlle birlikte 
mtlr1ca1ı olunur. 

Mlllkiyetl açık artırma ıure· 
3 - 1042, 56 Ura bedeli tlle ve 84t numarah emlAk ve 

muhammenll 56 adanın mes· 
udiye caddeıi ftzerlnde 260,64 
metre morabbaındakl 109 eayılt 
arsanın mtllklyetl belediye baş 
kAtlblik kalemindeki ıartnamesl 
veçhlle ve açık artırma ile 
4.3·935 pazartesi gflntl 88at 16 
da belediyede ınflteşekkll ar· 
tırma ve eblltme komlıyonuo
ca lhıle edllecektlr. 

Artırmaya letirak için 7 9 
lira muvakkat teminatla ıöyle . 
nen gtın n saate kadır heltdf . 
yede komlıyono mahsusuna md 
racaat olunur. 

4 - 162,50 llr1 bedeli mo· 
hammenell Cel4l Bayar cıddeel 
arkaıında •e bu cadde ile Al· 
sancak arasında 65 adamn 

130,00 metre murabbaındıkl 
58 1ayılı arıanın mQlklyeti be· 
ledlye bao kAtfpllk kalemindeki 
ıartnamesl veçhile ve açık art· 
t1rma ile 4 3.935 pazartesi gfl 

ntı uat 16 da belediyede mtl · 
teşekkll arttırma Ye ekdltme 
komlıyononca ihale edilecektir. 

Art11rmıya Jıtirak 1 çin 13 
lira munkkıt teminatla ıöyle· 
nen gfin ve ıaate k•d1r bele· 
diyede komisyonu mıbtuıuaı 
mtlracHt olunur. 

5 - 1'3 lira bedeli mobım· 
menli 65 adanın meıı•udiye m•· 
halleılaln eade aokığında 114 ,4 O 
metre murabbaındakl 114 aayllı 
areanın mtllklyetl btledlye bıı · 

kidplt~ blemlad.kl tutDameai 

eytam b11nkH1 kanunu mocl· 
hince bir defaya mahsus olmak 
şartlle artırmHı 20.3.935 çar· 
ıamba gftnü saat J ' .] 6 da yı· 
pılmak üzere 30 gtın milddetle 
satılığa konuldu. 

Bu artırma netlceelnde satıo 
lıedell her ne olorea olsun 

borcun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mcriyete 

girdiği tarihten sonraya mtlu· 
dlf olması hHablle kıymetine 

hakılmıyarak en çok artıranın 
üzerine lhaleıl yapılacaktır. 

Satıı 8'' numıralı erolAk ve 
eytam bınka11 kanunu bflkdm· 

lerine göre yıpılıcağındaa ikinci 
art1rma yoktur. Satış peıln pır1 

ile olup mflşterldea yalnız 
ytızde lklbuçuk: dellAliye maarafı 

alın1r. İtbu gıyrl menkul ize· 

rinde her hıngl bir şekilde 

hık taleblade bulunanlar elle· 
rlndeld reımf veMfk ile birlikte 
yirmi gtln zarfında manlıa İc · 

raeına mnr1caatları llzımdır. 

Akel halde hakları tıpa elsi· 
Unce mıldm olmıdıkça paylaş . 

mıdan hrrlç kahrlar. 8 3 935 

tarihinden itibaren ıartnırae 

herkese açıktır. Talip olanların 

ytızde yedlbuçuk teminat akçesi 
veya ınilli bir banka itibar 
mektubu ve 34-1869 dosya 
numaraetle manlea icra memur· 

luğuna mdracaatları llAu olunur. 
H. Jı No. 733 (60 
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.. '. -!' : :;t . ' .. DOKTOR 

Fahri Işık 
İzmir Me mleket Ha tane i Hontken MOtabaıınsı 

JI ERNE\""i RONTKEN MUAYENELER1 
ve ELEKTIHİK TEDA \'İLERİ. 

Yürümiyen Ye Bilbosea RAŞITfK Çocuklara Ultra - liole 
Tatbik ve Rontkcn ile KEL Tedn\'İleri Ynpılır. 

.... Tesviyeci ve Tornacı Alır 
nacaktır. 
As eri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkka le fabri kaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. 

İııteklilerin imtihan için istida ile Ankaroda Ffş,. k fabrikasını 
1stanbuldıı Bakırköy bnrut fabrikasına, lzmirdekiler Halkapınar 
eilıih tamirhanesin e müracaatları. 

3 4 6 8 10 12 14 15 18 20 22 24 26 28 2 3 346 

Doktor ~ 

Zeliai Tarakçı 
Dahiliye lUütehassısı 

" 
İ kinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karşısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul edtr. 

TELEFON: 3806 

Hilaliabmer Cemiyeti lzmir Mer
kezinden: 

Htl411ahmer eea1 niumnımeelnin 83 ftnca mıddul mucibince, 

yıllık kongre 16 şubat ~35 tarihine raethyan cumartesi gflntl 

Hat 17 de UJoeevinde yapılacağından cemiyete yazılı Hanın o 

gfin kongrede bulunmaları 114n olunur. 11 12 13 14 15 407 

--yerli Bıçak Ve Hassas 1_,erazi 
imalathanesi 

Hüseyin Usta 
---..••--· ---

Hernevi bıçak ve el terazileri toptan ve pera"-en· 
de ıipariş kabul olunur. Terzi makasları, ziraate 
ait hcrnevi altlt imal olunur •. 

IZMIR Kantarcılar çaro11ı No. 39 

Alameti Farika Horozdur .• 

--Türkiye Cümhuriyet 
Merkez bankasından: 

İkramiyeli yüzde beş faizli l 933 ietli..razının 4.000.000 lira· 
lık ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl tahvilleri 1 IJO· 

bat 935 tarihinden itibaren muvakkat makbuzlar He tebdile 

başlanılmıştır. MezkQr tarihten 28 şubat akşamına kadar mu· 

nkkat makbuzlara, ilk aldıkları banka şubelerine mQcacaat ede· 
cek hamlllere tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 

28 şubat 935 tarihinden eonra tebdiller Merkez bankasının 

Ankara merkezinde yapılacak ve masraf hımtUerine ald olmak 

üzere bu fşe bankımız şubelerile İş ve Ziraat bankaları ta .. ı · 
eut eyli,ecektlr. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tcdlyıtı yalını asıl 

tahviller Qzerf ndeo icra edileceğine görn hıtmillerin tebdil için 

biran evvel müracaatları rica olunur. 

1 7 16 25 
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IZMIR 

= Esnaf ve Ahali bankası 

----------------

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

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

Alaşehir, Tire .. 
---··---

Hertürlii Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduatı 
Allı ıylık ., 
Vadesiz he!abı carilere 

1111 111 111 1 

--

--

·-----------------------------~--~--------·~------------·1 Ôksarenler! Mut· 
Aylık elektirik laka (Okameotol) 

ÔksQrQk Şekerle· Masrafınız yüksek mi? 
rini Tccrnhe Edi· 

içi gazli niz ... a: 
<C _, 
~ 

lambalarını kullanınız 
co 

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

LIJ 
> 
:z: 
cı: 

Mehmet Tevfik 
>< m 

Bnynk Elektirik, Telefon vf: 
\ ' C Porjen Şahupın 
En Üstün Bir lUOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unulnıayımz. 

a: 
Malzemeleri deposu. L&J 

(.!:' Peştenıalcılar N. 77.79 Tel. 3332 
La.ıl 
Q 

l~ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANOAI~ KUMPANYASI 

'·HERMES,, vapuru elyevm limanımızda olub 14 oubatta 
(Doğru) Aover11 Roterdam 1 Amsterdam Ye Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

.. ORESTES,, vapuru 2;3 subatta gellb yOkünü boııhtıktıo 
ıonra Horgaz, Varoa ve Kösteuce için yftk ılıcaktır. 

' ·GANYMEDES., vapura 23 oobattan 28 ıubata kadar Anverıı, 
Roterdım, AmPterdam ve Bamburg limanları için yilk alıcıktır. 

SVENSKA ORIENT LtNIEN 
11FROST11 vapuru 17 ıuhıtta Roterdım, Bımburg1 Copcnhı · 

cen, Dantzlg, Gdynlı, Goteborg, O•lo u lıkandinnyı limanları 
için yak alacaktır. 

"BEDRUN,. 28 ıubatt11 Roterdım, Bamburg, Copenhıgen, 
Dantılg, Gdynfı, Goteburg, Oılo n lıkındinnya limanları için 
yok ıl~caktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İımlr Nev York ar11ında ayda bir muntazam ıefer 

"TAMESIS,, npuru 12 marttı (rloğro) Nnyork'ı hareket 
cdecelı.tir. 

SJı:ıtVlCE MARiTlM UOUMAlN 

Garbf Akdeniz için ayda bir Muntasam Seter 

"P8L.ES,. •apuru 15 ıubattı gelip 16 ıubılla Maltı, Mıntlyı, 

Banelon H Ceaalre hareket edecektir. 
"ALBA JULYA,. vapuru 12 marttı gelip 13 marttı Malta, 

Cenon, Marılly1 1 Ceıılre hareket edecektir, yolcu, yak kabul eder. 

Bamfı: llblardakl hareket tarthlerfndekl değltfkllklerden acente 
mee'ullyet kabul etmea. 

Fasla tafıiltt için İldncl &.ordonda Tahmil •• Tahliye olrketl 
binuı arkasında Fratelli Sperco ıcentalıgtna mClracaat edllmeıl 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Ünfverıltede Dôçent 
Muavin Profeeör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

HHtalara bergün ö&leden 
eonra bakar. 

lıtik.lll r.addeai No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf. ıSTANHUL 
Telefon : 49250 

V. N. 

VV. F. H. Vau 
Der Zee 

& Co. 
UEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 

"ULM,. nporu 18 oobattı 
bek lenf yor, 20 ıubata lr.ad~r 

An•en, Roterdam, Bımburg n 
Bre men için yftk ılıcaktır. 

11AQUILA,, vapuru 22 ıu 
ı,aua bekleniyor Hamburg ve 
Anventen yftk çıkaracaktır. 

ARMEMENT ll. SCHULDT 
llAMBURG 

11 HA"lSBURG ,, vapuru 25 
ıubatta bekleniyor Hamburg ve 

Anv«"rsten yük çıkarıp Roter· 

dam, Bamburg n Anven için 

yük al11cakhr. 

JOBNSTON LINE IJTD. 
LlVERPUL 

11 QUERNMORE,, vapnru 25 ıu · 

battı bekleniyor Lherpul ve 

Annn'ten yak çıkarıp, Borg11, 
Varna, Kôıtence, Galaç u 

Bnlla için yak alacaktır. 

TH E EKSPORT STEAMSB1P 

CORPORATaON 

"E~SMINSTER,, npuru 20 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 244.3 

Tbe Ellerman Llneı Ltd. 

·• TRENTINO 11 vapuru 29 
ikinci k4nonda Londra, Hali 
ve Anvere'ten gelip tahliyede 

bulunacak n ayni zamanda 
Londra n Hull için yak 
alacaktır. 

11ALGERlAN,. npuru 6 ıu· 
bıtta Liverpool n Snanıea'dsn 

gelip tahliyede bulunacaktır. 
11MARONlAN,, vapuru ıobat 

ıouundı Londra, Hail ve An· 
verı'ten gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayol zamanda Lon· 

dra Ye Bull için yfik alacaktır. 

The General Sttam Nnl· 
gatlon Co. Ltd. 

11ADJUTANT11 vapuru 5 ou· 
bıttı beklenmekte olup Londrı 

için yftk ılıcaktır. 

Oeotscbe Le•ınte Linle 
11ANGORA,, vapuru 30 ikinci 

kAnunda Bımburg, Bremen ve 
Anvere'ten gelip tahliyede bu· 
luoacalr.tır. 

Not Vurul tarihleri n Ya· 

purların lıtmlerl herine deni· 

otklfk.lerden mcı'ullyet kabul 
edilmez. 

tubatta bekleniyor, Ncyork 
için yük alacaktır. 

·' EKSARCH ,, vapuru 2 
martta brıklenlyor1 Nevyork 
için ytık alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri ve 
npur tarihlerinde ıcentemfı 
biçblr moı'ully•t kabul etmes. 

Tel•fon No. 2007 · 2008 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi NOzhet 

Ku vvctli Mnshil 
Jstiycııler Sıhhat 
Snrglln Haplarını 
Arasınlar. 

Ucuz, taze, temiz ilAçlar bulunur l\'laruf Eczaneler· 

-(.!::' 
>< rn 

11 Başdorak - BüyOk Sa· dt!n Arayınız. 

lebçl Danı karşısında. ~-----·-----r 
lzmir Maarif Müdürlüğünden: 
İtkmektebler için 4.000 · !>000 kilo kömür alınacaktır. Şarl· 

nameıiol görmek ve pazarlığa girmek Qzere bu miktar kömtırO 

vermek fetfyenlerin 16.2.9:35 pazar gftoD eaat 10 da Maarif mil· 
dürlftğilne gelmeleri. 481 
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=Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

D~mö1r ŞlYllbe~ü 
tklocl kordonda Borsa civarında kendi binasında 

TELEFON:2363 --·····---
Heı·Ulrln Banka Muamelata. Eıntea , 

Kumusyonculuğu .. 

MOsaiı şeraitle mevduat kabul edilir 

Hububat, llzflm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. Mallarm vftrudunda sahiplerine en mftsa· 

it şeraitte avans verilir. 

1 - Bedeli keşfi 2691007, 78 lira olup hayvınat ve nebatıl 

enıtltüıa bin11ı lntaatı 24:'2·935 pazar gftnll aaat 15 de ftnht:r· 

ıltede ihale edilmek Gzere kapılı zarf oıollle ekelltmlye to· 
nulmuıtor. 

2 - Talipler bu l;e ald doıyaları almak için ftnlvenlte 1111· 
marhğındın alıcakları veıika ile Oninrılte vnneılne 14 lir• 
yatırmaları lbımdır. 

3 - Talipler bedeli keoftn % 7,5 nlsbetlnde temlnatlarll' 

birlikte kapalı rarf lerını ihale günft 11at 14 de umumi k4lipll~' 

nrmlı olmaları lAıımdır. 14 15 lR 2:1 447 

Kulak, Borun, Boğaz 01ütah111111. Cumadan bıoka 
hergftn h11tıların1 3 .. 6 ya kadar kabnl eder. ıklnel 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşJBı No. 41 

TELEFON: 3686 
~~~~--------~~---------~----~~~~~---~ 

Tnrki ye Ziraat Bankası Izmir şo-
besintlen: 

13,2,935, tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılıcağı 2s.l· 
935 de Anadolu 30,1,935 de Yeni asır 4,21935 de Milli btrli~ 
ve U,2,9:35 de 

1

I~ık gazetelerinde 114n edilen Yunanlı tmvallolO 

ihaleleri 20,2,935 tarihine temdit edllmittir. Satıo gayri ınüb• · ..,. 
dil bonosu veya peıln para Ue nakden yapılır. Kıymeti mub• 
meneıl ikibio lira veya daha zlyıde olan emvalin lhılel bt'if'' 

teri lstl11na tabidir. Malın ıatıldığı seneye alt devlet yergi •' .,. 
belediye reelm veıalr bfitiln mıeraf lar maıteriye af ttlr. 1ıt11e 

lerln yftıde yedt buçuk temloatlarile birlikte ihale gOnft "'' 
l i,30 da Zfnat bıakaaını mtlraca1tları. 4 76 


