
f 

1 

• 
' • 

YfrmldOrdftncft Yıl 
No. 6150 

Çarşamba 
27 

Büyük Ulus Kurultayı 
Bir Martta Toplanacaktır. Ata
türk Bir Söylev Söyliyecektir. 

ŞUBAT 1935 

J lzmir'de hergftn sabahlan çıkar siyasal gazetedir. Telefon: 2776 \. 

~Italya -- Haheşis an Anlaşıyor Mu?~~ 
~;;~1~-~-~~t~ 

yet Anlaşıyorlar Mı? . Satın ~~ma işleri .. • • 
Kurultayı 
Toplantıya 
Davet Edecek. 

------.. Oemıryolu Mümessılı Hissedarlarla 
Fakat Henüz Ortad~ 8ır Şey Yok ur. Italyan'lar Konuşmak için Londra'ya Gidiyor •. 

Ankara, 26 (Hususi) - Rel· 
llcnmhur Atatürk, yarın bir 
beyanname ile Baynk Ulus 

l\.nrnltayını toplantıya davet 
edecektir. Büyük los Kural· 

Asker Sevkıne Devam Ediyorlar. Ankara, 25 r ~"'.ID.-----T~-----'11-"--
Romıt'da bu hu-usta hiçbir (A.A) - Aydan 

tayının ilk toplanheında, sekiz 

imzalı bir takrirle Reialcüm 
hur intihabı teklif edllecek~ve 
Relsicfimhur lntibabıodan ııon· 
ra Atatürk, kısa bir nutuk 

Böyllyecektir. Blllibare kabine 

nenlen istifasını ReisicOmhura 
•erecek ve nihayet bir haf ta 
ıarfanda yeni kabine teşkil 
olunacaktır. Yeni kabinede ba· 
zı tebeddnller olacağı söylen· 
rnektedlr. BOyftk Ulus Koral· 

tayı, bir martta muhakkak ftalynn'Jarıu soo günlerde Habeşistan·a sevkettilderi aekerlerden bir ı;rub. 
•çılecakhr. 

MClstıktl K.astamoul saylavı Roma, 26 ( A.A ) - Havas İtalya ve Habeş karakolları 
Bay Nuri hakkında Boyok Ajansından: ırasında 6 kilometre derinliğin· 
Ulus Kurultayı baokanhğına halya ile Habeşistan . arBBında de bitaraf bir mıntıka t~elslnl 
bir olklyetname gelmiştir. daha hiçbir ltllAf akdedilmiş teklif ettiği malumdur. Habeelııten 

~=====:;;;;;;;;;;;;;;:;;;-;;~~d;,;;,e~ğl~ld~lr~.~h~a~ly~a:_n _.=h=ü=-ku=:m:e~t=ln=lu:=_ bn teklif f prenstb itibarile ka· 

Con Saymon Berlin'e Gidiyor 
bul etmiş ve buna mukabil hl· 

taraf mıntıkada su kuyuları 

bulunmasından ötürü. bedevi 
kabilelerinin bu m1Dtakadan 
serbestçe geçmelerini şart koy· 
muştu. İtalya bu şartı kabul 
etmişti. Ayol zamanda Habeş 
h6kumetl bitaraf mıntakayı 

tahdld edecek olan heyete bir 
Belçika'h ve bir İsveç'll zabitin 

letlrak etmelerini letiyordu. 
İtalya bu teklif l reddetmişti. 

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

Almanya Noktai Nazar 
Teatisine Amade imiş. 

llus'lar Ingiliz Nazırını Çağırmışlar. 
BerUn, 25 (A.A) - Koree· 

P•ndans diplomatik gazetesi 

Bay:Con: Saynıon ; 

lngUtere • Almanya temaeları 
hakkındı tefslrattı bulunarak 
diyor ki: 

Almanyaoın azçok uzan bir 
~•ınındanberl noktal nazar tea· 
tlııine mevzu olao mee'elelerl 

lllftzıkereye Amade boluoması 
tıbli ve aşlkAr birşeydir. Al· 

lnıtıya Londra tebliğinde zlk· 
tedlleo yeni mee'eleyl yeni 

ha,, mee'eleelnl mOzakereye 
ltnade olduğunu bildirdiği za· 
inan birçok ecnebi gazeteleri 
bunu ôbOr mee'elelerin mQza· 
kereel reddedildi gt şeklinde 
tefsire yeltendiler. Halbuki Al· · 

nıanyauın doğa mlHkı hakkın· 

dakı tekliflırl ve Tanı mlealu 
hakkındı tuhıt lıtemeıt eıa· 
•en mft11kero halindedir. 

Londra, 26 (A.A) - Tfmee'ln 
haber verdiğine göre, Slr Con 
Saymon'oo Berlln ve Moskova 

eeyahıtı yarınki kabine içti· 

- Sonu 4 ncil sahifede -

Ecnebi memleketlerden gelen 

bazı haberlere göre Habeelsta· 

nın bu son şarttan wazgeçeceğl 

rivayet edilmektedir. Maamaf lb 

Avusturya Bakanları Londra'da .. 

lngiliz işçileri Avusturya
lıların Ote1leri önünde 
Bağırıp Çağırdılar .. 

---------
8 ay Lava) Kabineye izahat Veriyor. 

Loodra, 25 

(A.A) - Kabl· 
ne bogOn top· 
lanmıetır. Ve· 
rllen mah1mata 

göre, toplantı· 

da yalnız slyHa 

iş lerl gö ril şiil· 
mO" ve Avu11· 
turya bakanla· 
rının ziyaretle· 

rl g6 rO. şül me· 
mlştlr. 

Londra, 25 
Bay Şoşiug ve Bay Yaldeng 

(A.A) - Avusturya babnları 
Rltz otelinde Joglltere bankaııı 

müdürü Bay Mooıagü Norma· 
nın ziyaretlerini kabul etmiş 

lerdlr. 

Londra, 25 (A.A) - Avu11· 

turya bakanları Bay Mıkdonılt 
ile yaptıkları kısa bir ziyaret 

e1n11ındı batan kabine az111 

ile tanıştırmıelardır. Bo kısa 

ziyaretin siyasal Wt:ıı'clelere te· 
mas lmkdnınt vermediği zanne· 
dllmektedlr. Bu mes'elelerln 

mflzakereel İngiliz bakanlarının 
öı1;leden sonra otelde ziyaret 

etmelerlle ba,hyacıtktır. 

Parlı, 26 (A.A) - Bay Ber· 

- Sonu 7 inci eabilede -

malOmat yoktur. Adleabııbada bu 

mes'ele üzerinde cerf'yan eden 

mfizoker .. lerden ne netice olın · 

dığı mecbuldur. Gene ecnebi 
nıeml. ketlerden gelen haber 
lerdf'n anlatııldığına göre İtııl· 
ya lııik(ımetl mes'eleoio hoke· 
me havalesi hakkındo Beheşle· 

tan tarafından g~oderi!eo no· 
taya cevab vermemlotir. 

Haheşieton'ın notası Uoma'ya 
23 şubat tarihinde gelmiştir. 

Şimdi hona cevab yazılmaktı· 
dır, :Habeşlstan'ın teklifleri 

evvelA doğrudan doğruya md· 

- Sonu 4 ncQ sahifede -

demir yo lu nu n 

satın alınma ı ı . 

çln tılr müddet· 
tenberi şehrimiz 

de yapı lmakta ve 

mu vaffa kı yı•t ı~ 

ilerlemekte olan 
nıü zıt kere lı- rl n 

ne ticeye yaklaş 

maAı üz~rlne bu 
hususta m"lümat 
almak makeadile 
kendisine müra· 
c a at etti ğ 1 mi z Ayın Dcmiryollarıoı gösterir bir harita. 

Aydın demlryolu mümesstll Bay 

Eden muhabirimize vunlerı söy· 
lemlştir : 

-Aydın hattının mQbayeası 
için bir mflddettenberl movaf· 
~ Sonu 3 neft yftzdc ~ 

• ............................................................................................... <19> .......................................................................... . 

Tramvay 
• 

Şirketi Davayı Kaybetti. 

Devlet Şurasının Tramvay 
Sirlieti Hakliındaki l{ararı-
' nı Dinleyiciler Alkışladı. -Bay Mahmud Esad Çok Güzel Müdafaada Bulundu. 
Ankara, 26 ( Hususi ) -

Devlet ŞQresı, NofıaJBakanlıgı 

Bay Ali Çctinkaya 

lle tramvay şirketi arasındaki 

dava hakkındaki kararını nr· 
miştir. 

Halk evinde ___ .. __ _ 
Perşembe GQoil 
Konferans Var .. 

Helkevlndekt haftalık kon· 
feranelara devem ediliyor. 

ÔnOmüzdekl 28 şubat per· 
şembe gilnQ akşamı saat 17 
de muallim Bay Hakkı Baha 
Pars tarafından: 

Tarih Boyunca Tftrk 
Seciyesi. 

.Mevzuu Qzerlnde çok de· 

ğerli bir konferans verllecek· 
tir. Okurlarımızın, her zaman 

oldoğn gibi, perıemb~ gOnQ 

de bu konferaneı dlnlemege 

koıacağı tabiidir. 

-Mahkeme çok kalabalıktı. 

Her iki taraf vekilleri muhake· 
mede hazır bulunuyordu. HA· 
kimler heyeti yerine geldikten 
eonra bu husus hakkında veri· 
len kararı ok.uda. Bu karara 
göre Nafıa Bakanlığıoın usul 
ve esasa mutabıktır. 

Ankara, 26 (Husost) - Na· 
fıa Bakanlığı ile tramvay oir· 
keti ara&ındakt duada bnku· 

metl müdafaa eden sabık adliye 

veldll ve İzmir saylevı Bay 
Mahmud El!Bd Bozkurt davayı 

kazanmıştır. Devlet ŞurHı, ke· 

rarlle Tramvay elrketlnl mıh· 
kum etmiştir. 

Devlet Şuraeı kararı b6yük 

bir dinl~ytcl önünde okunmuş 
ve alkışlanmıştır. 

Şirketin vekilliğini eski pro· 
fesôrlerden Bey Abdurrahman 
Müolp almış ve müdafaa et· 
mlştlr. Bey Mahmud Esad ile 

Türkiye 

Bsy Abdurıahmftn 

mahkeme önOndeld 
Mftnlp'fu 

mOcade· 

Bay M. &ad Bozkurt 

leleri çok ilmi, çok beyecıulı 
olmuş ve muhakemeden çıktık· 
ten sonra Ankara hukuk mek· 

tebi talebeleri profeeOrlerl Bay 

- Sono 4 nen eahlfede -

•• Fransa 
--~~~~~--~~~~~--

Ticaret Muahedesi Feshi Ozerine 
Emir Geldi. Don Bir 

TOrklye · Fransa ticaret mua· 
hedeelnln feshedilmiş olması 
sebebUe yarından itibaren Fran· 

ea'dın gümrft~e gelecek mallara 

azami gflmrflk tarifesi tatbl k 
edilecektir. Şehrimiz gftmrftk 
haımtıdOrlOğOne dOo buna dair 
gftmrOk umum mOdDrlftğtlndeo 
bir emir ıelmlıtir. 

İkinci klnun ıyındı llnı anı. 

mııdan 1"raoea'ya 301,855 kilo 
ağırlığında 56,124 liralık mal 
ihraç edilmiştir. Halbuld geçen 
yıl, ayni ayda Franeaya yapılın 

ihracat bundan iki misil fazla idi. 

Bu muahedenln feıhedllmlo 
olmaslle bizden ıı:lyade Franınz 
emteaeı mtıteeısıılr olacaktır. 
Çonka, bllhaeea ıou ıı:amanJar. 
da Fran11ya thracıtımıı azal· 
mııtır. 



Dıtarda Tftrkiye 
~ 

Tork Kadını 
Frankfort'ter Zeitung Ga· 

zetesinin bir makalesi: 
lnkloaf halinde bulunan Tilrk 

milli devleti son zamanda Tdrk 
kadınının hayatında emsalslı 

bir lnkılAb yaptı. Tilrk kadını 
• bizim için hiçbir ıuretle an· 
laplmaz bir hal olan • ayrılık 
ve kapalılıktan çıkarılarak oma· 
mi hayat içine sevkedlldl. Bu 
ıoretle Tdrk. kadını hiç bek· 
lemediğl halde ktndlslnl hür· 
rlyet ve ıerbestlnln ve medeni 
hakların aablbl olarak baldo; 
fakat TOrk kadınının bu hür· 
riyet ve haklar için hazırlılığı 

• ötedenberl almıo olduğa ter· 
biye ve Jtlyad ıebebl ile • he· 
nfhı tam olamaz. Bununla be· 
rıber "Harem" ve "Peçe,. mef· 
humlarına esaret hlıılerlnin, 
mGfrlt ve möbal•ğab ah14k ka· 
ldelerlnln bağlı olduğunu zan 
ve kabul etmek de yanlıo olur. 
Peçe, ,arklı için har doğmoo 

bir kadının al4metl sayılırdı ve 

lf fetle beraber kadının yüksek 
mevkt ve mertebesine ve kıy· 
metine deltlet ederdi· Kezalik 

Tark: kadınının " Hftrrlyet ve 

uathk" gflnflntl · her ne kadar 
bagthı mahdod ve henftz hayata 
doğmıyan bir nevi kadın hı· 

reketlne hedef ve gaye teşkil 

etmloııe de hummalı bir intizar 
ile beklediğini zannetmek de 
hatalı olur. Hattl Tark kadın· 
ları bu yenlleeme zaruret ve 
mecburiyeti karşmnda bazı 

ciddi endiıeler doymaktadır; 

yani Ttırk kadınlHı, kendile· 
rfne verilen hakların ayni za. 
manda bazı vazifeler dahi tah 
mll etmekte olduğunu ve bu 
vazifelerin şarklı bir aile ka· 
dınının ve ananın hayat telAk· 
ldJerl ile kolaycı telif 1 kabil 
olmadığını hissediyorlar. D"v· 
letçe Türk kadınıma ilk defa 
olarak intibah eandığı başına 

çağrılmııı münaeebetlle Türk 
Baıvekill lamel lnönü Üllc6 
mecmaaaında Türk kadını hak· 
kında şu makaleyi yazmıştır: 

"Tark kısı ıon on yılda çok 
olgunluk gösterdi. Kortuloo ça· 
ğında doğrudan doğraya aavaoa 
değen çalıımalarından ııôz aça· 
cak değilim. Sınırım ki ulusal 
eavaıta kadınların yaptıkları 

için daıtındflklerlmlzl yeri gel· 
dlkce, birçok keı ııôyledlk ve 
dayarmağa çabıtık. Savaetan 
ıonra gelen çaA bize çok çetin 
ytıı ile çatmııtı. Ben lote 
ha karandı, kıdınlarımııı da 
beliren engin ozloğo ôğmek 
lıtlyorom. 

Kadınlar, yaıama didinmesine 
pek yGrekle atıldılar. Yalnız 
evde ve tarlada kılmıyarak, 

kendilerinin dolaşık geçim bucak
larına ııokaldolar. Okula ve fı· 

kdltelerln göz yıldıran kötele
rfne girdiler. 

Yargıcı, nukat, hekim kadın· 
lır, baytar fak:Glteslnhı kılğı 

aalononda bıçakla çalışın, yüce 
mGhendls okulasında yetişen 
kızlarımız görGlda. Üniversitede 
kimya hocalığında kadınlarımız 
vardır. Hoca okulaııında ve Uee 
lerde kadın başkanlarımızın Jı
lerlnl eyice başardıklarını gôr· 
mekle ôvGnQyoroz. Y apyııın 
her alınında kadınlar kendi 
ekmeklerini çıkarmak için arı 

adlannı koruyarak ve aza kat· 
!anarak lo aramaktadırlar. Ben 
hemen hergGn böyle bütftn 
yGrekl\ Tark kızları ile karşı· 
laıırım. 

Unutmamalıyız ki, batan bu 
göıGnmeler aon iki yılın özlGk· 
lerlcltr. Camarluk kurumuna 

1 G ü lfi1 ü n ır ~ O y a ~ o D u y uı m O a 1r_ o] 
.. Knçnk Duyu 

Bulgar Gazeteleri yazıyor lran'da ll=va=li==K=az=aı==ar~ı 
Muazzam Geçit Teftişe Çıktı .. 

BizTürk'ler ile iyi Dostluk ve KomQU·Resmi Yapıldı.. Vali General Kizun 
"( dfln Ôdemlo, Tire ve 1' 

luk idame Etmeyi istiyoruz.. ş.~:·,:~:\ı~:.(::~·~~hı .. ::: ~;~~~;~:~:;:.:·k;:~ 
ııenel devriyesi dolayislle Tah- ral bug6n tehrlmlze dlln -General Zlatef'in Nutkundan Memnun Olmuşlar .. 

lstanbol, 26 (Hosuai) - Sof· 
ya'dan bildiriliyor: 

BOtftn gazeteler ddn başbakan 
general Zlatef tarafından söyle· 
nllmlo olan söylev ihakkında 
heyecanlı mütalealar serdetmek· 
tedlr. 

Mfr gazetesi, başbakanın sarih 
beyanatının bütiln Bulgar'lara 
geniş bir nefes aldıracı~ını 

yazmaktı ve bundan böyle kral· 
mlllet ve ordunun beraberce 

yGrüyeceklerlnl llAve etmektedir. 

~~~~-.... ~~~~-
Bllbaeea Slovo gazetesi, baeba· makta olduğunu hatırlatmakta· 
kanın söylevinin Bulgar efkarı dır. Do gazete diyor ki: 
omomiyeeini ıılddetle meogol Do misak boş bir formdl 
eden mes'elelerl aydJDlatmı§ değildir. Biz Ttlrk.'ler ile iyi 
olmaeından ötflrü memnuniyet dostluk ve iyi komeuluk milna· 
izhar etmektedir. 

sebetlerl idame etmeyi samimi 
Söylevin harici alyasete taal · surette istiyoruz. 

ltlk eden kısmından bahseden 
bu gazete Tftrk gazetelerinin 
yazılarının Türk zimamdarları· 
nın taklb etmekte oldukları 

siyasete zıt olduğunu yazmakta 
ve ebedt bir dostluk misakının 
Türkiye'yl Bulgarlstan'a b"ğla· .............. 

Slovo gazetesi yazılarmın so· 
nunda Türkiye ile Bulgaristan 
araııında çlzflmlı ıılyaet yolu 
karartmamaları için Türk mat· 
buatını müracaatte bulunmak· 
tadır. 

Bay Bitler Diyor Ki 
----------------------·------------------------

Bütün Dünya Kani Olsun Ki Biz Taah

hüdü imza Ettik Mi Onu Tutarız -

randa muazzam bir geçhresmt Elektirik 
yapılmıotır. Gece ve gündftz 

şenlik yapıımıotır. Tarif esi Geldi. 
Maliyede Eıektirtk kilovat cıcred 

tarifesi Nafıa Bakanlığınca 

Bütçe için lza- edilerek Nafıa komlıe 
gelmiştir. Yeni tarife; 

hat Hazırlanıyor. gibi 19 koru!)tur ve lklD 
nundan itibaren altı aylık 

Ankara, 26 (Boııuei) - Ma· det lçtn muteber olacaktı 
liye Bakanlığında, yeni bütçe 
için istenilen bazı izahatı ha· Tef fiz işleri 
zırlamak Qzere bir komlıyon VllAyet tef flz 
teıkll ve içtima etmiştir. dan öğleden ııonra valJ Dl 

Seyyahlar 
için Bir Kanun .. 

Ankara, 26 (Hosuııi) - Sey· 
yıhların memleketimize vizesiz 
girmeleri ve büUin reslmlnden 
maaf totolmaları için bir kı· 
nan IAyıhHı hazırlınıcakur. 

Eroin 

Bay Sedad Erlm'in bı 
ğında toplanmıo. mflb• 
atd evrakın muameleleri 
tirmlıtlr. 

Bay Hikmet TO 
Maarif mftdftril bay il 

TOrk; Epl zamandanberl 
sızdı. Dan maaılf madorl 
gelerek ıraıtfeılne bıılaaıı 

tekrar rahataıılaımıt 'fe 

ba~ından ayrılmak mecb 
tinde kalmııtır. 

iktidarımız Haricinde Hiçbir Taahhüdü lmzalıyamayız Kaçakçıları Köylerdeki Esnafı 
Sıhhi Vaziyetleri. İstanbul 26 (Hoıınsi) - Naıı· 

yonal sosyalist fırkasının ban· 
dan onbeş yıl evvel teşkllfnlo 
hatırasını tesld için yapılan 

muazzam nümayişte bir söylev 
söylemi!J olan bay Bitler f'Z· 

cftmle oöyle demfştlr: 

- O zaman bize keodimfa I 
halka arzetmek ceaaretlni hah· 
eeden kuvvet Almanya'ya ve 
Alman milletinin ezeli mezi· 
yetlerine olan itimadımız ol· 
mootor. Bizim hareketimiz 
~~~~~----~~~~~-· 

koyu karanlık bir tutsak çağın · 

da!l geçtiler. Bizim comurluktı 
kadınlarımıza ııağladığımız, yal
nız karanhk anlayıoların onla· 
ra saldırmalarını yol ve yön 
bırıkma~tadır. Do kadar içktl 
ve en az bir yardım, kadını· 

mızın, yflkııek varlığını gQne 
çıkarmak için yeter olmootor. 

Y "ol Tiirk topluluğunda ya· 
oıyan gerek bilek, gerek, US 

ile başarılan bO.Uln hlerlnde 
görg ll kazanmıo sesi gör kadın· 
ları ıözftnGzün öuQne getirir 
mlelnlz? Bu kadınlarm çe· 
vlrdlklerl ev barklardın düz· 
gftn ocak, yetlotlrdlklerl çocuk· 
lardan Blğlam ve erkli döl bo· 
lonur mu? Bu kadınlar ana 
olarak yuvalarımızın ve ııaylav 

olarak b6yük yordun koruyu· 
cusu ve bekclıl olacaklardır. 

Do sazler Tilrklyede doğan 

bir telAkklnln lfıdeıldlr, ve ha 
tellkkinln kıymeti hakkında 

garp Avropa'ıını bir düıOnce 
aarmağa baolamıştır. Bo huıoıta 
Kamil AtatOrk bundan bir 
mflddet evci daha ileri giderek 
artık erkekle müsavi halde 
yaşıyan kadının bittabi aekeri 
hizmetleri de ifa etmesi llzım 
geldiğini, kadınların aaker ol · 
maları için modern cemiyette 
hiçbir mAnl ve mahzur görme· 
dlğlnt söylemlotlr. Binaenaleyh 
eğer lşldildljl gibi bundan son· 
ra askeri mektebler ile harb 
akademisinin de kadınlar için 
aerbest olmasına Ankara hakü· 
metl karar vermlose bu takdir· 
de TGrk kadınlığı için korku· 
tucu genlo bir lııtlkbal af ko 
aÇJlm•ttır cleaeblllr. 

karşısında bfitün f11kafarı rakıb 
olarak bulmuo ve fakat imanı 
ve iradesi sayesinde mavaf fak 

Bay Bitler 

olmuştur. Enerjimiz iki yıl 

hükumet etmekle Ulkenmlo, 
yıpranmıo değildir. Zira biz 
yalnız müstakbel teklmftl ve 
istihalenin temelini attık. Asla 
geri dönmlyeceğiz. Ç6nkf1 şlm· 
diki Alman devleti neıretmekte 
olduğumuz kanunları kabul ve 
tasvlb eden Alman milletinin 
iradesine lstlnıd ediyor. Vazl· 
femlzl yerine getirebilmemiz 
için milli hareketimiz taarruz· 
dın mason ve canlı bir halde 
kalmalıdır. 

Biz serbest ve müııtakll bir 
milletin şerefHe kabili teUf 
olan hertürltl teşriki mesaide 
bulunmıya Amadeyfz. Fakat 
bizim haklarımızı başka mtl· 
Jetlerin haklar1Dın ölçdldflğ6n · 
den gayri bir ııurette ölçOlme. 
sini bir şerefslzltk addederiz. 
Hiçbir milletin hflrrlyetlni tah· 

dfd etmek iııtemlyoroz. Fakat 
Alman milletinin hürriyetini 
elinden almak istlyenlere ounu 
tekrar ediyoruz ki, onlar bu 
gayelerine ancak cebrü olddetle 

nrlşebllfrler. Biz ise cebrü şld· 
dete karşı tek bir adam gibi 
kendimizi müdafaa edeceğiz. 

Ne hen ve ne de bizim mUli 
hareketimizden m'IUhem olan 

mDııtıkbel hükumetler Alman. 
yanın oeref inden ve hukuk 
mdsavatından feragatini tazem· 
mun edecek bir vesikanın 

altını Alman milletinin imza· 
1101 koymıy1e11ğıı. Mumaf lb 

bütün dünya kani olmalıdır ki, 
biz taahhftdü imza ettik mi, 
onu tutarız. Şerefe münaf 1 
olan veya iktidarımızın fevkln· 
de bulunan hiçbir taahhüdü 
lmzalayımayız. Yalnız hlrteyl 
bir kere imzaladık mı onu 
körüköröoe ve eadıkane yerine 
getirJrn. 

Mfinlh 25 (A.A) - Bay 
Bhler'in 15 sene evvel büyiik 
bir toplantıda programının 25 
tezini izah ettiği günün yıldô 
niimd düD meraeimle tes'it 
edllmlotlr. Merasimde uluaal 
sosyalist önder muavini bay 
Hes ile himaye müfrezeleri 
başkanı bay Hlmter, Bavyen 
baokaoı bay Zlbert te diğer 
bazı zevat haztr bulunmuıı · 
tardır. Bavyera bakanlarından 

bay Vagner bir nutuk söyllye· 
re.k ezcümle demlotlr ki: 

- 15 sene enci ilin edi· 
len 25 umdede o z11mandanberl 
hiçbir değlolklik olmamıo ve 
bt r .kelimeııi bile ı. çıkarılma· 

mıotır. ~o tezler istikbalde de 
ayni olacaktır. 

Yakalandı. 
İstanbul, 26 (Hosuet) 

Şehrimizde yeni ve mOhlm bir 
Eroin kaçakçı şebekesi yaka· 
lınmıştll. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Plan 
Alman'a Verildi 

İstanbul , 26 ( Hususi ) -
lsıanbol plAnının yapılması 
Alman mimarı Ergoce vtrl 
mlştlr. 

Paraguay 
Uluslararası Kuru
mundan istifa Etti 

Cenevre, 25 (A.A) - Ulus· 
lar korumu genel kAtlbl Bay 
Avenol Paraguay hükumetinin 
kurumdan lıtlfaHnı bildiren 
mektubunu almıı olduğunu 

blldlrmi,tlr. 

VllAyet köy bdroeonc• 
!erdeki eıınafın tlbl tol 
IAzımgelen sıhhat ıırtlır• 

kında bir talimatname 
)anmaktadır. Bo talim• 
tab' ettirilerek btıtüo k 
gönderilecek ve muhtar 
rinde demlrbaıı olarak b 
caktır. Muhtarlar; eıını 

talimatnameye göre te 
riayet edip etmediklerini 
edeceklerdir. 

Köy bftroeu ittihaz 
vJIAyetdekl dairenin ta 
ve boyınmaıına başlanlll 

Odalar Kongr 
Tftrklye ticaret odaları 

gresi yakında Ankara'da 
nacaktır. İzmir ticaret 
murahhasları, davet e 
Ankara'ya gidecek ve ko 
iştirak edeceklerdir. 

Gediz KfiprOs 

Dericilik 
Avrupa'daki . . 
Gerginlik. Mnhım Bır Va-

Menemen · Bergama ar 
Gediz nehri fhıerinde 

bltmlı olan (Bilyftk Gedil 
rfleCl) nan muvakkat 
için vllAyetçe Nafıa ba 
ğından milsaade isten 
Köpra üzerinde fOIJe lo 
devam edilmektedir. 

Yegane Karışıklık. Oca- ridat Kaynağıdır. 
ğı Memel Ara~isidir. 

Berlln, 25 (A.A) - Volkloer 
Beobahter gazetesi Avrupa'dakl 
gerginliğin azami kesafet gös· 
terdlğl mıntakanın evelce Al· 
manya 'nın garbında iken şimdi 
Almanya'nın oarkına intikal 
ettiğine dair bir İngiliz gaze· 
test tarafından yapılan neırl· 

yattan bahsederek diyor ki: 
11 Bu mütaleanın aksi de va· 

rlddlr. Çünk6 timdi enaz em· 
niyet mlsaklarına ihtiyacı olan 
yer Avrupa'nm oarkıdır. Bora· 
da birçok emniyet mleakları 

vardır. Hiçbir ulus kouıoolarl' 

nın tecavftzGnden tndloe etme· 
mektedlr. Yegine kırışıkhk 

ocağı Lltvanya 'nın başına bor 
rok hareketi yüzünden Memel 
arazisi olmootur. Borada Me· 
mel'ln idaresinin oekli hakkın· 
dı ahidnameye imza eden dev· 
letlerln karaılle vaziyet derhal 
değlotlrileblllı. 

Av derlclllğlnlo memlekette 
muhafaza edilmesi ve ihyaeı 

hakkında Türkofls reisliğinden 
ş4'hrimizdekl alAkadarlara bir bil· 
dirim gelmlıtlr. Bunda av de· 
rllerimlzln dıı piyasalarda ge· 
relll f iatlerle &atılmaları ve 
bllbaııaa oevl bizim memleke· 
tlmize lnhiear eden aanıar ve 
tilki gibi poet hayvanlarınuı 
milmeyyiz vasıf tarını i OoGrme· 
mek için tedbir almak lizım 
geldiği hu gibi poııt hayvaola · 

bu köpr1lye kadar lnf8 
cek kHımlar ftzerlnde 1 

teevlyeııl yapılmıotır. SUID 
iılemek.tedlr. Menemen • 
diye bO.yClk yolunun 
için açılmıı olan mft 
martın 13 Cinde bitecek 

ŞUBAT 
1935 
Kasım 
112 

27 
rının zehirli müııtahzerlerle ç b 
avlanmalarının öndne geçllmeal arşam 8 
blldlrllmiotlr. Memleketimizin ll-•Arab--1-1,;;;3.5•3----~ı 
mühim bir varidat kaynağı ol- 23 Zilkade 
mağa mflstalt olan dericiliğin 

ihyasında alınacak tedbirlerin 
mühim bir rolfl olacağı da 
bildirime eklenmlotlr. VJIAyetçe 
poet hayvanlarının zehirli mda· 
ıahzerlerle avlanmasının men'i 
için derhal tedbirler aldırıl · 

auıbr. 

. Evbı 

Gthıeo 

Öğle 
İkindi 
Akfam 
Yataa 
lm.u 

Ezanf 

12,48 
6,30 
9,35 

12 
1,31 
11,03 
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Şakalaşma , G lÜ li'il lÜ li'il ş a il"' <dl lY y lY '!! o a il"' ~ Kardiçalı 
Çapkın! lay A. Doğan Vilayet Genel Meclisi 10 ihracatçılar Bir- Ham Ciu.!!eti.. 

Bay Çapkın Sabri amcamız ligw İ Senelik Top- Karar Cumarte~i dön ANADOLU'cuları ziyarete S l }ar ' T } k 
gelmiş ... Yazı işleri roüdürlle ve ay av Mart ta. op anaca .. lantısını Yaptı.. Günü Tefhim Edilece' 
dereden. tepeden konuşuyorlar. Dün Gittiler. Jkinçi kordonda küçük hr· 

Bir aralık bana seslendi: .......... - - Bttdcenin Masraf~ Kısmında yarım İzmir k::o·. :o:;... ihracat· dfçah h1nı içindeki bbHntn Şakacı, ne haber? C. H. F. İzmir vilayet heyeti çalar birliği senelik heyeti yanında guetP. satıcısı Bay 

lyutk amca... başkanı Yozgad saylavı bay MiJ,-on Lira Fazlalık Vardır.. omumfye toplantteı dün Bor· Tevfik'I yarahyarak öldalrmek· 
Sen soyadı aldın mı ? Avni doğan, Büyük Ulus ko· J __ • __ sada yapılmıştır. Toplantıda le &uçlu Faik oğlu BOsnO'oi:irı 
Aldım: Şakacı . .. rol tayının açılıtııoda bulunmak Vlliiyet Genel mecUsinln top şaea için istenmiştir. lktısad vekaletini temsilen of is duruşmasına dün ağırcezada 

Çapkın amca güldü: üzere dünkü trenle Ankara'ya lanma tarihi vllayetce 10 mart Vllıiyet büdceııl varidatı müdürü Bay Akıl Emrullah devam edilmiştir. Dilnkü do · 

- Şakacı, senin öz adın... gitmiştir. cumartesi günü olarak tesblt 1,500,000 liradır. Malilraf hüd · da bulunmuştur. ruşrnada suçlunun veklll mftda 

Soyadm• eoroyorom. BaUkeeir eaylavo bay Hacim edllmlıtlr. Şlmdlyo kadar mu· ctel ise iki milyon llray• tut · Goçen ••no raporu okuoob r • ..,., Y"Pm•ı •• .. ~'ada ağn 
- Öz adımla soyadım bir· Muhiddin, İzmir saylan bay haecbei hususiye, baytar, ztraet, maktadır. Buna nazaran mıuı yeni büdc" tanzim edildikten tahrik tle meşru miıdafaa şe· 

dlr. Sizin eoyad•nız ne? llalll, İzmir saylavo bayan Be· .,bbat müdürlökl<rilo oafoa raf büdcolode varidat hü~ce · eonra beeablaron tetklkioe ~·· klllerl huluodnğoou oilyliyerek 
Bay Çapkın Sabri, di~lertnl nal ~evzad, Çanskkale eaylavı başmühendisliği masraf büdce sine göre yarım milyon liralık çilmtş ve bundan sonra da mu· beraeıine karar verilmesini is · 

şıkırdatarak anlatmıya başladı: doktor bay Mustafa, DenizlJ ini tamamen hazırlanmış ve bir fazlalık varrlır. Bu paranın rekıbler tayiol oneylanm,ştır. temlştir. Müdafaa veklli; beraet 

- Bana, adile sanUe (Çap saylavı bay Haydar Rüşdü Ök· vilayete verilmiştir. Heoüz vila nasıl ve neredt- n buluneca~ı Bundan sonra intihabata ge· kararı verilmezse suçlunun öl· 
kın Sabri) derler. (Çapkın), rem, Kütahya saylavı doktor yete verfJmemiş olan masraf henüz lıilineruemt>ktedir. l\laa çilerek idare hey~llnde deği · dürmek makA&dile hareket et· 
Vaktlle çıkardığım gazetemin bay Lütfü Kırdar da düokü büdcesi maarif müdürlüğü büd · rif m88raf büdct·11i de hngfın · şen dört eza yerine yenllertnlo memlş olduğunun nazarı dik· 

adıdır. (Çapkın) kellmeslol 
0 

Afyon trenile Aokara'ya git· cesldlr. Buna da maarif mü· Ierde1hozırlaoarak vilayete veri seçilmesi için lotlhıbat yepıl· kate alınmasını isteınlşdr. 
kadar severim ki, ouu soyadı mlşlerdlr. dürü Bay Hikmet Türk,üu bir lecektir. mış ve bay Subhi Emin, hay Muhakeme kararı ()nQmüg· 
olarak kütüğe yazdıracağım.. Bay A"ni Dcığan'ia seylavla· müddeuenherl rahatsız bolun- Buf,!:ÜD vllayı>t daimi :neü- Sabri Stlleymaoovfç, bay Jiro deki cumarteııi gılrıü tef hlm 
J.'ıkat, beni düşilndüren bir rımız, Bıısmahane istasyonunda ması sebebiyet vermiştir. Nafıa meni vali General Kazım Dl ve bay Nazllll'U Ali Haydar edilecektir. 

oolr.ıa ..... Vali Geo eral Ka .. m Dlrlk, bildceslnde geçen Y• la nazaran rllr.' in baıkao ı. *'.da 1 opl•n•c• k y •• 1 h •y •• • ••Çİi mlılerdl r . K a il d 1 r m 1 ş 
Çapkın amca dii~ünmeye emniyet müdürü bay .Feyzi 27,000 Ural.ık bir fazlalık var· ve yeni yıl büdcı>si üznlode Köylerde Soyadı Def. 

haşlayınca sordum: Akkor, c. R. F. vllayd heyeti dır. Bu tahsisat bir yolun in · müzakerede bnlunacakt1r. 1 . H ı k ve Para Almış! .. 
- Sizi daonndüreo nedir? üyeleri, hükumet daireleri mü· ter erı azır anaca 
- Bak, dinle de anlatayım: dürleri, bayanlar vedoba bir gün Zelzele r~e- Muallimler Soyadı nizamnamesi muci 

Çapkın demek, zeki, ouh adam çok: zevat tarafından uğurlan· hince nafus mydilrlilğünden 
demektir. Zeki olmıyan çapkın mışlardır. laketzedeleri.. Mahallesi. nahiye müdilrlüklerlo" gönde· 

olamaz. Çapkınlık her yl~hln •. •. • • • • • • rilen bit bildirimde, köylerde 
barcı değildir. Çapkınlık ayle Aydın Demir· Mektehlilcr Yardım Ev isti yenler oturenll'lrıu soya~ı defterleri· 

bir lotlr ki, (Çapkın) adını J I S I B I d I ,.200,, fi Bulmuştur. " otn hazırlanması ve müdürlüğe 
alacak adam, ona laylk olma· yo arını 0 8· fçio şe aş a 1 ar.. göod~rilmeei bildirilmiştir. Bu 

hdır. Çapkınlığa le.olay mı ea · Al 1 • Htlaliııhmet Cemiyeti umumi Yangın yerinde kordondan defterlere sicil numaraları da 
nıyorsun sen!.. Çapkın demek, il ll m a Şl. • merke7f zelzele felıiketzedelerfne erkek lJstsine giden M. Necati yazılacakhr. Köylerde hazırla· 
kafayı çektb sululuk yapan, _ Başı 1 inci yüzde - şimdiye kadar onsekiz btn beş· caddesi üzeri od~ inşa ettirile nacak, def terler; nahiye mü· 

sokaklarda eUAb atan, önüne fakıyetle cereyan eden ve kat'i yüı: lira yardımda bulunmuştur. cek olan ikiyiiz elli (Muellfm· dürleri taıafından tetkik edil · 

gelene çatan adam demek de bir saf baya dahil olan müzake· Gençlik Hilaliabmerf merkez ler mahallesi) işi çok kunetli dikten sonra nüfus müdürlü · 
ğlldtr. Ben çapkınım. Çok relerin mali şartlarına ait te· hPyett ikinci başkanlığından şeb bir eaf haya girmiştir. Şimdiye ğüoe gönderilerek tir. 

çapk1Dlık yaptım. Yfrmf üç ferruat hakkında hisse sahiple· rlmiz Ma.arif müdlirlüğüne 1?e· kadar yalnız İzmir muallimle. Millet Mektebleri 

Peşternalcılıır'da Hac1bt.y eo· 

kağında Şaınil'in hanında oıu· 

ren Mustafa oğlu Cemal, ayol 

banda Bekir oğlu Osman ile 
Ferhad ogtu Ali, Selim oğlu Elmaı 

Paşa oflu Haydar, MGnlA kızı 

Pembe, Ali oğlu Yakub, Veysel oğ• 

lu Oamao, Kokulu oğlu Kadir, 

Şakir oğlu Cemal ve Onnan 

oğla Bayramilon iskı\o edildik· 

lerl yere eevkedllmlyerek ken· 

diler\oi kurlaracsğınd•n bahiAle 

hepsinden t m,er karne of malt 

yal İzmir vllAyet umumi mec · rtnlo son kararını almak üzere len bir bildirimde gençlik fü. rioden taksili" bn mahallede Şehrimizde, kazalarda ve köy 

llelnde azalık ettim. Bu müddet Londra'ya gidiyorum. Müzake· Ullahmer derneği oube ve kolla ev yaptırmak fçio maarif mü. terde bulunan mUlı>:t mekteble- kata başlanmıştır. 
içinde, çapkınlığımı hiç hoz· ratın intacı için yakında avdet rınrn~ Marmara adalarlle Erdek dürlüğüne müracaat edeninin rinde önümüzdeki cumartesi 

üzere beş lira para topladığın· 

den z11bı taca hakkwda ıabk.i · 

madım. Ara eıra, dilim çapkın· edeceğim. ve bavalislnde zelzP.le yüzünden miktarı (206) Y1 bulmuijtur. güniindeo itibaren lmıibanlan 
lık eder gibi olurdu amma. • pekçok nüfoımn ve bunların Daha birçok mualllmlerln mü. başlanscaktır. İmtlbanlar bir 
gene çabucak kendine gelirdi!.. Aydın demİr;ollarıoın ııatın arasıuda bJrçok çocuğun mosta· recaat etmek üzere oldukları hafta sürecektir. Bu lmtlbaolara 

Evet, düşünuyorom, ben çap · alınması müzakerelerinde bulun· rlp vaziyPtte bulunduğu bildi- haber alınmıştır. Bııtta başka millet mekteb1erl dersbant:le 

kınım. Ben (Çapkm) ı soyadı mak üzere Aokara'ya gitmiş rllmtş ve mekteplerdeki dernek· vil4yet muallimlerinden müra. rine devam etmlyenlerden isti· 
d i J • d k 1 1 t caaı edenler de vardır. Mual. 1 r de girebilecektir olal'Bk alırsam, yarın oğlum a olan nafıa başmüfettiş ve na· erın yar ıma oşma arı e en yen e . . 

(Çapkın) diye anılacak .. Fakat fıa komiser vekili Bay İlmi ev· mlştlr. lzmlr'de zelzele feltiket· Hmler mahallesinin inşasına Kanada' Jı 
ya oğlum çapkan olamıyacak velkl akşam Ankara'dan şe r · ze e erme yar ımı ya h i d l · IJk d pan muhakkak nazarıle bakılmak. 
bir abpal, bir enayi olursa... mlze döomflştür. mektepler füe ile Çeşme merkez tadır. 
İşte, beni diişftndüren bndur. Aydm demlryollarmın hüku· mektebi ıalebeleridfr. DIAer Mektehf erde 
Tanıdıklarımdan eoyadı alanları metçe satın alınması müzakere· mekteblerdekl :leroekler de hu 
şöyle bir gözden geçirdim. teri iyi bir anlaşma dairesinde bflyilk ve insani yardım için 

Gördftm ki, hiçbiri de kendi · bitmiş bulunmaktadır. Ehem· işe başlamışlardır. 
lerine yakışan bir soyadı alma· miyetsiz ve teferruata ah bazı Bu Alcşam 

mes'eleler için kuropanya mec 

tnı~ark n sözünü lisl idar~ murabbası; Loodra'dan Mu·· samere Var .. 
ap ın amcanı talimat lstemeğe lüzum görmüş 

keatlm: d 

- Ne gibi, mesela? 

- Mesela: Tanıdaklorımdan 

ve bunun fçln Londra'ya gt e

cektir. 
Tekrar Ankara'ya döndükten 

eonra Aydın demtryollarının sa· 
tın alınması mee'elesl de kat'i 

şekilde bitmiş olacaktır. 

Ankara, 26 (Hususi) - Ay· 

dın demiryolunon eatış müza· 

keresinde bulunan şirketin se· 

lıiblyettar murabhasları merkez. 

Cümhuriyet Halk Fırkası Bu· 

es nahiyesi tarafından Elbamra 

etoema ve tiyatrosunda verilen 

zengin müeamere bu akşaro 

saat on yedide gene E!bamra 

sinema ve tiyatroımnda tekrar 

edilecektir. Müsamerede vazife 
alan kibar ecnebi ailelerinin, 

göstertlen arzu üzerine masa· 

mereyl tekrar etmekte göster· 

dikleri nezaket memnuniyet 

Mecburi Difteri 
Aşısına Başlanıyor 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Bakanlığınm, mekteblerde 6 ita 
12 yaş arasındaki çocuklara 

mecburi obrak Difteri aşısı 

tatbiki hukkmda ı:ehrimfıdekl 

alakadarlara emir vertliginl 

dünkü sayımızda yazmıştık. 

Şehrimiz sıhhat müdürlüğü 

cumartesi Jünüuden itibaren o 
mecburi aşı tsıbf ki fçln tedbir 

almıştır. Belediye ve hükumet 

doktorları dört koldan aşı ya· 

pacaldardır. Bakanlıktan mü· 

him mtkdarda difteri aşıeı 

birt (Kaplan) olmuş, Halbuki 

k1rıeınıo yaoında ~Kedi) bile 

de~lldir. Birlıt (Kord) demiş. 
Halbuki, (Çakal) bile olamaz .. 

Bunun içindir ki, ben de (Çap· 

kın) ı almakta duraklıyorum. 
Oğlumun (Çapkın) demeğe la · 

yık bir adam o)acağını bllsey

dtm, btç düşQnmezdlm. Ma· 

hlm ya: İalm ile müsemma ara · 

ııoda bir yakınlık olmalıdır. 

den bazı talimat almak üzere şeb 
rlmizden ayrılmışlardır. Hattın 
ııatın Rlınm88ı için esatıta anla · 

oyandırmı~tır. gelmiştir. 

Çapkın aml':aya dedim ki: 

- Hiç merak etme ve he· 
nıen (Çaplun) ı kütüğe yazdır. 

İsim ile mileemma arasında 
oıOnaeebtt aramak IAzım gel· 

Beydi iğneye diken, dikene de 

batan demek lcab ederdi! .. 

Şakacı 

Sigorta lşleı i 
Yakında Ankara'da toplana· 

c:ak olan elgorıa komisyonuna 

l11m•r ve İstanbul tlcarel oda· 
ları tarafından bir mutalea 

hızırlanmua için Ökonomi 

Bakanlığından oehrlmlzdekl ala· 

kadarlar& bl · bildirim gelmlıı· 
tir. Ticaret odasınca bir rapor 

hazırlanacak ve bakanlığa gön· 
d111.ıı ..... 

tıılmıştır· 

imtihan için Müra· 
caatler Başladı .. 

Biçki ve dikiş yurdları mü· 

dür ve muallimlerinin kız san'at 

enstitülerinde imtihana tAbl 

ıutulacaklarım dün yazmıştık:. 
Bazı vilayet ve kazalardaki 

yurdların müdür ve rouallim· 

lerl imtihan için enstitüye mü· 

racaata başlamışlardır. 

lzmlr'dekt muhtelif biçki ve 

dikiş yardlarımn evelce müfre· 

dat programları Maarif Bakan· 

lıgana gönderilmişti. Bo pro· 

gramlar Bakanlıkça taadlk edil· 

miş olduğundan lzmir'dekl 

yurdların müdür ve muallim· 

!erinin imtihana t4bl tutulma· .. . to• _ _. .... -

Haber aldığımıza göre bugtln Bağcılara Asnıa 

tekrar edilecek müsamerede Çubukları Dağıtıldı. 
höyük ve esaslı değlelkllkler ya· 

pılmıştır. Bu itibarla bo akşam 

saat 17 de Elhamra ııinema ve 

tiyatrosunda verilecek: olan 

ikinci müsamere daha güzel 
olacaktır. 

lzmir'de Atış ve 
Atlı Spor Kulnhü. 

Şcıhrfmlzde bulunan Ztraatcı 

meslektaşlar LI (Atış ve atlı 

spor kulübü) t~elel için vilayete 

müracaat etmişlerdir. Yakında 

vllayetce kolübiin açılmasına 

müsaade edilecektir. Bu kulob 

azaları ata binmek, atlı avlar 

tertlb etmek ve ahcıhkta vatan• 

daşların kudretini yükseltmek 
. • • • • ~ · ·-· .. ı. ,1,. 

Manisa'da Ziraat Bakanlağının 

asmo çubukları yetiştirilen f J. 

danlardan 50,000 tanesi İzmir 
bağcılarına dağıtılmıştır. Bun· 

lardan bir kısmını bağcılar 

kendileri glder6k Manlsı« f J. 
d.-nhğından alııııolar, bir k11mı 

ziraat müdürlü~ıi vaeıtaslle ge

ttrterek baglarana dik ınl~lerdlr. 

Rize Tarenclye f ldanlığından 
5000 fidan getirtilecek ve hah. 

çe sahlblerfne dağıtılacaktı. 

Fakat evvelki seneler gibi 934 
yıh hüdçesine I ldan getirtme 

tahsisatı konm11mış olduğundan 

bu f ldanlar getirtllememlştlr. 

Yeni yıl büdçeslnde bo meıı· 
. 1 1 .. 

Dünya Serbest Gü
reş Birincisi Ola
rak ilan Edilmiştir .. 

Londra rsıdyoeunuu verdiği 

malilmata göre, Nevyork'ıa 

1935 een~sı dünya serbest gü 

reş birinciliği için evelcc tertib 

edilmiş olan Cim Londos Dan· 

corc müsabakası, şubatın 21 
inci günü otuz bin eeyfrci 
önünde yapılmıştır. 

Müııabmka saat tam dokuzda 

yapılacakta. Aylardanbtırl yap 
tıkları hususi müsabakalarda 

birbirlerini yen mi ye movaf fak 

olamıyan bu iki güreş üstadı . 
nın san'atkirane oyunlarlua 

görmlye koşan halk daha saat 

yedide muazzam gftreo salonunu 
doldurmuş buluouyordo. 

Fakat, heyecanla beklenen 

bn müsıtbaka, maatteessüf sekiz 

senedeobeıi dünya blrlnclUğlni 
muhafıza eden Cim Londoe'un 

sabaya gelmemesi yüzünden 

rakibi Dancorc galib edHmletir. 

Müsabakada Amerika güreş fc · 
derasyonu da hazar bolunn· 

yordu. Hakemin raporu he.:ıen 
müzakereye konularak. federae · 

yon tarafından tasdik edllml~ 
ve Kanada'lı Doncorc 1935 
senesi ağu sıklet serbest güreş 
dünya btrinchıt ilan edilmiştir. 

Yankesicilik 
Birinci Kordon'da tavuk sa· 

tan Ieparta'h Hüeeylo oğlu 

Bay Hasan'ın yanına eokulao 

boyacı Hüseyin oglo Ali yan· 

kestclltk soretlle bir llraeını 

Motör CinayP-
ti Muhakemesi. 

Çawaltı tozl11sı civanoda 

Büdaverdi motöründe Receb 

kaptanla tiiccardan Halil •e 

Cemal'i öldürmekle suçlu Oı. 

man kaptan ve Çlpinor. Abme. 

din duruşmalarına düo •ğarce. 

zada devam edila:.fştlr. 
Geçen celsede ıuçlulann 

taüdalaa vekilleri oabldlerln 
ifadeleri aratı•oda hlribirt.:&e 

müLıyln 12 nokta bdkkında 
evvelce din lenmiş oi,..1 ş11hld 

bay Yueuf, İsmail ve Hüseyio'Jo 
katşılaştmlmalartnı istemişlerdi. 
Halbuki miiddtıiomumi mu~•inl 
bay Şevki mübayenet bulon· 

madığını söylerofş ftı bu 1Jahld· 
)erin müvacehelerlne lüzom ol. 

madığını bildirmlotlr. 
Bu ihtilaf la vsk,a hakkıoda 

dünkü celsede bu şıbidleda 

kar~ilaştırıl malarıoa "" 1hkrmece 
karar verllmf ~tir. 

Muhakemeye 6nüıoihıdeld 
cumartesi gflnd devam ödlle· 
cektlr. 

Girid'de 
Zelzeleden 

ölenler Var .• 
Atioa. 25 ( A.A ) - Glrld 

adasındaki zelezelede Oç '"i~ 
ölmüş, iki ktei yarılanmıotar. 
Hasarlar mOhlmdJr. Zıoılzele 
Siklat adalarında, Mora'da, Ka· 

bire ve M181 r'da blll8edilmlştlr. 

Kaodlya, 25 (A.A) - (Glrid 
adaeıJ bu tıabah fasılalarla iki 

dakika Aüren şiddetli yer sar· 
eıotıları hls8edllmlş ve earsıntt· 

tarı yeralh gürülttUerl ve ka· 

ranhk takib etmiştir. Birçok 

tıv yıkılmış veya az çok l•h· 

ribata uğramıştır. Kındlyı'dı 
ölen yoktur, fakat civarda lkf 

ölü ve beş yanb vardır. Buar 



TraınvayŞirlieti Davayı l(aybetti 
- Başı 1 inci yüzde -

Mahmud Esad'ın etrafını çevi · 
rerek kendisini tebrik etmiş 
ferdir. Bay Mahmud füad da 
davanın kazanılması sebeblerlnl 
hukuk mektebi talebelerine ao . 
tatmıştır. 

Ankara 26 ( A.A) - 21·24 
temmuz 926 tarihli mukavele · 
lerle kararlaştırılan vecibelerden 
yeni hatlar inşasına ah olan 
kısmı şirket tarafından yapıl· 

madığındsn dolayı bu moka ve· 
lelerin feshedildiğini ve gene 
bu mukavelelere tevf ilcan bu 

yükseltilmiş tarife mucibince 
tramvay ücreti olarak bu mak· 
utla halktan alınmış olan iki 
milyon kfieur Uranın geri 
verilmesi için Bayındırlık Ba· 
kan lığınca 1 ağuetos 1934 de 
şirkete tebliğ edilmiş olan ka· 
rarıu selAhlyet, şekil ve es1B 
noktalarından kanuna muhaUf 
olduğu lddlasile 1 ptall için 
İstanbul tramvay şirketi tara· 
fından Şurayı Devl"t nezdinde 
ikame olunan dava hakkında 

~tirayı Devlet heyeti umumiye· 
since verilen karar bugün Hat 
15 de tebliğ edilmiştir. Kara· 
rın metni şudur: 

Türk ulusu adına hfikftru 
veren Şurayı Devlet dava 
daireleri genel heyeti tarafm
dan geregl düşüniUdü. Yardım· 
lı veya yardımsız ınenaf i ga· 
rantlelni muhtevi veya bu 
garantiden arl olarak bir amme 
hizmetinin masrafı kendisi ta· 
rafından yapılmak ve kendisine 
bu hizmetten mfistefld olan· 
)ardan muayyen bir tarlCe 
dairesinde bir ücret istifası 

hak ve mezanlyetl verilmek 
bir ferde veya şirkete uzun 
bir devre için gördürQlmeel ve 
anın bu hizmetle mükellef 
tutulması eeaıuna m6stenld 
bulunan mokavelt"lerlle Amme 
hizmeti, imtiyazı mukaveleleri 

denir. Bu nevi mukaveleler 
taraflara idare hukukundan 
muetak mükellef lyetler tarh 
etmek itibarile idari mukavele· 
ler mecmuasına dahil olmakla 
beraber bunlar Akitlerini amme 
hizmetini yflrütmek vo daimi 
ve mautazam bir halde işlet· 

mek gayesini temin için Amme 
kudreti haklarlle de techlz 

. ettiklerinden diğer idari moka . 
velelerden bir fark arzederler. 

İşte _bu ayrılık içindir ki 
imtiyaz m.ukavelelerl hakkında 

b6tün memleketlerde hukuku 
adiye rejiminden müstakil kua 
niercilerlnlu lbtidaen ve lntl· 
bıen Şurayı Devletten olduğu 
muharrer mesail ve lhtllAfata 
hükumet davacı mevkline ge· 
cemez. Bundan haşke Amme 
hizmeti imtiyaz mukaveleleri· 
nfn ilerletilmesi bu hizmetin 

görülmesinden ibartt olmasını 
nazaran bu dürlfl mukaveleler 
hususi ve ferdi bir teşebbüsün 
sureti foralyeııl hakkında taraf. 
Jarın mfttekabll teahhüdlerlol 
gösteren bir audlışma mahi· 
yeti arzedemez. Banlar haki· 
iı:atte Amme hizmetinin temel · 
yet şelLlloi lfllde ederler. Bina· 
enaleyh htıkumetln bunlar kir· 
şl8lndakl vaziyeti alelıide hlr 
taraf teşkil etme.kteo lbaı:.et 

kalması zaruridir. 

Zira Amme hizmetinin ifası 

esyen hOlcumete mftretteb bir 
vazifedir. Bo hizmet bir baş · 

kasına devir ve tahmil edil· 
mekle hükumet aslen nzlledar 
oldnğu bu işin hakiki mee'ultl 

olmaktan kurtulam111, tabiri di· 

yerle imtiyaza bağlanmış olan 
bir Amme hizmeti hiçbir za· 
man bu mahiyetten sıyrılmış 

olmaz. işte imtiyaz mukavele· 
lerlnde bük ti metin sadece bir 
ferd ve iktldarlle mticehhez 
bir taraf teşkil etmeyib kendi· 
sinin heryerde işin hakiki sa· 
hib ve hakimi olarak tanınma· 
sında ve bu nevi mukaveleler 
için onda o klldat hududeuz 
bir murakabe salahiyetinin ka · 
bul edilmesindeki eebeb ve il· 
let yakarıda zikredilen esasta 
mOndemlçtir. 

Hükumetin vazlful lcabatını 
takdir ve tatbik htıeueunda hiç · 
bir makamdan mezuniyet elma· 
sınd11 amme hukukunun eeHlı 
ve umumi prenı;lblerloden biri· 
ıldir. Şn halde vllı\yetl Amme 
hukukunu haiz olan devletin 
herhangi bir imtlyH mukave· 
lealnde imtiyaz aahlblnln veci· 
helerini yapmamaeındao dolayı 

bizzat harekete gelerek yuka 
rıda söylendiği üzere a1len va 
zlfesl kendfAf ne terettilb eden 
bu hizmetin lşlemeslol temin 
için IOzomlu ı ördüğü her ted 
biri resen lttlhazda serbestlslol 
kabul etmek zaruridir. Buna 
binaen mildddnln imtiyaz mu· 
kavelelerinde hnkümetln fertle 
müsavi vaziyette olduğu ve 
bunlara mfiteallik lhtfldf larda 
müstakilen harekete mf'zun ol· 
mayıp bütün efallnln hukuku 
bu!luelye kaldelerile bağlı bu· 
londuğu neticesine varan iddiası 
kabule layık değildir. 

D!!vacı şirketin 21 ve 24 
temmuz 1926 tarihlerinde la
tlbeal etmiş olduğu imtiyaz 
mokaveleleılolo feıhlnde ve 
Amme hukukundan münbafa 
hususi bir hukuk sistemi intl· 
bak ettirilmiş ve bunlardan 
mfUevelllt her türl6 ihtilaflar 
idari kaza eahaeına vazolun. 
muştur. Adli kazanın yanıba· 

şında bir idari kazanın müee· 
see olduğu yerlerde bugün isti· 
naeız bir surette cari olan işbu 
kaide Tilr.ldye'de teşkUAtı eea· 
siye kanununa mftstenlden şu.. 

rayı devlete vücod vermiş olan 
1859 numaralı kanun ile biç· 
bir şek ve tereddOde mahal 
vermiyecek surette müfehak.lclk 
bulunmaktadır. 

Filhakika bu kanunun 19 
uncu maddesinin B. fıkrası 

amme hizmetlerinden birini 
ifa maksadlle akdolonan moka. 
velelerden dolayı akitler ara· 
sındı tekevvün edecek lhtllAf· 
Jarın lpddaen ve lnhltaen Şu· 
rayı devletçe hükme bağlana· 

,cağını natıktır. 

22 inci maddenin 2 lncl fık· 
raeı da İktısad ve Nafıa işleri 
imtiyazları hakkında ayni h6k· 
mü mutazammındır. Şu halde 
her hangi bir lmtl yaz . mukave· 
lesinin feshi hususunda hüku· 
metçe tatbikata glrlşllmezden 

evvr.1 huluku hususiye rejfmile 
lşUyen mahkemelerden bir ka· 

rar almak lazımgeldlğl yolunda 
davacı tarafından ileri Bfirftlen 
mftddeaoın kabulüne imkAo 
olmadığı zahtrdlr. Diğer taraf· 
dan şurayı devlet kazası hüklı· 
metin ittihaz ettiği idari moa· 
melelerden ve kararlardan do· 
layı haklarını veya menfaatle · 
ılnl haleldar olmuş görenler 
için m6e81!!esdlr. 

Şurayı Devlet nezdinde açı 

lacak idari davalarda hükfıme· 

tin dalma dava olunan taraf 
mavkllnde bolonması l&zımge· 

Hr. Nitekim bu nokta idari da· 

valarda ferdlere dava hakkının 
idari bir muamele veya kara· 
rın tef hlm veya tebliği ve va le . 
raat yolu ile alakadarların İt· 

tllAına arzı tarihinden başlayıb 
arada 60 g6o geçtikten sonra 
sakit olacağını gösteren Şurayı 
Oevlet~kanunuoun 25 inci mad. 
deslle de mustedeldlr. Kanonun 
vazfl hnkumetln de Şurayı Dev· 
lette dava açı labileceğlol derpiş 

etmedlgiodr.ndlr ki maddede 
yalnız ferdler mevzuu bahse· 
dilmiştir. 

Gerçi hukumetln de Şurayı 
Devlette dava açtığı vaki leede 
bu hal yahuz Şuravı De"let 
kanonunun 20 iocl maddesinin 
D fıkraeında yazılı kazai ka· 
rarlara temyiz yollle itiraz 
sadedinde cereyan edt:bllir. 
Yoksa kanunun 19 uncu mad· 
deluinde yazılı ve Bayındırlık 

Bakanlığının letinad ettiği ee· 
beblerl meı,ıruiyet ve adt'mi 
meşrulyetlnf! gelince, ~aluıi 

davacı şirket bu mukavelelerin 
fı!ehlnde kendisinin vecibelerini 
yapmamış olmaaı illet tutul· 
mıkla olduğunu ve halbuki 
kendisine mukavelelerle tertib 
.. dilen vecibeler. 

l - .Muayyen tramvay hat· 
luını yapmak, 

2 - Jstfmlıikler için latan· 
bul belediyesine 200,000 lira 
vermek, 

3 - Karaköy köprüsü kal. 
dmmlarını inşa ve imtiyaz 
mftddetlnln sonuna kadar hilen(} 
halde idame etmek, 

4 - Muayyen yerlerde mu· 
ayyen tarif eli otobfts işletmek 

5 - Belediyeye veregeldiği 
kontrol aidatını 7 ,200 liraya 
lbllğ eylemek noktalarından 
ibaret ve birinci fıkrada bab· 
sedtlen tramvay hatlarını yap· 
mık vecibesinde imtiyaz moka· 
velesl mucibince bo hatların 

gnzerglbında belediyece istim· 
1&.lcler icra ve yolların tesviye· 
sile meşrut hulondoğoon ve 
2 3 4 ve 5 inci fıkralarda 
mftnderlç vecibelerin tarafındın 

tamamen yerine getlrJldlğlnl ve 
birinci fıkrada f şaret edilen 

tramvay hatlarından gQzergA· 

hımn lstiml4kl belediyece ta· 

mam olan Fatih Edlrnekapı 
hattını loşa edlb işlettiğini ve 

diğer hatları yapmaması bun· 
lara 41d İitlmlAklerln belediyece 
ademi ifasından ileri geldiğini 
beyan ile belediyenin lhma· 
Hnden doğan bir gecikmeden 
dolayı kendisinin bo yüzden 
feshinin ne ticaret kanunu ve 
ne de medeni kanun bakını. 

!arından dogru olmadığını 

iddia etmekte ise de yo· 
karıda zlkrdta(ell olunduğu 

•ızere bir imtiyazlı Amme hlz· 
metl mukavelesinin akdindeki 
gaye amme hizmeti nln monta· 
zam ve daimi surette lşlemesl 

6lmakla bu gaye her ne sebeble 
olursa olsun h4sıl olmadığı tak· 
tirde mukavele zaten hftkfim· 
e6z kahr. Hizmetin yapılma· 

mış olması için ileri s6rülebl· 
Jecek sebebler mukavelenin bu 
hftkilmeftzlüğünü izaleye mft· 
.eselr olamaz. Zf rı mukavele 
bizzat bu hizmetin ifası için 
vüctJda getirilmiş bulunmakta· 
dır. Kaldı ki, her mukavele 
dahi idari moka vdel .. r dahi 
tarafların tevzllnl menafi eea· 
eına istinat eder. 

Fcsholunao mukavelede im· 
tlyaz sahihi olan şirkete tarlfo 
vesair noktalarda verilen menafi 
lee h•Uulmetln bılk he11bına 

taahhüde bağlattığı men af le 
tekabül etmek: lbımgeUr. Bu 
men af Un de yeni hatların İn· 

ı,ıasında~ ibaret olduğu ma· 
lumdur. 

Halbuki işbu umumi men· 
faatların ınıkul bir loşa müd· 
detl içinde tahakkuk etmemiş 

olduğu meydandadır. Bu vazi· 
yete rağmen diğer tarafın ken· 
dine taalluk eden menaf H al· 
makta devam etmesi elbette ki, 
hakkaniyet kaidelerine mQna· 
füHr. Davacı şirketin tarife ltz 
yldlnin yeni mukavelelerle der 
piş r.dilen hatların inşasına 

mukabil bir kıyas tr.şk.tl etme· 
diğl iddiası bu tezyf riln ancak 
bu yeni mukavelelnle kabul 
edilmesi ve bu vak'anın başk11 

hiçbir sebeble meşru gl>eterll · 
mel!!lnin milmkün hulnnmomaeı 
ltlharile pek açık olarak varit 
değildir. 

Kezalik Bermayeeloin tezyidi 
v~ eski sermaye ile yeni ser· 
mayenin para cinsi nokta!lından 
bir vahdet hasıl etmek üzere 
İsviçre frangına tahvili husuıun· 
da gfü.terilen ve tatbikatta al 
dığı ~ .. kil bllıasea teokidl davP.t 
edn müsaadelerin de yecl hat · 
Jann yapılmuıoa muktezi nak· 
dl iıokAoı temin ·:tmekten lba· 
ret olmesına ve bu hatların da 
aradan 8 yıl kadar bir zaman 
geçmiş olduğu halde yapılma· 

mış bulunmaeına j?;Öre, artık 

ademi cereyanı tabiidir. 
Belediyenin mukavelede der· 

piş olunan istimlakleri yapma· 
maeından dolayı Bayındırlık 

bakanlığına meı'oliyet atfctml· 
ye de lmk~n yoktur. Zira cOm· 
hurlytt mevzuatına göre Tılr. 

kiye belediyeleri m6stakll birer 
hftkmü şahıiyettir. Bunlar üze · 
rlndekl idari vilayet ancak ka· 
nunların tahsis ettiği mevzilere 
m6nhasırdır. Kanun ise Bayın· 
dırlık bakanlığının lstlmlAkler 
hususunda belediyeler üzerinde 
bu yolda bir vUAyete milHfd 
bulunmaktadır. Umumi hizmet
ler teele ve teşkilAta raptetmek 
aslen hükumete aittir. Beledi· 
yelerln bu kabil hukuka doğ· 

rodan doğruya BBhlb edilmesi 
ancak yeni beledi ye kanonu 
ile mahdod bi~ dairede tecviz 
olunmuştur. 

1926 Mukavelelerinin akdi 
tarihinde ise belediyelerin böyle 
his eal4hlyetl gayri mevcud 
olub o zaman da ancık menafii 
belediyelere afd '>lmak Ozere 
kanunen muayyen şartlar al
tında vilAyetlerln belediyelere 
imtiyaz vermesi hftkmO mevzuu 
bulunmakta idi. 

Şu halde 40 yıldan fazla bf r 
imtiyazı tazammun eden işbu 
mukaveleleri Bayındırlık Ba· 
kanlığının belediyeye nlyaheten 
ve vekıileten akdettiği ve bu 
noktadan bunlardaki vecibe
lerin ifa olunmamasından do· 
layı belediyenin mes'ul tutul· 
maeı lıizılgeldlğinl idarel umu· 

mlyeyl vilayet kanununun 78 
inci maddesinin 3 üncfl fıkra· 

sına ve borçlar kanuııunun 

32 ve 415 inci maddelerine 
hıtlnaden iddia etmek mümkün 
olamaz. 

BütQo bu sebebler karşısın· 
da ihtiva ettiği vecibelerin ye· 
rlne gethllmemeel itibarile 
hükümden d61Jmüş olan 21 ve 
24 temmuz 1926 tarihli moka· 
velclerlo Bayındırlık Bakanlı· 

ğınca feshinde ve bu mukave· 
lelerin davacıya tahmil ettiği 

1111 ve ferdi vecibelerin tama· 

men ve nokeansız olarak ya· 
pılmaeı karşıhğı olan tarife 
farklarının bu vecaibden ifa 
edilenlere tekabül eden miktarı 
çıkanlmalc şartile davacıdan 

geri istenmesinde ne şekli ve 
ne de esae noktalarından birile 
kanun ve nizama muhalefet 
görülmediğinden tkame edilmiş 
olan davanın reddi He 400 
kuruş llAm harcının davacıdan 
alıomaaı 26 şubat 1935 günün· 
de 11öz bHiğUe kestirildi. 

Bundan başka mevcut muka 
vele ve ~artname ve ltllAfnıme· 

• 
lf'r hıikumlerile bunların ilavat 
VP. tadllAtı l~bu mukavelename 
ile taıroz etmedikçe mer•i ka· 
lacağı 21 Temmuz I 926 moka· 
velenamesinln eonuncu madde· 
elle muayyen olduğu ve ~l 

KaounuEanl 19 l 1 tarihli muka· 
ve lenin 1 O uncu maddesi ise 
şirketin icrasına mecbur bulun· 
doğa taahhüdat şartoameelntn 

istimlak" ald bilcümle muame 
IAtı lüzumu zamaomda istimlAk 
kaunnuna tevfikan yapılmaslle 
meşrut olub aksi takdirde hl\· 
kumetlo şirketi işbu f mtlyazdan 
müt~velJfrl hııkukundan 18kat 
edemfyecegl yolunda bir hOkmü 
mutazammın bulunduğu heya· 
nile feeh muamelesinin bu nok· 
tndan da doğru olamıyacağı 

iddiasına gelince, bu iddianın 
dahi zikrolunan maddenin yalnız 
taalluk ed'!n mukavelede muay· 
yen ve mecburi hazırlık mec· 
huri hstlaran inşa müddetlerine 
temas etmesine 21 Temmuz 
1926 mukavelesi lee mecbort 
hatların gerek envai ve gerek 
müddeti inşaları hususunda baş· 
ka hftktimlerl muhtevi bulunma· 
sına göre vartd gör6lmemf ştlr. 

Sir Con Saymon 
8erlin'e Gidivor .. 

- Başı 1 inci sahifede -
maında mftzakere edilerek bir 
karara bağlanacaktır. Ayni ga· 
zeteye göre nazırlardan bazıları 
Sir Con Saymon'on ~erlin'den 
dosdoğra Londra'ya dönmesini 
ve şark andlaşması hakkında 
Sovyet'lerle Polonya'nın vazı. 

yetini anlamak üzere .Moakova 
Ue V arşova'ya başka bir nazırın 
gönderllmealİıl teklif etmlolerdlr. 

Londra 26 (A.A) - Tlmes 
gazetesinin yazdığına göre Slr 
Con Saymon'ın Berlln'den sonra 
Moekova'yı ziyaret etmesi mu· 
hakkak gibidir. Varşova'ya da 
gitmesi pek muhtemeldir. Ayni 
zamanda lngiltere'ye dönmez· 
den evvel Prag'a da uğraman 
kabildir. 

Bedin, 26 ( A. A) - Alman 
matbuatı, tesllhatın çoğıhıl· 

ması hakkındaki İnlçre reyiAmı 
neticesi hakkında tefıf ratta bn· 
lunmaktadır. Borsen Caytung, 
İnlçre hükumetinin muvaf la
kıyetlnden; ve İaviçre ulusunun 
aklısellmlnden dolayı sevinmekte 
ve markefzmln mühim bir bezi. 
mete uğradığını söylemektedir. 

Cermanya gazetesi de İsviçre 
bakumetlnl tebrik ederek fı. 
vlçre'nln ellAh taşımak azim ve 
.kabiliyetini göstermiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Londra, 25 (A.A) - Kabi· 
ne toplantısının bitmesini mü· 
teakıb Slr Con Saymon kralı 

zlya?"et etmiştir. Bakanın Ber 
lfn'I ve şarki Avrupa seyahat· 
lerlnl ziyaret mee'elealnl görüş· 
m6ş oldukları zannedilmektedir. 

Loodra 26 (A.A) - Sovyel 
hükumetinin 3 Şubat tarihli 
Fransız İngiliz b~yannameelnden 
doğan mes'eleleri milzakere Qzre 
etmek İngiliz nazırlarından bir 
veya birkaçını Moskova'ya da
vet ettiAI zannediliyor. 

Halkevi Şerıli 

Parlak Oldu. 
Aydın, (Hueusi- gecikmi 

Halkevimiziu yıl dönümü 
bu yıl her yıldan daha 
geçti. Gündüz meraıimioe l1 
bandosunun çaldığı utik.lal 
başlandı. Bunu, ımd takih et 
ha sonra Halkevi baokaoı 8 
!erinin amacını ve Halkevioİ 
bir yıllık çalıomaamı belli 
•:ok canlı bir söylev söyledi. 
namına Bay Nafiz Karahud 
canlı bir hitabede bulund 
sonra, dil, tarih ve edebiyat 
tesi üyesinden muallim Bay 
met'in yazdığı (Hulkevindc) 
muallim Bayan Sadife okudu 
nu, Bayan Sevinc'in söyledi 
solo arkaladı. Piyanoda H 
Karahay ,.e kemanla da Orh• 
mal bir konser verdiler. 

Akfam Halk.evliler Halk• 
toplanarak eabaha kadar egleD 

Muallim Bay Hikoıet'in 

Halkerinde 
Biz burada coşanlarız, 

Ülküye ıılaoanlarız, 
Biz ..... 
Hepimiz ..... 
Bu evde toplananluru: ... · 
Bizim ülkümüz ne, 
Sor kendine, 
Bu ülk.ü 
Dünkü 
Kelebceli gardiyanh ın• 

reye be.oz 
Bu gözler dünkü gözler 

Arkada~! 

Durma yakla~, 
Elini ver, 
Bu kapıdan giriver, 
Görürsün lı.alma:6 içinde 

myan gizli bir 

Ey çok sayınlı. 
Aydm'lı, 

Bu kaynağın baoında 
metle 

Korkma bu bildigin 
d 

Bu kaynak, 
Sevgi eayga 

Dağıtır bir duru eu, 
Biz kurduk o kayna~ıo 

oıoda ----Akar damla damla, 
Soysal yola .... 
Biz burada toplananlıJ11o' 

Ülkü ulaıaolanz. 
Biı, 
ile pimiz, 
Burada dolaoanlanz .... 

~~~~~--1----------

ltalya- Habeşist 
Anlaşıyorlar ...... 

- Başı 1 inci Hhlfede 
zakereyl ltUAfı ve nihayet 
keme havaleyi ihtiva eu11e 
dlr. İtalyan cevabı dahı 
mamıştır. Adleabıba'da d 

dan doğruya m6zakereye 
lanmıştır. 

Roma, 25 (A.A) ~ sıe 
Ajansı blldl:iyor: 

Eski moharlbler korolll 
ulusal komlte.3i dfin aylık 
tat toplantısında medeoıyeC 
zlfesl görmek Qzere doğa 

.lcaaını hareket eden ki~ 
muhabbetli bir sellim g6 /. 

mlş ve l!!lyah gömleklileri~ 
nQllü hareketlerini mete *'
büttın el!!kl moharlblerlo 
dllerlnl seferber bir halde 
taklarını bildirmiştir. -"' 

Brtıklel 25 (A.A) - Be~ 
zabitleri İtalya ile Hıbe ,, 
araeındakl m6nazaalı OJ•0

1 ~ 
hududunu tahdld edecek ~,MI 
telif komisyonun m~ 
iştirak eı mfyeceklerdlr. sel~ 
hO.kumetf bu kararı ltalf' ti 
İtalya Habeşistan lhtllAfıaıO e/I. 
lloe bitaraf anııurlarıD Ol j 
halesine karşl yükseltmit,; 
doğu itirazlar ftzerlne ıldl fJI' 

İıtanbal, 26 (Hoeoei) - fil 
beş htıkumetf, İtalyan tecl 'i' 
lerl bakkınd• milletler k0~ 
yına mftracaat etmiştir. t -' 
nın, Habeşletan'a asker •' 
hlmmat ıevklyatı de.alll 

mektedlr. 



Kongre Toplandı, Ko· , ,·--
\:ocak (,ayır 

nuşmalar Devam Ediyor. Cayır Yandı ... 
s ı ııın h ·• ıd .. enler için Ka- Kongre, l\lanisa Valisinin Hizmet-

0 on, 11 a asını O ur lerine Teşekkor Edilmesini Kestirdi 

Aydm, (Buıu6i) - Çlo,,'aln 
Çaltı köytlnden Çıkıroğlu Arif•fa 

karısı Ayşe bl't yaım =a kızı 

Kftbra'yı evde. bırakar1k inek· 

nunlarında Ne Ceza Veriyordu? -Manisa, 25 (Hususi) - Cüm· yet teşkilatının fdareıinl eline 

huriyet Balk Fırkası vilayet aldığı on luiounuenel tarihin · 
lerlne yiyecek t;etlrlheğe ~limit. 
küçük Kübn; ın111 ~iullulen 

- Fikir blrliğlle yapılan 

şeyler ahalinin mutaıdır. Daha 

öyle kanunlar yapacağım ki, 

abıll onlara itaat etmenin, et · 

memekten daha faldeli olduğa · 

nu idrak edecektir. 

- Ya niçin baba!lını öldüren 
için de kanunlarını bir madde 

koymıdm? 
- Anaaını, babasını öldftre 

cek hiçbir şeririn viicudunu 

lHnvur edemediğim için!.. 

Solon, yetmlo yaşına glrP.D 
herhıngl bir adamm ölümden 

korkmam111, ölümden şikAyet 
etmemeııt lizım geldiğini eöy· 
lerdi. Bundan ba,ka ••Boku· 

met reislerinin gözlerinde olın· 
l1r, onlar1 en eB1sh şeyleri ve 

netlcelerl ııöylemelldtrler. Ken· 

dl h1reketlmia için, kendi dl· 
rayetlmlzden iyi blrşey olamu. 

Mubıkemeruize müracaat etme· 
den oe birşey yapmalı, ne de 

blrşey ııöylemellylz. Bir ıdım, 

kendi doğruluğuna, ~endi ye· 

mlnlndeo f1Zl1 ltlmıd etmeli· 
dlr. Bele her raııt geldiği in 
ııanlı birdrnblre doet oluver· 
memelidir. Zira bir kere dost· 

lok bığlulle bağlan1lan loııanı 

herhangi bir vazlyP.tte terkedl 

vermek tehlikelidir. Gadır ve 

mazarratı defetmenin en seri 

ve kıt'i çaresi, onu derhal 

hıhrdan çıkarmaktır. 

Önce itaat, sonra emir 
lt11uen evvel, emretmeğe 

ulı hevea etmemelidir. Fena· 

hk ltlyıdında olınlarla hiç 

Cllfet etmemel!dlr.,, derdi. BI· 

ziııtrat'ın, kralhk makımını 
geçmek için Atina'da başına 

birçok t.raf t1r toplıdığını hı· 
her alan Solon; bunı lmkAn 

•ermemek için olınca gıyretlnl 

•detmekten çekinmedi ve halkı 
"Cilmburlyet meydanı, nı top· 

hyırak 1ralanndı mftsellehan 

lebatı vGcud etti. Onlua Bizle· 

trıt'un yapmıktı olduğa hı· 
zırlakları ınlıttıktan sonra: 

- Atlnı'hlar! Herhalde ben 
Blılııtratan fena f ikirlcrlni an· 

lımıyacak derece saf veya ıh· 
mık olanl1rd1U dıha zeki, ao· 

hyınlardan dı daha cesaretli· 

Ylm. Bo ikinci ıınıfın c~earet· 
Bizliği. Blslatrat'ın taımlm ettiği 
fikirlere kll'p balkın mukave · 

!betini kmrıyor, HOrrlyetln vl 

kıyeal uğrandı bışınıza geçerek 

teclane muh1rebeler lcrıııma 
~IDadeylm. 

ANADOLU 
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rüıdü OKTEM 
Unıumi neıriyat ve yazı i§leri 

lllfidürü: Kemal Talit KARACA 
fdarebaneai: 

tamir ikinci Beyler ıokağı 
C. Balk Farkam bina81 içinde 
Telgraf : tamir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutuıo 405 

ABONE ŞERA1TJ : 
Yıllıgı 1200, Altı aylıtı 700, Üç 

• aybgı • 500 kuruıtur. 
l abancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruıtor. 

~Clta6 geçmiı nilahalar 25 kuruıtur. 
ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMl~'TIR 

- 10 - kongresi bugftn saat 10 da den bugüne kadar olan icraate 
Halkevlnde vilayet fırka teşkl· hakkmda bir nutuk eöyledf. 

ııonra l.lnı ekmek ılmıı ve 

1Bıtmak Qzere ocağa yak.laımıı, 

ekm~ğf kıgarhrkP.n eteklerlodu 

tutuşmuş ve alr.vler blrdra •il · 

Fakat ahali Blzlstrat'ın 

tarı olduğoodao Soloo'u 

ilkle itham ve aözlerinl 

fa( la telakki ettiler. 

Kunh bir oyun 

tuaf· 

deli · 

iııtlh · 

halkı topladı. Düşmanlarının 

yaptıkları haf oaoe hareketlerden 

dolayı kendisi ol ôldürmeğe 

teşebbüs ettiğini anlattı. Hiç 

şüphesiz ki S•ılon'a kır~ı halkın 

kin ve tuğyanını Ct'lbetmek 

letlyordu. Bunu derhal anla . 

makta güçlük çekmiyeo Solon 

ise gür, hakikatlı Besile ona 

karşı şu 11özlerle haykırdı: 

lıitına memur lstaobul sayJavı 
Bay Ziya Karamiirsel'in başkan 

lığında toplanmıştır. Kongre 

ba~kanlığına Bay Ziya Karamür 

umumi heyet bu icraatı ittf. 

fa~la taevib etti. Başk1D; büdce 

"e dil ,. klerl tetkik için blrt!r 

encümt"n teşkilini te~ lif etti. 

Yapılan ıırçlmde bay •:elal 

( K ırkağaç ) lıay Nüzhet ]şık 

( Akhisar) hııy Ahmr•d, bay Etem 

cuduno Hrmış. Çocu~un bı~ır· 
malarına doyan komşulu koı 

muşlar v~ ılnler içinde kılın 

yavrucu~u kurtarmışlar. BlrH 
sonra gdf!n aoaımı yanucuk: 

- Anacı~ım r.lunr.k kır.ar· 
tıyordum, birden tutuıtom. 

JJAktn Blzistrat birkaç gün 

sonra intihara teşehbü8 eni. 
Yanlarından ııızao kanlara bu· 

laomıo bir halde, kendisinin 

bir araba tle cümhuriyet mey· 

damna naldloi emretti. Orada - Sonu Yar -

(Kula) hay Vehbi ( Soma ) 

büdce eucfinıenlne bay Ha~i nı 

(K11la) bay Süleyman (Gördes) 

bay Talat (Soma) bay Sadeddin 

l>ı>miış ve ıon ııöıft de bu 
olmuş. Kübrayı Aydın roemlf!· 

Bergama Bergama'da (Manisa) bay Rıza (Kııkafaç) kf'l haııtanP.ıfne ~t"IİrmltlerMı dfl 
yaşamıyarak dün ölmGştOr. dilr.kleri ıeıktk eucüınP.nfne 

Tayyaresi.. Balkevi . Yıldöııilınü ayrılıhlar. Seçimden sonra Tur ------- ----
bir.mf'tlerdP.n dolayı valimiz 

Bergama'lılar Bir Bayramı Güzel Oldu. gudlu üye81 Bayan Haean ş,.vki Hay Murad G .. rm .. n',, kc.n~re 
l ki 6 (o ·) C hlr nutuk eöyliyrrek Ulu Öo · LL d b Tayyare A aca ar. ergıma, usu~ı - uma namına tl'Şf' .. &Ür ., ulunulma· 

B H ,. IJ ... b k z· K - ı d~rimlzln Vt a ... ı'z fır'-amızın d . bh 1 1 K b günü ergama alkevlnin açıl· '-'· . r. a~ anı ,ıya aramıırsc .. " 1101 ur murı 14 ar tırııın· Bergım•, (Husufli) - ur an 
kadınlara verdi~I fllyasal hak- d il L i ı lfi Lf L bayramrnda kurban paralınm masın1n yıldönümO idi. Bergama sel, ikinci bışkaohğa Smdırg1h 0 an ver P.n ıa .. r r ti ı-. a -.a · 

tayyare cr.mlyetioe ~ermek ve Halkevl iki yaşına basarken Bay Mebmr.d ve Utfpllkleclnr• lardan dolayı kldıolık nımına bul olunmuş ve ftç kltlllk bir 
Beruamı için tayyare almak Ç bb u ı ·ı · mlnneltarlığıoı ıleoen ifade et h t lı'w L

00 
r· aım 

1 " büyük bir merasim yapıldı. eeme mura ası ney . ı ım eye n J e .. g ., ına .,. 
üz~re belediyece faaliyete ge· 8 k ı K L • morahb s mlş ve bu heyanatı sık sık •f"kkOre memur rdllmlttlr. Övleden sonra Ergeoekon pi· a ır ı ve ıra.agaç " ı 'W 

çllmittlr. Bergama'lılarm bu " ' hcJ ildik ke!!ll r.n alkışlarla ~ırşılanmıştır. 
d d Yul lemsi! edfldl. Balke"I tem Bay Zü ü seç ten sonra MOzakerat hararetle dnam hamiyet meydaom a a mu • K d 8 

Bay Ziyı Karamürsel müzake ongre e valimiz ay Mu· ediyor. Kongrenin gece yar111na 
vaf fak olacakları eOpbeelzdlr. ııll kola tarafından yapılan bo 

1 6 L lk k rad German,· mülkiye ba•mA 
rey açmış ve ayıfıa .r.a ara v u kadar çıhşar1k işlerini tall,\am· 

Cuma Gilnft temsil çok mu va( Cakıyetll oldu. Ulu önderimiz Kamil Atatürk'e fl"ttlşi Bay N~dlm Nazmi ve hyacağı umuluyor. 

Dedebaşı'nda Aslrıatlka müıakıbi profesör, ve fırka genl"I baekao vekili halktan yüzlerce kişi dlnleylci 

D G . V eğlenceli bir vakh geçirtti, zı>y· lam"t İnöoü'ne ve fırkanın f b d Manisa'da Fırka eve Qreşı ar. ,., ·· eı atile ulunmuşlar ır. Kongre 
bek oyunları, manzume ve genel katibi H,.ct!b l'ekne kon · ikinci celııesini l!aat 14 de ya Kongresi i~İnt Bitirdi •• Karşıyaka HHAllahmer ctnıİ · l h ı ld' · 
msrş ar ep güze ı . greoln hürmet ve tazimlerlnio pacaktır. 

yeti menfeatlne cuma gunu Mantsa, 2fi (A A) - C.O.F. 
Gece, bir balo verildi. Balo 11zını teklif etmiştir. Su teklif Manisa, 25 (G r.clkml§tir) -Karşıyaka'om Dedebaşı köyün- viliy~t kongreıl çalııma,ıne bl· 

de deve güre,lerl yıpılacakt1r. çok n~ş'ell ve nezih geçti, geç ayakta olarak lttlfalı.la ve alkış· Kongre ikinci toplanııeıDI ya· 
L k d •I ild' 1 ı L b 1 1 tur pıyor Manls11 • 11Ay tı'nı·u um lirdi. Yeai idare beyetlle umumi Manlııı ve kaııaba'oın meşhur va.te 1 ır el'> en 1• ar ı •• 0 0 unmuş · · ·• e rao 

pehlivan develeri de glreşlere Balkevl, bir er.nelik faaliyeti Bundan ıonra batken bay ve aeayfşi ve her ııebada yak. kongreye gidecek murıbbula· 
lştlrık. edecektir. göıterfr bir broşftr neıretmiıtlr. Zlyı Karamürsel fırkaDJn ~uıı ıelmeflİ yolunda yaptı~ı büyfik rını seçerek daA•ldı. ............................................................................................. 

ma 
Red - 1. ıbamı, 2. almıyış, 

ılmamı, 3. begenmeyle, beğenme · 

meıtllk, 4. geri çevirme, geri 

verme, 5. hlb öteye atmı, 6. 
tınıama 

Reddetmek - 1. ıbımık, 2. 
ıtmık (geri çevlrmk, ıhnmı.k, 

itip 6teye ıtmak mın.) 3. çevir· 

mek. (geri çevirmek. mın.) çftrftt · 

me.k (cerh, lptıl mın.) 5. kltar· 

mık, 6 ... aytarmak, 8, k111rgıu· 

mık, 9. tanımamık 
Renç, - l. geçerlik, 2. ölüm 

2. sClrftm. 
Renç bulmak, - 1. aranm11k 

2. sürillmek, 3. Gtmek. 

Rençlı, - 1. geçer, 2. ötümln 

3. ıilrOmlil. 

ReHcı lblAI etmek, körletmek. 

Rençlı olmak, ııatılmık. 

Ren~ııı, - 1. geçmez, 2. sQ· 

rOmeOz. 
Revın, - 1. ıbn, 2. abr, 

:t giden, 4. yola yöuelmlu, 5. 
~ QrOyen, yOrilyOp giden, 

ReHn ol mık. - 1. akmak 2 
gitmek, 3. yfirümek. 

Reviş, - ı . gidiş, 2. yiirüyOo 
Revoık, _ ı. blğlz (frınsıze11 

eclat, •plendeur man.) 2. gOzel· 

ilk, 3. p1rlık, 4. yarkı, 5. yar· 

kın. 

Revzen - 1. bıcı, 2. delik, 

3. gözenek, 4. eerpenek 
Rey - 1. av, 2. dOşiince, 3. 

öğGt, clvtlt, öyOt, 4. aaygwn, 111y· 

• gun, 5. ıeıı 

Rey beyan etmek - 1. 
latmık, aea vermek 

Reyelaya - 1. göı göre, 

<'.iV• 

Torkçe Kırşılıklar 

göre l(ÖFe, 2. gözG ile 
Rezalet - 1. alçaklık, 2. aşı· 

ğıhk. 3. bayagıhk, 4.. utıoacık, 

Rezil - ı. ılçak, 2. 11Ş1ğı. 

ışağdık, :J. bıyağı 

Rtf k - ı. tıthlık, 2. uzluk, 

3. yavmelık, 4. yumoşıkhk 
Rıhlet (riblet) - l. göç, 2. 

ölflm 

Riblet etmek - 1. albomak, 

2. göçmek, 3. ölmek 

R1Z1 - - J. erem, 2. lst~k, !t tı· 
hk. 

Rıza gösterfl1ek, 

2. gönlü olmık, 

unımak. 

1. eslemek. 

3. namak, 4. 

Riıyer, - 1. ığırl•ma, 2. gö· 
zetme, 3. gözetme, 4. gözleme, 5 
gatme, 6. ııaygı, 7. Hygın, aay· 

gun, 8. ıaymı. 
Riayet etmek, - l. ağırlamık 

2. gözetmek, 3. gatriıek, 4.. oğol · 
çımak, 5. 11klamık, 6. sıygı 

ıgöatermek, 7. 11ymık. 
RibA - 1. ıtnklık, 2. aslan, 

aslam, 3. öıGm, 4. yaramız artık, 
y1rımaz 1rtuklok. 

Rlbb (Rlhth) - 1. aıı, aB11, 2. 
ııılamlım•, 3. ütme. 

Rica (Ree1) - 1. dileklik, 2. 
dileme, 3. dllev, 4. umduma, 5. 

ommı, 6. uma, 7. yalYarmı. 

Rlcıcı - umducu. 
Rica etmek - 1. dilemek, 2. 

lııtemek, 3. umınmık, 4. umdu· 

mık, 5. ummık, 6. yalvumak. 

Rical - 1. ağı, ığılar, 2. bı~· 
hğ, 3. eren, 4. llçl bilgeler, 5. 
Heri gelenler. 

Ric'at - 1. ardm ardına git· 
me, 2. aylıı, 3. çekllim, 4. geri 
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Rırln, - 1. bekem, 2. berik, 
3. berk, 4. birik, 5. dıyangan, 
6 . dayanıklı, 7. pöke, 8. pökön, 
9. Blğbm. 

Rast {doğru man.) - 1, doğra, 
2. diis, :3. onan, 4. eığ. 

Rııııt (teHdüf maJJ.) - 1. lo· 
taş, E2. tüş. 

R11tgele1 - l. gelişi gnıel, 2. 
olur olmaz, 3. utumona. 

Rastgelmek, - 1. çıkmık, 2. 
denk gelmek, 3. dOt olmak, 4. 
ilekmek. 5. öne gelmtık, 6. 111taoı 
gelmek, 7. sataşmak, 8. aolan· 

mık. 9. tuemık, 10. tuş olmak, 

11. tuşuşmık, 12. uçarmalr, I:l. 
uçoramık, oçurışmık, 14. Y•· 
maçlamak. 

Rast getirmek, - l. uğratmak, 
2. uğratmak. 

Raşan, - 1. dltreylk, 2. tlt · 
rek, !l. tltreyik, 4.. ilrkek, Orken. 

Uaşe, - l. heılk, bezkek, 2. 
titreme, litreyle, 3, OrkGntQ, ürk. 
me, 4. ürperme. 

Ra11edar, - l. sarsak, 2. tlt . 

reyen, titrek, !J. ürken, ürkek. 

Ra11ed1r olmık, - l. kaltıra 
mak, 2. titremek, 3. drpermek. 

Rat (Raıt), 1. gök gürle . 
meal. 

Ratbfi yabls, - I L k . &Urı , yı-

şak, 2. yao kuru. 

Ratıb, - 1. ıslak, 2. kua ıu· 
lak, kara ımluk, 3. yae, 4. yeşil. 

-Ratab kalmak, - 1. ııılatmık, 
2. yaşartmık. 

Hatıh olmık, - çilemek. 

Rauf, - 1. acıyan, 2. eılrgeylci, 
Rıyet - 1. bıydak, 2. baynk 

3 eancak, 4. tuğ. 

Rıylç - l. geçen, ;!. geçer 
ıkça, :i ıftrftmlQ. 

Rayiç olmak - grçmek. 

Rıyiha - l. bur (iyi koka 
man.) 2. iğ, :t koku. 

Rayiha neşretmek - 1. kok· 
mak, 2. pur•mık. 

R11 - l. gfılt, :!. ben. 3. 
eaklı. 

Razı - l. ongın (menıaua, 
mesut mao.) 2. talı. 

RHı olınak - 1. bıyırlaaıak, 
2. bayavermek, 3. bıyıaık, '· 
kanmak, 5. lunmak, 6 oaamak 

(kaLul, taavib man.) 7. tarl8nmak. 
S. ftndemek, Gneme.k. 

Rebap - 1. ık, 2. 
ıklık, 4. kobbz, 5 . 
oğluk. 

ılla~. s. 
knpus, 6. 

Rebi - l . ilkyaz, 2. yıy (orbon) 
abidelerinde yıy = 711, y11: hk
hıhar man.) 3. yas •iSJ, 4. yas 
hıoı. 

Rebi yeli - önddn yeU. 

Reele - 1. ıanılma, 2. 1" 
depren meal. 

Refelenmek 1. u11dm11k, 

:.?. teprenmek. 
n~cm - J. uğma, 2. ılrlkm,., 

3. tatlımı. 

Recm - 1. 11&mı, 2. ı6rtlkm~. 
3. taılamı . 

Recm11tmek - 1. tışa tutmak, 
2. tıolamık . 

RecCll - 1. er, 2. eren, 3 . 
erkek. 

Rlcdllyet - l. ereallk, ~. er. 
ilk, :ı. erlik. 

R eçine - l. akındmk. 2. kH· 
mnk, kumul, 3. lakaa, _,.. •· 
kııı. 
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lzöıir Sicili Ti
caret memurlu
ğundan: 

Taııf iye halinde (lzmlr Lt· 
mao ve Körf eı itleri lnhlearı 

Tdrk anonim tlrketl) nln 21 ·2· 
935 tarihinde fnkalide olarak 
toplanan bl1&edarlar heyeti za• 

b.toameıl ticaret kanunu ha· 
kGmlerlne tedlkan ılcUia 13~6 
oamanııoa kayıt ve teacll edil. 
dl~I ilin olunur. 

1 Zabıtname 
2 Bluedarlar cedvell 

Taflf iye hı ifade bulunan iz· 
mir Uman ve körfez itleri in· 
~fıarı liirk ınoofm tfrketf IH· 

f iye DJemurlarmm çığırması 
ibıerlne eubatın ylrmlblrioci 
perşembe gOnd eaat onda bl· 
rlncl kordondaki (122) num•· 
rah binada fevkalAde ıurette 
toplauan biz hl11edarlar hazır 

olduıamuı halde lktıaat vekl· 
letl komlıerl tarafından bu 
toplanmıya çağırma itinin ka· 
nun ve nlıam htıkGmlerlne 

uygun yapılıb yapılmadığı arq· 
. tmlmıı ve taeflye memurları· 
nın vaktinde aid olduğa ma· 
kama arıuhal ile mftracaat ede· 
rek çağırma llAnını hımlrde çı· 
kan anadolu gazeteıialn 18.1. 
1935 gGulemeçli (6ll 7) sayı · 
ıında yazdırdıgı ve bana g6re 
ba itin mulClnde ve kanun n 
abama uygun yapıldığı n top· , 
l19mıda bulunanları g6eteren 
ve odada aıılı ve ıaaf iye rne· 
murlan tarafından imzalı He· 
tede adı ve adreılerl yazıla 

hl11edarların ellldokuz bin altı 

yOz ht11eye eahib oldoklım an· 
latılm11ından kanuni nıeaba 

~öre toplanmanın tamam bn· 
landoğo blldtrllmletlr. 

Toplantıda mGrakıb cnablr· 
el •brl de balanmaotor. 

Heyeti umumiye reisliğine 
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Redeıt - 1. alçaklık, 2. az · 
gınlık, 3. kaumık 

Redaetll (redi) - 1. alçak, 2. 
bayag., 8. k6tG, 4. yatb 

Redtf - 1. ardıl (arttın ge· 
len man.) 2. •Tkıdan gelen, 3. 
blngeıl, 4. ıonradan gelen 

Ref (etmek) - 1. ırmak, (def· 
etmek man.) 2. lkitmek, 3. kal· 
dırmak, 4. gôttlrmek, 5. yukarı 
çıkmak, 6. yukarı g6tGrmek, 7. 
yftceltmek, 8. yak~ltmek, 9. yd 
celtmek 
~. Ref 1 eada - Urılma 
· Refah - 1. açığ, 2. bolluk, 
3. dirlik, 4. dirlik geollğl, 5. 
ıenllk, · geololik, 6. gönçlGk, 7. 
gönec;Uk, 8. g6nenme, 9. kolay· 
lak, yııayıı kolaylığı, 10. onma 

· Refah bulmak - 1. bayımak, 
2. gönenmek 

Refakat - 1. ırkıdatbk, 2. yol 
dqhk. 

Refakat etmek, - 1. lyermek, 
kanattaımak. 

Refet, - 1. •cama, 2. esirgeme 
Refik," - 1. arbdat, 2 ayık. 
Reha bulmak, kartalmak. 
Rehayab, kurtulan, kaıtolmuı. 
RehHet, - 1. ÇBJD•I, 2. gev· 

teklik, 3. · 161pClkUlk, 4. tembellik 

5. ayaıuklok, 6. Gtengenllk, 7. 
Yotum. 

Rehavete uğramak, - 1. evse· 
mek, 2. gevşeklemek, 3. gnıe· 
mek, 4. oyuımak. 

Rehuetk&r, - 1. ıalpı, 2. s61· 
pljk 3. 16lkCl,: 4. ıdııepe. 

Rehber, - ı.~bqçıi(reb man.) 
2. belet (reli tef mu.) 3. kıla· 
... ka.a-, .. kile 5. &loel. 

doktor bay huldıl alataş ve 
reyleri toplamaya bay kenan 
ve ferld seçildikten ve bunlar 
tarafından da bay hıımet za. 
bıtk4ıibllğine tayin oloodaktan 
ıonra mftıakere bıtlımııtır. 

H. Alatao K. Yılmaz 
Raznamenln birinci madde· 

ılnde yazılı huıueuo konoıol · 

maıı 11r111nda Hohiıi Alatao ıôz 
almıı ve •tığıdıki beyanat ve 
teklifte bolonmuıtur: • 

diğer malzeme ve uııahk bedel 
ve Gcretlerlnde de bogGnka 
plyaaaya gare oldukça fazlılık 
olduğundan ve ılmdlye değin 

her eene aoınmı payı ıynlarak 
masraf lıra gec;lrllmlı olmuına 

rağmen bugGn bu bedel ve 

Ocretlerde bGytlk dDt6klükler 
bulunmasına binaen boolann 
kıymetlerinin bogilnkd de~erlne 
indirilerek blllnçoda göeterll· 
mest daha dogru olacağından 
muarlfl fevkalAde ve gayri 
melhuza karoılıgı olarak blAn· 
çonon verecekler dstGnde lhtl 
yat akçesi diye yazılı (327970,45) 
liranın bunların mukayyet luy· 

metleri miktarındeo indirilme· 
ılnl ve blAnçonon buna gere 
tadil ve tashihi lGıomonu tek· 
lif eylemit ve bu teklif yerinde 
ve uygun gör4ld6ğ6nden blia· 
c;onua ha yolda tadil ve t ... 
hlh ve taef iye heyt:tlnln ibra· 
lırı kararlaotırılmııtır. 

Roznımenin Gc;ftncd maddesi 
konuıulmut ve tlrketln tasfi· 
yeıl iti tamamlanm11ına ve 
taeflye netlceıinde kalao em· 
nl ve nukudonsn (2521) na· 
maralı kaaoo hGkümlerlne göre 
kurolmuı ol•D ( lzmfr liman 
itleri umum müdGrlDğdne ) 
devredllmlt bulunmasına göre 

ılrketlo mevcudiyetine kal 

nihayet verildlgloln t~.! 
llhuna alt muamele ve ..-:-, 
alml kaoonlyeoln yapa ...... 
kararlaıtmlmıı ve bıık• k~ 
ıulacak it kalmadığından 
zakereye nlhıyet verilmlfllı• 

Zabıt kAtlbl 
H. Alatao imza okooam•-" 

K. Yılmaz S. Ferll 
S. Sımt RagtP 

M Qzakere kanun ve aİlll.: 
name h6kümlerlne n rtM 
mDnderecatı mtlzakereye ti 
gaodur. 

2l·2·19~..J 
Komiser Tarkoflı m4dl!' 

A. Emrullah _J 

Fesih ve tasfiye edllmlı olan 
İzmir Llmın ve Körfez itleri 
lohlıarı Tdrk Anonim ılrketl 

memur ve milstahdemlerlnln 
olrket imtiyaz mokneleoameal· 
nln (1 l) iuci maddesi hDkmiıoe 
göre tazminat lstlhlı:aldarı mlk· 
tarı heyeti umumlyeye takdim 
olunan d6fterde gösterildiği flze· 
re yetmioblr bin flçyftz kırk.beş 
liradır. 

Bu meı'ele konu9ulmoo ve 
hleeedarlırdın Maliye veklletl 
mOmeutU ıöı alarak maliye 
nk&letlnln yeni idareye yıp· 
mıı olduğu bir tebliğ ile yeni 
idarede vulfe almak lıtemlyen· 
lerln mukavelename mucibince 
tasmlnat haklanaın verllmeıl 

kabul edllmlt olub ancak yeni 
idarede vazife alacakların bu 
tazminat haklarından Hzgeç · 
tiklerini ga.terlr ibraname ver· 
mekle miikellef tutulmalarına 

ve ibranameleri imza edenle· 
rln bir mutalebede bulunma. 
maları tabii olmakla beraber 
nztfelerlnden ayrılmadıklarına 

göre kendilerine bir tazminat 
vermeğe mahal kalmadığım 

blldlrmlı ve talf iye memurla. 
rının muhılefetile maliye ve . 
kileli mGmeselllnin miltaleası 

ekseriyetle kabul edilmiştir. 

21Şubat1935 Tarihinde Toplanan Heyeti Umnmiyel 
Hazır Bulunan Hissedaran Cetveli. 

Bu memurlardan yeni l.larede 
çalıımıyacıklarını bildirenlere 
bu hakları Maliye Vekaleti ola 
emrlle ödenmlı olob ancak 
yeni idarede vazife almıı bola 
nanlara ald tazminat mlkdarının 
tlrket parasından yeol idareye 
devredilecek mlkdardao ayrıla· 

rak bu memurlardan bllAhare 
yeni idarece miılgı tlrket lmtl· 
yaı mukavelenameeloln (11) inci 
maddesinde ıöıterlleo ıebebler 

haricinde vazifelerinden çıkarı· 
lac•klıra yeni idare mevzuatı 
dalreılade verll~cek tazminat 
ile birlikte; tenlye olunmak 
Dzere hlr bankayı yahrılmaeı 
gerekli bulunduğundan ve eN· 
ıen ticaret kanununun (451) inci 
maddeılnlo son fıkrasında ( .... 

Ruznamenlo ikinci mıdde. 

ılne geçilerek tıef iye heyeti 
ve mftrakıb raporları okondok· 
tan ve mGnderecatı tuvlb edil · 
dikten 10nra blAnço gözden 
geçiril mittir. 

Bllnço hakkında hleeedar· 
lırdın Holüıl ılatıo ıöz alarak: 

11 a~uıtos 1934 gtln6 top· 
lınt111odakl heyeti umumiye 
kararlarının dördftncCl fıkra· 

ıında ılrketla batan emvalinin 
mukayyet kıymetleri 6zerin· 
den yeni idareye deni hık· 

kında verll~n salAbiyet göz. 
ôntlnde tutularak ıaaf iye heye. 
lince bl&nço buna göre tan. 
zlm edilmlı ve alacaklar Hhl · 
fesinde demirbaşlar araıunda 

e 
z 
• .. .n 
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l 

=~ 
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HIHeda11n lıml 

Maliye Vekaleti 
Celile si 

Şirket taıf iye me· 
moru ve idare mec· 
Uıl relıl Bay Bu· 
lô.ıi Alataı.ı 

Şirket idare mec· 
ilet azası Bay Sil· 
leyman Ferit 

Şirket idare mrc· 
llıl az111 Bay Ra 
~ıh 

Şirket idare mec 
liel azaın Bıy Ab 
durrabman Sami 

oturdu Ve kille rlnla 
gu yer ilmi 

İzmir def 
Ao kara terdart Bıy 

Kenan 

İzmir 

Re y saylll 
oturduk· 8188e !&abat 
lan yer say111 aeal e· velu\ . 

ten lr.ten --
Maliye Vekaleti 

iz mir 59100 10 celile.inin ••rih 
ve numaralı Yıl 
emirnamelerile 

100 

100 

100 

100 2 

ali o de Tasfiye h 
hakları henOz muhtelli in f ih 
bolonanlarm alacaklan tesviye 
edllmlyerek motebP.r bir ban· 

vesait ve iskeleler ve tersane. 
deki makinelerle vinç ve kı · 

zıklırın bedelleri defterlerde 
yazıb mukayyet kıymetleri ilze. 
rlnden g6ıtr.rilmlıttr. Halbuki 

Jzmlr Liman ve Kö rfez işleri inhlNrı 
Tork ınonl m tlrketl kaya tevdi kılınır.) diye yazılı 

olmakla kanon hDkmdoe göre 
de bu yolda muamele yıpılmıeı 
zaruri oldogandan ba 1olda 
bir kırar verllmeılnl teklif ey· 
lerlm. 

taeflye me moru 
26. 2.19!~5 H. Alıtlat S. Ferid A. Sami bu makine ve tezgAblırlı mal· 

semenin mftblm bir kıımı in· 
gtllz lirası ile eatın ahnmıı ve 
o sıralarda sterlin 1030 kuruıa 
kadar yClbelmlt oldoıu gibi 

A. Emrul lah Ragıp 

B. Alataı Yılmaz 

Ttırkçe karplıklar 

ôncftl; 6. 6ndeı, öneı, 7. eağdıç, 

~· yedekçi, 9. yerçl, 10. yoleriı 
11. yol gôateren, yol gôaterlcl 

Rehberlik - 1. kılavuslak, 2. 
ônctlltlk 

Rehberlik etmek - 1. bqkar· 
mak, 2. kılavaılamak, 3. öne 
dBımek, 4. ônftrtmek, 5. yerçl
lemek, 6. yol göıtermek, 7. yön· 
termek 

RehgGzar - 1. ayık altı, 2. 
geçit, 3. yol uğrağı 
· Rehine - 1. ôndtll, 2, totn 

Renh (rehin) - ı. öndftl, 2. 
uklav, 3. tutak, 4. toto, 5. to· 
tuğ, 6. otoıok 

Rehıen - yol kesen 
Rebzeallk etmek - 1. yol 

kesmek, 2. yol vurmak 
Relı, - 1. baı, 2. baohoğ, 3. 

bafÇI. 4. baıkan, 5. batlıl, 6. 
ece, 7. ege, eye, 8. ôğre (tllha 
den sonraki derecede balanın 

retı· mın.) 9. aluğ (bGydk man.) 
Rekabet, - 1. ealrgenme, 2. 

kaadöllk, 3. kııkaaçlık, (hauet 
ve gıpta man. da) 6negtlllk. 

Rekabet etmek, - 1. k11kın· 
mak, 2. ontlrdeımek, 3. 6tken· 
mek. 

Reklket, - ] . kekeçellk, 2. 
kekemelik, 3.~ pepelik, pepemlik, 

'· tutukluk. 
RekAketH (reklk) - ]. •ğın, 2 

bıdık, 3. blrtek kekeme, 4. pepe 
pepeme, 6. tutuk. 

Rekz (etmek), · 1. dikmek, 2. 
kakmak 3. kurmak, 4. saplamak. 

Remak - 1. as, 2. klelA. 

Remak kalmak - 1. H kal· 
_.. 1. ~-k (da,.~). 

Uoak asliye hukuk mıhke· 

mesloden: 
mukim boyacı oğlu Hıean kızı 
Zahfdenin koca11 İzmlrde ça· 
yırhbıhc;ede mukim uoakb ma· Utağıu Aybey mıhalleılnde 

Tarkçe bqıbklar 

Remat - Kil. 
Remmıl - 1. bakıcı, 2. babı 

S. kameo. 
Rem, (etmek) - atmak. 
Remı - 1. im, im, 2. iri. 
Rencide - 1. gtlcenlk, (ren· 

elde hat (r maa.) 2. lnclnmlı, 3. 
kırılmıı. 

Rencide etmek - 1. gClcen· 
dlrmek, 2. incitmek, 
4. kocundurmak. 

3. kırmak, 

Renc;ber - ] , belci (bel, çapa 
lılertade çalıoan man.) 2. ' ça~re, 

3. gClndelikc;I, 4. ekici (çiftçi man.) 
5. ırgad, 6. kirlet, 7. ta· 
ıığcı (zlraatte çalıoan rençber 
mu.) 

Rende - 1. aykırı (matbak 
renden man.) 2. ııkı, 3. tıokl, 

4. yongıç. 
Renk - 1. bııgo, 2. beni• 

(yaıan rengi maa.) 3. bet (daha 
çok cyb» man.) 4. boya, 5. çe. 
vak, 6. ea, 7. kırlıı, 8. an, 9. 
ton, (a11l elblte man.) atların ren· 
gine de derler.) 10. tfta, 11. 
yenk. 

RengArenk - 1. alaca, alaca 
balacı, 2. alacalı, alacalı bolacalı, 

3. çllçapar, '· yanar döner. 

Renk ıtmek - 1. beslkmel, 
2. ıolmak. 

Ret - 1.· baı, 2. lepe, 3. oç. 
Ree6mal - 1. ana, 2. anıborç. 
ReYnet - 1. blrllk, 2. daya· 

nık, 3. dayınıkhk, 4. sağlamlık. 

Reıas - 1. kalay, 2. ko11oa. 
Reı.m - (resim, tanlr man.), 

l. anağu (bıtulıtmıya yıramaı 

bakıt11ındaa realm maa.) 2. ugı, 
S. uap, 4. beaw {Şebib m.) 
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S. oktaı, ohtaı (Bir teyln bensert 
mın.) 6. 11n (Mftceeaem aaret 
man.), 7. sl~ik, 8. som, 9. y••· 
uk. 

Reemetmek - 1. bedls etmek, 
2. çlsmek, 3. 11&mak, 4. ilmek. 

Resm - (Merulm man.) 1. 
alay, 2. ayin, 3. çeri (Hatkı h\· 
gatlerde asker man.) 4. erlClt, 5. 
tasım (Baıka lftgatlerde tahmin, 
tasavvur man.) 

Reıml geçit - l. geçti, 2. 11n 
görme (Sayııını gör6p yoklama 
mın.) 

Reıml kGtad - 1. açma, 2. 
albma. 

Reıml tulm - 1. olcaı, 2. 
olçaımı, 3. Gykanme. 

Resm (vergi man.) - 1. alım, 

2 ...... 3. baç, 4. b11ık, 5. 111· 
gın, 6. Hrgl, 7. vlrgG. 

Reami - 1. beğllk, 2. Ulrellk. 
Reemi emirname - 1. buyur. 

ta, 2. bayralıu, 3. yarlık. 

Reıml makam - ellik, illik. 
Reuam - ı. bedlzcl, 2. ıe. 

slkçl. 
Reıul - 1. arkıı (meMager 

man.) 2. elçi (sefir man.), 3. NY· 
eı, •vçı, 4. yalanç. 

Reoaıe - 1. çilenti, 2. çisenti, 3, 
aerplnti 

Refafelendlrmek - b6rôkmek, 
btlrGkmek 

Reııı - 1. doğruluk, 2. er · 
gfnllk 

Reıha - 1. ç6zleo, 2. 11zıntı, 

3. terlemek 
Reılt - t. er, eren, 2. ercin, 

3. anat 
Reet - ı. lrdeme, 2. kllkaa· 

İnhlearlar lsmlr bat ID 
ltlğGndea: 

Darağıç mftlklnt dep 
532 kilo oarab ile 4 
Yarll 421 kilo alrke, 48 
Raz ıenekHI, 250 tahta 
6 damacana p11arhkla 
caktır. İıtekllleriu J3 
tarihine mGsadif Çlll'f81DbS 

aG saat onbette temi• 
İımlr lahl•rlar bat mO 
Atne apmaları .• 

27 3 

Teıelltlmlnden lmtln• 
meılnden ôlllrG aaıhke 
tııına karar nrllmlı 
balya S.ra,kôy mahlalt 
tnımo pamuk 7·tjart·955 
oembe gClntl aaat oab 

araaıncla İımlr Ttcaret •• 
bonuında açık artbf_, 
ıatılacagındaa latekll o 
yasalı gtln • ., uall• 
hnır bQlanmaları ıı• 

••• 
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Avusturya Ba- 111111111111 Vukuat 111111111111 Tl:J R. K İ Y E Memur Aranıyor 
kanları Londrada Zorla l 1 R A /iT Eyi harita ve pl4n tanzim 

----··---- Eı ve tersim etmeıı-e muktedir. Başı l inci yüzde - bir memura ihtiyaç vardır. Bu 

ger Valdeug'lu bey•••h hak· Karısını BAN KAS f le' yapabllecekleriu, saman lı· 
kında mOtılealarda bulunan Boşatmak istemiş keleelnde İzmir telefon şirke· 
Alman i1tfbbarat bftroau bu he· ~ tine mftracaatları. 
yanarın Avusturya h0k6metfnln Eorefpaşa'da metruk mezar·~ 
bir pleblılt yapılm111Ddan kork 1 lıktı KastamonUI bay Nazmi 
makta olduğunu glJstermekte 
bulunduğunu beyan etmektedir. 

Avuaıurya'dakl naeyonal sos· 
Yallıt mehaf JI bir plebisit ya· 
pıldığı takdirde kendilerinin 
ebertyetl kazanacakları fikrin· 
de bulunmaktadırlar. 

Londra, 26 (A.A) - 8. Ne· 
1'1Ue Çamberlayn Avueturya bae· 
bıkaıa B. Şuş,ng'J kabul et· 
oılştlr. 

Londra, 2S (A.A) - İngiliz 
Avusturya habnları arasında 
bu ıabah hariciye bakanhğında 
"okubulan mDIAkattan sonra 
hiçbir tebliğ neşredllmemlıtlr. 
Bu ziyaret pek k11a olduğun 
dan her hangi bir Avrupa mes'e· 
le!lf hakkında hakiki bir m011· 
kere yapılamadığı tftpbesladlr. 
Eneli Avusturya n11ırlarının 
Habtsbur~ hanedanının tekrar 
tahtı avdeti mes'eleslni görOı 
ıne~I arzu edecekleri zannedil· 
1Dltıe de timdi bfttGn Avrupayı 
•lthdar eden bilUlo mes'elele · 
rln menuubabe oldutu böyle 
nazik bir samanda hu mes'e 
lenf o ileri ıftrDlmesl pekiz va. 
rid gôrDlmektedtr. 

oğlu Aımi'nin ön11ne geçen 
Bltliıll Ramazan oğlu amele 
Mahmud: 

- Karanı boıa, ben alaca· 
ğım. Yapmazsan halin çok fena 

olacak. 
Diye tebdld ettiğinden ve 

bay Azml'yl sol kolundan hl· 
çakla yaraladığından zabıtaca 

tutulmuştur. 

ZorJa GDzellik 
lemetpaşa bulvarında oturan 

Rodos'lo Alt kızı Bayan Nedi· 
me'nln araba ile gezdiği ıırada 
eski dostu Konyala Mustafa oğ· 
lo Ömer arkasını takip etmiş 
ve kendisini arabadan indirerek 
taarruz ve tecavOzde bulundu· 
ğundan zabıtaca yıkalanmııtır. 

Silah Yoklaması: 
Kemet'de şilpheli bir vazl· 

yette dolaştığı görOlen Şilkrü 

oğlu Hılll'ln üzerinde zabıtıca 

ara~tırma yapılmış, bir miktar 
esrar ile bir kama bulonmuı 

ve ahnmıııır. 

§ - Kemer'de yapılan sll4h 
aramaaında Mebmed o#!u Dam· 

Pariı, 26 (A.A) _ 8. Laval za'nan ~ızerlnde bir otomatik 

bugftn kabineye A voıturya Da· tabanca bulonmoı n zabnaca 
sırlarlle geçen mDIAkatları hık· alınmııtır. 

kında izahat verecektir. Ayni Hırsızlık 
zamandı mumılleyh Londra 
uslıımaları mftnaeebetlle Parla· 
Loadrı ve Berlio arae.ndı dip 
lomaaf yoltle devam eden ko· 

nuımalırtn da neticesini arkadaı · 
larına hlldfrecektJr. 

Kabine pertembe gflaft ihtl· 
ınaldlr kf tayyare ile Paris'e 

gelmesi beklenen Slr Con Say- B J · 
ınon'un bu ziyarellerfle de meı· u gar ve 

Y rmfş çıroı&ındı Cezair ha · 
nmda tüccardan bay Sabri'nin 

k4tlhi Necib oğlo Bay Hamit 

polis karakoluna mftracaatle 
depoda bulunan 50 teneke 
yeğdan 10 tenekeılnlo çalındı• 
ğını bildirmiştir. Zabıtaca hırsız 

aranmaktadır. 

gul olacaktır. İngiltere eefare· y ugos)a V 
tinde verilecek hususi bir öğle~ 
Y~meğl esnaaında B. Lnal He U udud )ş)eri. 
Sır [Coa Saymon'un boluıup 
doam eden mOzakereler bak· 
kında doğrudan doğruya görOe· 
lllelert mGmkOn olacaktır. Ak. 
tam Gzerl Slr Con Saymon ee· 

Y•hatinln ıebeplerl hakkında 
bir konferans verecek ve eonra 

lllihtef li..ler kulllbDnOn kabul 
reeoılnde hazır bulunacakrır. 

Londra. 26 (A A) - Diln 
•kıam ftıerl lısiıler avım ka· 

Sofya, 25 (A.A) - Bulgar, 
Yugoılav komitesi hududda 
açılması kararlaıtırılmış olan 
yeni geçhlerln açılmasına ald 

tedbirleri görllemftıltrdlr. Şimdi 
poliı ve gftmrftk ıenlslerlnln 

çahşmakta oldukları yerlerde 
hemen geçitler ıçılıcaktır. Ko· 
misyon yaran yapacağı son top· 
lantıda nihai protokolu kabul 
edecekılr. lllaraıının ôaOnde nftmaylş yıp· -------

oııılardır. Polfı kendilerini da· Avusturya devlf't adam lan 
~ıttı~ından Avusturya baıbaka7 Tona misakı mes'eleıiJde İngi· 

• llı Şoelng'fn Londra'da bulun· Uz'lerln noktal nazarı ne oldu· 
._ °!aıını protesto etmek lıtlyen: ğunu öğrenmek letemlşlerdlr. 

111lıler mlıa( irte";ı; otu"i"dukları · Avuıturya ordusu mevcudunun 
Vt'etend otelinin önflade bağı· atımlmaeı ve Oableburg hane· 
rıp ça~ırmıılardır. danının tekrar sahanat maka· 

Londra, 26 (A.A) - Royıe· mına gedrllmeel hususları gö· 
rln diplomasi muhabiri Avuı· rüefllmemlştir. 

b b k B. Ar· turya bııbakanı B. Şuofng ile A vnsturya aı a anı 
B. Berger Valdeng'ia lnglltere tor Bendereon'u da ziyaret et· 

hariciye ,bakanile yıpmış ol· mittir. Avuıturya'lılu kendile· 
dukları @.'Örütmelerde bllhas&1 rine karşı gösterilen iyi kı1bul· 
Tuna mleakiie ademi mOdahale den çok memaondurlu. Avus· 
lllıılunın ~ôrGtillmüş ve Avus· turya baıhakaoının Avusturya 
urya'aın dahllf, slyael ve lk· sefaıretlndc vermiş olduğu ak!am 
'8adf •azfydlnlo gözden geçi · ziyafetinde lngfUz hflktimet er 
tlmle olduğunu yazmaktadır. kioıoıo çoğu hazır bulunmuştur. 

1 1111111 1 111 111 1 1111 111 1 111 111 1 il 1111111111111111111111 

Meyva Fidaiıları ----------------Tdrklye ve Avrupanın en iyi cins damızlıklarından := 
a~h hastalıksız ve fenni surette yetlştlrllmlı meyva f 1· = 
dlllarfle : -

\'ıııı fidanlar lamlr'de Bııturakta İzmir ve civarı := 
m&n ve eebze aatıı kooperatif 1 tarafından satılmalı.ta · S 
dır . .Pa•I• ta(ıillt alm•k lıtlyealerla kooperıtlflmlae mü = 
raQıtlerl. 

Ünl•enltede DOçent 
MaeTİD Profe.ör 

Or. A. Safeddin 
Ağız ve Di ~ Rekimi 

RHtalara hcrgün öğleden 
aoara Lakar. 

fstik.lil r.addeai No. 99 
AnlLara apartmanı 2 inci kat 

Doktor 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye MDtehassısı 

İkinci Beyler ıok.ak. No. 4 5 Beyler Hamamı kareısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadu hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3808 

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

__________ ..._ Tahmin k. Clnıl 
MalmodnrlOğOnden: 

Ağaç Adet Bek. Me. M"vkll 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: 

Bay Sabrinln emllk ve eytam 
bankasından ödftoç aldığı para· 
ya mukabil bankaya ipotek ey· 
ledlğl İzmlrde göztepeJ tramvay 
caddesinde 595 7 eski 44. 7 ye11ıl 

numarah kapıdan girilince bir 
sofa, solda bir oda ark.ada bir 
oda, merdiven ortasında iç içe 
iki ıandık odası, yok.arıda bir 
!!ofa caddeye nazır 2 oda, ar· 
kaya doğru bir kapıdan glrl· 
lince 2 oda 1e orıa kısmın 

arka cihetinde bir hela, muıhak, 
çamaeırhk biraz bahçe Ye alt 
kısmı bodrum, halkapınar suyu 
elektirlk tesisata me'"cut *1000 
lira kıymetli evlo 

MiUklyeti açık artıtma ıure· 
tlle ve 844 numarala crulAk ve 
eytam banka11 kanuuu muci· 
hince bh defaya mahsus olmak 
ıartlle arhrmaeı 11 ·4.·l935 per· 
şembe gün il saat 11 de ve İz · 
mirde hftkumeı bioaıındald 

dairemizde yapılmıık üzere 30 
gGn müddetle eatıl•ğa konuldu. 

Bu attırma neticesinde satlş 

bedeli tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulursa en 

çok artırana ihalesi yapılacak· 
tır. Aksi takdirde 2280 numa· 
rah kanuna göre saııo geri hı· 

rakılacaktar. Sıtıe peein para 

ile olup mOoterlden yalnız yftz . 

ele iki bacak deU.117• maerala 

224. Tarla 
45 zeytin 
18 c: 

7 

l'l 
16 
12 
40 

f) 

2 
1 
1 
l 
4 

75 
150 
30 
32 
4.4 
22 
60 
4 
60 

50 

.. 

.. .. 

.. 
•• 

" 
" 

" 

tarla 
« 

zeylin 
«. 

•• 
" 

tarla 
zeytin 
tarla 

45 

18 
7 

50 
~ 

6 
40 
6 
2 
1 

1 
1 
2 

50 
16 
22 
11 

16 

' 60 maa zemin 10 
zeytin. 

5232 · fmnlı köyaltı 
.. köyft 

!)190 
2 7570 

l 

5514 

1028 
1838 

4; dede cı varı 
.. abdurrahmanan kırı 

kenarında. 

.. topalların km ilstDade 

.. kola oğlu kıra 

" 
« kilise civarı 
« dede civarı 

" 

c. dağlı oğlu çeımeei 
" çepni çeomeııl 

« kobalt km 
4: köy kenarında 

.. hatibin kırı kenarında 
" !atalanın eıkl dam yanı 

kara halllll altı 
falaka 3 cil drgirmen 

« dutlu değirmen 
c. koy altında 

" 
" çatal lst11yonu 

bayındır bamza df'ğlrmenl 

" kara osman otlu bahçesi 
falaka değirmen öoO 

Muhtelif eşb&Bı milıegayylbeden metrok yukarıda clnı ve hiza. 
!aranda tahmini kıymetleri yazılı zeytin ağa~larının ve tarlanın 
p~ıio para ile 18.2.935 tarlhfndeo itibaren 22 gnn mQddetle 
ve açık arttırmı usu ille satılacağından taUplerln yOzde 7 ,5 

0
1
8

. 

betinde teminat akçelerile birlikte Htış gftnft olan l 1.3.935 pa· 

zartesl günü eaat ikide Bayındır maliye dalreılne gelmeleri illa 
olunur. 609 

alınır. İşbu gayri menkul üze 
rinde herhangi bir şekHde hak 

talebinde hulunıaolar ellerindeki 
resmi vesaik He birlikte yirmi 

gün zarfında İzmir lcraıına mfl. 
racaatlara laza mdır: 

Aksi halde hakları tapu Bi · 
clllnce malum olmadıkça pay· 

Jaımadaa hariç ularlar. 30·3· 

1935 tarihinden itibaren f8rt· 
name herkese açıkt1r. Talip 
olanların yüzde yedi buçuk le · 
mlnat akçası 1'eya milli bir 

banka itibar mektubu ve 83· 
·l 3124 dosya numaraılle 

2 inci icra memurlo~ona mQ · 
racaatlan llAn olunur. 

8 . lı. No. 287 T 60 

Aydın demiryolu u
mum 'mDdflrlftğDnden: 

İzmir . Ayd n demlryolo his·· 
eedarlar alelade ahı aylık 154 
tincd umumi içtlmaının 1935 
senesi martının 26 ıncı ıah 

gilnd eaat 11 de londradı kAin 
vlnceıter havada inikat edeceği 
llAn olunur. 

Müzakerat ruznamesi afaAıya 
yazılmıetar. 

1 - İdare heyeti raporu. 
2 - 1934 eeneıl birinci kAnun 

sonuna kadar olan hesabaıın 
tetkiki. 

3 - Şirket dahili nlzamna· 
meal ahkAmı mucibince inli· 
k4k eden ve tekrar namıttll· 
ğlnl koyan bay vv. m. snaf. 
ffeld ve . bay j. a. geudge'un 
idare meclisi azah~ıoa intihabı. 

4 - Bir murakıb intihabı 
5 - Şirketin omuaıi maa· 

melitının tezekkürO. 

İşbu lçtlmaa iştirak etmek 
arzu eden hissedarlar içtima 
tarihinden en ez 14 gOn evvel 
hisse eeneıleriol londrada Via· 
ceater Havzda umumi kAtibll· 
ğe ve istanboida oımanlı ban. 
kasına ve izmirde şirket idare· 
sine revdl etmelf dJrler. Tevdi 
edllec,.k bleee senetleri için 
ılınacak makbudar içtimada 
ibraz edilecektir. 

İdare meclisi emrile umumi 
katip 

R. F. VV. Adeane 
Vlncester Havı 100 Old Brot 

~trlt. Londra E. C. 2 
Ş Şubat 1935 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan : 

Ali a~ının emllk ve eytam 
bankasından ödünç aldığı pa· 
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği Jzmlr'de göıtepe tram· 

ny caddesi park •arıııı jan· 
darma dairesi altında eski 34-22 
yeni 70 72 numaralı zemini 
beton iki kepenkli ve blrleetl· 
rllerek kahvehane haline ged· 
rllmle yerin mecmuu 3500 lira 
kıymetli ipotekli iki diikkln· 
dan birine Ald borç ôdendlgln· 
den muhammen bedelin nıefı 
ile blrleşmlt yerin yansını tef· 
kil eden diğer dllkkAn 

MiUklyeti açık artırma ıure· 
tile ve 844 numaralı emlAk 
1'e eytam bankası kanuna ma· 
clblnce bir defaya mahsus ol· 

mak fartlle artırması 11.4.985 
perşembe gftnO eaat 11 de 'te 

lsmlr hflkumet konağındaki 
dairemizde yapılmak Qzere 80 

gOo mOddetle ıatılığa konuldu. 
Bu artırma neticesinde Hlıl 

bedeli tahmin olunan kıymetia 
yftıde yetmiş beşini boluraa en 
çok artırana ihalesi yapdacaktır. 
Akel takdirde 2280 numarab 
kanona göre satış geri ban· 
kılacaktır. Satış peşin pa· 

ra Uc olup müşteriden yalnız 
yOıde iki buçuk delltllye mu· 
rafı ahoır. İtbo gayri mı:nkal 
Ozerinde herhangi b•r ırkllde 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rlndeki reemi vesaik ile birlikte 
yirmi gilD zarfında lzmir 
lcraeına mtıracaatları IAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu al· 
cilince malum olmadıkçı pay· 
Iaımadan hariç kalırlar. 30.3. 
1935 tarihinden itibaren şart· 
nam~ herkese açıktır. Tal.ip 
olanların yüzde yedi buçuk te· 

minıt akçesi veya mllli bir 

banka itibar mektubu, 33-13266 
dosya oumaraelle lzmlr 2 inci 
icra memurluğuna mllnoutlan 



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

lzmir Defterdarlığından: 

Aylık elektirik 

Masrahnız yüksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kuHanıoız 

Bu marka az sarfiyat, hol '.ışık, 
ve uzun fimürlfldilr. 

Mehnıet Tevfik 
Büynk Elektirik, Telefon vt 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi Nüzhet 

Öksfirenler! Mut· 
laka (Okameııtol) 
Öksnrnk ·Şekerle· 
rini Tecrübe Edi-
niz ... 

ve Porjeu Şalıapın 
En Üetüo Bir 1\tils· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Müs bil 
istiyenler Sıhhat 
Snrgiln Haplarına 
Arasınlar. 

Jeefnio vergi borcundan ötii:ü tah@lli emval yasasına göre 
haczedilen hasın hoca malialleelnde osmanlye caddesinde kajn 
i 4 88} ılı mağaza tarihi Uandao hlbaren yirmi bir giln müddetle 
eatıhğı çıkarıldığından pey eürmek isti yenlerin defterdarlık talı· 

eiltit kalemine müracaatları. 428 12 1 i 22 27 Ucuz, taze, tc miz fl4çlar bulunur l\laruf Eczaneler· 

cc 
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lzmir Tramvay ve Etekti· 
rik Türk Anonim Şirke
tinden: 

Şirketimizin hi11sedaran heyeti umumiyeslnin 30 mart 1936 
taribioe müııadif cumartesi günii saat 11 de şirketin Jzmirde 
Bahrlbebadakt idare ruerkezlode alelade olarak tçtlmaa da•e' 
olunduğu ilan olunur. 

En az yirmi hi!!se senedatına malik olup içtimada hazır b&J· 
lunmıak arzusunda olan hlMedarıauın hamH bulunduklıtrı bie8" 
&t>oetlerinJ işbu 1140 tııihiodeo itibaren en geç on gı1n içinde 

şirketin ml!fkezi ldareehıe veya bir ban.kaya tevdi etml~ buluo: 
matara ve hisse senedatını maddeli kaouniyesl z rf1Dda te•d• 
etmiş olduklarını mObeyyln bir kıt'a ilmühaberi hamil bula• 

mıaları lfızımdar. 

Ruzaamci Müzakerat 
1 İdare meclisinin ve heaııpları tetkike memur murakıp 

rapıırlaranın okunması. 

193! hesap seneıi blançosu ile kir ve zarar hesab1oıll 

tasvip ve kabulü ve idare meclisinin ibrası. 

3 - idare meclisine aza seçmek azalardan bazılarının meın&J· 
riyetlni tecdit etmek ve idare meclisi azalarının 

haklarını tesbit etmek. 
boz ot 

4. - 19:l5 seneel için hesaplan tetkike memur bir wurak•P 

tayin ve murakabe ücretini tesblt etmek. 

587 27 28 
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Ziya Hamdi 
Kulak, Bumu, Boğaz nıütıbass181. Cumadan başka 

hergfin hastalarını 3 ~ 6 ya kadar kabul eder. ıkiocl 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karşısı No. 41 

TELEFON: 3686 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanlan 

Ankarı, M. M. v. sat. al. ko. rs. den: 
Kmkkalede san~atlır mektebi binası yeni tediye şıutlarına 

göre kapah zarf la ihalesi yapılmak üzere ekelltmlye konmuştur. 
Keşif bedeli 67589 lira otozbeş kuruştur. Şartname ve kettf 
evrakı 338 kuruşluk: maliye vezne makbuzu mukabilinde vekA 

let inşaat şubesinden verilecektir. lhalet1i 6.mart.935 çarşamba 
günQ eaat 11 de Ankarada M. M. v. sat. al. ko. nunda yapıla· 

caktır. Muvakkat teminatı 4629 lira 4 7 kuruşluk: bankı mek· 

tubu veya maliye vezne makbuzudur. Ekeiltmlye girtcf.kler 2490 
111yılı arttırma ve eksiltme kanunu ile ve şartnamede istenen 

vesikaları, teminat ve teklif mektuhlarlle birlikte ihale günü 
rn son saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermiş bulunacak· 

lardır. l 7 22 27 4 488 
Ankara M. M. v. eat. al. k.o. dıo: 

Bir tanesinin tahmin edilen f lıtti 125 kuruş olan 200,000 
tane yerli veya avrupa maanu14tandan olmak üzere çıplak alimin· 

yom matara, kapalı zarf la eksilt mi ye koıımuotur. İhalesi !lo-mart 
935 cumartesi gQnü saat 15 tedlr. Muvakkat teminatı 13750 
liradır. Şartnamesini oolkl lira elli kuruşa almak ve örneğini 
görmek için istlyt:oler her gün öğleden sonra komisyona oğrıya· 

bilirler. İstekliler elı:slltmlye girebilmek için kanunun tarif 1 
dıireeinde mu vak.kat teminat ve arttırma ve eksiltme kanununun 

3 cü maddesindeki vesikalarla birlikte teklif mtktublarını enaz 
thale saatinden bir saat nvel M. m. v. sat. al. ko. nuna ver· 

mlş bulanmaları i14o olunur. 12 27 14 27 434 
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Ak~şehir bankası -
Sermayesi: 1,000,000 T.L. _ 

u~mö1r ŞlYlb<esö 
ık.inci kordonda Borsa civarında kendi blnasmda 

TELEFON: !2363 --····· 
Hertürlü Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Müsait şeraitle mevduat kabul edilir --
Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. Mallaran vnrudunda sahiplerine en mflsa· 

it şeraitte avans verilir. 

lll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~-., Gaffarzade Oteli -.-
Ottl baştanbaşa yeniden boyatılmı~ ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 

edilmektedir. Senle muntazam, oda f lıtleri zamanın lca· 
bına göre ucuzdur. Bundan evci senelerce mOeteclrl bulan· 

muş olduğum bu mfleeseseme gösterilen rağbetin gene gös 

terllmeeinl muhterem mOşterllerlmden rica ederim. 

Abdullah Molaliç 

--

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

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

••GANYMEDES,, vapuru limanımızda olup 28 şubatta Anvers, 

Poterdam, Amsterdam ve Hambıırg içio yftk alacaktır. 

••CERES,, vapuru 10 martta gelip yfikünft boşalttıktan sonra 
sonra Burgae, Varna ve Köatence için yük alacaktır. 

110RESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 martta Anvers, Ro· 

terdım, Amsterdam ve Bamburg için yük alacaktır. 

SVENSK.A ORlENT LlN1EN 
118EDRUN,, 2 marttı Roterdam, Bımborg, G•penbageo, 

Oantzlg, Gdynla, Goteburg, Oslo ve lskandfnnya limanları fçln 
yok alacaktır. 

"ROLAND,, mot6rü 20 mıartta Roterdam. Hamborg, Copen· 

hagen, Dantzlg. Gdyoia, Goteburg, Oslo ve lekaodinava Uman· 
laıa için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev· York arasında ayda bir muntazam sefer 
0 TAMESIS,, vapuru 12 martta (dogru) Nevyork lçfn yük 

alacaktır, 

"IUNOS,, vapuru 20 nisanda ( Doğru ) Nevyork için yok 
alacaktır 

SERVİCE MAR1Tbl ROUMAIN 

Garbi Akdeniz lçlo ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 martta geUp 13 martta Malta, 
Cenova, Marailya, Baraelon ve Cezaire hareket edecektir, 

"PELES,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisandı Maltı, Cenova, 
Marsllya, Barselon ve Cezılre hareket t'decektlr. 

Hamiş: lıtnlardaki hareket tarihlerindeki değlı,lkllklerdt'n acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsillt için ikinci Kordouda ·TıbmU ve Tahliye ılrketl 
blnaaı arkuındı Fratelll Sperco acentalığına mQracaat edilmesi 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

V. N. 

\'V. F. ll. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LlNJE 

" THFSSALİA ,, : vapuru 5 
marttı bekleniyor, 7 marta ka· 
dar Anvers, Roterdam, Ham· 

burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBULDT 

HAMBURG 

" DA ~SBURG ,, vapuru 27 
ıubatta bekleniyor Bamborg ve 

Aoversten yük çıkarıp Roter· 

dam, Hamburg ve Anvere için 
yok al11caktır. 

" TROYBURG ,, vapuru 23 

martta bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp An· 

ven, Roterdam ve Hamburg 
limrnlarına yük alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSBıP 

CORPORATıON 

•
1 EKSARCH ,, vapuru 3 

marttı b~klenlyor, Nevyork 
için yilk. alacaktır. 

"EKSECUTlVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor. Nt.vyork 

için yftk alacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limiteı Vapur 
Acentası 

Ceodell Han. Birinci Kordon 

Tel. 244:l 

The Ellerman Ltnes Ltd. 
11 MARONİAN ,, vapuru 22 

şubattı Londra, Hail ve An· 

vers'ten gelip tahliyede bulu

nacak ve ayni zamanda Londıa 

ve Boll için yük elıc~ktrr. 
11EGYPSIAN,, vapurn ay ııo· 

nanda Ltverpool ve Sevansea· 
pın beklenmektedir. 

" THURSO ,, vapuru mart 
ortaetnda Londra, Bull ve An· 

vere'ten gelip tahliyede bula· 

nacak ve ayni zamanda l.ondrı 
ve Hali için yok alacaktır. 

1 ·FLAMlNlAN,, vapuru mart 

ortasında Llverpool ve Svınsea· 
dan beklenmektedir. 

Not Varol tarihleri ve va· 

purların isimleri Qzerioe deni· 
otkliklerden mee'uliyet kabul 
edilmez. 

N. B. - Geliş tarihleri ve 
vapur tarihlerinde acentemiz 

hiçbir mea'ullyet kabul etmes. 

Telefon No. 2007 · 2008 

; Esnaf ve Ahali bankası --
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemi~, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir~ Tire .. 
---··----- Hertürlü Banka t\'luamelatı Yapar .. 

Bir eenelfk mevduata 
Allı aylık 

Vadesiz hesabı 

% 6 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtabassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTIRIK TEDA VlLERf. 

Yürı1mi1en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

fk.inci Be ler Sokak Fınn Kar~ıeı No. 25 Tele. !254!2 ~ 

Içtimaa Davet 
Akseki Ticaret Bankasından 

Bankamızın 1934 senesi alel· 
ıde hiHedaran heyeti umumi· 

ycsl 30.mart.935 tarihine mü· 

sadff cumartesi günü 11aat on 
beşte lzmlrde mimar kem11let · 

tio cnddesinde k&ln l>Jnkanın 

binası oda toplınacaktar. Şirket 

nizamnamesinin 25 inci ınıd· 

desine tevfikan asaleten veya 
vekAleten lıtakıl on hls.seye 

malik olan hissedarların aoa· 

ğıdı yazılı hususıtın müzake· 
resinde hazır bulanmak 

Qzere 26.mart.935 akşamına 

kadar hamil oldukları hlsee 

senetlerini banka merkezine 

lrae ederek duhuliye varakası 

almaları rica ve heyeti umumi· 

yeye vekil veya mGmesell sıfa· 

tile iştirak edecek zevatın his· 
aedarandın olmaaı meşrut ol· 

• 
doğu gibi bazı yanlışlıklara 

mahal kalmamak için vek41et· 

namelerin aşağıda gösterilen 
şeklide tanılm ve lmzalaranan 

merkez ve ıubelerlmlzce tasdik 

veyahod muteber olacak mı· 
kamatca tescil eulrilmesl ve 

buna muhalif tanzim olunan 

veklletoamelerln kabul edllmi· 

yeceğl lllo olunur. 

Akeeki ticaret bankası 
meclial f dare reiıl 

Baıan Fehmi 

jRuznamei 
Müzakerat 

1 - İdare meclisi 

rakıb raporlarının okunmae•· 

2 - BIAnçonun tetkik •' 
dikile idare meclisinin ibra••· 

!l - Temett60n sureti ıef' 
zil hakkında karar ltdhaıı. 

4 - istifa eden ua yeri" 

iki veya ilç azı lntlhıbt ıor" 
tile aza adedinin yediye ibl# 

5 - idare meclisi azal.,.,. 
verilmekte olan hakkı bof" 

miktarlarının yenldt'n taylol· ,. 

6 - Milddetlerl bilen tJJ 
raluplHın yeniden intlbıpll" 
ve 4cretlerinlo takdiri. 

Vekaletname Şekli 
Akseki ticaret bankaeı ıdl" 

meclisi relsllğlne ~ 

Gazete ve davelnameterd• 

ruznameolo g6rOşQlmesi IC~ 
:rn mart 935 tarihine DJll_... 
cumartt.sl gGnft aaıt oobft' 

toplanacak olao hlesedarıo r, 
yeti umumlyeslnde bizzat ~ .,,. 
bulunamıyacağımdan haDJil 

1 

londoğum aşağıda uu1111, 
ve miktarı yazıla hisse.O • 

beni temsil etmek ilıero 1'11~ 
Tevkil eylediğimi ar1.yl•rl .. 

Bine adedi hf11e No • lllllJ 


