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Vekilleri Namzedlerini Seçecektir. ı.nhuı tnmny 1ırketı ue Na 

Aabn i7 (Baaaal) - BCl· ı eayla•la• tehrlmlse gelmlı bu· 
Jlk Ulaa 

1 

Karaltayı yana top·· laamaktadır. Erkek uylHlar 
'-nakbr. Ser gta gelen tren· uuında kadın •Jla•larımız da 

gGrCllmektedlr. 

t111nda Reltlctlmhur intihabın· fıa Bakaalıgı annndaki dannıu 
dan eoan Kamll AtatClrk'Gn 
IGyUyeceAt kı• tayine btlytlk 
ehemmiyet Yertlmektedlr. 

Bakanhk lehine netlcelrnmlt 
oldugu malt\mdur. 

Na6a a.kanlagı tlrkete gGa· 
derdiAI yeni bir tebllgde, halk· 
ı.a fala alıamıt olaa iki mil· 
yon llraaın reddini lttemlıtlr. 

Btaı1a topllMCÜ ola Fırb 
~ bap•nhk edecek 

Geaen1 ı..et İnönti 

ler •ylnları tehrlmlse getir· 
mektedlr. Hemen hemen bCltla 

Tork 
Fransız • 

Anbn, 27 (Bmuai) -
Fırka gruba yarın General İl· 
met İnGnCl'nla batbnhlı•da 
toplanacakbr" Bu toplantıda 
Kurultay Rebi ile relt Yekli· 
lerl aamsedlerl telblt edllecekdr. 

Kurultayın, cama toplan· 

Anbra, 27 (Hamel) - Ba. 
rem kanununda bazı tıdllAt ya· 
pılacaktır. Yeni projeye gGre, 
haremdeki 19 derece 1 7 dere· 
ceye indirilecek Ye terfi mtld· 
ded de iki aeaeden Clç aeneye 
çakanlacaktır. 

Şirketin Auupa'dan gelen 
mmahbaaları Bakaabp mCl· 
nmat ederek yeni mtlsakere 
tekili etmlftlr. 

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

Tecelli Eden Adalet. 
Istanhul Tramvayları Davasında Şir· 

ket ile Hükômetin Tezleri •.• 
Moddeiumumilik Makamı Da Davacı Şirketin iddia

sının Reddi Motaleasında Bulunmuştur. 

Bay Con Simon'un Moskova'ya 
Ve Lehistan'a YapacaAı Seyahat 

Londn, 27 (A.A) - Timee 
gaseteal yuayor: 

Slr Coa Saymon'aa &erlin· 
den Moekon'ya Ye belki de 
Varıova Ye Prag'a nkl olacak 
aeyabatl 3 ıabat tarlhU Framaz· 
.lagiUs beyaanameeiaia tebartls 
ettlrdlil plb etrafında bitin 
deYledert blrlettlımek hMUIDD· 
da LagiU. atlfusaaan bt'I bir 
rol oyaıyacü mnklde balan· 
dqa •e tarihin H ltdmı .... 
tinde tamamlle yerindedir. 

Sat cenah mahafuakAr par· 
tillne meanp MorDlng POlt, 
Slr Coa Saymea'ln Moıko•a'yı 
azlmed fikrinde yatıyor gibi 
gGrlaerek hakikati gGreD hiç 
bir ıdam yoktur ki, .. rkta ıa· 
horu mahtemel bir harbin De· 
taJlcladen p.ı,t Anapa'yı ko· 

nuaa '"'••••• ...... •· 
bllala. laglltere 8erUa He lfot· 
koft aruaadl ta...at maba· 
dile oralara dnlet ıdaml1n 

gGaderm•I• aelihlyettu yegAae 
memlekettir, diyor. 
Diler taraf tan mlfrlt muhat.. 

sakar Dally ebprette BerUa Ye 
M01kon 1eyahatlerlae mu· 
nzdar. 

Londn, 26 (A.A) - R-ea 
dahili •ulyetle l .... llk m•'•· 
letlala mtlsakerelbae talllll edl· 
len dlakl kabine toplaataaw 
Slr Coa S.ymen'ID MOlkoa· 
ya 1e11hat lhdmall mllale. 
edllmlftlr. So.yetlerba •NI 
kabinenin bbul bllll'Uldlm 

IODra menuubüaedllecekdr. Si· 
ya.ı mahal il ba baptaki b· 
rann çok geciktlrllmlyeoefal 
HDDedlyorlu. 

Slr Con Saymoa aftlll b· 
muuındakl ihtiyatlı IWetbae 
ntmea B. Edenle birlikte 
Berlln'dea ıoara MOlkoa'ya 
Ye lhdmalkl Vaqonra:• ple
cektlr. Berlln'de elde etllleeek 
aedeelerla elaemmlyedne gire. 
lagllls DM1rlanma s.H.'Mia 
Londn'ya d6amelerl Ye onda 
tekrar 6tekl memleketlere git• 
melerl ihtimali de nrdar. 
Umumi mahiyette karphkb bir 

- Sonu ' ncl ..talfede -

Atlas Denizinde Fırtına? 

Ticaret işleri .. 
8ariciye Bakanlığının 
Son Doruma Dair 
lleamt Bir Tebligi. 

Anbn, 26 (A.A) - l.taa· 
bal tramny tlrked tanfındaa 

bayıadarhk blbabl& aleyhinde 
ikame edilen Ye fdnyı (de.Jet 
deari dalrell heyeti umumiye· 
ılacle hakkındaki bnr bagCla 
yerllmlı olaa dHada iki tan· 
6a ileri ıClrmOı oldukları tez 
fD idi: 

Şirketin tezi: 
Bapndarlak bakaahıı;ııe tram· 

uy tlrketl aranncla akdedilen 
21 ye 2' tuamm 1926 glale· 
meçli iki makanleDame ile 
bnrlattınlan yectbelerclen yeni 
hatlar IDfUIDa mCltealllk olan 
kınm ılrket tanfandan ifa edil· 

Batan In~anlar Köpek 
Balıklarına Yem Oldular 

Bay TeYlik Rlfdi Ara 

Aakua. 26 (A.A) - Bul· 
cife B•babi'DMD tehlil eclll· 
llllfdr: 

M•tba•tla Tlrk · Frna• d· -et ............. tan6mısdan 
feelaotanda&a hakkında mlate. 
tir hüerler IMriae keyf lyetl• ta......_ llm• 16rCllcll. llez· 
kllr ........... ikinci maddeli 
•uelblace iki taraf 15 glaltlk 
bir lllbar ml4ldedle muayyen 
........ , IMriadea birbirlerine 
......,Wlkleıl tarife teasille· 
llal bldanaak ballım hal• 
btalaa•ktadarlar. Fm1111lan 
8-w,. S.k•ablandan ahiren 
lalı teb11i ifa edllmlttlr. Ba 
1elaUt de 106 A 8. 107 AB. S?O 
G 818 D. 880 8. 381390 A· 

mecllll•de• babahkea bama· 
kHelelerlD feelaedlldllf •• ma· 
kaHlelere te•flba ylbeltllmlt 

Paris'te Tflrkiye Hakkında 

Türk Dili Hakkında ilk 
Konferans Verildi. 

Parlt, 26 (A.A) - Aaadola 
Ajaanaın hu1a1I mah•blıl bil· 
diriyor: 

Parll Clal•enltellade yeal 
lhdu edilen Tlrk tetkik mer· 
kemaln luızırladatı konferaaılar 
Sorboada •erilmeye bqlanmıı· 
br. Kodfenml1na a~a cel· 
lfJll Parll blylk elçimi• S.y 
Su 'ıa, AtatClrk ile Terk lakı· 
W.mı Te TClrklye'de kClltlr 
•hMında Yerilen neticeleri 
ulataa bir aatka ile yapıl· ...... , . 

S.y Saad natkaaa blddr· 

890 B. tarife aamanlanaa da· 
bil mallara llt gClmrlk reelm· 
lerl teulllerlnl Jabrda bla. 
mena alull hakka lttlaedea 
bWml6piı .............. . 

keD TClrklye ile Fnaea UMID• 

.. mnead olan aaaae•I dola· 

Parh Blydk Elçimia Bay Saad 
lap tebarCll ettlrmlftlr. 

"Oabenlte rektlrl S.y Cbu· 
-Boa•, ......... -

Ne.york, 27 (A.A) - Atlat dealsbade çok tfddetll bir 6rtıaa 
•ardır. Sentlual ıdaa cı•uıada bir 1eyyah Yapma alabon ol· 
muttm. Denladea 6 ceaed çabrılmıfbr. Mtltebakl 22 kl•t• 
bolaldukları yahad ki k6pek babklanaa yem oldukları ..... 
cllllyor. Anupa Ye Amerika ıulanada en u lö tue ,U.p ..... 
metle 1eyretmektedirler. Dalgalar birçok gemlellerl ılalt gotlr. 
mltttlr. 

.......... . ...... . . . 
Halkevinde Kurslar. 

tarife mucibince tnanay lered 
olarak h•lktaa fula ahun iki 
milyon kGmr Unma ladetl 
hakkında SO temmm 98• gla· 
lemeclade ltdhu edilip 1 ala•· 
tOI 98' glalemeelade kendile· 
rlae tebUg olunu bnr ulA· 
hlyet, tekli n e1111 aoktalanD· , 
dan bnaa• mahaUf oldap 
cihetle iptalini lttedller, mal 
ldbulle enelA t6nyı dHlet 
bnanaa Harl da•alara alt hl· 
kClmlerlae g6re babahAı• ba 
mubnleyl keneli keadlae feı· 

' ..... __________ __ 
Okumak, Bilgisini Artırmak, Ya· 
hancı Dil öğrenmek Istiyen Yurd· 

daşlar Fırsat Kaçırmasınlar .. he lalAhlyetl balaamada&ı n 
mahemeye mlr ... de hAklm 
feabetdrmek tfJff)bbClllnde bu. 
laamuı lbımgeleceAI H 1nm· 
uy tlrked buacı için tetek· 
kCll etmlı bir dcaret tlrked 
ol.....Ue hakkında ticaret kua· 
na hlklmlerl dairealade maa· 
mele yapılmalı maktHI oldap 
nln da•a olaau mtldafHla· 
n makbul •yaı.nk borçlar b· 
DUDU hlkClmlerlae gldllee bile 
enelemlrde ılrkete lhtaratta 
balaaalmau Ye mlhlet Yeril· 
metl lbımgelclllf, halbakl lh. 
tar yapılmad.gı Ye mlblet ele 
nrllmedlll cihetle tlrkeda mi· 

- Son• ıi DCI llblltcle -

Halkevi kanlar komi· 
tamdan: 

1 •• Evimizde llkmek· 
tebi bitirme kanlan açı· 
laeaktır. Dereler Tftrkçe, 
riyaziye, tarih, colrafya, 
yardbilgiıidir. lıtiyenle
rin halkevi katiplflhae 
yazı veya ılzle kendile· 
rini yazdırmalan. 

2 •• Evimizde ortaıaek· 
tebi bitirme kanları açı
latüm. Denler Tar'kp, 

_, ______ _ 
riyaziye, fenbll&'ıi, blyo
luji, tarih ve ~· 
htiyenlerin halkevi U· 
tipliline yam veya .a.le 

yuılm•'•"· 
3 - Eftaalwle F~ız. 

aa ve ı,...11..,,, kunlan ı 
Gsla bir '9kilde yeniden 

• aplaakbr. Kanlara gir-
mek utiyeıderin halkevl • 
kAtipllline yazı veya eh
le kendilerini yaz4ırma• 
lan. 



Hastalık 
--· ..... ~··---Grip Nere erde 

Salgın Yapıyor? 
__ ....... o ........ ___ _ 

Sağlık Bakanlığı Son 
Durumu Bildiriyor .. 

Ankara, 26 (A.A) - Sıhhat 

ve İçtimai muavenet vekaletin· 
den bUdlrUmlıtlr: 

Gribin yurd dahlltnde tıklb 

edilen seyrine nazarın 11on hafta 
durumu şudur: 

Grlh Afyon, Antalya, Aydın, 
Bahkeslr, Bordur, BurH, Çan· 
kırı, Dlyarıbeldr, Isparta, İstan· . 

bul, lzmlr, K111tamonl, Konya, 
Malatya, Manlaa, Mardin, Sey· 
hın, Siirt, Sıvas ve Teldrdağı 
villyetlerlnde ealgın halindedir. 

Buna mukabil EIAziz, Erzin· 
can, Erzurum, Gümöıhane, İçel, 
Muı, Trabzon ve Urfa vllAyet· 
lerlnde grlb vak'aları görDlme· 
mit olob diğer Tfl4yetlerde tek 
tük nk'alar halindedir. 

Ba11tahk Amasya, Dlyarıbeklr, 
İzmir Te lsıanbul'dı haeta ea· 
yısına nlebetle az olmak üzere 
akciğer ve kulak lstllAtları yap· 
maktadır. Baıka yerlerden dik 
kate eayın hlr haber verilme· 
mittir. Şimdiye kadar valilere 
verllen talimata tevfikan yalnız 
Aydın, Dlyanbeklr, Glreeon, 
Manlıa, Samsun ve Adana'da 
haetalığlD haber verilmesi mec· 
huri kıhnmıı,tu. 

Konya, 26 (A.A) - Şehirde 
grlb eal11n bir haldedir. Sıhhi 

komisyon kararlle mekteplerie, 
kahve, gazinolar, hamam ve 

sinema gibi mahaller bir hafta 
mftddetle kapatılmıttır. 

Yurdda Hava 
Durumu. 

Ankara, 27 (A.A) - 26 ·2· 
935 de Tilrklye'de hava vaziyeti: 

Ziraat VekAletl meteoroloji 
enıtlUleilnden alınan malumata 
nazaran son 24: saat içinde yor. 
dun doğu Anadoluso ve Kara· 
deniz kıyılarında, Sıvae çevre. 
sinden maada yerleri tamımlle 
yağıolı geçmletlr. En çok yağıt 
32 milimetre olarak Mereln'de 
ölçalmftştiir. Diğer yerlerde ya. 
iıt 1 - 30 mlllmetre araeındı 
değişir. Gece sohunetlerf Trak. 
ya, Ege ve orta Anadolu'da 
dftne nazaran 2,4 derece daha 
dfttmftşUlr. Buna karşılı" do~u 
Anadolueunda gece sohunetlerl 
7-10 derecf\ daha yökeelml~tlr. 
En daşak ıohunetler sıfırın 
altında Karı' da 19, Erzorum'da 
5 derecedir. En yftkeek eohu. 
netler de 19 derece olarak 
Dörtyol ve Rlze'de kaydedil· 
mittir. Bugftn Ank:ara'da öğle· 
den ııonra ıaat 14 de bava su. 
hunetl sıfır ilstilnde derece 
kadar yükselmiştir. 

Girid Zelzelesi 
ve Yardımlar. 

Atlna, 27 (A.A) - Kandlye 
ve Resmo'da vukoa gelen zel· 
zele dolıyıslle htık11met bir mil· 
yon dlrahml ile çadırlar ve yl· 
yecek göndermiştir. 

Sar iktidarı 
Berlln, 26 (A.A) - Alman 

istihbarat hOroıondın: 
Sar arazlıl hilkümet komle· 

yonu Konltor gaseteelnde :nee· 
rettlğt hlr tebliğde iktidarın 

bir mart 935 tarihinde Alman 
hdklimetlne devredeceğini llAve 
etmlttlr. 

Sarburk, 27 (A.A} - Son 
y•b•ncı kunetler Sar hana· 
eıudaa cekllmlttlr. 

f G ü ifil ü ifil T e D va~ o D u v u mı o a ır u] I~ _ Knc;ok 

ltalya Resmen Tebliğ Ediyor. ''==, =====00=gn==n~ 
~~------~--·-··--··-------~~~-----Diyor Ki: '' Y. alnız 911 Dogw u mluları Silah Altına Al- Halkevinde Değ 

Bir Konferans V 

dık. Brenner Hududuna Yakın Merkezlerde Balkevlndekl haftalık 
ferınslara devam edlllyor. 
gftn saat 17 de muallim 
Hakkı .S.ha Para c Tarih 
yunca Ttırk seciyesi., me 
'llzerlnde çok değerli bir 
feran11 verecektir. Okurl 
zın her zaman olduğu gibi 
gOn de bu konf e:aneı 
meğe koşacağı tabiidir. 

Asker Bulundurmak Da Hakkımızdır,, .. 
------~----.. ı...-~·~· ......... ~~--~~~~~ 

lsvec Zabitleri Habeşistan Ordusunda Vazife Alamıyacaklar. 
lstanbol, 27 ( Hosul!i ) -

Bug6n gelen haberlere göre, 
ftalyan · Habeş hududunda aftkü· 
net olmakla beraber her f ki 
taraftı askeri hazırhklara de· 
vam olunmaktadır. Dan gelen 
haberlerde İtalyan'ın 9ll den 
itibaren doğumluları askere ça· 
ğırdığı blldidllyordo. Bug6nkü 
haberlerde be ltalyc hükume· 
tinin 911 doğumlulardan bıı,ka 
doğumluları silah altına alma· 
dığını, maamaflh Avrupa va· 
zlyetl karışırsa daha yedi sınıfı 
eU4h altına çığıracagıoı U4o 
etmekte olduğu blldirilmektedir. 

Roma 27 ( A.A ) - Havas 
Ajansından: 

Reımt bir tebliğe göre 1911 
den önceki doğumlulardan hiç· 

bir eınıf eUAh altına oağrılma· 

mııtır. Seferberlik ilin edile· 
cetine, asker toplanmakta ol· 
doğana ve elmalt Afrlkaya ICV· 

kiyat yapıldığına dair dönen haber 
ilzerinde endfıeye dftoen ef km 
umumlyeyl bo tebliğ tatmin et· 
mittir. 

Diğer taraftan yilce mtıdafaa 

komltealnfn tebliğinde, İtalya· 

nın bir harb vukuunda kendi 
kendine yetecek vaziyette hu· 

londuğu hakkındaki teminat 
bftydk bir lntlrahı mucip ol· 
nıuetur. Yırı resmi mehıfll 

ltalya'nın Brener geçidi clva· 
rında tahşldat yapmaktı oldu· 
ğu hakkındaki rivayetleri tek· 
zlb etmekle beraber ltalya'nm 
hududa yakın merkezlerde gar· 
nlzonlar bulundurmak hakkına 
mallk ol~uğunu da llhe ediyor. 

Diln neşredilen reımi tebliğ· 
de, hail hazırda Avrupa'da bir 
lhtllAt vukuu melhuz bulanma· 

dığı lf~de edillyorea da bu teb· 
llğ elmdlkl nizamı bozmak nl· 

yetinde olanlara kartı ciddi bir 
ihtar mahiyetindedir. Ve Faeiet 

hakumetlnln icabında mtıda· 

haleye azmetmle bulundoğoau 
açıkça göıtermektedlr. 

Favlnana fırk•sı Napoll'de 
tahtlı edilecektir. Burada her 

gOn birçok göntıllü kaydolun· 
maktadır. 

Haber aldığımıza göre Avos· 
turalya postasını yapan Leodoro 
De vinci vapuru Vlntamllla 
vapurfle Meslna limanında ha· 
f lfçe çarpıttığından ve havanı o 

da fenalığından dolayı hareket 
edememiştir. 

Stokholm, 27 (A.A) - Ha· 
beılstan'da bulunan İneç talim 
heyetine mensub zabitlere hft· 
kumetlerl tarafından izin verf. 

lmeden gıy 1 hiçbir Yazlf e alma· 
mak emri verllmlttlr. Bu key· 
f lyet İıveç'll zabitlerin Ha betle· 
tın ile İtalyan mftıtemlekelerl 
aruındaki bitaraf mıntakının 

tayin ameliyesine lttlrak et· 
mekte olduklarına dair yabancı 
gazetelerde çıkan haberlere kar· 
şdık mahiyetindedir. 

Roma, 27 (A.A) - 35 Ya· 
pndan 14 yqına kadu İtalyan 
çocukluam bir •raya toplıyaa 

uluııl Baltlle korumu ftyelerl bitaraf bir mıntaka tesisi fikrini İtalya hükumetinin bu müza. 
kerelerl doğrudım doğruya yap· 
mık istemesine mukabil Habeş· 
latanın bir hakeme mDracaat 
etmeyi istemelerinden ileri gel· 
mektedlr. 

Oyelerl 28.2.934 den 27.2.934 e beyan etmlt olao hariciye na · 
2,281,000 den 3,482,000 e çık· zm bay I.aval dün Habeş elçi· 
mııtır. etol kabul etmlıtlr. İtalya ile 

Parla 27 (A.A) - Son halya Babeşlıtan arasındaki müzake · 
Habeıiatan hadiselerinden önce relerin mftşkülAta uğraması 

--+-+ ··~------
Havagazı işi 

Ne Olacak'? 
Avusturya Başbakanının Beyanatı 

Şuşing; lngilterc'ye Ri
·cacı Gelmedik, Diyor. 

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

Şuşing) ltalya Sef irile de Konuştu. 
Londra, 27 (A.A) - Avusturya başvekili Şuı,ıing Londra'dao 

müfarekatinden evel hılyan sefiri Gran.li ile uzun bir mülA· 
katta bulunmuıtur. Avostorya nazırlarının hareketi ı·anasında 

herhangi bir hAdlseye m~ydan vermemek için mühim emniyet 
tedbirleri alınmıetır. 

Nazarlar, Polonyll'ya çıktıktan sonra Balle • Viyana ekspreıine 
binmlılerdlr. SelAhlyettar mahal Ulerce Tuna mlBakına Hıbeburg 

hanedanının taht'a avdetlnl meneden bir madde il&veslnln Avua· 
turya'dı Viyana hftktimetinln kat'i muhalefetine maruz kalacağı 
lheae edilmektedir. 

Londra, 27 (A.A) - Avusturya hariciye nazırı B. Bergf:r 
V aldeneg Matln muhabirine eu beyanattı bulunmuştur: 

- Biz; boralara ricacı olarak gelmedik. Orta Avropa'nın 

alyaeal istikrarını bir Tuna andlaeması vaıttaelle temin etmeyi ve 

gene Orta Avrupa'mn ökonomlk kalkınmaeını görOştOk. Biz 
yalnız ökonomlk istibdadın değil, siyasal istibdadın da dftıman· 
larıyıı. Londra htıkdmetlne vaziyetimizi daha 1 yl if ham etmiş 

olduk. 

Esham Borsasında 
·-·-· lngiliz'ler, Sterlingin DüşürQ). 

mesi -çin Ne DilşünOyorlar? 
Pırla %7 (A.A) - 26 tarih· 

il Parle borea nzlyetfdlr. 
Eebam boreaıı mutat teenni· 

ılnl muhafaza etmekte ve elAn 
tereddftt göstermektedir. Ağır 
bir açıhotın sonra eehamın he· 
men hepsi de daha iyi tutul· 
mağa batlamıt ve piyıealar eı· 

ki haddine lvarmııtır. Fran11z 
rantlın bir iki punt kaybet· 
ınletlr. 

Londra 27 (A.A) - Telifi 
aermayeıinln resmen mftdabaleıl 
dolar için kabili izah lee de 

logllfs lirası için bazı mertebe 
mOıkllAtı muclbdlr. İngiliz lh· 
racat tacirleri dıt plyaealard•kl 
eatıtlarını kolaylaetırmak eme· 
llle liranın diiımeelnl temennt 
edlyorlarıa da hdkdmetln mali 
elya818ı pıra kıymetinin çok 
aoağı bir nlıbette kalmasını 

muhafaza etmek mdmkan ola· 
caktır. Tahmin edildiğine göre 
mali merkezler bu f ondolar1n 
tutunabilmeleri için kambiyo 
plyaea11nda mftdahaleye karar 
vermlolerdlr. 

Con Saymon Berlin'e Gidiyor .. -
Dönüşte De Moskova'ya 
Uğraması Muhtemeldir .. 

·-·--Londra 27 (A.A) - Bavu hafta Berlfn'e hareket ve ıonro 
Ajansından: 

Bir logiliz nazırının .Moek!l· 
va'yı ziyareti hakkındaki İn· 

gtllı · Roı mftzakerelerloln an· 
cak Slr Can Sıymon'un Berlln 

eey•hıtlnden avdetinde bir ne· 
ticeye iktiran edeceği blldlrll · 
mektedlr. 

Londra h11kum6ti Alman 
devlet adamlarından alınacak 

malumattan sonra mevcod va· 
ılyetten Moekova seyahati için 
mftealt olub olmadığını kırar· 

lathracaktır. Dlger taraftan 
Sfr Con Saymon'oa gelecek 

martın ah11ına doğru muva· 
salAt edeceği tahmin edilmek· 
tedlr. 

Pırtı 27 (A.A) - Eko Dö 
Pırf'nln Londra muhabiri, ya· 

rın gayri elyael bir konferanı 

•ermek tııere Parfı'te buluna· 

cak olan Slr Con Saymon'un 
gelecek hafta zarfında Berlln'e 
gideceğini zamıetmektedlr. Slr 

Con Saymon Berllo'e zlyare· 
tinden İngiliz · Alman görüş· 
melerl neticesinden kabineyi 
haberdar etmek Gzere Lon· 
dra'ya dGnecekdr. Slr Con S.7. 

Arif Oruç 
Bulgar Tarihini 
Yazıyormuş .. 

İstanbul, 27 (Hususi) - Bul· 
garlstan'da boluuan Arif Oruç'· 
un Bolgat tarihini yazmakta 
olduğu haber alınmııtır. 

Türkistan'a 
Halife 
Yapacaklarmış .• 

1etanbul, 27 (Hususi) - Bir 
Alman gazetesi Japonlar·ın Ab· 
dillkadlr Kemall'yl Tftrklıtan'a 
Halife yapmak ,lıtedlklerlnl 

yazmaktadır. 

l\'.larsilya 
Faciası ve 
Sarışın Kadın .• 

Marsllya, 27 (A.A) - Maz
nun iiç Hırvat'ın lstlcvabını 

mClteaklb Yugoılnya kraliçesi· 
nln avukatı B. Pol Bonkor, 
bunların sükt\t etmelerinin ik· 
rar demek oldoğonu ve Mır· 
sllyı faciasının sarıeın kadın ve 
arkadaşı ile ost111ilerfnln mdlA· 
katını milteaklb kararlaetırıldı· 
ğını ıöylemletlr. 

lngiltere 
Erkanıharhiye 

Reisi Teftişe Çıkıyor .. 
Londra, 26 (A.A) - Harbiye 

nezaretinden bildirildiğine göre 
lmperatorluk erk4nıharblye reisi· 
Slr Arclbold Mongomeri Mae· 
ıfoglerd bu Cuma gftnil M11ır, 

Filistin ve Sudan'da teftle ıe· 

yahatlne çıkacaktır. 

Muğla' da 
Halkevleri Y ıldönOmft 
Şenliği Parlak Oldu 

Havagazı tlrketloln bele 
ye devri için elrketle bel 
arasındaki görftımelerln 

ğlnl ve bir ıneı'ele hak 
olrketfn Londra'daki merk 
den malumat istendiğini e 
yazm•ttık. Londrı'dan be 

mekte olan cevab bllA 

mlıtlr. Maamafih bugO 
geleceği tahmin edilme 
O takdirde ıon karar ver 
ve tlrket belediyeye dev 
cektir .. 

1,alebe Tetkikle 
İzmir Kız San'at en 

talebelerinden bir grub 
hatlarında mualllmlerl 
doğu halde adliyeye ge 
den tatbikatı yapmıtlır, t 
lerde bulonmoelardır. 

Ağaç Dikiliyor 
Belediyece ı,ehrln umudll 

kilde ığıçlandırılmaeı faali 
ne devam edilmektedir. • 
caddelere yeniden ağaç fld 
dikllmlotir. Ağaç dikmeme 
bitmek ftzere olduğundan 
me ehemmiyet nrllmek 

Bay Vahid Gel 
lıtanbol'da bulunmakta 

uyuıturucu maddeler io 
İsmir eubesl mtıdürl Bay Vı 
dön Denizyolları loletme 
resinin Ankara vapurll• 
mlıe gelmlıtlr. 

At Yarışları 
İlkbahar atyanılan için 

tar mtıdürUlğGnce haz1rb 
batlanmııtır. 

HeaOz yarıe ve 

meninden koıu programı 

memlı olmakla beraber e• 

bastmlm11 olan ldtab hail 
programlardan llkbabu !c 
rının martın son hafta 
haelıyacağı tahmtn edilmek 

(EKEKON) gazel 
1 Marttan itibaren Kon 

(Ekekon) adile gftndellk ıl 

ve ulueal bir gazete çı 

maya baelanacağını haber 

Arkadaıımıza ı,lmdlden 

fakıyetler dileriz. 

· Muğla, (Hueosi) - Halkev· 
lerlnln kuruluş yıldönftmd hu· 
rada binlerce balkın lştlraklle 

kutlulanmııtır. Yapılın mera· 
sim çok pırlak olmoı, halkavi 
başkanı, halk:evlne menıop bir Ş U 8 A T 
ilye ve diğer bir aye ~ylevler 11-----------
ıöyledller, ılkıtlaodılar. Şiirler i!! 28 
okundu, muelkl kolu tarafından l l3 
konser verildi. 

Bay Ahad'ın kemanda, Bayan Perşembe 
Aclle'nln piyanodaki munffa· 

Arabi 1353 kıyetlerl alkıelındı. Merulmln 
2

4' Zilkade 

sonunda gtızel bir filim g&te· 11-----------~ 
rildi. 
--------~--------~---

mon 'un Tilrudundan enet ih· 
zari görftımelerde bulunacaktır. 
Bugdnkft toplıntııında İngiliz 
kablneıl Soeyallıtlerln Moeko· 
va'ya davetlerine verilecek kar· 
phkla metgol olacaktır. 

Evkat 
Gtıneı 

Ôğle 
İkindi 
Akfam 
Yataı 
tmaak 

Ezanı 

12,40 
6,30 
9,35 

12 
1,31 
11,01 
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Söke'de ---....... __ 
HaJkevi Açıl-

1, G ü ll'i1 tüı ll'i1 Ş a ır cd u y u 1f!! D a ır ~ _1-sa-lı-ıe-ka-rtık 
- d J Ed 1· T \ ' ilayet Davası .. 

ması Sevinçle 
Karşılanmıştır 

y ur 11 mar e ım. u. Meclisi.. Atkoşula_r_ı -M-n~terek 
-----··----Siike, (Hususi . geclkmfotlr) 

- BugQn fırkamıs umumi 

ldue heyetinin kararı ile ka 

zamııda Balkevl açılma mera· 

simi bcıycık bir halk ktltlesl 

karşısında yapılmtellr. Meraelml 

C. B. F. Aydın vllAyeti idare 

heyeti fiyelerlnden Bay Raif 

lı'eyıl idare etmlttlr. Fırkamıs 
umumf idare heyetinden gön· 

derilen program aynen tatbl~ 
edilmiştir. 

Hükftmet Parasız Arazi Veriyor. iz. 
mir' den M üracaatler Çoğaldı. 

Program: 

l - İatlklAI marıı 
2 - COmhuriyet yemini 

3 - Canla tablo 
4 - Balkevl ıt;ılma nutku 

S - Şiir 
6 - Bılkevl talimatname 

sbıha inha 

7 - Halkevlnde çıhpcak. 
lar namına nutuk 

8 - Bılkevl maksadına 
uyan bir perdelik piyea 

Meraelme 11111 15 te baolan· 
mıt ve toplantı mahalllne 

e9elce konan radyo Jle Ankara 

Batkevlnden ıöyleoen açılma 
ııuıku dlnlenmittfr. ToplaDh 

yeri hıncahmç dol u~u gibi 

ınedbalde dahi yilzlerce kadın 
ve erkek blrltmie k•lmış idi 
Canlı tablo memleketin genç 
lıu ve er.kekleri tarafından 
temıll edilmiş ve bunda Tark 

milletlafn durdurulmaz bJr it· 

Memleketimizdeki boo arazi· 

nln kısa bir zamanda imarını 

ve eenllğlol temin maksadlle 

-·-hazırlanarak tatbik mevkllne 

konan (Bağ ve meyvalık yeri) 

dağıtma talf mıtnameslne göre 

Izmir'de Kok Fiatleri Pa
halı Mı, Değil Mi? 
~-~~-~-~~----~--~~~~-

Tacirlerin Masraf Listesi ökonomi 
Bakanlığına Gönderildi .. 
~~~~-~----

Ökonoml bakenlığı memleke· 

tlmlzde Kok kömürftniln yük· 

sek flatle satıldığı ve ffatlerde 

lhtlklr yıpıldığı hakkındaki şl· 

kAyetler Qzerlne tetkikat yap 

tırmış, toptan tonunun onalta 

buçuk liraya, perakende oose· 

ki! lirayı, ecnebi kok kömü 

rftoün dt ylrmlblr liraya BBtal· 

dıl1ı takdirde Amillerloe ve fa 
" tıcılarına kAr hırakdığını tesblt 

etmfo, bu ffauen daha yüks,.ğe 

kok satanlar hakkında takibat 

yıpılmasını bildirmişti. 

Ôkoooml Bakanlığının tes· 

bit ettiği f iatle lzmlr'deld kok 

kömftr6 satış f fatleri arasında 

yarı yarıya denecek derecede 

mOhlm bir fark vardır. VHA· 

yetçe yapılan teşebbüs Ozerlne 

kok tOccarları kok f mali içi o 
yaptıkları m11raftn listesini 

vermloler ve bu listeye göre 

şimdiki f laller üzerinden yap· 

tıkları satışlardın bile pekAz 

Lir para kuanmakta oldukla· 

ranı bildirmişlerdir. 

VUAyetçe dP. tOccarlarm ver· 

miş olduğu maeraf llsteel taze . 

rioden tetkikat yapılmış ve bu 

tetkikat neticesi bir raporla 

tlyak ile en medeni millet Al ml•tlr. 
tüccardır . Dışardan yalnız · v 

me•klloe yfikaelmlş bir gencin man kok kömOrft getirilmek· VUAyetln raporunda neler 

Ôkonoml f<ak.aolığaoao bu 

hlldirf mi Qzerf ue vllı1yetce İz 
mlr'dekl kok kömtlrü eatıoları 

Ozerlnde tetkikat yapılmıo idi. 

İzmlr'dekl kok Amilleri iki ökonoml bakanhğına btldlrll· 

eski hoca, &arıy adımı, ctıbbe, d k - oldo"o gizil tutulmaktadır. Ba· 
tedlr. Zonguldak ma en ömu e sırık, deniş VP. saltanatı yıkar· 1 1 LanJıLtab gelecek emir Qzerfae 
ründen yapılan koklar ton t · • • 

ken diğer tarahan Atatftrk'Gn barile aO-S l liraya, Alman tekrar kok flatleri fizerlnde 

şimdiye kadar kaç kişiye arız 

verilmiş olduğa vllAyetten bü· 

tfin kazalara l'e nahiyelere gön· 

derilen bir bildirimle sorul· 

muştur. 

Memleket letlhsalAhoa da ar· 

tırmıya yarayacak ve halkı imar 

etmek şartfle parasız arazi ve 

bığ, bahçe sahibi edecek olao 

bu talfmatnameye hOtün halkı· 
mızın, bilhaasa ~öylerde oturart 

ynrddaşların ehemmiyetle na · 

zarıdlkkatlerlnlu celbi ve ken· 

dllerlne izahat verllerr.k imar 

şart ile i!ç yıl f çlnde bu arazi 

nln tapu aenedlerioln verilece 

ğlnln anlata iması bildirilmiştir . 

Şehrimizden bazı kimseler 

tsUn müdOrlilğüne müracaat 

ederek talimatname hftkümle· 

rioden istifade etmek suretlle 

bağ ve meyvıhk yeri almıı ve 

imarına bile başlamıılardır. 

MOracaat edenler de eply 

çoktur. Müracaat edenlerin Is· 
tldalırandr. gösterdikleri yerle· 
rln aahlbll olmaması için tet· 

klkat yapılmakta ve hfikumete 

ald olduğu anlaşılanlar imar 

etmek şartile Jınfyenlere veril· 

mektedlr. Randan sonra kaza, 

nahiye ve köylerde bunun için 

halkın fazla mO.racaatl de temin 

edilecek ve boş arazinin ima· 

rına çalışılacaktır, 

Bonıha! 
ınilletlmlıe g&terdiğl yol Clze· tetkikat yıpılmaıı muhtemel kok kömftrO de 35 liraya ıa 

rinde yorulmak bJlmtyea bir tılmaktıdır. görOlmektedlr. ___ Ansızın Patladı 
ıılm ve sthıtla yftrClyerek - -

...... 
medeni mmeaıer arasına g1r1,i Müsamere Çok Güzel Oldu.. ve Bir Kişi 
gôsterllmlıtlr. Bu tablo hazarun -·-----

tarafından çok .,k,,lanm•• ve R l AI Tu·· k Ve Ecn ehi vara tandı .. 
beyenllmleılr. 0 afi Dnn ıoboh Tcpeclkıe C•m· 

Balkevlerfnln açılması söy· d dibi mevklfndekl evlerden Mus· 

le•f c. B. F. vflAyet idare he· Kızlar Takdirler Kazan ı lafa Reşid oğlu Bay Vedad'ın 
Yeti Oyelerfndeo Bay Raif 41 numaralı nloln bahçesinde 

Feyıi tarafındın eöylenmit ve 
1 

ü bir bomba patlamı•tar. Bay Ve· 
hl · ref telikki etmiş er, m same· v 

•clyln çok alkı1Jl•nmııtar. Mu· C. B. F. Buca na yesıne d 
1 

d dad,· bahçedeLI baldıları çapı 
l renin tertibin e ça ışan ma ım • · alUnı Bay Nadir tarafından bağla ocaklar menfeatine eve ce logllş ile madam Fernan Gifre tarken toprak altından beyaz 

Bay Kemaleddin Kaml'nln ştfrl Elhamra sineması salonunda ı k fd bir fitilin çıkmı" olduıı.unu gör · ı geceli gOndüzlQ ça ışara c · " b 0

koomne v ılkışlanmıetır. lzmlr'ln tanınmıo llerı ge en den fedaklrhkta bulunmuşler müt ve çapa He bu f hile •ur· 
Balk:evlerl t11lfmatnameai oku Tork ve ecnebi aileleri tara· ve eserlerini tamamlamaya mu muştur. Fakat bu darbe müd 
llarık izah edilmiştir. Balkev· fından verilmiş olan milsamere vaffak olmuşlardır. hiş bir inf llıika sebebiyet ver· 

!erinde :çahıma şekli ve koro. dün akşım birçok yeni llhe· Piyeslerde Milsyil Kuk, Ma· mfştlr. Toprağın altında kaldığı 
loş maksadı etrafında Bay Kol· lerle parlak bir tekilde tekrar dam İnglllş'fn küçük kızları anlaşılan bu bomba patlamış 
dıo tarafaodan eöylento söylev edilmiştir. fıııpanyol bebl'ğl rohlnde, Mat· ve Bay Vedad sol eli ile yü 
de çok: alkışlanmıotar. Bayan Müaamerede pekçok halk, mazel Kramer ve diğer kızlar züoden ve göğsünden yaralan · 

\le Bay Okutanlar tarafaodan İzmir, Buroan ve Buca'da ve vazife alanlar bütftn ince· mıştır. Yaralı derhal Memleket b 1 B . ı f T"rk ve ecnebi pekçok il ı k 11 1 de tak d ı aıır •nan plyea te alkev er · oturvn u likler e ça aşara ro er n · hastaneeine kaldırılmış, te av 
ilin nıaksadlarından mOhf m bir aileler bulunmuş, tatlı ve dlr ve alkış toplamışlardır. altına alınmıştır. Bomba nan 

k"mını ,•nloııyordu. ...,,. bir unutulmaz 801ıler ı;eç!rmlıler Biz de gerek ınüıeeehblalcri, bohçede ne vaklıteuberl kald•ğ• 
ıaınanda bu der~ce milkemmel dlr. Salon hıncahıı ç dolmu~tu. gerek milııamerenln t ertibinde ve oraya kim tarafından hıra 
olırak hazırlanmasından dolayı Birçok klm!!eler de rtura.cak ve gOzellfğlnde muvaffak olan· kıldığı hakkında zabıtaca tah 

Söke okutanlara cidden tebrlke yer bulamamışlar. Jarı tebrik: ve ttAkdlr ederiz. kfkata devam edilmektedir 

t•yandır. Muzlkli Ye dınslı mister o .. lçü ler Bay Vedıd; oneekiz yaşın 
Kııamııın boyllk ihtiyaçla· Bzovnin rfiyası temsil e~ilmlş, da idi. 

rından blrlıl olan Halkevfnin birçok defalar alkışlarla tekrar ve Ayarlar .. 
açıloıaBt halkımızı çok sevin· ettirilmiştir. Türk v r.ı ecnebi Bir Sigorta Tah~it-
dlrmlştir. Bu yuva ile daha Hk Aile kızlarından mürek keb ba Damgalatma 1\tiitl- darının Jhtilaeı. 
gOuden fırkolı •e fırka8'z bil leı grublorı çok gilzel, zorlhe deli üçay Uzatıldı .. Tftrkiyc Milli •• ~·eulke oi 
tQo yurdda~ler çok a14kadar ean'atkarane dansları ile eeylr· Ô ..ı 1 k ı ı J · b inde 

lçO ve ıyarların ııaruga ın gorta şir et n n zmır şu es olmuotar ve fırkam ı z umumi ellerin takdirlerini kazınuııo· ı F tk 
ması için tayin edilrniş olan tahsildar olarak çalıştm an a Jdıre heyetinin bu kararından tardır. Bütün bu kızlar; mfi · k 

1 
onla Bay ~alihlddln'fn sigorta 

d müddet, ökonoml br. an ağınca c ~ olayı sevinç duymuolardır. samerede vazife almağı bir şe· •ı k paralarından 600 lirayı zlmme· 
fiçay daha uzıtılmıştar. ı' ınta a Kıaı ldore beyeıl baıbnı - ölçil •• oyar baımoreıılıllğlue ıine geçirdiği Müddelumumlllğe 

odhndUlk Dalkevl lolerioi dön· edeceğine delildir. Bilhassa ka· gelen bir blldfriwde Mayıs ~o haber ' 't:rllmlt ve Bay Salahld· 
ftrrneLı·dı E 1 b 1 an dınlarımH ••• Balkevine göster· kk d hk"k b cılan· 

• "' r. ve ce •o ıy nuna kader herkesin ölçü Alet· din ha an a ta ı ata a" kayıd muameleleri bittikten dikleri çok yerinde olan ali mı • tıt. Sulhceza mahkemesine 
ıonra ötürü kazımız halkı ferini belediye ölçü ve ayar • kası idare h4!yetl azala· kadan memorluklarana damgalathrma verilen maznun lstlcvıb edil. ' 
rıoın hlrftıf Halkevl başkanla · kavanç duymaktadır. Bu mü· ları bildirilmiştir. Bu müddet mlş ve hıklundakl tabklkatm 
ğına aeçilecektlr. AtatOrk'aln naeebetle bir defa dıba Söke k C l k d 

zarfında damgalatmıyanlar hak· gayri mev u o arı evamıua llhaml1rfle bayOklerlmfz tara· halkı fırkamıza bığlılığını göe· ı karar verllmlcıtlr. 
ı kındı kanuni takibat yapı a v fından kuralın hu yu•aaın termfotfr. Büyftklerlmlze de açı Üçüncü sorgG hAklmllğluce 

kaıamııda uyandırdı& büyük mı şenliği blldlrllmlo ve sami· cakhr. Bu defıkl mftddet &em 

ı-, ı dldt ıondur. tahkikata devam edlJecekttr. alAka az umındı çok takip( mi duygular ıuau muıtur. 

---.. ·~--Daimi EncOmen 
Bildce Tetkikatına 
Pazar Gnon Başlıyor. 

Vali General KAzım Dlrik 
Ödemiş, Torbala ve Tire kaza. 

lan köylerinde bazı teftlıte bu. 

lunduktan sonra dan şehrimize 

dônmftotdr. Vilayet daimi en . 

cümenf; dün öğl den evel Va. 

linin başkanlığında toplanarak 

10 martta toplanacak olan 

vlldyet umumi meclisi içtn yeni 

yıl büdceel ilzerinde müzakere· 

ye baohyacaktı. Fakat vali öğ· 

leden ıonra İzmir'e geldtğlnden 

encümen; yeni yıl büdcesl 

Ozerlnde tetkikat yapamamış· 

tar. Yalnız biriken kı1ğıdlar 

üzerinde konuşmalar olmuş, 

bunların moımelelerl netice· 

lendirllmfştir. Pazar gQnü top· 

!anacak olan vllAyet dal mi en· 

cümenl bftdce tlzerlnde meegul 

olacaktır. 

Bergama 
Hayvan Sergisi. 

Ziraat Dakınlığınca Berga· 

ma'da açılmış olan ehli hayvan 

sergisi mfinasebetlle Bergama'ya 

giden vlliyet baytar müdQr(i 

Bay Adil ve mıntıka Zootekni 

müfettişi Bay Milat şehrimize 

dönmnşlerdlr. 

Bergama hayvan sergisine 

geçen yıl Kıbrıı'tan getirilen 

eşek aygırlarının mahsullerinden 

11 yavru katırla 6 eşek sıpaaı 

gellrllmlştJ. 

Fen heyeti tarafından yapılan 
tedklkde eşek ııpalarındın iki· 
efof n bakımları 1 yi olmadığı gö· 

rülmOş ve bunların eahiblerlne 

ikramiye verilmemiştir. Diğer 

yavruların sahlblerine ikramiye 

dığıtılmış, halkın katır yetfo· 

tirmelerl hakkında tavsiyelerde 

bulunulmuotur. KöylOlere ka· 

tırlırın ehemmiyetleri hakkında 
verilen izahat Qzerine herkes 

gelecek yıl katır yetiştirmek 

için çahşacığını vadetmiştir. 

Yakında Ödemişte de böyle 

bir hayvan sergisi açılacaktır. 

Domuz 
Milcadeleleri. 

Bahis Biletinin Nu
marası Nasıl Değişmiş? 

Geçen yıl muhasebe! hususi · 

yenin sonbahar atyarışlarında 

müşterek bahis tçln aldıkları 

11 numarala biletin numarası 

üzerinde sahtekı'irlık yapmakla 

suçlu Bay Ali ve Ahmed'ln 

duruşmalarına dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. Duruşma 

safhasına göre koşuda 9 numı · 

ralı at biri ncl gelince suçlular 

11 rakkamını 9 yapmışlar ve 

ikramiyeyi almak için müracaat 

ettikleri sırada tutulmuşlardır. 

SabtekArhk maznunları; bu bl· 

letlere hiç dokunmadıklarını, 

yalnız o sırada sarhoş halde 

oldukları için numaraların ne 

suretle değiştirilmiş olduğunu 

hatırlayamadıklarını söylemiş· 

terdir. 

Vukuf ehli tarafandan ~bilet· 

ler üzerinde yapılmış olan 

te klkata ald rapor dOnkd 
duruşmada okunmuştur. Bunda 

biletler Qzerlnde tahrifat ya· 

pdmış olduğu teabh edlllyordu. 

.Müdd,,lumomi muavini Bay 

Şevki; eöz alarak tahrif io ki· 

mlo tarafından yıpıldığınm da 

vukuf ehline teshil ettirilme· 

sini istemiştir. Mahkemece hu 

dilek kabul ed!lmiş ve tahd· 

f in euçlulardıın hangisinin ya. 

zıslle yapıldığının tesblt ettiril· 

meeloe karar verilmiştir. Bu 

tetkikat için duruşma başka 
güne bırakılmışlar. 

Para Cezası 
Gördüler .. 
Yakalanan Eşya Da 
Müsadere Edildi .. 

İtalya bandrah Çltta dl Bari 

vapurlle lzmir'e gelen bay İs· 
tımatl adında bir yolcunun 

ealon gfimrftğünde şQbhe ftze · 

rine yapılan araştırmada ftze· 

rinde mühimce miktarda ceza 

bulunmuştur. Bunların gOm· 

rnk resmi, cezalı olarak alın· 

mıştar. 

Alanya'dan gelen 

Necati adım taşıyan 
ve bay 

bir yol· 

cunun da 

yastıkları 

yatak, yorgan ve 

içinde iyi cinsten 

sanear postları tutulmuotur. 

Domuzların Kuyroli)a. Bunların av resmi veril~edlğl 
rı Alınacaktır.. anlaşılmış, sansar postlan mil· 

sadere edilmiş, kaçak suretlle 
Mahsullerlmlze zarar veren 

yaban domozlarile mücadele iş · 
lerlnde, bazı kazalardaki mfica· 

dele komisyonlarının milkellef· 

ler tarafından getirilen domuz 

kulaklarını topladıkları görQI 

milştür. Bu l:areket suflatlmal· 
lere meydan verecek mahiyette 

olduğundan don vall muavini 

Bay Sedad Erlm'in başkanlı· 
ğıoda toplanan vlliyet ziraat 

mücadele komisyonu hundan 

sonra öldClrülen domuzların 
yalnız kuyruklarınm kıza ko . 

misyonlarınca toplanıuaeaoa ve 

makbuz mukabili alınıp snko. 

dllmeeine karar vermiştir. Mü· 

kellef lyete tAbi tutulan diğer 
zararla hayvanlar için kaZ1lar· 

dakl komisyonlar münasip gö 

rdlecek tarıda tedbir almakta 

serbest bırakılacaktır. 

Tehdit Etmişler 
Karantina caddeılode Ali 

oğlu lsmall ile Hasan oğlu 

Raılb; Besim oğlu Raeım'ı teh· 

dit ettiklertnd,n zabıtaca a· 

kılıomıılud.r. 

getirmiş olandan da para cezası 
alınmıştır. 

Bundan bir müddet evvel 

Arnavudluk'ı gitmek üzere va· 

pura binmek lstlyen Arnavud 

Eşref 'in üzerinde bir miktar 

altın bulunmuştu. Kambiyo 

kanununa göre altın kaçakçısı 

ihtisas mahkemesine verilmiş 

ve mahkemece altınların mft· 

sade resi ne ve ayrıca 191 lira 

para cezasına mahkum f'dll· 

meslne karar vtırUmiştfr. 

Mahkemeye Veı ildi 
Şebftler'de Sepetçi sokağında 

Bıalld oğlu b~ Hftseyln'I öldür· 

meğe teşebbilsde bulunmakla 

suçlu Mehmed oğlu Hasan ile 

Buca'da yukarı mahallede Oa· 
man oğlu bay Rüstern'l tabanra 

kurşunlle yaralamakla suçlu 

.Mehmed oğlu Hasan çavuş za· 

bıtaca tutulmuş ve müddeiumu· 

mUiğe verilmiştir. Suçlular hak· 

kındaki tahkikata birinci sorgu 

hikfmltğioce baolanmıştır. 
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Bir Yurddaşı Kahve· Kadın 
biat Bilgini oin içinde Dövmfişler. - Başı 1 inci yüzde - için bu aelAblyetfn kabul edil · mıyacağı, belediyelere bazı gd· YQzQnden 

temerrit bir borçlu vaziyetinde mlş olduğu, bıkanhğın teşkllAt na lmtfyızlır verilmek hoaoao· ---.. ···--- ····· -1-

Arkun kollek
siyon meraklısı 

Mini mini sarışın bir yavru, 
elindeki bir böceği Arkon'ı 
doğru uzatarak: 

" - Bak, bık, diyordu; bu 
kadar güzelini biç görmedim .... 

DoAfoau, kaçak mavlol'n 
· ona mekteb arkadaşları cbı 

göılerinln duru pırlak mavlllğl 
yazftnden btp böyle c;ağınrlar· 

dı · Arkuo'un kollekalyonuna 
katmaaı için getirdiği çeldr~e 
pek gazel bir ıeydl. Bunun ne 
çok renkleri, hele ne kocaman 
ayakları Yardı. 

Arkan dere aıraeının bir gö· 
ztlaCl çekti, oradan boy boy 
yapılmıı beyaz mukavn kota· 
lard.-n birini aldı, içine özenle 
IH'glll böceğini yerleıtlrdl, ku· 
tuyu yerine koydu. 

iki dakika geçmemişti ki, 
batkı bir arkıdaı, gene Ar.kon'• 
yanıımış, bir k•ğıt parçaaı tls· 
tClnde, kanıtları yarım açık ge· 
zlnen iki aandık böceği getir· 
miıtl. Arkun bunları da arka· 
daıların• te,ekkilr ederek hmzır 
bulundurduğu bot kotalardan 
birine yHleıtlrlyordo ki bu defa 
bir öteklal, fakat oeytan gibi 
biç blrteydea kork.mu bir ıfa· 
cın kıYır kıvır kocaman bir 
öıilmcek getlrmittl. .. Hep Ark un 
l9ln... Onu, ualu, •nlayıılı gö· 
rtlfCl yflıüaden bütün arkadaı· 

lan ne kadar enerlerdi! ... 

Gene bir arkmd•ı, onun için 
iki kelebek tatmaı, getirirken, 
bir öteki de parlak inci gösltl 
bir kertenkele uzatıyordu. Ar. 
kan, her vakit galen gözlerfle 
ıevglll doetlann• teşekkar eder, 
kırlardan, bahçelerden keadlıl 
için toplanan bu değimli bul· 
gaları alır, ıırıtaının b6yftk bir 
gôstlae yerlettlrdlğl, &iT• ııra 

kutulardan bot olanlarının içi· 
ne hapaederdl. 

Bu, bundan "10,, on yıl 
evet 925 aeneılnde lzmlr'ln 
kClçtlk bir mahHlleal olan Bu· 
ca'nın llkmekteblnde oluyordu. 

Ar.kon iç yıldanbert, bu kollek· 
alyon meraklle böcekler, kClçClk 
h•yvanlar GsUlnde ugr•şıyordu. 
Dah• pek kGçClklGğGnde kır· 
luı, bahçeleri, •çık havayı, 
tabiatı pek anen bu çocuk, 
bClyDk ergin bir lnND gibi 
böceklerin hayatını araıtırmıya, 
onları aoy aınslle ayırt etmf ye 
bClytlk yıradılıt ıırlarını bul· 
mıya yelteniyordu. 

Ark.un, dlrllkalzllkler yClıftn· 
den yoksul daımnı, fakat çok 
ıHglll, görmflı geçirmlt bir 
•na babı çocuğu idi. 

Doğuıtan ten, gdler yilılG 
olan Arkan, pek kıymetalı gibi 
gördnen en gereksiz bir ıey 
için zamanlar eevlnfr, eylenir· 
dedi. Vakit vakit yftreğlade 

•••.Jadığı tek ilztıntasanden 
dayak yemlt gibi ağlamaklı 

olurdu. Fakir oldukları, yalnız 
bGyle olduktan için d ledlğl 
gibi okuyamıyacatına ııılanan 

Arkan ancak özll gibi bir yeğlt 
olduğundan ağlamazdı. Gô~ftD· 

de doğacak ıııkh kutla yıldı. 
ıını bekler daha bClylk bir 
gayretle çalııırdı. 

O, l 2 13 çağlınadayken 
mrtık ilk mektebin aon ıınıfın · 
da hulunayorda. Kırlard•, hah· 
çelerde gGrfllen bôcekler ve kfl· 
cık hayvancıklann hemen hep· 
dle doet olmllfla. Tabiat bllglal 

için de - bir 7akuahk, 

Torbalı'da oturan Raetem aayılmıyıcığı, eaaaen 1911 mu· kanununun da bu harekete nu derplı eden ldırel umumi· ftzftm Mağazasında 
oğla Bay Mehmed Ali Adliye kavelealolo mer'i bulunan 10-cu maaald bulun~uğu, şirket veci· yel vilAyet kanununun 78 ci 

başmftfettf şliğine verdiği bir maddesi mucibince feshin kabul helerini yerine getirmemiş ol· maddesinin ve diğer mevzaatın Kanlı bir Vak'a OJ 
edilmemiş olduğa, şirketin 1926 doğundan borçlar kanunu kar- dahi b4dlse ile bir alAka!lı ol· Sulumesar 10kıı1>ında iattdada kendisinin Torbalı'da e 
mokavelelerlle yapmıaını t11b şısmda koeorlo aayılaceğı, 926 madığı gibi davacı şirketin UltCln kumpınyuı k• 

memleket lılerlnde senelerden· 1 
bat ettiği yolların yapılmaması mukaveleleri ötedeoberl her Bayındırlık Bakanhğımn atın Bay Mehmed Nlyul'nla 

beri temiz bir şekilde çaLomı· 
enelemfrde İstanbul belediye· mukavelede zlkredflmeafne rağ· bol beledfye11fnl temsil ettiği mığuuaada bdaa yts 

aını çekemlyen ve evelce bazı ılnce gftzergAhların iıtlmlAk ve men yapılmamış olan hatların iddiasında gayri varit bulun· bir nk'a olmat. bir kiti 
auçlanndan dolayı haklarında teavfyeıl ftlerfaln yıpılmHına inşalarını istihdaf edf b otrke doğu, 1926 mukavelelerinin ıureUe yanlaamıttır. Ba 
yapılan tahkikatın kendi ihbarı bağlı olup bu prt yerine ge· tin d.-v• kağıtlarının da bu feshinden aoora 923 mukave· pada hammal ltoaya'h 
berine yapıldığını anneden tlrflmedfğfnden bakanlığın iddia boausu gösterdiği, ticaret ka leleırf hftkftmlerlola avdeti ta· ma ojlu Rlf•t IJe 
muhtar Bıy Mehmed K.emal'ln ettiği gfbl tlrkei almmetlnde nooo balulml~rlne ghmlye ma· bli olup umumi harbı mdtea· Mehmecl ogla Tedlk .a 
tetvlk ettiği köy kAtibl Bay muaccellyet keıbetmlı bir borç hal olmayıp imtiyazlı bir im· kib taraftarlarca kabul edUmlı · barlula Ahmed kııı Haılbe 
Kerim ve gece bekclal Bay taaıvvor edllmlyece~i, akitler me hizmeti gören şirketin ta· olan bu mukavele hOkftmleri- btmakta idiler. Rlfat Te Te 
Mehmed ile Ali çavoıua kah· araaında mOaavat bulonmaıı clr vaziyetinde sayılamayacağı, nln tatbikinde leabetalzlik bu· Hutbeyi seviyor Te birbiri 
vesinde aopılarla kendlalnl döv· hukuk ea11lırından olup bakan· buna dair ticar~t / kanununda lunmadığı ılrketln uaulıOz ola· kııkanıyorludı. 
dOllerlnl ve gftnlerce yatakta lığın reaen aldığı fesih kararı bir hük6m de bulunmadığı, rak halktan aldığı paraların Ofta Tevfik Baalbe'aln 

bu eıaaı da lhl•l eyledlı'il, fesih Amme hizmetine mQtuUik idari karşılığı hatları yapmak hizmeti fatla el takuı y•ptıA-ıaı -" kıldığını bildirmekte, nk'ıdan ~ e e-
kararile 923 mukaveleal bakam muknelclerde hükumdle di· olup bu hizmette yapılmamıı 'fe kııkançbk •Clstlnden h sonra kendlalnl dövenlerin de J 

lerl avdet edince tarife tezyl· ğer Akh taraf arasında mftea· buluomaeıoa gör~, Ocret farkı· ,eklindeki bmaaını çek 
hakumet doktoruna mflracaat 

dinden dolayı fazlı alınan vat tasavvur oluoamryacağı, nıo geri latenmeelnde de kano· Rifat'ın herine ablmıfbr. 
ederek güya kendilerinin de dl ı lb" paraların bir kıamı 926 moka. borçlar kanuııu hükümlerine nı mugayeret g~rülme ğ g ı boğotm• uetlbeatnde Bilal 
dö'f6ldöklerl hakkında rapor Telelerlle taahhüd edlllb ve gör.-, bakanlığın şirkete ihtar bakanlıkça hftsnü niyet göate· 111Jndan •lır ıaretle ya 
ılmıı oldoklırını ilave etmek yerine getirile o veci bel erle yapmış ve mühlet te vermiş rllerek bu miktar Ozerlnden mıttır. Vak'anın faili tata 
tedlr. istidada, hakkını ıramak karoılaomış olduğundan bunun oldoğonı !};~4 yılında aylarca şirketce göııterllen mHrıf ların ve yanlı hutaneJe k•ldın 
için dava açtığını bildirmekle heyeti umumlyeslnio mfttaleb"ef aQreo mftzakerelerfn delil 88· tenzillne muvafakat dahi edil· br. Z•bıtaca tahkikata ele 
beraber dövOldflklerlai· iddia haksız bulunduğa, feshi Jateoen yılacağı, şirketin bidayeti te· mlş olmasına rağmen yr.ol hat· edUmekredlr. 

eden ve kendlalni dövmftı olan 1926 mukaveleleri mftohaııran şekkftlündenberl kendine az. lar yapılınamıı olduğu halde HırsızJık)ar 
Qç kitinin bir aıbhlye heyeti yeni hıt lntHına matuf olma· nıenfeatler temin edecek hat· şirketin vaktile elde ettiği mü· 
tarafındın moayenelerluln ya· yıb muknelelerde bundan baş· ları yapmamakta daimi bir te saadeyl Ammenin zararına te· 
pılm11ın1 da lıtemlotlr. ka makeatların da melcot bn· merrüdu bulunduğu, · şartların· madf ettirmek hososandakl en· 

Borsa 
••••• 

Bonada dClnkG tlzdm ve sa· 
bire ubtlan •oağıdaki tekil· 
dedir. 

flzflm Satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

168 Kooperatif 12 25 

30 Jlro n ıClre. 12 25 
14: S. Sdleyma. 12 50 

5 A. ve K.. İzzet 13 
3 F.. z. Abd ol. 13 50 

220 

K.. s. 
13 50 

14: 50 
12 50 

13 
13 50 

Zeytinyağı Satışları 
Kilo gr. 
1500 Muh. alacı 24: 24 

Zahire Sabşlan 
Ç. Cinai K. S. K. S. 

750 Buğday 3 70 5125 
75 Mmrcbırı 4 75 4 75 
96 ton Nohut '625 4: 625 

815 kent•I p•lı. 205 455 
103 B. pamuk 43 ,8 

ölçClıh bir ıevc.I daymattu. 
Arkun, görlatırde daha çok 
çellmals, ince bir çocuktu. Fa· 
kıt en çok yoıulmuı, tlıftlmeai 
ger~ken bu arııtırmalar ylzClD· 
den •nkl glt·glde gtlrbCltsleıtlğl, 
aerplldlğl gôraltırdCl. O kadar, 
bunlardan kıvanç dayar, Nl'hl· 
mıdan lıtek dolu bir gGnfllle 
c;abtırdı. 

Mektebde, hemen 
ktıçClk, btlyGk bfttCln 
aık, aık Arkon'an 

her giln, 
arkadaılu 

etnfında 

toplanmıluı, sınıf hocalarının 

gözClnden kaçmıyordu. 
Sınıfta, dere aırıeında blle, 

çocukların dikkatlerini ftsednde 
topbyın. Arkon'on otorduğa 

yere, blrgtln muallim gelmlo, 
çalııkan, ualu bir çocuk bildiği 
ve çok aevdlğl Arkun'un aıra· 

aının kapağını çatık bir yClıle 

birdenbire açmıı, orada ııra, 

aıra clf ıllmlı bir aflrfl kutuyu 
görlace, fena halde kıımıı, 

dudakl•nnı ııırarak acı, acı: 

- Yuık, yazık! Vaktlnlsl 
ziyan ettlğlnlı ee7lere bakın 

bir kere! Demlftl... Arkon'un 
doğru gôrtlıtl kadar, temlı duy
gulu bir aöıCl vardı. Kapılı 

kutuları görml yen hOC111na yat 
dolu gôılerle bakmıı, ıonra 

oalan bir bir •çara.it: 
- Bulan eıleamek, oyna· 

lunduğu, tirketçe yıpılmaaı ta· dan velev birisinde dahi olsa dloe ve ıararın hüsntı niyete 
ahhOt edilen hatlar için bele· riayet edilmlyr.n amme hlzme· hamledllmeeine imkan olmadığı 
diyece iatlmltk yapılmıt olan tine mateılllk 1 dari mokave· bfonetfce iıahah vakıaya ve 
Fıtlh·Ecllrnekapı hatbnı ılrke· lenin kendi kendin~ mefsuh bakanlığın kanuni hedef terine 
tin de hemen lnoa eylediği, olacağı, hukuka Amme icıbla· göre davacı ılrketin hiçbir 8D· 
926 mukanleleri mucibince rında mftcblr aebebler bile kı. retle varit görtUmiyen iddiasının 
hOlnlmetçe ıerİnıyeıl İsviçre bol edllemfye~ğl, bu ıebeb· reddi lcabedeceğl merkezindedir. 
frangı olan.it kabul edilmiş lerle bıkıolıkça alınan fesih 
ol•n tlrketln hlaaedırlannın bu kararında bir kınoneozluk ol· 
mukavelenin feahl yftıClnden madığından reddi lizımgeldlğl 

mukteıtep haklarının lhlAI edJI. yolundadır. 

meelne lmkln olmadığı, ha ae· MOddeiumuminin muta· 
heple bakanlıkça yapılan fesih leası: 

muamelealnln ne aaul ve ne de Bidlıeyl beyan ile taraf la· 
eua itibarile kanon lan mu taba· rıa iddia n madafaalırını tel· 
katı bulunmadığından iptali dl. hla ettikten aoora bakanlığın 
leğlnden ibarettir. bir Amme hizmeti ifa ettirmek 
Bayındırlık Bakanlığının makaadlle davacı ılrketle ak· 

tezi: dettiği mukaveleyi iki ferd mra· 
Uaol itlbarlle yapılan maka· IJnda mftn'aldt hukuku husu· 

velenln bir Amme hizmeti mo.· siye mukaveleleri mahiyetinde 
kaveleal olmuı itibarile buna telAkldye hokukan imkAn olma· 
ademi riayetle vecibelerini ifa dığı euaen yazılı kanonda bu gibi 
etmemek yClıCladen bakanlı· Amme işlerine mlteallik lmtl. 
ğın bu mukaveleyi feabetmek· yaz mukavelelerini adi moka· 
teki selAhlyetl muhakbk ve velelerden farklı görmClı ve 
dClnyının hcır tarafuıda devlet banlar. mfttedalr lhtllAf tarın 

mık için kollekaiyone etmf yo· hallini Ştira heyfltlne vermlı 
ram, demlttl, dileğim pek baluaduğu mes'eleyl ferdi ve 
sevdiğim ba bôceklerln bllglılle Amme hukukları cebhelerlnden 
uğratmaktır. Onların babetlerlnl tetkik ettiğimizde böyle bir 
(Clnalerfnl) mraıtmrken aoy amme hizmetini Ozerlae ılın 
81r11Ue anyor. Ôılftklerinl, tlrketln haand niyetle yapacağı 
hıtkalıklannı öArenmlye çalııı· ıey her ne heaıbına olursa ol· 
yorum. İçli bir dille aGylenen aun lıbu taahhtıdlnCl yerine 
Arkan her vakit beraberinde getlrmlye çahımak olup, hıl· 
taııdığı realm albClmCloQ çıkar· baki tarihçeal tetkik edilen 
mıı, ona da hocuına uutarak dancı ılrketln lae 21 temmoı 
n11ıt çalıttığını gGetermek lıte· 926 mukavelealnl değil, daha 
mitti. evvelkllerlal de yerine getir· 

Burada aayıaıs böcek ve ktl· mediğl anlııılmış bulunduğa, 
çflk haynn realmlerl Tardı. Clzerfne aldığı işleri yapmadığı 
Fakat bunlar öyle dClıgda bir ve yapamıyacığı meydanda 
aıra gtlderek, hele Gyle kusur· olan ılrketin akdettltl 1926 
auz bir benzerlikle yapalmııtı mukaveleleri Amme hukukunu 
ki, dah• 0 vakitten pek yıılı alyıneten bakanbkça bozulduğu 
bulunup ta çoktanberl tekaaı Amme hukukunu eiyanete borç· 

olmaı, dlnlenmlye çekllmlı bu· la olan bakanlığın bu moka· 
lonaa ihtiyar muallim bile bu 'felelerl bozmak için hiçbir 
özenli, bilgili aıralayıtı, anla· mercle mClracaatlne lftzum ol· 

yıııb, kanetll balo.. eaıırmıı; madığı gibi aeltmetf Ammeyi 
lif keal aev~UI gftlftıe dGnmtııtft. muhafua için alınan tedbirler 

Yılnıs Arkan'• ıraıtırmalanaa merulme muhtaç olmayıp hö· 
döleamealnl (Denm etmealnl) kılmetln bu haıuıta mahtarl· 
llıylerken, kendisi için hayırlı yetinin kabultl zaruri balonda· 
bir bulut olan fakat arkadıı · ğu bu eeular karııaındı hldlse 
larına çok blrıey aöylem yen için ticaret kanunu htlkGmlerl 
(mcekler evi) ile, onları dere· mevzoubahaolmıyıcığı, beledi· 
lerlndea alıkomamaaını andır· yeler birer hlkmt tahıı olduk· 
mııtı . (Bıtırlatmııtı) larına 'öre, bakanlığın bunların 

Maalllm itine mfluhale ve kendilerine 
Sabite A. Cuın emir vermeli de kaı>at olana· 

Paris'te Tor
kiye Hakkın
da Konferans .• 

••• 
- Bııı l inci ynzde -

letere Bay Suad'a cevap veren 
notkunda, uloaal kalkınmamızı, 
ökonoml ve kflltftr aahuında 

yaptığımız hamleleri izah et• 
mlı, tarihi Ttlrk-Franaıı doet· 
loğuaon Jhyaaı ltııamundan 

hararetli bir lisanla bıhseyle· 
mlotfr. 

Bay Charletere fıtanbul'u 
ve Paris'te açılan emtitftlerln 
Tark Fransıı milletleri ar•ıın· 
dakl . doatluğo kCllttlr bağlırlle 
peklıtlren yeni bir dene •Çh· 

ğını aöylemiı, geçen yıl latan· 
bul'dı yıptıAt 8flJıhatte gördG· 
ğü iyi kıbulft tClkrınla kaydet· 
mlotlr. 

Her iki nutuk ta konferanı 
aalonunu dolduran binlerce 
dinleyici tar•fından tlddetll 
ılkışl•rla kartılanmıetır. 

Bundan IODra Dilci Bay 
Deny Tftrk dili hakkında bir 
konferans vermlı, Bay G•hrl· 
elle Y ellik de tertlb edilen kon· 
f erao:ılmrın programını izah et· 
mlııtlr. 

Şark'ta Bir 
Harb Patlarsa •. 

- Batı 1 inci yüzde -
mOzaberet andlaıma11 olmll8 
bile oarkl Avrupa deYletlerl 
ar11ınd• mevcod ve emniyet 
lcabatına uygun diplomatik 
ahudun teyld 'fe tak'flyeıl der· 
piş olunmaktadır. 

Paria, 27 (A.A) - luglllı 
hariciye nazın Slr Con Saymon 
Berlln'e gltmesden eni Parla'e 
gelecek ve Bay Lanl'a mülAkl 
olacaktır. Franaıı hGkılmetl 

· daha ziyade Şark miukına kar· 
ıı merbutiyet göaterme' tedlr. 
Binaenaleyh meıktir htlkume· 
tin bllhaua ha mlaakın tabak· 
kuku ile agneac•p tahmin 
edilmektedir. 

1 - Sabıkablardan 

ogla BClaeyla'la Yemlt 
da Aydıa'h .O.y .laet'la 
IMIDdaD herblrl 35 karat 
Aerlnde 25 ça•al oaldılJ 
taya tlkAyet edllmlttlr. B 
tatolmat ve tahkikata 
IDlfbf. 

2 - Baadan on gtla e 
Kantar poU. me•ldl ldar 
Arap hmı .Snlade tofGr 
fuet'ln 476 aamanla b 
netinden befel' Un dete 
bet tane yatclaablJm 
Mehmed 98la Bileyin 
m• memarluı ı..n6adaa 
laamıetır. Şlfelerl teeYlyecl 
wtd'e •Hı~ teablt edUmlt 
ahun flteler aablbt.e 
mlfdr. 

F ect Bir Kaza 
Abaacak'ta Aydm demi 

kompanyaunda boyaca Ali 
Mehmet; boyahanede 
dan bGytk cevlı klttlkl 

hıcllrlrken ktlttlklerdea 

aol ıya&ı berine dltmlt 
Mehmed'I yanlaauttır. 1i 
h•ılaaeye bldanlmqm. 

Yakalandı 
Şamla aokaiı•da Bayu 

Uur'ı klrletmeıe tuaddide 
(anmakla aa~a Lmall 
Mahmud ile Ahmed oııa 
tatulmat Te adliyeye veril 

D6vlşmflşler . 
Meurbkbaflacla Lmall B 

oğla Sabri, Mehmed otla 

kab, Mehmed otla eu.ı 
Mehmed ogla BGleyla 

olarak birbirini dG•clfW 
sabıtaca yakalanarak baldol(I 
tahklbta batlanmıttır. 

Kıskançl•k .. 
Cafer Tayyu otla B 

Ahmed kısı Baya 7.eyad 
blrllkde Keçeciler caıddeı...-. 
ge9ftkea İbrahim otl• 

Ballı daha eni bdanıa 
llDe ah Hrmif ol•ap 

batkulle gitmeda ma&bet 
mat. herine blcam etmll 
lkbial dG•mlftlr. 
hakkıada takibata .......... 

Sarhoşluk 
Çonkkapı'da uıhot old 

nls ameleeladea Melek 

Setir; arbdap Salih :otla 
med'I dG ....... a 
tahkikata ............. . 
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la vallı .Solon,!Sözlerinin:Tesir Etme-
diğini Görünce Evine Döndü .. 

- Ey İpokraeın oğlu! Ulle· 
•enin dOşmanlarını aldatmak 

lçhı lcad ettiği bu oyunu: St>n 

hemoerllerJnl Jğfal etmek için 

kullanıyor, kendi kendini yara· 
lıyorııun! 

AbaJI gittikçe utıyor, çoğa· 
hyordu. ( Blzirıtrat), elli muha 

fız Jetedf. Solon; her hangibir 

hUteenln tehlikeli neticesine 

hılkın nszarı dikkatini cel · 
betti. :Fakat galeyan halinde 

bulunan halka ıöılerl aelA tesir 

etmedi. Blzletrat'ID (400) ma· 

hdız alma&1na karar verdi. 

Bfzlıtrar; Krallık Hasına 

knuomak lçla oynamak lele· 

dlğl kanlı oyunun artık ikinci 

aabneılne dahil olmu~ bulunu· 

yordu. Bu manzara karımnda 

pekA& olan Solon taraftarları 
hayretlerJnden dona kaldılar. 
Fakat Solon gene haylurdı: 

- Ahmaklar, alçaklar! Bu 
cebbarlığı daha doğmadan boğ· 
mak ıılzln için mümkOn ve ko 
laydı. İklzlarama kayıdıız kal· 

danız! Fakat şimdi bArlz bir 
hakikat hükmaao aldı. Onu 
kökGnden kazıyıb atmak güç, 

fakat ıılzio haysiyetiniz için eo 
IOzomlu hl r harekettir. 

Sözlerine kulak tıkamış bir 

halka karşı ne söylerse tesir 

etmlyeceğlnl acı acı anlıyan 
znalh Solon; gayet gamlı, ıoa 
derece" ezgin bir halde evine 

dônda. SilAblannı alıb (Senato) 

hlnaeının kap1111 önOne getirdi. 

Elveda Ey Vatan 

-11 
Bu ikinci ziyaretinde M181r'ı 

bir baylı değişmiş boldu. Ona 

ortalık biraz daha köhnemiş 

görünüyordu. 
Bu esnada Mı1111'm (Amaeis) 

adlı bir hilkilmdarı vardı. Ule· 

ma dostu, bakim bir adam olan 

bu hükümdar, Solonu sarayma 

misal lr kabul etti. 

Kralın Mektebi 

Lakin Bizfstrahn Solon'a son 

derece hürmeti vardı. Onun 

Yunanletan'ı terketmlo olmasma 

rağmen terketmh olmasına ga 

yet milteeesir bulunuyordu ve 

ona avdetlni rica lçlo şu mek.· 

rubu yazdı: 

"Sevgili Solon! 

Kendi vaıaoında hükumet 

makamıDI zabteden bir ilk Yu· 

nanlı her halde ben drğlllm! 

Mademki kanun Vf! IJAhlara 

muhalif bicblr harekette bulun· 

mıyorum, mademki senin ka· 

nonlarının tamamen lcraeına, 

hilkiımetln ahali elinde bulun. 

duga vakitten ziyade itina edl· 

yorum. Bana gücenmenin ııebe· 

bl ne? 

"Emin olun ki, mansabına 

IAyik olan bazı şeref ll şeyler· 

den başka ahaliden hiçbir vasfı 

farkım yoktur. Hakkımda blle 

rek, bllmlyerek eôyledl~la ft. 
harnlı eözlerdf!n dolayı sana 

BBIA gftcenmedlm. Zira, bu söz 

Jerl lıına karşı garazd11n dolayı 

değil, vatan1na karşı muhabbe. 

tinden dolay, aöylenılş olduğuna 
rmlolm. 

"8hıabl, kral olduğum tak. 
dlrd,., naeıl bir hattı hareket 

taklh edeceğimi de bilmiyor· 

dun. Eğa hilmle olsaydın, 

bf'lkl de ' düşünce ve hareket 

Jerlnıe müzaheret eylerdlo. 

cSolon! 1yl bil ki, benden 

ne nefret, ne de haşyet hisset 

mene hiçbir sr.beb yoktur. Buoa 

tamamfle t>mln olarak ENİ11n 

Atioa'ya gel! Sözlerime hfmad 

et ki hen, bana daimi l!urette 

düşmanlık etmiş olanlara bile 
' garez ve hotıumf't heelemedfın. 

cGorbct ellerde eefalet çek. 

ınekteose, benim, yamma gel 

ve istirahat et! Buuda Hna en 

aziz dostum gibi muamele ede· 

ceğlme de eminol! 

« l\1aamafih e~er buraya avdet 

etmemeğl lcab ettirecek bilme 

diğlm diğ,.r bazı sebebler varsa, 

dilediğin yere giderek ikamet 

edebllireln! Bu takdirde ben de 

senin ihtiyar gurbetine tıebeb 

olmamış bulunmakla memnun 

ve mfteterih olurum.> 

- Sonu var 

Zavallı ihtiyar Memur 
Acaba öldürüldü Mü? 

Şimdiye Kadar Yapılan Tahkikatta 
Hiçbir Netice Alınamadı. 

-·-· Oo gün evvel Şehitlerde de· 

nlz kenarında cesedi bulunmuş 

olan bdedlye et takip memuru 

Bay Ali Rıza'aıo ölQmiloft ör· 

ten eerar perdesi el'an kaldm· 

Et takip memuru olan bu 

zavalh Jhtlyar1n; kaçakçılık 

mes'eleslnden öldarnlmae olma 

tııodan ş6phe edilmektedir. Za· 

bıtaca bu noktadan tekrar tah· 

lamamıştır. klkata başlanacaktır. 

----------ln giJizler De Bu Istikliili Yeni Kaza Merk~zi 
Ağaçlarla Snslenıyor. 

Teyit Etmişlerdir.. ~m., ,:~.:;,;_Km• .. 
kent kurultayı bagGakG top

lanhıında kama merkezinin tı· 

tHyona fadf rllmeafadeD 61GrG 

.alimfa Bay Murad Germen .... 

Mani• fırka batkanı lıtanbbl 
11aylnı Bay Ziya Kanm6nel 

te kaymakam Bay V akka S.· 
Hf Ye jandarma kum1aclaaı 

Bay B. Ôktener n An•dola 

gaaeteıl mimeııılll Bay 1. K.tly· 

m•ğa f•hri · hemtehrlllk 9er 
mlotlr. 

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

Fakat Tuna Andlaşması Fransız-
ların Gözünden Kaçmıyormuş .• 

---~------------Londr a, 27 (A A) - A vos · açılıp açılmıyacağıoı öğrenmek 
tuıya c\lmhurlyetinln her hu· istediği tahmin edllmcktedlr. 

sosta lstfklAlf tamamlle teyit Parla, 2i (A.A) - Avuıtur· 
olunmuştur. lnglltere ile Avos· yanın itıtlklAli ile Tuna andlat· 

turya ara~mdakl müklilf'meler maaı Fransız matbuatının na. 

Parla mükalcmelerloio mevzuu zın dikkatini çekiyor. Peth 

baba ettiği ayni mr.a'elelere le· Parleieo gızeıeal Franıa harf. 

mas etmiş ve hemen ayni ne· clye nf'zart'lloln pek yakında 
ılcelere de mOocer olmuştur. İralya hılkum.,tlntı Tuna ındlaş. 

Avusturya nazırlarının Slr masının akdine ve ııon Parf8 

Con Sııymon vr. hariciye neza mükAlemelerlofn netlcelerlne 

reli dııimi müste§arı Sir Ro dair tf'bligıtta hulunacığmı 
bert Van Sinart ile vukubulan zannediyor ve lnglltere'ola 

uzun mükalemeleri f'8Da•ıoda lıalya'mn, Fraoıa'nın ve bel· 

dahili işlerine ademi müı•ıhale kl de yaluada kGçQk itfltfın 

andlaşması mühim bir mevki harareıH elbfrlfğindeo cesaret 

tutmuştur. Ezcümle bu andlaş· alan A vustur,ra zlmmdarları 
maya imza koymuş, Jrnymamış bogan AYoeı urya yurdunun b 
herhangi t.ir de•letln uluıılar tlklAlln~ daha bOyük hlm•tla ha· 

kurumu vaııtaelle müdahale ta kabilecek vaziyettedirler, diyor. 

lehi eebhlllğl takdirde A vus Echo l>ö Pıırle gaz11teei de 
torya'nın her halde rt-ylnt" mft. diyor ki: 

racaat olunac:a~ı taerlh olun· Sir Con Saymomn Berlln'e 

muştur. vukuluılacak seyahati eıoaıında 
Jettbbari mııhlyelle telAkkl Tana aodlaşmaeı menunbahııo· 

edilen bu mOkilemeler çok lacağı gibi hava mukneleıl 

mfthimdlr. Zira Berlln'e azimeti umumi ellAhlara bnakma aod· 
arefeelnde Sir Con Saymon 'un 

Avııelurya 'oıo vazl yetine iyice 

vak•f bulunmaeını temin ede 

cektlr. Filhakika Tuna and 

la~maeı BerJln mOzakerelerlnln 

başlıca mevzularından biri ola 

caktır. 

Tavzihan beyan edildiğine 

göre, l:labsburg hanedıou an 

ladeel ve gerek Avusturya ukeri 
kredileri veyabutld kunetleri 
alo artml~aeı lbtlmall kat'iy· 

yen mevzuu bahsedllmemlttlr. 
logfltere bankHı nazara ~lr 

Montagu Normanıo A•ueturya 

baıveklllnl ziyaret etmlt olma· 
ıına gelloce, ba ziyaret esna· 

ıında Avaeturya maliyesinin 

bundan evvelki vaziyeti ve U · 

cftmle uluslar kurumundan 

vikl olan letlkrazla11 mnzuo 
bahsedildiği zınoolunuyor. 

Baevekll Şuelog ile İngiliz 
maliye nazm Ne.ille Çember· 

lala araııında grçen mGIAkat 

eaaaııında da baovekllln Avuıı· 

turya demiryolları tecnlzatının 

modern bir tt:kle ifrağ edfle. 

bllmeei için lıazı malzeme eahn 

laşması ve Almanya'oın Cenew· 

reye ndetl de görGtOlmek lh· 
tlmali vardır. 

Gene bu gueteye göre Al· 

manya arasında elmall tarki 

aadlaemaeına dair m6zakerelrre 
devam edilt.cektir. 

Londra 27 (A.A) - Avuıı 
turya başvekili ile bar icfye na· 

zm saat 1 fi,30 da hart-ket et· 
ml~lerdir 

Tavuk Ciosleri 
Islah Edilecektir .• 

VilAyet 

cinıılerlnln 
köylerinde tnuk 
ıelAhı için ınuk 

lıtaeyonlar1Dıa çoğaltılması ka. 

rarlathrılmıotar. Son yapılan 

tetkiklerde köyl6lerden pı•kço 
ğonun cine tnoklar tedarik 
ettikleri ve bunları arttırmağa 
çahwtaklara görQlmGştQr. 

§ - Yeniden tarlalar 61tt 

rinde kurulmakt• olan Etm• 

merknlnla .,açlarla ıGıl•n· 
meıi için epl zaman et Hl apç 

yerleri teıblt edllmlo we çukm· 
ları kaaılmıth. Çaım f idanı 
temin etmek lzere k3ylere çıka11 
ziraat Ye orman memurlan ilk 

parti olarak bugan .... mf'r· 

kulne bir araba ç.ra f ldanı 
göndermltlerdlr. Bunlann dtkl 

mine buglolerde baılanacelnır. 
§ - 2 Martta açı18Cak YilA· 

yrı umumi mecllıinde kasamısı 

temeil rtmek Ozrre umnml 

mecllı azaeı belediye refai bay 
Maıtafa Aralın cuma g6•6 
merkezi wlltyete gidecektir. 

Salihli'de 
Bozuk Y olJar 
Yapılıyor ve Herta
rafa Ağaçlar Dikiliyor. ...... 

Salihli, (Haııu~I) - Targatla· 

Sallhtl ooıeel çok bozokıa. Kı· 

111baoın metbalinde araba H 

kamyoo}ar çok zorluklı geç· 

mekte idiler. Kaymıbm Bay 

KAmll •e kaaa jandlrma ka· 

mandana Bay Mltaı'ıa alAka Yft 

çahtkanlıkla11 netlceat •e yıkıa 

köylertmlı halkının himmet Ye 

gıyretlerlle Turgatla hadadundla 

itibaren bu anıyol onanlmıt •e 

bataklık mnkUere maalnlm 

iki k6pra karulmattur. Al•te

hlr 11nırını kıdar olın yol d• 
onınlmaktıd1r. 

§ - Halk1D1ısda ·~•ç ırYglal 
uyand11mak •e ll'LI Hmmı. da 

a~aç yelittirmeye pek elYerltll 

olan kaaahlmııı yeılUead:r· 
mek makeadlle 22.2 985 Jlral 
•ğ•ç bayramı yıpalmıthr. O gla 

- Ey &0uaı:zez vatanım! Sa· 
nı ilmim ~e sôzlerfmle ellm~en 
geldiği kadar hizmet ettim. 

kanonlarımda teali ve harrf· 

Yetin uğruna hiçbir noktayı 
unutmadığıma flAbları fşbad 

ederim. Fakat ey mflbeccel 

Yordum! 1ote bogQn eeni itele· 

bet terkedip gidiyorum. Zira 

cebbara karoı dfttman vaziye· 

tinde tek baoıma kalıcağımı 
•nlıyorum. Taraftarlarım kimi 
len ona Utlhak ediyorlar! 

Solon; Bfzfstrata f taatı asi& 
tecviz edemedi. Atloabların 
Yernialerfne nğmen yaptığı 
kanunları tadil veya tebdil 

etm .. afnl teklif etmelerinden de 

•yrıca endişe ederek, Atlna'da 

kahb maz'iç bir hayat geçir· 

!llektenae ömrflnftn baklyeeiol 
19Y•batle geçlrmeğl tercih etti, 

M .. mleket hastanesinde adliye A d 
dokt~ru tarafından yapılan otop y 1 n 

almak fh;ere A •uetorya'ya kredi 

VilAyet köy hilroıu ehil bay· 

van bakımı h"kkında iki for · 

madan ibaret bir brotOr baıı 
tuacak .,e bunu köylere köy· 

lere gö11derecektlr. Bu eıerln 
eooonda devecllfk ve l••tancı · 

lak hakkında da köylflyO alA 

kadar eden malumat buluı.a· 
caktar. 

hava maıaade et:iğtnden "-ıW.U 
muzikaeı inde olduğu halde •• 

halkın lttiral:U., ileride kotaluk 

ve meılrelik bir 1H ol&bllecek 

mahalle 500 ft lQGtecnls çın11t, 
ıhlı.mur nnlr ağaç f ldını dik· 
ılrllmlotlr. Balkımıa ;.ır taraf. 
tan umumi caddeler •e nleıl• 
nln Gnlerlae he•eele •gao fllk. 
mektedlrler. 

~ııır'a gitti. 

ANADOLU -ı-...._ Gantiik Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazg8Dı 
Haydar Ro,do ÖKTEM 

Uınumt oeıriyat ve yazı itleri 
~UdiirO: Kemal Talat KARACA 
dare!Janeei: 

C. lzmir J~inci Beyler ıokağı 
HaJJı: F ırkaaı bina81 içinde 

T Telgraf: fzmir -ANADOLU 
elefon: 2776 - Poıta kutuıu 405 

y ABONE ŞERAfTJ: 
•llağ1 1200, Altı aylığı 700, Üç 

•yJıtı 500 kurufhu. 
l' •banca memleketler için tenelik 

•bone Gereli 2 7 liradır. 
Gı Beryerde 5 Kuruıtur. 
- fino geçmiı niabalar 25 kunıotm. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

side Bay All Rı1.1'nın üzerinde 

yara ve bereler görülmüş, ka · 

burga kemiklerinin de lurılmıo 

olduğa tesblt edilmişti. 
Midesinde gayet az su bu 

luomuş olmasından Bay Ali 

Rıza'nın öldükten veya bayıl · 
dıktan sonra denize atılmıt ol· 

doğu zannedilmişti. Çilukü eağ 
bir adam ııuya düşerse çok eu 

yutarak boğulur. 
Maddelumumtllk; bir cinayete 

kurban gittiği tahmin edilen bu 

ihtiyar memurun kimler tara· 

fından öldürftldOğil hakkında 
tahkikat yaptlmasını muvafık 
görmiltUl. Yapılan tahkikatta 

Bay Ali Rıza'oın kim tarafın· 
dan öldürGldOğünd teııblte ya· 

rayacak hiçbir delil f'lde edile· 

memlştlr. Bunun ilzerlne tab· 

klkat evrakı zabıtadan adliyeye 

vertlmlotlr. 

Dün haber aldığımıza göre 

müddeiumumilik tahkikat evra· 

kını tekrar zabıtaya göndermiş 

ve et kaçakçılığı yapanlar ara· 

sıada tahkikata devam edilmesi 

blldirllmlıtlr. 

Muğla Yolu 
Çok Fenadır. 

Mağla, (Buııusi) - Aydın, 

Muğla yolunun Aydın vilayetin· 

deki kısmı çok bozuktur. Şo · 

förlerln söyledlklerlne göre 

otomoblller bu yolu pek gftç· 

lökle geçebilmektedirler. Bu 

vaziyeti evvelce de yaımıştık. 

Aydın vllAyetlnce yolun yıpıla· 

cağı blldfrllmlotl, fakat balA 

blrşey yapıldığı yoktur. Muğ· 

la'nm bu en mOhlm yolunun 

biran evvel tamir ettlrllmealal 
isteriz. 

Belediyenin Yeni Yıl 
Bfttçesi Yapılıyor 

Belediye daimi eocümeof dOn 

öğleden ıonra belediyede dok· 

tor Bay Behçet Uz'un baık:an· 

hğında toplanmıo, belediyenin 

yeni yıl bOtçeııl ilzerlnden mi· 

zakerede bulunmuotur. 

Yeni yıl biitçeıfne yen! va· 

rldıt baluam111 için tetkikat 

yıpılmıktadır. 

Prensler 
-~-... ··----

Kamarası 
Ve itirazları .. 

Dombay, 27 (A.A) - Prene 

ler kamaraeının mühim erk6 

nından biri Royter Ajanıı mu· 

bablrlne, İngiltere bGkômetlnla 

temel yaııaııı taıılağına karoı 

prenlerln f ti razı neden f baret 

oldoğuou izah etmlotlr. EzcOmle 

Hindistan valll umam ' ıılne le· 

mel yaeıııı ahUmını bflimOd· 

det tecil etmek hakkını :veren 

nokta ftlraı:ı mocf b olmaktadır. 
Zira bu takdlrd" Biat dn 

letlerl tabiatlle valll umuminin 

hükmi alhna gireceklerdir. 

Preneler temel ya11111 abUmı 

tecil edildiği takdirde Hlndlııtan 

federaeyonuna tevdi ettikleri 

ealAbf yetlerfn kendilerine iade. 

elnl leıf yorlar· Diğer taraf tın 

baUhazırda teklif edilen şeklide 
Hindistan nazarile omaml ._. 

linin otorlteelol de kabul etmi· 

ye mfttemıyll eegfldlr. 

Selçuk'ta 
Muhtar Seçiminde 
Uygunsuzluklar mı Var 

Dün Selçuk'tan reaçber ha 
fız Mehmed, tOcurdan lamall 

Kemal, tilccard.u S. Kocak, 

fabrikacı Kemal fmzalarlle ata 
ğıdakl mektubu aldık: 

22·2 935 te köyGmbde ya· 
pılan muhtar aeçlmlnde alenen 

birçok kanona muhalif, usule 

mugayir leler yapılmıthr. Der. 

aek reisi olan eabık muhtar 

yeniden kazanmak lçla birçok 

yolıoıloklarda bulundu. Boa· 
lar teebh edilerek kaymakam· 

lığa bildirildi. V ıll General 

Khım Dlrlk'ln de hu huıaıla 
alikıdar olmasını rica edlyoroı. 

Kamalı .. 
Tepeclk'te Yftftler mahalle· 

ıinde Kardetler ıokağında olu· 
ran Hamid otla Cafer'ln Gıe· 

rinde bir kama bulanmaı •e 
sabıtaca abamıetır. 

Eve Taarruz 
Gıallcr maballalade Ferh•d 

ıoka~ıada otarıa elbleecl Ala· 
med oAla Mua Kbam " el· 
bieeci Mehmed oiJa :Alam, Rı· 
ceh kııı Bayan luyet'la Hine 
taanuı ederek •ıçmk tıtkdlle· 
rioden sabıtaca tatalm .. lardır. 

Bakl1rıad• l•htlbta de••• 
edilmektedir. 

T. 1. C. 1. lzmir mın· 
takaıı merkez heye· 
tinden: 

1 - Al1a11cak ıtat7umu hl· 
feıl bir aene m6ddetle kirayı 
verilecek tir. 

2 - Kir• t1rtları mıntakıd•a 
GğrenlleblUr, 

3 - An. .. glaa 
..t 1, tllr. 



hmlr beledlyeıladen: 

l - 280 Ura bedeli muham· 

menU Aluacak Celil Bayar 

caddeılnde 65 adanın 140 metre 

murabbaındakl 55 aayılı arsa 

ııaın mftlklyetl belediye baıki· 

tibllk kalemindeki ıartnamesl 

veçhlle ve açık artırma ile 

16 ·3· 935 camuteıl gflnft aaat 

16 da ihale edilecektir. Artır

maya lıtlrak için 21 lira mu. 

•ak.kat teminatla ıclylenen gau 

n Hate kadar belediyedeki ko. 

mlıyona milracaat edilir. 

2 - l!iO lira hedell muham· 

meali Kahramıular'da 93 ada. 

nın 560 metre marabbaındald 

6 1ayılı araanın mtUklyetl be· 

ledlye baıkltlbllk kalemindeki 

.. rtnınıeal veçhlle ve açık ar· 

tırma ile 16 ·3· 935 camarteıl 

gftnCl aaat 16 da ihale edile· 

cektlr. Arbrmaya lıtlrak fçinf 

11 llra muukkat temloatla"! 

MJyleaen gGn ve aaate kadar 
belediyedeki komlıyona mftra· 
caat edilir. 

8 - 550 lira bedeli muham· 
menli Doktor Muıtafa caddeıfnin 
aağındakl ikinci ıokağında 58 

adanın 440 metre marabbaın. 
dakl 13 aayılı 11rıuının mftlkl· 
yeti belediye bıtkAtlbllk kale· 
mtndekl ıartnameal veçhlle ve 

açık artırma ile 16 ·3· 935 
cumarteıl gGnG eaat 16 da ihale 
edilecek.tir. Artırmayı lıtlrık için 
42 lira muvakkat teminatla 
MJylenen gftn ve saate kadar 
belediyedeki komiıyona mftra· 
caat edilir. 

4 - Beher tenekeal 425 ku. 
rot bedeli muhammen il itlaf ye 

n Sıhhiye lı otomoblllerl için 
850 teneke dakme benzin 
abnmuı ip belediye baıkAtibllk 
kaJemlndekl tartnameal veçhlle 
~e açık ekılltme ile 16 ·3· 935 
camarteıl glnl 111t 16 da ihale 
edilecektir. .Ekalltmiye lıttrak 
için 112 lira muvakkat temi· 
nalla ıaylenen gln •e aaate 
kadar belediyedeki komisyona 
mGracaat edilir. 

5 - 129,29 lira bedeli ma
bammenll Meı'adlye mıhaHe
ılnin TercGman ıokağında 

103,,3 metre monbbaındakl 
41 numaralı areanın millklyetl 
belediye batkitlblik kalemin· 
deki tartnameal nçhlle 'fe açık 
artırmı ile 16 ·3· 935 camar· 

teal gftnft eaıt 16 da ihale edl· 
leeekılr. Artırmaya lıtlrak için 
10 Ura ma•akkat teminatla 
ıöylenen gtln n Paate kadar 
belediyedeki komlayona mtıra· 
caat edilir. (685) 28, 5, 8, 13 

tinl•ereltede Dôçent, 
(Muarin Profeeôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hatalara hergiin öğleden 
eonra bakar. 

fııtiklAI c-..addeai N o. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telpf • 1 S TAN BUL 
Telefon : 49250 

Kayeerl ıulb mıhkemeılnden 

Kayeerl yalman mahallesin· 
den Btllref oğullarındın Ahmet 
bnıı ôll mClncftbenln tereke· 
alne alt def ter tutulmakta olup 

mamılleyhln mlraıcıları da biline 
memlı olduiundan mlraııcı olduğu· 
na iddia edenlerle bllkefale doğru· 

dan dogıuya borç ve alacıklı 

olanların llk llAn tarihinden 
bir ay içinde kayseri ıalh ha· 
kok htklmllğlne maracutla 
borç n alacaklarını bydettlr· 
.. ıer1 llAa olum. 63~ 

ikinci icra me
murluğundan: 

Bayan Manevver 
Karııyakıda nazlı ıokağında 

19 No. b evde 
Karııyıka 

EmlAk ve eytam bıukası fz. 
mir ıobeef ne T. J,,. 350 Gçyftz 
elli borcunuzdan dolayı namı· 

naza çıkarılan ödeme emri ika· 
metgAhınızı terkeylemenlz ha· 
sebile bilA tebliğ iade edllmlı 

zıhıtıca da aranılmanıza ra!· 
men bulonduğanaz yer clğre

nllememlı olduğundan llinen 
tebllğıt ifasına karar nrll· 
mittir. 

Tarihi llAodın itibaren yedi 
&dn içinde mezkftr borcu öde· 
meulz nya diyeceğinizi ayol 
müddette ıllaben veya yazı 

ile memurlyetlmize dosya no. 
35.280 a bildirmeniz rehinin 
paraya çevrllmeal yolu ile le· 
rayı devam edileceği 

ihbar Ye tebliğ olunur. 
H. 11. No. 504 T. 

ikinci icra Me -
morluğundan: 

Kareıyaka Zafer sokak 64 ·76 
No:la dftkkAnda Bay Remzi. 

Emlik n Eyiam bankuı iz. 
mir tnbeılne T. L. 1.359.63 
bin ilçytız elli dokos L. 63 K. 
borconnzdan dolayı namınıza 

çıkarılan ödeme emri ikamet· 
gihınızı terkeylemenlz hıaebile 

bllA tebliğ iade edllmit zabıta· 

ca da aranılmanızı rağmen bu. 
laudoğanuz yer clğrenllememlş 

olduğundan llinen tebllğat ifa· 
ıına karar nrllmlıtlr. 

Tarihi llAndan itibaren yedi 
gtın içinde mezkur borca elde· 
menlı veya diyeceğinizi ayni 
mdddette eifahen •eya yazı ile 
memurlyetlmlze doeya numarası 
85.298 e blldlrmeuenlz rehinin 
paraya çnrllmeet yolu ile icraya 
denm edileceği UAnen ihbar n 

tebliğ olunur. B. İı. No. 502 T. 
634 

inhisarlar umum mftdClrJfl. 
ğtınden: (568) 

1 - Utladı yapılacak 16507 
lira 84 karaı bedeli keılf 11 
yaprak ttıtftn ambarı kapalı 

zarf ueollle ekalltmlye konul· 
muıtur. 

2 - Eksiltme oartnımeel •e 
projeleri 83 kurut mukabilinde 
clballde levazım ve Mb. ıobesl 
Nallı mohaeipllğlnden ve lnhl· 
aarlar İzmir baımftdtırlftğünden 
alınacaktır. 

3 - Ekatltme 13·Mart·935 
tarihine mfteadif Çaroamba gilu8 
aaıt lö de Ciballde alım aatım 
komisyonunda icra edilecektir. 

4 - Teklif mektupları kı· 

nandakl hflkumlere göre yukarı· 
da tayin edilen gün ve ıaatten 
bir 11at evveline kadar komla· 
yon reisine makbuz mukabilinde 
verilmelidir. 

5 - Ekalltme ıırtnameelnln 
mahsus mıddeılnde yazılı ıeraltl 
haiz olanlar arHında yapıla· 

caktır. 

Otel baştanbaşa yeniden boyatılmış ve mobllyaaı tecdit 
edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede d'kkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda flatleri zamanın lca· 
hına göre ucuzdur. Bundan evet senelerce mftsteclrl bolun· 
maı olduğum bu mflesseseme gösterilen rağbetin gene gös 
terllmeslnl muhterem m6ıterllerlmden rica ederim. 

,.._.,,, Doktor ,._ 

Zekai Tarakçı 
Dahiliye MiUehassısı 

İkinci Beyler sokak No. 45 Beyler Hamamı karıısında .. 
Öğleden sonra 3 - 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

TELEFON: 3806 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaletinden.: 

lzmlr'de Difteri nk'ıları tekerrtır etmekte oldoğnndan hem 

hastalığın anana almak ve hem de çocuklarımızı ileride bu hae· 

talık.tan korumak için kftçflk yaıtıkl çocuklara aıı tatbikine ~a· 

rar nrmlı •e aıı lstuyonlırı ıçtmlmııtır. 

İatuyonların bolondokları yerler 'fe mdracaat saatleri aıağıda 

gclaterllmlıtlr. 6 yatından 12 yaıını kadar olan mekteb talebe· 

sine mekteblerlnde aıı tatbik edilecektir. 2 6 yıı arasında hu· 

lonan daha kilçük yaştaki çocuklara da açılan h 11 aıı yerlerinde 

ap yapılacaktır. Arzu eden aileler istasyonlara mftrıcaat ederek 

çocuklarını aıılatabllfrler. Aıı parasız olarak tatbik olunur. Aıı· 

nın hiçbir zarar ve tehlikesi yoktur. Çocukları uzun ZRmın Ye 

bftyftk oluncıyı kadar Difteri gibi fena bir hastalıktan koror. 

Bonon için ailelerin istasyonlara mnracaıt ederek çocuklarını 

aıılıtmıları tavsiye blouor. 

Mnracaat Edilecek Mıntakalar 
1 Merkez hftlnimet hekimliği: Bahrlbaba parkı Sıhhat 

mftdftrltl!Qnde 
2 Eerelpaşa belediye mıntakası 

3 Karantina belediye " 
4 Baamabane " " 

Mıntakalara aşı için gelinecek gün ve ~aat 

---
-

6 - Talip olanların % 'i ,5 
munkkat gthenme paraaı olan 
1238 lira ile blrUkte mtlra· = 

Meyva Fidanları 
---

Tftrklye ve A vrupanın en iyi cine damızlıklarından = 
aşılı hastalıksız ve fenni surette yetlıtlrllmlt meyva f (. 

caatları. 24 28 5 9 

Aydın demlryolo um om mtl· 
dtırlftğtınden : 

Muayyen mtlddetlerl zarfın· 
da teıllm alınmayan •e sahip· 
siz olarak uzun mtlddettenberl 
depolarımızda durmakta olan 
muhtelif clnıtekl eıyanın 4.3. 
1935 tarihine m6aadif pazartesi 
gtıntl saat 10 da ılrketln Al· 
aancak ambarlarında açık ola. 
rak arbrma euretlle satılacağı 

lla olmaar. 

-- danlarlle : -
Aııaız fidanlar lzmir'de Baıturakta İzmir ve civarı = 

_ meyva Ye sebze satıı kooperatifi tarafından satılmakta· = 
:: dır. Fazla tafeilAt almak lstfyenlerln kooperatifimize mil· = 
_ racaatlerl. = 
= 111ı m ı1 m1ı1mmmi111111n m 111ı11ı illi ın 1n ı mı ıu ıı mmnı 11111111111111111 ı ı11 ın ıı -
lzmir elektirik şirke· arastada, veysel hamamından 

tinden: keeteHlye kadar, 1 inci, 2 inci 

Şebekede yapılacak ameliyat 
dolayıelle cereyanın 1 mart 

1935 cuma gftntl eaat 7,30 

dan 17 ye bclar kemenltaada 

3 ftncft beyler ıokaklarında 'fe 

mtıcnlr sokaklarda kealleceğl 

muhterem halkın mıldmo ol 

mak bere HAD olaaar. 

lzmir 2 inci icra 
memurluğundan: Bir Haftalık MahSll 

Bay Vasfluln emlAk •e eytam Satışları Nasddır? 
bankaeındau ödftoç aldığı para· Son halta bona •ht d 
ya mukabil bankaya ipotek ey· hakkında bonaca bir n 
ledlğl lzmlrde karııyakada alay· zarlanmııtır. Bu npora b 
bey tramvay caddesi 137 kapı olarak yazıyorua: 

ve yeni 141 numaralı ıda 8 Mahaal meftlmlala 
parsel 17 de kayıtlı olup ka· gıcından tlmdlye kadar 
pıdan girilince ön ve komıu 283752 çuval H 982 
kmmlar tahta perde çevrili isim 11tılmı1&1r. Flatler 
içinde tulumba suya olan bir kuraı araıındadır. 

avludan geçilerek eve gbillnce 8on halta içinde kH0111 1 
solda bir oda bir motbak aağda karaıtan 1384 oa•al 

satılmııtır. Geçen hallakl bir oda •e yukarda harap bir 
oda ile 800 lira kıymetli bu evin larla bu haltanm maby 

de bu hafta Clstlm • 
Mil1klyetl ıçık artırma sure· 

dle ve 844 numarala emlAk ve 

eytam bankaıı kanona maci· 
hince blı defaya mahsus olmak 
şartlle artırması 13·4·1935 CD· 

marteel gflafl saat 11 de 'ffl fz. 
mirde hdkQmet blnuındakl 

dairemizde yapılmak tızere 30 
gln mdddetle eatıbğa konuldu. 

Bo artırma neticesinde aatıı 

bedeli tahmin olanan kıymetin 
yflzde yetmlı beılnl bolarea en 

çok artırana ihalesi yapılacak· 
tır. Aksi takdirde 2280 nama· 

:~ılı kanuna göre ıatıı geri hı-~ 

rakılacaktır. Satıı peıln para 

ile o lop mtlıterlden yalnız yfts · 
de iki buçuk dell!llye murafı 

alınır. İtbo gayri menkul tıze· 
rinde herhangi bir tekilde hak 

talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 

gtln zarfında lzmlr lcraııma mCl· 
racaatları lAzımdır: 

Aksi halde hakları tapu il· 
clllnce malum olmadıkça pay· 

lıımıdan hariç kalırlar. l ·4· 

1935 tarihinden itibaren oart· 
name herkeae açıktır. Talip 

olanların yftzde yedi buçuk te· 
mlnat akçası nya milli bir 

banka itibar mektubu •e 83· 
.. ] 3044 dosya numarHlle 

2 lncl icra memurluğuna mft· 
racaatlırı ilin olunur. 

H. lı. No. 291 T 603 

Aydın demiryolu u
mum mfidflrlOğDnden: 

lzmlr · Ayd D demlryolu his· 
ııedırlır alelAde altı aylık 154 
flacft umumi lçtlmaının 1935 
senesi martının 26 ıncı aalı 

gGnQ saat 11 de londrada kAin 
vlncester bavzda 1 nlkat edeceği 
ilin olunur. 

Mflzakerat ruznamesi ııağıya 
yazılmııtır. 

1 - İdare heyeti raporu. 
2 -1934 eeueıl birinci kAnan 

aonoua kıdar olan hesabıtın 

tetkiki. 
3 - Şirket dahili nizama•· 

meııl ahkimı mucibince laf J. 
kAk eden ve tekrar namzttU· 
ğlni koyan bay 'fV. m. svvaf· 
fleld 'ffl bay j. •· geadge'on 
idare meclisi azabAına intihabı. 

4 - Bir marakıb intihabı 

5 - Şirketin umumi maa· 
melıitının tezekkftrtı. 

İşbu lçtlmaa lıtlrak etmek 
arzu eden hluedarlar lçdma 
tarihinden en az 14 gtın e••el 
hlBSe senetlerini londrada Vln· 
cester Havzd• umumi kAtlhll· 
ğe •e lstaubulda oemanb ban
kasına ve lzmirde tlrket idare
sine tevdi etmelidirler. Tevdi 
edilecek hlue senetleri için 
alınacak makbuzlar içtimada 
ibraz edilecektir. 

İdare mecllai emrlle umumi 
kAtlp 

R. F. VV. Adeane 
Vlnceıter Ban 100 Old Brot 

~trlt. Loadra E. C. 2 
Ş Şubat 1935 

evvelki haftaya auann 
yarıyı azolduğa an .... l 
Almanya'dan u talebae 
nolm1&1 aatııın aulm..-. 
beb olmaktadır. Alman 
mehıf IU; Almu plYUı.-llJI 

bir miktar l•Clm ıtoka 
doğunu blldlrmlılerdb. 

beraber mart ayı lptldall.-..ı 

yeni alparlıler bekleame 
İncir: Mablal mHIİ 

ılmdlye kadar borllda 161. 
çuval incir 1atılllllfbr. Soa 
eatııları 7 8 kllftlflaD 205 
valdır. 

lftgtlnden: 
Danğaç mtllklnt de 

532 kilo tanb Ue 4 
•arll 421 kilo llıke, '8 
gaz tenekeal, 250 tabla 
6 damacana paarlıkla 
caktır. lıtekWeıla 1S·S
tarlhine mtlladlf çaqamba 
al saat onbefte ıemh..Ull! 

İsmlt lnhlaarlu bat 
ğilne uğramalara .• 

27 s 

lzmir 1 inci i 
memurluğund 

Bay lunallln emlak Te e 
bankuından Gdtlllç ühl' 
raya mukabil bankaya 
eylediği lsmhde bııllYlllll 

haf ıs efendi aobk 8.10 
ralı n bpıclua glıllbaee 
sofa, aağda 2 oda, 
oda arkada matMk, blı 
ve 112 1tpn manbbaıllOllJ 

lçlnd" tulumba •ya Te 

ağaçları olan 600 Un 
tindeki muhtacı tamir nfll 

Mllklyed açık utırma 
dle n 844 aamanlı 
n eytam banba bııaa• 
clblnce bir defaya ....... 
mak oartlle aıtırmUI ıs. 
camarteal g6ntl ••t 11 
lsmlr htlkftmet ko·•••tdll 
dalreml•de yapılmak a.ere 
gtn mtlddetle •bbla k 

Ba artırma aedcellade 
bedeli tahmin ola~ kı 
ylzde yetmlı betini b 
çok artırana ihaleli yap 
Abl takdirde 2180 
kanana göre •bt geri 
kılacaktır. Sabt petlD 
n ile olup mtlfteddea 
ylsdeikl•baçak dellAllJ• 
n6 alınır. 1eba pJd 
Clzerlnde herbugl Mr 
Jı.k talebinde balaaaalar 

rlndekl resmi T..ak ile 
yirmi gilıl urfuada 
lcruana mtlracaatlen 

Akel halde haklan 
cillnce mahim oa..m~ 

laımadan hariç bhrl8r• 
1935 tarlhlndea l.tlMl'tll" 

name berkeae •taktir• 
olanların ylsde yedi 
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Umumô HaırtPt<e TlU11rküye 
CasusDa1roa 

Tl:.:J R K iYE 

<dle Oo==DgöOö~ 
Yazan: Conl Bohan 

Tefrika oomaraeı.33 

Yağmur iyice Şiddetlenmiş ve Onları 
Kemiklerine Kadar Islatmıştı .. 

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

blrçc. k bahçeler ve tarlnlarla kaldı bunların birini gtçerken 
Hilda l<'on Ayncm 

Bu eve geldikleri ilk gece· 
denberl Sandl'yl görmemişlerdi . 
Rişar ve arkadaşı BBh1tsızhkla 
kendlılnden haber bekliyorlardı. 
Ritar'Ja Blenkıron'un leleri ise 
kendi heaablarına uygun bir 
tekle girmişti. Artık şarkta idi 
ler ve Irak'a do~ru gidecek· 
lerdl. Fakat yeoil cübbe bak· 
kında fazla blreey öğreneme· 

dikleri taktirde seyahatleri mn· 
•ıffaluyetslzllkle bitecekti. Un· 
ların aradıklarını öğrenmek 
için hiçbir kimse ufak bir ima 
•eya telkinde bulunamıyacağı 

Clbl bOtQn k.afalarıoı işgal edr.n 
mea'ele hakkında kimseye de 
blrtey ıoramazlardı. Yegal'e 
ftmldlerl S.ndl'de idi. Çünkü 
anlamak istedikleri şey bu ha 
yali peygamberin nerede olduğu 
ve ne yapmak istediği idi Bleo · 
kıron'a Fon Aynem'ln doıtlo· 

Aunu kazanabileceğini söyledi 
ıe de Amerikalı biç oralı ol· 

madı bile. 

- O temtte işimiz yok, de· 
dl. bo kadın dftnyanın en tehll · 
keli bir bdınıdır, eğer bizim 
kendi.tola ııevgıll pllnları bık· 
kında ma1Qmattar olduğumuzu 
anlarea pekAz bir zaman içinde 

Boğ11zlcloln dibini boylıyaca · 

ğımıza eminim. 

Bu noktaya kadar işleri pek 
1 i idi, fakat her ikisi de lngi· 

llz'lerl 110 k.ovvetlle boğmak 

karşılaşıyorlardı, binaenaleyh yu,arlanacaktı. Ve sonra mü 
yolları gene uzayordu. Deniz temadi yen nöbet ,Her taraf andan 
den oldukça uzak bir noktRya durduruluyor, vesikalarını glJs· 
doğru ilerlediler \e tam buraya termek mecburiyetinde kalıyor· 
çıktıkları zaman Türk aekerle· larda. Bu atlı seyahat mütema· 
rlnin kazdıkları siperli bir mm· diyen ciğerlerini sarsıyor, Ri. 
takaya girmiş olduklarının far· şar ise eve dönmeden t.vvel 
kına vardılar. Her ne taraftan blrşcyler anlayabilmek için 88 

beygirlerini eürmek istedilerse bırnzlaoıyordu. 
de kazılan eiperler Ozerlnden Ku~ın pek kısa olan fecr j 
veya gerilmiş tel örgüleri ara amnda biraz yol alabilmek içtn 
sandan . geçmek mecburiyetinde boyglrlerloi mahmuzladılar, bt'· 
olduklanndan çok zorluğa ma· yaz villaların ağaçlıklı lııılıçde 

ruz kllıyorlardı. rlndt-n geçtiler. Her bir kaç 

Her tarafta tel kangallarlle dakikada bl.rçok nakliye araba. 
ve harekeılerlol zorlaoııran bir larına ve aekerlere leHdüf edi. 

çok şeylerle karşılaeıyorlardı. yorlerdı. 

Bir defasında BHenklroo az 

İzmir Belediyesinden: 
1 461,88 lira bedeli mubam 

menell doktor Mustafa cadd~· 
sinin eağmda Türk yükseltme 
cemi yeti arkaııında 58 numarala 
adanm !169,50 metre murabha· 
ındaki 5 sayalı arsanın mülki· 
yeti belediye başkAtlpltk kale· 
mlodekl şartnamesi veçblle ve 
açık arttırma ile 9 3 9:15 cu· 
martesl günü saat 16 da bele · 
diyede müteşekkil arınma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 

edilecektir. Satışa lştfrak için 

37 Ura muvakkat teminatla 

söylenen gün ve saate kadar 
belediyede arttırma ve ekıılltme 
komlıyonona mtlracq11t olunur. 

2 - 439,38 lira bedeli mu· 

- Sonu var -

bdediy .. de artırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

5 - l '154 lira bedeli mu
bammenll Celı\l Bayar cadde· 
sinde 54 numaralı adanın 391 
metre murabbıundaki 10 sayılı 

arsanın mülklyeri belediye baş 
katlblik kalemindeki şartnamesi 
veçblle ve açık artırma ile 
9.3 935 cumartesi gGnO saat 
16 da beledlyf'de mftteşekktl 

arhrnıa ve ~kslltme komhıy0. 

nunca ihale edilecektir. 
Arlırmıya iştirak için 1181 

lira muvakkat teminatla söy· 

lenen gün ve saate kadar he· 
ledlyede art1rma v~ eksiltme 
komlayonuna m6racaat olunur. 

talimatını hamil olarak Bağ· bammenll Atatürk mektebinin 

6 - 481 lira bedeli mu· 
hammenll Celil Bayar ve dok·f 
tor Mustafa caddelerini birbiri· 
ne vaeleden ilk sokakta 59 yan tarafında doktor Mustafa 

ve Celal Bayar caddelerinin 
arkasında 59 numaralı adanın 
351,50 metre morabbaındaki 
20 sayılı areanın mOlklyetl be· 
ledlye başUtlblik kalemindeki 
f8rtnamesl veçblle ve açık ar· 
tırma ile 9.3.935 cumartesi 
gOnil ıaat 16 da belediyede 

mfiıeeekldl artırma ve eksiltme 

dad'd• bağlanırlarsa ne ola· 

ca~tı? Vakitleri gittikçe dua 
lıyordu. lıtaobul'da ftç giinden 
fazlı kalıp kalamıyacaklarıodan 
tOphe ediyordu. Stom'la bera· 
her bulunduğu gece (Kahire) 
)'otları görilndftğO zaman kor. 
toluo çareıl görememlo, nasıl 
hlr gtrdap tçlode bucalamışıa 
tlnıdl de ayni halin teıılrl al· 
b11da kalmıttı. Battl Blleokl· komisyonunca ihale edllr.cektlr. 

ro11 bile 11ab1111ıılanmağa başla · Satışa ı,tlrak için 33 lira mu· 

nıııtı. MDtemadlyen fal açıyor 

•e hiç koaoşmıyordo. Rlşar; 

hizmetçilerden hlrşey anl"meğ& 
~htta. Fakat onlar blrşey bil 
llledlklerl gibi esasen kendile· 
rUe konbımazlardı da. 

Rlıar ııokaklardan geçerken 
IDOtemadlyen etrafma bakınıyor, 
fakat ne Sandl'yl, ne de onun 
ılhribaz ııerııeri arkadaşlarmı 
görebiliyordu. Sanki bfttfln bun· 
lır havaya nçmuetu. Bunların 
bir yerde olmaları ihtimalini 
Rlpr'ıa hiç aklı keamlyordu. 

Merak Rloar'ı heyecanlandır· 
da •e ba heyecanla tyl bir ta· 
bantye glrlomek için bOyOk 
bir arza duymığa baeladı. Şeb· 
rln etrafında dolaşmaktan tfip· 
heılz bir netice çıkmıyacak· 
tı. B.,.a tekrar bozmuştu. Fe· 
lla kokular ve adi bir kalaba· 
h~ın plılettlğl manzara adeti 
Rlo-r•ı huta etmittl. Blnaeııa· 
leyh Bllenkhon ile beraber 
beygirlere bindiler n lıtanbul 
•atlarının dıtına doğru ellerini 
•llrdGler. 

ikindi nktl idi, han haf lf 
)'aft1Durlu idi •e Asya sahilleri 
tlaeriae keelf bir ılı çökm6ftü. 
Açık yerleri bulmak onlar için 

kolay deAlldl.. Tam ıehrln eh· 

vak.kat teminatla söylenen gün 
ve &aate kadar belediyede ar· 
ıırma ve eksiltme komleyonuna 

mtlracaat olunur. 
3 - 376,2G Lira bedeli mu· 

hammenll doktor Mustafa cad· 

desinin ilk Hğ soka~ında 58 
numaralı adanın 301 metre 

morabbaındakl 4 sayılı sreanın 

mülkiyeti belediye başkfttlpllk 
kalemindeki şartnameal veçbtle 
ve açık artırma ile 9 3 935 
cumartesi g6n6 saat l 6 dı be· 
lediyede mOteşeJı:kil arttırma ve 
ekiiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Satışa iştirak için 
28 lira muvakkat teminatla sôy· 
lenen gün ve saate kadar bele· 
diyede arttırma ve eksiltme ko· 
mhıyonuna mQracaat olunur. 

4 - 376,25 lira bedeli mu· 

hammenell doktor Mustafa ca~· 
desinin ilk sağ sokağında 58 
numarala adanın 301 metre 
murabbaındald ·ı aayılı arsanın 

mDlklyrtl belediye baokitlplik 
kalemindeki oartnamesl veçblle 
n açık: arttırma ile 9 3.935 
cumartesi gOnii saat 16 da be· 
ledlyede mdteşekkll artarma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Arhrmaya letirak 
için 28 lira muvakkat teminatla 

.... çakbklanm aanncderkea M)yleneD gllll ·te Aıte kadar 

numaralı adanın 384 metre 
murabbaındakl 16 sa.yılı arsa· 
nıo mülkiyeti belediye baokA 
tlplik kalemindeki şartnameıl 
veçblle ve açık artırma ile 9. 
3.935 cumarteal gtlnQ saat J G 
da belediyede mftteşekkll artır· 

ma ve eksiltme komlsyodunca 
ihale edilecektir. Artırmaya it 
tlrak için !H lira muvakkat 
teminatla ıöylenen gQn ve ea· 
ate kad111 bf'lediyede artırma 
ve eksiltme komisyonuna mil· 
racaat olunur. 

7 - 560 lira bedeli mubam· 
menli belediye klmyabanf'sl için 
aatın alınacak olan alAt ve 
edevatı belediye başk4tlbHk 

kalemindeki eartoamesl veçblle 
ve açık eksiltme ile 9.3.935 
cumartesi gfinQ saat 16 da be· 
tediyede mftteşekkil artnma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Ekslhmlye iştirak için 42 
lira muvakkat teminatla ıöy· 
lenen gfin ve ıaate kadar be· 
tediyede artırma ve eblltaıe 

komlııyonuna müracaat olunur. 
540 21 24 28 4 

Johlııarlar İzmir baımQdOrlft· 
ğQnden: 501 

Darağaç ambarında bulunan 
29 dane boş şarap fıçısı ile 20 
beygl r kuvvetinde mazotla mtı· 
tebarrlk bir motör ve bayraklı 

tersanesinde bu motöre alt te· 
neke 2.3.935 Cumartesi gGoil 
ıaat onbeşte pazarlık ıuretile 

ntılacaktır. 1ıtek1Uerln depozito 

parılarlle o gün lzmlr lohlaar· 
lar başmQdüriyetlndekl komlı· 

yona ve bunları görmek üzere 

ya11lın yerlere oAramalan. 

18 21 24 28 

. 
fHAP., 
HULU.it 

~ 
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Turğutlu icra dalreıılndt'o: 

Gayri menkul malların aç.ak 
artırma ilin •arakaın. 

Jzmlrde tüccardan Hanrl Par 
yentiye Ezgayrı masarif 18100 
lira ipotekli Turgutluda fahri· 
katôr hoca zade Rağıbın un 
fabribıının ftçte bir bieeeslnln 
açık artırma ıoretlle paraya 
çevrilmesine dair icra memur· 
loğunon 932·1595 no. lu tali 
matnamesl Qzerlne borçlu Ra 
g1bın on fabrlkaeısdakl Oçte 
bir hlueslnin açık artırma su· 
retlle eatıı,ıına karar verilerek 

Banri paryentlye 18100 lira 
ipotekli ve 7986 lira eenaf 
ahali bankası ka8llba şobealne 
birinci derecede hucızlı ve 

12555 liraya Akhisar tütftncO· 
ler bankasına ikinci derecede 
hacıılı ve 2161 Ura J 3 kuruş 
Turgotlodan tüccar Basan Şev 
ki ve bakkal Yaşar ile 1169 
lira 99 kuruş Turgutluda ko· 
lalı Süleyman Hilmiye ilçüncü 
derecede hacızlı ve '21970 lira 
1zmirde tftccardan Mt'hmed Nu. 
rl ve mahdumlarına ve 450 Ura 

HatıliıD şevk.iye ve 65205 lira 61 
kurş Akhlııar t0t6nctller bankıteına 

ve 30993 lira lzmlrde tüccardan • 
fabrika hluedarlarından yako 
blncoyaya dördOnctl derecede 
hacızh olan borçlarından dolayı 

rıgıbın torgutloda boli var 
ilzerinde ve tapunun eylül 931 

tarih ve 2 numarasında kayıtlı 
ııağı lsmall hakkı ve ragıp ve 

yako bincuya fabrikası solu 
urgancı oğlu ıüleyman vereseel 
arkaııı yol ve çlnar oğlu Alt 
ve önü bolhar caddeeile mah 
dut birinci ve Oçüncft katı 

tıraıımesyon ve ikinci kata vals 

ve dôrdilncü katı buğday ku. 
rutmıya mahsus termoıı daire. 

teri ve iki buğday deposu ve 
beş parmak su qaahzenl ve bir 

torna dalreıılnl ha•I ponyaoe 

markalı 115 beygir kanctlnde 

Z:IRAAT 
BANKA51 

l 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ...IAT--bD~Q 

olduğu muharrer olup vaziyet 
ve taktiri kıymet eanaııında le· 
bo makinenin 80 beygir kn•· 
vetlne inen mazot ile mOte 
hardk dört katlı ve 726 
metre 50 eantlmefre sabah bir 
bap un fabrlkaııınıo borçluya 
alt tlç hlsae.de bir bf88esi peşin 

para ile açık arttırmaya çıka· 

rıldığı . 

Takdir olunan kıymt>t: Fab 
rlkanın heyeti umumlyeei 457!l l 
lfra 58 kuroıtan ibaret olduğu. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gfto 11at: 2.4.9:~5 S lı ~Qnft 

saat 14 den IG ya kadar Tur
gutlu icra da!reeiode birinci 

:ıha lesi. 

l - lelıu gayri Wf'Dkulün 
arturua şıırtnameel 2 :l. 935 ta· 
rlbinden itibaren 485 No. ile 
Turgutlu icra dalrı•sinio muay· 
yen numurasında herkesin göre 
bilmesi için açıktır. ilanda ya· 
zılı olanlardan fazla malumat 
almak lıtlyenler işbu ,artnameye 
ve dosya N il 0 • ı e memuriyeti· 
mlz" mftracaaı etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak lçlo 
yukarıda yazıh kıymetin ~o 7 ,5 
olsbetinde pey akçeıl •eya Milli 
bir bankanın tP.mioat mektubu 
tevdi edilmesi lAzımdır. 

3 - ipotek eahlbl alacaklı· 
larla diğer alacaklıların ve irtl· 
fak hakkı eahiplerlnln gayri 
menkul ilzerlndeki haklarını 
husualle faiz ve masrafa dahil 
olan lddialarmı işbu llAn tart· 

hinden itibaren yi rnıl gftn lı;inde 
evrakı mftsbltelerile birlikte me· 
murlyetimlze bildlrmeklerl icap 

eder'. Akıl halde hakları tapu 
slclllıle eabh olmadıkçı eatıo 
bedelinin paylaşmaıından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen gftnde artır. 
maya lotlrak edenler artırma 

şartnamesini okumoe ve lOzumlu 
mahimatı almış •e bunları ta. 

mamlle kabul etmlı ad •e hJbar 
olmaarlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul Qç defa bağml· 

dıktan ttonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak artırma be· 
deli muhammen kıymetin yOzde 

75 ini bulmaz veya ıalıt lıtl· 
yenin alacağına ruçhanı ola.ı 

dlğtr alacakltlar bolunab ta 
bedel bunların 0 gayri menkul 

ile lemin edilmle alacaklar1oın 
mecmuondan fazlaya çıkmaua 

en çok artıranın ta,.hbGdO baki 
kalmak (iz •re artırma on bet 

giin daha temdld vr OD b .. ı • e.,.ncı 

~On O olan 17 ·4· 935 çar11tmba 
günü ayni saatte lkıocl lhaleıd 

yapılacak arttrmoıla bedrli ıatıt 
istiyenln alacağını ruçbanı olıa 

dlğl':r alacaklıları:ı o ,rayri lbeD. 

kul ile temin edllml~ :aa.acak· 
lannın mtcmuundan fazlaya 
çıkmak ~artll• en çok arbrana 

ihale f'dlllr. Böyle hf:- h• del 
tılde edllnlf:zee ihale yapılma 
ve 811&~ talebi dfiıer. 

(ı - Gayri menkul bndtelae 
Jbale olunan kinıse derhal veya 

•crilcıı m"hl · 1 d u et ıç n e parJya 
•ermezse ihale karara feshola· 

narak ke.ndlelnden eni en y6k· 
sek teldırte bulunan ldmaeye 

arzu etmlo olduğu bedelle al· 
mıya razı oluna ona raaı ol· 

maz n bolunmasaa hemea oa· 
bee gQn mOddeıle arbrmıya 

çıkarhlarak eaçok artırana lha· 
le edilir iki ihale araaıadald 

fark .., geçen ~anler için ylz· 
de beıı~n he•b olunacak f aiı 

•e diğer zar11rl.r ayrıca hak. 
me hacet kalmaketzın memorl· 
yetlmlace alıcıdan ıabıll oluuar. 

Yukar1dı göıterllen fabrika· 
nın Oçte bir btıseıl 2 4 935 &a . 

rlhlnde Turgutlu icra da" 1 d • ueı D· 
e ıcra memurluğu odaıında 

ltbo ilin n göıterilea Ubrma 
oartnamed dalremade .mı-. 
illa olu•ar 



lzmir Tramvay ve Elekli· 
r ik Türk Anonim Şirke-
tinden: 

Şirketimizin bissedaran heyeti umomiyeslnln 30 mart 1935 
tarihine müsadif cumartesi gOnii saat 11 d~ şirketin !zmirde 
Bahrlbsbadakl idare werkezlnde alelade olarak lçtimaa davet 

olunduğu lldo olunur. 
En az yirmi hisse seoedatına malik olup içtimada hazır bu· 

lunmıak arzusunda olan hleseda ranm hamil bulondnklım hisse 
senetlerini işbu Uao taıibinden itibaren en geç on gün içinde 
şirketin merkezi idaresine veya bir bankaya tevdi etmiş bulun· 
maları ve hisse eenedatmı mdddetl kanuniyesl z , rfında tevdi 
etmiş olduklarını mübeyyln bir kıt'a Hmilhaberl hamil buton· 

maları lazımdır. 

Ruznamci Müzakerat 
l - idare meclisinin ve hesaplara tetkike memur murakıp 

raporlarınm okunması .. 
~ - 1934 hesap senesi blioçosu ile kir ve zarar he!abınm 

tasvip ve kabulü ve idare meclisinin ibras ı . 
3 - İdare meclisine aza seçmek azalard~n bazılarınm memu· 

riyetlnl tecdit etmek ve idare meclisi azalarının huzur 

haklaranı tesbit etmek. 
4 1935 senesi için hesapları tetkike memur blr murakıp 

tayin ve murakabe ücretini tesblt etmek. 
587 27 28 

1111 1 l l llliiiilllliiiıllll MiMllMiiil--

=Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Dzmnır Şubesn 
ıklncl kordonda Borsa clvannda kendi binasında 

TELEFON: 2363 ......... --
HerUlrlft Banka MuamelAtı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

Mflsait şeraitle mevduat kabul edilir --
Hububat, nzam, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
yağı, afyon vesair emtia kumuıyonculuğu ya· 
pıhr. Malların vnrudunda sahiplerine en mnsa· 

it şeraitte avans verilir. ---
U 1111111111111111111111 1111111111111111111 1111111111111Hlll111111111111111111 

Tesviyeci ve Tornacı Alı, 
nacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Modor
IOğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. 
l steldilerlo imtihan için istida ile Ankarada Flıf!k fabrikasına 

1atanbulda Bakırköy barut fabrikasına, lzmirdekiler Halkapınar 
ellAh tamirhanesine mOracaatlart. 

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

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mfttahassısı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTIRIK TEDAVİLERİ. 

Yürümi1en ve Bilhassa RAŞiTiK Çocuklara Uhra- Viole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Y apıhr. 

İkinci Be ·)er Sokak Fırın Kar~sı No. 25 

Aydın Nafıa başmühendisliğinden 
4028 lira 80 kuroı keşlt bedelli Aydın - Tire yolonon 

12+500 kilometresinde 3X l0.00 açıkh~ındakl betonarme köp· 
rüye bir göz ilavesi yirmi gnn mtlddetle pazarlık mtlnakasa· 

sına k onnlmuotur. 
İsteklilerin % 7 ,5 nlebetlnde 303 Ura teminat akçeılle ihalesi 

olan 11 ·3· 935 pazartesi gOnn aaat onbeote encnmene gelmeleri. 
Münakasaya girecekler ehliyeti fenniye veslkHı almak ve keşif 

evrakını görmek flzere Aydın baomühendlsllğlne müracaatları. 
589 26 28 3 6 

~Doktor~ 

Ziya Hamdi 
Kulak, Borun, Boğaz OJ6tahaseıs1. Cumadan baoka 

hergün hastalarını 3 ~ 6 ya kadar kabnl eder . ık.inci 
Beyler sokağı, Beyler hamamı karft81 No. 41 

TELEFON: sese 

Ôksnrcnler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Ôksnro.k Şekerle· 
rini TecrOhe Edi-
niz ... 

Ye i'orjcn Şahapın 
: En Ostiln Bir Mns
hil Şekeri Olduğu· 

: nu unutmayınız. 

Kuvvetli lUils bil 
fetiyenlcr Sıhhat 
SnrgO.n Haplarını 
Arasınlar. 

Maruf Eczaneler· 
dı!n Arayımz. 
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SIHHAT 
ECZANESi 
Hamdi NOzhet 

Ucuz, taze, temiz ilaçlar bulunur 

' . 11 Başdorak - BOydk Sa· 
1 lebçl Hanı karşısmda. 

Fratelli Sperco Vapur Acenlası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"GANYMEDES,, vapuru limanımızda olup 28 onbatta Anvere, 
P oterdam, A msterdam ve Hambıırg için yflk alacakllr. 

"CERES,, vapuru 10 martla gelip ynkonn boşalttıktan sonra 
sonra Burgas, Varoa ve Köaıence için yıık alacaktır. 

110RESTES,, vapuru 10 martta gelip 14 martta Aovers, Ro· 
terdam, Amaterdam ve Hamburg için ynk alacaktır . 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
"BEDRUN,, 2 martta Roterdam, Hamborg, Copenbagen, 

Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oelo ve lskandlnavya limanlan için 
yük alacaktır. 

11ROLAND,, motöra 20 mıutta Roterdam. Hamhurg, Copen· 
hagen, Dantzlg. Gdyola, Goteburg, Oelo ve ltkaudlnna liman· 
ları için yak alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmlr Nev· York araııoda ayda bir muntazam sefer 

"TAMESIS,, vapuru 12 marlta (doğru) Nevyork lçfn yak 
alacaktır, 

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

SERViCE MARJTbt ROUMAIN 
Garbt Alı.deniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,, vapuru 12 martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova, Mırellya, Barselon ve Cezalre hareket edecektir, 

"PELES,, vapuru 6 nlnnda gelip 7 nisanda Malta, Cenova, 
Marailya, Barselon •~ Cezalre hareket f'decektlr. 
Hamlı: İIAnlardakl hareket tarihlerindeki de~lşlkllklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 

Fula tafaillt için lıdncl Kordonda Tahmil ve Tahliye olrk.etl 
binası arkasında Fratelll Sperco acentalığına mdracaat edllmeıl 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

V. N. 
VV. ~,. H. Vaıı 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNlE 

" TBESSALIA ,, :vapuru 5 
martta bekleniyor, 7 marta ka · 
dar Anvere, Roterdam, Ham· 
burg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCRULDT 

HAMBURG 
"HA~SBURG ,, vapuru 27 

tubıtta bekleniyor Hamburg ve 

Anvereten yak çıkarıp Roter· 
dam, Bamburg ve Anven için 
yak al•caktır. 

" TROYBURG ,, vapuru 23 
martta bekleniyor, Hamburg 
ve Anversten yilk çıkanp An· 
ven, Roterdam ve Hamburg 
llmrnlarına yok alacak.tar. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORFORATıON 

·' EKSARCH ,, vapuru 3 
martta bP~leolyor, Nevyork 
için yak alacaktır. 

"EKSECUTİVE,, vapuru 19 
martta bekleniyor. Nnyork 

için yük alacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellerman Llneıı Ltd. 
" MARONlAN ,, vapuru 22 

ıubatta Londra, Hull ve An· 
verıı't.en gelip tahliyede hulu· 
nacak ve ayni zamanda Lond,a 
ve Bali için yok ılacaktır. 

"EGYPSIAN,, vıpurn ay ıo 
nunda Llverpool ve Sevansea· 
pan beklenmtktedlr. 

" THURSO ,, vapuru mart 
ortasında Londra, Bali ve An· 
vera'ten gelip tahliyede bulo· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için ydk alacaktır. 

•·FLAMIN1AN,, vapuru mart 
ortasında 'Llverpool ve Svanıea· 
dan beklenmektedir. 

Not Vurul tarihleri •e va· 
purlann isimleri Ozerlne deni· 
olklllderden mes'uliyet kabul 

edllmes. 

N. 8. - Geliş tarihleri ve 
Hpur tarihlerinde ecentemb 
hiçbir mee'ollyet kabul dmes. 

Telefon No 2007 · 2008 

Aylık elektirik 

Masrahnız 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

;ou marka az sarfiyat, hol 'ışık, 
ve uzun ömOrliidOr. 

Mehmet Tevfik 
Bnynk Elektirik, Telefon ,.c 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 333 

Aydın Nafıa haşmühendisliğ.nde 
1 - 20i5S,l8 lira keşif bedelli Aydın - Tire yoloD 

17 + 455 - 19 + 2:13 kilometreleri arasında dokuz aded meDM 
inşaata 20 gün müddetle ve kapalı zarf usullle mftnakaeaya k~ 
nulmuştor. 

2 - İsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa tevflk 
hazırhyacakları vesaik.le % 7 ,5 nlsbt:tinde teminat akçeıinl hl 
teklitlerlnl ihalesi olan 11 ·3 · 935 pazartesi gOnfi saat on b 
vlliyet encOmenlne vermeleri. 

3 - Eksiltmlye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikalarını .,., 
mfibendlslfğe maracaatla almaları . 

4 - Fazla izahat almak ve keoif evrakını 

letlyenlerin İzmir ve Aydın baımahendiellklerlne 
atları. (588) 26 28 4 6 

'"'" 1111111111Hl11111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111 1111111111111 

ilzmir Yün Mensucatı 
~ Türk Anonim Şirket' 
= --- Bu mnessese iki milyon i~i ynz bin lira ser• 
~ maye ile teşekkol etmiş ve Di Oryental Kar• 

~ pet Manufakçöres Limited (Şark Iİalı) şir· -
~ keline Ait lzmir'de Halkapınardaki kumaıt fahri• 
§ kasını satın almıştır. Fabrika bntnn teşkilAt ve 
=: tesisat ve mnstahdimini ile eskisi gibi 1 Kanunu 
~ saoi 1935 tarihinden itibaren yeni şirket tarafın• s dan işletilmektedir. Hernevi ynn iplikleri, kuma•· 
3§ battaniye ve çorap imal edilecektir. Mamolitının s emsaline faikiyeti her taraf ta takdir ve kabul edil• 
~ miştir. Bu mamulat Peştemalcılar başında eski 
~ Orozdibak iUisalindeki sergide teşhir edilmekte ve 
:= satış fabrika içinde yapılmaktadır. = (Posta kutusu 127) (Telgraf adresi: İzmit = Sancak), (l'elefon numarası 2432 Ye 356' 

ın 11111111111111111111111111111111111111111111 n 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

lzmir ithalat GümrOğO Modorl 
ğünden: 

Kilo gr. Cinsi eeya Lfra kr. Kıylll 

O 280 Vidala ylbld mastıemel kadın iekarploi 1 çift 1 
O 280 Rugan ynzlft miletamel kadın lııkarplnl 1 çift 1 
3 000 Miletamel yon elbise ı 

O 160 " Famuk entari O 
O 37 5 « ipek kadın elbiııeıl 2 
O 360 " pamuk UUden cibinlik 1 
1 400 M kılaptan lolemell ipekli pamuklu dikil · 5 

mle yastık ytıza ve bohça. 
G 855 Yek.do 11 30 
Yukarıda cine ve miktarı yazılı efya ecnebi memleketlere 

UlrOlmek kaydlle satılacağından lıteklllerfn 6,3,935 çarfl 
gOnd saat 13 te ithalAt gGmrGğll ııaht komlıyonona 
lerl ilin olunur. 

• • 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali ban kas 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. 
----.-·---

HertDrlQ Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevduata 
Allı aybk ,, 
V •deetz hesabı eartlere 


