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Makalle'de mahsur bulunan ltalyan aıkerleri 
lıtaabul, 21 (Ôzel) - Pa- velin son muharebelerde lıtaobul, 21 (Ôzol)- Son 

riı'tea haber veriliyor: Muh- Hfflbarptaa mavakkato" mailObiyet iizerine Raa Mu· 
telif ajanalarıa Doi• Afri· uaaldapcak derecede hupa· leıetaaıo, lmparatorl tarafıa
ka' ııadaki mubabirlerindea laamaaı, Habet'leria faali ye- dan celbedilerek luhncıaıa 
•haan •on ba~erlere ıöre, tiai biraı ıeciktirmiıtir. Zira kmldıiı hakluadaki haber· 
Habeı'ler, ceaub cepheainde bu ordu, talim crörmlı. ıen.. ler tamamen valaa ... ·r z· 
bqlamak laere olaa ltalyaa • " ' 1 111 

• ara 
ileri bareketiaa maai ve muvazıaf bir ordu idi. - Davana. 4 nal wufed. • 

~~~~..-.... ~···~·_..~--~~---
~~=·~;=~.::~~r ..... " .. "· Bı·r genç ceryana 
bi~~~~ı~::?..:~!:u:ı~•lıa~ ' 
lektirik tarifesi kapılarak öldü 
Bir kilovat 18,5 
kuruş olacak -· 

Elektrik kileYat tarlfeıial 
Jenldea ıetplt içi• çal.... ıa 
rlfe komlıyoua; lıtal bhlrmtı 
~e dan t0n toplın1tııaı J•P 
••thr Komlıyon; yeni kllont 
lc"9tlnl ekaerlyeıle 18,5 karot 
olarak t•ıph eımtıılr. Yeni tı· 
tlf11 taldtk edilmek Gıere aıfıa 
't:ktl11tla11 bUdlrllecek •ıı ta•· 
tllklnden eonra muteber olı · 
~ .... ,. 

Elhamra sinemas oda fıstıkcılık 

yapaıı Ali, çamaşır yıkamak için 

sahnenin altına girmişti .• 
Dlin ıece Elbamra ıine

maıında feci bir kıza olmbf, 
19·20 yaılanada Ali iıminde 
bir ıenç cereyana kapılarak 
k6m0r olmuıtur. Ali, Elbamn 
aiaema•nda faıtakçdık yap· 

--~----..-...... ••••~•M•----~·-----
ral Karol, seyahatı hak-
kında izahat verecek 

·--·-Kralın, Londra ,.e Paris seya· 

betlerinden memnun gö· 
rOndOğO söyleniyor 

makta •e ıeceleri de orada 
yatmakta idi. Don ıece, fil111 
bittikte~ ve ıiaema kapan· 
dıktaa 1011ra çamatırlarıat 
yikamak &zere aabaenİD al· 
tıaa ıirmit ve aDabtan çe• 
virdiji halele elektrikia yaa-
madajıaı ılrlace ampala 
çıkarmlf ve tekrar yerine 
takarkea cereyana kapılarak 
kömOr olmaıtur. 

••••• 
jul o 

Adında biri daha 
tevkif edildi 

P•dt, 20 (Badyo) - Leoa 
Blam biclbetl hakkındaki ıah 
kluta devam ollıaDyor. Bagaa 
(JolD) ıdınd• bir genç yab· 
lanmııhr. Ba genç. her ae ka 

dar hidiırde bulaamadı&ını lddJı 
tdlyona dı maddelumuml mu 
nkk.t tetklf mlaekkereel ke· 
ıerek kf!ndlılnl tiapıetmiıtlr. 

ovası 

Sular altında kaldı 
Buna 20 (l\sel) - Boreadı 

tfddeıll ya~morlar y0z6odf'n 
Bar• oYaıını ıalu bumıeıır. 

Bant Karacabey ar•ıındalrl Bor 
baalye k6prltG yıldlmıı, mCI 
aakalAı dnrmaıtur. NtUtfr.r 
ç.yıad•a ve bnald11n ıa,.n 

ıalar Bananın inzibat köyftoe 
kadar yıyılmıpı da alfo•ç• 
uytıı olmım19hr. 

Başbaka ::ıı mız 
Tevfik RDşdO Aras'la 
uzun müddet konuştu 

General ıımet lnıno 
lıtanbul 21 (Ôıel) - Diin 

ıebrimiıi ıerefleadirea Baı 
bakan lımet la6nii. Dolma· 
bahçe aarayıada Atatlrk'e 
arza taıimattaa aonra Dıt 
b.kaaımız Tevfik Rifclll 
Araı'la uzun müddet konuı
muı ve Dıı bakanı, Londra 
ve Pariı'te yaphiı ıiyaaal 
temaalar etrafında Baıbaka· 
aa tafıilit vermiıtir. 

Selanik 

Almanlar, deniz kuvvetlerine 
hoyok önem veriyorlar, her haf

_!~ bir tahtelbahir yapılacaktır! 

Eski Hayhi,tag bina11 
lstaabul, 21 ( Radyo ) - tahta ıetireceklerini ya11yor. 

Londra'cla çıkan "Deyli lıtaabul 21 (Ôzel)- Alma•• 
Skiç,, ıaıeteıi; Almaa'lar1n, ların, deniz kuvvetlerine bl· 
imparatorluiu ihyaya çaht· 6k b" h · t d.k 
bldarıDı ve bitin emellerini y • ır e emmıye. ver 1 • 

t h kk k tt. d'kt lerı ve her hafta bır tahtel· a a u e ır ı ea ıoara, . . . . 
ya "Vilhelm" in torunların· bahar denıae ındırecek dere• 
4aa birini veyahutta lngil· cede tertibat aldıklara Ber· 
tere kral aileaine menaub lindea haber verilmektedir. 
olan "Düluak Koyur Gote,. lıtanbal 21 (Ôzel)- Hitleria 
yi, olamadıiı takdirde de yakında Rayihıtajı toplayarak 
ltalya kralının bllyDk kızını m6bim ve ıiyaıal beyaaatt• 
tutan Alman prensi •filip" i bulunacajı a6yleniyor . 

ı....-----·--· .. ·~·~------
Selanik ve 

)erinde 
:civar köy· 
seylap! 

. -----Nifeus köyünde 40 ev~yıkıldı 
nOfus zayiatı fazladırJ 1 

lıtaabıal, 21 (Ôıel) - Se· 
İinik'ten-h;ber --ve;uijô-;?" 
Selinik'te ve civar~köylerde 
ıidtletli farhnalar bat _g6ıler
miıtir. Yan ya, Florine, 
Drama, Kavala, Patraı ve 
diier bazı yerlerde yağmur,I 
ıeyliplar yıpmıı ve büyük 
haaarat husule ıetirmiıtir. 
FJorine kuabas1na J mulhak 
(Nifeoı) k&yilnde, ffrhnadan 
40 eY yıkılmıt ve Sellnik'te 
de birçok evlerin aaçaklan 
uçmuş tar. 

Drekato köyOnde birçok 
ceaetler bulunmuıtur. Diğer 

:baZI köylerde binlerce me• 
vııi hayvaaab ab1rlarda vel 

Balçuva ve Narlıdere köylerinde 
67 ,300 liralık zarar var 

Yazlık mahsulilt sular altında çftrOmDş; binlerce 
portakal ve badem ağacı devrilmiştir 

SelAaik'te Beyazkale 
aiallarda karlara• albnda 
kalarak telef olmaıtar. 

HOk6met, fellket mıata· 
kalanna erzak ıiiadermete 
bıılamııtar. Seliaik'te fell
ketzedeler için bir iaae 
defteri açalmııtar. Söyleneli• 
tine ıöre ıararlar mi• 
laimclir. 

Romanya knlı Karol 
lttaalaul, 21 (Ôael) - Ro· 6aemli iaabatta baluaacaiı 
••Ja kralı Karol'ua, bafla llyleai1or. Kral, ıeyabataa· 
biaeyi toph1arak Loaclra dan çok memnua ılrlal· 
Pw ........ 1•· 

Soa yata• tiddetli yat· rlmllı; ataçlarl ıellere kapı· Balçava ve Narlıdere k6y· 
murlardan baaale ıelea larak deYrilmif, ıllrOklenmit· lerindeD ıeleD malOmata 
zararlar pek blylktDr. lir tir. Klylercle Ye kazılardaki ı&re, ıon aeyllb burada 
çok yerlerde maluul tama· mabıallt. aararları teıbit 67,300 liralık zarar yapmıı· 
mea ıa altaacla kalmı1e çl· eclilaei• ltı•••lfbr· - Detlcunı 4 nal talaifeıN-
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A lmaDy adaki Yahudile- Biz ne dedik, Be 
----.---N-aki-li:-KA._..;_MI ORAL rİU hepsi k~~-Ul8C8kmtş! diyemiz ne diyo 

- 56- Bu hususta bir emirname hazırlan· 
Madam (Lökont), dışarıya çıktıktan u· I f d · 

mış ve ıt er tara ın an ımza-
sonra kapının yanından ayrılmama· 1 k 

0 
• • . . anma zere ımış .. 

SIDI hızmetcıye tenbih etmişti Inrilizce Anbul razete~i- oj'lunun medeaiyete •e vic· 

Madam (Lökont} cevap cüzdanı mahallenin Poliı nin buıuıi bir kaynaktan danına kartı bir kere daha 
verdi: komiserine Yermektenae, doi· ahp haber verdiiine ıöre, meydan okumuı olacakbr. 

- Evet kendilerile, murad rudan doiruya madam L& yakında Almanya'daki bütün Bu itibarla Hitler'in bu 
ve maksadınız ne iıe iza\a Kont'a ıötllrDrDm, belki onu Yahudiler memleket dııına meydan okumasına asla fır-
ediaizl kaybeden kimHyi ~ir rece çıkarılacakmıı. Hatti bu hu- Ht verilmem~lidir. 

Gelen adam, g&züntin ıstırap içiade reçir•ekten sustaki emirname Hitler ta- Bu emirname Noeldenberi 
ucile hizmetciye bakarak: kurtarırım dedim . rafından imza edilmek Uzere Hitler'in maaaıı Bıtünde du· 

- Affedersiniz Madam, Madam Lö Kont, kızının imiı. Almanya'da halen bet ruyor. Şimdiye kadar imza· 
ıize ıöyliyeceiim ıeyler, yüzfine baktı ve sonra ıu lanmamıı olmaıı, Berlin Olim yüzbin Yahudi vardar. 
ıayet mahremanedir. Arr.u cevabı •erdi: piyatlannıa yapılmaııdır. Hit· 

Gazete diyor ki: 
ederim ki. - Bu hareketiniz, çok lerin niyeti, Almanya'daki 

M f k "Bu emirname tatbik edi· ilıyü Lfti beri in la ır· insaniyetkiranedir. Yalnız bütiln Yahudileri dıtarı at· 
dısını kesti ve yakasına ya- yanılmıt olduiunuzu haber lirae bunun dlinyadaki aksi maya Amir olan emirnameyi 
pıfarak: verebilirim. Zira, gerek ben çok mlthit olacaktır. Bu Aiaıtos ayındaki Berlin olim· 

- Artık çok oluyorsun! ve j'erekıe kızım , çoktan· yüzden b&ylik bir buhran piyatlarından sonra imzala-
Çık dııarı! beri evden dııarı çıkmadık. doiacakbr. Milletler yalnız maktır, " 

Diye bağardı. Binaenaleyla ne böyle bir insa:ııi bakımdan değil, talui Gazete dünya milletlerinin 
Madam US Kont ayaia menfaatleri bakımından ba- harekete l'•çerek hu emir-

kalkarak mü~ahale etti: cUzdan, ne de dedi;iniz ıibi rekete geçeceklerdir. Bu namenin imzalanmamasının 
- Rica ederim oilum, çekça para k~ybettik. kararile Almanya, inıaa teminini istemektedir. 

hiddet etmeyiniz. - Gelen adam, çok sa·_ ..... ~·•....,.•Hı•------

Dedi. kin bir bıvırla: L d 'd k •• J • • h • 
Ve hizmetçiyi çatırarak - Öyle ise, miiıyl Llii· 00 ra 3 Or er JÇJD J r 

ya••ıça ıu emri yerdi: ye aid olmalıdır. Zira cüz- k h 
- Sen dııarı çık! Fakat danın içindeki kitıtta onun ötüp ane açılıyor 

kapının yanı•dan ayrılma! da iımi yazılıdır. 
Gelen adam, Llli'nin te· Liii katiyetle atıldı ve: 

lif Ye hiddetine ehemmiyet - Hayır hayır, ben de 
vermediii gibi, bilakiı birkaç hiçbir ıey lıaybetmedim. 
adım claba ilerledi. Herifin Dedi. 
ıazleri, Lili'ain kalbindeki O dakikaya kadar sakin 
eırarı keşfetmek istiyormuı !tir laalde kaupenin bir ke· 
~bi parlıyordu. narında b&zlllmüt kalmıı 

Madmazel Ter ez, gelen olan matmazel T erez, cua • 
adamın ·gözlerine baktıkça, retle yerinden kalkb •e: 
niıaalııının, bu adamı• teh- - Garib ıey! Buldupnuz 
dilli altında bulunduiuna ciizdaaı ılrebilir miyim m&ı· 
biısediyor ve yOzO tedrici yll! , • 

Dedi. ıarette soluyordu. 
Madam Lö Kont, hizme

çİJİ dııarıya çıkardıktan 
ıonra: 

- Şimdi • Dedi - burada 
yalnız kaldık. Ziyaretinizin 
ıebebini :izah etmenize inti· ' 
ıar ediyorum mftsyü! 

Gelen adam, b~ıuı bir çehre 
ile: 
- Bundan kolay birıey ola

maz •adaml ben bir yerde 
bir clzdan buldum. Bunun 
içinde para, hem de epeyce 
para vardı. 

Madam La Kont hayretle 
kanıık bir eda ile: 

- Olabilir; sonra ne olmuı? 
diye ıordu. 
Gelen adam, biraz durak

ladı ve mlıyli Liii'ye baka
rak: 

- Ben ~ dedi • her ne ka
dar zenıin bir adam deiil· 
ıem de, namuıkirbia riaye
tim pek fazladır. Cüzdanın 
içiaden çıkan bir kif"ıt ta 
m-dam Lökont'un iımi ve 
mahal ikameti yazılı oldutun 
kendi kendim bulduğum 

Gelen adam, cili zannedil
miyecek bir tereddiidle: 

- Affederainiz madmazel, 
burada burada buluna•lar · 
dan çekinmete lüzum rör
meuemde yanılmak ta iate· 
mem. Ciizdanın sahibi kim 
ise onu, kendi eline teılim 
etmek iıterim. 

Lüi, gayet hiddetli bir 
tavarla kayın validesine dö
nerek: 

- Maclam, komedi, artık 
llizumundan fazla devam etti. 
Müsaade edinizde bu laerifin 
arsızlıiına son vereyim. 

Dedi. 
Matmazel Terez, aiıaahıı

nın llfını keserek gelen 
adama sordu: 

- Ctbtlaa, Ruıya köıele· 
sinden mamuldur detil mi 
MüsyD? 

Gelen dam cevap verdi: 
- Pek hilemiyorum mat

mazel. Siz, clizdanın ne 
renkte olduğunu ıöyliyebilir 
misiniz?. ' 

~~~--------~~-8 u koıophanede, en kıymetli eser-
ler gramofonla dinlenecektir 

ÔnlimBıdeki llkbalaar ea iyi romanlar yazılacaktır. 

Bu k&tliphanecle gayet ıeniı 
bir ıalon içinde k&çük, kli· 
çllk kaltineler bulunacak, 
her bir kör bu kabineden 

~irine ıirerek istedikleri 

içinde Londra 'tla ıarip bir 
klt8phane açdacaktır. Bu 
kltlpbanede karler kitap 
okuyacaklardır. Fabat k6rlu 
bu kitaplar, ıöz ile, yabad 
parmak ile okuyacak dejil
Jerdir. Bu klltlphaaeni• ki- edebi bir eteri, yahut bir 
tapları pliklardan ibaret heıap kitabını okuyabilecek· 
olacakbr. Pliklara dlnya lerdir. Hatti bu kütilpha
ylzlncle en çok tanınmıı nede köylerin evleriae lriyet 
edebi uerler, İncil, en mi· ıuretile kitap Yermek için 
him fenni ve ilmi kitaplar, ayrı bir aerviı açılacaktır. ........... 

"Staviski'nin gölge· 
si,, söylüyor 

"Staviski ile beraber yaşadığım gOnlere dair 
bazı hatıralar yazmak istiyorum; fakat hal
kın rahahnı bozmamak için çekiniyorum.,, 

StaYiski divi11nda, mild- 1 mütevazı bir otelci olan bu 
deiumami Jilber Romanyino adam F ranıızcayı bu kadar 
adında t,irini " Staviıkinin temiz olarak söylemeyi, o 
gölgesi" olmakla itham d· kadar zengin kelimelere sa· 
mit. Ve demiıti ki: hib olmayı nereden öirea· 

.. - Bu adam daima onun mittir?. 
yanında bulunuyordu. Sene- Pari Suvar gazeteıinin bir 
lerce doıtu, mlpviri, sırda- muharriri bu adamla ıöriit· 
ıı, kitibi idi. Bu adam ıa· mek iatemiı. Kendiıini bir 
dece zeki değil ayni z•man· matazanın çecuk elbiseleri 
da tehlikelidir demin mnda- reyonunda rörmllf. Fakat 
faaaını dinlediniz. Bu, laiç "StaYiıki'nin g6lgeıi" ~irıey 

ıtıphe yoktur ki Staviıkinin ıöylemekten çekinmif, yalnız: 
g61gesidir. Soruyorum size, - Bana hiç de rahat etmek 

Mevsimin en gftzel filmi 
.. Siyah G6zler" filminde Harry Baur'a oyun arkadaıhfı eden Simonne Simon'un 

mukadder detil mi? Size 
heyanatta bulunacak bir sı
rada deiilim. Gör6yorsunuz 
ki bDylik çocutumu ıiyiodir· 
meie çahııyorum. Zavallı 
çocuk, iki yıldanberi bur&nü 
bekliyordu ~. 

b&G üieiıı. G~ii~:i ;; 
Genci, ihtiyarı, küçliiü, büyüiü, kadını, erkeii tiddetle alikadar edecektir 

Tayyare snnemaso 
lzmir'lilere, Talebe bayatını, ıinemanın iç ylizDnü, geaçlerin eilencelerini ve bu 

meyanda nezih bir aık bikiyeaini bu filmde ıunmuı olacaktır 

saatleri : Hergün 15 - 17· 19 • 21,15Cumartesi13-lStalehe ıeaD11. 
Pazargünü 13 deilive ıeanıı vardır. 

Demiıti. Muharrir birkaç 
rBa kendisini takibederek 
ağzından bayı ıözler almaya 
çabımıı ve nihayet muvaffak 
olmaıtur. lıte gölgenin ıöy
ledikleri: 

"- Franıa'da bazı habra· 
ları yazmak ve imzalamak 
istiyorum. Fakat bakın raha
-Devamı 3 iincü sahifıde-

Tahsilat kayıtlarının gOnü go 
kapanınamasından halkın bs 
lı~a İnaı uz kaldığı muhakka 
Belediyenin tavzihi 
Ulusal Birlik gazelsi neı-

riyat direkt&rlüiüne: 
17·2-936 günlemeçli gaze· 

tenizin ikinci yüzünde (Kıu
ııyaka 'hlar belediyeden ıiki
yet ediyorlar) b•ıhklı bir 
yazı görillmüıtür. 

Yapılan incelemeJer so
nunda bazı kimselerin 928 
ve onu takip eden yıllardan 
kalmış tanzifat vergisi •e 
tenvirat resmi borçları bu
lunduiu 2örülmfi1 ve bunla
rın tabıili yolunda da pek 
tabii olarak takibata giriıil
miıtir. Bu borçlar ıeneleri 
içinde tahakkuk ettirilerek 
ayni senelerde tahıil edile
memesi ıebebile devren son 
ıeneler defterlerine intikal 
ettirilmiı borçlardandır. 

Tanıifat, tenvirat Ye kal· 
dırım nıııf licreti inşaiyeıi 
ribi verıi ve resimler mak
buz gösteremiyenlerden de
iil, resmi kayıtlara röre borç· 
lu llulunanlardan aranılmak-
tadar. 928 yılında ne tahak
kuk ettirilmit ve ne de tab-

ıiline teıebblb olunmuı kal
dırım nıııf licreti inşaiyeai 
yoktur. Geae bu yıla ait kon 
turatoların buıDn tetkik ve 
teftiıe tlbi bulunduğu yolun· 
da ki iddia da •arit değildir. 

Ancak belediyeler icar 
akar nizamnamesinin 27 inci 
maddesi hlikm6ne göre kon· 
trato muamellhnı daimi bir 
surette takib ve teftiı ile 
mükellef bulunduklarından 

ıeneleri içinde yapdan yok
lamalarda kontratoıunu 161-
teremeyen mucirler hakkın
da sellhiyetli memurlar ta
rafından uıulen tutulan za
bıt varakaları iizerine ceza 
tarbetmekte ve sonradan 
mukaveleyi gösterenlerden 
bu cezayı kaldarmaktadır. 
Tamamile kanuni bir şekilde 
cereyan eden bu muamele 
üzerindeki ıikiyetin manası 
anlatılma maktadır. 

Bir ev için iki defa tan· 
zifat parası isteaildiii hem 
aile reiıinden ve hem de 
oilunda• ayni verginin iki 
defa alındıiı yolundaki id
diaya ıelince: Yazıda ki kast 
bir seneye aid verginin mü
kerrer tahsil edilmiı oldu
iuna matuf iıe böyle bir 
laldise viki değildir. ibraz 
edileceii dermeyan olunan 
makbuzların tetkik edilmek 
üzere alikadara tarafırclan 

belediyeye ıönderilmetini 
rica eder ve hu yazının ıa· 
zetenizin ayni ıiUununda 

neırini dilerim. Şarbay 

• • • 
Dr. 8. Uz 

Şarbayımızıv yukarıdaki 
tavzihini ıarenler, Karııya· 
ka okuyucularımızın tikiye
ti üzerine vukubulan neıri

yabmızın, ıeliıi gOzel ve 
tetkiksiz olduiuau zanneder
ler. 86yle bir kanaatin hu· 
sulu iıe, bizim için bir itti
bam teıkil edeceiindea, iı· 
temiyerek tekrar bu babıa 
d6nliyor ve diyoruz ki: Mea-

ele, maalesef pr 
dediii gibi değildir .• 
ye tahıildarları, Iı111it 
mükelleflerden mak 
mek usulünfi, adet• 
olarak kabul etmit 
yorlar ve makbuz 
yenlerden para 
kalkııtıkları ıibi, • 
ler için de heme• 
muamelesine tev 
yorlar. Halbuki bir 
üç dört ıene evvel 
veriİ mukabilindeld 
buzu kaybedebilit• 
iddiamız, tahakkuk• 
vukubulan tahailJt. 
2ünline aid oldui" 
lere geçmeli ye 
yere rerek tahsil 
gerek m6kellefler bit 
külfetlere ve lüzulll 
melelere bat vur 
buriyetinde kalma 

Şarbayımız, bir ıef 
diyorlar, bizde yar 
ve kontrato aramak 
fında miıal olarak 
ki ıikiyt.tlerd~n bir 
aıaiıya yazıyoruz: 

Karııyaka'da ot 
bizce mahfuz bir 
1931 yılında kiıatl 
bir eyin kontratoı• 
memurlarınca iste• 
tecir ıaıterememif, 
lar da iti tamika 1 

. meden hemen 25 
yazmıılar, fakat e• 
bunclan haberdar • 
Aradan d&rt ıene 

mDstecir detiıiyor, 

tebeddlillt oluyor, 
biriade 1931 yıb•d• 
rato ı&ıterilmedijİ 
layı evin kiraıına 
nuyorl Ev ıahibi 
muameleden ıonr• 
olunca, arayor, t 
1930-1931 ıeneıi k 
IUDU bulup ltelediy• 
rüyor ve bir nı&ddet 
taktan ıonra, beledi 
8 935 gilnlemeçli 
Hyılı tezkere•ile, 
tarbedilmiş olan c•• 
dmdığı kendiıine b. 

Şimdi soruyoruz: 
daı bu konturatof' 
ma1&ydı, belediye 1' 
den yirmi bet lir• 
baktı• olarak mı ta 
olacaktı? Şüpbeıiı 
yurddaı hak11zbi• 
olacaktı. Halbuki 
cumurluğu, bakı• 
boynk dlitmanıdır. 
hakıızhja mahal 
için uir•ıacı tız, 
edeceiiz. 

Btıyiik önderimİS. 
vecizelerinden bi • 

"Herhangi bir • 
ya phıs tarafında• 
zur teYlid edildiji 
da nazariyat biter, 

ve tatkibat baılat•" 
yorlar .. 

Dileriz ki, culll 
zun, yükaek bir .. 
diği matbuatta b~ 
dar eden herhaufİ 
yet, • eıkiden ab 
üç bet ıabrhk bit 
tekzibe değil, f ., i 
lara mllncer ola-
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Binlerce yıl evvel donan Al. R 1 N. v. Van ~:::~11!EE~~=~~~ v~ra::i h~!~ı0:.~~~-
ı ıza vv. f . H. KUMPANYASI rile navlonlardaki değiıiklik-

höce kler canlandıı~ılıyor Der 'lee .. ORESTES it vapuru 22 Jerden acente meıuliyel 
M ücel lithaneiİ şubatta beklenmekte olup kabul etmez. Fazla tafıil~t 

& Co. yükünü tabliyedc:n sonra için ikinci Kordonda Tahmd 
IJunJar Şimdi DOrma) bir şekilde DEUTSCHE LEVANTE LıNlE BURGAS, VARNA ve ve Tahliye tirketi bina11 

y eui Kavatlar çartısı .. HELGA L. M. RUSS " KÔSTENCE limanları için arkasında FRATELLI SPER-
tekam Q( etmekte ve nesil No. 34 vapuru 17 şubatta bekıeai- yük aıacaktır. co 9apur acentasına mfir•-

d • k d • J yor, 22 ıubata kadar AN· .. ULYSSES .. vapuru 24 caat edilmesi rica olunur. vUcu a getırme te ır er 2oos 2663 VERS, ROTERDAM, HAM- şubatta gelip 29 şubatta Telefon: 2004 - • 
Taı'tan: Ruıya fenler aka

demisi tarafından ebedi buz· 
ların tetkiki için toplanan 
konferans binlerce seneden 
beri donmuı topraklar içinde 
hayat eseri göıtermekıizin 
uıviyetlerini muhafaza eden 
hayvanlar hakkında mObim 
tetkiklerde buluamuıtur. 

kiyet ıöıtermiıtir. Birg8n Kiralık hane BURG ye BREMEN limanla- ANVEf s, RoTTERDAM, Ulivier ve şürekii-
tesadüfen tamamile donmuı rına yiikliyecektir. AMSTERDAM ve HAM-

olan bir bataklıkta beş, altı Göztepe'de Halid Ziya .. ALA y A"vapuru 2 Martta ~l~~~hr~imanları için yük Si J~inıİted vapur 
metre derinlijinde yaııyan bey sokaiında (16) numarah bekleniyor, 6 Marta kadar SVENSKA ORİENT 

Uzak Şarkta Skovorodinaki 
de bulunan fenni araıtırma · 
lar istasyonunun yaphiı tec-
rübeler bOyllk bir muvaffa-

Mevaşi 
hracatı azaldı, et 

ucuzhyacak 
Hayvan ihracatımız, iki 

yıldaaberi gliadea ıBne •ıal-
aıaletadır. Bu mDnaaebetle 
mevaıi hayvaaab gittikçe 
fiattan d618yor. 

Allkadarların verdikleri 
malümata g6re, et fiatleri 
Nisandan ıoara çok ucuılı· 
Jacald11. 

Golos 
Şehrinde bOyllk bir 

küçük kaplumbaja cinsinden ev kirahktır. Taliplerin mat- ANVERS , ROTERDAM , LINIEN 
ve hatti b6ceklerden bay- baamııa müracaatları. HAMBURG ve BREMEN 
van n6muneleri elde edil- l•---------••I "VINGLAND" motörü 20 

keftrenler! Mut- limanlarına yükliyecektir. · .aubatta ROTTERDAM, CO-miıtir. Daha birçok nlimu· v 

n•ler tetkik edilerek böyle ARMEMENT H. SCHULDT- PENHAGE , DANTZIG , 
~ laka (Okam~ntol 

binlerce yıldanberi donmuş ~ HAMBURG GDYNIA, OSLO ve IS-
öksftrftk ~ekt!rle- ,.. TROYBURG 25 KANDIN A VY A limanları topraklar içinde yaııyan bir- "-'-' " " vapuru 
rl.oı' t 0 .crft'-- .. dı' __... b tta bekleniyor AN- için yük alacaktır. rok böcekler yeniden can- ' l.ff". ~ -----, ıu a ' 

:r ..........._ ROTERDAM HAM "ERLAND" motörü 28 şu-landırılmııtır. Bunlar timdi ıiz.. ~ VERS, • -
,_ ki batta gelip ROTTERDAM, 

normal bir surette tekAmlU '-\ııl BURG limanlarına yü iye· COPENHAGE, DATZIG, 

etmekte ve nesil vilcude re· ~ cektir. GDYNIA , GOTEBURG, 
tirmektedirler. DEN NORSKE MIDDELHAV- OSLO ve ISKANDINA VYA 

~ SLINJE (D·S. A·S SPANS- limanları için yük alacaktır. 
Kaip aranıyor > KEllNJE) SERViCE MARITIM 

Eskiden poJia memurlu- OSLO ROUMAIN 
ğuada bulunub bilibare hu = "BANADEROS" vapuru "l\LBA JUL YA,, vapuru 
vazifeden ayrılan kocam ,._,, 4 martt~ bekleniyor, iSKEN- 23 şubatta ıelip 24 şubatta 
Bahkeair'in Hacı lımail ma· ~ DERiYE, HAYFA. DIEPPE MAL TA, MARSIL YA ve 
baJJeainden Muharrem otlu ~ BARSELONE için yük ala-

""" ve NORVEC limanlarına Abmecl'in sekiz aytlanberi '-'-' cakbr. 
bayat ve mematından laaber ,.,..,_ yükliyecektir. "PELES.. vapuru 23 şu· 
alamıyorum. Nerede oldu- ~ AMERICAN EXPORT LINE batta relip 21 martta 
iu•u bilenler inaaniyet aa- e Pftrjen ~abapm .. EXPRESS" vapuru 28 MAL TA, MARSIL YA, •e 
mına •ı•tıda adresime ma- ıubatla bekleniyor, NEV- BARSELONE için yük ala-en ftıtnn bir mfte-
lumat vermelerini rica ede- YOKK ve BAL TIMOR için caktır. 
rim. bil tekeri olduğu yük alacaktır. Yolcu ve yük kabul eder. 

lzmirde Bllylk Salepci na uautmayınıE. jOHNSTON VVARREN 
otlu hanında mukim 1

•·------- NE - LIVERPUL 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES:LTD. 
"LESBIAN .. vapuru & fu· 

bat LIVERPOOL ve SVVEN
SEAdan gelip tahliyede bu
Junacaktar. 

"EGYPTIAN,, vapur1 10 
şubat LONDRA, HULL Ye 

ANVERS'ten ıelip tahliyede 
bulunacak ayni zamanda 
HULL itin yük alacaktır. 

"ROUMELIAN ., vapuru 
14 şubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah-
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 
"LAPVVING.. vapuru 14 

şubatta ıelip LONDRA için 
yiik alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri Ye 
vapurlann · isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Kuvvetli mftabil 
yangın lamet "GUENMORE,, vapuru 23 

- -·· • 
Y · • G ı h iatiyenler Şdhap 
uaaaı•t•• ID o 0

• ıe - ~atılı k motör şubatta bekleniyor, LIVER-
rinde bUylk bir yanıın çık· ıhbaı sOrgGo PUL ve ANVERS'ten yük 

mıt ve birkaç uat zarfında 12 beyıirkuvetinde (Dizel) haplarım Maruf ~ ~ çıkarıp BURGAS, VARNA 
t 7 dükkan yaamıthr. markala az kullanılmıı bir ecza depolarında ve KÔSTENCE için yllk 

• Bu Hnada ıenç yaıta bir ..,ot6r aatılaktar. Taliplerin ve eczanelerden alacaktır. 
eresteci de ateıler içinde idarelıanemize mlracaatlan 

idil olmuıtur. Zarar bllyik- illa olaaur. arumlar. ..Vapurların iaimleri, gel-
t ı,:::..::,:::::::_ ______ ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!I me tarihleri ve na•lun tari-lr. ı· 

S . k.' . xı lzmir muhasebei hususjye mQ- feleri hakkında bir taabhiide tavıs 1 010 gu · ririıilmez ... 
!!esi,, söylnyor dorlOğOnden: Birinci Kordoa, telefon 
o No. 2007 - 2008 
-&ı,ıarafı 2 inci ~ahi/ede- idareyi h•ıuaiye akarahndan olup Urlada kiin Ye balen l•--•1111111111--~~!!lll-
tnn bozmamak için bundaa Ziraat bankaıı ile mubaaebei buıuıiye idar~ıinin tahtı O O K T O R 
ekiniyorum. Bu babralar iııalinde bulunan ve 634 lira 80 kuruş bedelli keıifli iki Ah 

Staviaki ile birlikte yaıadı· bap hanenin tamiri 14-2-936 tarihinden itibaren tS 1ın Ali Ag 
1111 ılalere dairdir." mllddetle açık eksiltmeye çıkaralmıtbr. isteklilerin ıeraiti Çocuk Hastalıkları 

S. S · Mtitehaasıaı - iZ gerçekten taVIS· öirenmek Üzere her l[Ün mubasebei hususiye müdüriyeti 
ki'nin ıırdaıı mı idiniz? varidat kalemine ve ketif evrakını aörmek ve ekailtmeye '"'inci Beyler So/uW N. 68 .. B b k • ~ele:on 3452 

- ana ceva verme ittirak etmek iıtiyenlerin de ihale 1'Ünftnde11 evvel Urla ~ 
ü~tür. Hanıi sarları demek mubasebei huıuıiye müdürlüğüne müracaatları. 420 

'!J: o:ık~D ~ ~D !: b:~::b~r!~ 1111111111111111111~1111111111111111~1~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
.. ~t~ .•. bii.u.~nı~:t boın. ~lzmır yun mensucatı! 
lı - Staviıki'de bir sahte- - -

'~~~ d.h .......... doi· ITürk Anonim şirketil 
i .. b· Hayır, yaptıkları mlld- §E _ 
' " r•yri ıuurilikti . ., $ ızmir Yftn Mensucah Tftrk A. ~· nin Halka· § 
- Stavialu'nin son aaat- :5 = 

eri b '-k 5E pınardaki kuma~ fabrikaıı mamulatandan olan := i»T am; ında birıey aöyliye· == = 
~ ır misiniz? $ mevıimlik ve kıthk, zarif kumatlarla, battaniye, § 

li - Çok meyuıtu, hatti fe- 1 tal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
lccte s&rOklediği karısını, ~ kordonda Cumhuriyet meydam .-Jvarmda 186;~ 

~oculclarını bile kendiıile be· ~ numaradaki (~ark Hah Tflrk .Anonim şİr· ~ 
rıber öldGrmek istiyordu... - -
~ intiharı ıerçek midir? ~ keti) maAazaımda satılmaktadır. MezkOr fabrika-ı§ 

t - Şüphesiz bulunan mek- ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malo~ § 
;plırı bunu ifade ediyor. ~ olan mamulatmı muhterem mfttterilerimize bir § 
•nındalci tabancadan da bu - -

ani ı iE defa daha tavıiyey.1 bir vazife biliriz. §_-aıı ıyor. Bu tabanca be- = 
. d = § 11119 i. Staviıki bunu benim - -

dolabımdan almııtı" ~ Toptan satıı yeri: Birinci kordon No. 186 ~ 
::- Şimdi ne yapacakıınıı? ~ Şark balı Türk Aaonim Şirketi ~ 

- lngiltere'ye ritmek, = = 
ora. da hatıralarımı yaımak aE== ~ 
•byordum. Fakat barice $ Perakende sabf yeri: Yeni manifaturacılarda ~ 
çıluaak için bana pHaport §i mimar Kemalettin Cad. Saiır zade biraderler EE ... 

- ·- - --
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZRE'f 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç •e tu

valet çe,itleri utar. 

Sıhhat Bahk Yağı 
NorYeçyanın halis Morina Balık yaiı •u 
Şerbet gibi ;çilebilir iki defa ıiiılHmi.tüı . 

Biricik sataş yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzheı 

SıuuAT EzANEsı 

•etmiyorlar. Şimdi ben de ~ § 
~tiıt olacaiırn. Bir kabare ~ Kuıu otlu-çarııaı Asım Rıza ve biraderleri § KuruI 
•rektörü tarafından bir tek· 5 · 5 
'f yapıld O d 1 1 k := Yeni manifaturacdarda mimar Kemaleddın Cad. 35 

ı. ıa a ro • aca = = 
e mahkemede yaptıldarımı § Yünlü maliar pazarı F. Kandemiroiılu := 
hn ede t t kr ar edece ii m. ,, §JlllHllllllllllllllllllllllllll lllCllllllllllllflllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm 
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Japonya' da seçim devam ediyor, askeri parti kaza
nırsa ~us-Japon barbı muhakkaktır diyorlar 

Uirota'nın iltizam ettiği parti, seçimde kazanırsa, Mongol hudııtlarındaki 
hadiseler bir Rus-japon harbına müncer olmıyacaktır 

lstanbul 21 (Özel) - Tokyodan haber verildiğine mekte olduğu Parti. kazaoıraa, Mongol hudutlarındaki 
gôre; saylav seçimi hararetle devam ediyor. Bu mO- son h4diselerin bir Rus· Japon ihtil4f ına sebebiyet 
nasebetle bnıon Japonya'da bir kaynaşma hflkQm sftr- vermesine mani olacak ve ihtimaldir ki, Japonya'oın 
mektedir. Japon ricali, bu yOzden Uzak Şark hadise- dış siyasası hattan haşa değitecckıir. 
lerini muvakkat bir sftkQn devresine terketmiş bulu- :Aksi takdirde veya askeri partinin galebesi halinde. 
nuyorlar. Zira dış işleri bakam Hirota'mn iltizam et- Rus· Japon harbı mubakkakllr. ------·· ........ ·-------
Genyön kurul 

'foplantısıoda verilen 
kararlar 

Ankara 20 ( A.A ) - C. 
H. P. genel sekreterliğinden 
C. H. P. ıenyön kurulu 
hıftalık toplantısını yaptı ve 
aıaiıdıki işleri görüıek ka· 
rar verdi. 

1 - Bu kıı için hazırla· 
nan parti konferansları bak· 
kında ıelen haberler ince· 
lenmiı ive bu konferansların 
her yerde geniı faideli te· 
sirlcr yaptığı ıörillmüştür. 

2 - Bütün parti orıut
larının teftiı neticelerinin tet· 
kik ine tlevam edildi. Gen· 
yinkurul bfttin illerde yapı· 

\ lan teftit neticelerine göre 
dlzeltilecek itleri tamamla
tacak eksiklikleri bir ilıili 
yerlerine yazmak ve ardını 
kovalamak kararındadır. 

3 - Artvin ilinin de•let 
teıkilltından aldığı şekle 
ı&re, parti tl11rumunda yapı
lacak deiitiklik kararlaıtı· 
ralmııtır. 

4 - Yeni dördilncü es
pekt6rlük sınırına ıiren plu · 
mer ve • Kiri ilçelerinin parti 
kurumlan doiruca ıenel 
aekreterliie bailı olacaktır. 

5 - Elaziz'den baık~ 
Harput'ta da Halkevi açıla · 
caktır. Böylece 23 Şubat 
pazar ıtinti yurtta yeni açı· 
lacak Halke•lerinia sayııı33 
ve eıkilerle birlikte blHlln 
Halkevlerimizin sayısı da136 
ya varmıt olacaktır. 

ltalya 
lngiltere ile uzlaşmak 

niyetinde idi takat .• 
Londre, 20 (Radyo) - Roy· 

ıer ıjan11nın dlplomaei mubı · 
biri bildiriyor : Curnıle Dhal 
ya gaıeıeılnde neıredllen glıll 

raporun lıalyan'ların eline aa 
111 geçtiğini tedkik için reımi 

hiçbir ıabklkat komlıyona ltf 

idi olanuuyacaktar. Neıredtlen 

rapor bult1111 Tını gGll ile 
Otlak bıtları•u al&kadar ~•· 
mekıedlr. Bu rıpor; uluılar 

ıoıyeteal genel ıekrelerll~loe 

gizli kaydlle nrllmlıtl. Rıpo 

ran ne suretle eldfl edlldlgl 
bıkkında Roma b6ktlmeıl oez 
dlade de bir teıebbGıte bulu 
nnlmıyacaktar. Rıımrua bir 
kaamı lfea edllmlı olmaeına 

H~mea tamamı dı neıredllmi 

yecektlr. 
Romı, 20 (Rıdyo) - Dıı 

bakanhğı u loglliz elçiliği 

Jurnale D'ltılya'n1n n"triyatı 

hakkında beyanına bulunmak· 
lan lmlloa ediyorlar. Bu net· 
riyalin ılJMf mıotıı bentıı 

lub edtleımemektedlr. e .... 

Amerika' da şiddetli so-
ğuklar hüküm sürüyor 
flç goıı zal"fı oda clouanların sa

yısı dörtyüzil bulmuştur 
lılanbul, 21 (Özel) - Nev- dur. Bütün havali trenleri 

york'tan haber verildiiine seferlerini tatil etmiılerdir. 
ıöre, Midle Desed ıehriade Kar, 3 buçuk metre kadar 
dayanılamıyacak kadar ıiddetli yükıelmiı buluDuyor. Üç 16• 

bir ıotuk hliklim sürmekte· zarfında soiuklardan 6Jenle· 
dir. Derece, ııfır altında 30 rin miktarı dörtyliz kitidir. 

~-------'-~----~-·---~----------~ 

Balkan aııtantı kon
seyi toplanıyor 

·-·-· Kral Boris; Bulgaristan 'ın Balkan 
paktına girmesi tarafdarıdır 

lıtanbul, 21 ( Özel ) - B. toplantı da Bulgariıtan'ıa 
Antantı dıt bakanları kon· vaziyeti de ıör6tlllecektir. 
aeyi, 2 martta Tevfik Rütdü S&yfeadij'ine göre; Kral Bo· 
Araı'ıa baıkanhğında Bel· riı, Bulıariıtan'ın Balkan 
rrad'da topl~~acaktır. Bu paktına airmeıi taraftandır. 

••• 
Seylah 

B~tarof 1 inci salıif ed<• 
tır. 16,300 lira kıymetinde .. 
15,200 portakal ajacı; 500 
lira kıymetinde 1500 ba· 
dem a;acı, 40,500 lira kıy· 
metinde 22 bin dönlmlnk 
bai sular tarafındın ıötli· 
rlilmüıtDr. 

Hauptman 
Galiba ölOmden 
kutulamıyacak 

Ne•jeney, 20 ( Radyo ) -
K. tll Bauptmao'ıa uulı.ıtı, 

mGelLkllle bet eaıt gGrDoıakıen 
ıonn gazetecilere: 

- Arlık bu adamın HU• 

katlıgını yapmakıao İmllD• 
ediyorum. Onun yapacağı en 
doğru oey, •lttyette oyaıdıgı 

rollo klhnmanı oldo~uoa 

ı~ylemektlr. 

Demle ve Baopıman'ıa dal· 
ma mahkum olıcığmı lllve 

etmlttlr. 

Makallede 
Tifo ve dizanteri 
-Başı.rafı 1 inci sahifede-

Muleıeta; fenni harbe uygun 
bir [ıekilde hareket etmit 
ve fakat ltalyan'ların hava· 
daa bu derece ağır bir ıu • 
rette taarruz edecekleri da
ha evvel tahmin edilmedi· 
ğinden ihata plinı akim 
kaldıiı gibi, ıalebinin de 
ltalyan'lara teveccüh etme· 
ıine sebebiyet vermiıtir. 

Maahaza Ras Mulerela'nın 
az bir milddet içinde daha· 
kuvvetli bir ordu tophyacağı 
söyleniyor. 

lataabul 21 (Özel) - Mı· 
kaJle 'de bat göıteren tifo ve. 
dizanteri haıtaltldarıaın or· 
talıtı kırtp geçmekte olduğu 
bildiriliyor . 

Kaza 
Bir amelenin elleri 

parçalandı 

Torbalı kaıuında Çapak kG 
yDnde bir kitinin ellerinin par· 
çılınmaılle netlcc5leaea bir k111 

olmuıtur. Köy içindeki yollar10 
toprk ıenlyt'llnde çahıan Maı· 

tıfa oğlu Ômea; bayık kaJalın 
dloamltle parçalıyordu. Ulr dl 
a1mhl kıya içinde açtıAı dellğe 
yerleıılrmlt we f ltlll ateılemlıdr. 

Rlr m6ddeı bekllyea Ômer dl· 
namitln patlamadıAıaı doymuı 

f llllla ıGndGACl aannlle ıaklan · 

dıA• yerden çıkarak dloımlte 

yaklaımııtar. O ıırada dinamit 
birden pıtlımıı •e Ômer'ln iki 
ellal parçılaa111tar. Y uah lımlr 
Memleket baetaoeelne getiril 
mittir. 

Y azbk mahsulit tamamen 
mıbvolmuıtur. Tomat, pat· 
lıcan, enıinar, biber, bezelye 
tarlaları ıular altında kal
mıı, ç6rümüıttır. Turfanda
cıhtı ile meıhur olan Nar· 
lıdere ve Balçuva k6ylerin
de bu sene yazlık mahsul 
rayet az olacaktır. 

Yeni kabine 
Don ilk toplantı· 

sını yaptı 

Pekin'de yangın 
Mrdrld, 20 (Radyo) - la· 

pınya kabloeıl, ilk toplant11ını 

bogftn bııbakan A11oa'oın baı· 
kanlığı altında yapmıttır. 

Y eol kıbln~. mıbkemeye 

vnllmlı olanl.rdao blltka Le· 
ledlye mecl!ıl azıl11 ıoıa m4' · 
morlyetlerlol iade etmlııılr. 

Kabine, daka bnı mea'eleler 
etrafında da mOzakrrelerde bu· 
lonmuııar. 

BogGnl cumurba~ka 

oının rlyaaetlnde bir toplaoh 
olıcakhr. 

mubıblrl; bunun son ltılyan 

munf faluyetlni Qzerlne in· 
gllter'e tarafındın verilen az 

çok ıoğok cenb Gıerloe la 
glltere Ue m6zaketeye denm 
etmek arzuıoodan ileri geldi· 
ıtal bıbn veriyor. 

lıtanbul 21 (Ôzel)- Pekin'de çıkan bir yaaıın neticesin
de büyilk mahallelerden biri tamamen yanmııtır. An kaz 
altında• dün 40 kiti çıkarılmııtar. Daha birçok kimselerin 
yandıi• s6yleniyor. Binlerce Aile evsiz kalmııtır. 

Otto • • 
ıçın Arşidük 

lıtanbul, 21 (Özel) - Ölümü genel ıavaıa sebebiyet ve· 
ren eski Avusturya imparatorluiu Veliahdı Prens Ferdi· 
nand'ın o;lu .. Dük Makı Voa Hohenberg" in baıkanhğı 
altında Viyana' da bir tölen tertip edilmiıtir. Bu ıölende 
ltlitün Avuıturya zadeglnı hazır bulu•muılar ve Artidilk 
Otto için tezahüratta bulunmuılardır. Bu ıc>lende verilen 
söylevlerde Avuıturya'nın k•rtar1lmaaı için Otto'nun behe· 

mehal Avusturya tahtına dönmesi lizım ıeldiji söylenmiıtir. 

Bir vapur hattı 
lıtanltul, 21 (Özel) - Geçen Cumarteaintleaberi kaybol· 

muş •lan (Paoaji) adında bir Yunan vapurunun, Selioik 
açıklarında batbiı anlaıılmııtır. Baıta kaptan olduiu halde 
vapurun 1.tıtlin mllrettebatı bojulmuıtur. Kaptanın ve mil· 
rettebattan bazılarının ceaetleri buluamaı Ye Sellnik'e 
aetirilerek t6reale 16m8lml1tllr. 

izınir sicilli ticaret 
nıemurluğundao: 

(Naıit Sart) ticaret unva· 
aile lzmirde Sağır ıokaiında 
50-52-56 numaralarda üzüm 
boyama ve kalburlama, ba • 
dem kırma itlerile yerli 
mabıullar üzerine ticaret ve 
komisyonculukla uir•t•n Na
ıit Sartın iıbu ticaret unvanı 
ve Mehmet Sarta verilen 
vekiletname ticaret kanunu 
h&kllmlerine göre sicilin 
1562 numarasına kayıt ve tes
cil etlildiği ilin olunur. 457 

lzmir sicilli ticaret me· 
murluiu resmi mühilrü 

ve F. Tenik imzası 

1: Vekiletname 
Bin dokuz yüz otuz altı 

ıeneai kinunsani ayının ikin· 
ci perıembe ıünil saat on 
iki raddelerinde lzmir' deHa
limaia çarıısında 14 No.lu 
daireıinde vazife gören aıa • 
iıda m6h0r ve imzasını ko
yan lzmir üçüncü noteri bay 
Tıhıin Amurun vekili bay 
Ali Raif Günyerin yanına 
gelen ehliyeti klnuniyeyi ha
iz bulunan zat ve hüviyeti 
kanun nazarında ıehadete 
ehil görülen kimselerden iz· 
mirde Halimaia çarıısında 
80 No.da terzilik yapa• bay 
Miinir Baıaran ve lzmirde 
Memdubiye mahalleıi Mum· 
cu zade ıokaiı 77 No. da 
oturan Ali oilu Muıtafa lras 
nam phitleri~ tarif ve ıeha · 
detleriyle anlaıılan lzmirde 
Saiır sokağında 50·56 No.lu 
f ıbrikaıında eturan tlccar· 
dan bay Natit Sart anlata· 
catı fibi bir vekiletname· 
nin yazılmaıını iıtedi. Adı 
sanları yukarıda yazıb ıabit· 
leria yanında arzuıu ıorul · 
dukta ı6ıe başlayarak: 

lımirde Satar sokaiında 
50·52·56 No. lula itaretli 
fabrikada kendi nam Ye he· 
ıabıma tiıllm boyama, kal· 
llmlama ve badem kırma 
itleriyle yerli •ahıuller ize· 
rine yaptıiım ticaret ve ko· 
miıyoa iılerimi idareye, ban· 
kalır.la Ye ıair hllkmi ve 
hakiki eılaaı ve mileueıatta 
keadi aamll heaabıma iıtik
raı aktiae, hesabı cari kll
pdı•a tecliyat ve makbuıat 
ifaya, kredi, akreditif, avaaı 
ıuretiyle ve ıair her mahi· 
yette mukaveleler akti feshe 
temdidini iıtemeie. teminat· 
lı, teminataız nnetler akt 
ve imzaya, bordero, keniı· 
mento, ordino, çek, poliça 
ve emre muharrer senetler 
i•za ve ciro ve tediye ve 
kabul redde ve keıideye, 
poatabanelertle ve bankalar· 
ela ve sair hlkmi ve hakiki 

eılıaıta na•ına relmiı ve 
ıelecek emanetler, havaleler 
ve alal akları ve eıya ve aair 
emanetleri iıtemeie, almağa, 

ıOmrüklerde ve devlet de· 
miryollarınd• ve sair resmi 
ve ıayri resmi mile11e.sele· 
den ıelmiı ve ıelecek tara· 
fımdan baıka yerlere sevke· 
dilmek lizere tevdi edilmiş 
ve edilecek etya ve malla· 
rımın muamelelerini yaptır· 

mai•· malları ıve euayı tea· 
lim almaia. beyannameleri 
ve ıicilleri imzılamağa, bil· 
t6a muamelih takip ve ia· 
taç etmeie, timdiye kadar 
leh ve aleyhime açılmıı ve 
bundan ıoara açılacak ve 
tarafımdan uaıkaları aley
ldae açılmıı ve açalacak bn
tla davalardaa dolayı Tllr· 

R. 
Alman el 

görOşll 
hıanbul 20 (Gıel) 

elçlıl bogan dıt iti 
mızı ziyaret etmlıtlf• 

Zayi 
1934-1935 deri 

Soma Altıntaş ilk 
aldıjım ıabadetnafl 
tim. Yenisini al 
eskisinin b6kmil 

So 
Akhisar icra me 

dan : 455 
Bir borçtan del•'

çevrilmesine karat 
Akhiaar'ın hamaaıb 
kiinde 1600 M.M. 
ıak zeytinli yeria 
rene o mevkide 3 
içinde 22 ıak z• 
beıte ikisi köprl 
kiinde keza ayal 
6450 M. M. içinde 
zeytinli yerin keı• 
sede iki hi11eai bir 
a9ık artırmaya çık 
ihalesi 26-3-936 

ıllnD saat 15 te lcr• 
caktır. Oıün mub 
metin yllıde 75 İDİ 
ihale bulmazsa 9·~ 
fembe ıaat 15 te 
madıiı takdirde 
kanuna rörc mu• 
pılacaktır . 

Bu emvalde bir 
sanda buluDanlar 
içinde veıaikile i 
racaatları aksi bal 
maya airemezler. 
liliyeai alana ait .. 
dir. Milzayedeye i 
ylzde 7,S pey akç 
ıarttır. 

1 -3-936 tarihinde• 
arbrma alıcılara açt 
maltimat, iıtiyealıri• 
420 numaraya mi 
illa oluam. 

kiye cumuriyeti 
lerinia ve meclill 
mlle11uelerinia bet 
ve derecesinde bl 
•e 11fat Ye tarikle 
me ve muhaıama 
faaya, ahzll kabza, 
ve ve ibraya, dlitı 
iata, baciz koyma~ 
mata, hakem, ehli 
mulıaıip ve ıiadik 
azline, ifliı talebble. 
dato akt ve imıa :ff 
bOtlla kararlar '' 
alelaiae itiraz v• 
dayaya, ilinlarıD 
iıteme;e, baıkal 
ve azle mevzua ol 
oilum bay Mela 
umumi Tekil tayia 
Diye beyaD ve ikt-' 
llzerine iıbu yekll 
yazmakla beraber 
luaa•lar yanında 
okunup manaıı • 
•eli ve mladerac:I 
ıuna uyıun oldujO 
kılındıktan soara 
pimiz imza ettik 
ledik. 
Mlekkil: lmza11 
Şıhitler: lmzalar1 ~ 

Noter relllP 
ve vekili 

Gün yer 
Umumi No. 1860 
Huıuıi No. 1-5 

Bu •ekiletaame 
dairede saklı 34 
No. lı ve 2 klnunu 
tarihli aılına uyı~ 
tasdik kılındı. 19-"' 
ıubatıaın on doku 

1 lzmir çlaC 
reami mıbfl 

Amur 


