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Sahile 2 . Yenı Asır 

Soyadı Adlarını Tescil 
E~ .. -·ren 

Son yirmi dört saat içinde 
soy adlarını tescil ettirenlerin 
isimlerini yazıyoruz: 

ikinci Osmaniye mahallesi 
molla Ahmet sokağı 2 numa
rada A:i Akkemik, Kemer cad
desi Çv cl< sokak 6 numarada 
Şükrü Abraş, Şehitler caddesi 
11 numarada Sa ·m oğlu Ah
met Albay, Halil efendi ma
hallesi 300 numarada Mehmet 
Tevfik Aratekin İkiçeşmelik 
Hasta mesçit molla sokak 8 
numarada Fatma Amarg, Fettah 
mahallesi 6 numarada Bekir 
Selami Emreogen, Kalafat ma
hallesi Küçükcengiz sokak 7 
numarada Ahmet Kaygunulug, 
Şehitler mahallesi N. 3 M. Reşat 
Kuştimur, cedid mahallesi 558 
sokak 16 numarada Cemal 
Kanğur, Alcancak Mes'udiye 
caddesi 2 numarada lbrahim 

t oğlu Hasan Tandoğan, İkiçcş
t melikte kahveci Servet T e
mizkan, üçüncü Karataş Halil 
Rıfat paşa caddesi 355 numa
rada Hasan Uzuncalar; Tele
şirketinde kavas Ali Tat, Bor
nova divan yolu 12 numarada 
Fahri Toğu, Mecidiye mahal
lesi irfan sokak 108 numaralı 
evde :Adem Ertep, Şehit
ler caddesi 33 numarada 
Sami Payaz, İkinci Mahmudiye 
mahallesi M. Kazım Otaç, Şamlı 
sokak 69 numarada Jihmet 
Rasım Lenger, Giizelyah 1032 

Eşref paşa 
••••• 

Bir Posta Ve Tel
graf Merkezi 
Eşrefpaşada bir posta ve 

telgraf merkezinin açılmasını 
çok lüzumlu gören posta ve 
telgraf başmüdürü bay Naimin 
teklifi üzerine yapılmakta olan 
tetkikat hitam bulmuştur. Bu 
hafta içinde keyfiyet alikadar-

t lar arasında görüşülerek karara 
(bağlanacak ve icabına tevessül 
olunacakbr. 
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Doğum 
Hususi muhasebe müdürü bay 

Hasan Fehmi arkadaşımızın 
bir kız çocuğu dünyaya geldi
ğini sevinçle haber aldık. Yav
ruya uzun ömürler temenni 
eder ve anasile babasını kut
lularız. 

a an aş 
numarada Cemile ve validesi 
İştar, Mes'udiye mahallesi 33 
numarada Mehmet Harman, 
Hasta sokak 40 numarada Ali 
Fadıl Gönlügür, Tilkilik Dere 
sokak 50 numarada Mehmet 
Hu1üsi ve efradı ailesi Günlan, 
Karşıyaka donanmacı mahallesi 
Sa!ihpaşa sokak 129 numarada 
İbrahim Dirlik, Mecidiye mahal
lesi 119 numarada Hüseyin 
oğlu İbrahim Direk, Bornova 
Bınarbaşı köyünde Hüseyin 
Demiryazıcı, Mirali mahallesi 
Karakapı sokak 124/146 nu
marada İbrahim Ethem Ada
kan, Batçı Mesçit 357 nu
marada Selim Ödeatılan , 
Aydın demiryolu kumpanyasın
da boyacı Kemal Özpilatin, 
birinci Süleymaniye mahallesi 
Kiremitçi sokan 30 numarada 
Halil Özvan, birinci Süleyma
niye mahallesi 18 numarada 
Kerim Köksüyôlr. Karşıyaka 

hacı Davut sokak 1 numarada 
Cemal V ecan, Mirali mahallesi 
karakapı sokan 124 numarada 
İbrahim Ethem Adakav. Aydın 
demiryolu kumpanyasında silici 
Sabri Değirmenci, Aydın de
miryolu kumpanasında amele 
Mustafa limoncu, Aydın demir
yolu kumpanyasında amele Hin
diyeli ali Ürkmezer, Aydın de
miryolu kumpanyasında amele 
Hasan Özkaraduman soyadım 
almışlardır. 

Muallimler 
~ .•. -

Mahallesi inşası 
Şimdiye Kadar 206 

Müracaat Vardır 
Yangın yerinde Kordondan 

Erkek Lisesine giden M. Ne· 
cati caddesi üzerinde inşa et
tirilecek olan iki yüz evli mu
allimler mahallesi işi kuvvetli 
bir safhaya girmişti. 

Bu mahallede taksitle ev 
yaptırmak için maarif müdür-
lüğüne yalnız İzmirdeki mual
limlerdcn şimdiye kadar 206 
müracaat vukubulmuştur. 

Diğer bazı muallimlerin de 
yeniden müracaat etmek üzere 
oldukları haber alınmıştır. 
Diğer vilayetlerde bulunan 

lzmirli muallimlerden de bazı 
müracaatlar yapılmıştır. 

Mahallenin inşası muhakkak 
gibi görünmektedir. 

n araret e 
ğ rla dıla 

Dün ü sayımızda y:ızdığunız 
gibi Biiyiik Utus Kurulta_yın.n 
cuma günü yapılacak açılma 

merasiminde bulunmak üzere 
C. H. F. vilayet idare heyeti 
reisi Yozgad saylavı Bay Avni 
Doğan, İzmir saylavı Bayan 
Benal Nevzad, Bay Halil, Ba
lık"!!ir saylavları Bayan Sabiha 
Bay Hacim Muhiddin, Denizli 
saylavı Bay Haydar Rüşdü, 

Kastamonu saylavı Dr. Bay 
Şükrü Osman, Kütahya saylavı 
Bay Lütfü Kırdar, Çanakkale 
saylavı Mustafa dün sabah Af
yon trenile Ankaraya hareket 
etmişlerdir. Saylavlar Basma· 
haneden ve bir kısmı da Karşı
yaka' dan bindiği iç.in Karşıya
ka istasyonunda hararetle uğur 
lanmışlardır. Merasimde vali, 
belediye reisi, fırka ve şehir 
meclisi azaları, banka müdür
leri, birçok doktorlar, kız mu· 
allim mektebi talebeleri ve 
saylavların şahsi dostları bu
lunmuşlardır. 

Elektrik Tarif esi 
Bakanlıkça Tasdik Edildi 

Son defa Nafia müesseseleri 
komiserliğinde toplanan tarife 
komisyonunun yaptığı elektrik 
kilovat tarifesi Bayındırlık ba· 
kanlığı tarafından tasdik ve 
komiserliğe iade olunmuştur. 

Yeni tarife, evvelcede yaz
dığımız veçhile beher kilovat 
için 19 kuruştur. Yeni tarife 
altı ay müddetle muteber ol
mak üzere ikinci Kanundan 
muteber olacaktır. 
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Köy Bürosu Faaliyetleri 
Köy bürosu her gün bariz 

bir şekilde, kendi kendine fa
aliyet sahasını arttırmakta ve 
çok müsmir işler görmektedir. 
Köy bürosu için ayrılan daire-
ye bazı ilaveler yapılmıştır. 

Köy bürosu, köy ihtiyaçları
nın tabi tutulacağı sıhhi şera-
it hakkında bir talimatname 
hazırlıyarak tabettirmeğe baş
lamıştır. Bu talimatnameler 
köylere gönderilerek tatbiki 
için muhtarların yardımı iste
necektir. 

Milli Kütüp
hane sine-Bu Akşam sr ELHAMRA 1. 

ması 

Yüzlerce film arasından seçtiği Altın filim!er serısınm birincisini takdim ediyor : 

KIZIL ÇARiÇE 
10 binlerce. figüranın iştirakile ve milyonlar sarfile meydana getirilen Canlı Bir Tarih -

Aşk - lhbras ve İhtişam Filmi. Başrolde beyaz perdenin ve güzelliğin kraliçesi 

MARLENE DIETRICH 
Fransızca sözlü Paramont süperfilmi 

Dikkat• Bu akşamki film için yüzde 30 - 45 e kadar tenzilat temin eden karneler 
• hazırlanmıştır. Hemen aldırınız. 

Yalnız çarşamba akşamına mahsus, ve kazananlara kıymetli hediyeler vereceğimiz 
musabaka tertip edilmiştir. 

Musabakaya koyduğumuz filmlerin isimlerini - Musabaka şeraitini ve kuponlarını 

Kişede~ Mutlaka Alınız 
.... Bll~ .................. İln ..... m:2 ...... m!!li91.'!m .... :m'llms2~~~~ 

dolayısı ile bugün gündüz matinelerinde geçen haftaki filimler gösterilmiyccektir. 

- .... 
- - · -~ ... ...M ~ -

....... 
Satın Alınma 

lVI~seles· 
Nafia müesseseleri komiser 

vekili bay İlmi evvelki akşam 
Afyon trenile Ankaradnn şeb· 
rimize gelmiştir. Bay İlmi, Ay· 
dın dereiryollarının hükümetçe 
satın alınması hakkında Anka
rada devam eden müzakere
lerde hazır bulunmuştur. Hat· 
tın satın alınması için yapılan 

müzakereler iyi bir şekilde ne
ticcleumiştir. Aydın hattı ida
re meclisi murahhası teferrua
ta ait bir mesele iç.in idare 
meclisinden talimat almak üze
re t&rar Londraya gitmiştir. 
Murahhasın dönüşünde hattın 
satın alınması meselesinin kat'i 
olarak bitirileceği tahmin ed 1-
mektedir. ---
Büyük 
Gediz Köprüsü 
İnşaah ikmal Edildi 
Büyük Gediz betonarma 

koprüsünün inşaatı bitmiş ve 
köprü üzerindeki şose kısmınn 

inşasına başlanmısbr, Köprüden 
umumi şoseye bağlanacak var
yant yolların ikmali de çok 
yakında mümkün olacaktıır. 

Köprünün muvakkat kabul 
muamelesinin yapılması için 
vilayetçe bayındırlık bakanlı

ğından müsaade istenmiştir. 

Posta Teftişleri 
Posta ve telgraf müfettişle

rinden Bay Edip ve Bay Şev-

ket merkez postahancsi, havale 
kişeleri ve müdüriyet kasasile 
muamelatı umumiyesini teftise 
başladılar 

• ı•ıce••-ı.. 

Anl{arada 
Sigorta Komisyonu 

Toplanacak 
Ökonomi bakanjığı, yakında 

Ankarada toplanacak olan si
gorta komisyonuna İzmir ve Is

. tanbul ticaret odalarının birer 
rapor hazırlamalarını i~temiştir. 

Şehrimizde bu hususta araş
tırmalar yapılarak mufassal bir 
rapor hazırlanacaktır. .. ._,,. 

Köylerde 
Soyadı Defterleri 

Nüfus müdürlüğünden soyadı 
işleri hakkında nahiye müdür 
lüklerine bir bildirim gönderil
miştir. Bunda köylerde oturan
ların soyadı defterlerinin hazır
lanarak nahiye müdürlükleri 
tarafından vilayet nüfus mü
dürlüğüne gönderilmesi isten
miştir. 
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Odalar Kongresi 
Türkiye Ticaret odaları kon

gresi yakında Ankarada top
lanacaktır. İzmir ticaret odası 
murahhaslarının yakında An· 
karaya davet edilmesi beklen
mektedir. Ökonomi bakanlığı, 

. kongrenin toplanması için İcab 
eden bütün hazırlıkları bitir
miş.tir. 

e 
Umumi Meclisi 

10 Martta Toplanacakhr 
Vilayete bağlı muhtdif dai

relerin yeni yıl masraf bütçe
leri hazırlanmş ve vilayete 
verilmiştir. 

Henüz verilmemiş olan mas
raf bütçesi olarak yalnız maa
rif bütçesi kalmıştır. O da bu
günlerde verilecektir. 

Vilayet bütçesinin yeni yıl 

varıdatı bir buçuk milyon lira 
olarak teshil edilmiştir. Hal
buki vilayete bağlı dairelerin 
masraf bütçelerinde beş yüz bin 
liralık bir fazlalık vardır. Bu 
paranın bütçede ne suretle 
kapatılacağı henüz meçhuldür. 
Yalnız nafia başmühendisliği 

bütçesinden geçen yıl bütçesi
ne göre bazı yollar inşası için 
27 bin liralık bir fazıalık var
dır. Vilayet umumi meclisinin 
toplanma tarihi (10) mart ola
rak tesbit edilmiştir. Yakında 
umumi meclis azasına daveti
yeler gönderilecektir. 

Vilayet daimı encümeni ya
kında yeni yıl masraf bütçeleri 
üzerinde tetkikata başlıyacaktır. 
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Vali Teftişte 
Vali generel Kazım Dirik 

dün odemiş, Tire ~e Torba'ı 
köylerini teftişe gitmiştir. Ge
neral bugün dönerek vilayet 
daimi encümeninin toplantısına 
başkanlık edecektir. 

Oda Meclisi 
Ticaret ve Sanayi Odası 

meclisi bugün Bay Hakkı Balcı 
oğlunun başkanlığında toplana· 
rak borsanın yeni yıl bütçesini 
tetkik ve kabul edecektir. 

Bergamada 
Hayvan Sergisi Açıldı 

Ziraat bakanlığınca dün Ber
gamada açılmış olan hayvan 
sergisi için tetkikatta bulun
mak üzere Bergamaya giden 
vilayet baytar müdürü Bay Adil 
bugün dönecektir. 

.... ···- • 1 

Difteri Aşısı 
.,Cuıııartesi Başlıyor 

Şehrimiz sıhhat müdürlüğu 

mekteplerdeki 6-12 yaş ara
sındaki çocuklara mecburi ola
rak difteri aşısı tatbiki ıçın 
icabeden hazırlıiı yapmıştır. 
Vekaletin emri mucibince cu
martesi gününden itibaren aşı 
tatbikine başlanacaktır. 

Bağ Fidanı Dağıtılıyor 
Ziraat Bakanlığının Manisa

daki asma fidanlığından vila
yet bağcılarına elli bin asma 
fidanı dağıtılmıştır. 

Bunlardan bir kısmını Ziraat 
müdürlüğü getirterek alaka
darlara dağıtmış ve bir kıs
mını da bağcılar Manisaya 
giderek fidanlıktan almışlardır. 

Teffiz Komisyonu 
Vilayet teffiz komisyonu dün 

öğleden sonra vali muavini bay 
Sedad Erimin başkanlığında 
toplanmış ve mübadillerden 
bazılarına ait dosyelerin mua
melelerini bitirmiştir. 
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Bir Yeşil Deli 
Kadınların modayı, eks 

sinema perdesinden ve yah 
sinema artistlerinin adet • 
hayatlarından aldığı artık b 
kesin bildiği bir şey oldu. 
Modanın ifratına kapılan 

dınların hatta bu taklid oı 
kında zevk ve mantıktan 
ayntdıkfan da nz o!tın 
!erden değildir. 
Zıpçıktı Amerikalı bir sin 

artisti, etrafında kendi çir 
liğine karşı hasıl olan lika 
diyi ortadan kaldırmak 
alaka uyandırmak için tı 

larmı yeşile boyamış, ve 
avuç konfeti serpilmiş gibi 
çil yüzünde her bir lekeye 
tika isimler takmış. 

Bu olur deliliklerinden d 
aşkın bir zır delilik ammn, Aııs 
rika gibi garaib diyan 
memlekette hemen pek ta 
bir şey. 

"Katcrin,. adını taşıyan 
divanelikler kraliçe~inin ade . 
hareketini, zevkini pek yakın 
etrafına sirayet etmiş gör
ben yine şaşmıyacağım. Li · 
eğer bu moda etrafında d 
çıkıp şarkın. garbın moda dl 

r:ıklılarına geçerse işte o 11 
man berbad olacak ve bu 
daya kapılan kadınlar da 
deliliği takınmış olacak ar. 

Aman yarabbı. Şöyle haP": 
limde tasavvur ediyorum 
O zaman bütün güzellerin, fW" 
zelliklerin kızıl kızıl ve ç • 
çeşit adlı çillerle, zehir yu 
gibi gök yeşil boyalarla 
volduğunu gördükçe y 
karanlık göreyim diye sıkı 
gözlerimi yumarak beynİlllf 
yapışan yeşil bir kertenkele: 
savar gibi şiddetle başımı 
layonım. iki gece bır ağaç te
pesinden aşağı inmiyecek ka
dar gayri tabiilik gösteren sine'" 
ma artisti varsın kendi ba .. 
lile kalsın. Varsın yal 
kendi etrafında bukalemun ta .. 
biatılı, garibeler meraklısı k•., 
dıolara sirayet etsin, var 
isterse başka milletlerin zır d9"' 
lileri bulunsun da onu taklid• 
Jcalkışsın amma, Aman sakJll 
fürkiyeye, Türkiye kadınlatl 
bu ·berbad moda intikal ve .ı
ra yet etmesin. 

Tırnakların tabii rengini bo'" 
zan ve sanki tırnak koparıl
masında kanlı bir yarası k~ 
mış duygusunu veren \<ırlDJ 
boyaya bile içerleyib, kızı& 
dururken bir de yeşil bo 

modası çıkarsa tepemin ataca 
ğını hissediyorum. 

Hele güzelim beyaz ve lek 
siz yüzlerin taravetini kızıl 
zıl çiller bozarsa o zaman ,.-. 
olurum bilmem. 

Halk evi 
Konferansları 
2a Şubat Perşembe 
GUnU Akşamı 

Halkevinde muallim baJ 
Hakkı Baha Pars tarafındaO 

"Tarih büyünce Türk sr 
ciyesi,, mevzuu üzerinde bit 
konferans verilecektir.Okur. 
Jarimızın bu konferansı ka"' 
çırmamalarını tevsiye cdel'İI! 
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~ an ar ı ı örmüş Gibi orkardı 
tın -o.--e----özcı Prntoriçe Katerin Petroyu di şerefine tertib edilen suva-

Sapkınah~k~anına soktu m~, rede bulunmağı kabul etmi~tit. 
den k du umdarın hoşuna gı- Merasimin fevkalade ihtişamm-

u .. a ınlardan b" · · w 

Utu ihtiı~ ırını çagırır, dan salonların büyük bir itina 
J l açlarla garip bir şe- . '.. . d b" 
: an Petroya : ıle suslenmış olması~ an ıl-

L Piycr Al k · 1· t hassa memnundu. Zıyafet sa-
11;00 e sıycvıç, ş e J ·ıd· w. • 

d. llşınak isted"w• · k d I onuna geçı ızı zaman ımpa-
ı. ıgınız a ın ge -t>· rator ansızın şunu sordu : 
1~~~ck yanından ayrıldı. k Burada hamam böcekleri 

lllh Uzel ve genç bir vücudun yo ya .. · 
•rı varlığı mı, sesinin müziği - Pek az haşmetmeab ... O 
•d dıran cazibesi mi bu ateşli kndar az ki bahsedilmeğc değ-
Ö ~llıı derhal teskin ederdi. mez. Daha bu sabah bir tane-
rt~ c ki b ş dakika önce et- sini canlı canlı dıvara mıhJan-
~al rıa torku salan çehresi der- dım. 
bir a~ h tebessümler saçan Zabit bu izahatı vermemiş 
kik:.c ~e olurdu. En nazik da- gibi parmağı ile bir böceğin 
hatd ar a azimkar göründüğü can çekişmekte olduğu yeri 
kaptt k:ndini büsbütün yeise ıöstcrdi. 
iildi lt~gı saatlar da eksik de- Çar geveze zabiti tokatladı. 
rad ~ arva'da ordusunun uğ- Ayaklarını vura vura ziyafet 
tii~gh·· ho.~gunu haber aldığı salonunu terkctti. 
bitk· ungur hüngür ağlamış, Sinir Buhranları 

ırı \' • 
laııştır M ~aş~ın bir halde kal: Petronun şuursuzca hiddetleri 
har k: aıyctı, ondan sonrakı çok sıktı. Etrafına saldıran bir 
tbrı:. attan kendisini haberdar deli gibi müthiş buhranlar ge-
l'et Re cesaret edememişlerdi. çirirdi. Sonra yaptıklarına pe-

h ro Böcekten Titrerdi 
ret şiman olurdu amma iş işten 

lieıc l,0 böceklerden titrerdi. geçerdi. Bu hususta bir ~ok 
'bil k azılarını yalnız görmesi hikayeler anlatılır. Romanof-
ter~· endinden geçmesine ye- )arın tahtına çıktığında çocuk 
lle ;· kRusyada hamam böceği- sayılacak bir yaşta idi. Tor-
lt• 0 benziycn ve " dermes-.. ad nacıhk öğrenm~ti. Bütün giin 
'arcİ

1 

ı verilen bir böcek fildişi veya doğrama akasmı 
tdil~~· T eınizliğe fazla dikkat üzerinde çalışırdı Devlet işie-
ltr k IYtn yerlerde bu böcek- rine kulak astığı yoktu. Tor-
dan by~~şırlar. Petro, bunlar- aacılığa o kadar fazla !arıl-
tında ır~nı hususi apartımanla- mıştı ki bu meslekte ihtısas 
laıa gorecek olsa oradan düş- kazanmak için Paris ve Lon-
lııiştı ~b~eri üzerine hücum et- dra'dan birçok alatlar getir-
•ıl. it 1 kaçardı. Hem de na- mişti. Sanki o bir imparator 
Yazj ... Saraylarım değiştirdiği, değil de bir marangozdu. Pet-
>11k 

1
2a ~ıktı.ğı zaman en . bü- ro'nun bu el işleri hala Pet-

b. tndışe~ı bu böceklerdı. rograd müzesinde degw erli bir 
Qlt .. f • 

~İt) • iun ordunun maru za- yer tutmaktadır. 
1••··~~1ndea biri tarafından ken- - Sonu Var -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Girit Zelzelesinde 
lOölü VeSO Yaralı Var 
~:•ndiye, (A.A) - (Girit 
lki ~at.Bu sabah fasılalarla ••r • ıka süren şiddetli yer 
•lrıt~lntıları his edilmiş ve sar
k,r arı Yer altı gürültüleri ve 
Çok otnlık takip etmiştir. Bir 
t.,h .~\' Yıkılmış veya az çok 
da ~lata uğramıştır. Kandiya
iki oı·~n yol tur, fakat civarda 
li~sa u ve beş yarah vardır. 

/\. r nıühimdir. 
•d~ tina, 25 (A.A) - Girit 

sındak· ' . d .. k" . 6lrn·· ı zeıze e e uç ışı 

lia~ş, I iki kişi yaralanmıştır. 
ar ar mühimdir. 

Zelzele, Siklat adalarında, 
Morada, Kahire ve Mısırda 
hissedilmiştir. 

Atina, 26 (A.A) 
Girit adasını sarsan hareketi-_ 
arz neticesinde 10 kişi ölmüş 
50 kişi de yaralanmıştır. Kan
diye müzesinin bir kısmı yı-
kılmış ve kıymetli birçok eser
lerler harap olmuştur. 

İstanbul, 26 (Hususi) - Gi
rit Adasında'ki zelzeleler de 
sayısız ev yıkılmıştır. Şimdiye 

kadar 12 ölü ve bir çok ya
ralı sayılmıştır. 

l A L E ' n;n Kurulduğu 12 Senedenberi 
Görühnemiş Mühim Bir Filim Geldi .. 

Go ·: Yürüyen Mumyaları. 
Gör: Ateş enen Mezarları 

• 
. or: Çin Esrarını 

Çırıde Esrar .. Hindde Esrar .. Denizde Esrar .. Karada Esrar .• 
Bu Un TUrklyede Heryerden Evel İlk Defa 

( B U G ÜN) L A L E de 

!ta ya l tiJıafın I-liil<me Hava esi Hak <ıli1dak· 
abeş T el,.lirine Ce 'ap Vermedi. Son 

abeş Notası ala Cevapsız Kalmıştır 
ea111•11111•11111111111lllml1Dl111111111111111111111111911111111•111111&111111 

ROMA 26 (A.A) - Havas kalı ve bir İsveçli zabitin işti- ı Şimdi buna cevap yazı!makta-
Aj.ansı muhabirinden : rak etmelerini istiyordu. İtalya dır. Habeşistamn teklifleri ev-

Ita!ya ıle Habeşistan arasın- bu teklifi reddetmişti. vela doğrudan doğruya müza-
da daha hiçbir itilaf akdedil- Ecnebi mem'cketlerden gelen kereyi itilafı ve nihayet hakeme 
mcmi~tir. İtalyan hükumetinin bazı haberlere göre H:ıbeşista- havaleyi ihtiva etmektedir. 
İtalya ve Habeş karakolları nın bu son şarttan vazgeçeceği İtalyan cevabı daha yazılma-
arasında 6 kilometre derinli- rivayet edilmektedir. Mamafih mıştır. Adisababada doğrudan 
ğinde bitaraf bir mıntaka te- Romada bu hususta hiç malü- doğruya müzakereye başlan-
sisini teklif ettiği malümdur. mat yoktur. Adisababada bu mıştır ... 
Habeşistan bu teklifi prensib mesele üzerinde cereyan eden BRUKSEL ~5 (A.A) - Bel-
itibariyle kabul etmiş ve buna müzakerelerden bir netice alın- çika z bitleri Italya ile Hebe-
mukabil bitaraf mıntakada su dığı meçhuldür. Yine ecnebi şi~tan arasındaki m~nazaalı 
kuyuları bulunmasından ötürü memleketlerden gelen haber- mıkntaltahhu1?fud1 un~ tagdıd cde-
b d ~ k b"l ı · · b 1 d l ld w .. 1· 1 ce mu te ı rnmısyonun me-e evı a ı e erının u mınta- er en an aşı ıgına gore ta ya . . k t . ki 
k d b t ı · · h"•kA · 1 . h k saısıne ıştıra e mıyece er. a an ser es çe geçme erını u umetı mese enın a eme B l "k h"kA t' b ka a · e çı a u ume ı u r rı 
şart koymuştu. ltalya şartı ka- havalesi hakkında Habeşistan İt l ı·t l H b 'ht" 
k . . .. . ~ yanın, a ya - a eş ı ı-

abul etmıştı. Aynı zamanda tarafından gonderılen notaya lafının halline bitaraf unsurla-
Habeşistan hükumeti bi- cevap vermemiştir. rın müdahalesine karşı yükselt-
taraf mıntakayı tahdid ede- Habeşistanın notası Romaya miş olduğu itirazlar üzerine 
cek olan heyete bir Belçi- 23 Şubat tarihinde gelmiştir. almıştır. 

Tra zo ıda ~avalar 

lıkJastı 
.~ 

TRABZON, 26 (A.A) - Bir 
kaç gündür hav 1ar ılık, gü
neşli yaz havası gibi geçiyor. 
Ziraat ve meyvecilik faaliyeti 
bu yıl pek geniştir. Ziraat da
iresi külliyetli portakal, man-

darina fidanı dağıtmıştır. Fın
dık bahçelerinde imar işi faa
liyettedir. 

Fın I< 
Borsası da 

Trabzon, 26 (A.A) - Dün 
ve bugün Borsada 74,200 ka-

buklu tombul fındık 22,5 dan 
20,080 kilo iç fındık 47 kuruş
tan satılmıştır. Mevcud istok 
çok az kalmıştır. 

Bay Şii rü Kaya 
İstanbul, 26 (Hususi) - İç 

işleri bakanı bay Şükrü Kaya 
Ankaraya hareket etmek üze
redir. 

Aydın Demiryo ları 
12 Milyon Türk Lirasına Satın Alı
nacak Ve 40 Senede Ödenecektir 

ydın 
Satın 

Demiryol 
lınması 1 

n n 
• 
ın 

İstanbul : 26 (Hususi) - Hükumetimizle Aydın hattı ara
sında bir müddetten beri devam etmekte olan satınalma müza
kerelerinde şirketi temsil eden Bay Eden Ankara'dan şehrimize 
geldi. Bay Eden derhal Londraya hareket etmiştir. Londra'da 
şirket hissedarlarile görüşecektir. Avdetinde mukavele imzala-
nacaktır. Hat 12 milyon Türk lirasına satın alınacak ve 40 
senede ödenecektir. 

Ankara, 25 (A.A) - Aydın 
Demiryolunun satın alınması 
için bir müddetten beri şehri-

mizde yapılmakta ve muvaffa
kiyetle ilerlemekte olan müza
kerelerin neticeye yaklaşması 
üzerine bu hususta malumat 
almak maksadiJe kendisine mü-

lerin mali şartlarına ait tefer
ruat hakkında hisse sahipleri
nin son kararını almak üzere 

Londraya gidiyorum. Müzake
ratın intacı için yakında avdet 
edeceğim. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 25 (A.A) - İcra Elektrik Şir eti racaat ettiğimiz Aydın Demir-

yolu mümessili Bay Eden mu- vekiller heyeti bugün başbakan 
habirimize şunları söylemiştir: İsmet İnönünün reisliği altında 2,5 Milyon Lirayı İade Edecektir Aydın hattının mübayaası toplanarak muh ı elif ifler üze-

Ankara 26 (Hususi) - Devlet Şurası lst.anbul Tramvay Şir
ketinin davasını bugün redde karar verdi. Şirket iki buçuk mil

için bir müddetten beri muvaf- rinde görüşmelerde bulunmuş 
fakiyetle cereyan eden ve kati v~ bu işlere ait kararlar ver-

yon lirayı iade edecektir. safhaya dahil olan müzakere- miştir. 

Sivil Tayyare ektebi 
....... ~• ... 11 

Leh - Alman Enstitüsü Açıldı 
Ankarada Açılıyor Vecihi Müdür 

Tayin Edilmiştir 

. ··-·-·· -
İstanbul, 26 (Hususi) - Hükumet Ankarada sivil tayyare mek

tebi açmağa karar vermiştir. M~kteb müdürlüğüne meşhur tay
yarecimiz bay Vecihi tayiıı edilmiştir. 

BERLİN, 26 (A.A) - Bu
gün Alman - Leh enstitüsünün 
açılma merasimi yapılmıştır. 
Merasimde bakanlar, Lehistan 
büyük elçiliği erkanı, Leh ko
lonisi ve davetliler hazır bulun-

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon 3151 BUGÜN Telefon 3151 

.............. ._ma ......... rmı.-1m1 
Büyük teveccüh ve ragbetlerine mazhar olduğu İzmir halkına şükran borcunu ödemek için 

Mevsimin iki büyük ve müstesn~ filnıi . 
İle tanzim ettiği muhteşem programını takdım edecektır 

1 - FEDORA , Fransızca Sözlü 

MARİE BELL tarafından temsil edilen ve aylardanberi sabırsızbkla beklenen 
Sardao'nun şaheserinden muktebes hakiki bir sanat abidesi 

2 - HA YATTA BiR DEFA A~~:mca 
GUST AV FRÖHLİGH ile CAMİLLA HORN'un beraber oynadıkları iki saatlık kahkaha filmi 

AYRICA ( 3 - FOX dünya havadisleri. En son spor haberleri, siyasi hadisat, Londra 
mülakatı, ifs:timai haberler vesaire. 4 - NOEL BABA renkli Mikimavz 

SeansJ?...r : Çarşamba 15, pertembe 13, cuma 11, cumartesi 15 de başlar. Son 21,15 sean
ıında ~ FEDORA l gBsterilir. 

Pv..ar, pazartesi,~~lı günleri 15 de başlar. Son 21,15 seansında [ Hayatta Bir Defa] gösterilir 
~ergün son 21,15 stlansı "UCUZ HALK SEANSI" dır. Fiyatlar birinci 25 balkon 35 

Mususi 50 kuruştur:/" 
~ ~ .. 

muşlardır. Verilen konserde 
Şopenin eserleri çalınmış ve 
Kipura şarkı söylemiştir. 

Lehistan büyük elçisi ile 
akademi müdürü Alman - Leh 
eyi kültür münasebetlerini kayd 

ve iki komşu memleket ara
sındaki yaklaşmayı tesit et
mişlerdir. 

11"7.7.XZ-/'.Jr.T..aY"~llllill .. 

~BuAkşam 
N 

~ Elhaınrada Biiyii c 
;-..; M.. V .. 

usaıncre ar •. 
K C. H. F. Buca nahiyesinin 
sı geçen hafta }aptığı müsa

mere bugün saat on yedide 
Elhamrada tekrar ediliyor. 

Yüksek ecnebi ailelerine 
mensup amatör artistler bu 
ikinci müsamerelerinde daha 
fazla muvaffak olabilmeleri 
için. birkaç gündenberi Şehir 

~ gazınosunda provalarını tek
rar etmektedirler. 

Herhalde bu akşam İzmir
liler Bucanın tertip ettiği bu 
müsamere ile çok neş'eli sa-

~ atler geçireceklerdir. 
~'2YL1~~AJl!'jl"Zl2!--( ( I., 



BORJIY A 
- ts -

- Gel yavrucuğum gel de
di. Bir saatbr seni bekliyorum. 
Aşkının esiri benim yiğit ars
lanım artık sen benimıin. 

Kadının şehvet ihtirasından 
soluyan nefesi şövalyeyi ken
dinden geçirdi. Sarmaş dolat 
olmuşlar kendilerinden geçmiş
ler baıka bir ileme dalmıf
lardı •.. -·-BİR GÜN SONRA 
Şö•alye Dragastan ıüzel man

zaralı saraydan aynhp otele 
döndüiü zaman yorgun ve bit
kin bir halde yatağa düşmüş 

derin bir uykuya dalmışb. Ge
ce yansından iiç saat sonra 
yatan bu adamı sabahın seki
zinde otelci uyandırdı. Maksa
dı o güne ait otel kirasını is
temekti. Kirayı pqin almak 
otelin şqmıyan u.süllerinden 
biri idi. Ragastan ceplerini yok
ladı. On parası joktu. Derin 
bir ah çekti, gözü parmağın
daki yüzüğe ilişti Bir kuyum
cu çağınlmasını otelciye söy
ledi. Kurnaz herif derhal işi 
çakmıştı. Tanıdığı yahudi bir 
elmasçmın çok yakınında hu
hınduğu cevabını verdi. Şö

valye hazır elbise satan bir 
adama de ihtiyacını söyJe
yince otelci ayni yahudinin 
bu işi de gördüj'ünü iJive 
etti. Koşarak yahudiyi ahp ote
le getirdi. Uzun sakallı ba adam 
Ragastamn elmas yüzütünü gö
rünce a\...h batından gitti az 
kaldı küçük dilini yutaaktı. 

Genç Şövalyeye nasıl diller 
dökerek onu kafese koyacağını 
düşündü cebinden küçük bir 
terazi çıkardı elması tarttı, pa
zarlığa girişti. Durmadan konu
şan bu adam evveli elmasın 
dörtte bir kıymetini vermekten 
başlıyarak uzun pazarlıktan 
sonra üçte bir kira kananaat 
edebildi. Ragastan da karyola
sının üzerine yıi'ılan kostum
lardan hoşuna gidenlerini çekişe 
çekişe pazarlıkla aldı. Giyindi, 
kuşandı, otelin üç günlük 
pe~ın kirasını da verdikten 
sonra pek ~z kalan para
ları cebine indirdi. Sokağa 
çıkmak için hazırlanıyordu. 
Otelci Şövalyeye bir ziyaretçi
nin geldığini haber verdi. Zaif, 
narin yapılı, kısa boylu ihtiyar 
bir adam olan ziyaretçi odaya 
girdiği zaman Şövalyenin önüu
de yerlere kapanırcasına iki 

biikfüm eğilmişti. Otelcinin yü
zünde bu hürmet eserinden bir 
korku uyanmıştı. Ziyaretin se
bebini öğrennıek için odadan 
ayrılmak istemiyordu. Ragastan 
bir işaretle otelciyi kapı dışart 
etti. 
Bumınia beraber otelci anah

tarı deliğinden içeriyi gözctiie-
mcktcn ve konuşu!anlan işit
mekten v:ı:zgeçmemişti. Ziya
retçi kendisini takdim etti: 

. -:-- Sinyor Yakcmo ~nde
n zım.. 

- Ne atiyorsunux Mösyö 
Yakomo? 

- Size takdim ve tC3lim 

- Kesede yüz altm var. is
terseniz lütfen sayınız. 

Ragastan şaşırdı. Kulağına 

inanamıyordu. Bağırırcasına 

seslendı; 

- Ne dediuiz. Yfiz altınını 
var. Bu altınlar benim için mi.! 

- Evet, zatınız şövalye Do
ragastan cenaplan için. 

- Lakin altınları ııönderen 
kim! 

Y akomo bunıpk çebre:ıinde 
manilı bir tebessüm uyandırdı. 
Ragastan keseyi çözdü alhn
lan saydı. Yüz altını hemen 
kemerine yerlefbrirken .sevin
cinden ~şırmışb. ihtiyar daha 
fazla kaJmıyarak çekilip gitti 
bu meçhul ziyaretçiden bazı 
ıeylu sorup öğrenmek istiyor
du. Tekrar ötelciyi çağırarak: 

- Senyör Yakomo nerede. 
Otelci yerlere kadar iğilerck 

gitti efeııdim, dedi. Şu daki
kadan itibaren otelcinin Şöval-
yeye karşı davranışı değişmiş
ti. Bunun farkına varan Ra
gastan otelcinin kula.ğmd:m 
çekerek dedi ki : 

- Seni gidi şeytan seni 
hepsini gördün işittin değil 
mi? 

- Aman Monsenyor otelim
de sizin gibi büyük bir ada
muı misafir olması şerefi beni 
çıldırtıyor şimdi. Anladım ki 
otel parasını peşin istemekle 
en büyük kabahatı iflemiş bu-
hmuyorum, beni affediniz. O
telde ~tediğiniz kadar kalınız. 
yiyiniz, içiniz onpara istemem, 
sizin hu:ıurunm ve 11erefiniz 
yeter. 

- Ne demek istiyorsun an
lamıyorum. 

- Demek istiyorum ki ote
limi şereflendirdiğiniz zaman 
kim olduğunuzu bilmiyordum. 
Şimdi hepsini öğrendim muhte-
rem misafirim, Roma şehrinin 
iftihar ettiği sinyorlardan ve 
herkesin başının tacı olan h:ış
metmabın arkadaşı, dostu bel-
ki de akrabasının biri ımış 
bunu şimdi otele gelip giden 
ainyor Yakomodan öğrendim: 

- Sinyor Yakomo \nm? 
- Sinyor Yakomo Madam 

Lükre~n en gizli işlerinin mü
dürü, güzel manzaralı köşkün 
amiridir. 

Oteki titriye titriye söyle
diği bu sözlerden sonra geri 
geri çekilerek Şövafyenin ya
nından çıktı. Ragastan bir 
müddet daha düşünceye daldı. 
Yerinden f ırlıyar~k ahıra koş-
tu atını hazırladı şahin gibi 
üzerine atlıyarak bir gün ev
vel Roınaya girdiği yoldan 
FHöransa şosesi üzerinde ileri-
lemiyc koyuldu, neye karar 
vermişti nereye gidiyordu. Bel-
ki bunu kendisi de bilmiyor
du, Yalnız genç Şövalye
nin kalbinin yakan tutuşturan 

- Scnm Ym· ...... ··················~·········-······· 
e e 1 ··r 

edilecek bir cmaMt var. 
Cevahmı vererek mantosu

\'l11Il altından çıkardıiı bir ke
ae.yi masnMn üstüne bırakta. 

#Ba kese md& bir su çıkan.u,a: 

Geçen Perşembe günü Öde
miş toprağına bıraktığımız sev
gili babamız bay Ahmed f.fo
rahnm ölümü doyısiyic büyük 
matemimize ve cenazesine işti
rak ·· fünde bulunan bizleri 
taziyeye koşan, rahmetliye ve 
ailemize karşı yüksek ve ne
cih bağlılık.kır gösteren sayın 

J dostlarımıza aziz Ödemişlilere, 

J 

Zabit ve Asker kardeşlerimize 
candan te~ekkirlcriınizi !una.rıL 

Rifat Morali, Nail Morah, 
Halit Morah (290) 

'""' - --~ 

ulgar - Yunan Ayrılığı 
Yunanistan B lgaristandan Kork
makla Acuna Küçük Düşüyormuş!. ____________________________ ... _____________________________ _ 

Yarı Resmi Bir 
SOFYA, 24 (Hususi} - Bul

gargazeteleri Bulgaristanın tes 
lihatı hakkında Yunan erkanı 
harbiye reisi tarafından yapılan 
beyanatla hala meşgul bulunu
yorlar. Yunanistan tarafından 
verilen yatışbncı teminat bu 
neşriyatın önünü almamıştır. 

Yarı resmi "La Bulgarie" 
gazetesi 20 Şubat tarihli ga
zetesinde buna dair bir maka
le yazmıştır. .. ., n k8lenin yazanı, 
Yunan askeri mahafilinin ne
den do!ayı birdenbire Bulgar 
teslihah hak! 'ı. tehlike bo
rusu çaldıkları. . nlıyamadığt

nı yazdıkt:uı sonra Bulgari.sta
nın buna karşı koymak için 
müstacel tedbirler alınasını 

istiyor ve diyor ki: 
" Bütün bu işlerde gizli bir 

yan, bir mistisizm vardır ki 
bunun içine girmek bizim için 
imkansızdır. Bazıları bu pabr
dmın başka maksatlara matuf 
olduğunu ve Bulgar tehlikesi
nin bir vesileden ibaret oldu
ğunu söylüyorlar. Bo ·görüşe 
ortak oluruz. Gerçektir ki po
litika çok kez buna benzer 
manevralar yapa'rak asıl iste
diklerini gizlemcğe çalışır. Fa
kat bizim cenub komşularımız 
bizim fikrimizce kendilerini kü
çük düşürecek olan bu vesile
lerden daha iyilerini bulabilirler
di. Zira şimdi acuna karşı kimse
ye kötülüğü dokunamıyacak olan 
bir komşularının tepeden tır
nağa kadar siJihh ve birbirine 
andlaşmalarla bağlı komşular

la sarılı olduğu halde kendisi 
silahsız kalan bir komşunun 

tasavvurlarından titriyor gibi 
görünüyorlar. Bundan az ev
vel Atina gazetelerinden birisi 
Yunanistanin yalnız başına hiç 
bir yabancı yardımı olmaksı
zın Bulgar tehlikesine karşı 
koyabileceğini yazmıştı ki bu 
d~ Bulgaristandan korkusu 
olmadığını gösterir. 

Bulgar tehlikesi masalı Bul
garistanın gfıya bir takım Yu
nan, hatta Tiirk topr2kları iize
rinde emeller beslediği sözün
den Heri geliyor. Halbuki Bul-

Bulğar Gazetesi 
mıştır. Bulgaristan silahlanma
mış ve silahlanamıyor, bunun 
b:rsine olarak. dört yanında 
herkes silahlanırsa ve ·şte ba
rış için küçük bir tehlike bu
dur. 

Bulgaristan Atinada yapılan 

Neler Yazı) or 
diyor ki: 

"Bu yazı, bizim değil.Yunan
lıların bufgarlara karş.t davra
ıuşlannda çeki düzen olmacb
ğmı bilen bitaraf Balkan işleri 
görücülerini p.şkınhğa uğratsa 
yerı vardır. Zira Bulgar 

So/yfldaıı Bfr 1\lmıza1a 
ithamlara aykın olarak, Nöyi hükfımetlcrinin yaptıkları biç 
muahedesini bozmamıştır. Fa- bir vakıt söylediklerine ay-
kat cenupda akı~ızca bizi it- k ı r ı düşmem!ştir • Bundan 
ham edenler hakkında ayni şey dolayıdır ki Bulgaristanı "Sözle 
söylenilebilir mi? On!ar azlık- iş arasındaki mesafeyi hala an-
lara karşı, ve kendi murahhas- hyamamış olmakla,, itham eden 
larının imzasını taşıyan bir pro- Atinalı arkadaş, son yıllar 
tokolda söz verdikleri şeylere içinde yurdumuzun barış sever-
karşı muahedeyi bozmamışbr liğini bütün ehemmiyetile tak-
mıdır? Bq protokollar bugüne dir eden uJuslararası umumi 
kadar ölü harflerden ibaret efkarraı aldatmağa hoş yere 
kalmışlardır. uğra~ıyor. Yurdumuzun Yuna-

y unanhların Bulgaristandan nistana ve diğer komşularına 
korkacak hiçbir şeyleri yoktur. karşı gösterdiği son derece 
Eğer Yunan - Bulgar hudu- memnuniyet verıcı temayül-
dunda tahkimat yapmak ıçın lerini bilmemezlikten gelmekle 
milyarlar harcayacakları ger- de haksızlık ediyorlar. Hükü-
ç.ekse, bu milyarları denize metimiz.in Yunanistana karfı 
atmış olacal--Jardır.,, ara bulucu davranııının son bir 

Ertesi günkü sayısında da belgesi de Dospat Dağ or-
aynl gazete Atinada Fransızca manian meıeleıinde uluslar 
çıl.:an "Mesaje d'Aten,, ga- arası kurumunun öğüdlerine 
zetc.sinin bir yazısına cevap uygun olarak yapılan anlaşma-
veriyor. Bu yazıda Bulgar büku dır. Zaten, sözüne inanılır şa-
metinio anlaşma temayülleri hidler, arası kesilmeksizin ulus-
hakkındaki şifahi teminatını lar arası bailannı sağlamlan-
hiç bir suretle tahakkuk ettir- dırmağa cabalıyan Bulgar siya-
mediği ileri sürülüyordµ. "' La sasının dürüstlüğünü son za-
Bu!garie" buna karşılık olarak manlarda tasdik etmişlerdir. ,, 

g ız Dış akanı 
erline Gitmek Üzredir 

garistanda aklı başında bir •, _ • - , • 

adama bus;in böyle bir şey B C S B M ••}"" k f 
söyleseniz~ sadece gülecektir. ay on aymen u u a a 
Bulgarlar yurtlarının bugünkü . Hakkında Kr_alla Görüştü 
durumunUJl realitesini çok eyi . 

Loi' DR,. 25 (A A) Ka teatisine mevzu olan mescle-anlamışlardır- Bunun için ma- 1 n · - -
cera arkasında. koşan düşün- bine toplantısının bitmesini mü- leri rnliıakereye amade bulun-
celere kapılmıyorlar. Bulgaris- t~kipı. Sir .c?n Saymen kralı ması tabii ve aşikar bir şeydir. 
tanın biridk emeli bütün at':lln zıyarel etmıştır. Bakattın Ser- Almımya, L.on.dra teb!iğinde 
ile, istisnasız bütün memleket- - ,,..Jini ve ş rici Avrupa seyahat- zikredilen yeni nte,cleyi yan1 
ferle barış içinde yaşamalltır. larını rlyaret rnm~sini görüş- hava me!eft!sini müzaUereye 
Daimi ve yürekten bir istej'i de müş oldukları ~ zannecii:mek- amade olduğunu bildirdirdiği 
bütün gücünü iç sak1amlığına ve tedir. zaman bir çok ecncl>i gazet~-
sağhğuıa bağlamaktı. BERLİN 25 (A.~)- Kores- leri bunu öbür meselelerin mü-

Yine bize diyorlar ki Bulgar pandans ciıplomafffi'. _ gezetesi, zakeresi reddedildiği şeklinde 
tehlikesi Bulgar silahlanmasın- İngilfeıc Almanya ~'ltlasları tefsire yeltendiler. Halbukı Al-
dan ileri geliyor. Bu ela bir hakkında tefsiratta bul~aıoak manya'nın doiu misakı hak-
ma.saldır. Hem &s bu Bulgar diy~ ki :. lcındaki tek!ifleri ve Tuna mi-
sila?l~nm~sa vesilcs~ . o kadar Almanya'nın. az çok uzun. ~ f't-a;;kı hak~ında izah~ iSte?1'e'si 
eskidir kı artık tesın kahoa- umandan baı nolitai na~•r l esasen mtialCC're halindedir. 

Isviçre ---
Teslihatiııi çoğaltıyo 

Alman Tefsirleri 
Bertin 26 ( A.A) - AlınaD 

matbuab, teslihatinin çoğalbl-
ması hakkındaki lsviçre reyii'" 
mı neticesi hakkında tcfsiratt• 
bulunmaktadır. Borse Caytunfr 
lsviçre hükıimctinin muvaffakı'" 
yetinden ve lıviçre ulusunu• 
aklıselimindcn dolayı sevinaı~"' 
te ve marksiımin mühim bit 
hezimete uğradığını aöylemek.
tedir. 

Cermanya gazetesinde ı.viç"' 
re hükümetini tebrik edeıclı 
Isviçrenin silah taşımak aıilll 
ve kabiliyetini göstermiş oJdu-
itJnu bildirmektedir. 

İçki Y :ısağı 
LITREROK, 26 (A.A) -

Ayan ve meb'asan meclisleri 
çok hararetli müzakerelerdefl 
sonra Arkansias devletinin içffi 
yasağının kafdmlmasıua zayıf 
bfr ekseriyetle karar verilmiştir· 

Bay La al 
Yugoslavyanın Paris 

Sefiri ile C~rüştii 

rugosla uııan m 1 'ar-is se/ ü·i 
Ray • ;palaJiko11iç 

Paris 25 (A.A) - Bay Lnv•i 
Yugoslavyanın Paris sefiri baf 
Spalaikoviçle Fransız ve Avus" 
turya bakanları arasında sotl 
zamanlarda yapılmış olan te
maslar hakkında görümüttür. 

Avusturya'da 
Bir Plf\bisit Yapıl· 

nıası lhtinıali Vaı·dıt 
Parir, 26 (A.A) - Bay Ber

ger Valdeng!n beyanatı hak
kında mütaJcalarda bulunaP 
Alman istihbarat bürosu J.;u 
beyanatın Avusturya hükume-
tinin bir plebisit yapılmasın'" 

dan korkmakta oluğunu göster
mekte bulunduğunu bcyen et
mektedir. 

Avusturyadaki nasyonal sos-
yali&t nıahafil bir plebisit ya"' 
pıldığı takdirde kendilerinin 
ekseriyeti kazanacakları fik
rinde bulunmaktadırlar. 

Londra, 26 (A.A) 
Neville Çamberlain Avusturyıs 
başbakanı B. Şuşnigi kabııl 
etmiştir. _ . ,. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bulgar Ordusu Bugün Ne Halde 
Bulgaristana Askerlik Bakımından Bir Bakış 

lVIecburi Askerlik Hizmeti Bulgaristanın Büyük Ekseriyeti için Bir ülk · 
Olarak Kalmıştır - Bugünkü Bulgar Ordusu 30 Bin Kişiden ibarettir 

B J B~LGAR ORDUSU 
A u gar ıhtiyat zabitlerinden 

f\lrtin F ·h · b"t Itri b" : ... ransız ı tıyat za ı -
Offi _ırhgınin fikir naşiri olan 
llıad tıcr de Reservc mecmua
t1· a Bulgar ordusu hakkında 
ur ct"'d 8 I u ncşretmektedir. 
h•Ji=· gar ordusunun bugünkü 
Ord 1 ve bundan · başka bu 
8ll) u:~n teşekkülü tarihç~si ~l~ 
huı~ rıatanın askeri vazıyetını 
b" adsa eden bu etüdün mühim 6or .... 
ti Ugürnüz kısımlarım bildi
Yoruı. 
8l1LGARİST ANIN UMUMİ 
Bu . V AZIYETİ 

lOJ l lganstanın sathi mesahası 
1 dır ' 8?. kilometre murabbaı-
re · S Nufusu, 1930 tahririne gö
lllet ,885,000 kişidir ki kilo
llltkc ~aşına 51,7 nüfus düş
llGfu ltdır. Bugün Bulgaristanın 

B su 6 milyona çıkmıştır. 
•ın ulgaristanın kara ve nehir 
llli~rları 1846 kilometredir. Bu 
y tardan 523,8 kilometresi 
~ros~vya ile, 485,7 si Yuna
•e ;; ile, 234,6 sı Türkiye ile 
da 5 i Romanya iledir. Bun
~111 başka Bulgaristanın 311 
d 0ıtıetre uzanhğmda sahili de 
''dtr. 

4 Bnfgaristan dağlarla ayrılmış 
, llııntakaya munkaaemdir : 

l - SOFY A HAVZASI : 
)ii Sofyada S80 metre ve en 
2.~tk tepesi olan Vitoşada 
) 7 metre irtif aında olan bu 

t ~~la ~inıalen Balkan ve ~en~-
8-J Riıa dağlariyle ~evnk~·~: 
ı~•n dağlarının yuksenligı 
latı.J ile 2,000 metre arasında 

11 Üf eder ve en yüksek 
2;~tas1 olan Yumrukçal da~ 
lll 3 metredir. Bu dağların şı
.. •l eteklerinde Tunaya akan 
.. th' ~ •rler vardır ve Tuna hav-
ı., •na doj'ru giden bu toprak
~ Bulgariıtanın, en kesif nü
t ta Yerleridir. Bu dağların en 
lıa~lı geç.id yeri 1877 de mu
L ~tbeleriyle meşhur Şipka 
-vrazıdır. 

't-l'UNA HAVZASI: Bu arazi, 
~okdan Karadenize kadar 
lrı kilometre ıreniıliğinde az 
l lalı Kalker bir yayladır. Bu 
ı '-ıi, üzerinden l.ir çok nehir· 
d;,. leçtiği için, münbit ma~sul
'-' ve ormanlak ve aynı za
~ 'a~ da Deliorman. haric. ol
f k uzrc nüfusu zıyadeııylc 
._.~ıJ.dır. Balkan dağlarmın en 
~rn kısmı olan Stara - Pla
tid hın albnda bir küçük ko
lt .0 r aıevcuttur ki burası ırül-

"

tiyJc meıhur Kazanbk ova
d1r. 

1f 3 - ŞiMALi TRAKYA 
._. ~ VZAsı : En iyi bir surette 
l>i,.talaafaza altına alınmış geniş 
~ 0~a~ır. Balkan dağl.ar~ndan 
~ sdadesinin mütemmımı olan 
'd Odop dailanna kadar temadi 

er. 

)' 4 -BULGAR MAKEDON
la\..~~ : . Meata ve Strumca ne
de~ açbkJan dar vacliler-

ll "*etekkildir. 

Her şeyden evvel bir ziraat 
memleketi olan ve hububat, 
tütün, sınai nebatlar, pancar ve 
gül yetiştiren Bulgaristan ara
zisinin yüzde 35 i ormanlarla 
ö:tülüdür. 

Nüfusunun yüzde 80 ni köy
lüdür. Yalnız bir şehir, Yugos
lav sınırlarından 50 kilometre 

ateşli Şnayder topları ile müceh
hezdi. Banş halinde Bulgar 
ordusu 55,000 kişilikti. Balkan 
harbı esnasında ise Bulgaris
tan, 620 bin kişiyi silah altına 
almış ve cebheye 11 fırka gön
dermiıti. 

Bulgar neferi, muti ve ta
hammüllüdür. 1877 dcnberi iş-

lah konulmuştur. 
Muahedenin 66 ve 69 uncu 

maddeleri asker mikdannın 20 
bin kişiyi geçmiyeceğini fakat 
bundan ayrı olarak Bulgaris
tan'm 10 bin silibh jandarma, 
orman bekçisi ve polis efradı 
ile 2157 kilometrelik sınırlan 
için 3 bin muhafaza memuru 

1877 Sava§uulcı Bulgaı· Ordusn Bu Halde idi 
uzakhkta bulunan Sofya, 300 tirak ettiği üç harb esnasmda- bulundurabileceğini taırih et· 
bin nüfusludur. Diğer büyük da Bulgar neferi meziyetlerini mektedir. Zabit mikdan asker 
şehirleri, 85,000 nüfuslu Filibe, göstermiştir. mikdannın yirmide biri olarak 
Romanya sınırından 15 kilo- Burada Bulgaristanın 1915 de tesbit olunmuştur. Müddeti bit-
metre uzaklıkta ve Karadeniz merkezi devletlerle birlikte har- meden değiştirilen cfrad nia-
kıyısında 61,000 nüfuslu Varna be ıririıi esbabını izah edecek beti de yirmide biridir. 
ve 47000 nüfuslu Ruscuktur. değiliz. Yalnız ıunu ıöylemek 28 Nisan 1922 tarihine ka-
Umumiyet itibarile, 93 şehir- isteriz ki bu giriş bazı muha- dar Bulgaristan'da bir mütte-
den 19 u 20 bin nüfustan fazla lef ete maruz kalmıştı. Yalnız fikler askeri kontrol komiı· 
ve 15 i 20000 ile 10000 nüfus muhalefet reisleri hapse atı?- yonu çalışmış ve o müddetten 
arasındadır. makla kalınmamış, askeri ceza sonra bu komisyon vazifesini 

idare bakımından vaktiyle kanununda da hadisatın önüne bir tasfiye heyetine terkttmiı-
16 ~aireye ayrılmış olan Bul- geçmek için bazı tadilat ya- ti. 25 Mayıs 1927 tarihinde 
garıstan, 19 Mayıs 1934 inkı- pılmağa mecburiyet hasıl ol- toplanan büyük elçiler konfe-
libından beri bir müdürle idare muş ve bundan başka balkan ransı, Bulgariatan'ın ıilihaız-
edilen 7 mıntakaya munkasim· harbinde başkumandan olan Jaoma hakkındaki muahede 
dir. Vaktiyle adedi 2557 olan General Savof hiç bir kuman- maddelerini tatbiktaki ırayre• 
nahiyeler de bir kaçının bir danlık kabul eylememiştir. tini müşahede ettikten sonra, 
araya ıretirilmesi ile azalbl- Ayrıca iki general, Petrof her nevi kontrol teşkilibm 
mışbr. ve lvanof istifalarını vermeği liivetmit ve 31 Mart 1927 
BULGAR ORDUSUNUN TA- tercih etmişler ve Petresburg'- tarihinde de tayyarecilije aid 

RİHÇEsl daki Bulgar sefiri general Rad· tahdidat kaldınlmıtbr. 
Bulgar orduaunun ilk nü- ko Dimitriev ile diğer on beı 

veleri, 1877 harbinde teşkil ~ulgar zabiti Rus ordusunda 
olunan ve aynı zamanda Bul- vazife almışlardır. 
gar ve Rua zabitleri tarafından 29 Eyl61 1918 mütarekesi 
12 ğönüllü taburudur. mucibince, Bulgariatanın elinde 

Ayastafanos muahedeainden 
sonra Bulgar ordusu, üçer ta
burluk 8 alaydan mürekkepti. 
1886 da Şarki Rumeli ilt: bir
leştikten sonra alayların adedi 
12 ye çıkarılmış ve aynca or
duya süvari ve topçu alaylari 
ile fen kıt'aları ilave edilmiştir. 

1912 yılında, Balkan harbi
nin arefesinde, 2 veya 3 yıl
lık mecburi hizmete müatenit 
Bula-ar ordusu 9 hrka ve 11 
mustakil süvari alayından mü
rekkepti. Bulgar piyadesi Man
liher ttifeji ile topçusu İle aeri 

her biri 16 piyada taburundan 
mürekkeb 3 fırka ile muatakil 
9 süvari alayı bulunmakta idi. 

NEUILL YDEN SONRA 
N euilly barış muahedesi iae 

Bulgaristana temamen baıka 
bir askeri teıkilit vermiştir. 

Neuilley muahedesi, Versay 
muahedesi modeli üzerine ya
pılmq muahedelerdenclir. Mua
hedenin 65 inci maddesi mu
cibince, mecburi hizmet laj've• 
dilmit ve onun yerine, muahe
deuih 72 inci maddesi hlk
mlnce mllddeti 12 yıldan apjı 
olmaıuk &zere l'lnnllil tewki· 

Meslekten yetiıme bir ordu 
tesisi, esaunda çiftçi bir mem
leket olan Bulgaristanda çok 
ırüç olmuştur. Daha 6 Teşrini· 
aani 1920 tarihinde Stambolis-
ki, "Temps" muhabirine bu 
hususta fU beyanatta bulun
muıtur: 

GÖNÜLLÜ ASKER 
TEŞKiLATI 

"Bulıraristanda göniW6 asker 
teıkilib temamen gayn kabil
dir. Araziye ziyadesile merbut 
olan Bulgar köylüaü, yüksek 
bir maq mukabilinde dahi olsa, 
hele uzun mliddet için, tarla· 
aım terkedip orduya gelmez. 
Orduya girecek olanlar., daha 
z;yade aergtlzeştçi veyahut 
E oılevizme meyyal anasırdır 

ki bu da memleketin nizamıDI 
bozacak mahiyettedir. Bunu 
Bulgar Komünist reisleri de 
söylemişlerdir. Bu vaziyette 
siyasal mücadele daha kuvvetli 
olacaktır. Halbuki ancak ahzi 
asker teşkilih sistemidir ki bir 
orduya ulusal vashnı verir ve 
orduyu partizanlar orduluğun
dan çıkarır, Fransızlar bunu 
çok iyi bilirler. Müttefikler bü-
tün teşkilatı kontrol etsinler. 

• Buna razıyız. Esasen 30 bin kiti 
ile B~aristan, barışı tehlikeye 
koya bilir mi?,, 

Hadisat, bu beyanabn komü-
nis tehliksine ait olan kısmının 

. doğruluğunu is bat etmiıtir. 
MECBURi ASKERLiK 

Mecburi askerlik hizmeti, 
Bulgarlann büyük ekseriyeti 
için bir ülkü olarak kalmışbr. 
27 Mayıs 1933 tarihinde Sob
ranyada saylav Kimilef, bütün 
meclisin tezahüratı arasında, 

memleket sınırlarının müdafa
asının ücretli askerlere emni
yet edilemiyeceğini söylemiş 

ve mecburi askerlif[in yeniden 
tesisini istemişti. 

1922 Yılında, Bulgar ordusu 
11 bin kişiden mürekkeb iken, 
hükumet askeri kontrol komis-
yonundan, her yıl kurra usu
liyle üç sene hizmet için 8500 
kifiyi asker çaiJrmayı ve bu
na mukabil ordunun mikdannı 
33binden2Sbine indirmeği taleb 
etmiştir.Bu taleb kabul olumnut 
tur.Fakat müttefikler, Bulgaris· 
tanın hususi vaziyetini nazarı 
dikkate alarak ırönülü hizmet 
müddetinil2 yıldan6yıla indir-

mişler ve Sofya büyük kilisesinde 
Svela Nedelya komünist sui
kubndan sonra 25 Niaan 925 
de muvakkat bir zaman için 
1 O bin a-önüllü toplanmasına 
müaaade etmitlerdir. 

BULGAR ORDUSUNUN 
BUGÜNKÜ TEŞKiı.A Ti 

Bulgar harbiye bakanlıj'I, 
bakanlık claireai ile b&ylk er
kim harbiyeden mllrekkeptir. 

B6y6k Erkim harbiye, kıta
Jann teıkili, alızı uker mua· 
melib ve askeri vaziyetlerin 
tetkiki işleri ile meıpl her biri 
içer bımhk iki daireden te
tekktıl etmektedir. 

Aynca topçu, fenni kıtaab, 

ıüvari kıtaatı mnfettiflikleri ile 
idare ve levazım dairesi, sıh· 
hiye daireıi, bütçe ve kontrol 
dairesi, askeri muhakim dairesi 
topografya dairesi, ukert di
van ve Harbiye mektebi vardır. 

Bug&n Bulgar ordusunda ala
yın fevkinde bir ukeri cilzütam 
yoktur. 

Bulgariatanın 8 alay piyadesi 
vardır ve bunlann garnizonlan 
Sofya, Plevne, RU1C11k, Eski 
ZajTa, Sliven, Şumnu, Vartza 
ve Dupnitza'dır. 

Her alay, bir erkinıharbiye
den ve 3 taburdan mllrekkep-

tir. Her taburda bir erk' 
harbiye, 3 piyade bölüğü v 
ağır makineli tüfenk bölü 
vardır. Bir bölüğün izami m 
cudu 2 zabit ve 120 ,pefer 
Her alayda bunlardan bq 
bir de kontrol kıtası denen 
bölük vardır ki bu da bir 
kanı harbiye ile iiç takımd 
mürekkeptir. 

Cüzütam'lann inkısamına m 
ni olmak için N evilly mua 
desi, bir alaym asgari mev 
du 52 zabit ve 1600 nefer 
azami mevcudunu 65 zabit 
2000 nefer olmak iftere tes 
etmiştir. 

Bulgaristanın ıüvari kuvv 
3 alaydır. Her alay, bir erk 
harbiyeden, 4 süvari bölüğü 
den 1 mitralyöz grubundan 
1 de aynca bir gruptan m 
rekkeptir. Azami mevcudu • 
zabit ve 720 neferdir. 

Topçu kıtaatı, ikisi sahi 
ve birisi cebel olmak 
tiç bataryadan teşekkül 
3 muhtelif gurupta, her 
üçer bataryalık 3 sahra top 
grubundan ve müstahkem me 
kileri muhafaza eden 9 bat 
yalık silahsız diier 2 gurup 
mürekkeptir. 

Müstahkem mevkilerin ü 
dalıildedir: Sofya, Şumunu 
Vidin, ikisi sahildedir: Var 
ve Burgaz. 

Hiçbir topun çapı 1 OS mi 
metreden fazla olmıyacaktı 
Cebel bataryalarının asırai m 
cut 3 zabit iJe 200 neferdi 

Fen kıt'aab, bir erklnı ha 
biye, 2 iıtihklm bölüp 
projektar ve 1 k6prüeü gu 
bundan müteşekkil 3 tabu 
dan, üçer bölüklük 2 bisikl 
tarafından ve aynca ilç m 
vin kıtadan mürekkeptir. H 
taburun azami mevcudu 14 
bit ve 500 neferdir. 
Levazım 8 depo ve 8 bölü 

1 

ten ve sıhhiye de 3 depo · 
8 hastahaneden mürekkeptir. 

Her nevi askeri tayyare • • 
memnudur. Sivil tayyarecilii 
gelince, 12 polis memuru ta 
yarecilik öğrenib pilot vesi 
alabilirler. Fakat bunlar da ta 
yareciliğe filen iştigal için ol 
mayıb ticari tayyareciliği kon 
rol etmek içindir. 

KADROLARIN VE EFRA 
DiN YETIŞTIRILMES 

Ordu 6 ill 12 yıl için sen~ 
de imzalanan ve 40 yaşını ge 
memek &zere hizmet edece 
olan 18 ile 28 yatı arasındak' 
ırönüllülerden mürekkeptw. 1 
abzı asker şubesi vardır. 
çük zabit'er efrad arası 
dan seçilir ve bunlar 4 i 
8 ay kurs gördükten ve ayn 
1 sene küçük zabit n 
sıfatiyle hizmet ettikten 
vazifeye başlarlar. 

Zabitler, Bakalorya ile 
dikleri Harbiye •ektebiade 
ıene her hanp bir pbede tah· 

- &Hau 9 1"1etı Sa/ada -
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Sahlef • ı Yenl Asır 

N~~olyon . rrrr- ~ Istanbul Elektrik Şirketin~n ~!!a~ 
Mısırdan Dönerken ~ Şfırayı Devlet Şirketi MahkUm Etti 

--------------- ~ t?!M p :w ... Lavalette'ın Anımları - ~ 
UL/L//1ZLLL/.LZA~ 

2-

Bonapart Coşkun Seslerile Maiyetini 
Büyülemek istiyordu 

Lavalet; endişe ile Bonaparta 
bakıyor: 

- Evet dönelim general.. 
körükörüne tehlikeye atılmıya· 
hm, eğer görünursekl... 

Bonapart omuzlarını kaldırıp 
sert bir sesle: 

- ileri!.. Geri dönmek yok. 
Hayır daima ileri.. Ülkümüz 
büyük azmimiz kavidir. Mutlak 
bu engeli aşıp g~çeceğiz ... 

- Sesinde öyle inanh bir 
kuvvet vardı ki amiral boyun 
eidi.. Diğerleri ses çıkarama
dı. Ancak gece yarısından sonra 
ini bir rüzgar Bonapartın ,id
detine yardım eder gibi yel
kenleri şişirdi. Gün ;a.ğarınca 
a:emi çoktan Abukirin tehlike 
sınırını aşmıı ve düşman tara
fından görünmek tehlikesini 
atlatmış bulunuyordu .. 

Bonapartın görüş ve duygu
sunda ilk muvaffakiyet kendi
sine olan inan ve saygıyı art
tirmıştı. 

Hatta (Bertbollet) büyük bir 
tehlike atlatanlarda görülen 
sevinç ve takdirle Bonaparta: 

- Evet duygulannız sizi al
datmıyor General... Lavalete, 
geçeceğiz demekte isabet etti
niz, ben bu 1örü9ünüzün hay
r~nıyım ..• 

Bonapart güldü: 
Öyle mi?. Ben ise o sözleri 

zaif, örkek fakat !lladık bir 
adamı temin ıçin söylemiştim. 

Şimdi ise ... 
Bir an düşünür ıibi süküt 

etti. 
Sonra tekrarladı: 
- Evet şimdi ise büsbütün 

başka bir karakterde olan bil
iİÇ General BerthoJleteye öyle 
diyeceğim. 

Ona diyeceiim ki: Bugün 
olacaj'm değil, yarının değeri 
var.. Kaderin son hükmünü 
işleyebilmek için, ileri ablmak! 
cesaret göstermek, hesapta 
yanılmamak gerektir. 
Bonapartın yüzü kızarmıf b. 
Gözleri parlıyor, kolları göi
aünde sık adımlarla güvertede 
iidip geliyordu. 

- Evet hesaplamak.. yıl
mamak geri kalmıf hiç bir 
projeye başını çevirmeden ha
diselerin önüne geçmek ister .. 

En büyük vekayi gibi, en 
küçük fırsatlan kaçırmayarak 
hepsinden istifade etmek, ya
ni mümkün değil, demeyip her 
mümkün olanı yapmak iıte 
benim projem Berthollet ... 

O gün yemekte Bonabart 
• bütün neşeesini takınmış La

valetin bir gün evvelki kor
kaklığa alay ederek gülüyordu. 

Maiyet zabiti: 
- Benim korkum büsbütün 

başka idi General... Ben Na
olyonun talini bütün F ran

IUın ve bütün cibamn yarınnı 
düşünerek korkuyordum. Her· 
halde tehlike daima önümüzde
dir bu nazik zamanda daha çok 
ihtiyatlı olmanın faydaları inkar 
edilemez. Amiral Sidneyin de-

diği gibi teenni ile hareket et
mek güçlüğü yenmek v'I! tehli
keleri atlatmaktır. 

Bonapart sözünü keseı'ek: 
- Yapmağı istemek- ve inan 

mak her tehlikenin ilerisine 
geçmektir. Bu ırenç çılgının 
dediiine bakacak olursanız 
amiral isminin de bir yangın 
gemısının kaptanı olduğuna 

inanmalıdır. 
Bu dakikada Napolyon İsmit 

hakkında bütün hıncını mey
dana koyuyor, onu hakir gör
mekle haksız bir hüküm ve
riyordu. Akayı unudamıyordu 
Orada amiral İsmitin vurduğu 
sille pek ağırdı. Kendis ni bü
yük bir ~aferden mahrum eden 
bu müthiş İngiliz amirahnı 
hiç çekemiyordu. Eğer lıu ye· 
niliş bir insan zekası ye
rine gelişi güzel bir şey ol
saydı Bonaparta belki bu ka
dar ağır gelmiyecekti. 

Birden öyle sinirlenmiş o ka
dar şiddet gösteriyorduki ami
ral Gantom hemen : 

- Ben de sayın generalımın 
düşüncelerine taraftarım dedi. 
Hem ne olur sanki ? İngiliz 
gemilerine rast gelsek bile .. 
Ben yedek gemimize geçer, 
İngilizleri uğraştırır ve mutlak 
Mairona kurtuluş yolunu açtı
rırım dedi. 

Lavalet bu sözlere hiç ina· 
namıyordu. Muironun ne kadar 
yavaş gidişli olduğunu, İngiliz 
gemileri önünde yol alamıya
cağını biliyordu. Fakat düşün
düklerini söyliyerek Bonapartı 
kızdırmağa cesaret edemedi. 
General Lavaltın söyliyemediği 
bu kara düşünceleri onun yü
zünden anlıyarak müstehziyane 
haykırdı: 

- Sen namuskar bir asker
sin Lavalet .. Fakat hiç bir va
kıt iyi bir asker olamıyacak

sın !· iyi bilgi, düzeldilmesi e
limizde olmayan engellere sap
lanarak meyus olmakla muvaf
fakıyet başarılmaz, ancak ya
pabileceğimiz her zorluğu gi
dermeğe uğraşmakla kazanılır. 

Söyle bakayım, bu gemiye 
istediğimiz çabukluiu vermek 
elimizde mi ? Hayır !.. 

Fakat tayfalara güvenmek, 
onları iyi telkinlerle yürütmek, 
belki mucizeler yaratarak ka
biliyetimizi, azmimizi göster· 
mek elimizdedir. 

Unutma ki bu geminin adı 
( Moiron) dur. Moiron ona bu 
adı ben verdim 1 Neden ver· 
dim ? .. 

V enedikte bulunuyordum, bir 
gemiye ad koymağa çağırıldım. 
Bu çağınlış bende mutlu bir 
amm canlandırdı. ( Erkol ) 
köprüsünd~ kurşun yaimuru 
altında ıleri atılan, kendi vü
cudile generalına siper olmak 
isterken düşen yaverimi düşün
düm ve gemiyi bu güçlü, atıl

gan adamın adını vermekle 
uiurladım. 

Acaba sen de bu fedakar 

Celse Çok Heyecanlı Oldu - lzmir Saylavı Bay Mahmud Esad Bozkurt 
Hükumet Lehine Davayı Kazandırdı, Karar Şirkete Tebliğ Edilmiştir .. 
Ankara, 26 (A.A) - 21·24 mukavelelerden bir fark arz· duğu yerlerde bugün istinasız ı kendisine mukavelelerle ter l ı 

Temmuz 926 tarihli mukavele- ederler. İşte bu ayrılık içindir bir surette cari olan işbu kai- edilen vecibeler· 
lerle kararlaştırılan vecibeler· ki imtiyaz mukaveleleri hak- de Türkiyede teşkilatı esasiye 1 - Muayyen tramvay t.al 
den yeni hatlar inşasına ait kında bütün memleketlerde kanununa müsteniden Şfıray1 larını yapmak, 
olan kısmı şirket tarafından hukuku adiye rejiminden mus· devlete vücud vermiş olan 1859 2 - İstimlakler için İ~.taP" 
yapılmadığından dolayı bu mu- ı takil kaza mercilerinin iptida- numaralı kanun ile hiçbir şek bul be!ediyesine 200,000 Jira 
kavelelerin feshedildiği ve yine en ve intihaen Şurayı Devlet- ve tereddüde mahal vermiye- vermek, 
bu mukavelelere tevfikan bu ten olduğu muharrer mesail cek surette mütehakkik bu- 3 - Karaköy köprüsü kal" 
yükseltiJmiş tarife mucibince ve ihtilafta hükumet davacı lunmaktadır. dırımlarını inşa ve imtiyaz müd· 
trumvay ücreti olarak bu mak- mevkiine geçemez. Bundan Filhakika bu kanunun 19 ncu detinin sonana kadar büsnii 
satla halktan alı:ımış olan iki başka amme hizmeti imtiyaz maddesinin B fıkrası amme halde idame etmek, 
milyon küsur liranın geri ve· mukavelelerinin ilerletilmesi bu hizmetle inden birini ifa mak- 4 - Muayyen yerlerde ınU" 
rilmesi için Bayındırlık bakan- hizmetin görülmesinden ibaret sadile akdolunan mukaveleler- ayyen tarifeli otobüs işletrnek. 
lıgınca 1 Ağustos 1934 de şir- olma ::;ına naz:ıran bu türlü mu- den dolayı akitler arasında 5 - Belediyeye veregeldiği 
kete tebliğ edilmiş olan kara- kave~eler hususi ve ferdi bir tekevvün edecek iht!lafJarın kontrol aidatını 7,200 liraya 
rın salahiyet, şekil ve esas nok teşebbüsün sureti icraiyesi iptidaen ve inhitaen Şurayı dev- iblağ eylemek, noktalarından 
talarından kanuna muhalif ol- hakkmda tarafların mütekabil letçe hükme bağlanacağını na- ibaret ve birinci fıkrada bahse" 
duğu iddiasiyle iptali için İs- taahhüdlerini gösteren bir and- tıktır. 22 ci maddenin 2 ci dilen tramvay hatlarını yapınak 
tanbul tramvay şirketi tarafın- laşma mahiyeti arzedemez. fıkrası da iktisadi ve nafia vecibesinin de imtiyaz mukave-
dan şurayı devlet nezdinde Bunlar hakikatta amme hiz- işleri imtiyazları hakkında ayni lesi mucibince bu hatların giİ" 
ikame olunan dava hakkında metinin temsiyet şeklini hükmü mutazammındır. Şu hal- zergahında belediyece istimlak• 
şurayı devlet heyeti umumiye- ifade ederler. Binaenaleyh de her hangi bir imtiyaz mu- ler icra ve yolların tesviyesile 
since verilen karar bugün saat hükumetin bunlar karşı~ındaki kavelesinin feshi hususunda meşrut bulunduğunu ve 2-3-4 
15 de tebliğ edilmiştir. Kararın vaziyeti alelade bir taraf teşkil hükumetçe tatbikata girişilmez- ve 5 nci fıkralarda münderiç 
metni şudur: etmekten ibaret kalması zaru- den evvel hukuku hususiye vecibelerin tarafından tamamen 

Türk ulusu adına hüküm ve· ridir. Zira amme hizmetinin rejimile işliyen mahkemelerden yerine getirildiğini ve birinci 
ren şurayi devlet dava daire- ifası esasen hükumete müret- bir karar almak lazımgeldiği fıkrada işaret edilen tramvaY' 
leri genel heyeti tarafından ge· tep bir vazifedir. Bu hizmet yolunda davacı tarafından ilerı hatlarından güzergahının istirn" 
regi düşünüldü. Yardımlı veya bir başkasına devir ve tahmil sürülen müddeanın kabulüne laki belediyece tamam olan 
yardımsız menafi garantisini edilmekle hükumet aslen vazi- imkan olmadığt zahirdir. Di- Fatih - Edirnekapısı hathnı 
muhtevi veya bu garantiden fedar olduğu bu işin hakiki ğer taraftan Şurayı devlet inşa edib işlettiğini ve diğer 
ari olarak bir amme ~izmetinin mes'ulü olmaktan kurtulamaz. kazası hükiiınetin ittihaz ettiği hatları yapmaması bunlar• 
m:asrafı kendisi tarafından ya- Tabiri diğerle imtiyaza bağlan- idari muamelelerden ve karar- aid istimlaklerin belediyece 
pılmak ve kendis=ne bu hizmet- mış olan bir amme hizmeti hiç !ardan dolayi haklarmı veya ademi ifasmdan ileri geldiğini 
ten müstefit olanlardan muay- bir zaman bu ~ahiyetten sıy- menfaatlarını haleldar olmuş beyan ile belediyeninin ihma-
yen bir tarif dairesinde bir üc- rılmış olmaz. İşte imtiyaz mu- görenler için müessestir. linden dogan bir gecikmedeıı 
ret istifası hak ve mezuniyeti kavelelerinde hükumetin sa- Şurayı devlet nezdinde açı · dolayı kendisinin bu yüzden 
verilmek suretiyle bir ferde dece bir fert hak ve iktidarile lacak idari davalarda hükume- feshinin ne ticaret kanunu ne 
veya bir şirkete uzun bir dev- mücehhez bir taraf teşkil et- tin daima dava olunan taraf ele medeni kanun bakımların" 
re için gördürülmesi ve anın meyip kendisinin her yerde mevkiinde bulunması lazımgelir. dan doğru olmadığını iddia 
bu hizmetle mükellef tutulma- işin hakiki sahibi ve hakimi Netekim bu nokta idari d ava- etmekte ise de yukarda zik-
sı e sasına müstenit bulunan olarak i.anınmasmd:ı ve bu nevi larda fertlere dava hakkını~ rütafsil o!unduğu üzere bir 
mukaveleler amme hizmeti, im- mukaveleler için onda o kadar !mtiyaz!ı .ımme hizmeti muka-idari bir muamele veya kara-
tiyazı mukavdeleri denir. Bu hudutsuz bir mürakabe salahi- velesinin akdindeki gaye amrne 

rın tefhim veya bebliği veya d · · nevi mukaveleler taraflara ida- yetinin kabul (•dilmesindeki se· hizmetinin muntazam ve auııı 
icraat yolile alakadar!arın ıtla- 1 k b re hukukundan muştak mükel- hep ve illet yukarıda zikrcdi- surette işlemesi o ma la U 

lefiyetler terhctmek itibariyle len esasta mündemiç.tir. ına arzı tarihinden başlayıp gaye her ne sebeble olursa 
idari mukaveleler mecmuasma Hükfımctin vazifesi icab:ıtını arada 60 gün geçtikten sonra olsun hasıl olmadığı takdirde 
dahil olmakla beraber bunlar takdir ve tatbik hususunda hiç sakit olacağını gösteren şurayı mukavele zaten hükümsüz ka-
akitleriniamme hizmetini yürüt- bir makamdan mezuniyet al- devlet kanununun 25 inci mad- lır. Hizmetin yapılmamış o1-
nıek ve daimi ve muntazam bir maması da amme hukukunun desile de mustedeldir. Kanu- ması ıçın ileri sürülebilecek 
halde ifa etmek gayesini temin esaslı ve umumi prensiplerin- nun vazii hükumetinde şurayı sebebler mukavelenin hu bü-
için amme kudreti haklarıyledc den birisidir. Şu halde vilayet devlette dava açılabileceğini kUmsüzlüğünü izaleye müessir 
techiz ettiklerinden diğer idari amme hukukcnu haiz olan dev- derpiş etmediğindendir ki mad- olamaz. Zira mukavele bizzat 

...... • •••••••••••••• • .................... letin herhangi bir imtiyaz mu- dede yalnızferetler mevzuubahs bu hizmetin ifası iÇin vücuda 
adamın adını taşıyan Muironun kavelesinde imtiyaz sahibinin edilmiştir. Gerçi hükumetin de getirilmiş bulunmaktadır. Kal" 
uğurundan şüphe edebiliyor vecibelerini yapmamasından do- şurayı davlette dava açtıği vaki dı ki, her mukavele dahi idari 
musun? layı bizzat harekete S?"elerek ise de bu hal yalnız şürayı devlet mukaveleler dahi taraflanıı 

Bonapart yine coşkuıı tavri- yukarda söylendiği üzre aslen kanununun 20 nci maddesinin tevzini menafi esasına istinad 
le söylüyor, dinleyenleri kuv- vazifesi kendisine terettüp eden D fıkrasında yazılı kazai ka- eder. 
vetli aşılarla sanki büyülemek bu hizmetin işlenmesini temin rarlara temyiz yoluyla itiraz sa- F esholunan mukavelede imti-
istiyordu. Söyledi, söyledi, ge· için lüzumlu gördüğü her ted- dedinde cereyan edebilir. yaz sahibi olan şirkete tarife 
ce epi ilerlemişti. Gemi bir dü- biri resen ittihazda serbestisini Yoksa kanunun 19 cu ve 22ci ve sair noktalarda verilen me" 
ziye yol alıyordu. Bir an gü· kabul etmek zaruridir. Buna maddelerinde yazılı ve bayın- nafi ise hükumetin halk hesa" 
beşteden ay ışığı ije gümüşle- binaen maddenin imtiyaz mu- darlık bakanlığının istinat ettiği bına taahhüde bağlattığı me-
nen köpüklü sulara baktı, son- kavelelerinde hükumetin fertle sebeplerin meşruiyet ve ademi nafie tekabül etmek lazım ge" 
ra ağır ağır döndü çok sakin müsavi vazitte oıduğu ve bunlara meşruiyetine gelince, vakıa lir. Bu menafün de yeni hatla" 
bir bakışla : müteallik ihtilaflarda müstakilen davacı şirket bu mukavelelerin rın inşasından ibaret olduiU 

- Ben uyumağa gidiyorum harekete mezun olmayip bütün feshinde kendisinin vecibelc- malumdur. 
arkadaşlar diyerek kamarasına efaliniuin hukuku hususiye ka- rini yapmamış olması illet tu- Halbuki işbu umumi menfa-
çekildi. ideleriyle bağlı bulunduğu ne- tulmakta olduğunu ve halbuki atların makul bir inşa müddeti 

Ertesi gün İngiliz gemilerine ticesine varan iddiası kabule içinde tahakkuk etmemit oldu-
görünme.nek için Afrika sahil- layik değildir. Kiralık Hane ğu meydandadır. Bu vaziyete 
terinde bir kaç hafta dolaşaca- Davacı şirketin 21 ve 24 rağmen diğer tarafın kendine 
ğını bildirdi. Temmuz 1926 tarihlerinde is- İkinci Kordonda Alman taalluk eden menafii almakta 

Bundan sonra gemi de mo· tihsal etmiş olduğu imtiyaz konsoloshanesi arkasında devam etmesi elbette ki hak" 
noton bir dirim başladı. Güri- mukavelelerinin feshine ve am- 426 eski 166 yeni numaralı kaniyet kaidelerine menafidir· 
ler dünün ve yarının ayrılığını me hukukundan münbais hu- iki katlı altı odalı konforu Davacı şirketin tarife tezyidi" 
hiç anlatmadan birbirine ben- susi bir hukuk sistemi intibak haiz bir ev kiralıktır. Gör- nin yeni mukavelelerle derpİf 
zerlikle geçiyordu. ettirilmiş ve bunlardan müte· mek istiyenlerin İkinci Kor- edilen hatlarının inşasına ınu-

Hu çıplak kıyıların bomboş vellit her türlü ihtilaflar idari donda (1S9) numaralı Bay Is kabil bir kıyas teşkil etmedijİ 
ve du"mdüz görüne<ri karı;ıısın- kaza sahasına vazolunmuştur. iddiası bu tezyidin ancak bd 

6 
"' mail Hakkınm hanesine mü- t!I 

da, yavaş yavaş yol alıyorlardı. Adli kazanın yanıbaşında bir racaatları. 1 • lO yeni mukavelelerle kabul eoP" 
- Sonı. L'aı - de idari kazanın müesses ol- - Souu ti inci S uhife<le = __. 
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lic..beşler Asker Gelmeden Itaf. .. 
yanlara Saldırmak istiyorlar 

.ınu -: huştaıo 1t Bu ınc swl111ede -

'lcrş ıs~ de bunun bir netice 
nıesı şüphelidir. 

l d Bir Protesto Daha 
ajan~n ra 26 (H.R.) - Röyter 
diriy ının Bertin muhabiri bil
llcrar: Buradaki Habeş ge
beşi t konsolosu, İtalyanın Ha
lsk s .ana karşı almakta olduğu 
rııet~rı te~birleri Alman hükuli•b nezdınde protesto etmiştir. 
bita e~f konsolosu, hükümetinin 
kınd:ıc· nııntaka kurulması hak
tiay t ı 17 Şubat anlaşmasına 
lca e ettiğini, Fakat buna 
'e r~~k olarak İtalyanın Somalı 
k rıtre müstemlekelerine as
er .. d a· &on ermeğe devam ettiği-
ı, bu k bit as er sevk1yatının ise 

da a.[af ınıntaka tesisi hakkm
ş talyan!arm ileri sürdükleri 
t:rtI.arı kabul ettirmek için bir 
d ~Yıkten başka bir şey olma-
ıo-ını b·ıa· 0 ı ırmiştir. 
l Habeş Zabitleri 

ond ·a , 26 (Hususi) - Nev-

tJ~ 

So111ali'de lta:ycoı Ve 
yorktan bildiriliyor: Alman 
Translantik yapuru "Europa 
ile Habeş miralayı Ulert Culye~ 
Habeşistana gitmek üzere bu
radan ayrılmıştır. Bu büyük 
rütbeli zabit Habeş hava kuv
vetlerinin kumandanı idi. İtalya 

ltuı!Ja ı ıla ruı ,'ı'11111ali deki f::;keleleri Mo ıcliçu ( lJP-!fctJ Şelıir ) 
c: ....... . 

Avrupada Gerginlik Ne
rede Toplanmıştır? 

Bir Alman Gazetesine Göre En Bü~ 
yük Tehlike Ocağı Memeldir 

8 Bertin 25 (A.A) - Volkişer ı olan yer Avrupanın şarkıdır. 
k·'0 bahter gazetesi Avrupada- Burada birçok emniyet misak-

~. &erginliğin azami kesafet Jarı vardır. Hiçbir ulus komşu-
~osterdiği mıntakanın evvelce farının tecavüzünden endişe et-
d'lınanyanın garbında iken şim- memektedir. Yegane karışık-

1 A.lınanyanın şarkına intikal lık ocağı Litvanyanın başına 
CttiO.jn d . b. 1 ·ı· ~ e aır ır ngı ız 1aze- buyruk hareketi yüzünden Me, 
le · sı tarafına "' '1 y:ı':>ı a n ne-?ri- mel arazisi olmuştur. Burada 
Yattan b3hscderek. diyor ki : Memelin idaresinin şekli hak-
\1 -:-- Bu mütalaanın aksi de kında ahdnameye imza eden 
•rıttir. Çünkü şimdi en az devletlerin karariyle vaziyet 

eı:n • 
nıyet misaklarına ihtiyacı değiştirilebilir. 

.. -·. ·-Beş Alime Yahudi Oldukları 
• 

için Hücum Ediyorlar 
d Bcrlin - Doyçe Volgezun
A~yt gazetesi son bir sayısında 
ın illan doktorluk tarihinin en 
Yaİ{hu.r simaları olan alimlere 
hu udı oldukları için şiddetle 
AJ cuın etmektedir. Bu gazete 
iı illan ulusunun sağlık kayna
da ka!1 ve toprak başlığı altın
~ ' bılhassa Rudolf Virçof, 
ri~bcrkoh, Po ErJih, Emil Beh
V g, Albert Nisser ve Ogü5t 
~~rrnana hücum etmektedir. 

~ ıkkate şayandır ki bu alim
rden Rodolf Virçov Histolo-

jinin banisidir. Rober Koh ve
rem basilini buimuş olup 1905 
nobel mükafatını aJmıstır. Pof 
Erlih 1908 Nobcl mÜkafatını 
almıştır, ve Salvarsanın muci
didir. 1901 Nobel mükafatını 
alan Emil Behringin araştırma-
ları Difteri serumunun bulun
masına yardım etmiştir. Albert 
Nisser Gonokok mikrobunu 
bulmuştur. Ogüst V asserman 
da doktor Bordet'Ie birlikte 
kendi ismini taşıyan aksülameli 
keşfetmiştır. 

Dmwn/ l'alilik Binası 
ile harb tehlikesi çıktığından 
imparatora hizmet için memle
ketine dönmektedir. 

Meslnada Selerberllk 
Durumu 

İstanbul 26 ( Hususi ) - İtal
yanlar Mesinadan Şarki Afri-
kaya yeni kuvvetler sevketti
ler .. Mesinada seferberlik gün
lerini andıran büyük askeri fa
aliyet vardır. 

Medeniyet 
GötUrUyorlarmu~ 

Roma: 25 ( A.A ) - Stefaıı°i 
Ajansi bildiriyor: ı 

Eski muharipler kurumunun 
ulusal komitesi dün aylık mu
tat toplantısında medeniyet 
vazifesi görmek üzere doğu 
Afrikasına hareket eden kıa
ata muhabbetli bir selam gön
dermiş ve siyah gömleklilerin 
gönüllü hareketlerini methede
rek bütün eski muhariplerin 
kendilerini seferber bir halde 
tuttuklarını bildirmiştir. 

Europa 
Alman Vapuru 
İmdat İstiyor 

Londra, 26 (A.A) - Al-
man Europa vapuru imdat işa
retleri göndermiştir. Şimdi 

Vilano burnu açıklarında bu
lunmaktadır. Bir romorkör 

yardım için hareket etmiştir. 
Loyd acentesi tehlikede olan 

vapurun büyük Alman tran
satlantiği olmadığını fakat 

2240 ton hacminde T unustan 
Rotcrdama giden aym namda 
başka bir vapur olduğunu tas
rih etmektedir. 

Japonya 
19400limpiyadına 

Haırlanıyor 
TOKYO: 26 (A.A) -Tok

yo şehie meclisi 940 Yılında 
yapılacak uluslar arası 12 nci 
olimpiyat Tokyoda yapıldığı 
takdirde ecnebi atletlerinin 
seyahat masrafları karşılığı 

olarak bir milyon yen krediyi 
daha şimdiden kabul etmiştir. 

Cenevre, 26 (A.A) - Esleha 
imal ve ticareti hakkındaki 

ahkam ve nizamatı tesbit ve 
tanzime memur komite Ame
rikan projesine ait tetkikatına 
devam etmi.stir. 

Yen• Asır 

lngiliz - P~ vusturya 
Bakanları Görüştüler 

Avrupa 
I ·~akiki Bir 

Meselesi Hakkında 
Müzakere Yapılmadı 

Londra, 25 (A.A) - İngiliz 
Avusturya bakanları arasında 

bu sabah hariciye bakanlığında 
vukubulan mülakattan sonra 
hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 
Bu ziyaret pek kısa olduğun-

dan her hangi bir Avrupa mes
elesi hakkında hakiki bir mü
zakere yapılamadığı şüphesiz
dir. Evvela Avusturya nazırla
rının Habsburg hanedanının 

tekrar tahta avdeti meselesini 

görüşmeği arzu edecekleri zan
nediimişse de şimdi bütün Av-

rupayı alakadar eden büyük 
meselelerin pıevzuubahsolduğu 
böyle nazik bir zamanda bu 
meselenin ileri sürülmesi pek 
az varid görülmektedir. 

LONDRA, 25 (A.A) -Avus-

turya bakanları bay Makdonald 
ile yaptıkları kısa pir ziyaret 
esnasındaa bütün kabine azası 
ile tanıştırılmışlardır. Bu kısa 
ziyaretin siyasal meselelere 
temas imkanını vermediği zan
nedilmektedir. Bu meselelerin 
müzakeresi İngiliz bakanlarının 
öğleden sonra otelde ziyaret 
etmelerile başlıyacaktır. 

LONDRA, 25 (A.A)- Avus
turya bakanlan Ritz otelinde 
İngiltere bankası müdiirü Bay 
Montagü Normanın ziyaretle
rini kabul etmişlerdir. 

Londra 25 (A.A) - Kabine 
bugün toplanmıştır. Verilen 
malumata göre, toplantıda yal-
nız siyasa işleri görüşülmüş ve 
Avusturya hakanlarının ziyareti 
görüşümemiştir. 

•••• 
25 Umdede Hiç Bir 
Değişiklik Yapılmamış 

Münihte Hitlerizmin Doğduğu 
Gün Tes'id Edildi 

Bay Hitler 
MÜNİH 25 (A.A) - Bay zır bulunmuşlardır. Bavyera ha-

Hitlerin 15 sene evvel büyük kanlarından bay Vagner bir 

bir toplantıda programının 25 nutuk söyliyerek ezcümle de-
tezini izah ettiği günün yıldö- miştir ki: 
nümü dün merasimle tes'it edil- 15 sene evvel ilan edilen 25 
miştir. Merasimde ulusal sosya- umdede o zamandanberi hiç bir 
list önder muavin bay Hes ile değişiklik olmamış ve bir keli-
himaye müfrezeleri başkanı bay mesi bile çıkarılmamıştır. Bu 
Himler, Bavyera başkanı bay tezler istikbalde de ayni ola-
Zibert ve diğer bazı zevat ha- caktır. 

Bulgarlar Hili Trakyayı 
Alnıak Hulyasında! 

(Trakya) Gazetesi Trakya Komitası 
Hakkında Neler Yazıyor? 

Atina, 26 (Hususi) - Sofya
dan bildiriliyor: Trakya komi
tasının düşüncelerini yazan 
"Trakya,, gazetesi, komitanın 

artan faaHyeti hakkında şu ma
lumatı veriyor: 

"Bütün köy ve kasabalarda 
Trakya komitasının kolları 

vardır. Bulgaristandaki Trakya 
kolları 200 den fazladır ve 
20.000 azası vardı. Mahalli 
Trakya kollarına lazımgelen 
talimatı, hususi tamimlerle, 

yüksek icra komitası vermek
tedir. 

"Trakya,, gazetesi sözüne 
şöyle devam ediyor: 

"Avrupa buhranlı dakikalar 
geçirmektedir. Bugün galipler, 
uluslara karşı yapılmış olan 
haksızlığı anlamışlardır. Şimdi 
kuvvetlerin müvazenesi çağına 
girmiş bulunuyoruz. Bunun için 
Trakya komitası ile azalarmın 
da bütün güçlerini Trakya 
su evmın muvaffakiyctine ba - -
lamaları gcrektir.u g 

Sahife 7 

Uşak' da ....... 
Grip Salgın 
1-Ialini Aldı 

Uşak 25 (Hususi) - Geçen 
gün Şubat havasının karma
karışık bir hal aldığını yaz
mıştım. Bu hava sıhhat üze
rinde de aksi tesir yaptı. Baş 
ağrısı ve nezleden kurtulamı-

yanJar çoğal .:l ı ve memlekette 
bir haftadanberi grip başladı. 
Şimdi alabildiğine ilerliyor. 

Er-geç yakalanmak tehlike
sine karşı her tarafda bu has-

talık için tedbirler alınmakta 

ve herkes kendi sıhhatı üze-

rinde uyanıklık göstermekte

dir. Bu vaziyet karşısında orta 

Jıekteb ile ilk mektebler der

hal tatil etmek mecburiyetinde 
kelmışlnrdır. Bir hafta tatilden 

sonra hastalık devam edecek 
öluna temdid edileceği ihti

mali vardır. 

Dileğimiz hastalığın tez za
manda memleketten sıyrılıb 
gitmesini görmektir. 

All Uluğ .. -.. 
Türk - Fransız 

Ticareti Yarından İtiba
ren Azami Tarife Tat

bikine Başlanacaktır 
Türk - Fransız ticaret mu

ahedesinin tatbik müddeti bu 

akşam sona erecektir. 

Yarından itibaren, Fransa

dan gümrüğe gelecek mallara 

azami gümrük tarifesinin tat

bikine başlan caktır. Dün İ>u 

hususta gümrüğe tebliğat ya

pılmıştır. Türk Fransız ticare

tinin durumu son aylarda gö-

' ze çarpacak kadar bariz s.:ır
sıntı geçirmiştir. 

ikinci kanun ayında İzmir 
limanmdnıı Fransaya 301855 
kilo sikletinde ve 56,125 lira 
kıymetinde mal gönderilmiştir. 

Halbuki geçen senenin ikinci 

kanun ayında Fransaya ihra

catımız bu miktarın iki misli 

idi. Türk Fransız ticaret mu
ahedesininin hükiımden düş-

mesinin ihracatımız 

oynadığı rol bizden 

üzerinde 

ziyade 

Fransız emteasım müteessir 

etmiye meyyaldir. Çünki Fran-
1 sa bizden mal almadı takdirde 

Fransadan memleketimize ya
pılacak idhalat ta o nisbette 
azalacektır. 

Karnaval Şenlikleri 
Ecnebilerin Karnaval bay

ramlarının sonuncu günü Per
şembe günüdür, o gün akşam 
mutad olduğu üzere ecnebiler, 
kendi aralarında ve evlerinde 
karnaval şenlikleri yapacaklar 
ve gece yarısına kadar eğlc
neceklerdir 

Kiralık Ev 
Halit Ziya bey sokaiflnda 

Kız enstitüsü karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
tıman şeklinde taksiınatile 
bütün k onforu haizdir. Sa-
!latoryom gibi havadardır. 
içindekilere müracaat edil
melidir. 
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Sanne e 

C1for'in söze kan: :lığmı gö
ren Halife Kleromcnc sormuş
tu : 

- Asil misafirimiz ne di
yorlar? 

- İşte hal ve keyfiyet böy
ledir. Ümid ederiz ki Emirül
müminin halife hazretleri hu 
tarzı hareketimizi pek tabii 
görürler diyor. 

- Bunda şüphe mi var ? 
Ben de olsaydım. ancak böyle 
hareket ederdim. 

Kleromen'in yüzünde sevinç 
belirmişti. İşi bu derece kolay
lık ve güzel.ikle halletmesin
den nihayetsiz. bir meserret 
içindeydi. Bu suretle sarayda
ki vaziyetini kurtarmış ve Ca
ferle aralarındaki rabıtayı an
latmağa vakıt ve fırsat bul

mış oluyotdu. 
Kleromen ha lif enin son söz

lerini de Cafere tercüme etti, 
Cafer: 

- Başka elinden ne gelir 
ki ? d~di. Fakat Kleromen 
bunu duymamazlıktan geldi. 
İşin bundan sonraki kısmını 
uzun yazmıyacağız. Herşey ta
bii yoluna girmiş ve işler dü
zelmiştir .Halife Abbase ile Ha
ıibeyi saraydan tardetmiş ve 
KJeromeni Cafcrin'de muvaf
fakatile o sırada kendi zevk 
ve hevesle:ine scrbestce de
vam için ayn yaşamakta bu
lunmuş olan zevcesi Zübeyde
nin sarayına istirahata gön
dermişti: 

O gece halife Cafer ile Ta
ranın şerefine sarayın büyük 
mavi salonunda iki yüz kifilik 
mükellef bir ziyafet verdi. Zi- ı 
yafete bütün Arab ve Türk J 
ümerası ile Bağdadın eşraf ve 
zenginleri davet edilmiıti. Ziya
fetten sonra Harunurreıidin/ 
emrile bin türlü eylenceler ve 
numaralar yapıldı. Geç vakıt
lara kadar zevku safa içinde 
eyleniJdi ve Cafer ile Taran 
ancak sabaha karşı dairelerine 
gidebildiler. Ertesi gün öğle
den sonra ve ikindiye doğru 
uyandıklan zaman halifenin 
kendilerine muntazır olduğunu 
ıöylediler. 

Huzurda Cafer ile Tarandan 
başka halifenin, sarayın ve hü 
kümetin ileri gelen adamlan da 
vardı. Siyasetten ve harpten 
bahsedildi. Siyaset ufkunda 
görüşülecek bir şey yoktu. Al
aan imparatoru Şarlken ile tesis 
edilen münasebat •yolunda idi. 
Şarktan bir tehlike melhuz de
ğildi. Bizans' da ise imparato-
riçe lren'in bükümdarlıkdan 
uzaklaştınlması pahasına vuku
ıulan ihtilal bizansı şu yakınlarda 
kımıldanabilecek ve bir intikam 
harbım göze aldırabilecek bir 
vaziyette bırakmadığı kanaatı 

~alip geldi. bu itibarla yakın 
bir harp ihtimali de yoktu. 

Zcvkusafaya düşkün halifenin 
böyle bir karardan sonra dü
tünecefi ne olabilirdi? 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

106-

Eilence alemlerine bırakıl 
dıgı yerden başlamak ... Esasen 
ha lif enin Cafer ile Tarana daha 
başka tanımadıkları eğlence 
alemlerini tertip ve tanıtmak 

istediği de düşünülünce meclis 
dağılıp ta kendi kendilerine 
kaldıkları zaman sözün bu ce
reyana sürükleneceği şüphe

Em· rilmüminin ihtiyar am
calariyle bir gece tenezzühü 
yapmağa tenezzül ederleı· mi? 
Diye sordu. 
· Halife hiç düşünmeden cevap 
verdi. 

- Maalmemnuniye. 
biz üc arkadaşız. 

- İyi ya. Bir adam 

Fakat 

biliyo-
sizdi. 

runı ki elinde üç parça mUcev
Nibayet halifenin istediğini 

her vardır. Biri zümrüt, biri bulamadığını ve bir türlü rahat -
f Yakut, biri de elmas. Uç ar-

olmadığını gören amcası imail 
söze karıştı. Çok kurnaz bir kadaşın kainatta eşleri 'llma 
Arap olan İsmail halifenin ah- dığı gibi bu mücevherlerin de 
lak, tabiat ve mizacmı pek iyi küre üzerinde eşi olmadığına 
bildiği gibi gece eğlentilerinin eminim. İstiyorum ki Emirilmü-
ekserisinde halifeye arkadaşlık minin hazretleri ve arkadaşları 
etmesi dolayısile de bütün sır- bunları görsünler ve beğenir-
larına vakıf bulunuyordu. Ha- lerse satın alsınlar. 
zırladığı bir planı olacaktı ki: - Sonu var -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlinde Başı Kesilen 
-·-·-·· Kadınların Cenazeleri Casus 

1Vlerasimle Gömüldü 
Resmi Yasağa Rağmen Ölülerin Aileleri 

Mezara Çiçek Athlar 
Berlin, 21 Şubat - Alman içinde yapıldı. Polis, ölülerin 

kanunu diyor ki: " idam edi- ailelerine, ancak en yakın ak-
len her şahsın cesedi hapis- rabalann cenazeleri takib ede-
hane mezarlığına gömülür." ceğini bildirmişti. 
Bununla beraber, idam edilen Bayan Von Berg ile bayan 
kimsenin ailesi, yazı ile cesedi Von Natmer'in cenazeleri arka-
isterse, ona tevdi edilmesi de sında, bunlardan birincisinin ilk 
kanun icabıdır. Geçen pazar- kocası mülizim Von Falhen-
tesi günü, maliım olan acıkh bayn, ikinci kocası B. Van 
ıerait içinde, kafalan kesilen Berg, tayyareci Von Richtofe-
bayan Van Berır ve bayan nin annesi, bayan Von Natz-
Von Natzner'in aileleri yazı verin ana babası, ailenin bazı 
ile bu istekte bulunmuşlardır. yakın hısımları, bapisanenin 

Bunun iç.in bu iki aile, ce- duacısı ve... Bir müfreze emni-
naze merasimi yapılmak üzere yet memuru mevki almışlardı. 
Pazartesi günü Seriinin mühim Meiarlar üz.erine en küçük 
bir cenaze merasim müessese- bir çiçek konulması da yasak 
sini memur etmiştir. Fakat mü- edilmişti. Fakat duacı kısa bir 
essesenin mümessili, Bertin me- dua okuduktan sonra, kadınlar 
zarlıklarından hiç birinde defn mantoları altında gizlemiş ol-
ruhsabnı elde edemedi. Galiba duklan çiçekleri tabutların 

Almanyada idam mahkumları üzerine attılar. 

- tabir caizse - intihar eden- BERLİN, 21 Şubat - Alman 
lerle aynı muameleye ugrar. donanmasında casuslukla itham 
Yani kilise, kendi mezarlıkla- edilen iki kiıinin "Halk mah-
nnda onlara yer vermt!z. kemesi" tarafından ölüme mah-

Nibayet iki gün süren mü- kiim edildiği bildiriliyor. 
zakerelerden sonra Kayser Vil- Eğer Führer bunları affet-
helm mezarlığında casus kadın- mezse, bu hafta başında iki 
lann gömülmesine müsaade kadın casusa yapıldığı gibi, 
edildi. Merasim dün öile- bunların da kafası balta ile 
den sonra garib şerait koparılacakbr. 

lngiliz Nazırları 
LONDRA 26 (A.A)- Times t Varşovaya başka bir nazırın 

gazetesinin haber verdiğine gönderilmesini teklif etmiş-
göre, Sir Con Saymen'in Ber- )erdir. 

lin ve Moskova seyahatı ya- LONDRA 26 (A.A)- Times 
rınki kabine içtimaında müza
kere edilerek bir kara bağla
nacaktır. Aynı gazeteye göre, 
nazırlardan bazıları Sir Con 
Saymen'in Berlin'den dosdoğru 
Londraya dönmesini ve şark 
andlaşmaşı hakkında Sovyet
lerle Polonya'nın vaziyntini 
anlamak üzere Moskova \le 

gazetesinin yazdığına göre, Sir 
Con Saymen'in Berlin'den son-

ra Moskovayı ziyaret etmesi 
muhakkak gibidir. Varşova'ya 
da gitmesi pek muhtemeldir. 
Aynı zamanda İngiltereye dön
mezden evvel nihayet Praıra 
da u2raması kabildir. 

Küçük Haberler: 
Beledlye EncUmenl 
Beledıye daimi encümeni 

dün öğleden sonra Dr. Behcet 
Uzun Başkanlığında toplan
mıştır. 

Atıcıhk ve Ath Spor 
İzmirde Atıcılık ve Athspor 

kulübü sesis için kuvvetli bir 
teşebbüs vardır. Vilayet dahi
lindeki ziraatçiler Vilayete mü
racaat ederek Atlıııpor kulü
bünün tesisi için müsaade isti
yeceklerdir. 

Atıcılık ve Atlıspor gibi 
milli ve memleket müdafaasına 
yarayan kulüplerin açılmasını 

memnuniyetle karşılarız. 
Maarif MUdUrU Rahatsız 

Bir kaç gündenberi hasta 
bulunan maarif müdürü Bay 
Hikmet Türk iyileşerek dün 
vazifesi başına gelmiştir. 

Bay Hikmet öğleden sonra 
tekrar hastalanmış ve vazifesi 
başından ayrılmah mecburiye
tinde kalmıştır. Bay Hikmete 
eeçmiş olsun deriz. 

Tayin 
Bozdo~an malmüdürü Süley

man Kavaklı Maliye bakanlı
ğından aldığı buyrultu ile Aydın 
Karacasu kazası malmüdürlü
ğüne tahvilen tayin edilmiş ve 
bugün Karacasuya hareket et
miıtir. Yeni vazifesinde mu
vaffakıyetler dileriz. --- ·-Dericiliğimizin ihyası 

Torkofis Ankara merkezin
den valiliğe, av dericiliğinin 
ihyası hakkında bir bildirim 
gelmiştir. Bunda hulasatan de
niliyor ki: 

- .. Av derilerimizin dışarı 

piyasalarda gerekli fiatler)e 
satılmalası ve bilhaassa nev'i 
bizim memleketimize inhisar 
eden sansar ve tilki gibi post 
hayvanlarının mümeyyiz vasıf

lannı düşürmemek için tedbir 
almak lazımdır. 

Bu ıribi post hayvanlarının 
zehirli müstahzirlcrle avlan
malarının önüne g~çilmesi icap 
etmektedir. M emJeketimizin 
mühim bir varidat kaynağı ol
mağa müsteid olan dericiliğin 
ihyasında alınacak tedbirlerin 
mühim bir rolü olacakbr. 

valilik bu işi ehemmiyetle 
karşılıyarak post hayvanlarının 
zehirli müstahzirlerle avlanma
sının men'i için derhal tedbir 
ler almıştır. 

Motör Cinayeti 
Mahkeme Muvaceheye 

Karar Verdi 
Motör cinayeti davasına dün 

aiırce1.ada devam edilmiştir. 
Evvelki günkü muhakeme 

celsesinde maznunların avukat
ları evvelce dinlenilen üç şahi-
din ifadelerinde bazı mübayin 
noktalar olduğunu söyliyerek 
ayni ~ahitlerin muvacehe edil
melerini istemişlerdi. Müddei
umumi muavini bay Şevki ev
velce bu mevzuubahs edilen 
mübayin noktaların telif edil
diğini söyliyerek buna tekrar 
lüzum olmadığını bildirmişti. 

Mahkeme bu nokta hakkında 
karar vermek üzere muhake
meyi talik etmişti. 

Dün mahkeme, üç şahidin 
tekrar muvacehe edilmelerine 
karar vermiş ve şahitlerden 
Hüseyinden mühayin görülen 
12 nokta hakkında izahat alın
mıştır. Diğer iki şahit Yusuf 
ile Mehmed Cumartesi ırünü 
dinleneceklerdir. 

a.7 ,unat 1930 
~ . 
Şurayı Devlet Adaleb 

Tecelli Ettirdi 
~----------•+•4 ....... 4 ....... __ ~-------

- Baştrıra/ı 6 mcı Sahıfededır - 78-ci maddesinin 3-cü fıkrası 
mesi ve bu vakıanın başka hiç na ve borçlar kanununun 3 
bir sebeple meşru gösterilme- ve 415-ci maddelerine istinı-
sinin mümkün bulunmaması den iddia etmek mümkün ot.-
itibarile pek açık olarak varit maz. 
değildir. Bundan başka mevcut ınu-

Kezalik sermayesinin tezyidi kavele ve şartname ve iti-
ve eski sermaye ile yeni ser- lafnameler hükümleriyle bUO-
mayenin para cinsi noktasın- ların ilavat ve tadilab işbU 
dan bir vahdet basıJ etmek mukavelename ile taaf11S 
üzere İsviçre frangına tahvili etmedikçe meri kalacağı 21 
hususunda gösterilen ve tat- Temmuz 1926 mukavclen•-
bikatta aldığı · şekil bilhassa mesinin sonuncu maddesiyle 1110:-
tenkidi davet eden mü~ade- ayyen olduğu ve 21 Kanun~ 
lerin de yeni hatlann yapıl- 1911 tarihli mukavelenin 10 cO 
masına muktezi nakdi imkanı maddesi ise ıirketin icrasıol 
temin etmekten ibaret olma- mecbur bulunduğu taahhüd~ 
sına ve bu hatlann da aradan şehremanetinin istimlake ait 
8 yıl kadar bir zaman geçmiş bilcümle muamelatı lüzUJllO 
olduğu halde yapılmamış bu- zamanında istimlak kanunuol 
lunmasına göre, artık ademi tevfikan yapılmasıyle me',,.t 
cereyanı tabiidir. olup aksi takdirde hükiimetİll 

Belediyenin mukavelede der- şirketi işbu imtiyazdan müte"' 
piş olunan istimlakleri yap- vellid hukukundan iskat ede-
mamasından dolayı bayındırlık miyeceği yolunda bir hükJJIİi 
bakanlığına mes'uliyet atfet- mütezammın bulunduğu bey•-
meğe de imkan yoktur. nile fesh muamelesinin bu nolı-
Zira Cumhuriyet mevzuatına tadan da doğru olamıyacai1 
göre Türkiye belediyeleri müs- iddiasına gelince, bu iddianJJI 
takil bir~r hükmü şahsiyettir. dahi zikrolunan maddenin yal-
Bnnlar üzerindeki idari vilayet mz tealtuk ettiği mukavele rnu-
ancak kanunların tahsis ettiği ayyen ve mecburi hazırlık 
mevzilere münhasırdır. Kanun mecburi hatların inşa müddet"' 
ise bayındırlık bakanlığının is- lerine temas etmesine 21 TeJJI"' 
timlikler hususunda belediye- muz 1926 mukavelesi ise ıneC"' 
ler üzerinde bu yolda bir vi- buri hatların gerel:: envaı "'e 
)ayete müsaid bulunmamakta- gerek müddeti inşaları husu~ 
dır. Umumi kizmetler tesis ve sunda başka hükmleri muhte\fl 
teş~ilata raptetmek aslen hü- bulunmasına göre varid g3"' 
kiimete aittir. Belediyelerin bu rülmemiştir. 
kabil hukuka doğrudan doğ- Bütün bu sebepler karşısınd• 
ya sahih edilmesi ancak yeni ihtiva ettiği vecibelerin yerine 
belediye kanunu ile mahdud getirilmemesi itibarile hüküJJI"' 
bir dairede tecviz olunmuştur. den düşmüş olan 21 ve 2.f 

1926 Mukavelelerinin akdi Temmuz 1926 tarihli mukave"' 
tarihinde ise belediyelerin böy- lelerin bayındırlık bakanlığınca 
le bir selabiyeti gayri mevcud fashinde ve bu mukaveleleriO 
olub o zamanda ancak mena- davacıya tahmil ettiği asli "'e 
fii belediyelere aid olmak üze- ferdi vecibelerin tamamen 91e 

re kanunen muayyen şartlar noksansız olarak yapılması kar 
altında vilayetlerin belediyelere şılığı olan tarife farklarının bU 
imtiyaz vermesi hükmü mevzuu vecaipten ifa edilenlere tek•"' 
bulunmakta idi. bül eden miktarı çıkarılmalı 
Şu halde 40 yıldan fazla şartiyle davacıdan geri isten"' 

bir imtiyazı tazammun eden mesinde ne salibiyet ne şekil 
işbu mukaveleleri bayındırlık ve ne de esas noktalarından 
bakanlığının belediyeye niyabe- biriyle kanun ve nizama muh•"' 
ten ve vekaleten akdettiği ve lefet görülmediğinden ikaaıe 
bu noktadan bunlardaki veci- edilmiş olan davanın reddi ile 
belerin ifa olunmamasından 400 kuruş ilim harcının dava"' 
dolayı belediyenin mesul tutul- cıdan alınması 26 Şubat 193S 
ması lazım geldiiini idarei gününde söz birliğiyle kesti'"' 
umumiyeyi vilayet kanununun rildi. ...... ·-

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sab,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
221 Koo ittihat 12 50 15 

11 Şımlak Z bi 14 50 16 50 
9 F Z Abdullah 12 13 50 

Çu. 

21 

incir 
Alıcı 

H Raditi 7 25 

ZeytlnyaAı 

Fiat 

7 75 

Kilo Alıcı Fiat 

30300 ki. Mu alıcı 21 50 25 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fi at 

566 Arpa 3 40 

450 P. çekirdeii 2 60 
76 Pamuk 43 

3 75 
2 60 

48 

Manisa da 
• 

Vilayet Fırka Kongresı 
Manisa, 26 (A.A) - C. }i. 

Fırkası vilayet kongresi çalış

masını bitirdi. Yeni idare he
yetiyle umumk kongreye gide
cek murahhaslarmı seçerek da
ğıldı. 

Para Piyasası 
26-2-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 

İsterlin 607 50 612 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 40 79 90 
Belga 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 62 10 67 
İsviçre Fran. 40 62 40 87 
Florin 84 82 85 07 
Kr. ekoslov 5 20 5 2~ 
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Bulgar Ordusu 
Bugün Ne Halde 
Bulgaristana Askerlik Bal<]mın

dan Bir Bakış ... 
- {l(,,vfrtı•u - • . h :j d 

.il · .... ı :, Jılct sn 1 e e-
ett'k ka d ' t.~n sonra çıkarlar. Yaş 

•e \ 1
• vuzbaşı için 45, Binbaşı 

. . aymakam için SO Miralay 
ıçın SS , 
G 1 ve General için 60 br. 
... ~lt~taUa.r araamdan bir kmm 
"4lllsıU • • lca erını San Petersburg Er-
ti nı Harbiye mektebinde bi-
l'Qaişlerdir 
Bu .. k. 

tl&dtı gun ii BuJJar ordusu mev-
tahnıinen şunlardır: 

26
1493 zabit, 1943 küçük "Zabit, 

:~o nef~r ve 2656 memur. 
8S4 ıy~.d~ kıtaatı, 540 zabit, 
l kuçuk zabit, 11,884 nefer 
~ 586 memurdan, topçu kıtaah 
~93 zabit, 166 küçük zabit, 

nefer ve iS1 memurdan 
lliirekkcp~~ 

llUAVil\ TEŞEKKÜLLER 
lti"d.ua\rin teı11ekJıüller berveçhi 

it : 

~ - Jandarma : 1 Erkanı 
Pi iyedcn, üçer bölüklük 16 

hde taburundan ve 8 süvari 
::hundan mürekkeptir. Mev
<l.a U 6800 neferdir ve bunlar
kd.n 63()() tüf enkle ve 500 ü de 
h ç \re tabanca ile müceh
z e~~ir. Aralarmda yirmide biri 
d: ıt .. \"~ on beşte biT nisbetin
lS ~uçuk zabit vardır. Efrad, 

ılc 30 yaşt arasındaki eşhas 

Jltasından 12 senelik taahhüd
e t . tlli 0Pıanmakta ve bu taahhüd, 
b'tı..Yaşına kadar tekerrür ede-

1 ektedir. Zabitler, Harbiye 
Iııekt b" · · d b · d e lllın Jan arma şu esın· 

e Yetişmekte Ye jandarmaya 
:Yrdoaadan evvel bir sene müd
:ıe orduda hizmet etmekte-

2- 1. sahil jaadanaa taburu 
ı:... tabur, ikisi merkez sahili 
•e diğer ikisi nehir olmak ü
ıere 4 bölüie aynllDlthr. 
t. 3- 1. orman jandarma la-

• oroıanları muhafaza etmek
te Ve her nevi avcılık polis 
'l\ıifeaini ~örmektedir. 

3 ~ Sınır muhafaza kıtaalan 
bın ki,i efraddan mürekkeb 

0lan bu muhafaza teşkilab 8 
lllıntakaya ayrılmıştır. Her mın
~kanın 1 Erkinı harbiyesi, 3 
•h.ası ve 1 mitralyöz takımı 

~ardır. Teşkilatı. vasati altı 
Uçuk kilometrede 1 posta 

0lnıak üzere. her biri dört, beş 
efraddan mürekkcb 345 pos
~a ya ayrılmıştır. Efrad, piyade 
ltaatında bir sene hizmet et

tikten sonra 12 senelik bir 
teahhüd imzalamakta ve bu 
8\ltetle teşkilata girmektedir. 
~ollektif silah mikdarı 45 ma-
llıeli tüfenginden mürekkeb

dir. 

1 
.. S - POLİS: iç işleri bakan

~flna merouttur. Nabiye ve 
evlet polis olmak üzere ikiye 

°'Yrılan bu teşkilat 6200 kişi
den ıniirekkeptir. Efrad, 6 se
nelik bir teahhüd senedi imza 
ederek teşkilata girmekte, yük

~~k ıncmnr1ar ise 20 senelik 
ır teahhüd yapmaktadırlar. 

HARB SANAYil 
Neuilly barıı muahedesi mu· 

~h~dcsi mucibince, Bulgar dev· 
etı bir mühimmat fabrikasına 
~alik olabilir. O da devlete 
•ıd bulunan Kazanlık fabrika· 
••dır o•v f h . · ıgcr tara tan, er nen 

silih ithalatı memnudur. Ku
rulduğu zaman bir Çekoslovak 
tebaasına aid bulunan bir de 
tayyare fabrikası vardır ki o da 

Kazanlıktadır. Bu fabrika, Bul· 
gar mahafilinin malumatına 

göre, 100 ili 120 beygir kuv
vetinde 6 tayyare yapmıştır. 

ASKERi GAZETELE 
Bugün Bulgaristanda iki as· 

keri mecmua çıkmaktadır. Bun· 

!ardan Narodna Otbrana haf
talık ve Volnen Jurnal ayhktır. 

BÜDCE 
Ulusal müdafaa büdçesi, 1927-

1028 de 1,031,800,000 levaya, 
1930-1931 de 1,087,000,000 le· 
vaya, 1933-1934 de 959,600,000 
levaya ve 1934-1935 de 947 
milyon levaya geçmiştir. 

Bulgaristamn umumi büdçesi 
3,649,000,000 levadır. Ulusal 
müdafaa büdçesi, devlet borç
larından donra, en fazla yekun 
tutan kısımdır. 

Sivil tayyarecilik masrafı tah
minen 358 milyon levadır. De
niz ve nehır limanları po)is 
masrafı ise, 50 milyon levadir. 

BAHRİYE 
Bahriye kuveti, Tuna filoti

lasından mür~keptir. Bu filo
tila, 4 gambot ve 6 sı motor
bot olmak üzere 8 küçük ge
miden teşekkül eder. Karade
nizin muhafazası ise, münaka
lit bakanlığı bütçesine merbut 
bir filotila tarafından icra olu-

MECBURi SiViL HİZMET 
Bulgaristanda 14 seneden· 

beri çalıtan orijinal bir teşki
lit vardır. Ordunun tamamen 
haricinde olmakla beraber tet
kike değer. Bu teşkilat 10 
Haziran 1920 tarihinde kanun
laşbnlmış ve biJahara 9 T eş
rinisani 1921 tarihinde teşkilat· 
ta bazı tadilat yapmıştır. Bu 
teşkilatın gayesi, umumi hiz
metler için, memleketin mus
tahsel kuvvetlerinden istifade 
etmektedir. 

Bu kanuna göre, 20 ile 40 
yaş arasındaki erkekler, azami 
8 ay ve 16 ile 30 arasındaki 
kadınlar azami 4 ay sivil biz· 
met yapacaklardır. Birden ve
yahut birkaç kerrede yapıla
cak olan bu hizmet muayyen 
bir hizmettir ve bundan başka 
kanun mucibince, muvakkat 
bir hizmet daha vardır ki o 
da müddeti senede erkekler 
için 21, kadınlar için, 16 gü
nü geçmez. 

Bu kanun. birçok istisnai 
ahval nazarı dikkate almakta
dır. Bu meyanda birçok maa
fiyet kaytdları vardır. Ayrıca, 

hizmet edecek olan~m,aii va,, 
. t .. . . l>J:IS'{H,1:!_!0/< 

zıye e gore tayın ~ ı en ' oır 

bedel mukabilinde istlYrar aiv 
olunur. Hizmet cdecekfij~:J 
yüzde yirmi, asj(ari günde 58'1 
leva mukabilinde bu hizmeti 
satın alabilirler. 

Bu suretle 1922 senesinden 1 

1932 senesine kadar 342,000 11 

kişi celbolunmuş ve bunların 
yüzde 60 mı teşkil eden 203,576 
kişi fılen kiı:met yapmışlardır. ı· 
Ôkonomik esbap dolayasile er· 
kekler için muvakkat laizmet I 
on güne indirilmiş ve 1923 se- • 

·Cuma Günü 
Dedebaşında Deve 

Güreşi Var 
Karşıyaka Hilaliahmer şube

sinin dispanseri menfaabna 
Cuma günü bir deve güreşi 
tertip edilmiştir. Deve güreşi 
Dedebaşında olacaktır. Güreı
lere iştirak ettii ilinek üzere 
Manisa, Salihli ve Armutludan 
İzmire 15 pehlivan deve gcti· 
rilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ne~inden beri kadınlar bundan 
istisno edilmişlerdir. 

Sivil hizmetin idaresi, Nafia 
bakanlığına merbut bir umum 
müdürlüğe aittir. 

1922 den 1932 ye kadar,hiz
met edenler 12,801,529 iş günü 
çahşm~ş)ardır. Bundan en zi-
yade Nafıa bakanlığı istifade 
etmiı ve 101,642 kisiyi çahş
brmışhr . Bunlann çal~ması 
neticesi olarak bütün yollar 
yeniden yapılmış ve aynca 
bendler ile diğer sanat işleri 
de vücude getirilmiştir. Demir-
yolları bakanlığı, demiryolları 
ve limanlar için 39378 kişi is-
timal etmi~tir. Harbiye bakan
lığına gelince, bu bakanlık, 
coğrafya enstitüsünün ve sivil 
tayyare meydanlarının yapılma
sı için 6125 kişi çalıştırmıştır. 

Hizmet eden vatandaşlar, 
keplıca inşaatlarında ve daha 
bir çok işlerde de kullanılmış
lardır. 

Uluslar kurumuna merbut 
uluslararası iş bürosu tarafın-
dan tetkik edilen bu mecburi 
s~vil hizmeti kanunu i.e Brilga
rıstan, ökonomik teçhizatının 
bir kısmını yeniden meydana 
getirebilmiştir. 

Y'enl "eır 

Yol Çevirmek 
Eşrefpaşa mezarlığında Kas· 

tamonulu Nazmi oğlu amele 
Azminin önüne geçen Bitlisli 
Ramazan oğlu amele Mahmud: 

- Sen kannı boşa, onu ben 

alacağım, yoksa seni şöyle ya

parım, böyle yapanm, gibi 

sözlerle tehdid ve biçakla Az· 
minin sol kolunu hafif surette 
yaraladığmdan yakalanmıştır. 

Moda 
Gazeteleri 

ızmlrln Şık Bayanları 
1935 ilkbahar ve yaz mev

simlerinin merakla bekledi
ğiniz moda gazeteleri geldi. 
fsimlerini aşağıda yazdığımız 
gazeteleri (Abajoli) kütüp· 
hanesinde bulabilirsiniz. 

Grande Revue des Modes 
Rcvue Parisienne 
Saison Parisienne 
La Parisienne. 
Actuel 
Votre ıout. 
Yeunesse Parisienne (Ço-

cuk elbise) 
L'Enfant Elegaut (çocuk 

elbise) 
Lingerie Pariaienne (çama

şir elbise) 
Belle Lingerie ( çamaşir 

elbise) 
Revue des Cbapeaux 

(Şapka) 
Adres: 
Y. Abajoli kütüphanesi 

İzmir Saman iskelesi 
1-3 

1. 
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rılmak 6. Yukan çıkmak 7. inçkü 13. İnç 14. Sılan 15. 
Yükseğe çıkmak 8. Yücel- Tepsime, tcpsinme 16. Tes, 
mek 9. Yükselmek tenş 17. Tım 18. Tımma, 

Suzan - Yakan, yakıcı tınma 19. Tınçlık 20. Tınıç
Süal - 1. Sorav (Keyfi- fık 21. Tış1ık 22. Tazı 23. 

yet, mesele man.) 2. Sorgu Tinik 24. Toktaş 
(İsticvap man.) 3. Soru 4. Sükun bulmak - l.Am· 
Soruğ 5. Soruk 6. Sorunca nJmak 2. Ba!samak 3. Ba-
7. Sorunç 8. Soruş 9. Suruk sılmak 4. Basırganmak 5. 
10. Tanış, danış (Sadt-t, Cıvanmak 6. Dinlenmek 7. 
mevzuu bahs man.) 11. Tir- Dinmek 8. Döienmek 9. 
kek (İstıfham, isticv&b, is- Durmak 10. Dükü~mek 11. 
tintak man.) 12. Umdu(Mat- Emilmek 12. Emri.ilmek 13. 
lap, emel man.) lmılmak 14 Pazmmak 15. 

Süal etmek _ 1. Ayıt- Sarçımak 16. Sangırakmak 
mak 2. Kolmak 3. Ko!un- 17. Tımmak 18. Tı~caymak 

1 
19. Tınmak 20. Togşalmak 

mak 4. Sorak.amak 5. Sor- 21 T kt k 22 T··ı l . o ama • o enmc c 
mak 6. Soruşturmak 7. Ta-

1
23. Tuktamak 24. Yabşmak 

mşmak danışmak 8. Tan· 125. Yılımka 26. Yumuşamak 
mak, danmak 1 Sükuneti ihlal etmek -

Süal olunmak - Aytıı-ı Sobırmak 
mak Süküt - 1. Sessizlik 2. 

Süal soran - Ayıtgan ı Söylememe, sqy le?1emezlik 
Süal (T eseül man.) - 3. Susma, susmuşluK 

Dilencilik, dilenme j Sükfıne icbar etmek -
Sübhanallah _ 1. Arı 1. Susturmak 2. Tıyıltmak 

Tanrı! 2. Obuy! (Teneccüb Sükun etmek - 1. Hös· 

) 3 Ş b k ld 
mek 2. Susmak 3. Tınmak 

ınan. . aş m a ım 5 T 1 k 
Süfli - 1. Alçak 2. Alt . s1.~kı ~~ 1 1 k 2 u unı - . smı • 

3._A,ağı 4. Bayağı Sessiz 3. Söyleme:t 4. Sus-
Sühan - 1. Lakırdı 2. mu~, susgan 5. Tomay 6. 

Söz swnay 
Sühanperdaz - 1. Çe- Sülale - 1. Arka (Akap 

çen 2. Düzgün söyler 2. Söz- man.) 2. Döl (Zürriyet man.) 
ci (Hatip man.) 3. Döldöı (Zürriyet, çoluk 

Sühulet - 1. Genezlik man.) 4. Irk S. Soy 6. Sil· 
2. KoJayhk 3. Küy yök 7. Tire 8. Uruğ 9. 

Sühuletli - 1. Genez 2. Uruk 
Kolay 3. Keliıtii Sülasi - OçJü 

Siikôn, sükünet- 1.Amır Siillem - J. Basamak 2. 
2. Baysal 3. Cılu 4. Din 5. 3. İncek 4. fngeç 
Diaçlik 6. Dinizlik 7. Dur- Sü.liik (etmek) - 1. Gir
gunluk 8. Enç (Huzur man.) nek (Bir yola • ) 2. Kö.lail-
9. Ençik 10. Ençü (Hurur mek 3. Pütmek 4. Takılmak 
man.) 11. Orinç 12. Ençkü, 5. Tutmak (Bir yol· ) 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikalar1 

Şirketi 
Caddesi Makara Sokak Şehitler 

Posta Kutusu tas lzmlr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tek ve müteaddit katlı PAMUK İPLİKLER, boyanır, kas· 
terlenir, lrn.tlamr Klrmızı ve Mavi BOYALARIN çeşitleri: 

FİA TLARIMIZI İSTEYİNİZ. 
1-3 283 

Kemalpaşa Asliye Hukuk j 
Mahkemesinden: 

Müddei aleyh : 
Kemalpaşa kazasmm sinan

cılar köyünde sakin iken el
yevm ikametgahı meçhul ama· 
vut Hasan çavuş tarafına. 

Müddeiye Kemalp~şa kaza
sının Sinancılar köyünde sakin 
Yusuf kızı Elif -tarafından a)ey
binize açılan boşanma dav.a
sından dolayı tebliğ namınıza 
çıkanlan davetiyenin ikamet
gahınızın meçhuliyeti hasebile 

mübaşir tarafından verilen meş
ruhat üzerine bila tebliğ iade 

edildiği ve şu suretle ikamet
gahmızı terk ile nereye gitti
ğiniz meçhul bulunduğu anla-

şılarak yevmi muhakeme ola
ı·ak tayin kılınan 23-2-935 ta
rihine müsadif Cumartesi günü 
saat ona bırakılmasına ve bu 
baptaki teblii!atm ilanen ifası
na dair verilen karar üzerine 
bu hususta İzmirde çıkan Ye
ni Asır gazetesinin 18-1-935 
gün ve 8851 sayılı nüshalarile 
ilanen tebliğah kanuniye ifa 
kdındığı haJde muayyen günde 
Kemalpaşa mahkemesinde is
batı vucut etmediğiniz cihctJe 

-e~l!ll•M•Z'.ı·S&ll!!lliı9-lll' .. 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza unlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
_,, ,,, .. ~ı 
hakkınızda ııyap kararı veri
lip kararı mezkürun dahi ila-
nen tebliğine ve muhakeme
nin de 23-3-935 tarihine müsa-

dif Cumartesi günü saat ona 
talikine karar verildiğinden o 

gün ve o taatta gerek bizzat 
ve gerekse tarafınızdan vekili 

kanuni göndermek suretile ma
sarıfı giyabiye ile birlikte Ke-

malpaşa Asliye hukuk mahke
mesinde isbab vücut eylemeniz 

aksi takdirde hakkınızda mua
melei gıyabiye icra ve bir da
ha mahkemeye kabul edilmiye
ceğiniz hukuk usuJ muhakeme
leri kanununun maddei mah
susasına 'evfikan teblij' maka
mına kaim olmak üzere keyfi-
yet ilan oiunur. ( 289 ) 

Öz Türkçe karşılıklar - 293 -

Silah - 1. Bel\k, bilik 3. Çaray 4. Çıray 5. En 6. 
2. Buladı 3. Cebe 4. Etmek Önlük 7. Sıray 8. Tüs 9. 
5. Karbiçi 6. Karıpçın,karp- Yüz 
çın 7. Kural 8. Kuran 9. Simetrik - Uyukas 
Kündeyi 10. Opçin, öpçin, Simsar - 1. Helekeci 2. 
üpçin 11. Posat 12. Pusat Komsı 
13. Sa~ıt 14. Sağut 15. Sa- Sin - 1. Çağ 2. Çer 3. 
vut 16. Tağay 17. Talum 18.,Yaş 
Tiriğ' 19. !olum 20. Tümeğ Sine - 1. Bağır 2. Bük-
21. Yabduk sü~ 3. Döş 4. Göğüs 5. Kö-

Silah arkadaşı Südaş ğüz 6. Kökrek 7. Ök, öğ 
(sü-=askcr) 8. Töş 

Silahlanmak - 1. Be1ik-ı Sinebend - Gömüldiirük 
Jennıek 2. sağutlamak 3. Sipariş etmek - 1. ls-
Tolum!anmak 4. 'Yaraklan- marlamak 2. Tapıştırmak 3. 
mak T apşurmak 

Sil<ihh - 1. Saı!ığ 2. Sipehtar - Barlas 
To!umlu Siper - 1. Barı 2. Gc-

Silah takımı - Pns:ıt rclti 3. Kalkan 4. Kamal 5. 
Silahtar - Torkak, tur-1 Katağ 6. Or 7. Peı·k, berk 

kak. i 8. Sek 9. Sencer 10. Senger 
Silindir - 1. T ahan 2. 11. Senir 12. Siner 14. Tığa 

Tarla tapanı 3 Yer basan l ıs. Tukurka 
4. Yivgi 5. Yivgi taşı 6. Yu-: Siperlenmek - Kuytu-
vak 7. Yuvga Ianmak 

Silk - 1. Dizi 2. Sıra 1 
Siperli yer - 1. Koyak 

3. Takım 4. Yol 2. Koysuk 3. Kuytak 4. 
Sil!e - 1. Buşak 2. Şa- Kuytan 5. Kuytu 

mar 3. Şaplak 4. Tokat Siraç - 1. Işık 2, Yala 
Sil!e vurmak - 1. Şa- Sirayet - 1. Bulaşma 2. 

mariamak 2. Tokatlamak j Calkan 3. Geçme 4. Sıvışma 
SiJo - 1. Ora 1. Oru 3. 5. Yoğuş 6. Yuğuv 

Sarpun j Sirayet etmek - 1. Bu-
Si!sUe - 1. Kczik 2. Sı-ı !aşmak 2. Geçil~mek 3.Geç-

ra 3. T ezik. sarpun mek 4. Kutuznıak 5. Kün-
Si1siJei cibal - 1. Bal-j delmek 6. O km ak 7. Öt

kan 2. Dağ salı 3. Seğir 4. 'kermck, ötkürmek 8 Öt k .. . mc 
Sıradağlar 9. Oymek 10. Sırık ı .. 1 

S·ı ·ı kil k matC ı . 
ı sı.e teş etme Sıvaşmak 12. Ulaşma~ 13. 

SamS~al ~at k(S'lh ) yayılmak 14. y okmak, yuk-
ı ue ı ouette - Ka- mak 

raltı, karartı s· 
· ıret - 1 G'd· 2 }..-Sım - 1. Gümü 2 M .. - . ı ış . "'. 

nün ş · 0 hk 3. Kılınç 4. Kılk 5. Ko· 
nuş 6. Oruk 7. Yorık 8. 

Sima - 1. Beniz 2. Bet Y oruk 



T 
Akse i Ticaret a cası dan 

Bankamızın 1934 senesi alelade hissedaran heyeti umumiyesi 

30 - Mnrt - 935 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on beşte 
1zmir' de Mimar Kemaleddin caddesinde k~in Bankanın binasın
da toplanacaktır. Şirket nizamnamesinin 25 inci maddesine tev

fikan esal~ten veya vekaleten laakal on hisseye malik olan his
sedariarm aşağıda yazılı hususatm müzakeresinde hazır bulun

moık u ... ere 26 - Mart - 935 akşamına kadar hamil olduldarı hisse 
.se ıeHerini Banka merkezine irae ederek duhuliye varakası al
maları rica ve heyeti umumiyeye vekil veya mümessil sıfatile 
iştirak edecek zevatın hissedarandan olması meşrut olduğu gibi 
bazı yanlışlıklara mahal kalmamak için vekaletnamelerin aşağıda 
gösterilen şekılde tanzim ve imzalarının merkez ve şubelerimizce 

tasdik ve yahut muteber olacak makamatca tescil ettiril~esi ve 
buna muhalif tanzim olunan vekaletnamelerin kabul edilmiyeceii 

ilan olunur. Akseki Ticaret Bankası 
Meclisi İdare Reisi 

Hasan Fehmi 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - Bilançonun tetkik ve tesdikile idare meclisinin ibrnsı. 

3 - Temettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - istifa eden iki aza yerine iki veya üç aza intihabı sure

tile aza adedinin yediye iblağı. 
5 - İdare meclisi azalarına verilmekte olan hakkı huzur 

mikdannın yeniden tayini. 
6 - Müddetleri biten murakıpların yeniden intihapları ve 

ücretlerinin takdiri. 
xxx 

VEKttLETNAME ŞEKLİ 
Akseki Ticaret Bankası İdare Meclisi Reisliğine 

G zete ve davetnamelerdeki ruznamenin görüşülmesi için 
30 - Mart - 935 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on bevte 
toplanacak olan hissedaran heyeti umumiyesinde bizzat hazır 
bulunamıyacağımdan hamili bulunduğum aşağıda numaraları ve 
mikdan yazılı hissem için beni temsil etmek üzere Bay 

tevkil eylediğimi arzeylerim. 
Hisse adedi Hisse No. su imza 

- 294- Öz Türkçe karılıklar 

Sirkat - 1. Hırsızlık 2. Söz 12. Tanışık 
Karaklık 3. Uğurluk Sokak - 1. Dölme 2. 

Sirkat etmek - 1. Aşır- Giremiç 3. Oram 4. Sapkı 
uıak 2. Buldurmak 3. Çal- 5. Sokmak 6. Sokpak (Dar 
pıak 4. En~ezlemek 5. Uiur- yol mnn.) 7. Yol 

mak 6. Urlamak 7. Yıvıt- Step - 1. Bozkır 2. Ko-
)Dak nıray 

Sirkat ettirmek - Çör- Sü - Kötü 
Jetmck Suikasd - 1. Kuturuk 

Sitare - Yıldız 2. Öldürmeye kalkışma 3. 
\.. Sitayiş - 1. Ôğdü 2. Yağanç 4. Yağanma 
Oime 3. Öğü 4. Öğüş 5. Suımuamele - 1. Kötü 
l>ktü davranın 2. Yınarmak 

Sitayiş etmek - 1.Mak- Suiniyet - 1. Kötülük 
tamak 2. Ö2mek 3. Ökmek isteme 2. Yavuz sanu 

Sitem - 1. Çıkışma 2. Suişöhret - 1. Adı çik-
tKalış 3. Kıcu 4. Tapa 5. ma 2. ScJinti 
Yanı, yanu Suizan - 1. Kötü sanı 

Sitem etmek - 1. Çıkış- 2. Yavuz anma 
mak 2. Gücemlemek 3. Ka- Subh - 1. Tan 2. Tanla 
dağalamak 4. Kerçetmek Subhü kazib - Ertelik. 
5. Yanı yanmak ertemle 

Siyah - Kara Sobhü sadık - Çin tan 
Siyaha mail - 1. Karam- 2. Tanlacik 

tak 2. Karamtık 3. Karastık Sudur - Çıkmak 
Siyahlatmak - Karart- Suhf - Biti 

mak Suhunet - 1. ısı 2. lsı-
Simsiyah - 1. Kapkara lık 3. Kızgınlık 4. Sıcaklık 

2. Tümhara Sukut - 1. Düşme 2. 
Siyak - 1.Geliş 2. Sırtığ Düşüş 3. İniş 
Siyakı kelam - Sözün Sukut etmek - 1. Düş-

gelişi mek 2. İnmek 3. Özelen-
Siyatik - 1. Kengi 2. mek 4. Sepsimek (Yaprak 

Koyangu, koynak, kuyank dökülmek man.) 5. Uçmak 
Sofra - 1. Aşamlık 2. Sulh - 1. Abır 2. Am1r 

Aşyağlık 3. Dirgi 4. Tirki 3. Anlaş 4. Arıç, arınç 5. 
Sofu (Sofi) - 1. Arzık, Barış 6. Barışık, barışıklık 

ırzık 2. Kirtgünçlüğ 3. Sa- 7. Baysal 8. Baz 9. El, il 
kmç 4. Taprk (El bolmak - düşmanlar 

Sohbet - 1. Arkadaşlık zümresinden çıkıp yakınlar 
2. B:rlikte oturma 3. Gö- sıramna geçmek, barışmak 
reşme 4. Kef, kep, gep 5. man.) 10. İllik 11. il oturuş
Keleci 6. Konuşma 7. Ko- ma 12. Tatu (Rıza ve hoş
nu~um 8. Lakırdı etme 9. nudi mon.) 13. Tevs, tefs 
fillı'le:iJlle 1 O. Söz sz.elici 11. l 4. Uyuşma 15. Uz, uzlaş-

t r b Ez 

BUUin Ağrı, Sızı e Sancılar~ Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. 

Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz:. 
Her eczanede bulunur, Flalt 7 ,s kuruştur 

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıs kimyagerler larafın
dan imal edilmektedir. 

z ir i ayeti Nafia Başmü-
1 endis i~int!en: 

Menemen - Enıiralem - Muradiye yolunun 12 - 17 kilomet
roları arasındaki kısmın istikşafı 15 gün müddetle açık eksilt
meye konuldu2'undan istekli serbest çalışan mühendislerin 10-3-
935 Pazar gün·· saat 11 de vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

571 (286) 

Öz Türkçe karşılıklar - 295 -

ma 16. Yabaşlık 17. Yaraş Sur (Hisar man.) - 1. 
18. Yar•ş:k Barı 2. Baru 3. Ora 4. Pah-

Sulhan - Uyuşarak, uz- sa 5. Senger 6. Tağam 
1 şarak Suret - 1. Abak (Mü-

Sulhcu, Sulhperver - 1. ceşsem suret sanem man.) 2. 
Amırak 2. Baz Biçim (Tarz, şekil man.) 3. 

Sulh etmek - 1. An- Cosuk (Tarz, hal man.) 4. 
!aşmak 2. Aralamak, arıl- Çalu (Şamanilikte put, sa
mak 3. Barışmıık 4. Baz nem n:an.) 5. Edisi (Tarz 
kılmak 5. Genizm~k 6. İlleş- man.) 6. Gidiş (Mişvar man) 
mek 7. Şuklamak 8. Tatu- 7. Görünk (Şekil man.) 8. 
lanmak 9. Tepsetmek 10. Görünüş (Şekli harici man.} 
Tepsolmak 11. Evcetmck 12. 9. Kesim (Tarz, şekil man.) 
~evsolmıık 13. Tüzelmek 14. 10. Kılık (Kıyafet, şekil hc
Undurmak 15. Uyuşmak 16. rici man.) 11. Sın (Şekil 
Uzlaşmak man.) 12. Som (Şekil, resim 

Sulh (Katı man.) - 1. man.) 13. Somı (Şekil man.J 
Bek 2. Berk 3. Katı 4. Ket 14. Sür (Put, tasvir, t&rz, 
5. Kurç (Seliibet ve metanet nevi man.) 15. Şalu (Şaırıa
sahibi man.) 7. Perk 8. Sert nilikte put ve sanem man.) 
9. Tutuş 10. Yalt 16. Tenğ (Tarz man.) 17.Te-

Sulb (Nesil man.) :- 1. vil, tefir (Tarz man.) 18. 
Bel 2. Bil 3. Döl 4. Göbek Yusun (Usul, kaide man.)19. 
5. Kuşak 6. Sekirden 7. Yusunluk (Tarz man.) 20. 
S~ Yh 

Sulta - Başlık Sureta - Görünüşte 
Sultan (Erkek için) - 1. Sureti muhayyele- Şalva 

Altan 2. Erki türk, erk türk Sureti münasibede - Sı-
3. Han 4. Kaan 5. Kağan rasında, sırasiyle 

6. Kan Sureti zahire - Görünüş 
Sultan (Kadın için) - 1. Suiibet - 1. Boşar 2.\.. 

Bikim, bim 2. Hanım 3. Ha- Çetinlik 3. Güçlük 4. Zorluk 
tun, katun 4. Kanış 5. Suret k~sbetmt>:k - 1. 
Kunçuy Çetinleşmek 2. Çeygellen-

Sun 'i - 1. Düzme 2. mek 3. Güçleşmek 
Kaltağay 3. Takma 4. Uy- Suretle - 1. Gücün 2. 
durma 5. Yapma Gücünen ("Güç ile,, den) 

Sun'i tepe - Hüyük, Suud - 1. Ağım2.Aiın-
üyülc ma 3. Ağma 4. Örleme 5. 

Sur (Düiün man.) - 1. Yiş 6. Yukarı çıkma, yük
Düğün 2. Kumnan, kurban seğe çıkma 7. Yücelme 8. 
3. Şenlik Yükselme 

Sur (Bo.u man.) 1. Suüd etmek - 1. Ağm-
Boru 2. Buğ 3. Burgu 4. mak 2. Ağmak, aymak 3. 
Burkaz 5. Pu~ Çıkmak 4. Örlemek 5. Ya-

neler cu - arın z 
• l El a l!a a ~ 

~ 
ile başlayınız 

Çocu:c hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyetle hazırlanan 

Kemikleri 

Çocukta hazımsızlık, 
sancı, ishal ve kusmalar 
varsa onları rriderir. 

kuvvetlendirir. 1 
Elleri sıkıştırır. 1 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

TFi R 

• • . .~ 
rı ç 

T ABLEl'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T emamen Geçirir 

Isn1ine l)ikkat Ediniz 
c 

2 adetHk kütusu 7 ,s kuruştur 

Jmum eposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

Azimet Dolayısile 
P~cele Müzayede İle Satış 

Önümüzdeki Cuma günü 
yani Martın birinci günü sabah
leyin alafranga saat on buçukta 

1 
Ka{şıy~t...d.a soğukkuyu tram-

1 10 n~ 
v~~ cpddesinde Osman paşa 
c~ij· yanında Şetaret sokağın

dQ- 8 numarada Hüseyin beyin 

eşyaları bilmüzayede satılacak
tır. Gerek amerikan lüks kol
tuk takımı kübik ve kadifeden, 
mavun orta masaları, çifte ka
natlı aynalı dolap, dört köşe 
ceviz yemek masası, şemsiyelik 
etajer, karyola, büfe, 2 hasırlı 
çiçeklik, halı ve seccadeler ve 

Göz Hekimi 

itatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade :sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

6-26 (229) 
~:liiiii:8ii ______ , 

sair bir çok mobilyalar bilmü· 
zayede satılacaktır. 

Büyük kardıçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 
.alonu müdüriyeti. 

(282) 21 



PLATT 
Makina Fabrikasının 

ÇIKRIGI 

tJt!n uf ak yedek parçalariyJe beraber ~pğıdaki 
UM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

"releton No. 2•t3 P. K. No. 234 IZMİR 

şurubu 

fanı Asır 

Grl)J ve Romatizma BQŞ ve Diş ağrdarmm~
N'evra.lji Siyatik için en faydcab ve gc~1r1c.i ilaç: 

~ ALGOPAN dır... ,. 
Şehrinıizdeki Bütün Eczanelerde Vardır. ISRARLA 

.A. L G O P .A. N9 isteyiniz 
Türkiye için umumi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPISINDA 

Z.A.l.\l.[.A.N' Ecza Deposudur 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
No. 

Esas No. Mevkü Yeni 
219 Alsancak Mes'udiye mah. karakol so. 3 
413 Cedit mah. Dundar sokak 7 
599 Bornova nahiyesi Yıkık minare mevkii 28 
642 4 üncü Sultaniye mah. Eşrefprp so. 48 
644 3 üncü ,, mah. komiser Mebmecl ,. 21 
650 Dayı Emir mah. Dayıemir ,. 12 
651 " " Y eldeğirmeni ,. 102 
652 " ,, Dayıemir sokağı 6 
667 Birinci Sultaniye Havai Gç. 22-1 
677 Orhaniye mahallesi Y okuşbap IO. 19 
706 Alaancak Mes'udiye mah. Zanbak 80. 

712 Kestelli mahallesi Kahraman ,. 24 
713 " " " .. 30 
715 ,, lkiçeflllelik camü 182, 184 

Eski 
1 
3 

26 
42 
23-25 
12 

102 
6 

Cinsi 
ev 

" 
" evin 

" arsa 

" 
" 

13 evia 
18 •• 
22-2 odanın 
28-3 evin 
168-170evve 

3-8 payı 
ve avlunun 2-8 payı 

yaran 
64-256 payı 

yansı 

1-24 payı 
dükkinm 34-72 payı 

Depozito 
T. L. 

550 
200 
700 
30 
24 
s 
7 

10 
8 

40 
650 
30 

716 l.tiklil mahallesi Giind&s so. 16.18.20 
724 Tepecik Hilal sokak 12 

16-216-116 evve iki dilkkimn 35-64 payı 

5 
270 
270 
350 ev 

728 Mes'udiye:mah. birinci ve ikinci 332-273 484-501 ev ve diikkinın 1-3 payı 1700 

Sabite n 

Bayanlar 
Daima ve katiyen boml

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKinın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir . 

.Bütün lzıııir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

k04malarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de nıratecaktlr 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Telt:fon: 3101 
4-26 (193 

Aydın Demlryolları U
mum MUdUrlUjUnden: 

lzmir • Ayc:lm demiryolu his
sedarlar alellde 6 aylık 1 S4üncü 
umumi içtimaının 193S senesi 
Marhnm 26 ıncı Sah günü saat 
11 de Londrada kain Vinçeıter 
Havzda inikat edeceği itin olu
nur. 

Müzakerat ruznamesı aşaiıya 
yazılmışhr: 

1 - idare heyeti raporu. 
2 - 1934 senesi birinci ki

nun zamanma kadar olan he
sababn tetkiki. 

3 - Şifket dahili nizamna
mesi abkimı mucibince infikik 
eden ve tekrar namzetliğini 
koyan Bay W. H. Swaffield Ye 
Bay j.A. Goudge'un idara mec
lisi azahj'ına intihabı. 

4 - Bir murakıbın intihabı. 
5 - Şirketin umumi mua

melatının tezekkürü. 

Kordon 
7 41 İkinci Silleymaniye Kimilpaşa cad. 159-1 
745 " ,, mah. 195,.2 

arsa 15 j 
250 

İşbu içtimaa iitirak etmek 
arzu eden hissedarlar içtima 
tarihinden en az 14 gün enel 
hisse senetlerini Londrada Vin
cester Havzda umumi kitiplii• 
ve lstanbulde Osmanlı banka· 
sına ve f zmirde tir ket idareaiae 
tevdi etmelidirler. Tevdi edile
cek lıiue senetleri için ahna
c:ak mapbuzlar içtimada ihraz 
edilecektir. 

7 50 " ,, Kiremitçi so. 8 
752 " " Çorak ,. 150-12 

6 " 
arsanın 

arsa 
22 1 
16 

128-256 payı 

759 ,, ,, Mısırlı uddesi 154-17 
812 Güzelyurt mah. Kemerrlb caddeai 194 
873 Darağaç şehitler mab. Mukaddes 102,104 

mezar caddesi 106 

arsanın 3-4 Mbmi 
182 dükkinm 1-48 " 
80 depo 

873-1 " " " " 96,98,100 96,98,100 
881 İkinci Silleymaniye mah. ylb:bqı 41 41 " 

evin S-8 payı 

60 
7 

1600 

1600 
45 

Hasan aj'a sokağı 
883 İkinci Süleymaniye m. Kiremitçi ao. 6 4 arsanın 128-256 payı 5 
938 Gllzelyurt Tlrk pazan 40 32 dükkanın 596208-808704 payı 120 
947 l.metpqa mah. Alpaslan ıokap 22 41 ev 140 

948 " " " " 20 42 " 150 

llnıir Tramvay \'·e Elek
trik Türk Aııonim Sir
l:etinden: 

1025 Cedit mab. Billbül sokak 41 39 evin 14;-240 payı 6 
Yerleri ve numaralan yukarıda yazıh emlAlan sekiz taksitle sabflan 28-2-1935 Pe11embe günü 

saat 10 da uonda,, ihale edilmek üzere açık arbrmaya konulmut1ur- istekli olanlann bizalapnda f 
yazılı pey akçelerini Veznemize yabrmaları ve artırmaya airmeleri lizımdır. 15-21-27 466 (214) 

1 
1 

BAGCILARIN 
Şirketimiz h' ,,eiara11 ı,, ,·i umumiyesinin 3J mart 1935 ta- V E 

tilıine müaa:I ı cumartesi o- ... ıl saat 11 de ş :\•etin İzmirde Bah- SEBZE VE MEYVA BAHÇESi SAHiPLERiNiN 
libabadaki idare merke~de alelade olarak içtimaa davet olun- Dikkat Oözlerlne 
ct..p ilin olunur. Dört scnedenberi seve seve kullandığınız ve alıdıpız 

En az yirmi hiss: ıeneclatına malik olup içtimada hazır bu- neticeleri takdirle yad ettijimiz ( GOVERCIN ) markalı 
1"1aınak arzu1uıuh olan hissedaranın hamil bulunduktan hisse KiMYEVi GOBRE'lerin IZMIRDE sabf yerinİD Jalmz: 
'-etlerini işbu ili11 tarihinden itibaren en geç on gün içinde GAZI BULVARINDA YENi TUHAFIYEciLERDE 
Şi..Jcetin merkez idaresine ve)'ll bir bankaya tevdi edilmiş bu- (1) NUMARALı ADADA INGILIZ KİMYEVİ 
ı...nıaları ve hisse aenedahnı mtıddeti kanuniyesi zarfında tevdi GÜBRELER ŞiRKETi 
'baif ~lduklannı milbeyyio bir kıtıa ilmühaberi hamil bulunma- Olduj'unu Unutmayınız 
ı.r; lazımdı. G0BRELERIMlzl BAG mınhıkalanndaki KÔY ve KA-

R uzn a m eİ Müzakerat SABAhARDA sizce adresleri belli olan acentalanmızda 
bulursunuz. 

1 - idare meclisinin ve hesaplan tetkike memur murakıp Adres: IMPERİAL KEMIKAL INDUSTRIS ( Levant ) 
l'aporJarımn okunması. . .. . .. LlMlTED ŞiRKETi IZMIR ŞUBESi 
2- 1934 h~sap senesi bilançosu ıle kar ve zarar hesabının P. K. 78 T 

1 
f . 

3803 •·- li · · "b e e on. .._vip ve kabulil ve idare mec sının 1 ruı. . . Pa. . Cu. 
3 _ İdare meclisine aza seçmek, ~alardan bazı!arınnı me- ı 

lllQri ti . t d"t tmek ve idare meclısı azalarınm huzur hak- K L• • M ... d •• 1 •• .- •• d 
L_ ye m. ec 

1 
e iZ ısesı u ur Ufl'UD en: 

'""'1111 tesbıt etmek. . . . . ~ 
4 - 1935 senesi için hesaplan tetkike memur bır murakıp Mektebımız aşçılığı açıktır. Aıçıbaşıhk etmiş ustalann hemen 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hutaneai 

Routken mlltehausısı 
Her Nevi RONTKEN 

Mu•r••rl 
Ve Elektrik TedeaYileri 
Yüriiyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedaYileri yapıhr. 
İkinci Beyler Mkak fırın 

k&rfl•ı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 2-13 (218) 

aa • a na 
ilk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual-

idare medisi emriJe umumi 
kitip: R. F. W. Adeane 

Vincester Havz 100 Old Bret 
Strit. Londra E. C. 2 

8 Şubat 1935 

uayen 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hutaneai 

Dahiliye Mltehamaı 
Muayenehanesini 2 aci Bey-

ler soka;ında 65 numaraya 
nakletmiıtir. Tel. 3956 

Evi KRAantina tramvay cad· 
desi No. S96 Tel 2S4S 

WFT 

lzmlr Beledl,...ndell: 
- 1020 lire bedeli muham

menli belediye kaliröferleriyle 
Çocuk yuvuı için alınacak olan 

34 ton kok kömürü belediye 
bq kitiplik kalemindeki şart
namesi veçhile ve açık eksilt

me ile 13-3-935 Çarşamba gü

nü saat 16 da ihale edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak için 77 
lira muvakkat teminatla sö,ı..
nen gün ve saata kadar be
lediyedeki arbrma Ye eksiltme 
komisyonuna geliniz. +-)İa v~ murakabe ücretini tesbit etmek. 285 ( 1 - 2 ) mektebe gelmeleri. l-2 (291) 

lim derslerini evlerde verir. Is· 
tiyenlerin gazetemiz idare mü
'1üriyetine müracaatlan. 26-8 27-2-3-7-11 1-4 (292) 
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Fratelli Sperco 1. V. Oliver Ve Şii. JADRANSKA Gribe Nezleye 

Korizol Kemal Vapur Acentesi W. F. H. Van Der 
r.ov ALE NEERLANDAis Zee & Co. 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru li- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

manımızda olup 28 şubata An- THESSALIA vapur S martta 
vers, Rotterdam, Amsterdam bekleniyor. 7 marta kadar 
ve Hamburg için yük alacaktır. Anvers, Rotterdam, Hamburg 

CERES vapuau 10 martta ve Bremen limanlarına yük 
ge-lip yükünü boşalttıktan son- alacaktır. 
ra Burgas, Varna ve Köstence ARMEMENT H. SCHULD 
için yük alacaktı Hamburg 

ORESTES vapuru lOmartta HANSBURG vapuru 27 Şu 
gelip 14 martta Anvers. Rot- batta bekleniyor. Hamburg 
terdam, Amsterdam ve Ham- ve Anversten yük çıkarıp AN-
burg limanları için yük ala- VERS, Rotterdam ve Hamburg 
caktır. limanlarına yük alacaktır. 

CERES 23 marttan 28 Narta TROYBURG vapuru 23 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams- martta bekleniyor. HAMBURG 
terdam ve Hamburg limanları ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
için yük alacaktır. ANVERS, ROTTERDAM ve 
SVENSKA ORİENT LİNİEN HAMBURG limanlarma yük 

alacaktır. 
HEDRUN vapuru 2 martta 

Rotterdam, Hamburg, Copen- THE EXPORT STAEMRHIP 
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote- CORPORATION 
burg Oslo ve lskandinavya li- EXARCH vapuru 3 martta 

bekleniyor. Nevyork için yük 
manları için yük alacaktır. alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA EXECUTİVE vapuru 19 mart 
TION Co. OF GRECCE ta bekleniyor. 

izmir - Nevyork arasında Vurut tarihleri ve vapurların 
ayda bir muntazam sefer isimleri üzerine mesuliyet ka-

T AMESIS vapuru 12 Martta bul edilmez. 
İzmirden (doğru) Nevyork için N. V. W. F. Hanri Van Der 
yük alacaktır. Zee & Co. 

SERViCE MARITİM ROUMAİN Birinci Kordon Telefon No. 
Garbi Akdeniz için ayda 2007 - 2008 

bir muntazam sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar- Doktor 
selon, Marsilya ve Cezaire 

hareket edecektir. ı • A ~ 
ALBA JUL YA vapuru 12 1 g a" 

martta gelip 13 martta Malta, 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. İkametkahını Birinci Kor-

ılandaki hareket tarihlerinde donda Tayare Sineması civa-
ki değişikliklerden acenta mes- nnda 222 Numaralı eve nak-
uliyet kabul etmez. letmiştir. Hastalarını eskisi 

Fazla tafsilat için İkinci kor- gibi ikinci Beyler sokağında 
donda Tahmil Tahliye şirketi 84 Numaralı muayenehane-
bınası arkasında FRA TELLı sinde kabul eder. 
SPERCO vapur acenteliğine Evin Telefonu: 3053 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu
batta Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a1acaktır. 

EG YPSIAN vapuru ay so
nunda Li•·erpool ve Svansea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan
sea 'dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarih!eri ve 1 
1 vapurların isimleri üzerine mes'u 

PLOVIDBA D. D. Susak 
1ZM1R, PtRE TRıYESTE VE 

SUSAK 1Ç1N MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahabn müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşam!:>a 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
27 /2/935 BEOGRAD 

6/3/935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBlN 

20131935 S. S. BEOGRAD 
G. PAPA Y ANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, Selimk, ve Dedeağaç 
limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

1 

liyet kabul edilmez. 

1 AZ --ARA iLE BOL 
ISI~ 

YAL.Nlz iÇi GAZLI 

La baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ~f elef on 

PEŞTE~tALClLAR 

1\1;'1zenıesi J)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

T"Ür:ıcaat edilmesi rica olunur. Muayenehane Telefonu: 3452 
Telefon: 2004-2005 .......,.~~- ,_. (~) H~_.3,...___-: ilım1-~ .. al'!!m&'lft!!l!:ll _________ _,ôff9ZEil!!IEWml_a._ 

{ . . ... . . . ..... ,, . . . 
• ·~ "~ t • "'~ -

Umum Hastaların f1azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çahşma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesinc mani olmak 
iç.in korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

)j~a,b 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ilii 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16 - 20 (355) S.7 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ SIHHAT BALIK AGI ~ . . . . . . . . Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa Süzülmüştür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ramai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-. 

Daima En Latif En Sabit 
Kol,ulardtr 

M.DEP. S.FERIT ŞiFA 
ECZAHANESI 

Hif al Eczanesi 

Misafirlere 
ikram 

Kız; misafirlere Eczacı Kemal Aktaşın ( KORIZOL KEMA 
ilacmı ikr.-.m edelim, ( Korizol Kemal ) Aiız ve burunda yaş 
yan bütün mikroplan büsbütün öldürüyor ... 

Ki~ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Topa o Halis Zon~.uldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalmz Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiJer Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odalan Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile astanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
Izmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere B •st 1 S_irke-
• Beyoglunun rl 0 cıde 

Osmani 'e oteli:id!:~siye 

İzmir Milli Emlak Müdürlüiünden: 
Otuz beş lira muhammen kıymetli Kızılçulluda Cephane• de· 

posunda toplanmı§ olan ~ırada eşya ile 1850 lira muhammer• 
kıymetli yine Kızılçulluda Cephane deposunaaki Tabakhanede 
mevcud makine aletleri 2-3-935 Cumartesi günü saat 14 te 
mahallinde peşin para ile satılacaktır. Taliplerin o saatte ma· 
hallinde hazır bulnumaları. 473 (287) 

Izmir ithalat Gümrüirü Miidür
lüğünden: 
Kilo G. Cinsi eşya Kıymet 

Lira K. 
O 400 Ketenli pamuklu mensucat 3 00 
O 110 Saf keten peşkir 2 00 
O 080 % 20 ye kadar ipekli pamuk mensucat 1 50 
o 485 % 50 ye kadar ipekli pamuk mensucat 5 00 
1 075 Yeki'm 11 50 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı eşya açık arttırma suretiyle 

satılacağından isteklilerjp ~3-953 Sah günü saat 13 te hbala .. 
Gümrüiü atıf komisyonuna müracaatlan· ilin olunur. 

19-27 421 (233)_.. 


