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Ekicilere 
~·-Gen işlik Verilecektir 

Son beş yıl içinde ekicileri
oıiz çok büyük sıkıntılı günler 
geçirmişlerdir. Her nereye uğ
ranılsa borçların ağırlığından, 

ekim ürünlerinin para etmedi
ğinden aglaşan köylülerle kar
şılaşılırdı. gazetemiz Yıllar 
ca ökonomik ilerilememiz için 
bu işin üzerinde durmuş köylü 
borçlarına çık.:r bir yol bulunma
sını istemiştir. 

Ülkenin en kökliı aclSI bir 
düzene konulmayınca köylünün 
çalışma ve yaşamasında iyilik 
umulamazdı. Köylü bu borcu 
kumarda eylencede yapmadı. 
Borç acunun genel sıkıntısın
dan doğdu. 
hepimiz biliyoruz ki, köylüleri
miz beş yıl önce iyi kazanı

yorlardı. Buna dayanarak borç 
albna girm "ye güveniyorlardı. 

Ülkemizde ucuz kredi evleri 
olmadığından ekiciler ağır ürem
lerle ödünç parabulabildiler. 
Ekim ürünlerinin iyi satımına 
dayanarak bu yiikün altından 
kalkacaklarını umdular. Beş yıl 
İçinde bir yönden ekim ürün
lerinin yarı yarıya değerden 
düşmesi öbür yönden borçların 
Üremlerinin ağırlığı köylüleri 
faşırtb. Borçların ağır budak
ları kendilerini çökertmeğe 
haşladı. Kendileri çoluk çocuk-
lariJe çalışhkları halde yüzde 
Yirmi kazanamazlarken nasıl 
Yüzde yüz örem ödeyebilirlerdi? 

Bu yolun çıkmazlığını anla
nıak için ökonomi bilgini ol-
llıak ta gerekmezdi. Aksaklık 
apaçık, ortada idi. Ülkenin te
llıeli olan ekiciler toprakJannı 
Öküzlerini, vannı yokunu onu
tunu kurtarmağa savaştı. Ça
lıştı çırpındı olmadı. Genel 
olan acı, törü eliyle sarılmak 
lerekti. 

Törünün istenen borç ürem
lerinin azaltılması, borçların 
bzun yıllara ayrılarak geri bıra
kılması idi. Ôkonomi bakanı 
Celal Bayar beyin geziş ve gö
liişleri de bu bitime vardı. 
. Ekim ürünlerini ucuz yetiş

tirmek için ekicilere genişlik 
termek ucuz kredi bulmak ko
-.ylıklar göstermek gerekti. 

Yeni çevrişlerin bu yolu tut
ltağuna inanabiliriz. Ankaradan 
teni gelen v:layetimiz Fırka 
,_•tkanı Avni Doğan beyin söz
~ri arasında sevinç veren bir 
.. qyum da vardı. 

O da borçların köylünün di
leği gibi uzun y:Ilara ayrılarak 
teri bırakılacağı ve üremlerin 
llldirileceği idi. 

Bu yolda törüce çevriler ahn
~k üzeredir. Bunu yaparken 
~r işi daha göz önünden uzak 
. bnamak gerektir. Bizim eki
::te düzgün günlerde bile iki 
~ lü para verilmelidir. Biri 
1 trnen yılı içinde geri alınabi
:;ek olanı öteki uzun yıllarda 
) ~ne bilenidir. Birincisi ürün 
ttiştirmeğe ikincisi kuruma 
~tar. Kurm bir yılda iki yılda 
dr.~ablamaz. Dileklere uygun 
~;'~~yen işler aksar. Yeni 
d ~ışlerde bunu da göz önün-

t tutmak gerektir. 
"-......._ ısmat..ı. ~ak..k.-ı 

Ürün: Mahsul 
Acun: Dünya 
Ürem: Faiz 
budak: Şerait 
lam: Hükumet 
&:vriş; T etbir 
._ 1Um: Haber 

J.!JOO Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

<- ıtmlmriyetin Ve Cırnzlmı·iyct Esc»iııiJı Bekçisi, Saba1ılgrı Çıkm· Siyasi Gazetedfr 

• • Gidi 
Yugoslav Muhtırasında Neler Var ? • 

Muhtıra Fotoğraflar Ve Vesikalarla Macaristanın Marsilya 
Suikastındaki Mes'uliyetini Meydana Koymaktadır 

Mösyö Benese Suikast Yapmak Istiyen 
Pomanyada 

PAR;s, 22 (P.R) - Bük
reşten bildirihyor: 

Kralın oton:obili giderken 
mukabil taraftan gelen otomo
bil üzerine ablmıştır. Şoför 
derhal tevkif eClilmiştir. Bunun 
bir kazamı, yoksa bir suikast 
mı oldugu araıtınlıyor. Krala 
biı şey olmamıştır. 

Cenevre Görüfmelerl 
Cenevre 21 (A.A) - M.La

vai Küçük itiJ•f hariciye nazır
ları ile ys.ptıgı konuşmalardan 
hiç bir şey sızmamıştır. Ancak 
~ 1arsilya suilcastından son de
recede müteessir olan bu dev
le-der ara uıda ts.m bir görüş 
beraberliği olduğuna şüphe 

Macar Yakalandı 

m· Plcbi.r;it T. omisyoun yoktur. 'M.Be11cs ve karı. ı 
Londra 22 (H.R) - Royt~~ ı bit tehlike teşkil ettiğini kayd- Diğer taraftan silahsızlanma sa Hariciye Nazırı M. Laval yemeğinde İngiliz murahhas 

ajansının Cenevre muhabırı etmektedir. hakkında şiddetli ve uzun mü- Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Lordu M. Edene misafir ol-
bildiriyor: Mi!IetJer cemiyeti ! ..; Bir Suikast Te~ebbUsU nakaşalar beklenirken bu mcs- Rüştü beyi kabul ettikten son- muştur. 

.. T ra Sovyet Hariciye Komiseri 
umumi katipliğine tevdi edilen Daha ele tek bir celsede hallolunmuş M. Litvinöf ile görüşmüştür. 
Yugoslav muhhraaı ~n Paris 22 (H.R} _ Fr:ınsız ve h•v• yabıayklan bu mese- M. LitYinefun beraberincleSov-
aleyhinde heyecanlı ifşaatı ih- ' lenin faydalı bir tarzda tetkik yetlerin yeni Paris sefiri M. 

polisi Ladislas Kekish namın- Potiemkine ile sefaret masla-
tiva etmektedir.Muhtıraya bağlı daki Macar tethişçisini yakala- edilemiyeceği hakkında ittifak hatgüzan M. Rosenberg bulun-
bulunan vesikalar ve fotograf- edilmiştir. Bu mesele Sar işinin makta idi. Mülakat iki saate 
lar Marsilya suikasbnda resmi mıştır. Bu adam Çekoslovak hallinden sonraya bırakılmıştır. d yakın bir müddet evam etmiş 
Macar hükametinin mesuliye- hariciye nazın M. Benes aley- Tevfik RU,tU Bey ve iki memleketi alakadar eden 
tini tesbit etmiş bulunmaktadır. hinde bir suikast yapmak Ve Mösyö Laval bütün meseleler görüşülmüştür. 
Muhtıra bu vaziyetin sulh için vazifesini deruhte etmişti. Cenevre 21 ( A.A ) - Fran- Bundan sonra M. Laval öğle 
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Sar Divası 
Berlin, 21 (A.A) - Sar üç

ler komitesi reiai M. Aloisi'nin 
tekJifi üzerine bir Alman he
yeti mürahhasası Romaya git-
miştir. Bu heyet Sar madenle
rinin Almanya tarafından sabo 
alınmasını ve Sar hükumetinin 
yaptığı ecnebi istikrazlannın 
teminatı işini tetkik edecektir. 

1914 Gölgede Kalıyor Edime Y.ollannda 
-----, - - Başyekil, B. M. M. Reisi, Dahiliye, AdJiye 

Almanların Silihlarını Artırması Ve iktisat Vekilleri Edirneve Gidiyorlar 
Mebus Seçimi Hazırllğı 

lngilizleri De Endişeye Düşürdü i:~:r-;:!~:;;~~ 
. !stanbul. 22 (Hususi] - ln

gılız gazeteleri Mösyö Baldvi· 
nin son putku müoasebetile 
yazdıkları makalelerde Alman
yanın silahlarını endişe verecek 
surette arttırdığını yazıyorlar. 
"Sunda} Epres,1- Almanyada 
silahlanma faaliyetinin 914 ten 
da~a hararetli olduğunu iddia 
edıyor. Bu gazeteye• göre 
bütün Alman fabrikaları silah 
yapmakla meşguldürler yafoız 
Hanver şehrinde (6000) kişi 
silah imalinde kullanılıyor. 

Ceneraı Denaln Na 
Diyor? 

Paris, 22 (H.R)-Hava nazırı 
cenraJ Denain Parlamentonun 
hava encümeni huzurunda Fran
sız hava ordusunun yabancı 

Ceneral Denaln Ne Diyor? 

• 011 sisfruı bir bombardıman tayycıresi 
hava ordularile mukayesesini nunla beraber bundan kork- indirilen 380 milyon frangın da 

Millet Meclisi rei-
~si Kazım paşa 

hazretlerile İkti
sat Vekili Celal, 
Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, Ad
liye Vekili Saraç
oğlu Şükrü bey
ler Cumartesi ak
şamı ekspresle 
Alpulluya vara-
caklar, Pazar sa
bahı da hususi 
trenle Edimeye 
geçec ek 1 e r d i r. 
Trenin Al pulluda 
bir iki saat kala
cağı ve Vekille
rimizin fabrikanın 

- Sonu UçUncU Sayfada -
yapmışbr. Ceneral 1934 büt- mağa, telaşe düşmege lüzum ilavesiyle yeni levazım yapıl- -
çesinde verilen milyarlık tah- yoktur. masını ve tahsisatın ilk konu-
sisattan beş yüz milyonun elde Bilhassa Almanyada binlerce lan miktara çıkarılmasını te-
bulunduğunu ve ancak bu kul- ve binlerce askeri tayyareleri- menni etmiştir. 
Ianılmamış bulunan kredilerin nin mevcudiyetini iddia ederek Encümen reisi M.Fabri baş-
de yenilenmesi şartile tayyare panik saçanlara inanmak saç- vekalete giderek bu temenniyi 

d H k"k d k' Al M. Flandene bildirmiştir. 
malzemelerinin islabı ve yeni- ma ır. a ı at şu ur ı - lngiliz Hudutları Rende 

1 manya gelecek seneye kadar 
Jenmesi kabil olacağını söy e- binden biraz fazla askeri tay- Amsterdam, 21 (A.A) - İn-
miştir. yareye malik bulunacaktır. Bu giliz hudutlarının bundan sonra 

Almanyanm hava kuvvetleri d "h I d"I Ren hudutlarında başladıgv ına a ı ma e ı emez.,, 
hakkındaki suale ceneral şu Fransanın Ordu Bütçesi dair olan M. Baldvinin sozleri 
cevabı vermiştir: Paris 22 ( A.A ) - Maliye hakkında HolJanda hariciye 

"1934 yılına kadar Almanya encümeninin ordu bütçesi ra- nazırı demiştir ki: 
yalnız sivil tayyareye malikti. portörü M.Arsimbo ordu encü- Hollanda ananevi bitaraflık 
Ceneral Goering hava nazın meninde yeni ordu layıhasının siyasetinden vazgeçmif değil-
olunca vaziyet değişti. Almanya ana hatlarını anlatmıı ve bil- dir. Diğer her hangi bir dev· 
kara ve deniz teslihab gabi haasa ordu mevcudu ve levazım letin müdafaası ipn Hollanda 

a • ab_jciD..Jle......llli.Yiik.-'-.meaelıeat'.ilxtmıı·ld.e.ı.uar..ıtmustt.r-..L.J~rAlıı:Ja..aaY..J.r.ı..ııa...wabiJ·lAAl.mııai._L 

Anla,manın 

Yolu 
- Karı koca çok 

iyi uyuşmuşlar!. 
- Ne olacak ... 

Kocasının yazdık

larını yalnız kansı 
okuyor.. Kansının 
yaptığı yemekleri 
de yalnız kocaıı 

yiyebiliyor .. 



SahHa 2 Yeni Asır 

Soy~~ .. ~.~~~! ... !.~!~~!~~k? 
Devlet Şiirasında Olan Nizamname

nin Esaslarını Neşrediyoruz •. 
------------------------------- soydan olmıyanlar ayni soy 

adını ~eçmiş olurlarsa bu ad 
bunlardan ilk müracat eden 
için kabul olunup diğerleri
ninki değiştirttirilir. Değiştir
memekte israr edenler olursa 
bunların adlarına (Büyük, kü
çük) gibi öbürlerinden aynl
mağa yarıyacak sıfatlar kah
larak ayrılık yapılır ve o yolda 
nüfus kütüklerine ve doğum 

kağıtlanna geçirilir. 

6 Kanunusani 1935 tarihin
den itibaren tatbik mevkiine 
girecek olan Soy adı kanonunun 
tatbikatına ait bir nizamname 
hazırlanmıştır. Mezkfu- nizam
name Devlet Şürasmda tetkik 
edilmekte olup Kinunuevvelin 
ilk günlerinde tam.im edilecek
tir. 

Nizamname soy adlarının 
nasıl seçileceğini, nasıl kona
cağı, nasıl kollamlacağım, tes
cil usullerini ihtiva eylemekte
dir. istisnasız herkesin alaka· 
dar bulunduğu bu nizamname
nin esaslarını neşrediyonız. Bu 
hususta çıkarılan bazı aksi 
iddialar da bu suretle filen 
tekzip edilmiş bulunmaktadır: 

Umumi HUkUmler 
Madde: 1 - Her Türk öz 

adından bşka soy adlDI da ta
şımağa mecburdur. Soy adı 
olmıyanlar 2/7 /936 tarihine ka
dar bir soy adı seçip 32 inci 
madde hükümlerine göre bunu 
nlifus kütüklerine yazdırmağa 
ve taşımağa mecburdurlar. 

Madde: 2 - Söyl~yişte, 
yazışta, imzada öz ad önde, 
soyadı sonda kullanılır. 

Söyleyişte ve yazışta öz 
adsız yalmz soyadını kullan
mak ve ımzada öz adın ilk 
harfini veya harflerini ve soy 
adının tümün\l (tamamını) yaz
mak caizdir. 

Madde: 3 - 2 -7- 936 ta-
rihinden sonra nüfus kütükle
rine yazdınlmıyan soyadlan 
kullanılmaz, Soyadmda yapı
lacak değiıiklikler nüfus kü
tüklerinde yaz.almadıkça sa
yılmaz. (muteber tutulamaz.) 

Madde: 4 - Soy adlan ka· 
nnnu medeni hükümlerine gö
re mahkeme karan ile değiş
tirebilir. Ancak 2 -7- 936 ta-
.rihine kadar bu nizamname 
hükiımlerine göre soyadlan 
alakadarlarca yeniden seçile
bilir. Bu yeni seçimden ken
dini zararh görenlerin mah
kemeye müracaata hakları ba
kidir. 

BölUm il 
Soyadı 

Madde: 5 - Yeni takılan 

soyadları Türk dilinden alınır. 

Madde: 6 - Soyadı ya yal
nız olarak yahut "uğlu" ile 
birlikte kullanılır, tarihte ön 
almış olanlara ve kanunla taay
yün eden ünvanlara ilişik bil
dirilen soy adlannda "Oğlu,, 
ekinin kullamlması mecburidir. 

Madde: 7 - Soy adlanna 
(Yan, Of, Ef, Viç iç, iş, Dis. 
Aki, zade. mahdum1bin) gibi 
başka milliyet anlatan ve baş
ka dillerden alınan ekler ve 

takılamaz. Takılmış 

olanlar kullanılamaz. 
Madde: 8 - Arnavut oğlu, 

Kürt oğlu ) gibi alelıtlak baş
ka milliyet gösteren; (Çerkes 
Hasan oğlu, Boşnak İbrahim 
Oğlu) gibi başka milliyet an
latan: (Zoti, Grandi) gibi baş· 
ka dillerden ve milliyetlerden 
alman soy adlan kullanılmaz 
ve yeniden takılamaz. 

Madde: 9 - (Kaçar oğlu, 
Çapan oğlu, Baban zade. Be
dirhani) gibi bir aşiret veya 
kabileye ilişik anlatan soyadla
rı kullanılamaz, yeniden de ta
kılamaz. 

Madde. 10 - Alemdar zade 
Zaim oğlu, Bayraktar oğlu, 
Çavuş oğlu, Onbaşı oğlu, Bö
lükbaşı oğlu, Üçüncü zadeler, 
Alaybeyi oğlu, Paşa zade, Si
lahtar oğlu Kaptan zade) gibi 
alelitlak rütbe ve memuriyet 
bildiren soyadları kullamlamaz. 
ve yeniden konamaz. Ancak 
(Hasan paşa oğlu, Orhan ça
vuş oğlu, Mehmet onbaşı oğ· 
lu gibi şahıslar anJatan soyad
lan kullanılabilir ve yeniden 
takılabilir. 

Madde: 11 - Umumi edep
lere uygun olmıyan veya gü· 
lünç ve iğrenç olan veya ha
karet anlatan soyad.lan kulla
nılamaz ve yeniden takılamaz. 
Bu adlann mufassal ilsteleri 
Dahiliye VekilHğinden nüfus 
dairelerine yollanır. 

Madde: 12 - Tarihte ön al
mış büyüklere ilişik anlatan 
soyadlan bu kişilere iıişiklik 
resmi kayıtlar, vesikalarla sa
bit olmadıkça kullanılamaz ve 
yeniden takılamaz. 

Madde: 13 - (7, 8, 10, 11 
ve 12 inci) maddelere ay!~m 

olarak takılmış adlar nüfus l'ü
tüklerine ve doğum kağıtlarına 

yazılamazlar. 

Yazılmış olanlar nüfus kü
tüğünün bulunduğu yer kay
makamının veya valisinin yazılı 

emrile çizilir ve bir şerhle yen· si 
yazılır. Yedinci maddedeki e1t:

ler ve kelimeler yerine de( oğlu) 
konur. 

Made 14 - Bir soydan ge
len evler, soyadları yoksa veya 
değiştirmek istiyorlarsa, ortak 
bir soyadı seçip nüfus kütük
lerine ve doğum kağıtlarma 
yazdırabilirler. Ancak bir soy
dan olmıyanlar ortakhşa ayni 
soy adını a!amazar. 

Madde 15 - Bir köyde veya 
bir şehirde ve bir kasabanın 

bir mahallesinde bir soydan 
olan aileler ayni soy adını kul
lanabilirler. Ancak bir soydan 
olmıyanlar ayni soy adını bir
den kullanamazlar. Bir köyde, 
bir şehir ve kasabanın bir 

BÖLÜM 111 
SOY ADI SEÇİM HAK VE 

VAzlFESİ 
Madde 16-Nesebi sahih olan 

çocuklar babalarının soy adını 
taşırlar. 

Nesebi sabih olmıyan çocuk
lar atalarının (Ana babalanmn) 
soy adını takınırlar. Ancak ba
banın tanıması ile veya haki
min kararı ile babanın soy adı· 
nı alırlar. 

Madde 17 - Evlat edinilen 
ço~uk evlat edinenin soy adı
nı taşır. Evlatlık mukavelesi 
bozulursa kendi babasının so-
yadmı alır. 

Madde 18 - Kadın evlenin· 
c,. bahasının soy adım bırakıp 
kocasının soy adını alır. 

Kocası ölen kadın isterse ko
casının soy adını kulıanmakta 
devam eder, isterse babasımn 
soy adına döner. Babasının soy 
adına dönmek istiyen kadm 
bunu bir yıl içinde Nü· 
fos kütüğüne yazdırmağa mec
burdur. 

Madde 19 - Evlenen dul 
evlendiği giind~n itibaren yeni 
kocasmm soy ıadını alır ve es
ki kocasının soy adına bir da
ha dönemez. 

Maclde 20 - Evliliği bozu· 
lan veya boşanan kadın bozul
ma veye boşanmadan sonra bu 
lmcasınm adını kullanamaz. 

Madde 21 - Bir evde ya-
şıyan çocukların ve ayrı yaşa
yun küçüklerin soy adını baba 
seçer ve Nüfus Kütüğüne ve 
doğum Kütüğüne yazdırır. Bu 
çocuklar bu adı kullanmağa 
macburdurlar. 

Ayrı yaşıyan ergin ( Reşit ) 
çocukların soy adlannı baba 
seçet ve Nüfusa yazdırır. 

Ancak bunlardan erkek 
erginler ve dullar akıl has
talığı ve akli za.yifliği ile malül 
değillerse babalarınm eeçtiği 
soyadma - haklı sebepler do
layısile - itiraz ederek kay
makama ve merkez kualannda 
Valiye bu adı değiştirtebilirler. 

Ayrı yaşayan evli ergin er
kekler, akıl hastalığt ve akıl 
zaifliği ile malfıl dağillerse ken· 
di soylarını kendileri seçerler 

- 8011 u 10 ucı Sanfada -

TARİHİN ŞUH FAKA 1' VAKUR HÜKÜMDARI 

KRALİÇE 
BEYAZ PERDENİN SEVİMLi . 

• 

KRİSTİN 
VE 

JOHN 
GILBERT 

Tarafından büyük bir 
kudretle temnil edilmek· 
tedir. 

ELHAMRA 1. 
Milli KUtUphane Sineması 

Bu eşsiz filmi muhtc. .. em müdavimlerine tak
dim etmekle bahtiyardır. 
İllveten: PATHE JURNAL No. 7 

günü 13 ve 15 te talebe 

9 EylUI 
Panayırı Dün İlk 
Toplantı Yapıldı 

Türkofis riyasetinden şehri
miz ofis müdürü Akıl Emrul
lah beye telgrafla verilen bir 
emirde beledi.ye reisi doktor 
Behçet Salih beyle temas edi
lerek 935 usluslar arası pana
yırı için ne yapılması, ne şe· 

kilde çalışılması lazımgeldiğinin 
teshit edilmesi bildirilmiştir. 

Dün öğleden sonra bu mak
satla ve Akıl beyin de iştira· 
kile belediye reisi doktor Beh
çet Salih beyin riyasetinde 
bir toplantı yapılmış ve bu top
lantıda ihzarı müzakerat ol
muştur. 

Temizlik Kontrolü 
Mekteplerd~ talebe temizliği 

muayenesi hakkında maarif ba
kanbğından vilayete bir tamim 
gelmiştir 

Bunda temizliğe dikkat edi· 
lirken talebe kontrolünün yine 
talebe tarafından yapılmaması 
ve bu kontrolün behemehal 
sınıf muallimleri tarafından ya
pılması bildirilmiştir. 

*' 1 ••••• 1 

Tütün 
Sa11,ıarı On buçuk mil

yona çıktı 
Piyasanın açıldığı günden 

düne kadar mıntakamızda sa
tılan tütün miktarı on buçuk 
milyon kiloya baliğ olmuştur. 

Son günlerdeki fiat 35-65 
kuruş uasındadır. 

Kumpanyaların eksperleri 
köy köy dolaşarak satın ala
cak tütün aramaktadırlar. 

On iki buçuk milyon kilo 
olan rekolteden müstahsil elinde 
daha iki milyon kilo tütün kal
mıştır. ........ 
lstanbul Tahkikatı 

Bono Hırsızlarını 
Meydana Çıkarıyor 

İskan dairesinden çalınmış 
olan mübadil bonoları tahkika
tına ehemmiyetle devam edil
mektedir. 

Bilhassa İstanbu!da satılan 
bonolar üzerinde tahkikat ya· 
pıhrken bunların kimler tara
fından çalındığı da meydana 
çıkarılmıştır. 

MüstantikJikçe bugünlerde 
kat'i neticeye varılacaktır. 

J~~ ·-

C. H. F. 
Nahiye Konğreleri 
De Dün Başladı 
Dünden itibaren C. H. F. 

Nabiye kongrelerinin de ya
pılmasına başlanmıştır. İlk top
lantı Alsancakta olmuş ve kon· 
greye belediye reisi Behcet 
Salih bey riyaset eylemiştir. 

Senelik rapor okunmuş dilek
ler tespit edilmiştir. Müzake
relerde Avni Doğan beyle Dr. 
Kamiran bey hazır bulunmuş

lardır. Çok hararetli müzake
rat esnasında Avni Doğan bey 
söz almış bazı izahat vermiştir . 

Yeni nahiye idare heyetine 
doktor Hüseyin Hulki, Akseki 
Bankası müdürü Hasan, Tar 
yare piyango müdürü Damir 
.Şevki, Avukat Halit Tevfik, 
avukat Baha Nusuh beyler 
seçilmişlerdir. 

Vilayet kongresine mürahhas 
olarak ta Hüseyin Hulki. De
mir Şevki, Halit Tevfik, Baha 
Nusuh, Nuri Sıtkı beyler inti
hap edilmiştir. 

Kambiyo MüdUrlU§U 
Kambiyo müdürlüğü hüku

met dairesindeki yerinden Se
lanik b~kası üzerindeki binaya 
nakledilmittir. 

ı Eski iskan işleri Yıl
başında Bitecek 

Dahiliye Bakanlığı Kestirme Yolda 
Sarih Ve Kat'i Emirler Yolladı 

f skin işlerinin bu sene niha
yetine kadar behemehal biti
rilmesi hakkında Dahiliye ba
kanbğından vilayete son emir 
gelmiştir. 

Bu mühim emrin aynen neşri 
ni çok faydab buluyoruz. 

Yıllardan beri memleket için
de sürünegelen Mübadele, tef
fiz, harikzede ve şark mülte
c si adi iskan işleri 2510 nu
maralı kanunun idare memur
larına vermiş olduğu salahiyet 
ve kuvvetle son bir hamle ya
parak sona erdirmek ve artık 
bu eski işleri tamamen kapa
tıp müspet sahada yeni işler 
hazırlamak lazımdır. 

İskan işleri namı albnda 
toplanmış olan bu işler 31 bi
rinci kanun 934 akşamına ka
dar tamam.ile bitirilecektir. 
Yeni yıla eski işlerden tama
men kurtulunmuş olarak çıkı
lacakbr. 

Teftişler veya ihbarlar neti
cesinde ihmal ve terahisi anla
şılacak memurlara iskin kanu
nunun gösterdiği müeyyideler 
tatbik edilmekte asla müsame
ha gösterilmiyecektir. 

Mübadele ve teffiz işlerin
den şimdiye kadar .bitirilmemiş 
olanlar 11/2/933 tarihli tamim 
dairesinde bitirilmiş olacakhr. 
Şark mültecisi namı altında 

22/19/922 tarihli tamim tari
hinden sonra bir iskan muame· 
lesi ve bunlara bir dilek din
lenemiyecektir. Ancak eski 
dilekleri dinlenmiş ve iskan 
muamelesi de yapılmış olup 
her hangi bir sebepten mua
meleleri tamamlanamiyarak kal
mış olanlar varsa bunlar kati 
şekilde ikmal olunacaktır. 

Harikkzede işlerinden ik
mal edilmiyenler varsa 28/3/931 
tarihinde şagil olmak ve bu 
tarihten önce evrakını hüku
mete vermiş bulunmak, baş
kaca meskene elverişli binası 
bulunmamak şartlarım ihtiva 
edenlerin işleri tamamen biti
rilecektir. 

Gerek mübadil ve gerek 
gayri mübadil mühacirlerden 
ve yeni iskan kanununun dör-

düncü maddesinde yazılı olmı
yan mültecilerden bu tamim 
gelinceye kadar Türk tebaasına 
alınmıyaalar veya müracaat et-

tikleri halde muameleleri bitme
mişler, yahut hiç müracaat 
etmemiş bulunurlarsa bunlara 
birer tabiiyet beyannamesi imza 
ettirilecek ve birer muhacir 
kağıdı verilecektir. 

Bu iş 31 Birincikanun 934 
akşamına kadar behemmehal 
bitirilmiş olacakbr. 

Yunanistandan, Bulgaristan
dan Romanyadan, Yugoslav
yadan, Adalardan, Süryeden, 
İrandan, Rusyadan velhasıl 

ZiraatMutahassısları f 

Ege Mıntakasında Tet-
klklere Başladılar 

. Ziraat bakanlığınca mutabas
sıs olarak memleketimize davet 
edilen Sövyet :draat m.utahas~ 

sı~ları Cancigava ve Zarteski 
yoldaşlar Adana ve Mersinden 
şehrimize gelmişlerdir. İzmir 
havalisinde de zirai tetkikat 
yapacaklardır. 

Mutahassıslar dün afra.at mü
dllriyeti, Bornova ziraat mek
tebini ziyaret f'tmiıler ve Bor
nova :ve BaJçoYa bahçeleriai 

Türkiye dışında 
hir yerden gelmiş olan Tür 
lerle Türk kültürlerine bağ 
diğer Müslümanlar müracaa 
ederek iskan haklannı muha 
faza eylemekte bulunuyorlars 
ve muhtaç olupta iskan gö 
memişlerse bunlar iskan edile 
cekler ve kendilerine dükk • 
ev, tarla verilecektir. 

İki veya daha ziyada muha 
cir arasında nizalı malların v 
ziyeti tehakkuk ve tetkik olu 
narak mal haklı tarafa verile 
cek ve namına tapu sene 
yazılacaktır. 

Haksız görülen taraf bun 
kanaat etmezse mahkemey 
gitmekte serbest bırakıhr. 

28 Ma.ıt 931 tarihinden ev 
vel kendi kendine veya bükü 
metin delaletile bir yer işg 

ederek filen iskan gördüğ 
halde muamele itibarile kağ 
üzerinde iskan görmemiş ol 
muhacirlerin bu fili hareketle 
tahsis mahiyetinde sayılır veb 
gayrımenkuller tespit edilere 
iskanı adi haddı içinde isel 
meccanen kendilerine te · 
edilir ve tapuları verilir. 

Evvelce muhacirlere adı · 
kan hakkı olarak ve 
miş olup henüz tapuya bağ 
mamış olan yerler acele tapu 
bağlanacaktır. 

Toprak tevzii ve muha · 
yerleştirme işlerinde nahiy 
müdürlerinin çahştınlmast terci 
olunmalıdır. Köyde teşkil ed 
lecek heyetler vasıtasile yerle 
tirilen muhacirlere derhal era 
verilecektir . 

Erazi ölçülmeden verileme 
köylere gönderilipte te kiti 
halinde toprak ve yapı te 
zi edilmiyerek bırakılmış ol 
muhacirlere işgal ettikleri y 
pılar ve topraklar tesbit ed 
lerek kendilerine tapu verili 

Kendi kendine köylere gi 
miş ve hükümetçe orada ka 
masma mümanaat edilmem 
olan muhacirlerin ellerinde 
yapılar ve topraklar da tesb 
ve kendilerine temlik olunur. 

28-3-931 tarihinden sonr 
köylere gönderilip veya ken 
gidip yerleşen muhacirlere işg 
terindeki yapı ve arazi 28 sene 
ödenmek üzere borçlandınbr. 

Evvelce İskan edilip isk
mahallini terk ve iskan ha 
kından feragat etmiş olan m 
hacirlere 885 sayımlı kanun 
tayin ettiği müddet zarfın 
iskanlarını istememiş olan 111 

hacirler iskan haklannı ka 
betmiş sayılırlar. 

İş'ar ve istişara mahal bır 
rakdmıyarak yeni iskan kao 
nu dahilinde çalışılması ve b" 
tün muamelelerin tayin edile 
müddet içinde ikmali ve bP 
ihmali görülecek memurla 
şiddetle mes'ul tutulacakl 
beyan olunur. 

Konferans 
Kiz Enstitüsünde 

Kız Enstitüsünde Musta.f 
Rahmi bey tarafından bug". 
saat beşte bir konferans vetJ 

lecek konferansı bir ko11 
takip edecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gezmişlerdir. 

Mutahassıslar bu sabah Af 
dm ve Denizliye giderek o b' 
valide de tetkikat yapac 
ve birkaç gün sonra İzmire d 
nerek buradan Manisa ve 8' 
hkeıir havalisine g~ecekl 
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Siz · m'l C. U'"' ı 
Dostunuz Da Bir Al at <lır, 

Ve ı Kr.> P, bo ,a.ı ıs bir 
b • .. · ı a 1 

, o ..!..ı. U 111 b:ı
ca 1 ı a' 1 -lıı ;,- ri 1 .. 

adeta ko~u, da. rLı•ı e~' •1 

kaçmak isti yen haii v ,. i,. Bı.r 
kelime bile konuşmadan otele 
döndük. Cidden heyecana ka
pılmış, yorulmuştum. Artık bu 
işi ne olursa olsun bitirmek 
lazımd ı. Ya Baro'l Pire.ıedeki 
gizli geç' tten F r::nsaya dön
mekliğimi teklif edecekti. Ya
hut ta onun yanında bütün 
nüfuz ve itibarı nı kaybetmiş 

bulunacaktım . Bir kaç ay ge
ı;ince oyunum meydana çıka

caktı. Zaten Ba ·onun da bir 
kaç ay beklemeğe hiç te ni
yeti yoktu. Ne olursa olsun 
benden yakasını sıyırmağa ça
lı.şacaktı. 

Odada yarı mütereddit, yarı 
hiddetli nazarlarla bana bakı
yordu. Nihayet kararını ver
miş gibi hitap etti ; 

- Marthe, size bir şey tek
lif edeceğim. Bu teklifimi de 
reddedeceğini bilirim. Yalnız 
şunu da haber vereyim ki bu 
teklifi de reddedecek olursanız 
kararımı tatbikten beni hiç bir 
şey menedemiyecektir. Zira va
ziyetimi, şerefimi müdafaaya 
mecbur kalacağım. 

Hakikaten belli idi ki bir 
skandale sebebiyet vermekten
se herşeyi yapmağa amade idi. 
Gebeliğim doğru ise, ona ha
kikatı söylemiş bulunuyorsam 
bu hadise ailesi nezdinde şere
fini haleldar edebilirdi. 

- Almansınız. Yani egoist
siniz. Yalnız kendi vaziyetinizi 
düşünüyorsunuz. Benden daha 
fazla ne istiyebilirsiniz? dedim. 

- Beni iyice dinleyiniz, Pi
renede gizli bir geçitimiz var
dır. Bu yoldan Fransaya gide
bilirsiniz. 

- Sizinle birlikte mi? 
- Bir kaçakçı ile birlikte .• 

Gece vaktı hareket edersiniz. 
- Kim bilir hangi azılı ca

nidir. Asla kabul etmem. Ya 
siz birlikte gelirsiniz, yahut ta 
bir tarafa gitmem. 

- Marthe hayatınızla oyna
dığınızı biliniz. 

- Şüphelerini uyandırma
mak için teklifini hemen ka
bul etmek istemiyordum. 

- Ne umurumda!. Vicdanı
nız üzerinde ağır basacak bir 
cinayet daha işlemiş olursunuz. 
Hiç olmazsa ben de taarruzun 
nereden geldiğini öğrenmiş 
olurum. 

Sabırsızlanıyordu. Beni hid
detle süzmekte idi. Bu daki
kadan itibaren dü~manı, vazi

yetini, şerefini sarsan bir ka
dındım. Hururum bile onu 
korkutuyordu. 
-Şehirde görecek işlerim 

.<ar. İyi düşününüz. İşte size 
kırk sekiz saat müsaade veri
yorum. Bu müddet zarfında 
kararınızı veriniz, 

- Sonra ne olacak? 
- Sonra ne olacağını düşu-

neceğiz. 

Kapıyı kapadı ve gitti. 
Ba!jbaşında bir gece 

Dün va Batıyor .. 
Barnr. :eler düşüyor .. Zel

zele1er dünyayı sarsıyor .. Yağ
murlar tufanlar başlıyor.. Ne
hirler göller taşıyor.. Denizler 
)Şuyor.. Kıyamet kopuyor .. 
Bunların hepsi İzmirde ilk 

defa Lale sinemasında .. 
Ayrıca: 
1 - MAHŞER .... 12 kısım 
2 - Kalpten Kalbe 10 " 
3 - Foks dünya havadisleri 
4 - Komik Miki 

Ap.!rit c saatı · . Vu ·ı luT-i'l 
yo.1ı.ı 11 ı..c< d ıf. !um. Atı. 
Pır , ' .. .. l O: c ı :. .;? ,..m-

d ı e · m F • Von K onn 

ile mücadeleden yoru! nuşiu ıı. 

Ispanyadaki rolümün icap ettir
diği feda karlık beni isyan etti

riyordu. Gençliğim hiç bir mü

kafat ümidi olmada ı eriyip gi

diyordu. Halbuki benim yaşım

daki bütün kadın!ar hürriyet 

sarhoşluğu içinde yaşıyor, eyle

niyorlardı. Canilerin trenleri, 
fabrikaları uçurmak için mem

leketime hangi yoldan girdik
lerini öğrenece'-.tim. Böylece 

Kapiten Ladunun söylediği gibi 

bir çok hayatları kurtaracak

tım. Bununla beraber insanın 

ruhi karışı'.<lıklar i;inde ya~amak 
egoizmini tatmin etmek istediği 

saatlar da dardır. Bunlar azami 
gayretin sarfedildiği, hedefe 
ya!daşıldığı zaman başgösterir. 

ot' ••• 

Tayyare şenlikleri tertip et
me ; ümitlerimi kaybetmemi~

tim. Hedilla b:rıa yardım etme
ye hazırdı. Hatta Von Krohn 
bile arasıra bu projemin ne 
olduğunu sormaktan kendini 
alamazdı. Baron kendi hizme
tinde posta vazifasini görecek 
bir tayyareye ve tayyareciye 
malik olmak ümidile muvaffak 

olmaklığımı istiyordu. Eduard 
Vilsin müstear ismi altında bu 

• 
şenliklere yardımda bulunacak-

tı. Bu düşüncelerle yürümekte 
iken Barselon kahveleri ön:lne 
geldim. Kahvelerin birinden 

Hedilla göründü. Bu tesa-

düften memnun olarak ona 

yaklaştım. Elimi hararetle 

uzattım. O elimi tutmak şöyle 

dursun ban nefretle baktı: 

- Siz bir Alman casususu

nuz. İngiliz dostunuz da bir 

Almandır, diye bağırdı ve ya

nımdan uzaklaştı. 

Sokak ortasında bu hakarete 
karşı başımı eğdim. Buğazım 

yanıyor, kalbim çarpıyor, hid

detimden kendimi yemek isti
yordum. Göz yaşlarımı sakla
mak için otele kaçtım. 

- Sonu var -

Roman yadan 
1700 Muhacir Geldl 
İstanbul, 22 (Hususi) - Bu

gün Köstenceden 1700 muha
cir geldi. Muhcirler iskan mın
takalanna sevk edilmek üzere 
muvakkaten muhtelif mahallere 
yerleştirildiler. ----

Gala tada 
Kalpazanlar Yakalandı 
İstanbul, 22 (Hususi) - Ga- . 

)atada sahte on kuruşluklar 
· yapan bir şebeke yakalandı. 

Kalpazanlar adliyeye verildiler. 

Yunanistan 
250 Tayyare 
Satın Alıyor 

İstanbul, 22 (Hususi) - Yu
nanistan hava kuvvetlerini ço
ğaltmıya karar vermiştir. Ye
niden 250 tayyare alınacağı 

Atinadan bildiriliyor. 

Tİ BETTE 
. Yeni Delhi 21 (A.A) - La

sadan bildirildiğine köre, Tibet 
büyük millet meclisi Çin Cum
huriyetine girmek istemistir. 

SON T ·A 

o 
• 

Sahife s 

z. 
ıtalya kra.ı ile 1 raflar 

t ~ti etfler 

ı n "" ·u unu y ıy l'" 

Ankara 21 (A.A) - İtalya 
kralı Vikto.· Emenucl h ı et
lerinin doa . 'lU yı!dönümü 
mu .. ~ -h~ü--" re· icu.nlıur haz· 
ret.eı ile mü~arünıleyh kral 
hezretleri aıasında aşağıdaki 
tel yazıları teati olunmuştur. Amerikalılar Japon Tezini Kabul Etmiyorla~ 

Vaşin'.:lon, 21 (A.A) -
Sabık Japon başvekili M. Sa
ito müfrti milliyetperverlerin 
gerek Japonyada ve gerek 
başka memleketlerdeki faali
yetlerinden bahis olarak Bos
tonda çıkan Christian Science 
Monito gazetesininde neşrettiği 
bir maka!ede diyor ki: 

J aponyanın tecavüzkar bir 
siyaset güt.nesi doğru değildir. 
Acunda hep bir arada yaşı

yacaği uluslarla kavca herke
sin yiikünü artırmaktan başka 
bir iş yapmaz. Londra konfe
ransının başarılması lazımdır. 
İyi düşünen kimseler vakıt 
geçmeden anlamalıdırlar ki 
sonu iflasa varacak olan deniz 
silahlarını artırma yarışı hiç 
bir işe yaramaz, Müfrit milli
yetperverliğe ve bir geri dönü
ş:in sonu medeniyeti gerilet
meğe ve kin ateşini körükle
meye varır. 

Bu yazıyı okuyan Amerika 
hükümet erkanı buna çok ala
ka göstermişler ve fakat hiç 
bir tefsir neşredilmemiştir. 

Londra 21 (A.A)- Japonla
rın ileri sürdüğü tezi Ameri-

k.ılılar kııbu! edeceğe benze
mıyorb • Ve böyle şeye ancak 
Vaşıngtonun hattı hareketinde 
kafi bir değişiklik olduğu tak· 
dirde ihtimal verilebilir. Şim
dilik Amerikan heyeti murah
hasası talimat beklemekte: Ja
ponların isted;ği beraberliği, 
şeld! ne o!ursa olsun reddet
mektedir. 

Amerikan mahafili, Japon 
tekl;fler:nin Amerikayı resmi 
blr surette bu'.nnmağa sevket
mekte güttüğü düşüncesinde

dir. Şimdi bilinmesi istenilen 
şey M. Makdonaldın Avam 
kamarasında mevzuubahsettiği 
ve kendisini deniz m:lzakere
lerine dair izahat vermekten 
meneden bu yeni unsurun ne
old ğudur. 

Londra 21 ( A.A ) - Deniz 
müzakerelerine memur Japon 
murahhası amiral Yamoınoto 

İngiliz gazetecilerine demiştir 
ki: 

Bizim yaptığımız tekliflere 
göre gemiler sayı it barile azal
tılmazsa başka hiç bir teklifi 
kabul etmemize imkan yoktur. 

LONDRA, 22 (A.A) - İn-

Edirne Y oll rında 
~............... -

Baş~ekil, B. M. 1\f. Reisi, DL biliye, Adliye 
Ve iktisat Vekilleri Edirneye Gidiyorlar 

- Baştnaıı bitinci srıhiıede - l ediyor. Yeni meb'uslar arasm

faaliyetini tetkike vakıt huıs· · la Avrupada tahsillerini ikmal 

cakAlarkı zannedi[liyor. ı etmiş Ziraatçi, İktisatçı gençlerin 
n ara. 22 Hususi] - Bü- • . 

.. k M"ll t M ı· . . . K' bulunacagı, buna bılhassa ehem-yu ı e ec ısı reısı azım 

Paşa ile Dahiliye Vekili Şükrü miyet verileceğ: söyleniyor. 
Kaya bey kurtuluş bayramı Hanım Yerine Bayan 
şenliklerinde bulunmak üzere ANKARA, 22 (Hususi) -
yarın (bugün) Edirneye gidiyor- Meb'uslarımız soyadı .almak 
lar, Başvekil Paşanın Trakya için müracaatlara başladılar. 
seyahatını tehir ettirkleri zan- Hanım yerine öz Türkçe olan 
nediliyor. Bayan kabul edildi. Bu söz 

Meb'us Seçimi isim.den evvel konulacakbr. 
Ankara, 22 (Hususi)- Meb- Bayan Nebahet, Bayan Şenol 

us seç,mi için hazırlıklar devam gibi.. 

Başvekil Pş. Ankarada 
Dönüşte Eskişehirde D. D. Yolları 
Atelyelerinde Tetkikat Yaptılar 
Eskişehir, 91 (A.A) - Anka- ı day araştırmaları, Mekece, Bi-

raya gitmekte olan başvekil lecik eivarında ve Sakarya va-

İsmet paşa hazretlerile İktisat 
Vekili Celal Bayar ve· Nafia 

Vekili Ali beyler ve refaka

tindeki zevat bu sabah saat 

9 da Eskişehire geldiler. 
Başvekil paşa hazretleri Es

kişehirde Devlet demiryolları 

idaresi tarafından yaptırılan 

hastanenin açılma resmını yap

tılar ve yeni idare tarafından 

yaptırılacak olan çırak mektebi 

talebesile fabrikalar amelesi 

için yatakhane; yemek ve spor 

odalarını havi spor yurdunun 

temelini attılar. Yurdun plan

larını tetkik ettiler ve izahat 
aldılar. 

Bundan sonra Devlet Demir
yolları idaresinin vagon, loko
motif ve köprü atelyelerini gez
diler, atelyelerde üç saat süren 
tetkikatta bulundular . 

Buradan tohum islah istasyo
nuna giderek kuru ziraat tec
rübeleri, yayla icin ivi c,İns bul!"-

disinde pamuk ekim ve hay

van yemleri hakkında izahat 
aldılar, tayyue mektebinde ya-

pılan yeni inşaab gezdiler ve 

şeker fabrikasına giderek, fab-

rikaya ilave edilen yeni kısım-

!arı, depoları ve vagonlara oto

matik yükletme tertibatını gez

diler. 

Başvekil Paşa Hazretleri bu-

radan istasyona gelerek saat 

15 te Ankaraya doğru yolları-

na devam ettiler. Trenin hare

ketinde Başvekil ve vekilleri
miz halk tarafından sevgi ve 

samimiyetle uğurlanmışlardır. 
Ankara 21 (A.A) - Başve

kil İsmet paşa Hazretlerile Na
fia vekili Ali ve İktisat vekili 

Celal Bayar beyler bu akşam 
şam saat 20 de Ankaraya gel
mişler, istasyonda Meclis reisi 
Kazım paşa Hazretleri e vekil
ler, meb'uslar ve halk tarafın
dan karsılanmıslardır. 

giliz hariciye bakanı M. Say
mon ile Japon murahhası M. 
Matsudeiranın dünkü görüşme
s'nden sonra İngiliz - Ameri
kan toplantısının Cuma sabahı 
yap:lmasına kuar verilmiştir. 
Bu toplantıda M. Makdonalt, 
Saymon ve Amerikan murah
hası M. Norman Davis bulu
nacaklardır. 

Toplantıdan maksat M. Say
monun Japon murahhaslarıyle 
yaptığı ilk konuşmanın netice
lerini Amerikalılara bildirmek 
ve silah beraberliği ve mecmu 
tonilato meselelerinde mutavas
sıt bir sureti tesviyenin Japon
yaca reddi üzerine hasıl olan 
vaziyeti tetkik eylemektir. 

Japon mahafilinde teyit olun
duğuna göre, dünkü müzakere 
e~nasında yeni hiç bir vaziyet 
hasıl olmamış ve Japonlar Tok
yodan başkaca talimat isteme
ğe lüzum görmemişlerdir. 

İngilizlerle -Japonlar cumar
tesi veya pazartesi yeni bir 
toplantı daha yapacaklardır. 
Japonlar İngilizlerin tekliflerine 
karşı mukabil bir proje ver
mişlerdir. 

Haşmetlü kral üçüncü Vik
tor Emanuel hazretlerine, 

Roma 
Zatı haşmetanelerinin do-

ğumlannın yıl dönümü müna
sebetile samimi tebriklerimi ve 
şahsi saadet haşmetaneleri ile 
İtalyanın refahı hakkındaki te
mennilerimi arzederim. 

Gazi M. Kemal 
Reisicumhur Gazi Mustafa 

Kemal hazretlerine, 
Ankara 

Zatı devletlerinden bilmuka
bele şahsi saadetiniz ve Türk 
milletinin refahı hakkındaki 
çok halisane temennilerimi ka
bul buyurmanızı. ı ica ederim. 

Viktor Emanuel 

ODESA 
Yeni TUrk Konsolosu 
Odesa, 22 (AA) - Yeni 

Türk konsolosu Turgut bey 
buraya muvasalat etmiştir.Kon
soloJ hastanede bulunan vis 
konsolosu Zeki be) i ziyaret 
ettikten sonra hariciye komi
serliği ajanı M. Gailunskiye: 
hastane memurlarına yaralıya 
en iyi şerait dahilinde gös
terilen istisnai ihtimamdan 
dolayı Türk hükümetinin te
şekküalerini bildirmiştir. 

Halkevlerinde Muzik 
Çalışma Hazırlıkları 
Denizli Meb'usu Necip Aii 

Beyin Ajansa Beyanatı 
Ankara, 21 (A.A) - C. H. 

F Umumi idare heyeti azasın
dan Denizli meb'usu Necip 

Ali bey halkevlerinin muzik 

çalışma hazırlıkları hakkında şu 

beyanatta bulunmuştur: 
Yeni devletin yükselme yol

larındaki gidişini hızlandırmak 

borcu altında yürüyen halkev

leri güzel san'atların muzik 
kolunda da bir ileri çalışma 

halindedir. Yeni yılın bu yol
daki çalışması arasında Ankara 
halkevi bir tanınmış klasik ope
rayı mente etmeye özenmiş 

ulusal sanatkarlar ar.ısından de
ğerlilerini toplamaya başlamış
tır. İlk klasik eser olarak Kar
men alınmıştır. Bu rada birer 
perdelik bir kaç muzikli yerli 
parçada hazırlanmaktadır. Özü 

bundan ibaret olan muzik ça
lışma hazırlıklarının kısa bir 
zamanda üç yeni opera hazır
landığı yolunda gazetelere geç
mesi halkevlerini asıl güç işleri 
küçük görmek gibi hafif bir 
vaziyete düşürebilir. Her gücü 
başarma isticladinda olan yuce 
ulusumuzun metotlu çalışma
larla büyük muzik eserleri de 
yapacağına şüphe olmamakla 
beraber bugünkü vaziyietn doğ
ruya uyan bu tarafını böylece 
aydınlatmayı lüzumlu gördüm. 

Uşak Belediye Meclisi11de 
Uşak ?2 (A.A) - Kent ku· 

rultayı toplanarak yeni mebus 
seçımı için tahsisat kabul et
miştir: Uşakta ve köylerde C. 
H. F. Ocak seçimleri bitti. 
Yakında nahiye kongrelerine 
başlanacaktır 

IJ;!";:,r AR~ •• ~ ı NET~~~,~~ 
Bu Akşam 

Raşit Riza Tiyatrosu 
23 2 nci teşrin Cuma günü akşamı saat 8,30 da 

BEŞİNCİ TEMSİL 

BU HESAPTA YOKTU 
Komedi 3 perde Yusuf Süruri 

'":::---"'====""'"""' 
Yarın AKŞAM 

24 ikinci teşrin cumartesi saat 8 30 da 
AL TiNCi TEMSİL 

ATMACA 
Piyes 3 Perde Nakleden : Kemal Rağıp bey 

FiYATLAR 
Hususi mevki lSO, Birinci mevki 125, İkinci mevki 100, 

Birinci balkon 75, İkinci balkon 50 
Mevkiler numaralıdır. Biletler sabahtan itibaren kişede 

satılmaktadır. · 



....... 
Ôz Türkçemiz 

Osmanlıcadan Öz Türkçeye Söz 
Karşılıklannı Sıra İle Yazıyoruz ··-·-·-Ôz Türkçeden okurlarmızca Aceleci - Acul - 1. Abıdık, 

unutulan sözlerin hatırlanma- 2. Çalkauş, 3. Çennetçi, 4. Efe-
sına yardımı olmak üzere Os- lekli, 5. Efirkli, 6. Efrikl', 7. 
manlıcadan Türkçeye söz kar- Evcik, 8. Evcek, 9, Evecik, 10 
tılıklıklannı tarama dergisinden Evcen, 11. Evcen 12. Evgin, 
naklen yazıyoruz. Okurlarımız 13. İvecek, 14. ivecen, 15. İve
ber sayımızda bunları bulacak-
lar, babralanna tazeliyecek- gen, 16. İvek, 17. İvekli, 18. 
lerdir. İvidi, 19. Kavdır, 20. Kavdur, 

(A) Harfı 
ulu, 21. Kavan, 22. Tatalacı, 

23. Tel esik, 24. Terekli, Tekli 
Ah - 1. Su, 2. Sub, 

3. Suğ, 4. Sup. 
Suv' 25. Y elegen. 

Abdar - 1. Parlak, 2. Sulu. 
Abdest - 1. Arınma, 2. El-

suyu, 3. Yunuğ. 
Abıhayat -1. Bengi, 2. Ben

zi suyu, 3. Dirlik suyu, 4. Men-
gi suyu. 

A.bını - 1. Yüz suyu. 
Abızülal - Duru su. 
Aba - 1. Atalar, 2. Eçü apa 
Abid.an - 1. Bayındır, 2. 

lflenmiş, 3. Şen 
Abdal - 1. Anı, 2. May

mak, 3. Siyez, 4. Sınık (Sın
mak - Kınlmak) sınık her ve
sile ile tenbellik etmeğe çalı

şan adam, fakir. 
A.hdir - Ababak 
Abdest - " " 
Abes - 1. Ayğak, Aykak 

[aymak - söylemek} 2. Boç, boş 
iç, 3. Çürük, 4. Saçma. 

Abesle iştigal eden - Yel
kovan 

Abes söylemek -Yaban söy
lemek 

Abide - 1. Bağana Sütun 
direk manasına), 2. Bekgütaş, 
3. Bengü (Mengü, menkü - ebe
di] 4. Bengütaş, bitigtaş (yazıh 
abide manuma] 6. Bitikta,, 7. 
Dikili taş, 8. Kuruçak [Heykel 
manasına} 9. Sıntq (bir suerti 
temsil eden tq) 10. Yügünük 
{yügünmek-hürmetle tapınmak] 
Abıhayat- Aba Bak 
Ahit- 1. Kara Baş, 2 Ka-

Acelecilik - 1. Eveklik, 2. 
ivecenlik, 3. ivgenlik 

Acele Etmek - 1. Alakla
mak, Alat:lamak, 2. Aşımak, 3. 

Aşukmak, Aşıkmak, 4. Cahla
mak, 5. Çapmak, 6. Çalmak, 
[ Çla dizgin Koşturmak ] 7. 
Dombulamak, 8. Eftiklemek, 
Eftik etmek, 9. Evişmek, 10. 
Evmek, 11. İvemek, 12. İvmek 
13. lmırgamak, 14. Kabaian
mak, 15. Kıbtrtmak, 16, Se
ğirtmek, 17. Şımdamak, 18. 
Tabranmak, [Davranmak] 19 
Tavratmak, 20. Telsimek, 21. 
T erklemek, 22. T erikmk, 23. 
Urnukmak, 24, Ügürtmek, 25. 
Yelmek, 26. Zomuldamak [Dom
buldamak] 

Acele ile - Acilen Aceleten -
1. Anatlayı (Alatiamak] 2. Bü
rüme; 3. Çabucak, Çabuk, 4. 
Çahğ, 5. Çapar, 6. Çarçabuk, 

7. Elden, Tezelden, 8. Evdiye. 
Acemi - 1. Baç bilmez. 2. 

Çolpa, Çoipu, 3. Elevey, 4. 

Olçum, 5. Tor, 6. Torlak, 7. 
Toy. 

Acente - Cumuşçu 

[Yumuş = Vazife, hizmet] 
Acep - Acabaya bak 

Acibe - 1 - T analınku. 2. 
Tanğsak 3 - Yancı 

Acip - Acayibe bak 
Aciz - 1. El yetmeme, 2. 

Emsizlik 
Acizle istemek - Tilmür-

Yeni A81P 

M. Hendersonun Teklifi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sovyetler Hariciye Komseri Bu Tek-
lifi Tenkit Eden Beyanatta Bulundu 

Moskova 22 ( A.A ) -
Tas Ajansı bildiriyor: 

M. Lltvinof, Cenevrede 
silahsızlanma konferaesın
da irat ettiği nutukta dev
letlerin silahsızlanma sa
hasında derpiş edilen tan~ 
didat ve teahhüdatı der
uhte etmeğe muvafakat
lerini temin imkansızlığı 
sebebile konferans mesa-

isinin durduğunu hatırla

tarak bu vaziyetin devam 

ettiğini ve M. Henderson 
tarafından tasavvur edi
len mahdut bir nispet da

hilinde olsa müspet ka
rarlar ittihazına müsaade 
etmesi pek muhtemel <>l
madığım söylemiştir. M. 

Henderson tarafından ruz-· 
nameye konulmuş olan si-

lah imal ve ticareti me
selesine temas eden M. 
Litvinof, Sovyet heyeti 
murahhasasmın bu husus
ta hiç bir itirazı olmadı
m ve Sovyet Rusyada ne 
hususi silah imalatı ne de 
hususi silah ticareti mev-
cut olmadiğı için teklif e.cU • 
len sistemin mezkur memle
kette filen cari bulunduğunu 
söyliyerck diğer :memleketler 
de bu yola girdikleri i.aktı .ı ~e 
bunun memnuniyetle karşılana
cağını iJiive etmiştir. M. Litvi
nof yalnız imalatın ve ticaretin 
değil, aynı zamanda silah tran
sitinin de ilan edilmesini teklif 
etmiştir. 

-·· 

.ılf. Lifviuof 
M.Hendersonun daimi silah

sızlanma komisyonlan ihdası 
hakkındaki teklifine gelince, 
M.Litvinof her hangi bir silah
sızlanma kararlaşbnlmayınca 
böyle bir komisyon ihdasının 
öküzlerden evvel · arabayı 
koşmak demek olacağım 
söyliyerek yakın bir istik-
balde hiç bir şey yapını-....... 

yacağını bile bile bir komis· 
yon ihdas etmek bunu ev
velden tasdik demektir, 
demiştir. 

Buna binaen Sevyet 
heyeti murahhasası daha 
geniş vazife ile bütün em
niyet ve sulh zimamları 

meseleleriyle meşgul olmak 
üzere daimi bir teşekkülün 

ihdasını teklif etmiş ve bu 
teklifin M. Hendersonun 
teklifi ile muvazi olarak 
tetkikini teklif eylemiştir. 

Moskova. 22 (A.A) -
20/11 tarihine kadar bü-
tün Sovyet Rusyada 480 
mebus seçilmiştir. Yeni 
mebusların yüzde 18 i ko

münist fırkası ve yüzde 
12 si de komünist genç
lik teşkilatı azasıdır. 1931 
senesinde bu nisbetlei: 
yüzde 14,8 ve 6,4 idi. 

Moskova, 22 (A.A) -
Sovyet Rusya iktisadi iş
leri istatistik merkez ida
resi tarafından Temmuzda 
yapılan hayvan sayımı ne
ticelerini neşretmiıtir. 

Verilen rakamlara göre Sov· 
yet Rusyada bu tarihte, 15 mil-

612. 00) at, 17 milyon 364.000 
domuz, 42 milyon 381.000 boy

nuzlu hayvan ve 51.936.000 
koyun ve keçi sayılmıfbr. Bun

lann 1933 senesine göre nispeti, 
sırasile şudur: Yüzde 94,22, 
143,9 110,4 ve 103,4 tür. 

Amerikada Bir Suikast 

Mançuride 
-·-.-

Petrol işleri 
Londra, 21 (A. A) - Mançu

ri petrol işi hakkında, İnğil
tere T okiodaki elçisi vasıtasile 
yeni bir teşebbüste bulunmuş
tur. Çünki Japon hükUıneti 
petrol getirilmesıni yabano şir- . 
ketlerin mühim miktarda stok 
yapmalarına tabi tutmaktadır. 
İngiltere bilhassa petrola ko
nulan vergilerin şirketlere pek 
az kar bıraktığını ve bu şerait 
içinde istenilen stokları vücuda 
getirmeğe imkan olmadığı hu
susunda israr etmiştir. 

Diğer taraftan Mançukada 
petrol inhisarı konulmuş olma
sında İngiltere tarafından Ja
ponya nezdinde protesto edil
miştir. İngiltere bu inhisarın 
açık kapı prensibini ve Man
çuko ile Japonyanın girmiş 
oldukları taahhütleri ihlal et
tiğini bildirmiştir. 

Macaristan da 
Buğdey Fazlası Stoku 
Budapeşte, 22 (A.A) - Ulus· 

lar arası buğday komitesinin 
neşrettiği tebliğe göre dünyada 
mevcut buğday fazlası stoku 
1 Ağustosta 500 milyon buasa
dır. Ge~en yıla nisbefle 350 
milyonluk bir azalış vardıT. Ja· 
ponya dışardan buğday satın 
almak siyareti takip ettiği ve 
diğer bazı memleketlerde buğ
day yetiştirmeği arttırdığı için 
Avrupa harici memleketlerin 
150 milyondan fazla buğday 
satın alması beklenemez. 

Amerikadı~ 
Kazalar 

ravaş (Daha çok cariye mana
sına] 3. Karnak [Yaşlı halayık) 
4. Kul, 5. Köle, 6. Tikin [Asıl 
manası - Prens, Han gibi bir 
unvandır] mek, Tilmirmek [Ümit ve'1as- -----------------------~

2 
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Hartfort 22 ( A.A ) - Amc· 
rikada yolculuk üzerine sigor• 
ta yapan kumpanyalann ista· , 
tistilderine göre 1934 yılanın 11 
ayında otomobil kazaları neti
cesinde 20,400 kişi ölmüş ve 
7 40,000 kişi de yaralanmıştır. 
Otomobil kazalannm sayıaı 
600,000 dir. Yıl sonuna kadar 
ölülerin 37000 i bulması muh

Ahit- 1. Tapınan, Tapan, 
Tapıcı 2. Tapınç, 3. Tapınıcı, 
4. Tapnağlu, S. Tasak 

Abluka- Kabal 
Abluka etmek- Kamamak. 
Abonman - Bönk [ Peşin 

tediyeye bak] 
Abraş- 1. Ala, 2. Alaca 

Benekli, 3. Çapar, 4. Toğa ala 
Abus- 1. Asık, yüzü asık, 

asık yüzlü, 2. Burtur [Buruş-
turma, Burturma, Burtar-
ma - Buruşuk olma 3. 
ijutur, 4. Cıbk, 5. Çabk 
yüzlü, 6. Ekşi, yüzü ekşi, ekşi 
yüzlü, 7. Förtük, 8 Gonsur, 
9. Hont. 10, Kiklik, 11 So
mortgan, 12. Sorutgan 

Abus görünmek - 1. Ça
lınmak, 2.Somortmak,3.Tom
kurmak 

Acaba - 1. Azu, 2. Ebey, 
3. Erkin, 4. İkin, 5. İrkin 

Acayip - 1, İnaktı, 2. Mun
gadınçığ, 3. San başka, 4. Tan, 
5. Tanak, 6. Tangılançığ, 7. 
Tansı, 8. Tansuk, 9. Toşkun, 
10. Y avlak (Yaman, Pek, Ga
yet güzel] 

Acele - 1. Ağtaru, 2. Ace
vit, 3. Aladı, 4. Alat, 5. Açga, 
6. Aşgıç, 7. Aşuk, 8. Bat. Pat, 
9. Calt, 10. Çabuk, Çabukluk, 
11. Evit, 12. Eve, İve, 13. Eve
di, 14. Evet, 15 Evgi, 16. 
Evis, 17. Evme. 18. Ev
rek, 19. ivcik, Evcek, 20 
İvdik, 21. İvedi, 22. İveti, 23. 
İvi. Kaşka, 25. Kay, 26. Kıs
tavul, 27. Mendeş, 28. Övecik 
29. Şep, 30. Şimağa, 31. Şim
gar, 32. Şmdak, 33. Tazar, 34 
Telesik, 35. Terk, 36. Tez' 

mana•m•l • • • Faşist Ordusu Yapmak istemişler 
Yumurtalar caneraı auuer1n ita'!!!! temeldir. 

Dün İhraç 
Edilemedi 

Yumurta kontrol ni7.amna
mesi tatbikatına İzmirde dün
den itibaren tatbikine ba~lan· 
mıştır. Nizamnameye göre ha-
rice sevkedi!ecek olan yumur· 
taların yüzde beş miktarı Tür
kofis memurları tarafından hu
susi aletler ile muayene edile· 
cek ve nizamnamede gö~terilen 
sartlar dahilinde bulunan yu· 
murtalann ihracına müsaade 
edilecektir. Dün Kalderan fi.r· 
masına ait ve Romen bandıralı 
Sicava vapurile Maltaya sevke
dilecek elli beş sandık yumur
tanın Büyük Abdiilkadır paşa 
hanında memurlar tarafından 
muayenesi yaptlmış ve yumur
talar kontrol nizamnamesi ah
kamına mugayir tasnif edilmiş 
o!duğu görüldüğünden ihracına 
müsaade edilinemiştir. Bunun 
üzerine bu parti ancak gelecek 
hafta içinde sevkolabilecektir. 

Vali Paşa 
Teftisten Döndii .. 
İki gündenberi Küçük Men

deres havalisindeki kazalarda 
teftişle meşgul bulunan vali 
Kazım paşa bu kazalardaki 
birçok köyleri ve bu köylerde 

Nevyork, 21 (A.A) - Ame
rikalı olmıyan faaliyetleri tet
kik eden ayan komisyonu eski 
askerlerden 50,000 kişinin 
Amerikada diktatörlük tesis 
etmek maksadile bir fajist or
dusu vücuda getirmek üzere 
guya hazırlıkta bulunduklanna 
dair yapılan müheyyiç neşriyat 
üzerine tahkikata girişmiştir. 
Bahriye silahendaz kıtaalan 
sabık kumandanı ceneral But
ler mutasavver ordu kuman
danlığının başlarında M. Geralt 
Makgir bulunan Nevyork kam-

biyo borsası tellallanndan 
Zuare tarafından kendisine tek
lif edilmiş olduğu hakkındaki 
isnada karşılık dün iki saat 
süren ifade vermiştir. M. 
Makgir bu haberi kat'iyyen 
reddetmiştir. Komisyonun reis 
vekili M. Dikistayn bu mesele 
hakkındaki aleni celsenin pa
zartesine aldi muhtemel oldu
ğunu söylemiştir. Mumaileyh 
Butlerden daha mühim kimse· 
lerin isimleri de işitilecektir 

demiştir. 
Komisyon reisi Mak Kormik 

ceneral Betlerin kendi arzusu 

ile ifade verdiğini ve başka 

kaynaklardan da ihbar edilen 
suikastın tahkikatına hulôs ile 

yardım etmekte olduğunu 
işaret etmiştir. 

Ceneral Butler, gazetelerin 

yazdıklanna göre ıfadesinde, 

Vaşington üzerine yürüyüşü 

idare etmeğe ve Ruzvelt hüku-
metini devirmiye razı olmak 
şartile kendisine 3,000,000 
dolar teklif olunduğunu söyle
miştir. 

Amerikanın 
Alacakları .. 
Vaşington, 21 (A.A) -Ame-.. _ ,,...., 

rika hükumeti 15 Birinciki
nunda vadesi gelen taksitlerin 

ödenmesini barçlu devletlere 
bildirmiştir. Fakat Fenlandiya 
hariç olmak üz.ere hiç bir 
devlet bundan evyelki taksitleri 
ödemediğinden bu taksitin de 
ödeneceği pek beklenmiyor. 
Amerikanın istediği bu taksit 

faizlerle beraber 454. 729.976 
dolar tutmaktadır. 

.......•.......................................................................•...........................•.......................•••••.......... , ...............••..•...•...... 

Bugu·· nkü Maçlar ı şampiyonlara ı ıspartada 

Altay - Karşıyaka Karşılaşıyor 
Lik maçlarının dördüncü haf

ta müsabakalarına bugün AI-

sancak sahasında devam edi
lecekti1'. Fiküstüre göre bugün 
yapılacak olan müsabakalar 
birinci devre liklerinin en mü-

himlerinden biri olacaktır. Ge 
çen sene lik maçlarından sonra 
yapılan Şilt müsabakalannda 

fi nala kalan Altay • Karşıyaka 
takımları arasında yapılan mü
sabakada Karşıyakalılar Lik 
şampiyonu Altayı mağlup ede
rek Şilt şampiyonluğunu almış
lardı. Bu ma tan sonra hartı-

!aşacaklardır. Her iki takım da 
formünde olduklarından bu 
maçın çok heyecanlı ve zevkli 

olacağı ümit edilmektedir, 
Bugünkü maçlar fiküstüre 

göre sabahleyin öğleye kadar 
(B) takımları öğleden sonra da 

(A)takımları arasında olacaktır. 

Bugünkü maçlar ve hakemleri: 
Saat 9& İzmirspor - Türkspor 

(B) Hakem Hikmet bey K.S.K. 
Saat 11: Altay - K.S.K. (B) 

Hakem Sait Bey Altınordu 
Saat 13: İzmirspor - Türkspor 

A Hakem Hasan Bey Altay. 

F ırkanın MUkitatları GUlyajı Fabrikası 
Ankara: 21 (A.A) - C. H. Isparta 22 (A.A) - ~ehri-

F. tarafından Türkiye şampi- mizde yapılmakta olan Gülyağı 
yonasında birinci çıkanlara mü- fabrikasmın inşaatı haylice iler'" 
kafatlar verilmesi hakkında it- [emiştir. Montaj amelyesine 
tihaz edilmiş olan karar muci- 1 Kanu-!vvelden itibaren 

bin~e atletiz~ !ampiyonları~a başlanacağından bütün makina'" 
~enlecek mukafatlar bugun lann konacağı yerler evveli 
lstanbula gönderilmiştir. Bun- ikmal edilmiş ve çatının inşa-
ların arasında 15 Kol saatı iki sına da başlanmıştır. Fabrika-
kupa, 5 altın kalem vardır. nın yapısında halen 150 amele 
üzerinde fırka rumuzlan ve çalışmaktı!'. İnşaat yakında bi-
şampiyona tarihleri yazılıdır. tecektir. 
Mükafatlar İştanbnl firka reisi Mebus Seçimine Hazırlı 
Dr. Camal bey tarafından me- Adapazarı, 21 (A.A) _fır: 
rasimle şampıiyonlara tevzi edi- ka mahalle ocak kongreler• 
lecektir. bitti. Mebus seçimi için bele' 
Sürekli Yağmurlar diye şehrin nüfusunu tesbit et' 

TEKIRDAGI 21 (A.A) - tirmektedir. Dündenberi faY' 
Ü -ndenberi Tekirdağ1 ha- dalı yağmur yağıyor. Yağaıu-

...I.!- ; .. ı,....; ... ,.,..lr t~vdaf1 
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ElindeKocaman Bir Görz Tutan Bir Gencin Eğersiz Bir 
Atı Dört Nala Meydana Sürdüğü Görüldü 

F akat, ne T omasta, ne de 
/-\tında böyle bir manavra ya
pacak mecal kalmadığı anlaşı

lıyordu. Vahap, kim bilir kaçıncı 
defa Atına onun etrafında çark 
vurdururken, birden bir vın

lama, sonra bir çelik sesi, daha 
sonra acı bir çığlık işitildi. 

Malatyalılar sevinçle bağrış-
tılar: 

- Yaşa Vahap! 
- Yaşa Gazi! 
T omasın iri gövdesi, Atın 

iistünde bir sallandı.. İki sal
landı, akabinde Bizanslı muha
ribin beyin üstü yere yuvar
landığı görüldü.Gazi Vahap,has 
mını yormuş, yormuş sonra gayet 
usta bir hareketle fırlattığı kı
lıncı T omasın göğsüne saplayı
vermişti! 

Şarki Roma ordusu, hiç şüp
hesiz, böyle bir neticeye inti
Ear etmiyordu. Binaenaleyh 
hadise müthiş bir hayret uyan
dırmıştı. 

Hemen bir kaç kişi koşuştu. 
T oması kaldırıp götürdüler. 

O anda Bizans saflanndan 
bir ikinci muharibin At sürüp 
meydana çıktığı görüldü. 

Bu da Tomas gibi, iriyarı ve 
tepeden tırnağa kadar gök de
mirlere gömülmüş bir muharipti. 
Vahap Gazi, tekrar harekete 
geçti. Hemen göz açıp kapıya
cak kadar, bir zaman içinde 
Bizansın,bu ikinci kahramaninın 
da beyin üstü yere yuvarlandı
ğı görüldü. 

Az sonra bir üçüncü muha· 
rip te er meydanında arkadaş
larının akıbetine uğramış bu
lunuyordu. 

Bu cidden hayrete şayan bir 
vaziyetti. Gök demirlere gark
olmuş, üç silihşörün birbiri ardı 
sıra yere yuvarlanması Bizans 
saflarında çok fena bir tesir 
hasıl etmişti. 

Buna mukabil, Malatyalılar 

çılgın bir sevinç içindeydiler. 
Türk saf harbından fışkıran 
naralar muzaffer ve mağrur 

ahenklerle ovayı altüst edi
yordu. 

Bir dördüncü muharip, mey
dana doğru At sürerken, Ca
ferin sesi Gazi Vahaba ba
ğırdı: 

- Heeeey ak sakallı! Artık 
sıra bizim ... 

Vanlı Hüseyinle Ahsen de 
aynı kanaatı ileri sürmüşlerdi: 

- Artık sıra bizim .. -Diye 
bağrıştılar- Vahap çekil mey
dandan! 

Ve ikisi birden At sürdüler. 
Gazi, çarnaçar geriye çekildi. 

Cafer de Atını sürmüş, mey
dana çıkmıştı. 

Üç muharip bir an birbirle-
rini süzdüler. Ahsen asebi 
asabi: 

Şimdi sıra benimdir! -Diye 
mırıldandı-

- Neden? 
Caferin bu sualine Vanlı Hü

seyin bey cevap verdi: 
-Çünkü sen seraskersinl Se

nin sıran, hepimizin sonunda
dır. Serasker demek, en büyük 
silahşör demektir. Ey bey oğlu! 
Sen hepimizden yücesin! Bırak! 
Çıkanlara biz boyla ölçüşelim. 
Ta ki sana layık bir muharip 
b li . e rsın •.• 

Vanlı bir zamanlar nasıl müs-

tehzi idiyse, şimdi de o derece 
samimi idi. Cafer hila tereddüt 
bu teklifi kabul etti, geri çe
kildi. 

Vanlının bir işareti üzerine 
Ahsen de geri çekilmişti. 

Bir dakika sonra taliini de
nemeğe çıkan Bizanslının kı

lıncı Hüseyin beyin hamlesini 
karşılıyordu. 

Vanlı, hemen ilk dakikada 
hasmına faik olduğunu göster
mişti. İkinci hamlesinin de düş
man tarafından karşılanmasına 
meydan bırakmadı. 

Malatyalılar, çılgın çılgın bir 
sevinç içinde sürekli alkışlarla 
Hüseyin beyi alkışladılar. 

- Yaşaaa! 

- Yaşa kahraman yaşşaa! 
Vanlı Hüseyin, kılıncını ha

vaya kaldırarak arkadaşlarını 
selamladıktan sonra, bağırarak 
meydan okudu: 

- Er meydanı boş kalmaz! 
Var mı bize karşı çıkacak! 

Şarki Roma ordusunda bir 
an endişeli bir s " kün oldu. 

Sonra, bütün bir ordunun bir 
ağızdan haykırdığı, bağnştığı 
duyuldu: 

Bu gök gürültüsü gibi uğul
dıyan bir tezahürdü. 

Malatyalılar; elinde kocaman 
bir gürzü tutan bir gencin ça
lak ve eğersiz bir Atı, dört 
nala meydana sürdüğünü gör
düler. 

Sırtında beyaz ipek bir har
manya vardı. Başı açıktı. Da
ğınık saçları rüzgirlanıyordu. 
Meydanı ortalayınca Atını şah
latarak Malaryalılara şöyle bir 
baktı. Sonra sanki bir Elma 
kadar hafifmiş gibi kocaman 
gürzü havaya atıp tutarak ba
ğırdı: 

- Eeeey Malatyalılar! Kah
ramanınızın hakkı var! " Er 
meydanı boş kalmaz " demişti. 

Dünya 

Değil mi? Ben de bu fikirde
yim ve işte bunun için mey
dana çıktım .. 

Elindeki gürzü göstererek 
devam ettı: 

- Bu gürzü bana babam 
verdi. Ben Bizansın en genç 
muharibiyim. Babam Temistok
lis ordumuzun kumandanıdır. 
Onu içinizde bilmiyen var mı? 

Malatya beyleri, Temistoklis 
ısmini işitince, genci daha bü
yük bir dikkatla dinlemeğe 
başladılar. O, gülerek bağırdı: 

- Eğer bilmiyen varsa, öğ
renmesi güç değildir. Sizin bir 
Hüseyin beyin z vardı. Onu Si
vasta esir eden Ceneral T emis
toklisi bilmemek kabil mi? 

Cafer, eyi Rumca bildiği için 
fena halde gazaba gelmişti. 
Tavabil de ha keza ... 

Genç seraskerin kendisini 
güçlükle zaptettiği muhakkaktı. 

Bu sırada Tavabil ona ya
vaşça fısıldadı: 

- Bu Temistoklis o Temis
toklistir. 

Ahsen müthiş bir kin ile 
haykırdı: 

- Vanlı Hüseyin! Söylehne 
şunu: 

Fakat, gözü seraskentı -ı!l
züne ilişince, b:ı~ını eğmeğe 

mecbur oldu. Caferin k:ışla

nnda öyle tehditamiz bir çatı
lış görmüştü ki: 

- Ne demek? Bir ~as111liı 
sözlerini kestirmek isti yen kim? 

Bunu Vahap Gazi söylemişti. 
Ve son derece hakim bir sesle 
ilave etti: 

- Er meydanına çıkan erler 
ne isterlerse söyliyebilirler. 

Maamafih, Bi:ı:anslı silahşör 

zaten kimseden müsaade falan 
istemiş değildi. Ve gittikçe şid
detlenen sesiyle haykırıp duru
yordu. 

- Soo11 Vaı -

İhracat Mahsullerimizin Son 
Saatlık Vaziyetleri 

Ankara, 22 ( Türkofis ) 
20/111934 te Bremen borsa

sında pamuk, Harmburg bor
sasında tütün ve zeytinyağı, 

Londra ve Berlin borsalarında 
yumurta, Nevyork ve Londra 
borsalarında incir ve Londra 
ve Hamburg borsalannda üzüm 

fiatlannda bir gün önceye gö- · 
re değişikıik olmamıştır, Pa
muk liverpol borsası amerikan 
pamuğu ikincikanun teslimi 6, 
62 mart teslimi 6,59 mayıs 
teslimi 6,56 temmuz teslimi 
olanlar 6,52 Mısır pamuklarının 
sakalaridis cinsleri ikincikanun 
teslimi 8,58 mart teslimi 8,59 
mayıs teslimi 8,55 temmuz tes
limi olanlar 8,53 upper cinsle
ri ikincikanun teslimi 7,35 mart 
teslimi 7,37 mayıs teslimi 7.39 
temmuz teslimi olanlar 7,33 
penidir, Nevyork borsası birin
cikanun teslimi 12,27 ikincika
nun teslimi 12,31 mart teslimi 
12.38 mayıs teslimi 12,37 tem
muz teslimi 12,32-13,34 eylül 
teslimi olanlar 13,02 senttir fi. 
atlar bir libre içindir buğday 

1 
Şikago borsası bir;ncikıinun 
teslimi 87,3/8 mayıs teslimi 92, 
118, temmuz teslimi olanlar 93, 
118, Winnepeg borsası birinci 
kanun teslimi 109 118, mayıs 
teslimi 107 7/8-107 temmuz 
teslimi olanlar aabsaabl 118 
senttir fiatlar buse! başınadır. 

Liverpol borsası birinci kakun 
teslimi 4,08 mart teslimi 5,005/8 
mayıs teslimi olanlar 5,02 718 
şilindir, fiatlar yüz libre içindir 
mısır ikinci teşrin teslimi 30/03 
birinci kanun teslimi 30/03 bi
rinci kanun tesrimi 30,09 ikin
ci kanun teslimi olanlar 31,04 
112 şilindir fiatlrr cif plata 480 
libre içindir. Yulaf, çavdar ve 
arpanın Şikago borsası fiatları 
şöyledir. Yulaf birinci kanun 
teslimi 52 112, mayıs teslimi 
50, temmuz teslimi olanlar 45 · 
3/8 çavdar birinci kanun tes
limi 71 214 mayıs teslimi 74 
112 temmuz teslimi olanlar 75 
114 arpa birinci kanun teslimi 
71 mayıs teslimi olanlar 77 
senttir fiatlar buse! başınadır. 

Tiirkofis 

Yeni Asır 5ahlte s 

... -

Son Dakika: 
Fransız Hariciye Nazırı 

• 
Sovyet Hariciye Komiseri ile Şarki 
Avrupa Misakı Hakkında Görüştü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
Cenevre, 22 (H.R.) - Fransız Hariciye na

zırı M. Bierre Lava! Parise dönmek üzere Ce
nevreyi terketmeden evvel küçük itilaf Hariciye 
nazırları ile tekrar görüştü. 

Fransız Hariciye nazırının dün Sovyetler Ha
riciye komiseri M. Litvinofla uzun süren mü
lakatı hakkında hiç bir haber sızmadı. 

Cenevre, 22 (H.R) - Mösyö Lava!, İngiliz 
hariciye müsteşarı M. Eden ile mülakattan sonra 
tekrar küçük itilaf nazırları ile görüşmüştür. 

Cenevre, 22 (H.R)- Mösyö Lava! Sovyetler 

hariciye komiseri mösyö Litvinofu oturduğu 
otelde ziyaret etmiştir. 

Sovyetlerin yeni Paris sefiri Petemkin, mas
lahatgüzar mösyö Rozenberg mülakatta hazır 
bulunuyorlardı. 

Bu mülakatta bilhassa şarki Avrupa misakı 
meselesinin görüşüldüğü söyleniyor. M. Lava! 
Lehistan Hariciye nazırı M. Reck'in Şarki Av
rupa misakı hakkındaki tekliflere gönderdiği 
tahriri notaya cevap verecektir. Lehistan vo 
hatta Almanyanın şarki Avrupa misakına gir
meleri ümidi kaybedilmemiştir. 

Muhtıra Daha Verilmedi 
~~~~~~~~~~~~~~-.... -~~~~--~~~~~~~~~ •• • 

Ünümüzdeki Hafta içinde Kat'i 
Şeklini Alarak Verilmesi Muhtemel 

Cenevre. 22 (H.R) - Yugoslavya muhtırasının Milletler cemiyetine tevdi edildiği haberi 
doğru değildir Muhtıra üzerinde tetkikler henüz bitmemiştir. Küçük itilaf hariciye nazırlan dün 
de muhtıranın ihtiva ettiği vesikaları gözden geçirmişlerdir. Son haberlere göre M. Yevtiç Yu

goslav muhtırasını ancak önümüzdeki Pazartesi ·veya Salı günü milletler meclisine tevdi edecektir. 

O güne kadar muhtıra kati şeklini almış bulunacaktır. 

ÜniversiteGençliği Edirneye Gidiyor 
İstanbul, 22 (Hvsusi) - Edimenin kurtuluş bayramı Pazar günü emsalsiz tezahüratla kutlulana• 

caktır. Üniversite profesörlerile talebeleri Cumartesi günü şenliklerde bulunmak üzere Edirneyo 
gidiyorlar. 

Başvekil İsmet Paşa hazretlerinin de Edirnenin kurtuluş bayramında bulunacaklan kuvvetle 
Muhtemeldir. 

T rakyada İskan· İşlerinin Tetkiki 
ANKARA, 22 (Hususi) - Vekıiletler mümessillerile Nüfus umum müdürü Galip Beyden müte

şekkil heyet Trakyada iskan işlerini tetkik etmek üzere bugün İstanbula hareket etti. Heyet der
hal Edirneye hareket edecek ve bütün iskan sahalannda dolaşacaktır. İskan işinin esaslı surette 
tatbiki için 935 bütçesine fazla tahsisat konacaktır. 

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

Özbekistanda Hayat 
Rus Mujiklerinin Sokolları Artık 

Maziye Kavuşmuş Bulunuyor 

Paris 21 ( H. R ) - Mosko
vadan bildiriliyor: 

Özbekistan cumhuriyetinde 
mahsüllerinden tayin edilen 
miktan hükümete vermemek 
için hilek&rlıklara sapan altı 
kişi yüksek mahkemenin kara-

rile idama ve diğer on kişi de 
üç ila on sene arasında 

hapis cezalanna mahküm ol
muşlardır. 

Berlin, 21 ( H. R ) - Mosko
vadan bildiriliyor: Eski bir an
anaya uygun olarak ıakal bı-

rakan Rus Mujikleri pek ya
kında maziye karışacaktır. Sov
yetler hükümetinin büyük kol
lektif çiftliklerde (Holkozlarda) 
yerleştirdiği on bine yakın ber
ber bütün köylülerin sakalla
nnı kesmektedir. ._ 
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Ye ... 
Daima sm·1şuı 

o.lau 
Mari GloJ·y 

Şubert'in yarım kalmış senfo
nisinden ( Synphonie ), Ameri
kan musikisinin bir şaheseri 
olarak tanıtılan "yeşil senfo
niden,, .sonra işte musiki üstat
~nnayeni ilhamlar verecek olan 
bir 0 ,sarışın senfoni ,. daha .. 
Açık kumaral saçlar beyaz 
pcrdeı\in en şerefli, en muvaf
fak simalarını yaşattılar. Es
~crin, kestane, kül, mahun, 
k,ızıl renkte saçların rekabetini 
yendiler. 

Çok çabuk yol aldığından 
yan yolda kalan Platin saçlara 
da üstün çıktılar. Sarışınlar 
ciün muzaffer oldukları gibi, 
bugün de zafer .buluyorlar. 

Sof-istik san
şın Vfrjtne 

Brt+ee 

f ~ 
·~ 

niden sonra Sarışı 
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Saf kalpli .san~ıu 

Aıına Steıı 
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Plaf-in renkte 

sa1·t§ını 

Sarı~1 ıı N.' 

duygulu .q~uç 
artist '· 
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Önce esmer,son• 
,.a sarışrn,niha· 
yet yine esmer 

olan 

Atice lı ·ield 

Kumral saçlar bütün foto jcni 
• . .ıkafatlarını kazanıyorlar .Bazen 

..>iraz sert olan güzel çehreleri 
1umuşntırlar. 

Bnzen de yumuşak,sevimli çch· 
releri ülküleştirirler. Beyaz per• 
denin sarışın yıldızlan, altın 
saçlarınızın çapkın telleri arasın-
dan ne kadar coşkun hayaller' ne 
kadal' sevimli ruyalar yarattığı
nızı biliyor musunuz? Son yazın 
kışla kucaklnşmağa çalıştığı ·bu 
hüzünlü günlerde beyaz perdenin 
ve hayatın sarışmlar.ı sevilen bir 
kadıııın tebessümleri kadar tatlı 
olan manevi gençlik ülgüleri 
celF.m siz!ere ... 

ı.Yaze Forbes 



Almanyanın Esrarengiz Kadını 
Rief enstahl Bitleri Nasıl Sevdi? omünist • 

enı 

Leni'nin ilk Şantajı.. Çırılçıplak Soyunarak Sahne Vaziini Nasıl Korkut
muştu? - Bela Belazla lV Ünasebetleri.. Hitleri Nerede Tanıdı? 

r / 

ı 

J.ı•ı ıı l!icleıı8f11ltl 

Diktatörlüklerin sarhoşluk ve- 1 perdenin kudretli siması Gre· 
ren şahsiyetleri de vardır: Ve ta Garbo adını aldı. 
bunların çoğu kadınlardır. Al- Çoı< Teessüf Ederim 
man devlet reisi Hitlerin mah- Matmazel... Fal<at •• 
remi sayılan Leni Riefenstahl, Böylece Jofa Stütyosu da 
bu sınıfa mensup olan kadın· son yılların en büyük sanat-
lardandır. Nüfuzu yalnız Al- karını: üçüncü Rayşın sinema 
manyayı tutmakla kalmamış, diktatörü olacak olan kadını 
Ren hudutlarını bile aşmiştır. yaratmak üzere bulunuyordu. 
Leni'nin kayretle karşılanmağa İlk denemelerden sonra ne-
değer hayatını burada neşre· ticelerin tesbiti kalıyordu. Er-
diyoruz : tesi sabah, saat onda stütyo-

İki Müptedi Grata nun projeksiyon salonuoda alı-
Garbo - Leni Rlefenstahl nan filimler gösterildi.. Nam-

Berlinin Jofa st"" dyofarında zetlcrin beyaz perdede geçidi, 
deneme fihm!eri içın hazırlıklar sinema teknisyenleri için alaylı 
yapılmıştı. Sahne vazii biç yo- eylence vesilesidir. Beyaz per· 
rulmadan uğraşırken Amerika- dede, verilen talimatı unutarak 
nın Üniversal stlltyosundan Al- objekt:f karşısında alıklaşmış, 
manyaya gönderilen operatör ziyanın şiddetile ğözlerini yum· 
de, orada bulunan diğer üç muş, titriycn genç kızlar kah-
kişi ile birlikte meşgul bulunu- kahalarla karşılanır. Göste-
yordu. Namzetler birer birer rilen sönepe, kaba saba çehre-
sinema makinesi önünden geç- ler arasından sanat ıqğım fış-
tiler. Operatör her biri için onar kıran göz);:, i, çehreyi :::.y:rmak 
metrelik filim aldı. Almanyanın için sinema san:ıtının büt:in 
sarışın kızları, objektif karşı- inceliklerini bilmek gerektir. 
sında geçirdikleri üç dakikanın Bu al:ıylı d::n::.r,elerden son-
istikballerini tayin ed ~ceğini ra Leni Iliefenstahl'ın ken-

b·ı· • d z· d f" dine :ıak· .n oldu"1uııu r,ös-1 ıyorıar :. ıra eneır.e ı- u -

t ' Lı 1 ' • !imleri üz · • · y ı:;> ı c-: ·~ ·:et- eren oana_ı ıı.aş.arı, mce, 
kiklcrden &on a, muvaffak olan- zarif siluhe~i gö.ününcc sinema 
lar ayrılacaktı. Sahne vazıı, bilgi:ı:ui bir sZırpriz dakikası 
namzetler geçtikçe, dudağını geçirdiler. 
büküyor, hoşnutsuziuğunu ih- - N hayet b:r tane bu!abil-
sas ediyordu. Objektif önün- dik. İşte bir kız ki, diğerleri 
den geçen yirmi namzetten gibi çehresind ~n l.ımhlalık ak-
hiçbiri si:ıema için değerli bir mıyor. Hatta g!iz~ı. anlayışlı 
varlık göstermemişti. görünüyor. 

Nihayet bu seri içinde bir Orada bulun:ın!arın hepsi 
genç kız, nazarı dikkati cel- aynı fikirde id:. Fakat opera-
betti. tör böyle dü.~:inmiyordu. Bir 

Diğerleri gibi mütereddit dakikalık tere Jdütten sonra 
ve sönük durmıyor, objektife fikrini söyledi: 
karşı adeta kafa tutuyordu. - İnanlarınız üzer;nde tesir 

Sahne vazii sordu: yapmak isteme!Il. Ben sizlerin 
- Matmazel isminiz? yerinizde olsam bu kızı almam. 
- Leni Riefenstahl... - Niçin? 

Garip Tesadüf Greta - İki sebep~en.. Birinci$i 
Metro Goldvlnde teknik bir seİ.>cptir. Siz bu 

Garip bir tesadüf eseri ola- kusuru görmedin:z bile. Zira 
tak, ayi müessesenin diğer bir ben görülmemesi için lazımge-
stütyosunda " Neşesiz sokak " leni yaptım. Bu genç kız ha-
filmi çekilirken İsveçli bir genç fifçe şaşıdır. Gerçi korkulacak 
kıza ikinci derecede rol veril- kadar değil.. İyi bir operatör 
ınişti. O çağda, bu genç kızın bu kusuru göstermiyebilir.F akat 
•dı Greta - Lsuise Gustavson- öperatörün vazifesi kafi dere-
du. Metro - Goldwyn stütyola- cede naziktir. Onu bir de bu 
rı Gretayı kendi müesseseleri- kabil kusurları düzeltme mec-

• ııe bağladıktan sonra ki. bevaz burivetinde bırakırsınız itini 

büsbütün karıştırmış olursunuz. 
Ya ikınci mah::ur nedir? 
- Bu genç kızın çirkin ol

madığı meydandadır. Bununla 
beraber, ondan bir s:ınat eseri 
koparmak için imkan·nzlıklı.rı 
yapmağa iht'.y-:; vardır.Bu tak
dirde bile alınac:ık neticenin ho
şa gideceğini sanmıyorum.Diğer 
tareftan hu mahıazel kendisi
ni an~zjıı c ~r:neğe çalışırsam 
ban:ı mirı. eUar o!ac.:ı.ğ;.ıı söy
lemiştir. Bu da onu anrra: e et
memek için kafi sebeptir. 

Pu sözleri kahl:aha'a'" takip 
etti. Zi-:ı Leni ~:efenst ıal r.y
nı v adı, stütyoP ın but sa
lalıiy ~•ar s;ma'"ll"ır~ t krar 
etmiş.:. !-;erde bu 1 ah ah.ılr.r 
y:i!.s~lirken st:tyc • ..ıa ~cıric!.?
runda n 'lmzetler neticey: sa
bırsızlıkla b. k!iyorlard•. Kon
ferans bitince reji5ör Lcni'yi 
biirosuna c ağırdı. 

Gö:dP.ı:-~ Yılmıyf4n 
Bir Genç Ke7. •• 

Leni Riefenstalıl':n y<:rı!lde 
bir başkası olsaydı, muhakkak 
gözya~larını sile sile stü~yoyıı 

terkcderdi. Leni Riefer.stahl 
başka bir yaradılışta idi. Reji
sörün teessüflerıni izhar eden 
sözleri karşısında ne dondu 
ne de cesaretini kaybetti. Sa
dece sordu: 

- Beni niçin angaje etmek 
istemiyorsınız? Belki hoşa gi
decek kadar güzel değil'ım. 
Belki bacaklarım ince t\eğildir. 
Belki de başka .. başka bir şey 
vardır. Bana bunu söyleyiı::;!t. 

Rejisörin müphem jesllcrl 
karşısında sahne vaziirıi gör 
meğe karar verdi. Onun oda
sına girerek sordu: 

- Beni niçin 
a!lgaje etmek 

istemiyorsunuz? 
K'fi de-recede 
güzel degil mı· 
ylm? Bacakla
rım güzel değil 

mi? Rica ede
rim şu bacak
lara bakınız. 

Üzerinden fis 

tan:.r.ı ç;kardı. 

İpe~ kombine

zonu ile S"l~.rı ~ 

vaziin;n kar,•

sır.a d 1! ... 1 e.·e~ı:! 

- Iemele:ime 

ba!tımz,dedi. 

VücudwnJ.a ho 
•• • 1 

şa gı(mıyeceıc 

b;? kusur olma 
dıi!ını görünüz. 
Odasında ya:- • 

n:z olan sahne 

vazii endişe ile cevap verdi: 
- Uatmazel çabuk geyini

nız. 

Leni hiç sık:!ı::ıyan, azmin
den kolay kolay ·dönmiycıı 
güzlerile karşısındaki ada ı 
süzdü. 

- Gcyinmiyeceğim.. Hayır 
beni angaje etmedikçe geyin
miyeceğim. 

Yarı çıplak bir halde sah
ne vaziinu yak!aş:ırak ateşli 
gözleri!e bir daha dikkatle 
bakarak ilave etti: 

- Beni angaje etn:ek is
temezseniz bnrada bir sk:ındııl 
çıkaracağım. Bana tecavüz 
etmek istediğinizi sövliyecck, 
sesim çıktığı kadar "İmdat" 
diye bağıracağım. 

Buraya koşacak olanlar ha
limi görecekler. 

• 

/ı•ııı lli/l'ı"'ioı 

Üç saytncıy:ı kad:ı• cevab.- , saat i-;indc meşhur oldu. 
nı bekliyo:um: Bir ... İki... 

1 
Şantajın Tesiri 

- Geyininiz matma~cl An- . Bu şantaj teşebbüsü uzun 
gaze edildiniz. zamanlar stüdyoların kapılarını 

Leni geyinince sahne vazii Leni Riefenstahl'e papadı, 
bu ani olan manavra kar· Genç sanatkar, çıplak kalsik 
şısında zavallı sahne vazii hi- danslarına devam etmekten 
ley sapabileceğin' umuyordu. başka çare görmedi. Almanya 
Filhakika bu kız tehdidini ya- · enflasyonu takip ed~n bulı-
parsa bir sergüze.ştçinin ihtira- ranlı günlerde bulunuyordu. 
sına kurban olduğunu anlat- Çıplak cbnsözler arasında müt-
::ıakta zorluk çekecekti. Hele hiş rekabet vardı. 
bugün vaziyet daha da nazik- Leni Riefonstahl sinemaya 
ti. Stüdyo yabancılarla, gaze- girmek fikrini terketmemişti. 
tecilerle dolu idi. Diğer taraf- O sırada "Beyaz cehennem,, 
tan çok kıskanç olan karısın- isimli bir ı::por filmi çekiliyordu. 

• 

J,··;ıı .~ '"'ııırr !Jildrr!unı 
• 

dan korkuyordu. Bu g.::nc kızı 
çırıl çıplak h<ıli, dagıııık saçları 

ile görenler ~özlerine inanmak
la bir dakika tereddüt etmi
ycceklerdi. 

- Haydi ı;eyininiz matma
zel, Angaje edildiniz. 

Genç kız fıstanını giyer
ken sahne vazii de bü
rosundan çıktı : Le:1i Riefens
tahl tuvaletini düzeltti. Bir kaç 
dakika sonra da rejisör büro
ya girerek: 

- Matmazel mukaveleyi pos
ta ile göndereceğiz, dedi. 

Leni Stüdyoyu terkettikten 
sonra günlerce mukaveleyi 
bekledi. Bununla beraber sine
ma aleminde hiç bir şeyin giz
li kalmasına imkan yoktu. Le
ni Riefenstahl beyaz perdede
ki karverine başlamadan 24 

Bu film için aktris o'.maktan 
ziyade sporcu olan bir genç kız 
aranmakta ldi. Tecrübeler cok 
tehlikeli olduğundan namzetler 
azdı. Leni Riefenstahl bu su
retle hedefine vardı. Beyaz 
perdeye kavuştu. Film o kadar 
muvaffakiyet kazandı ki aynı 
mahiyette daha üç dört film 
yapıldı. Leni bunların hepsinde 
rol aldı. Fakat hala gcrçel· bir 
sanatkar sayılmıyordu. Diğer 
taraftan halk Leni Riefensthalı 
sevmişti. İsmi dillerde dolaşı
yor, sportmen kadınlığın ideal 
siması sayılıyordu. Sportif film
lerde rol almak Leniyi tatmin 
etmiyordu. 

O günün en şöhretli yıldızı 
olmağa andiçnıişti. Sinema ale
minde kendisine yardım ede
cek bir phaiyet aradı. 

Nihayet Bela Balaz'ı buldu. 

Belil Bala z senaryoları şöhret 
almış bir Macardı. Budapeşte 
ihtilallerinde mühim rol oyna
miştı. ıhtilal hüki'ıınetinin düş
mesinden sonra da Viyanaya 
sığınmıştı. Burada gazeteci ol
mu~, Tag gazetesinin sınema 

krit:kler;ni yazmıştı. Bundan 
sonradır ki, evrensel şöhreti 
olan senaryolannı yazmağa 

başlamıştı. ,,On marklık ku
pürler" senaryosu tahminlerin 
fevkinde bir muvaffakiyet ka
zandı. Masrafına göre en çok 
ka.- bırnkıın fi!imlerden biri 
oldu. 

Leni Rlefenstahl 
Komünist Fırkasında 

Leni, Bela Belaz'la ilk gö
rü~~üğü zaman şu cevabı al

ıştı: 

- Leni, bilir misiniz ki ben 
,o:nünistim. Hoşuma gittiğinizi 
nkSr edemem. Fakat bu da 
.:e, yanımda maruz kalacağı-
z tehlikeleri işaret etmekli

im için en mühim sebeptir. 
Leni Riefenstahl kahkaha

larla güldü. Komünist fırkasına 
yazılı olduğunn gösteren hüvi
yet cüzdanını çantasından çı

kararak Bela'ya uzattı. 
- Şimdi anlıorsunuz ya .. Ben 

tehlikelere metelik vermem. 
Bundan sonradır ki, Leni 

Riefenstahlın yolunu açılmış gö
rürüyoruz. Cüretk5r kadın Bela 
Belazla yeşil zıyalar filminde 
tam bir sene çalışıyor. Bela 
Belaz, Lcniyi bütün toplantılara 
ve konferanslarına getirerek en 
kudretli çalışma arkadaşı o:.ı · 
rak takdim ediyor. 

Genç aktris böylece sanatın 
sırrına nüfuz edebildi. YeşH 

Ziyalar filminin kirinci faslı 
filme alın rken f:lmin sahne va
zıi olaıı Be!a Belaz müessesesinin 
salıibi olım Herman Soka! ile 
çatışarııl. ağır sözler teati et
mışlerdi. Filmin bitirilmesi yarı
da kalacaktı. Sahne vaziinin 
muanni olan Leni, Hermanı 

ziyaret ederek ihtilafı hal!etti. 
Fakat genç kadının Hermanla 
bu mül:ikatı hayatında muvaf
fakiyetir.in ikinci merhalesi ok ıı 
Zira o günden sonra Leni'yi 

lüks bir villada yerleşmiş görü
yoruz. Leni Riefenstahl'ın lüks 
tuvaletleri, kıymettar mücevhe

rat kolek~iyonları zenginleştikçe 

zeıırrinlcşiyor, şöhreti Almanya
yı l.a?lıyor<lu. Yalnız bu va
ziyeti görmiyen bir Bela Belaz 
va.-dı. Leni bir gün lüks oto
mobi;.i!e onu ziyarete gitmişti. 
B~!a sordu: 

- Leni, bu filmi 
Rusyaya gideceğim. 
kip edeceksin değil 

- Elbette Bela .. 

bitirince 
Beni ta-

mi? 

Leni bu cevabı verirken kıy
metli taşlarla süslenmiş olan 
parmaklarını nzatarak Belanın 
koluna girmişti. 

Hitlerin Orijinalı 
O tarihte merkez fırkası 

s~syal demokratların yardımı 
ile iktidar mevkiinde bulunu· 
yordu. Hitler adını taşıyan bir 
ihtilalcinin günün birinde 
Alman yanın en kuvvetli 
fırkasını teşkil edecek olan 
hareketin şefi olduğunu kimse 
hatırına bile getirmiyordu. Zor
lukların yenildiği zamanda, Le
ni Riefenstahl'ın hayatına bir 
adam daha karıştı. Genç ak
tris filme ait sahneleri almak 
için Bavyera alplerinde dolqı-

-- Sonu 9 uncu sahrtedt -
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Askerler onu bile kaldırmağa 
ı .~edir olamaksızın Büreh
menlerini alıp götürdüler. 

İşte Hayimin binbaşı Valer
yan elinden kurtulması böyle 
olmuştu. 

Ondan sonra artık arkadaş
lar aleyhine hangi intikam ça
resi daha yakın, daha kolay 
ise ona başvurmakta kusur et
miyeceği şüphesizdi. 

Habis herifin bu sefer bul
duğu çarenin de ne müthiş ol
duğunu tekrar tafsile lüzum 
görmeyiz. 

Biçare arkadaşlar ateş önün
den kaça kaça bir ormana ka
dar yaklaştılar. 

Bu ormanın ateşe karşı sı
ğınacak bir yer olamıyacağı 

meydanda idi. 
Halbuki orman, yalnız ateşin 

miktarını arttıracağı için on
lara tehlikeli olmadı. 
Ormanın içinde ateşten baş

ka şimali Hindistanm zebellah 
d ... nmek lazım gelen iri herif
lerinden yüzlercesi saklanmıştı. 

Arkadaşlar oraya arabalari
le geldikleri zaman biçarelerin 
üzerine birdenbire hücum et
tiler. 

Vahşi heriflerden birisi F e
ridin üzerine koca bir ağaç 
havale ederek yere düşürdü. 

Ferit tekrar ayağa kalkınca 
davrandisede sekiz on kadar 

Diğer Hintliler gibi T aho-
run da Hayim hakkind~ tapı
nış derecesinde hürmet ve ri
ayeti vardı. 

Hayim zuhur eder etmez 
prens ava nihayet verdi. 

Birbirlerile sarmaş dolaş ol
dular. 

Şimdiye kadar Brehmen 
hazretlerinin teşrifleri geç kal
dığı için prens Tathor ona 
dostça serzenişler ediyor, Ha
yim de memnunluk ve teşek
kürlerle itizarlarda bulunuyor
du, Hele bugünkü tesadüf nev
inden olan görüşmelerinin bir 
kaç ecnebi casusun birden tu
tulması suretile bir kat daha 
uğurlu olduğunu Breh:neıı haz
retleri haber verince prensin 
memnuniyeti bir kat daha arttı. 

Kendi polislerinden ziyada 
Hayim Duraninin polislerinin 
böyle bir muvaffakıyet elde et
meleri mutlaka büyük Tanrı 
Brahnanın Jiitfü olduğuna Pren
sin hiç şüphesi kalmadı. 

Elleri bağlı esirler oralara 
yakın bir mabedin mahzenine 
atılmışlardı. 

Prens hükiimet merkezi olan 
Katmandoya götürülmelerini 
emretti. Hayim Durani Prense: 

- Efendimiz, dedi. Bunlar 
tehlikeli adamlardır. Fazla mu
hafaza kuvveti vermek lizım
dir. 

Hitli üzerine yığıldl. koUannı Hayimin korkusu hala Binha-
koparırcasına bir zor ile arka- şı Valeryan olduğunu izaha 
sına götürüp sımsıkı bağlama- lüzum yoktur sanınz. 
ğa muvaffak oldular. Hayim Prense sözünü öretti: 

Feride yapılan muamele öte- - Bu herifleri bizzat istin-
ki arkadaşlara da yapılmışb. tak ederek cezalarını verirsiniz. 

Bu kadar çokluğa karşı bi- Hele İngiliz hükiımeti tarafın-
çare arkadaşlar ne yapabilir- dan geri istenirlerse sakın ver-
lerdi?. mezsiniz ! 

Birde Ferit gözlerini etrafa - Laşelerini bile hiç bir ta-
gezdirip Maya Niyamayı ara- rafa veremem l 
yınca ne görsün? Fakirin birisi - Biz arkadaşlara dönelim f 
sür'atli bir ata binmiş, ka- Zavallı Ferit beyi, elleri ar-
dını kucağına almıs, kaçıp kasına bağli olduğu halde, bir 
gidiyordu!. çuvala koyarak bir beygirin 

Bu facianın vukua geldiği üzerine yükletmişler, çala ka· 
yer Benningali denilen yerdi ki ]em alıp götürmüş erdi. 
Nepol devldtinin veliahti prens Ne talih ki evvelce Hayım 
Tathor'un av yeri idi. Duraniye yapbklan muamele-

Nepol ahalisi bahusus prens- nin ayni idi. 
leri İngilizlerden çok nefret Tıpkı Hayım gibi Ferit bey 
ederler. Yalnız onlardan değil de nereye götürdüklerini gö-
bütün ecnebilerin de düşma- remiyordı. 
mdırlar. Kemikleri kırılırcasına bir 

Memleketlerine her kim gir- takım ağnh sarsmtılarla gide 
miş olsa casusluğa gelmiş diye gide hayvan bir yerde durdu. 
hükmederler ve öldürmek is· Sonra F eridi indirdiler. 
terler. Ferit, kendisini bir kaç kişinin 

Hele lngiliz olursa her damla birden tutup bir takım merdi-
kanını bin sevap sayarlar! venlerden aşaği götürdüklerini 

Bu lngiliz düşmanı veliaht buna mahsus olan harekeH~r-
iahor da hepsinden ziyade den anlıyordu. 
~rdı. Ruyasında bir İngiliz Götürüp bıraktıkları yerin 
görse hayıra yormazdı. serinlik ve rutubetinden de bir 
Arkadaşlann felakete uğra- yeralb olduğunu hiss~tti. 

dıkları gün prens Tahor da Çuvalı kaldırıp toprağa at-
ava çıkmışh. tıkJarı zaman zavaHı Ferit yüz 

Hindistanda bir prensin ava üstü düşmüştü. Duyduğu acıyı 
çıkması adeta büyük bir mu- tarife imkan yoktu:. 
harebe için seferberlik ilanına Lakin Ferit ağrı, sızı kaygı-
benzer. sında değildi. 

. 
1 rı işam, Aşk Ve Dehşet ilmidir 
Kraliçe Rnlünde Meşhur 

Güzel Greta 
Yıldızların 

Garhc 
Ylldızı 

"""i?"" l:Za.:n: :Eczacı ~en:ı.a.ı. ~amil. 

F.lhamranın hu haftaki filmi, 
Kralir·e Kristin diyebilirim ki 
son s~nelerde memb!tetimizde 
seyrettiğimiz büyük ihtişam ve 
aşk filmlerinin ve dedi kodusu 

mekte, çapkın kız, çapkın bir 
delikanlı hoppalıklarını yap
makta iken birden resmiyet 
alıveren bir hükümdar oluyo•, 
hazan vakur, sefir kabul eden 

aylarca d~vam eden 
büyük eserlerden ~-~~~~-~m1~~~~-~~~ 
birisidir. Film hak- · .. ~?·~:t:ı'l' 
kında bir yerde h fp """~"""•"-
okuduğ ur.oa göre " 
Dördüncü S-:.tltan ~ 
Murat zamanında 

İsv~ç kralı doğa-
" ·5"1••.•H 

ca!< cocuğunu og- -..,~511' 

lan bek'eı·ken kız ıı:•-~rı...._,11:... 

o:uyor. Kral, veli- ~E~~~~~~~~f 
ahtı o:a!l bu kızrı 9~8'1~~:._~J~~~~~==~A 
güzel bir terbiye, 
yüksek bir tahsil veriyor, kı
zına kadınlık hususiyetlerinden 
ziyade ata binmek gib! o asrın 
bütün erkeklik hareketlerini 
talim ettiriyor, nihayet kralın 
vefaüle kraliçe güzel Kristin
Greta Garbo tahta çıkıyor, ilk 
işi Danimarka ile devam eden 
büyük cenge nihayet veriyor. 

Harp etmek istiyen kumandan
ları, diplomatlan susturuyor, 
Avrupada en büyük cenk düş

ma!ıl olarak tanınıyor, henüz 
17-18 yaşlarında olan bu çok 

şirin ve çok güzel kralir~ 
parlementoda ciddidir, idare-

sinde ciddidir, gerek başveki· 
]ine ve gerekse etrafındakilere 

daima vakur bir hükümdardır, 

Kendi alemlerinde de tersine. 
Aşk ve sevda etrafında dönen 
ve yanan, çırpınan bir kelebf.l. · 

Sarayında el pençe divan 
duran erkanı içinden sarayın 
hazinedarı yakışıklı bir erkek 
kraliçenin aşk duygulannı 
uvandmyor, hazinedar resmi 
kabullerde saray erkin ve ada
bnda kıraliçe karşısında her
kes gibi eğilmekte olmasına 

rağme~ güzel kraliçenin hususi 

odasında dudaklarını güzel 
hükümdarın dudaklanna yapış
brmakta d::ı salahiyettar olu
yor. Güzel kraliçe daima o 
devrin erkek elbiselerini gey-

bir hükümdar, hazan erkek 
kucağında kıvranan öpülmek, 
sevilmek istiyen çılgın bir kız .. 
(Greta Garbo)yu sinemayı se
venler bi1ir, tavsiye aderim, bu 

filmde bu cana yakın kız, 

büsbütün herkesi mestetmek-

tedir. Filmin mevzuu hakkında 

bir şey söylememek isterdim, 

şu sahneyi karilerime dayana
mıyacağım işaret edeceğim. 

(Grata Garbo) kraliçe Kris
tin olduğu halde bir köy oda
sında tebdili kıyafet ederek 

ve etrafa da erkek imiş gibi 
görünerek, memlekete yeni ge-
len İspanya sefirile bir odada 

kalıyor, güzel sanatkar, bura
da hükümdar olduğunu unutan 

çılgın bir kız oluyor, genç se
firle bir gece beraber kalıyor, 

kadın hissini, kadın duygusu

nu, kadın aşkını, bir erkeği 
sevmek ne demek olduğunu 

o sahnede görün, filmin o 
noktasında yaşasın Greta Gar
bo diyecek, belki beni de ha

brhyacaksmız. Kemal Kamilın 
size zevksiz bir şeyi metetme-

miş olduğunu göreceksiniz El
hamra bu hafta zevk, aşk, ih· 
tişam ve saltanat idaresinde ka
dın ve kadının aldığı roJlere sah
ne olmuş,sevô.a, fedakarlık ve 
zevk salonu olmuştur. 

··········································································~············ 

c. en in Ze irli Çayı 
Şanghay sokaklarında Çin Japon Harbı - Büyük 
Bir Aşk - Feci Bir MaglOblyet - Elim Bir Netice 
Çarşamba gü- :al ,, 

nündenberi Tay-
yare ~inemasmda 
orijinal bir filim 
gösterilmeğe baş- s 
landı. 

Senelerce Ç n
de seyahat etmiş 
olan meşhur mu
harrirlerden Ma- , 
dam Garce Za
ring Stone tara-
fından yazılan ve 
hemen hemen her 
lisana tercüme e
dilen La Grande 
Moraille namın
daki eserden ik
tibas edilen hu 
filim " Ceneral 
Y en'in zehirli ça
yı,, unvanı altın
da geçmektedir. 
Filmde 2800 Çin
li figüran beş ay 
müddetle çahş-
mtşbr. Stütyolarda büyük Çin 
mahalleleri inşa edilmiş ve mil
yonlarca dolar sarfedilmistir. 
Filmde Ceneral Yen rolünü 
Nils Aster oyna.maktadır. . 

Nevyork sahnelerinin en se
vilen yıldızı Barbara Stanvich 
de başkadın rolündedir. 

Baştan başa heyecan dolu 
olan bu filmin mevzuunu kısaca 
hulasa edelim: 
Şanghay sokaklarmda Çin

lilerle japonlar arasında müthiş 
bir çarpışma oluyor. Havadan 
tayyareler, aşağıdan mitralyoz· 
lar ve toplar etrafa ölüm saçı 
yorlar. Vurulanlar, yaralanan
lar, ölenler, kaçanlar ... 

Bu arada bir misyoner he

yeti kimsesiz olan çocukları 
toplamak için bu her dakika 

ölüm tehlikesi olan sokaklarda 
koşuşuyor. Bunların başında 
bir doktor vardır. Yaralanıyor. 
Beraberinde olan genç nişan
lısı da yaralanıyor. Genç ve 

güzel yaralı kızı Ceneral Yen 
alup vaguna koyuyor ve Şang
haydan müfarakat ediyorlar. 

Ceneralm vağonnnda kendisine 
kel en güzel kızı Ceneral sa -
raya götürüyor. Ceneral bu gü· 
zel kızı seviyor. Ceneralın ka
nsı bir Çin zabitine aşıktır: 
Kansının bu aşkından haber
dar olan cenral onu aşıkına 
terk ediyor. Kendisi genç Ame
rikalı kadım arzu ediyor. Fa
kat güzel kız Ceneraldan nef· 
ret ediyor. 

Bu sırada bir casusun mari
feti ile Ceneral Yen feci mağ
lubiyete uğruyor. Herkes onu 
terkediyor. İşte Ceneralın bu 
elim vaziyetini gördükten sonra 
genç ve güzel kız ona karşı 
bir merhamet duyuyor ve ken
disini Cenerala arzediyor. 

Ceneral, aşkı, mnğliıbiyeti 
ve son dakikadaki vaziyetini 
gözöne getirerek pişirtiği çaya 
müthiş bir zehir koyup içiyor. 

Filmde fotoğraf, ses ve sah· 
neler çok mükemmeldir, Dekor 
o kadır iyi tanzim edilmiş, 

tekniğe o kadar fazla ehem
miyet verilmiştir ki> seyreden
ler vakanın içindemiş hİ$Sİne 

kapılıyorlar. 

Düşman Elinde Esir .. 
, Tarih sayfaları-

~ na bile sığmıyacak 
~..:_ıeawmı kadar büyük bir 

.. • .. "" h ...., az• :.:.ı şa eser. 

Seyrederken ver
diği heyecanla mil
yonlarca kimsenin 

kalbini (ESİR) et-

1.liş~ir. DÜŞMAN ELİNDE ESİR 

r:- -- fiJmini dört büyük yıldız tam 
· ) ı=::..-....-·~:...... dört sene çalışarak yaratmışlardır. 
~ 1914 .. HARBi UMUMi.. 

Bütün dünya kan ve ateş. yağmuru. altın~a ~uglas Farbanksın 
temsil ettiği DÜŞMAN ELiNDE ESiR .. Şımdıye kadar yapılan 
harbı umumi filimlerinin en muazzamıdır. 

fzmirde ilk defa olarak yalnız Lale sinemasında gösterilecektir. 
E.ı filmin gösterilmesi münasebetile sinema şimdiye kadar 

görülmemiş bir tarzda süslenecek ve fevkaladelikler yapılacaktır. 
···········································································4············ 

Elli alımı, bin ahali sabra-, V///.Z/'"7.Aa.·~-, ~.··· Sinema Aleminde Bir Surpiri.z 
lara, ormanlara, dağlara dökü- ~ Memurlar ; ,... _ 
lerek hayka tertibi ile her ı.:,; İzmir sinama aleminde bu cası eczacı Kemal Kamıl bey 
taraftan vahşi hayvanları fış- Kooperatifi hafta büsbütün bir yenilik gö- büsbütün yeni bir şekilde per-
kırtıp prensin tüfek menz~line rüyoruz. dünyanın en maruf dede görünmektedir. İzmirde 
kadar yaklaştırmağa çalışırlar. Kemeraltında iğdeli ~ · İ h' · d 

k Kahve Binasında filimlerini zmir mu ıtın en eczacılık aleminde en ciddi bir Hayimin gerek kendi ur- l 
tulmasına gerek arkadaşlar ~ İZMİRİN 1 eksik. e~n:ıiyen sinamacı arımı- şekilde çalışan, memleketimi-

X B k B kk ı· ~ zm bırbırıne rekabet ederce- . 'f 'h l t d w b yük' b' aleyhindeki son muvaffakıyeti- iiyii a a ıye 1 zın ı tı ara anı ıgı u ır 
d sine zevke, isteğe cevap veren sıhhı müessesemiz olan Hilal ne en çok yardım e en şey Mağazasını filimleri için bir şey deyecek 

de bu av olmuştu. değiliz, İzmirin beyaz perde- eczahanesile müstahzaratını 
Prens Tathar bir münasip ~ erkese Açtı ~ı lerinde gözüken büsbütün yeni bilhassa kolonyalarını bu per-

yerde durarak karşısına çıkan ~Ucuz, Temiz, Karışıksız ~ ~ bir sürpirizden bahsedeceğiz. dede reklam etmektedir. İşin 
hayvanları birer birer vurmakta Her Çeşidi ~~ Elhamranın bu haftaki proğra- büsbütün başka bir yenilik 
yanında bulunan ikı silahtar K t • ft ·' mmda gizlenmiş bir yenilik var. göstermesi, bizzat Kemal Ka-
da kendisine tüfek doldurmağa OOpera l e .~ Sinama perdelerinde tek tük mil beyi perdede görmekliği-
yetişememekte iken bir de kar- Bulabilirsiniz ve pek seyrek görünen milli miz zarif nükteli muhaverele· 
f1Sına Hayim Durani çıkagel- 1-10 ( 985) reklimlanmızdan reklam o- rini du akbw mızdır. 
·me&in mi?.. --=~~!...-....-..--llllllİllll.ı:...;ı:ı~~;;.;.;~...=u_~~~1A~s~t~aLrN~e~l~s~etn..~KIUU.U:.ıu;.:u.uı.n....c.ıU!!!.!ll!!!!!...tt.~~~_ı_~!Y!!!!!!l!!!.!.!!!!.!~!..!,_~~.w...~ı:.;;....--=.::.:.:.-=:;;.ı..:.:::==.cıı-=:.=-........ ~~~~----
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Hayır Cemiyetleri için Çalınan Elmaslann Bir 
Toplanan Paralar KısmıMeydanaÇıkanldı 

Çalışma Devam Ediyor Şimdiye 
Kadar (7016) Lira Tahsil Olundu 
CumhuriyetHalk Fırkası "ha

yır cemiyetleri merkez yardım 
komitesi., dün toplanmış ve 
ıimdilik toplanan paralann bir 
listesini yapmıştır. Bu listeyi 
aynen aşağı da yazıyoruz: 
Yardım devam eylemekte ve 

kollar çalışmaktadır. Merkez 
yardım komitesi dünkü toplan
tısında, ele geçen paraların 
İzmirdeki hayır cemiyetlerine 
bir nisbet dahilinde dağıtılma
sını kararlaştırmıştır. Dağıtma 

fU tekilde olacaktır: 
Hililiahmue bin, Himayeiet

fale beşyüz, Verem mücadele 
cemiyetine dörtyüz, Türk Ma
arif cemiyetine üçyüz. Öksüz
lere yardım cemiyetine altıyüz 

kırk dört, orte mekteplerle 
liselerdeki fakir taJebeue kitap 
parası için bin beşyüz lira ve
riJecektir. Bundan başka fakir 
talebenin bu aylık iaşesi için 
de dokuz yüz elli beş lira ve
rilmiştir. 

Hayn sever her sınıf halkı

mızın, komiteye karşı göster
diği ve göstermekte olduğu 
yardımlar, büyük bir sevinçle 
karşılanmaktadır. 

lznıir halla, Hayır müesse
selerine azami surette yardım 
etmek karanndadır. Bundan 
sonra neşredeceğimiz listeler, 
bu karann doğnaluğunu açık 

olarak gösterecektir. Şimdiye 
kadar topl-.n para yedi bin 
on altı liraya baliğ olmuştur. 

F. Solari 200 
M. ve J. Taranto ve Şürekası 2$0 
lznıirli Talat 100 
Demirci Celal 30 
Selamet fabrikası sahipleri 
Mehmet Nuri ve şürekası 30 
Cevahirci Z. biraderler 50 
Demirci Menemenli İbra-
him Hilmi ve şürekası 30 
Demirci Muammer bey 30 
Fabrikacı Ahmet Cemal 30 
Keresteci Şaban 30 
Keresteci Refail Kunyo 15 
Daumas - Mirale 25 
Dmirci Hacı Ali Riza 15 
Keresteci Hafız lsmail 15 
Homsy ve şürekası 25 
Balo huılatı (piyango ha- 374 
sılatı olarak Muzaffer Hilmi 
beyin tevdiati) 
Katalan biraderler 100 
Anadolu inkişaf şirketi 150 
Di Oriental Karpet 500 
Pamuk mensucat T. A. Ş. 300 
Jozef Hazan 20 
Ziraat bankası ilk taksit 50 
Borovalı zade biraderler 200 
Enriko Aliotti 50 
Davit Arditti 100 
F ratelli Alyotti 300 
Şerif Rıza Halefleri 100 
Kırkağaçlı Kazım 100 
Tabak Hacı Mehmet ef. 
mahtumlan 100 

Keresteci Mustafa Faik 10 
Bohor Kohen 50 
Hurdavatçı Şakir ve Ali 30 

.. ' 
Hafız Mehmet F ev:ı:i bey 
Hafız Recep bey 

T.L. 
50 
50 

Jozef Bencuya ve mahdumu 30 
Çimentocu İsmail Hakkı ve 10 
teriki Ulvi 
Nuri Abdurrahman 50 
Kamil Tatari 10 

Demirci Abdurrahman zade 
Biraderler 50 
Kavalalı Hasan Nuri 50 
Tabak Zade Hikmet 50 
BillJ Zade Sabri 30 
Etem Mlifit ve biraderi Feyzi 30 
Fabrikacı İhsan bey 30 
Yusuf ve Kadri 30 
İnce Alemdar Z. Ali Riza 50 
Hacı Osman ve Ahmet 
Tatari 
Abdnivahap Tatari 
Halil Ali Kardefler 
Burdurln Hacı Hasan Hacı 
Ali Mehmet 
Bohor Mazliah 
Göldeli l:ı:zet 
Sağır zade biraderler 
Nesim Bencuya 
Necip zade Ali Ihsan ve 
Tahsin 
Sami Tatari 
Jozef Çikurel 
Rafael Mizrahi 
Van der Zee acentası 
Olivier " 
Graud ve Şürekası 

200 
50 

100 

20 
20 
25 

200 
10 

200 
100 

50 
25 

200 
100 
300 

Palanduz zade Raşit 10 
H. Hüseyin Tatari 50 
Eyup zade Emrullah 20 
Hasan Tatari 10 
Müderris zade Salih 2 
Alaiyeli Abdullah 15 
Mehmet Cazım 20 
Aksekili hacı Sadık 100 
Amado ve Danon 15 
lzak Kohen 75 
Yazmacı Mahmut 30 
Giritli Safter 25 
Fidan zadeler 50 
Osmanlı Bankası 200 
Lloyyd Triestino 200 
Ahmet Muhtar 150 
Nazillili Ali Haydar 100 
Türkiye Palamutçular 
Şirketi 100 
B. S. Alaıraki 100 
Alaiyeli Z. Halim ve Cev-
det ilk taksit 100 
Hırdavatçı Bahor Arditti 
mahdumlan 50 
Saul Mahdumları 10 
Moiz efendi 5 
Camcı Alkulumbre 50 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Uz Um 
Çu. Alıcı 

Yapılan Satışlar 
ZEYTINY A<'.il 

! 20000 Muh. Alıcı 21 50 21 50 
Zahire Borsası 

Fiat 
12 162 A Z Ahmet 7 

132 S Süleyman 10 50 
93 M J Taranto 12 25 
65 Koo ittihat 8 50 
46 Nitel 14 
39 L Reciyo 12 50 
13 Cevahirci Z 11 
10,5 P Paci 17 50 
10 Ş Riza 13 
4 J Mihridis 10 50 

574,5 YEKÜN 
incir 

Alıcı Fiat 

12 50 
12 75 
12 50 
16 
13 25 
11 75 
17 50 
13 25 
10 50 

N Ali Ha 
H Şeşbeş 
B Alazraki 
YEK ON 

8 59 10 
13 13 
13 13 

Çu Cinsi Fiat 
59 Buğday 4 10 4 25 

216 Arpa 3 31 3 50 
529 Bakla 5 5 
100 Burçak 4 75 4 75 
100 Kumdarı 4 75 4 75 
50 Susam 10 37 10 37 
38 Fasulye 7 75 7 75 

239 Nohut 4 87 4 87 
140 P Çekirdeği 2 30 2 30 
959 K Palamut 250 425 
77 8a Pamuk 41 45 
25 Çöven 10 92 10 92 
12 T Ba içi 48 48 
4 Acı Ba içi 38 38 

14995 Kilo yapak 63 96 63 96 

Bundan bet gün evvel Kar
pyakada bir bır11Zlık vak'uı 
olmllf Şeref sokağında oturan 
İtalya tebasından Femant Ar
fidük efendinin evinden yedi 
sekiz yüz lira hıymetinde bazı 
mücevherat çalınmııh. Muma
ileyh hırsızlığın hariçten giren 
bir kimse tarafından yapıldığı
na dair zabıtaya kanaat ver· 
memiş ve dahilden yapılmış 
olmasını kendisi de ihtimal da
hilinde görmüştü. 

Zabıtaca o günden beri bu 
iş üzerinde tahkikat ve araş
tırma devam ediyordu. 

Dün Salhanede Tramvay cad 
desinde 448 numarada bakkal 
Hayımın dükkanına bir şahsın 
giderek elinde bulunan iki çift 
kıymetli küpe ile iki çift bile
ziği mumaileyhe satbğı tespit 
edilmiştir. 

Hayim hadiseyi şöyle anlat
mışhr: 

Dükkinıma çingane kıyafetli 
birisi geldi. Elindeki bilezik· 
!erle küpeleri gösterdi ve yet
miş liraya vereceğini söyledi. 
Ben de doğruca Knyumcular -

çarşısına giderek orada kuyum
cu Avram Davidaa efendiye 
gösterdim, Avram : 

Bunlar yetmiş lira eder, al 
kelepirdir, dedi ve ben Çinge
ne ile beraber dükkanıma dö
nünce Davidaıı ta arkamı takip 
ede ek dükkina 1icadar geldi. 
Bana göz işaretile bunların 
kaçırılmamasını ve kendisi de 
hisse istediğini anlattı bu
nun üzerine Çingeneden mü
cevherleri 87 lirayaaldım.Avram 
Davidas efendi de ifadesinde 
bilahare yapılan tahkikatta adı
nın Demir Ali olduğu anlaşılan 
bu Çingenenin kendisine arkada 
bir kıumetli saatle bir çift kıy
metli küpe daha bulunduğunu, 
onları da getireceğini söyledi
ğini bildirmiştir. 

Gerek Avram Davidas ve 
gereh Hayım efendiler hırsız
lık malı bilerek aldıklan için 
zabıtaca yakalanmışlardır. 

T abkikata devam edilmek
tedir. Demir Alinin tutulması 
beklenmektedir. Mücevherler 
Arşidük efendiye tes::m edi
lecektir. 

Alman yanın 
Esrarengiz Kadını 
hııştaııı/ı 7 r.cı >ahi '" -

yordu. Karlı dağlardan, gece
leri Münibe dönülüyordu. Leni 
Hitlere burada tesadüf etti. Bu 
mülakat yalnız bu iki şahsiyet 
için değil, bir üçüncü ve bir 
dördünçü şahsiyet için de kat'ı 
mahiyeti haiz bulundu. 

O sırada Leni ile Viyanalı 
me~lıur tenör Sleszak'ın kızı 
Margaret Slezak arasında sıkı 
dostluk ve samimiyet vücut 
bulmuştu. Bir gün öğleden 
sonra filmin çekilmesi bitiri
lince, Leni Margaret Slezak'ı 
ziyarete gitti. Üzerinde ski el
bisesi vardı. Bir dağ perisi gibi 
salona girdi. Margaret'in ya
nında bıyıkları Şarloyu andıran, 
fakat derin bakışlannda kud
ret taşıyan bir adam vardı. 

Margaret bu adamı Leniye 
takdim etti: 

- Adolf Hitler. 
Leni kadınlık hissi kablelvui 

kuu ile bu tesadüfün neticeleri 
olabileceğini düşünerek orada 
durmadı, Hemen arkadaşına 
veda ederek ayrıldı. 
Akşam Belaya: 
- Bugün arkadaşımın evin

de Hitlerin originalinı gördüm, 
dedi. 

istikbalin Adamı 
Leni Riefensthal Kayzer 

Ailede Otto Froçhaymın sa
lonunda üç saat kalmıştı. 
Froçhaym Almanyanın en 
maruf sportmenlerindendir. 

Hitlerle, Na~i fırkası erkanı 
ile iyi münasebetlerde bulunu
yordu. Leni aynlırken: 

- Hitleri severim, demişti. 
Leni gibi bir kadının ağzından 
çıkan bu sözler hissi bir sev
giden azade olarak Hitleri tak
dir ederim manasına gelemez
di. Leninin ağzında "Hitleri 
severim,, demek "onunla çok 
yakından tanışmak, hususiye
tine girmek, Führeri, Marga
ret Slezak'a bağlıyan roman
"tik bağlan kırmak isterim.,, 
demekti. Leni'nin hedefine 
varmak için tatbik ettiği tatk
tik diplomat taktiği idi. Zira 
Froçhayme ıunlan söylemişti: 

Hitlerin müteassip bir 
hayranıyım. Onun için hayatı
mı fedaya bazının. 

Hatta en sevgili dostum Mar
g:uet Slezak'ı bile fedadan çe
kınmem. 

Frocbaym Hitlerin Margaret 
Slezak ile münasebetlerinin ma
hiyetini öğrenmişti. Zaten bu 
kimse için bir sır değildi. Bom
ba konmuştu. Patlaması gecik
miyecekti. 

Kat'ı Dakikalar 
Leni hayatının kat'i dakika

lannda bulunuyordu. Bela Be
laz Rus ıinemacıhğını yeniden 
organize etmek için Moskova
clan bir teklif almıtb. Bela 
cevap vermeden evvel dostu 

Leni Riefenstahl'i da birlikte 
götürmek istediğini bildirdi. 

Moskovadan sordular: "Bu 
kadın kimdir . ., 

Bela cevap verdi: "Dostum
dur. Komünist fırkasının eski 
azasıdır. Kendisine itimat edi
lebilir . ., 

Cevap müsbetti: "Birlikte ge
lin=z.,. 

Bela Belaz ve Leni Riefen
tahl ilk mülakatlarında olduğu 
gibi Riemann'ın taraçasında 
bulü,ttillri Bela Ruayada 
girişeceğı hüyük işten heye
canla bahsediyordu. 

- Bugün Rusyada 20 bin 
sinema var. Üç yıl sonra be
yaz perdelerin sayısı yüz bine 
çıkacaktır. Orada salonların 
yüzde kırkı hali sessiz film 
gösteriyor. Mükemmel iş yapa
caçız. 

Genç kadın dalgındı. Par
mağında Blazın verdiği kıyınet
tar yüzükle oynuyordu. 

Blaz devam etti: 
- Leni, Rusyada da muvaf

fak olacağınıza eminim. 
Leni Riefenstahl tebessüm 

ederek cevap verdi: 
- Hnyır. 
Sonra sıkılarak ilave etti: 
- Blaz, ben Rusyaya git 

miyorum. Almanyada kalıyo
rüm. Orada kadının serbest 
olduğunu, vücuduna istediği 
gibi sahip bulunduğunu, cinsi 
riyakarlıklara yer verilmediğini 
söz söylemiştiniz. Seninleg ide
miyecegim. Zira Nasyonal Sos
yalist fırkasına mensubum. 

Ertesi sabah Bela Belaz Rus
ya ya giderken Leni Riefenstahl 
komünist fırkasına ait olan hü
viyet varakasını yırtıyordu. 
Zavallı Marıpret Slezakya ge

lince günün birinde niçin ol
duğunun farkına bile varmak
sızın bütün Nazi kapılarının 
kendine kapandığını gördü. 
Leni' nin e fflıe gelince Salı ve 
cumartesi Finleri Nazi reisi e
rile doluyordu. Fakat Leni Ri
efenstahl henüz hedefine var
mamıştı. 

Hitler ziyaretlerinde geciki
yordu. Yıldız esranengiz te
bessümlerle salonlarında dola
şıyordu. Nihayet hedefine doğ
ru yol açılmıştı. Bu salonlarda 
üçüncü Rayşın bütün reisleri 
görünüyorlardı. 

Leni yalnız kalınca: 
- Daha bir kaç hafta sab

redelim. Nihayet onu da elime 
geçireceğim diyordu. Fılhakika 
öyle oldu. 

Hitler Leni'nin esranengiz 
güzelliğine vuruldu.. Leni Al
ınanyanm sinema diktatörü 
oldu. 

•••ı••. 

Türkiye - İtalya 
Bir ltalyan Gazetesi İki Memleketin 
Münasebetleri Hakkında Ne Diyor? 

M. Ettore Rossi "L'ltalya 
Ed il Levante" mecmnasında 
Türkiye hakkında yapbğı uzun 
bir tetkikte diyor ki: 

1932 senesinde Mayıs ayında 
Türkiye Başvekili ile Hariciye 
Vekili Romayı ziyaret etmiştir. 
Ve bu münasebete Türkiye -
İtalya sulh muahedesi beş sene 
müddetle temdit olunmuştur, 
Türkiye Cumhuriyeti 1932 de 
Milletler cemiyetine girmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti bütün 
ecnebi devletler ile ve hassa
tan Sovyet Rusya ile samimi 
münasebetlerde bulunmaktadır. 

Muahedelerin tadili hakkında 
leh ve aleyhte mevcut cereyan 
!ar karşısında, Türkiye mua

hedelerin tadili aleyhinde vazi
yet almıştır ve 1934 senesinin 
Şubat ayında Balkan paktine 
girmiştir. 

Bununla beraber Türkiyenin 
kendi vaziyetine ait olan nok
talarda muahedelerin tadilini 
arzu etmektedir. Ezcümle Bo· 
ğazlann silahtan tecridi hak
kında Lozanda aktedilen mu
ahedenin lağvi talebinde bu
lunmaktadır. 

Türkiye - İtalyan münasebet
lerine avdet edelim: f taJya, Türk 
milletine bir kaç defa sadakat 
delillerini göstermesine rağınen, 
Türkiye Anadolu hakkında 
endişe ve şüphe hisleri besle
mektedir. İtalyan devlet ada1'1· 
!arından biri ltalyanın şarkta 
iktisat genişlemesi hakkında 

en kiiçük bir beyanatta bulu
nursa Türk gazeteleri hemen 
lüzumsuz ve münasebetsiz neş
riyata başlıyorlar. Halbuki ltal
yanılı genişfemesi hiç bir kimse 
aleyhinde değildir. ltalyanın 
şarkta arzu ettiği genişleme 
kültür ve iktisat bak11DJndadır. 

İtalyanlarla Türkler arasında 
karşılıklı bir tanışma lazımdır. 
Bu iki millet birbirlerini öğren
melidir. İtalya ve Türkiye kal
kınma hareketlerinde ayni reh
berleri takip etmekte bulunu
yorlar. Gerek Türkiyede ve 
gerekse İtalyada bu iki mill~ti 
birbirine öğreten kitaplar mev-

cut değildir. iki milletin mat-~ 
buatı İtalyada Türkleri ve Tür
kiyede İtalyanlan sevdirebilir
ler. 

Havadislerin ihtisas sahiple
rinden ve vaziyeti iyice tanı
yan adamlar tarafından neşri 

lazımgeJir. Kültür sahası bu fı
kirlerin mübadelesi için gayet 
ehemmiyetli bir vasıta olabilir. 

Türkçe - ltalyanca ve İtal
yanca - Türkçe iyi bir lügat 
yoktur. Aldığımız haberlere 
göre Napoli şark enstitüsünü 
Türkçe muallimi iyi bir lügat 
neşredecek tir. 

İlmi ve harsi faaliyetimizi 
Türklere anlatmak için, bugün
kü hava pek müsaittir. Türkiye, 
ceza kanunlarımızı kabul et
miftir ve Tirk gençleri bizim 
üniversitelerimizde tahsillerini 
ikmal etmekte bulunuyorlar. 
Akdenizin medeniyetini temıısül 
etmek için Türklere en müsait"' 
merkez Roma şehridir. 

Doktor Şemsettin bey tara
fından nep-edilmekte bulunan 
"Roma hukuku ve tarihi tet-
kikleri,. mecmuasını sevinç ile 
karşılamalıyız. 

Türkiyede kültürün inkişafı 

ile meşgul olan adamlar, İtal
yan ve Utin liaanlannı öğren
mesi için Türkleri teşvik edi
yorlar. 

lstanbulda Almanlar ve Fran-
sız ar birer arkeolojik enstitü 

· tesis etmiflerdir: Biz de bir 
arkeolojik enstitü yapmalıyız. 

Ve buna mubbil Romada 
Türkiyenin bir tarih ve san'at 
enstitüsil yapmalıyız. 

. Bu Akşam 
lstanbnlRadyo~nnda 

Bu akşam lstanbu! radyo· 
sunda saat yirmiyi kırk geçe 
ırayet zengin bir konser veri
lecektir. Bu konserde lzmirin 
çok eyi tanıdığı Madam Las
kaya da teganni eyliyecektir. 

Bütün Türkiye için umumi satı, yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla daima 
ALCIOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 
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Hıı~tanışı 2 tıci ııufwtn -
ve nüfusa yazdırırlar 

Evlı kadınların soyadlarını 
koc"ları seçerler ve nüfus kü
tü!derine yazdınrlar. 

Madde 22 - Evliliğın feshi 
veya boş;ı.nma hallerinde de 
çocuk anasının yanında bile 
olsa 21 İnci maddedeki çocuk
lara soyadı seçme hak ve va
zifesi babanındır. 

Madde 23 - Baba ölmüş ve 
karısı evlenmemiş olursa ve 
yahut baba akıl hasta11 ğı ve 
akıl zaifliğı yüzünden vesayet 
altında bulunuyor ve evlili\..te 
devam ediyorsa 21 inci madde
deki çocuklara soyadı hkmak 
ıe nüfus kütüğüne yazdırmak 
ııak ve vazifesi anaya geçer. 

Madde: 24 - Babanın ölü 
mü ile ana evlenmiş veya ba
ba akıl hystalığı ve akıl za
yıflığı yüzünden vesayet altına 
alınmış ve evlilikte zeval bul
muş ise 21 inci maddedeki ço

cnklara soyadı seçme ve nüfus 

kütüğüne yazdırma hak ve va· 

Eifesi babanın kan hısımların

dan en yakın erkeğe ve bun

ların en yaşlısına ve knn hı
sımlarından ergin (reşit) erkek 

yoksa vasiye ait olur. 
Madde: 25 - Akıl hastalığı 

ve akıl zayıflığı yüzünden ve
sayet altına alınmış bulunan 
erginin (reşidin) soyadım baba

sı. yoksa anası o da yoksa 
vasisi seçer ve nufusa yazdırır. 

Madde: 26 - Bir evde ya
ııyan öz, övey, kaynana, baba, 
büyük ana, büyük baba ve kar
deşlerin ve diğer kan, civar 
ve sıhri hısımların soyadlarını 

seçtirtip nüfusa yazdırmak va
zifesi evin başkanına aittir. 

Bn akrabalardan bir soydan 
olmıyanlara bir soyadı takıla

maz. Bu akrabalardan ergin ol
mıyanların, akıl hastalığı ve 
akıl zayıflığı dolayisile vesayet 
altında buiuııanların soy::ıdını 

takmak hak ve vazifesini ta
şıyan başka kimse yoksa bu 
ev başkanı bunların soyadım 

seçip nüfusa yazdırır. Ancak 
bunlar ergin olmıyanlar ergin
lik çağına girdiklerinde ve 
hastalar iyileştiklerinde mah
kemeye müracaatla bu adlan 
değiştirebilirler. 

Madde 27 - Babası, anası, 

baba tarafından erkek kan hı
sımı olmıyan veya olup ta akıl 
hastalığı ve akıl zayıflığı yü
zünden vesayet altında bulunan 
küçüklerin soyadım vasileri 
seçer ve nüfusa yazdırır. 

Ayni vaziyette bulunup akıl 
hastalığı ve akıl zayıflığı yü
zünden vesayet altında bulu
nan erginlerin de soyadım 

vasileri seçer ve nüfusa yaz
dırır. 

Madde 28 - Anasız ve ba
basız ve baba tarafından er
kek kan hısımsız ve vasisiz 
bulunan veya anası ve babası 

belli olmıyan çocukların soyad
larını köylerde muhtar ve ihti
yar heyeti azaları ve mahalle
lerde belediye mümessilleri 
kaymakamların ve merkez 
kaymakamı bulunmıyan mer
kez kazalarında valilerin muva
fakatını alarak seçerler ve 
nJfus kütüklerine yazdırırlar. 

Madd: 29 - 27 nci ve28inci 
maddelerde yazılı çocuklar er
ginlik çağına girdiklerinde ken
dilerine takılmış bulunan soy 
adlarını mahkemeye mürraca
atla değiştirebilirler. 

Madde: 30 - 217/936 tari
hine kadar kendilerine sovadı 

a 
1 

1 
seçmiyenlere Vali ve kayma
kamlar veya b.ınlar n memur 

/ 
edeceği kim e•er ta~afından 
soyadı seçil p nüfo; kütilklerıne 

1 ve doğum kağıtlarına yazd.rı-
lır ve bu suretle seç"!E.n SO) ~ • 

lar.nı bu kimseler kullanınağa 
mecburdurlar. 

Madde: 31 - Soyadı seçi
minde kedilerini haklı ve vazi
feli görenler arasında çıkacak 
ihtilaflar kazalarda kaymakam

lar ve kaymakam bulunmıyan 
merkez kazalarında valiler veya 

bunların memur edeceği kim
selr tarafından kat'iyetle hallo
lunur. 

BÖLUM iV 
SOY ADLARININ YAZIMI 

Madde: 32 - 2 nci kanun 
935 tarihinden 2171936 tarihine 
kadar her ev reisi evinde ya
şıyan bütün fertleri soyadı seç

mek hakkına malik olduklarının 
bu adlarını seçerek ve bu hak

ka malik olduğu kimselerin hak 
ve vazife sahibi olanlara seç

tirerek köylerde muhtar ve 
ihtiyar heyetine, mahallelerde 
belediye mümessiline yazdır
mağa ve yazılan defterin kendi 

evi hizasını İmzalamasına veya 
mühürlemeğe veya parmak 

izini basmağa ve doğum ka

ğıtlarına bunların soyadlarını 
koydurmağa mecburdur. 

Kendi evinde yaşayanların 
soyadı seçmek ve yazdırmak 

hak ve vazifesini haiz olan 
babalar, analar, akrabalar ve 

vasiler bunları yukarıda yazılı 

müddet içinde soyadlarını se ip 

ya bunların yaşadığı evin reisi
ne veya yaşadıkları köy muh

tar veya mahalle mümessiline 
yazdırmağa mecburdurlar. 

Kendi soyadım bizzat yaz
dırmak istiyen ergen erkek

lerle dullar da bu müddet 
içinde adlarını seçip bu def

terlere yazdırırlar ve doğum 
kağıtlarına koydurulur. 

Madde: 33 - Muhtarlar 
ve mahallelerde mümessiller 
28 inci maddede yazılı kim
selerin soyadlarını 2 -7- 936 

_tarihine kadar seçip hazırla

dıkları soyadı defterlerine yaz
mağa ve hizalarını imzalamağa 
ve bunu valilere veya kayma
kamlara imzalatmağa mecbur
durlar. 

Madde. 34 - Köy muhtar 
ve ihtiyar heyetleri Nüfus da
irelerinden verilecek nümune
lere göre kendi köylerinde 
yaşıyan - yerli ve yabancı -
her ferdi, yerlileri ayn ~e ya
bancıları ayrı deftere olmak 
üzere ev (aile) sırası ile soy 
adı defterlerine geçirip hiza
larında soyadlarını yazmağa 

ve soy adını seçmek hakkına 
malik her ev başına veya 
ergın kişilere kendi ha-
neleri hizasını imzalamağa 

veya mühürletmeğe ve mühür 
de yoksa parmak izi ile tastik 
ettirmeğe mecburdurlar. 

Köyde yaşayan her ferdin 
bu defterlere yazılması mecbu
ridir. 

Göçebeler de bir yerde nü
fusa kayıtlı olsunlar olmasınlar 
bu defterlere yazılacak ve hi
zalarına kayıtlı oldukları nüfus 
daireleri işaret olunacaktır. 
Kayıtsızlara da kayıtsız işareti 
verilecektir. 

Madde: 35 - Her ;belediye 
şehir veya kasabalarının her 
mahallesine birer mümeHll ve-

• zam ame-
• yo z •• 

ı ya memurtayin ederek2/7/936 
t ih ne krdar bu müme~i 1 re 
mahalle! rin yerli veya yabancı 
bütün fertlerini ve bunların 

soyadlarını nüfus dairelerinden 
verilecek nümunelcr dairesinde 
yerli veya yabancı soyadı def
te:lerine yazdırmağa ve her 
ev hizasında o evdekilerin so
yadlarını seçmek hakkına ma
lik olan kimselere iı:ızalatmağa 
ve 32 nci ve 33 üncü madde
dekilere de kendi hizalarında 
imza koydurmaga veya bunla
ra mühürletıueğe ve yazı bil
miyenlere parmak izi ile tastik 
ettirmeğe mecburılur. 

Belediyeler kendi hudutları 
içindeki göçebeler için de bir 
defter tutturmağa ve bunların 
nüfusa yazılı oldı"kları yerleri 
de bu defterkre yazdırmağa 
ve yazısı olanlanlara kayıtsız 
işaret; vermeğe mecburdurlar. 

Madde: 36-.ılutar!ar defter
lerin altını ihtiyar heyeti aza
larına da tastik ettirerek birer 
nüshasını makbuz mukabilinde 
kaymakac,ılara, merkez kazala
rında nüfus müdürlüler:ne tes
lim ederler. Diğer nüshalarını 
da muhtar ve ihtiyar heyetieri 
köy odasın-la saklamağa ve de
mirbaş ohrak haleflerin dev
retmeğe mecburdurlar. 

.Sonu - ~ar -
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Turgutlu İcra memurluğun-
dan: 

İzmirde keNsteci zade hasan 
beyin devrinden bale• zade 
etem beye birinci derece ı;::::ı
tekle 1200'.l ve celil zade hacı 
hafız Hasan ef. zevce~i Hatice 
hanıma ikinci derecede ipotek
le 12000 lira ve İzmirde 
Mehmet Nuri ve mahdumları 

beylere üçüncü derecede ha
cızla beş bin küsur lira borçlu 
Turgutlunun turan mahallesin
den celil zade hacı hafız Ha
san efendinin işbu borçlarının 

temini ist,ifası için aşağıda ev
saf ve sairesi yazılı gayri men
kulleri 2280 No. kanunun 2 
inci maddesine tevfikan umumi 
hükümler dairesinde satılacak
tır. 

1 - Turgutluda kain ve ta
punun temmuz 926 tarih ve 36 
numarasında kayıtlı yenice ma
hallesinin dereköy caddesi üze
rinde ve 159 uncu adada 5227 
ve 3228 No. harita numaralı 
yemini müezzin oğlu İsmail ve 
boz oğlan oğlu Ahmet zevcesi 
ve sarı imam oğlu Osman ye
sari kısmen çelebi oğlu Ali 
ve kısmen tank arkası su yol
cu zade Mehmet efendi cephe
si tarik ile mahdut kargir fev
kani üç tahtani dört oda ve 
bir çamaşırhane, beş dam iki 
langar, hizmetkar odalı, ve 
mutbah ve bodrum katlı ve 
ittisalinde iki katlı mağaza ze
min katı kargir ikinci kat ker
piç mağaza umum sahası 878 
metre 35 desimetre murabbaı 
olup heyeti umumiyesi on üç 
bin lira muhammen kıymetli. 

2 - Tapunun mart 927 ta 
rih ve 69 numarasında kayıtlı 

cami cedit mahallesi pamuk 
loncası mevkiinde halen Cum
huriyet meydanı ciyarında 130 
adada 759 mükerrer 775 hari
ta numaralı 94 metre 57 san
timetre mürrabaında yemini 
pazar cami vakfı yesarı saban
cı mail veresesi ve nalbant 
arap Ahmet arkası tarık ve 
cephesi tank ile mahdut kar
gir pencere ve kapılar: demir 
kepenk döşeme ahşap ve de
rununda bir yazıhane mevcut 
ve dört bin lira muhammen 
kıymetli mağaza. 

3 - Tapunun mart 927 ta-

l 
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.!it -Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

lz'11inle acentanıız yoktur. Be7 sandıktan yukarı her ticarethanenin 
<ıİl)anşını kabul ediynrt11. Ankara Orn1an Çiftliği Müdıirlııgfıne nıüra
caat. Fazla izahat için iz nirde Eg..:> P,das ve Şch r gaz"nosu ınüsteciri 
'fürknıenoğlu ~lurat beyden alınabilir. 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve n'.spet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzihane ini tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Görec.!ğ:niz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 2 - 10 ---...---- ----
Hilaliah er Cemiyeti ft'lerkezi 
Umumisin .~en 
Eskişehir ambarında 2,40 boyund:ı ve bir metre kutrunda iş 

bağlanır maa teferruat mükemmel bir torna ve lastik geçirmeğe 
mahsus bir pres tezgfıhlarile bir adet itfaiye otomobiline verilen 

fiatlar haddi layık görülmediğinden 24111/934 günü tekrar mü
zayedeye konulacağından taliplerin müracaatları. 

22-23 5059 (977) . 
Türkiye Ziraat Ba nl{ası lımir 
Şu lesinden: 

21-11-934 tarihinle açık artıma ile ihaleleri yapılacağı 
28-10-934 te Anadolu 4-11-934 te Yeni Asır 11-11-934 te Ti
c:ı·et ve 13-11-93t te Milli B:rlik gazetelerinde ilan edilen Yu
nanlı emvalinin ihaleleri 28-11-5-31 ta' hine temdit edilmiştir. 

Satış gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. 

Kıymeti muhammenesi ikibin lira veya daha ziyade olan emva
lin ihalei katiyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait 
Devlet vergi ve belediye resim V:! sair bütün masraflar müşte

riye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte 
ihale ğünü saat 14,3() da Ziraat Banka~ına müracaatları. 

5065 (979) 
-- -- --- --- ---------- - ------·- - - -

lzmir Emrazt Sariye Hastane~i 
Başla bal- eti'ı~eıı: 

Hastanenin bahçesini sulamak için elektrikle işler bir motör 
açık münakasa ile satın alınacaktır. İsteklilerin şeraiti anlamak 

üzere her gün ve ihale günü olan 16/Birinçi Kanun/934 Pazar 
günü saat 15 de İzmir Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezinde 
toplanan komisyona müracaatları. 

23-1-3-15 5064 (983) 

rih ve 67 numarasında kayıtlı 
cami kebir mahallesi soğan 

pazarı sivaslı çarşısı denmekle 
maruf manifaturacılar çarşısın
da 105 inci adada 74212 hari

ta No. 31 metre 12 santimet 
re murabbaında arsanın nısfı

na inşa edilmiş kargir iki cep
heli iki taraf• isturlu yemini 
manav Abdi,yesarı yenişehirli 

Mustafa bey arkası ve cephe
si tarık ile mahdut ve binbeş- 1 

yüz lira muhammen kıymetli 

dükkan. 
4 - tapunun mart 927 tarih 

ve 68 numarasında kayıtlı c a
mikebir mahallesi pazar cami 

cadde~inde ve yeni ismi turan 
caddesinde 91 adada 2403 ha
rita No. 21 M. 70 santimetre 
murabbaında yemini sabancı 

mail, yesarı ve cephesi tank, 
arkası kağıtçı Ali bey cephe
si tank ile mahdut kargir ve 
iki tarafı istur kepenkli ve bin 
lira muhammen kıymetli dük
kan. 
Yukarıda tafsilatı yazılan ve 

heyeti umumiyesi 19,500 lira 
muhammen kıymetli ve borçlu 
celil zade hacı hafız Hasan 
efendinin ba tapu uhdei tasar
r~funda bulunan gayri menkul 
malları 25/12/934 tarihine mü
sadif salı günü saat 14-16 da 
T urğutJu icra dairesinde ihale 
edilmek üzere 25/11/934 tari
hinden itibaren ve açık arttır
ma yo)uyle satışa !;lkanlmıştır. 

Şartname ve sair evrakı müte
ferriası 25/11/ 934 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açık bulundurulmaktadır. 

Fazla izahat ve tafsilat al· 
mak istiyenlerin Turgutlu icra 
memurluğuna ve 934-1185 nu
maralı dosyaya müracaatları 

lazımdır. 

İhale günü mal muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu 
surette ihale yapılacaktır. Ak
si halde son pey sahibinin te
ahhüdü bakı kalmak üzere ar
ttırma on beş gün daha uza
dılmış olacağından on beşinci 
güne müsadif 9/1/935 çarşam
ba günü ayni saatta en çok 
arttırana ihale olunacaktır. 

Yüzde iki buçuk dellaliye müş 
teriye aittirr 

İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde icra diresine 
bildirmeleri aksi surette hak
ları tapu sicillerile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları ve 
irtifak hakkı sahiplerininde ay
ni surette hareketleri icap ede
ceği ve taliplerin muhammen 
kıymetin 0 0 yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi ve milli bir 
bankanın teminat mektubunu 
icra dairesine tevdi. etmeleri 
ilan olunur. 

5073 (982) 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 (248 

DOKTOR 

~atip O~. [sat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 

satılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
katı gayet geniş ve ikinci katı 

ise depo olarak kul!anılmağa 

elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 

İkinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga

zeteler bayii Hamdi Bekir beye 

müracaatları. 6-15 

·Talebe Velilerine 
İlk mekteplerde okuyan ve 

her hangi bir dersten geri kal
mış çocuklara ders verilir. Mu

allim derslerini talebelerin ev

lerinde verir. İsteyenleri İzmir 
borsasında zahire simsarı Şı:m
settin beye müracaatları. 

(7-10) 

İzmir Belediyesinden: 
Sahil Park gazinosunun iki 

senelik icarı kapalı zarflı mü
zayede ile 15/12/934 saat 

16 dadır. 
İzahat için başkatipliğe, işti-

rak için de söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzile be· 
!adiye encümenine müracaat. 

23-3 5067 (980) 

- 59 adanın 11 numa,alı 
arsasının satışı kapalı müzaye
de ile 4/12/934 te saat 16 da 
olacaktır. 

ızahat için başkatipliğe işti
rak için de söylenen gün ve 
saatta depozito makbuzlarile 
belediye ·~ncümenine müracaat. 

13-23 4882 (915) 

Mühim ilan 
Hükümet civarında halen 

Yusuf Rıza mektebi olan bü
yük hane satılıktır. Talip olan
ların yanındaki küçük hanede 
sahibine müracaatları. 

23-25-26 (984) 
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Emı Ve Eytam Banka~ından; 
Peşin p .:a ile : f sas No. Mevkii 

il09 Kartıyaka Alaybev Sahilpaşa Cad. 
:·HO Karataş Orhaniye sokağı 
;459 Karşıyaka Alaybey Süreyya so. 
· 467 ,, Celal bey sokağı 
475 ,, Hengam sokağı 
502 Karşıyaka Donanmacı Çoraklı so. 
516 ,, Osmamade Tarik sokağı 
520 " Reşadiye çaddesi 
521 " Osmanzade Yalı Cumhuriyet cad. 
534 " Bahariye M. Hafız ef. so. 
549 " Donanmacı M. Süleymaniye so. 
553 " Osman zade şimendifer so. 

554 " " " " 
557 ,. " Reşadiye caddesi 
559 " " " çıkmazı 
561 " " " " 
566 ,, ,. " caddeai 
569 " " Ruşen sokağı 
570 " " " " 
886 ,, Alaybey çakıcı sokağı 
888 ,. Osman zade Ziya sokağı 
C94 " ,, Reşadiye caddesi 
895 .. tt " ,, 

. 897 .. " " " 
ıs9s 
ı " " " " :899 " Alaybey şimendifer caddesi 
· 896 " Osmanzade Reşadiye geçidi 
J 893 " ., Reşadiye caddesi 
'. 900 • Alaybey Feryat sokağı 
903 ,. Donanmacı Şayeste so. 
904 ., ,, Y ah caddesi 
905 ., ,, Fadıl bey sokağı 
906 ,, Osman zade ikinci aydın çıkman 
91 O ,, ., demiryolu çıkmazı 
525 ., Osman Z. Tahir B. So. 
912 ,, ., Ruşen so. 
913 ,, ,, Rahmi B. sokağı 
914 ,, ., Tahir B. ., 
915 ,, Soukkuyu Bostanlı çıkmazı 
907 ,, Osman Z. şimendifer caddesi 
839 ,, ,, ,, Şadiye so. 
916 ., Bahariye M. Mektep so. 
531 ,. İkinci Aydın sokağı 
917 ,, Donanmacı Aydoğdu so. 
985 ,, Dolaplı kuyu ve Yusuf dede caddesi 

1037 lsmetpaşa M. Birinci asmalı mesçit sokağı 
1047 ,, Alp arslan sokağı 

Sekiz taksitle: 

No. 

89-91 
13-17 

15-15-17 
53-35 

5.41 
78,64-1 

10,8-2,8-1,8 
26-22 

168-1 188 
14 
8 

117-1 
97 
82 
76 
64 

35-31 
26-22 
24-20 

10, 6-1 
15 

43,37-1 
45, 37-2 

53-45 
31-27 
45-59 

3, 41-2 
41-37 

23-25-23 
60-1 74 

2-24 
17-19 
20-9 
7-57 
28-1 

12 
21,19,17 

5,24 
9 

157,65-73 
14-2,18-20 

17 
11,24-1 

24-34 
14-131 

5-3 
47-12 

Cinsi 

Ev 

" 

Depozito 
Lira 

550 
90 

713-50 Mr.2 arsa 110 
79,50 " " 12 
908,50 " " 140 
653 " " 100 
1295 " .. 325 
243 " " 50 
795,50 " " 320 
96 " •. 15 

124 " " 40 
209 " " 42 
204 " " 42 
140 .. .. ıs 

149 " " 15 
690 " " 52 
1443 " " 100 
98 " " 10 
197 " " 20 

376, 75 " " 60 
1830 " " 100 
2655,50 " " 140 
1548,- " " 160 
5832,50 " " 300 
348 " " 35 
103,50 " " 25 
4083 " " 110 
3669 " " 200 
104 " " 25 
920,60 " " 200 
58 . " " 18 
2140 " " 600 
9128 tarla 150 
553 M.2 arsa 12 
1693 " " 170 
5022 bahçe 80 
3653 M.2 arsa 370 
1520 " " 120 
1939 " " 10 
3898 " " 100 
132 " " 20 
433,50 " " 50 
80 " " 10 
544 " " 85 
ev 
evin 6-7 hissesi 
ev 

20 
130 

25 

390 Alsancak Mes'udiye zade sokağı 1J ev 900 
1021 Karşıyaka Donanmacı M. Kemalpaşa caddesi 126-144 evin yan hissesi 240 
1055 ,. ,, Sütçü çıkmazı 41-74 ev 35 

Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin satışlan 24-11-934 Cumartesi günü saat onda 
ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Peşin satışlarda ihale bedeli derhal tahsil edilece
ğinden satış bedellerinin hazır bulundurulması ve her iki satış şeklinde de ferağ takrirleri ihaleyi 
llıüteakip verileceğinden müşterilerin nüfus tezkerelerini yanlarında bulundurmaları ve müzayedeye 
iştirak için her mülkün hizasında yazılı depozitonun vezneye yatırılması lazımdır. 

11-16-23 4791 (894) 

Satılık 
İncir Bahçesi 1 Umum Hastaların ı azarı Dikkatine 

Aydının Germencik nahiye
sinin Üzümlü karyesi civarında 
~ir kıtada yüz seksen dönüm 
ıncir bahçesi satılıkbr. Arzu 
edenlerin Aydında Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 
llıüracaatları. (7-10) 934 

Azimet dolayısile 
acele ıniizayede 

ile satış 
Önümüzdeki cuma günü }a

ni teşrinis ninin yirmi üçüncü 
&°Ünü sabahl~ y;ıı saat on bu
Çukta Gündoğdu Birinci kor
donda Tayyare sinemasını ge• 
Çince 218 numarada iki lüks 
•ile eşyaları bilmüzayede satı
lacaktır. 

Lüks kristal saybor, tek ve 
Çifte kanatıı aynalı dolaplar, 
•arı kesme karyolalar, Şam 
llıaınulatından tekmil mi
safir odası takımı, perdeler, 
~•var saatı, 2 ceviz karyolalar, 
uıluk, vazolar, dört köşe 

llıasalar, oyun masalan, sandal
hlar, salıncaklıklar, etajerler, 
llıüteharrik elektrik lambası, 
Yağlı boya levha, mavi yemek 
0dası, 8 sandalye, büfe, büyük 
:asa, etajer, küçük ceviz orta 
tıı asası, konsola, şejlong, kol
ıJlar, tualet, kesme ayna, 2 
b e aynalı dolap, komodinolar, 
b~kır termosifon, çingo banyo, 
11

1 e, halı, kilim ve seccadeler 
esair bir çok mobilyalar bil. Ilı .. 

'" u~ayede satılacaktır. Satış 
... eşınd· 
·h ır. 
'Qüy .. k K . 
'!ıa u ardiçalı lbrahim bey 
• 1 lllnda Emniyet müzayede sa
oııu ıniidüriyeti. 3 - 3 (970) 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztahanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğnıltma ci
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

t~a.hri l za 

' ' .. · ' . ·:· . . ' , .. ; -· .. 

Dişlerinin Bozulup Çüriinıiyeceğiniııi Bilir 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 

çizmez, minalarını örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 

macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

• 

1 
i 

' • 

Satışta Büyük Kolaylık, Uzun 
Vade, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyiniz 

.TELEFUNICEN 
BOURLA BİRADERLER VE.$51 

Muhterem Müşte-'I 
rilerimize Müjde . 
Yeni Emniyet Hasan Bas
ri terzihanesi bayr-am 
mUnasebeltle halka ko
laylık için açddı. Hemen 

ko,unuz 
imalathane ve atölyemiz ku

yumcular çarşısında 22, 24, 26, 
28 numaralara müracaat ve 
teşrif buyurunuz. 

Fiyatlar gayet ucuzdur. 
Yerli çulaki bir provalı te

miz iş 11 lira, Nezaket yerli 
iki provalı temiz harç ve dikiş 
15 lira. 

İyi kazmir çifte provalı temiz 
harç ve dikiş 22 liradır. 

Müracaatlan rica olunur. 
(945) 5--6 

Doktor 

Kemal S8~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

m::l'iRn:::ıımı:11ı:c::ıı;:a=~<31:""6!)-

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

ikinci beyler sokağı No. 65 
T e!efon : 3055 

746 s. 7 
.AT 

Tecrübeli Bir 
Mua1lim 

Tecrübeli ve değerli bir mu
allim ilk ve orta mektep tale
belerine hususi dersler ver
mektedir . 

İstiyenlerin idarehanemizde 
(Zeki) bey namına tahriren ve- ' 
ya şifahen müracaat edebi-
lirler. 6-6 

İSTANBUL ANKAQA İZMİR 

' Dahlllye Mutahassısı 

DOKTOR 

ZEKAi İBRAHİM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 

Telefon: 3806 

KI~ GEl.1DI 
-1> 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRSP.:.T 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız F ransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı, mahalli : Kestane pazannda No. 10 
885 Telefon 3937 

Birinci Sıntf .l\1utahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S: Çivici Hamam MUftU Sokak 

1 ahsin l3t:y Hastanesi 
i6-26 764) 

... 1 ' '' gcı ar ..... 
Bağlarınızda yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlannızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta c.lan 
komşularımız ayn ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş Çar.ısı Cezalı- Han 
Telefon: 3809 İ Z M t R 
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N. V. 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

FRİESLAND vapuru 15 birinci 
i.anunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter- ı 
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 1 
HANSBURG vapuru 24 

ikinci teşrinde Hamburg ve 
Anvers limanlarından tahliye 
ıçın bekleniyor . Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXPORTER vapuru 1 bir;n 
:i kanunda bekleniyor Nevyork 
Boston ve Filadelfiya Norfolk 
ve Kamden için yük alac~ktır. 

EXIRIA vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yükliyecektir. 

EXILONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

teşrinisade bekleniy:ır. Anvers 
ve Liverpuldan yük çıkardık
tan sonra Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braile için yük ala
caktır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettep seferler. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru yirmi iki 
teşrinisaniden 28 teşrinisaniye 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 
OBERON vapuru 24 teşrini 

saniden 28 teşrinisaniye kadar 
Anvers, Amstcrdam, Rotter
dam ve Hamburg için yük ala

caktır. 

ORESTES vapur 10 kanu
nuevvelden 12 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams

terdam ve Hamburrr ıçın 

yük alacaktır. 
CERES vapuru 26 ki\nunu 

evvelden 31 kiinunuevvete ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg iç:n· yük 

alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LiNiEN 
BLALAND mot3rü 19 teş

rinisanide bckleııınekte o:up 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanları 
• • ..1 1 kt ıçm yuK a.aca ır. 

HEMLAN D motörü 2 kanunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beıg ve Iskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

ROLAND motör<i 22 ka
nunuevvclde bek:enmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dan'·ziı;. Gdynia, Go
teborg, O . ., ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

SUÇEA VA vapuru yirmi iki 
teşrinisanide beklenmekte olup 
günde Malta, Barse!on, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 9 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Y o!cu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirke:i 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica o!unur. 

Telefon : 2004-2005 

Mnkıne Ve inşaatı Bahriye MütEhassısı 

~~ vcrr t:·E1 
ı\1akine lnıalathanesi 

l lalıına!?" fhr~ı8ı 1'.oıııaıot f1 ; 1 

!11111.1.ı 

ftfrı!,· ı neleı . 

;\lür••csenı , 

nıanıulfıt ı 

n ' :l ı :\ l.; 

adt·t ıııa hı ı . 

lzınırde 

IMnlıydtc<lır 

A lfıknılarl& 

ı n lın ınak ine 

faalıyet 

t:\ızlaıı h~kl.;ıııda nıal6nıat AlrTI:llarını t~v~ırflı PdPr11. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} af]hane Ve lJn Değırmenierı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz•ızyen 

Her boytla ve her kuvvet 

her o[uı mabrokat üzerine 

Bilumum Dr,nlil lşlerl 
Dorhınler, ıntonılın!Rr 

tesisatı ınilıRnikiye asan~ör n 
v!nçler ve uir ışlıır Jernhtı 
•P k11hnl P<lılır 

Oliver Ve Şii. ı JADRANSKA 
LİMİTET PLOVIDBA D. D. Susak 

Vapur Acentesi tzMİR, PlRE TRİYESTE vE 

CENDELİ HAN BİRİNCi SUSAK İÇİN MUNTAZAM 
KORDON TEL. 2443 HAFTALIK POSTASI 

DHE ELLERMAN LINES L TD. Seyahatın müddeti İzmir 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN Triyeste 5,112 gündür. 

VAPURLAR Her Pazartesi günü muvasa-
LONDRA HATTI 

ALGERIAN vapuru 20 lat ederek Çarşamba günleri 
ikinci teşrinde Londra ve öğleyin hareket edecektir. 
Hul!e yükliyccektir. İlk hareketler: 

ROUMEl.IAN vapunı on se- 211111934 BLED 
kiz ikinci teşr:nde gelip 21 

281111934 
SRBIN 

ikinci teş;·ine kadar Liverpool 
5/12/934 S.S BEOGRAD 

ve Glaskov irin yük!ivecektir. 
TAHLİYE içrN BEKLENİLEN DİKKAT: vapurlar Çarşam-

V APURLAR ba günü sabah yük almıyacak-
ROIJf·flFLIAN Liver;-ool ve )ardır. 

Swanseadan on ikcnci teşrine Pire ve Triyeste yolcuları 
dofru 
ALG~P 'AN Anver~. Hull 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

v~ Lc~dra d::.n 20 ik i ı,ci teş- mıştır. 
r:ne d(\·~·nı Yolcu ve navlun için tafsilat 

GOURKO A 'er~. I !ull ve J. PUSSICH acentesine mü-
J "~'.!ra-:hn. 30 ik:nc! teşrinde racaat ediniz. 
do:Yru 

NOT: V;iruf ta··ih'eri ve 
1 ' • • 1 . .. . • 
vapui·.a~~n ı!: .. m !!rı t;zerıne mes u 
li yet kabul edilmez. İ 

Eaş 
mahsul 

. 
(Ihlamur) 

çiçeği geldi. Geçen sone çok 
ı·ağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarın;ı başlan
mıştır. Dükkanında sdmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ii1tiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
naı.aran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

faik va daha utuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
"karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tutl:al, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

METALLüM 
Lıı ın ha lıu ın ı terci b 

ı·deuler biç bir za
ııııın al<lanınamı~· 

la rdı r. 

Çünki: 
.lfoıpaJin• naza 

ı an .artıyatı 

ı~ı~ı hol yegıine 
laınbaılır. 

H~r b:ıyidın 

o rayıııız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

• lektrık malzımo 
tıcarethanui 

P•Ş'Pmalcılar 

TELEf ON 3323 

Türkiye Ziraat Bankası İzmir Şu-1 
besinden: 
Mevkii Sokağı No. Cinsi 
Reşadiye Bahçele arası 8 Bahçe ve Sayfiye 
Turan Menemen caddesi 2-39 Bahçe 
Darağaç Demirhane 33-35 Kereste fabrikası 
Buca Uzun sokak 51 Arsa 

Yukarıda evsafları yazılı olan emvalin icarı 23/11/934 Cumar
tesi günüdür. Kiralamak istiyenlerin yüzde yedi buçuk pey ak
selerile birlikte ihale günü saat 14 - 30 .da bankamıza müraca• 
atları. 5078 ( 981 ) 

Sa~ Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalanndan ara-

(993) 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Güzel Ve Mes'ut Olmanın Çaresi 
- Ne kadar güzel saçlannız var. Yüzünüz ne kadar ta

.. 1? ze guze ... 
- Elbet, bunları elde etmek için hiç te yorulmadım. 

Şimdi çok mesudum. Çünkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Banada anlat kuzum. 
- Çok kolay. Yüksek berber mektebinin Atine ve Bük· 

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 

bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yaptığı tetkik se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçları taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yarım saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfi yatına Parisin en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

- Aman bana da adresini ver gideyim. 
- Söyliyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç katlı 

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGı 

.. - .......... '4 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır · 

iki Defa SUzülmU,tür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bama.i :N'ii.zhet 

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


