


Dün sabahtan alqlma kadar 1 marada Mehmet Çelia çifÇ. 
niifus idareainde soyadı almak 3 iiDcll komiser Hilse,ia A'flli 
için müracaat edenlerden kil- Çanıar, Buca istasyon caddesi 
tüj'e geçen eoyadlaruu apğıya Yaihane sokağında 16numarada 
yazıyoruz. NasM Çelikyay, polis 1'17 Cemil 

Dia .kfama kadar soyadı •Jaııf tq• ?' Fı...dan O.man 
a._..ra lllle'5 6 ilini W- Düc, Karnalm 7Ai numaradıı 
muşlllr. • . • s.Jt.erk &Lmeıı. Kılamescit 

Birina komw •WdAıa mahallesinde ildnei 10kaiuıda 
Akaltun, lalıi...t.rcıa odacı 21 numarada: Bekir Eraynok, 
Şevki Acay, Damlacık yokutu mnfettit Niyazi Erkomay, Bas"' 
101 numarada Hilseyin Ardaç, mahanede- M. Ahmet Erartun 
nüfm katiplerinden Şaban Ak Horuanct sokağında bir numa-
Şit, ikinci hukuk kitiplerinden rada Hasan Kıbns Ertay, Al-
Veysi Abur, aaliye ceza ha· sancakta Tercüman sokağında 
kimi Ythniıi Albmel, Ka afat 4 numarada Saki Ersachç, Ka· 
mahallesi 3 numara& evde Ali rantina iskele soknğmda 68 
Akmsu, Hususi hesapler d6r- numarada Vahap Erkimer Pos-
chincti ıube talıai! memuru ta ve Telgraf M. Abdull~h Er-
Mebmet Acet, Bıtpazarmda han ikinci komser Faik Everez 
~İleci Fey~uHah Alkanlar, Kethüda zade Suphi Emin, Er~ 
ıtbalit -gilmriiğtl ·~~ me• kin, Karantina Kasım So. 2nu
mur1arı~ Aral. 1imncı bey· marada•ımail oğluBekirErenka
ler ~oka.J!D~ • 12. ·~da ya Devlet demiryollannda odacı 
Tahsin AJklf, ınhıwlar zıra· .. . 
at pbesiade Hi)leyia.Aracag&k, Huseyı ~ Dede, do~or 
itfaiyede 7 numarada Muhar- Mazhar Doğançay, emmyet 
rem laman Altmtutu ıo na• kaleminde Atıf Düzgtin, devlet 
manda Mustafa AJtİrk, Ali d~olJarı itletme.nıde Rabp 
aia mahallesi cami 10kaimda Dd!IUU?, KU'fly.:'ka Osman zade 
10 aumarah .evde Ferhat An· Reşadiye sokagında 59 numara• 
uç, Darafeç tramvay cadde- da H~eyin, düzel 33 num._arah 
.mde 73 avmaialı eyde AH belediye memurlarından Süle>:• 
Akpuıar 8atca'ftlf Besim man Deh Kan, Aydın demır 
Akoful, 'Kız · l1aui mua16m- yolu hareket memurlanndan 
den Tahsin Afti AJuayek, Mehmet Demiroğlu, Yemi~ çar· 
~- d ı:-=- ı. ı ıısmda 11 numarada Veli Dur 
~·nuen ere e~,.. ma a • . 
leli Mustafa ap 10kak 14 6 numaralı beledıye .~emuru 
numarada mltekait binbqa Cemal Duysak,Baro rew sabıkı 
Mlbnin, Akak, Kerpyaka ma- Mutafa NurJ. Devres, 235 nu· 
liye şubesinde aabn Aydemir, marah polis memurlanndan 
Laf Ahili banka• senetler Ahmet Dalgıran, Emlik ban· 

lrf kası tahsildarlanndan Şeref 
memuru an Atalay ~lmwı- Nebi Doker, Terekki sokak 
..,, 51 numaralı belediye me- 11 numarada Silleyman Donktq 
.......... Demir Ali l\yln AL -----L 1!- ' 1---
A)qelUr banJcua mlcllrl ee! ;;ııou DUllHll"IUI pouıt memurlilnll• 

mil A ,_,_ ... !1- • kir dan Slle1man Dalaç, Karatq 
n1ment, ~ en acua Mahmut l-layati so.da 3 No. da 

M.ı...t Emin Akanlu, binbqı Mustafa J>oiru lzltımer-
lldac:i Ah«Wlah .r..dl ma• kez kumaadam Nazmi dolunay 

liallesiade 62 n~da fsmail lzmir TGrk Telefon firketi baı 
~· Abdullah efendi mahal· komiseri İbrahim Dumer, 9 Ey· 
I~ ~ aobjmda Hllamet· iti mektebi lwfmcla 29 numa• 
tiıi Baglan, Epefpapda Kar- rada binbqı mtitekaidi Muhit• 
diçalı sokağmda Mehinet Bnluç, tin Gökertan tayyareci Halit 
lepecik Bozbrt 10bj'lnda 12 Giicüm, ~ıyabcla Anber 
numarada doktor Rıza BeleYi, sokağında 11 numarah evde 
doktor Sami, Nazif Kemal Ali Güvenik; belediye kantar· 
Baytlrk, ihracat glmriijiind• cilUmdan 5abri Gör ıoy, 37 
Rdat Binri.I, Muucliye cadde- numai'all polis memurlanndan 
ahide · 14f · na-radla Abıet Hfiseyin Ali Gtindq, Mezbaha 
Boro•alı, Arapfarwıu mahalle· memurlanndan Nuri G&nden, 
IİQd• memleket hutanesinde Pqtemalcılarda 91 numarada 
M'ustafa Bolu, BMmahane ma- ticCar izzet G&ldeU, vilayet 
~~ ~eaind~ H. Taluin .Bugra, idare heyeti Rami G6kçe, Kar
iiriacı miilüim ~ ~adir 8-- fiyakada banka ıokağuıda 15 
git, muam•le nrı-mühafua numarada Fevzi Gezen, Mlld· 
memaru Aluaet Boaalmaaa, dejmmppilik kltiplerindea Sa-
Karalrapı caddeli ısı na- lila seza, Karatq EDveriye 
marada Niyazi Boru, Hapi.- .Olraiuada 46 D1lllUU'ada Bahri --. tıaıdi,..,... Hil- Goral,· Halil Rifat pqa ca.w.
mi Çellltbq, Pols 207 01- aİllde 511 numarada berber 
ma Çaknkçı, Al rme .. ı..11e- C-U Gllcdamar, Beledi1e 
.U.tle Dede ........ 1' nu• hiMiMarlaıadaa Akif Glltea· 

L Milli 
KOTOPHANE SINEMASI 

Şhitdiye kadar J•pda RKÇE Blimlerin .,... 
çok sevileni ve çok 6dba olaaı : 

AYSEL Bataklı Damın Kızı 
TuRKÇE llid8 ve prloh memleket filmi deYam ediyor. 

Yaza : H. Cemil, Yapan : Mnw ~ Bede: C. Retit 
0,..yaalar: Talat, Calaide, Feriha, 1. Galib, Behzat, 

Haznn, s.lt. lllfit, Nafia, köylller v. •· 
ilaveten : PATHE AL No. 13 

Seaııalar ıa...,.. 15 - 17 - 19 - 21.tS te, cama ti· 
nü 11.30 ve ıs te ilave ...... Perwembe slal ıs ve 15 
te talebe -... vardır. 

Havvan 
•••• • 

Tahatfuzbane"i için 
Tahsisat Geldi 

Ş"'Wtlsde yapılması evvelce 
ka.raılapal-. olu baJVaa ta
haffuzhanesi içia Ziraat bakan· 
lığınca otuzbin lira tahsisat ay
rılmıştır. 

Hariçten gelen ve memle
ketteki tavuklar üzerinde tah· 
ribat yaptığı anlaşılan beyaz 
ishal hastalığile diğer bazı hay
van hastahklan için açılacak 
mücadele hakkında da tertibat 
alındığından tahdfuzhanenin 
yanında yapılması mütesavver 
laboratuvar için de ayrıca 18 
bin lira tahsisat ayrılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, ge
rek tahaffuzhane ve gerek la· 
boratavar için Şehitlerde bir 
arsa iatimlik edilmesi muame• 
lesine başlanmışbr. 

....... ,,. 
Maliye Bakanı 
Dün Istanbula Gitti 
Bayramı geçirmek &zere şeb· 

rimize gelmiı olan maliye ba
kam baY, Fuat dün lzmir va
purile lstanbula gitmiftir. Ba· 
kanın yanında refikası da bu· 
lunmaktadır. Kendisini beledi
ye reisi bay Behcet Uz, def

terdar bay Kenan Yılmaz, va· 
ridat müd6rii bay Akif, muha· 
.sebei hususiye mildürii bay 
Hasan Fehmi, nhbm tirketi 
miidürü bay Huliili ve daha 
birçok zevat vapura kadar teı· 
yi eylemiflerdir. 

• • ••• 1 ••• 

F ubşa Teşvik 
Ediyormuş . 

Bazı kadınlan fulıp tqvik 
etmek ve menfaat mubbilin
de atekine berikine bclm • 
darik etmekle ıuçlu Behice 
hakkında tahkikat evrakı tala· 
hat ve içtimai muavenet mi· 
dlrllpadea mllcldeiamumilip 
ve oradan da biriıaci karar 
hAldmJipe veıilmiftir. 

··~ .. 
·Vazifeyi 
Suiistimal 
İzmir ahil mhhiyye mulauibi 

blanbuDu Bay Fuat Cenap 
.mnmetine 62'4 lira 85 kurut 
geçirdiii icldiaiile TUAyet ma
kamınmın mezwdyetile hak
kında tahkikata bqlanmıfbr. 
Bu h....,.ki tahkikat evraka 
mldcleiamuaıiliktea üiaei 
ımtıstıatil&life: tndi okm
mutlur •. 

• 
iz mir 
Postası .... ...,.~·--

Vekiller Heyeti 
Kararile Kapandı 

İzmir Postası gazetesi dün 
Vekiller Hey~ti kararile kapa• 
blmı~br. 

Dahiliye bakanlığından vila
yete gelen telgrafta denili
yordu ki memleketin iç emni
yetini bozacak ,ekilde yazı
lar yazmakta olduğundan do
layı izmirde münteşir İzmir 
Ticaret Postası gazetesi Ve
killer Heyeti kararile ve mat
buat kanununun ellinri mad· 
desi mucibince kapatılmışbr. ............. 

Bulgaristan da 
Alacakları Olanlar 
T&rkofiıten lzmir Ticaret 

odasına gelen bir tamhude Tlir-

kiye ile Bulpriatan ~daki 
ticari eıya mibadele.inden 
münbeis olmıyan her tilrli te
diyattan miitevellit alacaklann 
tesviye edileceği bildirilmekte 
ve Bulgaristanda alacağı olupta 
alamıyanların atlan ve Jalacak· 
ları miktan istenmektedir. Bu 
vaziyette bulunan Y urttaşlanmı· 
zın Odaya baş vurmalanm tav
siye ederiz . ---Bay Vahit 

Şehrimiz afyon inhisan mü· 
dürü Bay Vabit dün latanbula 
gitmiştir. Oradan memleket 
dıflllda bir tetkik seyahabna 
çıkacakbr. 

... -·-· Selanik Panayın 
İ7mir Yunan General koııso

loslujıından Ticaret Ye Sanayi 
Oduma gel~n bir mektupta 
Selanik onuncu üluslar aruı 
panayınn 8 Eylül 1935 te açılıp 
30 Eylil 1935 şe kadar devam 
edeceği alikadarlann nazarı 
dikkatlan celp edilmek üzere 
bildirilmektedir. .......... 

Alman yada 
Yumurta Re8ml 

Ankara Ttlrkofilladea İzmir 
ticaret " sanayi oduaaa p
len bir telırafta Almaapda 
J111Durta mlivazene relllli '80ll 

lrlm için 100 kiloauadaa 25 
mark almaeafı bildirihniftir. ......... 

Suçla,ı 
Olmadığı Anlqılch 
Aydında komtlni6t risaleleri 

daittm•lrla IDUllllD buhlnaa ve 
haldanadalô eTrala tahkikiye 
lmir birinci mlatantiklifin• 
nakledilmiı olan Ayclmın Kı
zılca bilik nahiyeainclea ve 
Aydui ADatlar mektebi tale
betiaden Halil lbrahim ojla 
Mutafa luıan, İzmirli olup·. J... 
tanhulda Oskildarda ibaaet 
edea, auatlar mektebi ~ 
siadeD Alllli otlu Cihat halda· 
nadaki tahkikat ikmal:edil-
..;~ _.. ... r. 
MuıUmlana suçlan ıabit 13-
,._~ meni ...... 
meferiae karar veri~. 

!Narlı!!~rede 
Zorla Kız Kaçırmak 

istemişler 
Nadıderea'in Tıradl i<GJ 

ımdatan 11..aüa ve ibti,... lııe• 
yetinden Süleyman ve kara 
Ömer ve çaçaron Halil adla· 
nndaki şahıslar, Hasan kızı 
Medineyi zorla kaçırmağa te· 
şebbüs ettiklerinden dolayı 
haklarında kanuni takibata baş
lanmış ve evrak müddeiumu
milikten birinci mlstantikliie • 
veriJmi.ttir. 

·-·······F Mahkemeye 
Verildi 

Alaaacak malıuebei hususiye 
tahsil memuru iken .zimm~ 
62 küsur lira geçirmekle maz
nun bay Rifat hakkındaki tah· 
kikat birinci ' müstantiklikçe 
ikmal edilmiş ve mevkufen 
asliye cezada muhakeme edil
mesine karar verilmiftir. • 

•••••••• 
Bornovada 
Bir Vaka 

Evvelki akpm Bomovada 
Kavalalı Alinin kahvesinde 
kahveci Ali ile Recep ve Ma· 
nastırh Ali aralannda çıkan 
kavga neticesinde kah•eci Ali 
atbğı bardakla Manastırlı Ali 
yilzibıden ve Alinin de karşı
bklı olarak atbia AOdalyadan 
~validı pehlivaa Hasa. tia
şandan yaralanmqbr. Pehlivan 
Hasan da kahveci Aliyi sol 
kaşı üzerinden yaralamııtır. Za· 
bıta her iiçünü yakahyarak 
tahkikata baılamııbr. 

§ Bomovanın Y ua mahal
lesinde Giritli Yusuf oğlu Meh
met kendini bilmiyecek dere
ce ıarhot olarak toflr Hayda· 
nn babasını sopa ile yaralaclı
iından yakalanmıfbr. 

Yalancı Şahit 
CeW adındaki şahsı öldür· 

melde maznun Hamdi hakkında 
apt:eza mahkemesince yapıl· 
makta olan durupıa sırasında 
yalan yere ıahadette bulun
makla suçlu Seferihisann Hı· 
zsrlık mahallesinde oturur Mus
tafa otlu Nuri baklwıda taki· 
bat İcrUQla karar ve~ te 1 
evıU .ma.tantik&fe verilmiftir. 

Bay Ethem 
Sam1m meltuau bay Ethem 

fe)uimize ıelnaiftir. Bay Ethe
me hot geldiniz deriz. 

Bar flkrU 
lllDİr muhuebe mümeyyiz

Jiiiae tayin edilmiı olan lataıı
W deftwc1arlıiı memurlana
bay Şlkrl l>uraya gelmeden 
tekallcle HYk8clflinitfU'. 

Bay Allll DtlndU 
Bir hafta izinle Ankaraya 

ıitmif oka bay Adil şeluiinize 
dlnmilftUr. Bay Adil Ankara• 
claki ziraat enstitldnü.gezmit 
Ye Yillptimizia baytari işleri 
içia de allkadar makamlarla 
temular1a buhmmuftur. 

· Tayin 
Dildi bymabm veklletin· 

ele Wuaaa Bornova nahiyesi 
midir& Bay Edibin terfian 
ve iç bin kunlt maaşla Ça· 
aa1rkale ISlıln muatab memvr
lupı. tayin. ediktiti haber 
~. 

Zabıta Haberleri: 
Yaralaın•• 

Çorakkapıda Mehmet oğlu 
Mustafa ile İbrahim C>tlu Ab· 
durrahman sarhot bldWilari 
halde kavga et.mitler ve Mus• 
tafa bı~ Abdurrahm•v• sol 
ayağından hafif surette yara• 
lamıfbr. 
RU,vet mi Taldlf Etmlf? 
Cumaovuında kaçak kliniir 

....,. .. mazmuı olarak lrara
bla ptirilea Cuamconmun 
Güner k&yünden Ahmet oğlu 
Yusuf karakolda jandarmaya 
rüşvet teklif ettiğindell adliye• 
ye verilmiş ve birinci karar hl· 
kimliğinde hakkında talık kata 
başlanmıştır. 

YankaslclHk 
Bqdurak caddesinden geçen 

Zekeriya oğlu F erhadm ciizdanı 
yankesicilik suretile ç~nmışbr .. 
Yankesicinin Sait oğlu Rec!p 
olduğu anlaıdtmş ve kendisi 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Gazinoda OUrUHU 
Çıkarmıfl•r 

Kemeralbnda Tuflan gazino
suna giden Hüseyin oğlu Ab
dullah sarhoş olduktan aonra 
gazinoda bardak, tabak larm.k 
suretile orada oturanlann raha
bm bozduğundan yakalanm•tbr• 

Elbise HıNIZI 
Karııyakada Şayeste soka

ğında terzi bay Hifzmın dik· 
kinından bir takım elbise ile 
iki eski pantalon çahndığı iddia 
olunmuş ve zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Kavgadan Sonra 
Tabanca Abnı,rar 

Alsancakta Mes'udiye cad· 
de&inde Hano oğlu Haydar, 
Huan oilu N~ Musa ••• 
Şlikrl, Şaban ogfa Recip, Mm-
tafa oğlu Ali va Ali oıid 
Mehmet sarhoı olarak birWr· 
lerile kavga etmişlerdir. s~ 
lardan Necip dZrt el siJilı at• 
bğından hepsi yakalanmıı ve 
Necibin tabancua ahnmıfbr. 

Silah Atanlar· 
Dün sabaha karıı ~ya

kada Osmanzade tar•flannda 
dört el silah atıldığı zabıtaca 
işidµmiştir. Yap&lan arafbmta· 
da Oımanzade sokağında otu
ran Mustafa oğlu Sabrinin si
lah atbğı anlaşılmış ve t.ban
caaı alınarak hakkında kanuni 
muameleye bqlanmıfbr. 

................ .,................... . .... 
Yugoslavya' da 
SerbeSt BmdDlan~ 
Paria, 10 (H.R) - Belgrat-

tu bildiriliyor: Diktaterlllk 
~•ma••nda tevkif edifmit ola 
siyasal adamlardan bir çoja 
serbest bırakılmafbr. Bunlar 
arasında eski mp Çiftçi fırka .. 
Sllllll başkam Yovao+iç ta 
vardır. 

.Muhalefet çevreleri bu ted
birleri sevinçle karşılaauşbr. 

Japonyanın lhracab 
Tokyo, 10 (A.A) - Japonya 

1934 te iki milyar bety&z mil· 
yon metre pamup kum.atAaç 
etmiftir ki 1933 senesine llİs
betle ylizde yirmi fazladır. Ja
ponya nm aUDi ipek imallb ela 
bir evvelki seneye nisbetle 
ylizde elli a$uf ve ~ yla 
milyon kiloya çıkma.-. 

Vlalll ....,.. Dondu 
Varpva, lt (A.A) - Yllhıl 

nelirl 'btıtln boyuca domaapar • 
o..-.. hanı buzlarla ..... 
milftlir. Vapurlar -... ~ 
men hareketsiz ~. 
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- 32 -
Al an ;;autolun dcrdile pa

Çasım e"irip çeviriyor, sözleri
nin ne tesir yaptığına bakma
dan söylüyordu .. 

- Oğuz sen bileceksin, Al
bnovaya en yakın bir köymüş. 

- Buraya en y~kın (Bağcı
lar) var, orası mı? 

- Evet evet. İhtiyar, hu yıl 
Bağcılardan bol bol üzüm yer
ıiniz, diyordu. 

Otuz: 
- Şimdi anladım, demek 

Muradın sattığı bağ ve kuleyi 
alanlar onlar .. 

Ülgen kocasına sordu: 
- Sen onu tanıyor musun 

Oğuz? 
- Evet, iyi bir çocuktur. 

Geçen günn fabrikaya yerJeş
lbek için de arayıcı koymuş. 

- Ne yaptın? 
- Daha bir şey demedim 

•ma güçlü, iş bilen bir deli
kanlıdır. Almağı düşünüyorum. 

- Çok iyi olur Oğuz .. 
Oiuz karısına baktı: 
- Sen de Muradı tanıyor 

gibi ıöylüyorsun. Nereden gör
dün onu? 

- Emine ile Bağcılara git
miştim, oradan da on bet ço
cuk yazdım. Bu derlemede 
bize hep Murat yardım etti. 
Sonra onun bağında dinlendik, 
çok güzel üzümleri var, bize 
.talkım salkım topladı.. Kuleyi 
de gezdik, güzel bir ev .• Hele 
Aybar bir içeriye girsin, kule-
yi baştan başa yeniletmesini 
becerir. Fakat ne de ols~, onuıı 
gibi bir kadının Bağcılarda bir 

yaz dcğtl, bir ay bile kalaca
ğına aklım ermez .. Meğer ki.. 

Birden sustu. 
ORUZ merakla: 
- Evet, meğer ki .. 
- Çıliınhklanna Altınovayı 

sahne etmek isterse!. 
Bunu derdemez koca.sının 

gözleri içine baktı. 
Oğuz hu bakışları fö' rsuz 

karşıladı. 
Altan alayla bir sesle: 
- Amma yaptımz ha .. O va

kıt te doktor İvrcmi baş ucun
da bulur .. 

Ülgen gülerek: 
- Gerçek siz onu da gör-! 

dünüz Altan, size geleceğini 

söyledi mi? Bana pek kısa 
yazıyor, birşey anhyamıyorum 
ki ... 

- Arkadaşınız, arkadaşını 
buldu Ülgen. Doktor Batukun 
ün salması, İvremi de İzmirde 
çok çabuk tanıttı. Çok çalışı-
yor, her yamdan aranıyor. Dok
torun da ona öyle bir (arkadaı) 
deyişi var ki .. Bu söyleyişte 
ben biraz da yanık kokusu 
aldım. Herhalde İvrem buraya 
geliue yalnız gelmez, mutlak 
doktoru da birlik getirir .. 
Oğuz inansız .. 
- O, o. Sen• pek ileri kaç

bn. Batuk her yll Avrupa se-
ferini bırakıp ta bizim Albn
ovamıza baş mı çevirir? 

- Sen benim deyişime ve 
görüşüme bak Oğuz.. Bu sivri 
iğneli ( Arı ) tam özlü çiçeii 
bulmuıtur .. 

- Sonu Var -

DışBakanımızB;y Aras 
Belgratta M. Y evtiç Ve Prens Pol İle 1 

Ehemmiyetli Görüşmelerde Bulundu 1 

BeliJ'at 9 {A,A) - Türkiye eleler hakkmda noktai nazar 1 

dıprı işleri bakanı bay Tevfik teatilerinde bulunulmuıtur. 
Rüştü Aras bugün başbakan Öğleden ıonra saltanat na-
ve dışarı itleri bakanı bay Y ev- ibi prens Pol bay Rüştü Aruı 
tiç ile iki mülakat yapmıştır. kabul etmiştir. Bay Rüştü Aras 

Bu mülakatlar sırasında iki bu akşam Cene17reye gitmek 
lllemleketi alakadar eden mes- üz ·re Belgrattan ayrılmışbr. 

. ····-B. Çaldarisin Beyanatı 
Y unanistanın 

Takviye 
Milli Müdafaası 
Edilecektir 

ATİNA: 10 ( Hususi)- Baş- ve hava bakanlarile, 
vekil B. Çaldaris ne bakan- kendi salahiyettar servislerile 
lar meclisinin, ne de ulusal milli müdafaanın sağlamlaş-
korunma meclisinin milli mü- tırılması ıçını ne yapılması 
dafaayı takviye için a!ınması gerektiğini görüşmüşlerdir. 
gereken tctbirlerin iktisadi İktisadi kaynakların ele gc-
Yanile şimdiye değin uğaş- çirilmesi meselesi maliye ve 
ınadıklarını söylemiştir. iktisat bakanlarile birlikte gö-

Başvekil harbiy~, bahriye rüşülecektir. 
••••• 

Sözlük -···---
Hazırlanıyor 

ANKARA, 10 (Hususi) -
Türk sözlüğünü anıklamakla 
uğraşan komisyon ııimdiye ka
dar 800 kelime seçmiştir. Ko

IDiıyenqn çalışmaıı büyük ~zen
le ilerliyor. · 

. . . 

1 
Fırka 

••••• 
Kongreleri 

Edirne, 10 (A.A) - İki gün
dür devam eden C. H. F. Vi
layet kongresi ıon toplanbsmda 
yeni idare heyetini seçmiştir. 
Kongre yedek azalarla umumi 

· kongreye gidecek olanları Cla 
.eÇtilden ıoiıra · toplanbya ni! 
bayet. · verılmietir • 

Marnıaradaki F eli.ket Kastanıonu .... ..._ __ 
~.-. ....... 111mıırıMummııı:sı:ı.,.R:111 ............................................ ... Saylav Seçimi 

Başlıyor Marmara Adasında Ve Diğer Ada
lardaki Evlerin y·· zde Sekseni Çöktü Ka:ıtanıonu, 10 (A.A)-Mer

kez ve kaza!arda ikinci seçici 
yoklamaları yapılarak namzet
ler kararlaştırılmıştır. Kazalar
dan gelen namzet listeleri 
fırka vilayet idare heyetince 
tdkik ve tasdik edilerek m&-

--------~~----~-----------... --------------------------~ 
Balıkesir, 10 (A.A) - Son M4lrmarada bütün binalar yı-

gelen malumata göre; Kapıdağı kılmı§br. Marmara adasında ve 
yarım adası ile Erdek Marmara diğer adalardaki köylerde de 
nahiyesinde sarıınblar devam evlerin yüzde doksanı çökmüş 
etmektedir. Erdek kaymak;ımı- veya yıkdmıştır. Nüfusça yeni 
nın başkanlığında bir heyet zayiat yoktur. Yalınız bir çok 

vilayetin her tarafında büyük 
bir teessür uyandırmıştır. Her 
tarafta yer yer yardım tertip
leri alınmıştır. 

İstanbul, 10 (Huausi) - Er· 
dekte Marmara adasında sar-

hallerine yollanmaktadır. Üç 
gün sonra ikinci seçicilerin se
çilmesine başlanacaktır. 

fırtına yüzünden irtibatı zorluğa hayvanat telef olmuştur. Hal- sıntılar devam ediyor. Halk Kastamoııuda 
uğrıyan Marmara adasında bu- km iskanı için uğraşılmaktadır. endişe içinde olup yardım bck- Fakirlere Yardım lunmakta ve Marmara ile diğer Balıkesir Hilaliahmer şubesi !emektedir. Şimdiye kadar Kır-
adalardaki halkın ihtiyaçlariyle felakete uğnyan yurttaşlara mızıay icabeden yardımlarda Kastamonu,lO(A.A)-Hallcc

vi içtimai yardım şubesi şim-yakından alakad.'.lr olmaktadır. yardım için teberrü kabulene bulunduğu gibi hiikfunet te 
dilik haftada iki gün olmak 
üzere köylü ''e kentli fakir 
hastalar için Rolikilinik açmı~-

Balıkesir valisi yardım tertibab başlamışhr. Anadolunun güzel yurttaşların sıkıntılarını azalt-
aldıktan sonra buraya dönmüş- köşelerinden biri olan bu yer- mak için bütüu tctbirleri al-
tür. Gelen haberlere nazaran lerin uğradığı amansız felaket mıştı. tır . . ........ ..f ..... 
Maarif Bakanının Gaze-1Türk Lügatını Haz lıyan 

telere Yeni Beyanatı Komisyonun Ça ışmas -·-·-·-Celal Bayar Ankaraya Dönüyor 
r -·-·-.·-Taahhütlerini Yerine Getirmiyen Doktorlar 

İstanbul, 10 (Hususi) - Ma- coğrafya fakültelerinin açıla-
arif Bakanı Bay Abidin gaze- cağım söylemiştir. 
telere beyanatında, yeni sene İstanbul. 10 (Hususi)_ 1929 
maarif bütçesinin on bir bu-
çuk milyon lira kadar olaca· 
ğını, bu yıl yeni imtihan tali
matnamesinin liselerde tatbiki
ne haılanacağını ve talimatna
menin sınıf imtihanlarını kabul 
ettiğini, orta tedrisabn daha 
verimli bir hale konması için 
ehemmlyetle çahşıldı&-ını, yıl 
başında Ankarada tarih ve 

ıcneaindenberi ctibba oda.sına 
borçlannı vermiyen 120 doktor 

icraya verilmiştir. Taahhiidat 

ic.ra vasıtasile tahsil olunacak· 
tır. 

İıtanbul, 10 (Hususi) - Şeh
rimizde bulunmakta olan Öko

nomi Bakam B. Celal Bayar ya
rın (bugün) Ankaraya gidiyor. 

esmi Tatil Günleri 
Kanunu Hazırlanıyor 

ANKARA, 10 (Hususi) - Resmi tatil günleri layihasının layik 
devlet esasından ilham alarak tanzim edileceğini bildirmiştim. 
Son duyumlara göre bu kanun layihası devlet devairinin hangi 
günlerde ve kaç ırün kapalı bulunacağını teshit edecektir. 
Cumhuriyet bayramında üç gün, Yılbaıında ve Ulu.sal Hakimiyet 
bayramlarında birer gün tatil yapılacağı söyleniyor. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

Bugiln Senenin En Büyük İki Filmi Birden 

1 - Çıldırtan Dudaklar 
Llllan Harvey ve John Boles gibi iki sevilen ve çok 

alkışlanan sinema yıldızlarının oynadıkları çok nefis bir film.~ 
Musikisi başlı başına bir harika olan bu filimde Lilian 

Harvey sanat kudretinin kemalini göstermiştir. 

2 - Lübnan Melikesi 
Splnelll - Jean Murat ve Chacatnni'nln oyna

dıkları Pierre Benoif nin bu şaheseri büyük muvaffakıyetle 
devam ediyor. Ayrıca : · 

3 - Foks Dünya havadisleri [en son Türkçe sözlü] 
Sar meselesi, İngilizlerin işgali, Fransa Yugoslavya futbol 
maçı, en son moda kadm tuvaletleri ve daha bir çok mü
hinı ·vakayi. 

4 - Böcek muharebesi [ Miki Mavs ] 
Seans Saatları : Hergün 15 - 18,30 - 21,50 Çıl

dırtan Dudaklar. 16,40. - 20,15 Lübnan Melikesi 
Perşembe ve cuma gtınleri 13 - 16,40 - 20,15 Lüb

nan Melikeai. 15 - 18,30 - 21,5 Çıldırtan Dudaklar. 
Fiyatlarda Zam Yoktur 

İsnıet İnönü Atatürk, 
Toplantılara 

Düı1kü 

Ettiler İştirak -·-·-·-Ankara, 10 (Hususi) - Ye
ni Türk lügatım hazırlamakta 

olan komisyon çalışmasını hay

lı ilerletmiştir. (1200) c yakın 

kelimenin Türkçe karş:lıkları 
tesbit olunmuştur Komisyon 
Adliye vekaletinin (Hak Ba
kanlığı) olmasını: mahkeme 
için (Hak Yeri), haklın ıçın 
(Hak Güden) tabirlerini tesbit 

etti. Dün komisyonun toplan

tısında Atatürk, General İsmet 

İnönü bir aral.k bulundular. 

Komisyon mcsaısme iştirak 

ettiler. 
Ankara, 10 (Hususi)- Say: 

lav seçimi için namzetliklerinin 
konulmasını fırkadan istiyen· 
lerin adedi ( 2000 ) i teca
vuz eylemiştir. ........... 

Yen· Tekaüt Ka .lunu 
'fekaiit Miiddetiııi 20 Seneye indiriyor 

İstanbul, 10 (Hususi) - Hü
kumetçe ha:..ırlaamakta olan 
yeni memurin tekaüt kanunu 
memurlar arasında büyük ala
ka uyandırmıştır. Kanunun han
gi esasa dayanacağını öğren
mek için umumi sabırsızlık gös
terilmektedir. Şimdiden söy1e
nileıılere bakılırsa yani kanu
nun bazı ana hatları belirmiş 

aayılahilir. Nitekim tekaüt h~k
kını kazanmak için gereken 
hizmet müddetinin kisaltılacağı 
ve otuzdan yirmiye indirileceği 
söylenmektedir. Buna karşı, 
eski kanunla otuz yıl devlet 

hizmetinde bulunduktan somiı. 
tekaüde çıkarılanlara verilmek-

te olan maktu ikramiyeler kal
dırılacaktır. 

Bununla beraber, her şeyden 
önce, memurların iıdikbaliııi 

emniyet altına almak kaygı

sıyla hareket eden hükumetin 
yeni kanuna memurları tam .. 

men tatmin edecek tekaüt esa~ 
farı soktuğu u ımiyetfe mu-

hakkak sayılmakta ve memur
ların emniyetli bir istikbale 
kavuşacakları iirnidi gösteril
mektedir. ............. 

• Uluslar Kurum K nseyı 
İlk Toplantının 

Yapılması 
Çarşamba Günü 
Muhtemeldir 

·~·--· CENEVRE, 10 (A.A)-Uluslu kurumu konseyinin llinci dev~ 
resi Tevfik Rüştü Arasın başkanlığında açılacaktır. İlk toplan

tımn Çarşamba yapılması muhtemeldir. Konsey Sar meselesi ile 

hudutlara ait. Irak .. İran ihtilafı dahi! olduiu halde 30 kad~r 
meseleyi tdkik edecektir. 

Kültür Bakanı İstanbulda 
İSTANBUL 10 '(Hususi) - Kültür bakanı Bay Abidin An-

t.aradan ıeldi. Maarif itleri ile unr1nı•ca1f tH B ~ T ·1~ 
• • • eı. -v- • urac. an ıa.yaya 

.-ıdnek ora nıekte1>lerıaı. maarif '1.nnwıunu ht . etl.telıtir. 
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C. H. Fırkası. Korigresi Bitti.~ 
Baıtaraft 1 ittd Salti(etı. -

muavenetin umumi villyet 
mecliaince geaİfletilmesi, yol 
verjüıhüa tlç taksite rap
b ve sabıka borçlanndan 
dolayı mllkelleflerin hapse-
dilmlyerek bedeni milkelle
fiyetle itfua, tq ocakları res• 
minin yanya indirilmesi, otomo• 
billerden •l•nan resimlerin yan ya 
indirilerek n&bet usullerinin il· 
guı. Farka posta ve telgraf 
muhaberabnın ücretsiz yapıl· 
ması, vaktile her ne şekilde 
oluna olsun metrik mallan 
itıal edenlWclen ecri misillerin 
talep .dilmiyerek affı, Esnaf 
ve Ahali bankasına bir kaçar 
lira vererek ortak olanlannın 
hiuelerine ait hesaplann gCSr
dlrllerek halduınm uhabına 
itam••n temini, Ttqkiye tlltiin· 
ctıleriai konaaak için buiday 
korama kamma ıibi bir himaye 
sistemi kuralmua Ye zeriyabn 
tahdidi, lzmir belediyesi iatik
razmm tabitlerlnin azablaralc 
tehrin imarına fınat verilmesi 
pi m6him ve amamal menfratı 
allkaclar eden mes' eleleria tan-

• • !-&. • rd B"IL - • Z11D1 --emyo u. ı .... aıa zı-
rai asaJİI lberinde bayii uzun 
miizakereler cereyan etti. 

llafınclır bam bay Kini -
Zirai asayif İfİ belediyelere bı· 
rakılmıftu'. Fakat bu iti bele'\ 
diyeler hakkile başaramıyorlar. 
Sebebi de menuabn miisUde
sizliğiclir. Belediye bekçileri her 
hangi bir lumzhğın failini ya• 
kalayıp getiriyorlar zabıt ftfa• 
kuı tutmuyor. Mlddeiummni
life veıillyor. Fakat llldMia· 
mmnt ... çahm r'- .._. 
YUI 01-clıkça l'Hlea takibat 
ya~. Ba itiharla ceza 
uaal muhakemeleri bnamma 
hir madde lll•tlli &Wec:liyec:e 
tutulan zahdlum aksi sabit 
olUDcıya kadar muteber sa11· 
larak MlcldeiamDmilerin reesea 
takibat ,.,.wı..ıert- ........ 
nam temhd lbmadlr. 

Bay AH (Tire)-Bay Kininin 
temas •ttiti htledi,.t..ıa sala
hiyetsizlik mevmuna ta&ilea 

ulatb. • --Ôdemit lıe:ı 
leriad• ...,.. ..... Ceftt 
llz.W.TelMiki: 
- ... o.... dilekleri 

jelpit ediLlijf z.... bam 
~ Blnat.We,Jl 
ba dilekler arUmda 1'I' ala
mıyan dileiimia koap_ce b-
ballnl piftnCapa. Ôdemif 
ifÇi Jradmlan ~t1t1a zmamn
tlü IOlri liof bwkta ve 
bayatlardô kiu•••k ~ zor
luk ~ler. luitibarli 

tltlhıı••· lelU'IJ 1iot -... .. .... ,. it tem.i içi1i 
~ Ye elektlikle mltelmrik 
dotriaiaa ~ falait •din...__ -.eya 

blylk dolwM eYlerilllD •· 
Jarik it ....... renliletil
me.wD te•W riea: ederim. 
SIZ - Weliluiu ~ Nf 
MelatHt ,me iRi _,..mey,. 
-11111111 •••J•_,.* Weclife· 
lerhn aiab ~etWiüu bu 

·~ ...... ....-:. 
~ lailiiii1• ......... ~ 
~ü'iRP~YUif~ 
m ~ paJ ~lpt'9n 
~ ,_.. ... 

=--~ . -
~-~~ letUe liielieleliii lilllliditlıi 

:11.·~ .. -; .. 
aMlld: 

- Aml laaatahk belediyele
" verilen vuifeleie makabd 
gelir membalan temin olunma-
masıdır. Zirai asayişin temini · 
ni belediyelerin mecburi veza
ifi aruma almmıtbr. Bağ •t 
bahçe mezruabn korunması 
için senede kazalann beş alb 
bin lira masraf yapmaları ge
rektir. Buna mükabil varidat 
dü ünülmemiştir. Bazı beledi-

miidilril bulunmam hasebile 
heyeti celil~nizi tenYir etmek 
isterim. 

Esnaf Ahali bankası işi ra
porda zikredildiği gibi değildir. 
Bankaya hissedar olan ve ta· 
,hhütlerini yerlerine getirenler 
temettülerini ve hisse senetle-
rini almışlardır. T emettülerjni 
almıyanlar taahhillerini yerine 
getiremiyenlerdir. Bankanın ku· 

Ocik ve nahiye koagreleri00 

nİD hir senede ••J• iki MDecle 
bir topJanmuı keyfiyeti lzmir 
azası bay Kemal Bayındır azası 
bay Yusuf Ziya, bay Halim 
Cavit arasında milnakaşayı mu· 
cip oldu. 

Bay Avni Doğanın tek
lifi üzerine vilAyet kongresi mü
zakerelerine ait zabıtlar göz 
önünde tutulmak suretile bu diJ~k 

kah arkadqlarm taahhutlerine 
aadık blmalanna hUltUi Wr 
kıymet vermektedir. Umumi 
vil&yet meclisleri, belediyeler, 
htik6met bizden iken bize 
ayda bet kurut veremiyen 
adamın herhangi bir ana baba 
gtinünde hayabm verebilece
ğini ummak abeı birşeydir. 

Aidata para mefhumu için 
değil bağhlık bakımından top· 
lamalf istiyoruz. Aidatı vermi
yen arkadaşlann senevi ceza
lan icin nizamnamelerimizde 
ağır hükümler vard r. Buna 
rağmen itiraf eder"m ki i ba
tında bulun.an idare heyetleri 
de hu parayı istemeği tanz"m 
edememislerdir. Bu i ·n de ye-
ni idare heyetine bırakılmasını 
teklif ederim. Bu teklif ve 

~------'111ıı 
Çekilen Tazim 
Telgrafları 

AtalUrk 
C. H. F. genel başkam 

ANKARA 
İzmir vilayet kongresinin 

üyeleri büyük adınızı ayakta 
olarak ve içten gelen yilk· 
sek bir duygu ve saygı ile 
andılar. Uzun yıllar başı
mızda ve başımızın üstünde 
kalmanızı yurt için kutlu, 
u' us için uğurlu bir dilek 
o1a ak ytlceltiriz. 
(. ]{ Z. . t•ılity t kongre i ba§kaıu 

A. Dogan 
ismet lnönU 

C. H. F. genel bqkan vekili 
ANKARA 

Vilayet kongresinin üye
leri ulus için yerinde ve yü
ce işlerinizi saygı ile andı
lar. Uzun yıllar İf başında 
ve başımızda kalman1Z1 can
dan bir dilek olarak yücel
tiriz. 
C. H. Ji. ı·ild.y t kongresi başkanı 

A. Dogan 
Recep Peker 
C. H. F. Genel yaza ı 

ISTANBUL 
Fırka vilayet kongresi de· 

ğerli adınızı alkııla anarak 
saygılannı yüceltmeie beni 
memur ettiler, arzederim. 
C. ll. 1. ı·itayet 'kongreBi ba§kanı 

A. Dogan 

Recep Pekerden gelen 
uv.,p 

C. H. F. villyet kongresi 
baıkanhğına: 

tZMIR 
Değerli ar~ yü
ce~ ES.eyc gi· 
neşler doğsun. Sai olunuz. 

· Recep Peker 
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Bayramda Aysel . ··-·-' 
Elhamra Sineniası İzmire Bu Türk 

Filn1i İle Yeni Bir Hava Estlird: 
)a:a11: J' :rırı K · .. rıl ll.laı; 

Yeni ı-\ ·ır sü.• n 1arında fotlı ötüyor. (Aysel ) d.! muzik çok 
c!.ud •ğuırl.: ( A1"el) i l..uvv"'t~id'r. Kflh hicı·ana mate-

·~ib::t ·~~ görır ~de:ı ö - ren- me dônen tekerleklerile yaylı 
• • ı i Asır ela Ay.;_l hi- bir araba yol alırken muzik te . ' 
J. ... a •:ı pek yumuşak, çol: sesine elemli bir ahenk kat-

. t ot ı.• l 1 ., kAh k k • ~ ı u.r a .... :n ı e mı~tır, a yazın sıca a şam-

~ • "·..: n çek zar~f ve I · .. i farında harmanlar savruluyor, 
. ·. • 1..; 'ı'' .'.'.ıesi o!aı·ak ken i- y:ne o krenata Anadolu ak-

8. u c u n uştu. Bayram arife- şamlannın hüzünlerini ufuklara 
"l ne E bıımra bayram iç'n doğru çalıyor. Fulut çopan n~ğ-
( Aysel ) i il An e!. isH. Üç g:.in meıcrmı yaparken haşin tiz 
b"'Yranı, binle ce İzmirli bu n-li- !·rene ada daima ötüyor, ( Ay-
zel f'l ~ ~ mi seyretti. İzmir temaşa sel ) d~ teknik kuvvetlidir di-
a minele do a~anlar hiç şüp!ıe yorum, çünkü son zamanlarda 
;:nıiyorum ki şimdiye kadar gördüğümüz Amerikan filimle-
1' urk aktörlerinin oynadığı fi- rinc alışık kulaklarımıza ya-
u:nlerden bu cins bir filim bu- b:ncılık venniyen Fransız ve 
~p gösteremiyeceklerdir. Cici Alman filimleride dahil olduğu 

erber şık, cici, Karım Beni halde Garbın sinemacılık tek-
Aldatırsa da oynak hoppa bi- niğini burada ( Aysel ) de bel-f e~ ?Peret idiler. Balet heyet- ki de fazlasile görüyoruz, man-
1 crının bir ahenk ile kaldırdık- zaralar, çağlıyanlar, projekei-
~rı bacaklara oynak, şakrak yon, dekor hepsi hepsi çok 
bır muzik arkadaşlık ediyor, eyi. Sinema yıldıılannı hep 
nükte, muzik ve zarafetten mü- Türk olmıyan kızlardan, kadın-
rekkep birer vodvil scyredi- iardan görmeğe alışık gözümüz 
Yorduk. Fakat ( Aysel) İ bun- burada Feriha Tevfiki hiç te 
lar arasında şöyle tarif etmek Amerikalı, Holivoot artistlerin-
gerek: 

( Aysel ) Anadolu köy haya- den farklı bulmuyor. Elhamra 
bn1n, hissin, necabetin, muzik- bu hafta İzmirin hay huy ha-
ve tekniğin ta kendisidir. ( Ay- yatına öyle güzel öyle zarif 
sel ) de Anadolunun mandıra . o kadar ince bir filim prejanta 
kokulu sabahlannda uyanmış ettiki nasıl diyeyim, bayramda 
nıandaların boynuz sallıyan yü- izmirde ne vardı derseniz ( Ay-
rüyüşleri. memelerinden süt •el ) vardı demeği tam bir ce-
sağd ıran ineklerin köy kokusu vapdır diyorum. ( ~ysel ~ zan 
serpişleri var. ( Aysel ) de edersem Elhamrada bir hafta 

Anadolu yaylalarının, öz vatan daha gösterilecekmif, doğru 
bucaldarınm akşamlarını bes- ise çok isabetli bir iı olmuştur. 
telcyen bir ( krenata ) var, o ( Ayıel ) i muziki ile, filmin 
krcnata arasıra ( Ayıel ) in ve tekniği ile anayurt tiir ve ko-
Anadolu kadınının kasidelerini kusu ile dolu eıerdir diyorum . 

••••• 
ÇARDAŞ FÜRTIN 

Gelecek hafta Elhamra sinemasında geçeceği ilin edilen bu 
Şen operet bilhaı:;sa musikisinin cazibesile tanınmıştır. 
1

•1 • 11 ••r9••••• • •• • • ••ı ıııııııııııııııııı•••ııııııııııııııı ••••ııııııııııııııııııı• c• ı 

1934 yılı içinde yeni bir yıldız daha belireli. Marle Obe
ron aclmı lafly&a il• La,ilis artisti "Tile Scarl~t Pimperl!el,, 
~ele tahmialerin çok feikiae çıkan llir •uvaffa~yet ka
lanınıtbr. 

teni Asır Sahffa 7 - T === -
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llulyan 41·listlcrindcn llicardo Raoca - ru.zgıhı }j ilmmılc - . Jtalyan ArtMI riııdeıı l'alraııclte - .Twıı11e JJ cır rolıı ttl -

Roma (İlk Kanun) -ltalyan tının yeniden canlandığını gö- Toskanada, Terrenia' da, Li- - Hayır Romada .. "Barbier 
sineması ne halde bulunuyor? rüyoruz. Hele son zamanlarda vomo'da Avrupanın en ınuh- de Seville,, filmini de önümüz-
Propaganda işine çok değer yapılan "Herkesin kadını,, filmi teşem stütyoları yapılıyor. Ak- deki Mayista yine Romada çe-
veren Faşizmin sinemacılıkta büyük bir muvaffakiyet kazan- denizin Hollyvood 'u burada keceğim. 
oynadığı rolü öğrenmek meraka dı. Yeniden Jtalyan filimlerin- yaratılıyor. Fikrimce yakın bir Herkesin kadını filminde 
değer bir şeydir. 1914 senesi- den, sanatkirlannda ı bahse- zamanda bu şehirler sinema- baş rolü henüz dünyaca ta-
ne kadar İtalyan sinemacılığının dilmeğe başlandı. "Herkesin cıların cenneti ~olacakhr. nınmamış bulunan İsa Miranda 
acunda büyük yeri ve ünü kadını,, filmini çekmiş olan Bay - Bu maksat a anıkhmmış namında bir artiste tevdi ct-
vardı. Cabiria,Jül Sezar, Kova- Max Ophulı İtalyan sinamacı- bir proğram var mıdır? tim. İkinci derecede rallan 
diı gibi büyük filimler, Pina lığı hakkında şu beyanatta bu- - Zannederim. Stutyolarm görecek artistleri seçmekte 

Meniçelli, Almiranda Mançini, lu~uf:,~~t hiikfımeti İtalyan yapısı hayli ilerlsmiştir. İnşaat zorlukla karşılaştım. Burada 
Franceska Bertini gibi ev- bitince ilk çevrilecek film Be- cıliazlar Berlin, Londra, Pariı 
rensel ün kazanan artistler sinemacılıtı gençleıtirmek için nito Mussolini'nin "Yüz Gün,, studyolarındaki kadar modern 
b t · tm• ı d. O son giinlere kadar bir plan ha- adlı. facı'st tarı"h! eseri ola - olmamakla beraber çok yük-unu emın e ış er 1• gün- zırlamıt değildi. Matbuahn ba- y -

lerdenberi İtalyan ı ine m a şında bulunan Kont Ciano si- cakbr. sek teknisiyenlcr vardır.Birkaç 
sanatı inhitat devresi geçirdi. nema işinin de başına geçince - "La Signora Di Tutti,, a 1 a kadar Avrupanın en en-
Yillarca allren aeııizlikten son- hayretle karfılanmağa değer filmini T errania' daki stutyo- teresan filimlerini İtalyama 
ra ltalyada beyaz perde sana- bir mucize ,.aıterdi. Bugün larda mı çektiniz? vereceğine emin olabilirsiniz. .......... R~;; ... Çiiğ;iiiikl;;; ...... ~ ........... Ç~ld~rl~;·· .. o~d;ki~;·= .... . 

Bu Filme Lazım Olan iki Yüz 
Güzel Kızı Seçmek İçin ... 

Bir Güzellik 
Avrupa ve Amerika sinema 

.mecmualarında iamine sık sık 
teaadüf ettiğimiz, fakat bu se
aeye kadar hiç bir filmini gör
mediğimiz çok yilk
aek bir artiat Yar
dır. Eddie Cantor 
senede yahuz bir 
film çeviren ve her 
sene çevirdiği bi
ricik filmde rol alan 
yüzlerce kızdan bir 
Jcaç tanesi !:inema 
yıldızı o!an bu za-
tın filmleri çok yük
sek para mukabi-
)>ilinde verildiği için 
fimdiye kadar Tür
kiycde ç • lıpn film· 
cileri bu paraY.ı 
yermeğe cesaret 
edememiflerdi. 
· Eddie Cantor'ın 

bu sene için çevir· 
diği "Ro.ma çdgın
lıkları" isimli filmi 
gar en filmciler, bu
nu o kadar cntres
aan ve o kadar gil
zel btılmutlardır ki 
istenilen yikaek ücreti vermek
ten çekinmemifler ve Ttırkiyeye 
lıeniiz Tlrkiyenin tammadıiJ, 
fakat Amerika ye Avrupalıların 
Çıldıruaya aeYdilderi bu yüksek 
artiatia _ilk filmi sinnİftir. 

Roma ~klan imaini tqı .. 
jaa bu m., l'eçealerde İatan-

Müsabakası Yapılmışh 
bulda göaterilmit ve senenin 
en bily&k basılabm yapmışhr • 
İki hafta mütemadiyen göste
rildiği halde Beyoğlunun en bü-

yük smemalanndan biri olan 
Saray sineması her pn her 
seaaata lıınca)uaç dolmuıtur. 

Ba filmi yapmak için ite bat· 
Janmuclan evvel eıki Roma 
im~atorunua nedimeleri, eaki 
Romaam eıir puarlannda a
blacals: dzel eaireleri teni 

Lilian Hanrey'in En Muvaffak Eseri 
Bayramda "Lilbna Melikesi,. ı ki müdüriyet bu vadında sebat 

filmini göıteren Tayyare sina- ediyor. 
muı bayram sonu için proğra- Çıldırtan dudaklar filminin 
mına Lilyan Harveyi~ .Joh~ mevzuu çok zariftir. Alelide 
Bolu ile beraber çevırdıklerı hatta biraz da acemi bir bar 
"Çıldırtan Dudaklar,, iıimli bir artistinin, bir tesadüf eıeti ola-
filmi ilave etmiıtir. rak kıralın otomobiline binmesi 

Senenin en büyük filimle- ile başlıyan bir macera, bu ar-
rin.len sayılan Lübnan m~li- tiatin, kral ile evlenmeıi Ye 
kesini gCirmiyen halkımıza filmi kl'aliçe olması ile nilıayet bul-
g6rmeleri için hazırlanan bu maktadır. 
fınatta " Çlldırtan dudaklar ,, Filmde o kadar zarif teu-
gibi Lilyen H~eyin bu -çok düfler ve o kadar güzel bulut-
sevilen sinema yıldızının en lar vardıa ki inun seyreder-

ken katıla katıla gülmekte• 
muvaffak bir eserini de bera-

kendisini menedememektedir. 
ber göstermek hiç ıüphesizdir Biz bütün okuyucularımıza 
ki ıinemacıhk noktai nazarın- " Lübnan melikesi ,. ve " Çıl-
dan bir fedekirhktır. dırtan dudaklar ,, Jibi iki bl-

Fakat zaten Tayyareaineması, yük filini lihtiva eden Tayyare 
ilk açıldıjı fÜD, halk için her ıinemaıı programından istifade 
fedakirhja saz. aldıj'ını v• etmelerini samimiyetle tavıiye 
alacap vadetmifb: Anhyoraz ederiz. ,, 

....................................................................................... 
etmek üzere icap eden iki yüz ıaray ıefahetlerini, Romanın 
~el kızı tedarik eylemek için meşhur cıir pazarlarını, diHere 
Amerikada bOyik mllkifatlı bir destan olan Roma laamamlanaı, 
siizeUik m~abakuı açılmııb. ve araba koıulannı ıöreceğiz. 
Bu müıababya filn&lt ve ce- Filmde, en b&yiik rolü oyna-
nubt Ameril(adu 85570 kız iı- makta olan Eddie Cantor'dan 
tirlk e~: BuDlann •raıın- baıka tanınmıı sinema yıldız-
dan aeçilen 200 flizel kız ay- 1 d G p · · 1 ı • .......ı-.;;; etiftik arın an raı eııgı ıle Glorya 
ar~ ça ........... ~~ Y - Stuart ta vazife almıılardır. 
lerıne kanaat re ten ıonra e, .. .. d k. h f ı 
filmin çevrilmeme bqlalllDlf· nwnu~ c ı • ta zmirde 
hr. Oç ilin metre mualujunda T •>:yare tınemaaında ıöıteril-
olan llu film için 45000 metre ·~re baılanacak olan bu fil-
film aarfedilmif Y& bu 45000 mın IDCYıuu hakkında haftaya 
metre fdmia Jahu iç. bin met- dalıa fazla tafıilit verece;iL 
resi •hnm•tb"~ Maamafih biz ıimdiden okuyu-

S.. milyoa do..,_ mal olaa culanmııa .. Roma çılgınlıkları -
hu &ı.a. uld ltoaa ıehrini, .. nı •• bu yllÜ.k filini oym,;. 
Roma• -~I . . • ı~ en ilıti- . ~~ Caatr'u hararetle tavaiye 
... .... erme aıt . •avlan, ederiı. · 
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Alman Hauptmann Li" e ·g · Çocuğunu 
Ka Ve ö re ar Mıdır? 

Lindh rg Te I auptınanıı Birbirine Bir a {in Oturmuş en 
·ıonıetre zak Inıişler Dın·< ular 

'*® *K'i"*1?:~~ım;m;:a11rm1Diilıs::ıa:=rc~::c.3:ıziE!f.ZJll.35& 

Lindbergin Karısı Herkese Heyecan eren B·r ifade Jle 
Istırap Günleıinin Safahatı ı Anlatıyor 

Telgraf erkczf ne 
Dönen Bir Mahkeme 

Amerika ve Avrupa gazete
lerini bugün en çok alakadar 
e::lcn bir mesele: Tayyareci 
Lindberg'in küçük yavrusunu 
ı~açırıp öldürmekle maznun 
t fauptmann adlı Almanın mu-

kemesidir. Dava Amerikada 
• 1emington kasabasında başla
mış ve bir kaç aaatte, ilk y·· -
zünü değİ§iirecek l!adar: iler
lemiştir. 

Ne tuhaf memleket! Dün 
lıalk kaynaşıyor, aılnşıyor, ha
berleri tefsir ediyordu. Bugün 
adliye sarayı etrafında an
cak elli kadar meraklı var. 
Umumi alaka eksildi mi? de
ğil; fakat Amerika da haber 
veren vasıtalar şimdi o kadar 
mükemmeldir ki herke<J sıcacık 
yuvasında, ocak başında radyo 
ıle muhakemeyi, orada imiş 
gibi takip ediyor, adHye sarayı 
etrafına bu maksatla 300 den 
fazla hususi telgraf teli çekil
m" şf r. 

Jlc 'f'111<mu Asker iı.cıı 
Açık Ve Bol lşıkh 

Bir Salon 
Mahkeme salonu geniş ve 

bol ışıklı bir dairedir. Burada 
kesif bir kalabalık dirsek dir-
seğe duruyor, bütün gözler 
şimdi içeri giren suçlu Haup-
tmann 'ın üzerine dikiliyor.Maz
nun çok sararmış, fakat 
çok sakindir. Hiçbir heyecan 
C!cri göstermiyor. AvukC"tlan
nın yanında, kocaman bir po
lisin muhafazası altında yer 
almışbr. Arkasınde, çok mü-

teheyyiç görünen karısı var. 
Fakat Hauptmann ona bir de-

fa bile bakmadığı gibi Kolunel 
Lindbcrgh içeriye girip ken
disinden bir metre mesafede 
y~r aldığı zam~n burnunun bir 
kılı bile oynam;mışh. Zaten 
mahkeme saatlerce sürerken 
hu ik iadamın da hiçbirı ötekinin 
yüzüne bir defa bile bakmı

yacaktır. Sanki birbirinden 100 
kilometre uzak imişler gibi. 

Llndbergh Bu Mti? 
Bununla beraber, kendisine 

vekalet eden belediye reis mu
v :nin Lova dönerek Hamptmanın 
k·sık sesle Atlantik kahramanı 
h .kkında konuşmuftur: 

- Kolonel Lindbergb bu 
mu? Onu biç rCSrmemiştim. 
Gazetedeki resimlerine ac ka
• aı benziyor! 

Ma:nım l!aııpmmm 

JUrller Nasd sine gönderilmiş iç gömleğini 
Seçlldller? gösterdiği zaman, zavallı an-

Önce davet edilen 150 ne ağlıyor. Fakat kocasının 
jüriden yalnız onu nihayet azımkir bakışı altında çabucak 
alıkonmuştur. Her birine şu su- kendini toplıyarak bir gayret 
aller sorulmuştur.İdam cezasına 
tarnfdar mısınız? Değilmisiniz? 
Bu df va h.:.kkında önceden bir 
fikriniz var mı? 

Juri ofac kforın bir çoğu k11-
naatlerini nçıkca bildirince ge
ri çcvrilmiş!crdir. Zira Ameri
kada juri azam idnm eczası 
hakkında bir kanaat sahibi ol
mamalı ve görulecek dava hak
kında hazır fikri de olmamalı
dır. Şurası dikkate şayandır lci 
maznuna karşı hiç bir taraftan 
hiddet ve nefret emaresi gös
terilmemiş ve salona girince 
hiç bir gürültü çıkmamıştır. 

ŞahlUer Dlnlenlyor 
İlk celsede, on saat müte

madiyen şahitler dinlenmiştir. 

Koloncl Lindbergh ile kansı

nın ifadesi hcyccanln beldeni
yor. İlk ihbarlar hilafına ola
rak, cani tarafından kullanılan 

merdiven üzerinde keşfedilen 

parmak izlerinin Hnuptmann'm 
parmak izlerine uymadığı söy
leniyor. 

hunci GUn 
Flemington 4 İikincikanun -

Siyah elbiseli, ince, narin genç 

bir kadın, sararmış ve yaslı bir 

yüzle hıncahınç dolu olan mah
keme salonuna giriyor. Bir fı
aılb, sonra acıklı bir sühu~; 

Anne Leindbergh ... 
Madam Lelndberg~ Şahit 

Anne Leindbergh şahit ye-. . . . 
rmc geçıyor ve yeırun verıyor. 
İlk sorulan sualleri dikkatle 
dinliyor. Sesi tatlı ve açıktır. 
Büyük felakete rağmen, sükü
netini muhafazaya aımettilti 
besbelli. Bununla beraber, bir 
çok defa, sesi titriyor, elleri 
tekK1lüs ediyor, buğazında bır 
hınçkmk boğuluyor. Müdde
iumumi Wille.ntz 13 numa
ralı auç bclgui olan bebenin 
lcacıran adam tarafından aile-

JJaupmaım J tintal: 

sarfediyor. gülümsiyor ve ifa
desine devam ediyor. 

Şen, GUIUşken Bir 
Yavrucuk 

Sabah celsesinde, sade ve 
son derece heyecan verici 

b:r bc!agatla cinayetin bütün 

tafsilatını &nlatan Müddciumu-
mi Annc'a WiUel)tz sualler so
ruyor. Bu adli "teferruat ara-

sında genç annenin çektiği ıs
tırabların dehşeti korkunç bir 
büyüklükle gözüküyor. 

- l Mart tarihinde ne yap
tığınızı lütfen anlatır mısınız, 
Madam? Anne, diğerlerine pek 
benziycn bu günün bütün ha
diselerini sadelikle ve açıklıkla 
anlabyor. Bütün gün yavrusun
dan ancak öğleden sonra kısa 
bir gezinti için ayrılmıştı Se
vimli, sarı~ın, mavi gözlü bebe-
den bahsediyor, onun huyunu, 
tab:atlarını anlatıyor. 

- Bütün Sabahı onunla bir
likte geçirmişti~. Öğleden 
son:ra da beraber oynadık. Şen, 
gülüşken bir çocuktu. Yirmi 
aylıktı. Ve aile efradının hep
sini tanırdı. Gezintiden döner
ken odasımn pcnçeresine bir 
çakıl attım. Miss Gov onu kol
lan arasına alıp bana gösterdi. 

- Çocuğunuz sanşındı, de
ğ "I mi? 

- Sarışın ve kıvırcık. 
Anne sararıyor ve sendeli

yor. Esrarengiz bir heykel gibi 
duran Hauptmnnn hafifçe tit
riyor .. 

" Sanşın "tC kıvırcık. .. ,, 
Evde Telaş 

Akçam yemeğinden sonra 
Miss Gov deli gibi salonn ine
rek yavrunun kaybolduğunu 
bildiriyor. Kolonel ve Anne 
odaya çıkıyorlar. Beşik bomboş. 
Anne son derece müteheyyiçtir. 
Göz yaşları sC1Sini bkıyor. Son
ra o dehşetli saatlan, kocası
nın gece evden çıkıp ormanlar
daki araştırmalarını anlatıyor. 
Evde umumi telaş var. Polisler 
gazete muhabirleri üşüşüyor
lar. Bir kanşıklık kabusu. Hala 
bu kabusu gözleri önünde. 

Sonra aracı Gondon'un es
rarengiz, fakat görünüşte gök
ten inme müdahalesini anlatı
yor. 

Mezarllkta Meş'um 
Şantaj 

Mliddeiumumi Willentz bu 
korku günlerinin dehşetini an
latıyor: 

"Önünüzdeki şu caninin, mer
divenden inerken düşürdüğü 

llukimi llu:ımoulcı 

bu çocuk, dallar altındaki bir 
çukura üstünkörü gömülmüştü. 
Ölü bir çocukla cani ne diye 
meşgul olacakb? Evden bir 
kilometre mesafede, çok ajır 
olan el merdivenini bırakbk
tan sonra, Houptmann küçük 
cesedin elbiselerini çıkardı 
küçük kurbanına arhk ihtiyacı 
kalmamıştı. Fakat ileri de 
Brouks mezarlığında oynıyaca
iı komediya için, elbiselerine 
ihtiyaç .. vardı." 

Müddeiumumi Willetz me
zarlıktaki mülakatını anlattı. 
Kolonel Lindbergh otomobi
linde beklerken Ladon yalınız· 
ca ilerlemiş ve cani, bir kaç 
günden beri çocuğunun cese
dinin bir çukurda çürüdüğünü 
bildiği halde, ona şu suali sor
mak yüZ!üzlüğünü de göster
mişti. 

" Doktor, yavrucuk ölürse 
ben cehennemde yanar mıyım? 

Müddeiumumi ıonra bir zen
ci tarafından cesedin nasıl kq-
f edildiğini anlatıyor. Anne bun
ların hepsini , dinlemeğe m~c

bur oldu. Yerinden kalkbiı za
man dinleyenler arasından uzun 
bir örperme geçti. 

Mfidaf aa Ye killeri, uygı eseri 
olarak, zavallı Anneye ıual 
sormaktan nzgeçtiler. 

Kolonel Liaaberp ifacle.i 
yanna lcaldı. 

11Kanunuaanı1eas 

En Büyük Tehlike 
Sar . Toprağını Kazandıktan Sonra 
Almanya Avusturyayı Da Yutmak 
stiyecek Ve Ergeç Harbı Fitilliyecek 

Paris, 6 {Hususi) - Alman
yanın gözde yazarlarından 

iken, Hitlerc boyun eğmediği 
için, yurdunu bırakmağa kat
lanan Heinrih Mann, Sar bü
yumu üzerinde yazdı2-ı bir 
makalede diyor ki: 

Sar ahalisinin, bugünkü şekli 
içinde, Almanyaya dönmekte 
hiç bir menfa tları yoktur. Fa
kat zora ve tazyika dayanan 
rejimlerin züğürt düşünceler 

üzerindeki cazibesi, Sar ahali
sinin - göze görülmez bir 
zorbalığa da boyun eğerek -
A lmanya ile birleşmek isteğini 
bildirmesine sebep olacaktır . 

Pclcbisit esnasında kargaşa
lıklar, uluslar araaı kuvvetlerin 
hazır bulunmasından ötürü, 
çıkmıyacaksa da Fransanın Ce
nevrcdiki övülmeğe değer çalış
ması sayesinde böylece koru
nan barışı, yazık ki Sar yine 
tehlikelerle karşılaştıracaktır. 
Çünki bu işteki muvaffakıyet 
Alman diktatörünii daha ihti
yatsız kılacak ve daha çok ıey
ler aramağa kışkırtacaktır. 

İşin doğrusu, Sar'da, belkide 
çok güze çarpacak gibi olma
makla beraber, ekseriyet el
de ettiği halde bile, Hitler 
mağlup sayılabilir. Çünkü inti
hababn az çok serbest şekilde • 
yapılması temin edilince, mu-
halefetin mühim oldugu göze 
çarpacak va Almanyadaki uy
durma plcbisitlerde hn1kın 
yüzde 95 i Hitleri tutarken 
Sar' da Almanya.ya karşı değil, 
fakat Hitlere karşı mu~alefe
tin yüzde beşten, ıöz gelimi 
yüzde otuza çıktığı görülecek
tir. Bütün dünya anlıyacaktır 
ki apaçık zorbıılık olmasa, Bav
yera' da veya Almanyanın başka 
yerlerinde de bu nisbette mu
halefet kendini gösterecektir. 

HitJer, Sarın Almanya lehinde 
rey vermesini kendisi için rey 
venniı gibi gösterecektir. Doğ
rusu ıu ki, eğer Alman cum
huriyeti ortada dursaydı, Sar 
yüzde 95 bir ekseriyo:tle ona 
kablmağa istek göıterecekti. 
Şimdilik vaziyete hakim oldu
iu için yüzde yetmiş belki da
ha az bir ekseriyeti Hitler, Al
man umumi efkinna, yüzde 
yüz bir tasvip gibi göstere
cektir. 

Almanya 800,000 nüfuslu 
bir toprağı Hitlerin idaresi 

altında kazanmış olacak ve 
Nazi propagandası bunu bir 
Austerlitz zaferi gibi gös
terecektir. Fakat öyle za
fer terane1erile yaşayanlar, 
daima yeni zaferler kazanmaga 
mecburdurlar. Dişten tırnağa 
kadar silahlanan Alman mille
ti, bu uydurma muvaffakıyet

ten kurumlanarak daha haki
ki zaferler istiyeccktir. O z~· 

man Hitlcr, ister idemez, 
800,000 Sarlı yerine diinyadan 
7 milyon Avusturyalıyı istiye
cck ve Avusturyayı ele ge
çirmek ~artilc acun işinin eıı 

sağlam direği olacağım söyli
yecektir. Sar en sonra bir 
Avusturya meselesi olamıya

cağı ve bahusus buda kabul 
edilse,Almanyanın daha birçok 
memleketleri ilhaka kalkışacağı 
kanaati ileri sürülürse, harp 
patlıyacakbr. 

Bundan böyle harbın onunc 
geçmek için Avrupa, bile bile 
harp isti yen biricik ülkenin bü
tün aşırı isteklerini önceden 
basmağa mecbur olacaktır. Bu 
memlekette herkes muharebe
yi seve seve başlanna çıkar

dıkları bütün zorluklann muh
temel sonu sayıyor. Alman ge
nera!Ian sağlam düşünceli ve 
realist Almanlardır. Fakat on
lar da bu havaya uyuyorfor. 
Rejime ruh veren onların rea
list düşünceleri değildir. Bil:.
kis, iş b şındaki bulanık ~u 
avcılarının çırpınma ihtiyaçları 

orduya da bulaşıyor. Hitler hü
küm !:Ürdükçe harp önüne ge-
çilmez benziyor. Doğrusu d -ı 
odur ! Bu adamın iş başınd:ı 

olması ve etrafında yarattığı 

hava günün birinde harbı pat
latacaktır. 

Bununla beraber, bu adam 
eıki Fransız muhariplerini de 
aldatmış, o derecedeki sanki 
onlarla tek kelime bile bilmediği 
Fransızca konuşmuştur ôylcki 
bunlar şimdi Hitlcri barışçı bir 

diktatör sanıyorlar. Fakat iyi 
biliniz ki Hitler Alman mille
tine kartı gösterdiği zorbalığı 

diğer milletlere karşı da gös
termeğe hazırdır. 

Bu adam böyle oldukça bü
yük tehlikeden şüphe etmeyi
niz. Onun değişeceği umulma
sın. Hitlere ve rejimine aşk 
Hin etmelde banşa yararlık 
edilmez. 

GELDi 
Bursa Süt Tozu: Fabrikası mamulatından 

Memedeki Çocuklara Mahsus Glaktoz 
Büyüklere 

Mahsus 'ABER 
Sütleri Çok Nefis Ambalajlarda gelmiştir 

Ege Mıntakası Deposu L• 
'fürkiye IOD 

Çikolata Fabrikası İzmir milmc11illigi : Osman Zekinin 
Şekercilerde f stanbul paıan. Telefon : 244t 

Ve Heryerde Arayınız 
4-4 (1121) Cu. 
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•• afii Eyi u 
ayT. 
Alma 

üştü Arasın 
ar Memn 

aşkanlığından 

Bcrlin, 1 O (A.A) - Alman 
İstihbarat bürosu bildiriyor; 

Türkiye dışarı işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Arasın Sar ple
bisitisi mecıelesinin halli esna'
sında uluslar kurumu konseyine 
başkanlık etmek üzere Cenev· 
reye seyahati hakkında tefsi
ratta bulunan gazeteler çetin 
ıncs'uJiyet itibarile zengi olan 
bu vazifenin ifa ı ve hatta 
hekJenmiyen bazı zorlukların 

z a 

1 

Görünüyorlar 
halli için uluslar kurumunun 
Türkiye dışarı i!>leri bakanın· 
dnn Jiaha Jiiyık ve ehil siyasa 
damı bulamıyacağına Alman

yad herkesin emin olabilece
ğini yazıyorlar. Gazeteler di
yorl r ki: 

Uluslar kurumunun aradığı 
şekilde hakkın bizim tarahmız.
da olduğunu bilen biz Alman
lar Rüştü Arastan daha iyi 
sulh müdafii isteyemeyiz. 

a ara 
2) Senelikten (7) Seneliğe 

İzmirde Stok Vardır 
Fiatlar Rekabet Kabul Etmiyecek Derece Ucuzdur 

Umumi satış mahalli: Karataş tramvay caddesi vapur iske
lesi karşısmda Nu. 113 bayi Alıat. 

~~~~ 

1 

Terakki Ziraat Türk anonim şirketi hisseleri Sümerbank na
mına şimdilik yalnız Uşakta alınmaktadır. 

50 liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı, 
fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek, diğer yansı 
için hisse snhip1arine birer vesika verilecektir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse ahiplerinin kendi
leri veya vekiletnameli vekilleri tnrafmdan fabrik mıza bizzat 
müracaat lazımdır. 

Bedelin tesellüm ve ibra muameleleri dolayisile yalm:ı: mektup 
ile tediye yapılamamaktadır. 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde satın alma işi ileride 
Sümerbank tarafından yapılacak,şckil ve şartlan Sümerbank ta
rafından gazetelerle ilin edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço
ğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat ı:ehmetine girilmemesi ve 
111üracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilan olunur. (1142) 

Kanzuk öksii Ü ş rubu 
( Slropektoral ) 

;ı 

lzmlr B ledly inden: 
- 84 numaralı danın Ça

yırlı bahçe mevkiinde 102,20 
metro murabbaındaki arsasının . 

mülkiyeti belediyede mevcut 
şartname dairesinde sahi cak
br. Bu abş açık arttırma ile 
29111935 Salı günü saat 16 da 
belediye encümeninde ihale edi
lecektir. Bu arsanın beher met
ro murabbaının bedeli muhnm
meni 125 kuruş olup umumu 
127,75 lira tutarınde.dı.r. Şart
name örnekleri belediye encü
men kalemindedir. İştirak için 
bedeli muhammen mecmuunun 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
muvakkat teminat para olarak 
ve yahut 2490 numaralı kanu
nun sarabatı dahil nde tevdi 
olunur. İstekliler yukarıda söy
lenen gün ve saate kndc:.r mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 80 (33) 
- 53 numaralı adanın dok· 

tor Mustafa bey caddesine 
girerken yan taraf ve sağmd 
190 metre murabbaındaki on 
sayılı arsanın mülkiyeti bele
diyedeki şnrtname dairesinde 
s tılacaktır. Bu satış açık art
hrma ile 29-1-935 salı günü 
saat on altıda belediye encli
meninde ihale edilecektir. Bu 
arsanın beher metre murabba
ının bedeli muhammcni 125 
kuruı olup umumu 237,50 lira 
tutarındadır. Şartname örnek
leri belediye encümen kale-
mindedir. iştirak için bedeli 
muhammen mecmuunun yüzde 
yedi buçuğu nispetinde mu
vakkat teminat para olarak 
ve yahut 2490 num ralı kanu-
nun sarahatı dahilinde tevdi 

Yeni Asır 

olunur. lıteklilcr yukanda söy· 
lenen gün ve saat kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 (30) 77 
- 54 numaralı adanın ikinci 

kordon üzerinde 36 numaralı 
rsasına ilave olunda 52 metre 
murabbaındaki kısmın sah~ı 
belediyede mevcut artname 
dairesinde satılacaktır. Bu .sa
tış açlk arttırma ile 29/11935 
salı günU sa t 16 da belediye 
encümeninde ihale edilecektir. 
Bu kısım ar.sanın beher metre 
murabbaının bedeli mubamme
ni 6 lira olup umumu 312 lir 
tutarmdadır. 

Şartname örnekleri belediye 
encümen knlemindedir. iştirak 
için bedeli muhammen mecmu
unun yüzde yedi buçuğu nis
bctinde muvakkat teminat pa
l'.a olarak veyahut 2490 numa
ralı kanunun sarahati dahilin
de tevdi olunur. 

f steldiler yukarıda söylenen 
gün ve saate kadar mürz.caat 
edebilirler. 

11-14-20-25 79 (32) 
- 53 numaralı adanın Doktor 

Mustafa bey caddesine girerken 
sağ ve yan tarafında bulunan 
336,70 murabbaındaki 8 ve 9 
numaralı arsaların mülkiyeti 
belediyedeki artn me dAire· 
sinde snblacakbr. Bu satış açık 
arttırma ile 29/11935 Salı günü 
saat 16 d belediye encümenin
de ihale edilecektir. 

Bu arsanın beher metro mu
rabbaının bedeli muhammeni 
125 kuruş olup umumu 458,37 
lira tut nndadır. Şartname ör
nekleri belediye encUmen ka
Jemindedir. İştirak için bedeli 

- 156- Öz türkçe karşıbklar 

İtibar etmek - 1. Değer Undurmak 9. Uylaşmak 10. 
vermek 2. Güvenmek 3Jnan- Uyuşmak 11. Uzlaşmak 
mak 4. lplemek 5. Saymak İtimad - 1. Güven 2. 
6. Tutmak inak 3. İnam 4. inanılır 5. 

İtibardan düşürmek- 1. İnan 6. İnanç 7. Umunç 
Ablmak 2. Düşmek 3. Tü- itimad etmek - 1. Ar· 
lemck kalamnk 2. Belbağlamıı 3. 

İtibar sahibi - 1. lnamlı Dayanmak 4. Güvenmek 5. 
· (emniyet kazanmış man) 2. İnanmak 

Söz eri 3. ·Sözü geç.er İtimada şayan - 1.İnanç 
İtibarsız m Geçmez, sözü 2. İnançhk 

geçmez İtina - l. Den 2. Özen 
İtidal - 1. Oran 2.Ôlçü özenme 

3.Yavaşlık 4. Yön İtina etmek - 1. Çahş· 
İtidal sahibi - 1. Oranlı mak 2. Değer vermek 3. 

2. Soğuk kanlı 3. Yavaş Denlemek 4. Emenmck 5. 
İtidalsiz - 1. Esrik 2. Kıvanlamak 6. Özenmek, 

Ölç~süz özenip bezenmek 7. Sakın-
Itikif - 1. Çekilip ka- mak 8. Üstüne düşmek 

ntmama 2. El çekme, cletck İtina ile - 1. Özenerek 
çekme 3. Kapanıp, kapaaıp 2. Özenle 3. Y avaıçacık 

kalma 4. Sugma (Danlarak İtinalı - l. Denli, den!ü 
itikaf) 2. Hırlı 3. Uz ( meharetli 

İtikat - 1. ~ğlanmn 2. man) 
inan 3. İnanç 4. inanma itinasız - 1. Körs 2. 

itikal - 1. Aşınma 2. T eteme · 
Oyulma 3. Yenme 4. Yirim itiraf - (etmek) 1. Ağ-

İtikat etmek - 1. Ağ- zıyle söylemek 2. Bilinmek 
lanmak 2. inanma (Kendine bir suçu tammak, 

İtikat ile mana vermek- bir suçtan müteessir olmak 
Yormak man) 3. Boşunmak 4. Dış rı 

İtikadı batıla - Çürüklvurmak 5. Diliyle söyle~.ek 
sanılar 6. Suçunu söylemek 7. Us-

ftiJa - 1. Ağma 2.Erme tüne almnk · 
3. Erişme, irişme 4. Yetişme İtiraT. - (etmek} 1. Ban-
5. Yukarı çıkma 6. Yücelen- gıldnmak 2. Bozdurmak is
me, yücele 7. Yiikselme temek 3. Bozmağa h:alkış-

İtilif - l. Atış 2. BirJik mak 4. Çemkünnek 5. Çü-
3. Söz birliği 4. Yar aşık rütmeğc kalkışmak 6. Engel 

İtilaf etmek - 1. An· çıkarmak 7. Gınarmak 8. 
la~mak 2. Bağdaşma]< 3. Ba· Karanlamak 9. Karşı gelmek 
ğınmak 4. Birleşmek 5. Bo- 10. Karşılamak 11. Karışık 
la~mak 6. Görüıme, görüşüp vermek 
konu~ma 7. Sözleşmek 8. ftisaf - Yolsuıluk 

muhammen mccmuunun yüıde 
yedi buçuğu nisbetinde rou-

vak at temin t para olar.ak ve 
yahut 2490 numarah kanunun 
sarahatı dahilinde tevdi olu

nur. İstekliler yukarıda söyle

nen gün •e saate kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 78 (31} 
- Kemer belediye fidanlı

ğında yetiştirilen çiçe c ve 

ağaç fid ıları ücretleri ucuz.
Iatbrılmışbr. Herkesçe bilinsin. 

67 (28) 
Yangın yerlerinde 40, 71, 75, 

82, 86, 89, 92, 97, 100, 77, 73, 
67, 41, 73 ve 76 sayılı adal~r 
üzerinde bu1unan moloz ve sa
ire belediyede mevcut şartname 

ve keşifname dairesiııde kal
chrılarak bu arsaların işg:ıl 

ettiği (360) b!n metre murabbaı 
saha iç.inde çukur yerlere atı
Jarak düzeltilecektir. Bu iş ka
palı zarflar eksiltme neticesinde 
22-1-935 S lı günü saat 16 d 
belediye encümeninde ihale 

edilecektir. Bu işin bedel keşfi 
onbin be~yüz onbeş liradır. 
Şartname ve proje ve kcşif
name belediye baş mühendis 

liğindcn parasız verilir. Bu iş 

için bedel keşfaı yüzde yedi 

buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminatı nakden ve yahu 2490 

numaralı arttırma ve eksiltme 
kanunundaki sair teminat, es-

ham ve tahvilat belediyeden 
irsaliye kestirilerek iş Banka
sına yabrılır. Teklifnamcler 
mezkur kanuna göre, hazırlanıp 
nihayet ihnle günü saat (15) e 

Sahife 9 

kadar belediye riyasetine tevdi 

edilir. 
6-11-14-19 

62 Numaralı adanın Doktor 

Mustafa bey caddesi üzerinde 

50.000 metre murabbaındnki 

3 numurnh arsanın mülkiyeti 

belediyedeki ş rtname dairesin

de satılacaktır. Bu sab~ açık 

artırma ile 29-1-935 Sah günü 

:ıaat 16 d belediye enciline

ninde ihale edilecektir. Bu ar

sanın beher metre murabbaı· 
nın bedeli mulıammcni 250 ku
ruş olup umumu 1250 lira tu
ta?1ndadır. Şartn me örnekleri 
beI~diye encümen kaleminde

dir. İştirak için bedeli muham

men ınecmuunun yüzde yedi 

buçuğu nisbetinde muvakkat 

teminat para olarak veyahut 

2490 nayılı kanunun rsarahatı 

dahilinde tevdi olunur. f stekli

ler yukarıda söylenen gün ve 

sa.r.tc kadar mür ca.at ed"bi
lirler. 76 ( 29 ) 11 - 14 - 20 - 25 

ZAY 
İzmir Esnaf ve Ahali Ben

kası Alaşehir şubesinden sılbn 

aldığım 784.7 D. Sayı numaralı 

ve 548 makbuz sayılı l 7 /3/931 

Günlemecli 10 liralık makbuzu

mu kaybettim. Yenisini alaca

ğım. Eskisinin kıymeti kalını· 

)"acağı ilan olunur. 

Alaşchirde Derviş ağa oğlu 
Semerci Hüseyin 

57 (22) 

Öz Türkçe karşılıklar -153-

İstintak - 1. Sorağ 2. saymak man.) 
Sorak 3. Soruğ, soruk İstişare etmek - 1. Da· 

İstintak chnek - 1. Sor- mşık etmek 2. Danışmak 3. 
guya çekmek 2. Söyletmek Tanışık 4. Uylamak, nylan

İstirahat - 1. Dinleniş mak 5. Uylaşmak 
2. Yab 3. Dinlenme İstişhat {etmek) - T -

İstirahat etmek- 1. Din- nık tutmak 
lenmek 2. Eğlenmek 3. Se- 1stişmam (etmek) - 1. 
kilemek 4. Sekilcnmek , 5. Koklamak 2. Koku almak 
Yorgunluk almak 3. Koku duymak 4. Sezmek 

İstirahat mahalli - 1. istitaat - 1. Elden ırel-
Dinlck (İstirahat yeri za- me, eli yetme 2. Gücü yet
manı man.) 2. Eğlek (Mcks me 3. Y ctcrlik, yetim 
tevakkuf yeri man.) İstitalc - 1. Uzadı (Bu-

İstirca (etmek) -1. Ya- nun bir uzadısı var) 2. Uıa· 
lcarmak 2. Y ıılvarmak ma 3. Uzanh 

İstirdat (etmek) - 1.Ge- İstitrad - Söz nrası 
ri almak 2. Geri istemek İstirdaden - 1. Aralıkta 

İstirha - 1. Gevşeklik, 2. Sırası gelmi kcn 
gevşeme İstizah (etmek) - 1.İste· 

İstirham - 1. Umuç 2. mek 2. Sorgulamak 3. Sor· 
Umunç 3. Y :.karış· 4. Yal- guya çekmek 4. Sormak 

varı_ş İstizan (etmek)- 1. Da-
Istirham etmek - 1. nışmak 2. İstemek (Bırakıl

Ayağına düşmek 2. Yakar- masmı-) 3. Sormak 4. Tanı
mak 3. Yalvararak dilemek şılc etme (İstişare nan.) 
4. Yalvarıp yakarmak S.Yal- İsyan - 1. Azgmlık 2. 
v:ırm:ık Kalkış 3. Koskolan 4. Yazık 

lstirk~p - Çekememe (Giinah, masiyet man.) 
İııtirkap ctnıek - Çe- İsyan etmek - 1. Azmak 

lrnrncmek 2. Baş kaldırmak 2. Bcter-
İstisna (etmek) - 1. Ko- mck 4. Boyun germek S. 

nurmak 2. Koparmak 3. Kö- I_?irkilmek 6. Kaynamak 7. 
lciindcn lrnparıp rıkarmak Uz ... e k 8 A k' ,.. ·~ me • . ya ·ıanmak 
4. Kökünü kazımak 5. Sök- ~şaa - yayma 
.mek 6. T epelemck 7. Yol· } k 

.şaa etme - Yaymak 
etmek lş'al (etmek) - J. Par-

İGtbzar (etmek) - 1. 1 t k '> ama ~. Tutuşturmak 3 
Az bulmak 2. Azımsamak y ,_ k 4 

.. .. a~ma · . Yulbutmak 
3. Gucurgenmck 4. Küçü işaret _ l A 

.. ' 5 K·· ·· ı I k . n 2. Bel gormeK . uçu ' eme (Bel I· k) 3 B l . 
İstiskal etmek - 1.Ağır- Jik 4 -~mı~·k 6. Çe gı 4. Be-

l k (B' · · e 1 • etek 7 Em 
anma ır şeyı fo.zla pa- a. İm (Parula ve h b . 
ha lı • w k a er man.} 

. "_ey~. agır sayma man.) 9. Kertik 10. Tam a 
'2. Yuksunmck (A~ır vük İsarct etmek. k!vmak -
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Böbre Sancılart için 
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VE 
SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ SAHİPLERİNİN 

Dil<kat Gözlerine 
Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 

neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCİN ) markalı 
KİMYEVİ GÜBRE'lerin İZMİRDE satış yerinin yalnız: 

GAZİ BULVARINDA YENİ TUHAFİYECİLERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGİLİZ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞİRKETİ 
Olduğunu Unutmayınız . 

GÜBRELERİMİZİ BAG mmtakalarında ki KÖ'Y ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon: 3803 
13-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

Türkiye Ziraat baı1\ ası ız 

Şubesinden : 
26 /12/ 934 tarihinde açı·~ :ıri:tırma ile iha'.eleri yapılacağı 

19 /12/ 931 te Anadolu 20 112/ 934 te Yeni Asır 21 112/ 934 
Ticaret ve 22 112/ 93 ~ t~ Işık gazetelermde ifan edilen Yu
nanı! enı·ı .ı!ıni·1 iha!clc?i 28 111935 tarihine pazarlığa birakılmış
tır. Satış gayri mübadil bono.su veya peşin para i!e nakten ya
pılır. Kıymeti muhammenesi iki bin lira veya dnha ziyade olan 
emvalin ihalei katiyeleri istizana tabidir. Malın sabldıf!ı seneye 
ait devlet vergi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müş
teriye aittir. ıstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlari1e birJikte 
ihale ğünü saat 14.30 da Ziraat bankasına müracaatl::ı.rı. 

3 (26) 

.. f ürki~re Ziraat Ban itası ~zmir 
Şul:ıesinden: 

2-l-935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapıfacağı 8-12-
934 te Işık 14-12-934 Yeni Asır 20-12-934 te Mill'i Birlik ve 
26-12-934 te Ticaret gazetelerinde ilan edilen Yunanlı cmva!inin 
ihaleleri 16-1-935 tarihine temdit edilmiştir. Satış gayri mübadil 
bono veya peşin para ile nakten yapılır, Kıymeti muhammenesi 
iki bin Jira veya dada ziyade olan emvalin ilıalei ka : · yeleri isti
zana tabidir. Malın satıldığı seneye ait Devlet vergi v~ belediye 
resim ve sair masraflar müşteriye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi 
buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat 
Bankasına müracaatları. 63 (25) 

EVROZIN Sahibinin Sesi 

NEV 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanmm -

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

E AX 1799 Hi~az şarkı. Nazlı kadı~. 
:: Hıcaz~arkı. Sevdamı dııı -= anlatamaz -Emel Celal Hanım :E Saadet Hanım 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

--.. .. ... ----"" -
AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kadar 

. Uşak şarkı. Gel gel 
Mahmure Handan H.-...nım -§ AX180 Uşak.şarkı.Endamına bayıldım Uşerref Hanım 

: Şetraban şarkı. Titretti beni -: Süheyla Bedriye Han'm -1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

w 

agcı 

Teşekkür 
Kain pederim bay Esat Çe

lebinin elim vefab münasebetile 

bizleri gerek doğrudan doğru

ya gerek yazı ile teselli etmek 

lütfunda bulunanlarla, son va

zifeyi ifaya i~tirak buyuran 

sevgili arkadaş ahibba, bildik 

ve tanıdıklanmıza ayrı ayrı 

şükrandan aciz bulunduğumuz
dan bu minnettarlıgımızın ar

zına muhterem gazetenizin 
delalet buyurmasını rica eyle

rim efendim. 

Doktor Memduh Say 
. 70 (27) 

' ' ' ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

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

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

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayrı ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemi' çarşısı Cezalr Han 
26 - 30 Telefon : 3809 1 Z M f R 

·~•~•••••••••••••••••••••••ııı•ıııeaıııııııı•ı•s•••••••ıııısıaııe•ıma r • - . . : 
; SIHHAT B LIKY AGI ~ . -
: Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
: •ki Defa SUzUlmüştlir . . - Yegane Deposu 

Baş durak 

Hama.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 

• . . . . 
• . . . 
• . 
• . . -

=···~·································································· 

Dahiliye Mutahassısı 

DOI<TOR 

ZEKAi I RAHiM 
Muayenehane: İkinci Beyler soka~rı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 

Telefon: 3806 

§ AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
2 Gökçe karga olaydım 

SüheyEa Bedriye Hanım ve Sıtkı B. ----

Dişmacunu İstanbulda doğan bir ilim mucizesi 
bir ilim güneşi olmuştur 

(SANIN) Dişmacunu kullananlar bir daha başka bir Diş:_ 
macunu kullanamaz. (SA
NİN) dişleri temizlemek 
dişetlerini beslemek gibi 

hassalarile olduğu kadar 

ağızda verdiği hususi bir 

zevkle adeta her kulla

nana tiryakilik vermekte

dir. 

eza ı 

ktaş 
Ben iddia ediyorurn 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğu~! 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçulı: korsaıaıı 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi l.usule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kiirek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENiN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
iLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'1-AZA AMJ:9 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır . 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
14- 20 (355) S.7 

M. SIRRI 

Zeytinyağ 
Alım, Satım Ve Komisyonculuk ,Evi 
Baıturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

İZ Mi R 

PDII 

Ayyahk ve Karaburunun En Nefi Yemeklik 
Yajilarını Her Zaman Mağazamızda bulablllrslnlz 




