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SA.fuoıi 
Yeni Asır matbaasında basıllDlfbr. 

a Yeni yılın KLltlu Olsun . - • 
1935 

Bugün yılbaşıdır. Acı, tatlı 

andaçları ile bir yılı daha göm
dük.Bir yıl daha kocaltladık.Hiç 
durmadan akan yaşayış selinin 
vadiğtnaıtdan neler koparıp 
aqm)dcdijiae bakmayarak, di
rimin sertliğinden üzülmiyerek 
.1eriniyor, yılbaşım kutJuyoru. 
Adaba oğullan, milyonla yaldan 
beri, her geçen yılı böyle unut
nıuı, yeni yılda başka bir tat
hhk bulacağını ummuştur. Hiç 
tükenmiyen bu umut kaynakla
nna erifmek istediğidir ki bu
günkü soyıalJığı kurmuştur. 

Adamlık bu güçle "Tabiat,, ı 
Uıteğine boyun eğdirmiştir. 

1935 Yılına Girerkenlnkılibımızın Akisleri 
Türk Hükiimeti Şimdi De, Helefi Eski Rejimin Sağ Kalan 
Bakiyelerini Yok Etmek Ve Cumhuriyetin UlusalKuvVet

lerini Sağlaml tırmak h Yeni lnkıliplara Başlad! 
Dil Ve Mu.iki inkılabında Atatürkün Büyük Rolü 

Uluslar 1935 ten ne bekli
yorlar? Barışın temellerini sars
mak iştiyen inaıısızlıkların kalk
masını; bunaltıdan, darlıktan 

kurtulma yol u açacak olan 
iş birliğini ulmasını mı? 
Dileklerde aydı çok 
dik, çok u bu yol 
düzelir, 
tan bu 
yıl ol 

cak mıdır? 
Genel inanlara ırsa 

yıl yalnız Avrupanın değil, 
tün acunun yazgııı üzerind 
sözü söyliyecektir. Bu son sö 
zün de sonu hiç gelmiyen arkası 
ol\luğu düşünülbrse bu oran-
Jar kuru bir sandan mı doğ-

ANKARA, 30 (A. A)- Mos
kovada çıkan haftalık Le Jur.; 
nal De Moscou da A. Filipof'
un "'Türkiyede yeni inkilaplar,, 
başlığı altındaki şu yazısı çık
mışbr. 

F rancais Villandry şaşı 
Kederlendi, bu yeni T"' 
diye düşündü. Birde milli 
ver geçinirler: Bütün b 
yi ink~r, bu ne çocuklu . 
ude F arrcre 1933 de Pariste 
bastırdığı "Anlcaranın dört 
hanımı,, isimli romanından bit
tabi muharrir Claude Farrerin 
fikirlerinin nakili olan bu Fran
cois Vıllandry'in telehhüfleri 
Türkiyenin sözde eski dostla

iyi yaşatıyor. Bunlar 
enin şanlı mazisini ke
anarlar. Ve onun bugün
. den · 'klalini aldıktan 

omik ve ~oy
eniden tanzime 

cumhuriyetin
F rancois 

ve ke
un bir 
döndü-

maıtur, diye sormak yersiz ğü za 
olmaz. Geçen yılın son ayla- binalar 
n içınde, Cenevrede çetin so- Şehir goruy r. Bu y 
ravlar üzerinde elde edilen bi- evlerde hakiki Türk husus' 
timler güzel bir başlangıçtır. lerinden hiç birşey yoktu 
Fakat denebilir mi ki bu bitim- bu evler dediğine göre L 
lerle savaş korkuları büsbütün ile Varşova arasında bu gün 
ortadan kalmış,yüreklere inan mimarlarının kurdukları şeyle-
wren bir banş yeli eımeğe rin aşağı yukarı aynıdır. Bn 
h&flamıştır? Hayır .. Bunu ıöy- bizim çok iyi bildiğimiz bir 
liyemiyoruz. Zira uluslar ara- teranedir. Bazı sofu taşra ka· 
Si yöntemlerde inansızlıj'ı ya- dınları Moskovada Kızıl mey-
yan ipler görüş ve anlayış danda İberya Meryem anasının 
ayırdımlanndan doğmaktadır. ayazmasını bµlamadıkları zaman 
Bu ayrılık ortadan kalmadıkça böyle bayırlanırlar. Gorki şeh-
durumun inceliği de kaybola- rinde tüccarları ile kabaralan 
maz. ile mütebasbıs lokanta garson-

Şurası bayıktır ki, yeryuzu- lan ve az çok gönülü yumuşa-
nün bütün ulusları barışı isterler. tan hatıra satıcıları ile bir nijni 
Kötülük şu ve ya bu ulus- _ _ _ 
ta değil, önderlerindedir. On- riyoruz. Kişi olarak kocamış 
ların demokrasiden ürken gö- olsak bile budun olarak genç-
rüşlerinded:r. U usları ayni yo- teştik. Geçen yıl, yurdumu-
lun yolcusu y:tpabilmek için zun en verimli yıllarından biri 
hepsinden önce Cenevreye sayılabilir. Her yönde hızlı 
karşı genel inam berkitmek adımlar atJrnış, büyük işler 
gerektir. başarılmıştır. Kültür yolunda 

1935 } ılı, silahsızlanma kon- içimizi sevinçle dolduran bir 
feransının dokuz -aydanberi devrim yaratılmıştır. Dilimizin 
duran çalı masına dönmesini yabancı sözlerden arıklanması 
sağlamlarken " maddi ve ma- için girişilen sav84 genel-
nev·,, silahsızlanma )'olunu aça- leşmiştir. Türkün eng:n duy-
pilecek midir? Almanya, ja- gularını anlal:amıyan, mono-
ponya yeniden Cenevreye dö- ton muıik Atatürkün dileğile 
necckler midir? Barış çeçeve- yıkılmış, ulusal muziğimizin e•-
sindeki çalışmalar böyle olgun rensel müzik kuralla(ıt;ıa uygun 
verimli o'ursa yeni )'ıla bağla- olarak serpilmesi için çeviş-
nan umutlar gerçekletmiı sa- ler alınmıştır. Kadın erkek 
yılabilir. aynbimı tanımıyan re1ımın 

I~......... Jıı.ir. a.ıp Olarak kaclm• 

T 
.. ki . 'ç ve dış d e ...,. ___ , 
ur yenın ı 

1 
b·r kat --,,....a 

halnmmclan, t 935 Y1 10~.~ gi
,.plla dinçlqerek esen ı e 

stiline hiç 
l\vrupa ile Ame

büyük müessesele
yukarı benziyen bir 
fabrikası gördüc;" 

bazı ec
seyyahlar 

yine böyle ke
ôerlenirler. Fa
kat eğer bazı 
bati politikacı

ları Claud Farrer 
biçimindelci ed 
biyatçıları y 
Türkiye 
memnun d 
lerse bu sırf 
zotizme kalbden 
aşık oldukları 
içindir. Zannet
miyel m ki, bu
nun tlalıs. ""k 
~ok derin se-
bepleri vardır. 

Hilafetin 
ilgasından 

Sonra •• 

tan An 
kiimetine 
isyan halinde 
Kürt Şeyh Saidi 
nihayet yakın bir mazide Al-
man faşizminin mümessili Lon 
dra Evrensel ökonomi kon 
ransında Türkiyenin sanayileş
mesini delilik ve felaket diye 
tavsif etti. Nihayetinde bütün 

çıkarılmıştır. Paşalık, 
gibi bölük aynlıkları anlatan 
adlar kaldırılmış, yurttaştann 
tore ve törü karşısında denk
liği berkitilmiştir. Oinkılık ya
suı ile layik devriqıjmi~in bu
güne kadar geciken bir dileği 
daha yerini bulmuştur. Ökono
mi siyasamızda da sevinçli ve
rimlerle karşılaşbk. 
Zanaatlaşma siyasamız serpil

dikçe serpildi. Üç beyazlar baı
lığı sailamlaştı. Şeker fabri-
kalarımız beşe çıkarı!.rken 
dokuma, kaat, cam, sö-
mikok, fabrikalarımızın temel-
leri atıldı. Demir zanaatımızın 
kurulinası için anıklıklara baş-
landı. Köylüyü, çiftçıyi genliğe 
kavuşturmak için yeni düzenler 
kurulmaaa dllfüniUdii. Demir 
yollar •iyuamızın lrfidüaü ola
rak J(uaba demir yollan ulu
•u..tı. Aycha clemiryollaruu ela 

bunlar bir h: arznnun tecel
lileridir. 

Türkiyede~ ulusal inkılap 
ini sip yok etmek ve 

et evv ce Osmanlı 

ulusallaş ak için 
başladı. Ergani ve 
re doğru uzanan 
mız çok ilerledi. 
mızda barış severliğimiz 
lenen meyvalarmı verdi. 
kan antlaşması 1934 yılı için
de kuruldu. Tuna kıyılarından 
Akdenize kadar barış te-
melleşti. Bu kadar ge-
niş verimli bir yıldan 1935 e 
girerken içimizin sevinçle, kı-

vançla dolu olduğunu söyliye
biliriz. 1935 ve onu kovalı~
cak yıllar ilerleme hızımızı art-

tıracaktır. Atatürkün önderliği 
güzeyinde daha kıvançlı gün-
1 re erişeceğimize inanarak 
yeni yılı bütün Türklüğe kut
lular, bu yılın yurdumuz, ulu
sumuz için genlik ve sevinç 
yıh olmasım dileriz. 

.... ası.sn. 

mazdı. Ve din saltanatı il~ dere 
beyliğin hayatta kalan habra
Jarma karşı derin bir mücade
lede açmadan duramazdı. 

t Jlw·rl istiklal harbında ga
lip geldikten 
sonra Türkiye 
müteaddit mü
him inkılaplar 

y::ıptı. Padişahlı
ğı ve halifeliği 
ilga etti. Din ile 
düny&-yı birbi
rinden ayırdı. 
Ye ni bir kanu
nu medeni ted
vin etti ve da
ha bir çok ink
ılaplar vücuda 
getirdi. 

Türk hükume 

arın bir 
kaçı işte şun

lardır: 
Kadınlarımı~ 

za Verilen 
Hak 

Kadınl2'ra seçmek ve seçil
mek hakkı verilmesi, Müslü
man ve hıristiyan bütün mez
hepler ruhanilerinin dini eJbi
elerini ayin saatları haricinde 

memeleri yasağı, askeri ma
haricinde bütün nışan-

1 

ların takılması memnuiyeti, bü
tün Ulus için soyadı almak 
mecburiyeti, Paşa, b~y, ağa, 
efendi, hacı, molla ve sair gibi 
sıfat ve nitbelerin ilgası ve 
saire. 

Bu inkılapların kıymeti çok 
biıyuktür. Ve bu inkıliiplar 
utusal büyuk inkılabı halk küt
lesinin adetlerı içine sokmak
tad r. B n an -sonra Cumhuri· 
yetin m te · tabakalan men
supları · p e mek ıçin ayn 
ayrı kelimeler yoktur. Yilkaek 
tabaka mensuplarına beyefendi 
orta tabakaya efendi ve oku
ma bilm • y n köy üye aga de
nilmiyecektir. Bundan 10nra 
sokaklarda sanklı laocalar sı
yah kaftanlı papas ar e yük-

ek serpu u ortod hani 
6 lmiy ~tir. S adı 
etı do artık u 

tabehetinclen dolayı 
çok dafa vaki olan 
tekerrür ctmiyec k 

ebi nişanl-rı da dahil 
olmak üzere bütün nişanlan 
takmanın me~dilmesi ise bazı 
uçları kırık haç renkJi gömlek 
meraklılarının bunlan takımp 
giyinerek lstaubu) sokaklanncla 
göstere göstere gezinmelerinin 
önüne geçilmiştir. 

Dil ve maarif alanlarında 

derin değişiklikler vücuda ge
tirilmiştir. Kurultayın Atatürk 
soyadım verdiği Reisicumhur
luj'un önderliği ile arapça ve 
acemce sözler Türk dilinden 
atılmış ve yerine öz Türkçe 
sözler konulmuştur. 

'Bu hakiki dU inkılabının 
ehemmiyetini kavrayabilmek 
için şunu habrlatmak li:ıımdır 
ki Türkiyede şimdiye kadar 
kullanılan edebiyat dili baştan 

Geçmişte Böyle idi 

Sahifelerimiz 



Seçimi HaJırlık
-~....... am Ediyor 

12 llcinci Kanunda ikinci Müntehip
lerin Seçilmesine Başlanacaktır 
Saylav intihap mmtakalanna kasına avukat Halit Tevfik, 

qağıda adlan yazıh baylar se- Balçuva mıntakasına Salim 
çilmişlerdir: H-1- 1_._ Bu 

&JUU, ca mıntakasına 
Gilzel Y ah •ntm..,,. ko- doktor izzettin, Karşıyaka mın-

misyoycu Fahri, Karantinaya takauaa komisyoncu Tahir, 
sanat meld~e memur Naci, Karpyaka ikinci mıntakasına 
Karataş m aileleri mmtakası- Şeh oğlu Hüsnü, Karşıyaka 
na anaallim Refit, ikinci 0.- üçüncü mmtakasına Karşıya-
muiyc. Mecidiye SeJimiye kah Kasmı, Türan ve Bayrakh 
ve İkinci Mahmudiyeye vi- mıntakasına eski muhtar Hüsnü 
liyet mekhlpçaluk kalemi Seydiköy mıntakasına Cuma-
memurlanndan Adil, Süleyma- ovası nahiye azismdan Haili 
niye - Bozyaka ve Karabağla- lbrabim, Cumaovası mıntakası-
ra Dolaphkuyu ocak azasından na nahiye reisi Halil Hilmi, 
Kemal, El"efpqa mmtakasına Cumaovası ikinci mıntakasına 
eski noter Muzaffer, Yapıcı- azadan Sabri, İbrahim çavuş ve 
otlu nuatalruma doktor Os- Bornova mıntakasına nahiye fır-
man Behçet, Fevzipap ma- ka reisi Cemal, idare heyeti aza-
hallesine doktor Şükrü Nu- sından Etem, kasap oğlu 
ri, Kestem mahaD.-me fki- Halit ve Hüsnü, Değirmendere 
çetmelik eczalıanett.._ sahibi .mıntakasına Bayrakhlı Suat, 
c--1 ı·-! lik belediye memarJanndan Saiın .-..., &1ÇCflll• • mahallesine 
doktor lamail Hakkı, Toraman ve Maaevi mektebi muallimle-

riadea Hüsaii. 
macit mınbk••na HiW ec.za-.ueai vemedan Necip, Paur Mahallita uıhnıı olan def-
yeri mıntakuına kerateci Sıtla terler aym bepnci günü indi-
Hataniye mahalleeine Sivulı rilecek ft ayın 12 nci günii in-
T·I-:- Ço tilaabata bafla•acaktır. intiha-
-. raklıapı mıtak••na bat 11 gün sürecektir. 

belediye llWltaka IDellHlrlaruı- Bu suretle ikinci müiıtehip-
du Teriik,Ballıkuyu •mt•kuı- ler seçilmiş olacak ve ayın 
M fırmc:ı l.maiJ, Tepecik mınta- 22 sinde işler bitmiş olacaktır. 
k••ne beJediya tewiılik işleri T aanif muamelesi iki günde 
•diri. Hma Fehmi, Mea'udi- ikmal edilecek ve saylav seçi-
ye, Şelütler ve llerainli mınta- mi bqlıyacakbr, 

hkmekteplerde 51100 
Çocuk Okuyor 

Maarif Hayabmızda Canlı Hamleler 
Vilayet umumi mecli.inia l'C

çea toplamfllMla 925 amJGm 
• • ...ita.: - .. .... ıçm ve.-.. ta~t 1Wçeı 
1-mile sarf ediaı " IMıı 
,.ı m muallim İf batma gel
miftir. 

Kaylerde baaeae 32S millet 
mektebi açılmıf •• bu mektep
lere 11,600 kiti devam etmiftir. 

Basene miDet mekteplerin
clea ahnan neticeler çok verim-
lidir. Millet mekteplerine devam 
edenler çok istifade g6rmlifler
dir. 

Bu sene lzmir valiliği içiıade 
ilk mekteplere 51,100 talebe 
devam etmiştir. Bu talebeden 
47,600 ü reami mekteplerde, 
400 i huausi mekteplerde ve 
kalanı da Muaevi muhtelit mek
teplerindedir. 

Vilayet umumi meclisi geçen 
yıl toplanbsuıda kırk bin ilk 
mektep talebesinin kırk beş 
bin olmasına karar vermit 
,,. valim" z çok çahf&r8lc 
bu yeküna 6100 talebe daha 
ilive ederek talebe mıktarını 
eHi bir bin yiize çıkarmıştır. 

lrily m•Lttebi daha yapbnlmı:,, 

ancak ders sıralan tamamlan
madığmclan ve muallimleri de 
olmamtmdan açılamaDUfhr. 

Ôdemİf, Kaymaçı, bOyük ka
le, Berpma, Tire, Selçuk •e 
ulucakta anif tqkil edemiyen 
klçlk köylerdeki y6riilderin 
bir çok çoc:uldan toplaaarak 
birer yablı pamiyon açılmak 
suretile yörük çoc:Wdan maa
rifin kutlu çenberine abnm•Jbr. 

Yabh pamiyonlara devam 
eden Yörük çocuklarını sayısı 
dört yüzden fazladır. 

lzmirin kültür yolunda athğı 
hıdı adamlar her gün biraz 
daha atmaktadır. 

Bu yiirüyüşe önümüzdeki se
ne de daha geniş bir şekilde 
de•am edilecektir. 

Tebrik 

ÜçVlemur Dün Rüşvet Alırken 
Meşht Cürüm Halinde Yakalandılar 

Bayiaraç Rizanın Bin Liralık Borcunu İki Yüz 
Liraya Defterden Sileceklerdi 

Unılakı "llillıyc lfcıııi k(ılıp- Rmlu.., ~llıllı!J 'l\Iıı/wsebe 
forinden ba. Te.ı"{ik ba.~memunı bay l!lmzi 

Dün şehrimiz lnlak milliye ve hatta öl.em bile bu para 
da=resinde üç meıur bir va- çocuklarımdan istenir ve on-
tandaştan yirıniş~ lira rüşvet lar da babamız hiza borç ba-
ahrlarken taharri ıemurlan ta- ralaaq, deye bana linet eder· 
rafından cürmü m,but halinde lene ne olacaktır?. 
yakalanmışlardır. lidise hak· Memurlar buna da derhal 
kında aldığımız tailit fQdar: bir hal çarem bulmakta güçlük 

Bay saraç Riza ~mliki mil- çekmemişler, 
liyeden bir bahçeyı icarla tat- - O kolay biz sana yann 
maktadır. Bey Riza icarla tut- dosyadaki koaturatoyu getirir 
tuğu bu bahçeye civar olan teslim ederiz ve hatta icap 
ve yine EmJiki mlliyeye ait eden kayıtlan da sileriz .• 
bulunan diğer bah~ de fu- Cevabını vermişlerdir. 
zulen işgal eylemelıte idi. F"ılhakika ertesi akşam Mi-

Bay Rizanın funle11 iffali tat lokantumda kendilerine 
altında olan kısım için Emliki vermeğe mecbur ettikleri bir 
miliye kendisine bin küsur lira ziyafette mukavelenameleri bay 
ecri misil takdir etmiı ve bu Saraç Rizaya teslim etmişlerdir. 
para mumaileyhten istenmiştir. Evelki akşam Kemeralbnda 

Hu vaziyeti bı en tu~-xur 1.1ıı JU1.:iUIU&'1 -• •tr N7.•1• 

daire muhasebe bq memuru tekrar bir ziyafet verdirmişler 
bay Fevzi, muamelat kalemi Ye orada iki yüz lira üzerinden 
memurlanndan bay Tevfik ve kat'i anlaşma yapılmıştır. Bu 
dosya memurluğa vazifesini anlatmaya g6re iki yüz liranın 
g6rmekte olan bekçi bay Hn- 120 lirumı muhasebe ba~e-
samettin bay Riza ile temasa muru Fevzi ve kırk lirasını da 
geçmek lüzumunu duymuşlar Bay Tevfik ve Hisamettin all-
ve kendisinden alb yüz lira caklardır. Bay Riza yanında 
rüşvet istemişlerdir. Pazarlık parua olmadığını bahane ede-
hayli sürmüş vur apğı vur rek kendilerinden parayı teda-
yakan iki yüz lira üzerinde rik etmek üzere pazar-
mutabık kahnmışbr. Bu arada tesi gününe kadar mft-
da çok gülünç bir hidise ol- saade istemiş ve birbirlerine 
muş ve bay "Feni "ben bun- Meserret otelinin yanındaki 
lann imiriyim, siz paranın muhallebici dükkintnda ran-
hepsini bana vereceksiniz. Ben dövii vererek aynlautlanhr. 
onlara istediğim kadsr veririm Saraç Rıza dün sabah Em-
iı benim elimdedir." Demiş, di- niyet müdürü bay Feyzi Akko-
ğerleri de "Hayir bize isabet run yanına gelerek keyfiyetten 
eden hisselerimizi kendimize kendisini haberdar etmİf ye 
vereceksin yoksa biz işi boza- cereyanı hali baştan nihayete 
rız" diye ayak dayaımılardır. kadar hikaye eylemiftir. 

Bunun üzerine Saraç Riza Bay Feyzi Akkor adli kısım 
memurlara: reisi Bay Hul6ai Gftmiif6 ça-

- Peki size istediğiniz bu ğırarak: 
parayı vereyim fakat daire- - Bay Rıza lzmirde çok 
nizde beııim dosyam ve namuslu tanınm1Ş bir vatand ... 
onun içinde de konturatola- tır. Kendisi bu sure~ bir ba-
rım var. Yarın hükumet ben- karete maruz kalmışbr. Kendi-

Emli1.ki Jl-illiye dOStJC memrrn 
bay Rüsametldin 

emrini vem.tir. 
Bay Hulusi GümUşte taharri 

komiseri bay Hidayete rüşvet 
istiyen bu memurlann cürüm 
meıhut halinde yakalanmalan 
için icap eden tertibatm ahn
masım bildirmiştir. 

Defterdar bay Kenamn da 
malimab tabbnda altmıt liraa111 
numaralan tespit edilerek ÜÇ 

zarfa yirmişer lira konmuı ve 
saraç Riz.aya verilmiftir· 

Saraç Riaa bu zaflan alarak 
doiru r.nclevu mahalline, mu
hallehici diikkinına gitmiş ve 
bu anda taharri memurlan da 
dükkiıwı dıflllda icap eden 
tertibab allll!flardır. Bay Riza 
zarfları birer birer, dnkkinda 
beklemekte olan memurlara 
vormi9 Yco lıcr üçll de alclıldan 
zarflann içindeki para mikta
naı anlamak nezaketsizliğini 
sıöstermemifler, bllmadin cep
lerine atmıılar ve diikklnda 
daha fazla danmyarak cbşanya 
çıkmışlardır. 

Fakat iı bu kadarda kalma
mıştır. 

Dışarda kendilerini bekliyen 
ve dükkin içindeki vaziyeti 
tarassut etmekte olan taharri 
memurlan, derhal yakalıyarak 
hemen oracıkta ceplerini ara
mışlar içlerinde yirmişer lira 
bulunan zarfları ele geçirmiş-
lerdir. 

Üç memur haklarında yapı· 
lan tahkikat evrakı ile adliye
ye verilmit ve kendilerinin 
sulh hikimlijince sorgulan ya
pılarak tevkif ohmmatlardır. 
Rüşvet alan her Oç memur 

da bu ~arih vaziyet karşısında: 
- Bizim haberimiz yoktur. 

Zar8ar ceplerimize haberimiz 
olmadan konulmuştur. 

Diyerek tevil yoluna sapmak 
iatemif&erdir, fakat dütiinaıe
miflerdir ki mı:ı.rak çuvala sığ-
maz. Vilayet umumi meclisinin 

geçen toplanbsından sonra 18 

1935 bugün kut1uladığımız 
1935 senesinin ilk günü olmak 
münasebetile Hilal eczahanesi 
ve Kemal Aktaş bütün müşte
rilerile yurttaşlarını kutlular, 
iyi yıllar, iyi aylar ve iyi gün
ler diler. 

K. K. Akta, 
den bu paralan tekrat arar sini dinleyin ve icabını yapın, 

----------.....;~ ____ ..:.;.;;=::.:.;;;~....;:..:..;.~ ~::::~==:;.:..~~====-======:::::::;:====::::::;:;:::::::======== 

Bay FeyziAkkor Tavzih Rıhbm VeLiman 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SINEMASI 

ÇARŞAMBA gününden itibaren takdim edecegi yeni 
pro amda beyaz perdenin emektar çifti : 

IVAN MOSJOUKINE ve TANIA FEDOR 
Ta ~ dan temsil edilen " Bir Nice Kamavahnın hikayesi ,, 

Karnaval Çocuğu 
Dikkat : Bu güzel ve eğlenceli filmin bayramda program 

deiiftiımek mecburiyetinden iitürü yalnız 4 gün röeterilecektir. 
PAZAR güniindea itibaren : AYSEL, Bataklı Damın Kızı .• 

TAPIYORUM 

Cumaya Komiserlere Kadroları Henüz 
Konferans Verecek Paralar Nerede Gelmedi 

Cuma günü viliyet intizar B } d ? Dün geç vakte kadar bck-
sa onunda sa:ıt On otuzdan OD u un u • leodiği halde yeni liman idare-
ikiye kadar devam etmek Ziraat bankası Manisa şdbe- sinin yeni şeklile faaliyete geç-
üzere bütün polis merkez bi- sinden aıağıdaki mektubu mesi hakkında İzmirdeki ala-

aldık : kadarlara tebligat yapılmamış-
rinci ve ikinci sınıf komiserleri "Sayın gazetenizin 301121934 tır. 
ile sivil polis memurlarına ve Ancak; Ankaradan husui günlemçli pazar numerosunun 
kısım reislerine emniyet mü- surtte gelen haberlere nazaraD 

Yedinci sepinin sonuncu sütu- • li hhm ·.ı_ • dürü bay Feyzi Akkor tara- yenı man ve n ıotırcsme 
nunun başında yazılı bir duyum ikinci kanun ayı için muvakkat 

fmdan mesleki inceliklerine doğru deiildir. bir biltçe hamlanarak bakan-
taalluk eder mühim konferans .. Çalman paralardan iki adet Jar heyetine göndcrilmi tir. 
verileceği haber alınmıştır. Bu biner lirahğın M11nisa Ziraat Yeni idare 15 ikinci kanun 
t rtip konferanslar bir ay kadar bankası veznesinde bulunduğu tarihine kadar kadrosunu ta-
devam edecektir. anlaşılmıştır,. deniliyor.Bu yan- mamhyarak M:,e bakanh;ına 

Bu konferanslar Yalnız bu 1 1 1 b k 
g6ndermif ola br. 

ıştır. Aranı an para ar an a-
smıfa ait ve diöer konferans- d bul Y eai idarenin mülhak bir 

• mız veznesin e unmamışbr. bütçe ile ve mütedavil sermaye 
lardan tamamen ayn ve daha Duywmmuwa böylece doğrul- ile idare edileceii anlqılmak· 

vzular ..dahilindedir.. tulmumı • ........._. ~ tadar. 

t KIRURll81:1H .... 

{Ramazan Keyf~ 
Esnaf Ve Hile 
Ba yazıyı gören esnafın hid

det edeceğini biliyorum. Fakat 
zcele etmeyin arkasını okuyun 
bakalım ne yazacağım: 

Sabcı.lann, dükkan sahipleri
nin elhasıl top yekün esnafıp 
hepeinde hile vardır demeje 
dilim varmaz. Lakin içlerinde 
bazılan var ki aldıldan parayı 
öyle z:ınnediyorum ki helil et
miyorlar. 

Kimler mi diyeceksiniz? Me
seli tereyağı satanlar: Bakı
yorsunuz ki karşıdan sapsan, 
üstü süslü bir yag. Size öyle 
geliyor ki taze ve temiz bir 
mandıra kokusu burcu burcu 
ortahğı bürüyor. Lmenip ah
yorsunuz alırken satıcının te-
minatına, hatta yeminine alda· 
nıyorsunuz bir azda fazla çek-
tiriyorsunuL Eve varq> yai 
tavasın:ı nirdimi bir Ali cenkiz 

CJJ 

oyunu karşısında ka.!ıyorsunuz 
bakıyorsunuz tavada hiç yağ 
katmamış. 

K&nür ... ak için ya bir 
kömiircl ile, yalaut yik •tan
larla puukk edi1onmmz.Çek-
tiriyOl'9UDoz, fakat auuıgala 
girdi mi ya çam kömürü çlkı-
yor, ortalığı uçan k'"sn 
garkediyor, karanyor. kalıyor. 
yahut toz çıkıyor. Yakmak ve 
eşelemek için aynca bir hia-
metçi tutturacak eziyetle ui
raşıyorsunuz, yahut ta manık 
dumaD1Bdan odaya girilemez 
oluyor. Çoluğa. çocuia ayak 
kabı almak için ayakkalMıcıJ& 
giriyorsunuz. Kati çıkana ia
desi mqrut?I Enela bir ayak 
kabı ahyonmıuz. Fakat iki 
giİll ..... bir .... - ım~ 
kAjım.a .. ...,.. 

Bir kala1aya kal.aylanmak 
için kap, kacak Yeriyonmaz. 
içinde kendini precek bir 
parlaklıkla kabı iade ediyor, 
ne çare ki ~11ad•n OD llia 
geçmeden kalayla kap Iİluiyah 
oluyor ve ae kadar kalayı var-
&ai hiti kurfUDU varsa, zavallı 
kursağına geçiyor, yer değiı-
tiriyor, kanın çelik yerine kur
ıun alıyor. 

Dala& sayaymı mı, yoksa ye
ter mi? Ne kadar haldı olcha
iumu takdir edeceğinizi bilcli
ğim içia, .iıden; ey bu hiyle
kirhğl naJDUAD& haımettire
miyen esnaf; bu gibileria ara
nızda balaamamasını temm için 
esash teşebbils diliyorum. 

Tok Dil 
~ ...................... .... 

Bayram 
Pazar Günüdür 

Kutlu o~ bafraının ilki 
önümlzdelri Pazar ıtlnü ola
capu Sayın ulaaa bildiririm. 

lzmir Milftüsü 
RAMETlJLLAH 

Memur Maaşlan 
Dün verildiğini Yazdığımız 

memur maaşlan hakkında bir 
yanlışlık yapılmışhr. Belediye 
Birinci Kinun ve devlet te 
ikinci Kanun memur l!aaaşlanaı 
vermiştir. 

Üç Hırsıı 
Yakayı Şehrimizde Ele 

Verdiler 
İzmir zabıtası dün yi._ hr 

muvaffakıyet elde etmiş "• 1.
tanbulda aylardanberi a,..._ 
makta olan üç hırsızı şehri
IDİade yakalanufbr. 

latanbulcla milteaddit hırsız
lıklar yapan ve lstanbul zabı
tası tarafından aranmakta olan 
kürt Şabfln!a arkndaşlan Aziz 
ve Riza dila şehrimizde tahar
ri memurlan tarafuulaa tedif 
ec:lilmiflerdir. 

; 
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içerisi Te Dolu. . . Caz Coşkun 
=>~v Vals Çalıyor .. c . -·..-------~~~ 

- İr risi re dohı.. C-:z coş-
kun bir vaJs ça.ıyor .. 

İki yanlı insan setlerini ya
rabilenler ortaya atılıyor. 

Dört yana bakıyorlar .. Bir
birlerine tanıdıklarını gösteri
yorlar ... 

- General .... bizi gördü, 
selam veriyor.. Ne güler yüz
lü, ne alçak gönüllü adamdır. 
Herkı~se candan bir sokoluşu 
var .. işte güzel bir kadınla 

dansa başladı, birazdan bizi 
de arar bulur .. 

- Dans edelim mi arkadaş? 
- Çok kalabalık .. Bana ka-

lırsa biraz dolaşalım, içersini 
bir görelim .. Kimler var?. 

Genç kız birden döndü. 
Omuzuna bir el dokunmuştu: 

- O, Altan.. Siz burada 
nıısınız? Ne kutlu karşılaşma. 

- Teşekkür ederim. Bu sa
bah bir iş için geldim. Kırmızı 
ay. b~l~su ~.anki karşıma çıktı. 
Bilırsınız boyle eğlenceleri ka-
çırmak istemem ama, kimseyi 
de tanımıyorum. Sizi görünce 
sevindim, can buldum .. 

Batuğa bakarak: 
- Doktor Batuk degille rmi? 
İvrem gülerek: 
- Ama dalgınım. Sizi tanış-

tırayım? Doktor Batuk. Değerli 
avukatlarımızdan Altan .. 

İki el birbirini buldu. 
Altan: 
- Adınız bize hiç yabancı 

değil doktor .. Hele bizim genç 
doktorumuzun da sizinle birlik
te çalışması, yüksek şahsiyeti
nize karşı yakınlığımızı arttı
rıyor .. 

Doktor bir elite İvremin 
omuzuna vurarak: 

- Bizim arkadaşın dostları, 
arkadaşları, benim de dostum 
ve arkadaşımdır. Ona öyle ina
nını var ki... Yarın benim ye-
rimi tutacak olan bu çok de
ğerli başa, ne kadar umutlarla 
bakarım bilseniz... Türk diri
minin ulusa en degerli arma
ğanı, İvrem kıratında kızları
mızın yetişmelerine meydan 
vermektir ... 

İvrem benliksiz bir bakışla: 
- ~~tün . l;>u umutlara iriş

mek ıçın sızınle birlik çalış-
mak yeter doktor .. Fakat bizi 
bırakalım da, Altanı dinliyelim. 
O lstanbuldan geliyor, kimbilir 
ne gü;el haberler getirmiştir .. 

- Öyle ama, böyle ayaklar 
üstünde dimdik durmak canı-
mı sıkıyor, sizi bilmem ama 
beni yoruyor. Ya oynamalı, 
yahut oturmalıyız .. 

İvrem geçecek bir yol arar 
gibi bakındı .. 

- Haydi yan odalardan bi-
rine girelim. Hem birşey içer 
Altanı ağırlarız, Hem de iste
diğiniz gibi oturnr, dinleniriz .. 

TAYYARE 

Doktor isteksiz: 
- Anfoşıldı.. Sen bu gece 

oturmak istiyor, dönmekten 
kaçıyorsun .. 

- Hayır kaçmıyorum, orta
lık biraz aralansın, ikinci tura 
yetişiriz .. 

Altan eğilerek: 
- Üçüncüyü de bana vere

ceksiniz, değil mi İvrem? 
- Elbet! .. 
Doktor Batuk avukatın de

diğini, İvremin cevabını duydu. 
Kendi kendine; 

- Bizim arkadaşın saatlarmı 
paylaşacaklar çıkmağa başladı, 

onunla yalnız bır dansla kalır
sam yazık olur .. 

Hele güç ile içeri girebil
diler. Masalarda kurulanlar, 
sedirlere yayılanlar, haşhaşa 
fıskoslarla gülüşenler var .. 

Onlar da boş bir masa önün
de bir koltuk, iki sandalya bu
labildiler ... 

Genç kız, üstüne çevrilen 
bakışlara hiç aldırmıyarak, se
rin likör kadehini dudaklarına 
götürürken sordu. 

- Şimdi anlatınız Altan?. 
Çok kalacak mısınız?. 

- Yok canım. İzmirde an
cak iki gün kalacağım. Ben 
en çok Oğuzla görüşmeğe gel
dim, Altmovaya gideceğim .. 

- Öyle mi?. Size arkadaş 
olmağı ne kadar isteıdim. Ül
,genden mektup aldım, pav
yonlara başlamışlar, beni ça
ğırıyor •• 

Çok iyi olur doktor. Birlik 
gider, dostlanmızı sevindiririz .. 

Doktor Batuk: 
- Sakın ha, lrnnayım deme 

arkadaş.. Bu sırada buradan 
a yrılamıyacağını biliyorsun .. 

- Onu bildiğim için bu içli 
dileği tatile saklıyerum. Siz 
herhalde Ülgene yaz;ıcağım 
mektubu almağa geliniz Altan. 
Kıliniğimizi de gezmiş olursu
nuz ... 

İkinci dans başladı, doktor 
ayağa kalkmıştı. 

İvrem tatlı bir gülüşle: 
- Haydi çıkalım, dedi .. 
Kol kola girerek yürüdüler. 
Doktorun arkadaş dışında 

öyle içli bir benimseyişi vardı 
ki Altan kendi kendine: 

- Ben bu seste, biraz ya
nık kokusu sezer gibi oluyo
rum!. 

Onların arkasından Altan 
da kalktı. Bu odadan ötekine 
geçti, çıkacak bir geçit arı
yordu .. 

Şark odasının kapısı önüne 
yığılan halka karıştı. Arkasın-
dan itip yürünen insan dalga
sının arasından süzüle süzüle 
sıyrıldı. 

- Sot11ı vm -

SİNEMASI 
TELEFON 31 s1 Bugün TELEFON 3151 

Yılbaşı Münasebetile -İhl Büyük Film Birden 
PROGRAM 

1 - F oks dünya havadisleri [ En son havadisler ] 

2 -Aşk Tangosu (Almanca) 

İstanbulda sürekli alkışlarla karşılanan ve içindeki musiki 
parçaları plaklarda, radyolarda ve orkestrelerde seve seve 
dinlediğimiz büyük operet. 

3 - Kocasız Kadınlar (Fransızca) 
Dorothy Jordan'ın bu sene göreceğimiz serapa 

ve heyecan dolu biricik filmi. 

SEANS SAATLARI 
Perıembe ve cuma 13 - 16,30 - 19,45 Aşk Tangosu 

14,45 - 18,15 - 21.30 Kocaaız Kadınlar 
Diğer Günler 14,45 de Batlar 

- Fi •tJard• Zam Yoktur -

Yeni Asır 

arı ıy 

m·yey· 2, 
500 OOLira 

ilile • 
1 

B ·~yük lkra
ara azandı .. 

·-"'-~~ ......... ~,---~ 
16113 13346 23710 20377 1837 150( Lira 

183 
8093 12700 1827 4986 1197 

20147 19676 1679 5112 18060 

lOOt Lira 1537 

Sahile 3 

Seçiminde Nam
zetlik İst·yenler 
Anhara, 31 (l lu si) - Şim

diye k dar say av seçiminde 
namzet gösterılmek ü-ıere C. 
H. Fırkasına müracaat edenle
rin yekunu 1600 zü geçmı tir. 

An karada 1219 500 Lira Kazananlar 
1 ~07 22885 1995 15648 11018 14081 Eski f)ainler \ 1 ekili 

200000 Lira 800 Lira 19314 4246 18760 18373 4138 N(~ ) ' aı)acak? 

1 fl78 11560 14418 16785 4768 6950 

3641 ~7 9549 21995 23037 10251 10784 İSTANBUL, 31 (Hususi} -

5000 Liri I'~azananlar 1086 18116 3094 5642 20316 Düyunu umumiye eski Dainler 

100000 Lira 
vekili Fransız Dektozier Ati-

20417 2115 23977 21397 22996 3931 20633 18338 4391 nadan gelmiştir. Ayni günde 

3,000 Lir Kazananlar 17555 5989 18617 7023 14373 Ankaraya gitmiştir. Hükiime-
24545 7778 4415 3695 6748 1725 16878 23605 24774 l0643 timizle temaslarda bulunacağı 1094 24240 300 Lira Kazananlar söylenmektedir. 

2000 Lir. Kazananlar 8290 11667 7267 12081 610 Yılbaşı 
24728 8878 818 21592 8579 1653 2328 12859 7487 20214 ~ c; 

50000 Lira 

10999 
30000 Lira 

7945 
3812 15229 1210 12712 2450 4674 10390 8392 14947 9052, Be~oglunda Neşe!i eçti 
5064 24490 580 5915 l6979 6311 2330 Istanbul, 31 (Hususı) - . Yıl 
1000 Lia Kazananlar 7840 20651 7031 792 24680 başı Be~oglund.a ~ok neşelı ve 

20000 Lira 4351 40922939 18889 2943 10520 3151 21908 17592 eğlencelı geçmıştır~ 
11376 16986 14 9820 9988 Sonu (9) ve (1) olan biletler Demır 23253 7966 3E 18159 4715 13473 beşer lira amorti alacaklardır. 

Bay İbrahim Tali Ankarada 
Dahiliye Bakanı Bay Şükrü Kayanın Reisliğinde 

Bir İskan Komisyonu Toplanacaktır 
Ankara 31 (Hususi) - Trakya umumi müfettişi bay İbrahim Tali bugün buraya geldi. Dahiliye 

bakanı bay Şükrü Kayanın riyaseti altında toplanacak iskan komisyonunun müzakerelerine iştirak 
edecektir. Şimdiye kadar yedi ay zarfında Trakyaya 18400 göçmen yerleştirilmiştir. Bunların 
19500 rü Tc.l-.:i .. .1-6-.-.l-.l.~ 11-:._..ı:ı .... :-....... ı. .. 'l ı;Uanlc.:nbori lobumln'k bu~day dağıtılmaktadır. 

~----~---~-4-______ _..,..~M~·i•M. 

Uluslar Giiya Sulh içinde Y eşıyorlar 
İtalya İle Habeşistan Ve Paraguvay ii;Boii~yablar 

Mütemadiyen Kan Dökerek Boğuşuyorlar 
Paris 31 (H. R) - Adis Aba- adede yükseldiği mahallinden zorlu muharebeler olmuştur. 

badan gelen haberlere göre bildiriliyor. Paraguaylıların ileri hareketi 
İtalya ile Habeş hududu üze- Saotiyago • Sili 30 (A.A) - durdurulmuştur. 
rinde çok büyük ve şiddetli La Paz hnklımeti tarafından Meksiko 31 ( A.A ) - Kili-
müsademeler devam etmekte- neşrolunan bir tebliğe göre selerin birinde ayin yaparlar-
dir. Roma mahafilinin tekziple- büyük Şako mıntakasıBda şim- ken kırmızı gömlek taşıya.o yüz 
rine rağmen Habeşistanda bü- eiye kadar vaki olan muhare- kadar ihtilalci Kiliseye gırerek 
yük mikyasta muharebelerin belerin en şiddetlisi başlamış- tabanca atmağa başlamışlar ve 
devam ettiği anlaşılmaktadır. tır. Bolivyalılar 30,000 Paragu- dört erkek ile bir kadını öl-
ltalya ve Habeşlilerden ölü ve aylının umumi hücuma geçme- dürmüşler ve bir çok kimse-
yaralı yekiinlarının mühim bir !eriyle Villamontes civarında ler de yaralanmışlard~~ 

Adliyede 
Bugi.iıı Yeni Kadro
larla işe Başlanacak 

Ankara 31 (Hususi) - Ad
liyenin yeni sene kadrolan ala
kadarlara bildirilmiştir. Bugün-

• den itibaren kadrolar tatbik 
olunacaktır. Tasfiyeye tabi tu
tulan hakimlerin yekunu (200) e 
baliğ olmuştur. 

GayrİE übadil 
Bonoları Borsaya Kabul 

Edilecek Mi ? 
İstanbul 31 ( Hususi ) - An

karadan gelen haberlere göre 
Gayrimübadil bonolarının bor
saya kote edilmesi cereyanı 

Türk-Yunin Mahkemesi 
İzmir, Selanik, Atinaya Gidecek 
İstanbul 31 (Hususi ) - Muhtelit Türk - Yunan mahkemesi 

bazı davaları mahaJlerinde görmek, icap eden şahitlerini dinle
mek üzere İzmir, Selanik ve Atinaya gidecek bu üç şehirde hu
susi celseler yapacaktır. 

Türk Murahhas Heyeti 
Bugün Atinaya Hareket Etti 

İST AN BUL, 31 ( Hususi ) - Atinada toplanacak olan Balkan 
ökonomi kon5eyine iştirak edecek olan Trabzon saylavı bay 
hasanın reisliği altındaki heyetimiz bu sabah Atinaya hareket 
eylemiş bir çok sevat tarafından teşyi olunmuştur. 

Almanyada Neler Oldu-
kuvvet bI;;~ ğu J-!enü~.~~Jaşılamadı 
Başbakanının An- Muh~elif Menab~~en Alınan Haberler 

T 1 
PARIS, 31 (H.R) - Salahı- bunlardan iki yüzü tekrar ser-

kara emas arı yettar Alman mehafili Alman- best bırakılmıştır. 
Ankara, 30 (A.A) _ Irak yada binlerce kişinin tevkif P ARİS, 31 (H.R) _ Ajans 

dışarı işleri bakanı General edildikleri, hafi polis umum Havasın Berlin muhabiri Ber-
Nuri bugün Başbakan General müdürü Himmlerin de bunlar linde sükunet hüküm sürdüğ-ü-
İsmet İnönünün köıklerinde arasında bulundyğu ve hatta nü, rejimi korumak iç.in alınan 
öğle yemeiini huau.ı surette idam ediJdi~i hakk1ndaki du- feykalide tetbirlere göre, ge-
yemif, akpm ib:eri Çankaya yumları tekzıp etmektedir. Son niı mikyasta temizleme hare-
k&fkGnde Atatürk tarafından günlerde fu.l.~şla alakad~r ola- ketinde devam edildiğini bil-
kahul edilmistir. rak 300 kısı tutulmus ıse de diriyor. 

Zonguldakta T esbit 
Edilen Mahal 

İstanbul, 31 (Hususi) - Zon
guldaktaki demir madenleri 
etrafında yapılan araşbrma ve 
tetkiklerde Karaburcak köyün
de demir madenlerinin merkezi 
olduğu tesbit tedilmiştir. 

Çankırı da 
Peçe Çar~atların \tıl
ınası Kararlaştırıldı .. 

Çankırı, 31 (A.A) - Dün 
gece bütün kurumlar Halkevi 
Fırka komite ve üyelerile yüz 
lerce halk Halkevinde büyük 
bir toplantı yapmıştır. 

Toplantıda Atatürkün açtığı 
yeni yollarında Çankırılılann 

beraber bulunma~;ı için kadınla
rımızın gezim ulusunun değiş
tirilmesine peçe ve çarşafların 
kaldırılmasına karar verilmiş 

ve bu kararın derhal tatbikine 
geçilmiştir. Yılbaşı dolayisile 
bugece halkevinde kadınlı er
kekli bir toplantı yapılacak 
toplantıya herkes ailelerile 
geleceklerdir. Çerkeşte de ka
dınların peçe ve çarşaftan 
kurtulması yolunda karar ve
rilmiştfr. 

• 
ispanya 

Rahat YÜLÜ Gör
miyecek Galiba 

Madrit 30 (A.A) - Bay Mar

tinez Devalasko dış işleri ba
kanlığını reddettiğinden kabi
nenin tadili muallakta kalmış
tır. Mevcut zorluğa halk çiftçi 
fırkasının eski reisicumhur Aza
ra ile saylav Bellonun muvak
kat ta olsa salıverilmelerinden 
çıkan hoşnutsuzlukları da ın
zımam etmiştir. , 

BAYRAMDA .. 

Lübnan Melikesi 
Pierre Benoit'nin meşhur 

romanından muktebes Sürye 
çöllerinde ve Lübnan ülke
sinde çevrilmiş dünyanın en 
büyük filmi. 

rfAYYARE 
Sinemasında göaterilecektfr 

Oynıyanlar : 

Splnelll - Jean Murat 
Chacatonl 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Acuı ... ------------. 
.,, Okonomisi 

cın ökonomikDurumu 
,,_ ____ .... --..e-o•_ ... , ..... _____ _ 

Buran Muamma Denilecek Bir Du
rın Karşısında Bulunuyoruz _ 

Acun (onomisinin bu yılın ithal etmek zorundadır. Ote

A ortasına cğru almış olduğu 
çık Duran Kale Kapılar ndan, Şarkılar, Kahkahalar, Neş'eJi durumu İ':e incelemek için 

ay hu J'lar lçiııde Kaynaşan Bir IJalk Tarlalara Do!!ru akıyordu yalr.ız ististik rakkamıarını 

l yandan, Almanya başlıca borç
lu illerden olmuş ve ödeme 
bilançosu da bozulmuştur, Bu 
günkü durum Almanyanın dı
şardan kredi bulmasını güçleş
tirmektedir. Almaoyanın otar
şiye saplanıp kalması hiç de 
özenecek bir şey değildir. Al
manya kendi vasıtalarile ken
dini beslemeğe başlamııtır. Fa
kat tutmuş olduğu bu yolda 
yürüyecek olursa acun ökono 
misi bu yüzden çkk zarar ede 
cektir. 

- Gel! -dedi- Budalalık et
me.. Beni dinle .. Şu sıcak mem
lekette, elcezirenin bu yakan 
kavuran giineşi altında kadın, 
aşk ister yiğitim .. 

Cafer cevap vermedi. Biraz 
dolaştı, biraz düşündü. Sonra, 
birden ani bir kararla: 

- Haydi öyle olsun.. -dedi
V c Kılıncım kınina takar tak-
maz:: 

- Taran! -diye bağırdi- Düş 
arkama! 

Hava kararmıştı. Minareler
den müezzinlerin yatsı ezanları 
rüzgara karışıyor .. 
Çarpık sokaklarda bir bekçi: 
Ve sonra namütenahi bir 

hareketsizlik ve sükun .• 

Uzun duvarı boylu boyunca 
dolaştılar ... 

Hatta atladılar ... 
Erik ağacının altında bir an 

durakladılar. 

Dallar hışırdıyordu ... 
ikinci kattan hafif bir ışık 

göz kırpar gibi karanlığa naz
lanıyordu. 

Yürüdüleer ... 
Taran: 
- Sen sırtıma binersin -diye 

mınldandı

- Sonra ... 
- Tırmanırsın ... 
- Sonra? 
- Taraaaya çıkmca .... 
- Eeeey? 
- Kapı açık ..• 
- Yok canım .•• 
Değilıe bile aralık. 
- Nereden anladın? 
- Baksana ışığm geldiii 

yere. .. 
- Eeeey? 
- İşte oradan dalarsın eve .• 
- Ya sonra •. 
Dudaklanna kadar gelen bir 

kahkahayı boğmak iç.in güç 
zaptetti kendini .. 

- Onu da ben öğretecek 
değilim ya .... 
. Cafer, saf bir adam hoşluğu 
ılc: 

- Her şeyi hazırlıyan, ya
pan ve düşünen sen değil mi
sin? 

Taran, dudaklarına kadar 
gelen bir ikinci kahkahayı da 
gene güçlükle boğarak: 

- Benim amma -dedi- dur
ma artık, çık arkama! 

Cafer itaat etti. Az sonra 
arkadaşımn omuzlan üstünden 
Tarasanın tahta parmaklıkla
nna uzanmış bulunuyordu. 

. ~elik bilekli kollariyle ken
dmı tartarak bir iki saniye ka
dar boşlukta sallandı. Sonra, 
Taran onun bir cambaz çevik
liğiyle Tarasa ya ulaştığım, par
maklı klan aştığını ve daha 
sonra da aralık kapıdan odaya 
daldığını gördü .. 

Şarki Romanın her genci 
gibi zemperest olan Taran bir 
an baka kaldı. 

Işık hala yanıyordu: 
- Aşık dil dökmeğe haş

ladı .. -Diye mırıldandı. 
Sonra gülerek başmı salladı: 
_ Bu ne merasim -diye mı-

rıldandı- beyhude vakıt kaybet
m.-nin manası mı var? 

Bulunduğu yerde bağdaş ku-

k rtını duvara yasladı .. 
rara ' sı · · de 

Etraf tam bir sükun ıçın 

idi. 

- LI güz önün getirmek yetmez. 
Gökte bir iki yıldız, göz neş'eli hayhuylar içinde kayna- Vakaları yaratan hakiki ve 

kırpıyor, hafif bir rüzgar ile ~an bir halk, tarlalara doğru derin selpleri de iyiden iyiye 
sallanan dallariyle ağaçlar, hı- akıyordu. incdemel gereklidir. F encl 
şırdıyan yapraklann ahengine Bu sın<.da, birden cenupLm bakm:ıdaıdurum şöylece anla-
tempo tutan bestegarlan andı- gelen kırk elli atlımn tozu du· blahilir: ir çok illerde yapı-
rıyordu. mana katarak ıurie:r dibinde lım ökonmik islahatın yabancı 

Karanlıklara alışan gözlerile gem kastıkları görüld~. Bun mnlkıra stek yaratması için 
Taran, uzakta Erik ağacının Jardan biıi sağ koluau havaya çok uzurkurun ister. Alman 
albnda yatan adamı sezebildi. kaldırarak haykırdı: İstatisti~Ofisi geçen yılın son 
Babası T emistoklis, düştüğü Esselam ya eyyüheım~! 3 ayma arşı bu yılın ilk üç 
yerde, düştüğü gibi el'an sırt Hiç şüphesiz bu bir Araptı ayında llusJararası ticari ahş-
üstü uzanmış yatıyordu. ve ge:nç mukakkaktı ki, yanın- verişte nr durgunluk tespit 

Kafuıeı sallıyarak güldü. dakiler de ayni kandr.u gelen etn:ekteir. Bu durum, bir çok 

. . . . . . . . 
Aradan epiy zaman geçmişti. 

Taran hafifçe şekerleme yaptığı 

yerden kalkarak bir iki adım 
ilerledi. Başını kaldırarak Ta
rasanın aralık kapısına gözet
lemek istedi. 

Işık sönmüştü. 

Alaylı alaylı sırıtarak, gene 
o eski yere çömeldi. Gözlemi 
yumdu.. Bu sefer, adamakıllı 
uyumağa niyetlenmişti. Elbette 
niyctlenecekti ya.. Madam ki 
genç serasker evden çıkma
mıştı ve madam ki o aralıktan 
sızan ışık artık sızamaz ol
muştu, demek ki .• 

Bir Davet 
Harbın üzerinden . tam bir 

buçuk ay geçmişti. 
Kütahyadan gelenler, şehrin 

asli ıekenesi haline girmiş-
lerdi. 

Gayet musip bir düşünce ile 
hareket eden serasker Cafer, 
şehirdeki dullarla yeni gelenleri 
evlendirmişti. Ölenlerin matemi
ni tutacak zaman değildi. Giden 
gitmiş, Kalan kalmıştı. Giden
lerin arkasından ahvah etmekte 
ne menfaat vardı. Malatya bir 
Uç şehriydi. Kaybedilecek bir 
tek gün, hiç umulmadık bir 
akıbet hazırlıyabilirdi. Kale ha
rap olmuş, her işi yüz üstü kal
mıştı. 

Mev~ut kuvveti, bütün kud
retiyle istismar etmek, hare
kete getirmek lazımdı. 

Bunun için ise, hariçten ge
JenJeri ~ şehre raptetmek ge
rekH. 

işte bu düşünce ile hareket 
eden Cafer, hemen hemen as
keri bir intizam ile bütün bir 
ıehrin sekenesine umumi ve 
müşterek bir düğün yapbrmııtı. 

Artık kılınçlar bellerden çık
mış duvarlara asılmıftı. 

Uç beyleri ordusu, timdi sa
banlarla ve tarlalarla boğuş
mağa başlamışlardı. 

Her kes şen, her kes neş'eli 
idi. 

Yalnız bir tek adam, kos
koca şehrin umumi neş,esine 

işti ak etmiyordu. Daha doğ
rusu edemiyordu. 

Serasker onu kendisine bir 
nevi muavin yapmıştı. Beraber 
oturup, beraber yaşıyorlardı. 
Her şeyleri birdi. Her halleri 
birbirine benziyordu. Yalnız bir 
tek farkları vardı. 

Cafer müthiş bir sevinç için
de iken o, berbat bir eleme 
müptela gibiydi. 

Bir günd.ü. 
Sabah erkenden, her kea her 

günkü gibi uyanmış, ardlarma 
kadar açık duran kale kapıla
rından şarkılar, kahkahalar, 

bir neslin evlatları idi. Halkın illerde i~r i atılmış olan adım-
akını bir an durdu. Sesler kc- lara ve >azı memleketlerin dıt 
sildi. Gö:zler bağıran acian.ıa ticaretlfinde görünmüş olan 
d 'k"ld' canlı.ıııırılara raamen devam ı 1 !. e 

etmektdir. 
Muhteşem bir süvarivdi bu.. Buraıa muamma denilecek 
Al kadifeden bir Eğer üs- bir dunm karşısındayız. Şimdi 

tünde dimdik durz.n vücudu bu mummayı halletmeğe ça-
en kıynıcUar ipekli kumaşla•_ Jışalım. Bir Ökonomik canlan-
dan yapılmış, kat kat entari- ma giriildükte ham örünler 
Jere sarılmıştı. ithalime yabancı memleketle-

Kaftanın göksünde kufi bir re en lZ muhtaç olan iller bi-
hat ile büyücek bir "Hı,, barlı le baıt madde ithal ederlerdi. 
işlenmişti. Ôkonanik canlanma neticesi 

Altın sırma ile ve pek ma- bir mmıleketin satın alma kuv-
hirane bir el ile işlenen bu "Hı,, velinin artması içerde yapıl-
iki ağzı yayvan kalın bir hilal mayan veya yapılması yeni 
ile çevrilmişti. sermayelerin yatanlmasını ge-

Bu hilalin üstiinde, kimbilir reklendiren mallara daha çok 
nası) bir iıraf ile kakılmış, her bir istek yaratacağı zannolu-
biri bir~ohut büyüklüğünde bir - - nurdu. OOyle blr kuralın arbk _ 
.sürü inci vardı. tamamilc t tbik olunmaması 

- Soncı Var -

Üfürükçü Kadın 
Mehkemeye Verildi 
Bostanla köyünde Rabiayı 

mahallelerinden kaçırma~ ve 
evinden çıkarmak için okun
muş maconlar yaparak Rabi
anın evinin döşeme tahtaları 
altına, yatak ve yorganına sür
mek suretile üfür.ükçülilk yapan 
aynı köyden Habip kansı Na
zife ve Süleyman kansı Fat
manın asliye ceza mahkemesine 
sevklerine üçüncü müstantik
çe karar verilmiştir. 

Posta Memuru 
Mahkum Oldu 
Alaancak posta müdürü iken 

zimmetine para geçirmekle 
maznun bay Hüseyin Hüsnü 
hakkında ağır cezada yapılan 
gıyabi duruşmada eshabından 
aldıgı elli, altmış ve diğer bir 
elli ki ceman yüz altmış lira
nın önlerindeki sıfırlannı kal
dırarak beş, alh ve yine bes 
lira göstermek suretile farkı 
olan 144 lirayı zimmetine ge
çirdiği anlaşılmııtır. 

Kendisinde ileri derecede 
kalp hutalığı bulunduğu ve 
bu halin daimi surdte kendi
sinde halecaru teneffüsü husule 
getirdiğinden takdiri esbabı 
muhaffefeden görülmüş ve ten
zilcn iki ay müddetle hapsine, 
4 ay memuriyetinden men'ine 
ve 144 liranın kendisinden tah
siline karar verilmiştir. 

Dolandırıcı 
Asliyecezaya Verildi 
Bakır çubukları altın yerine 

kömürcü Aliye aatarak kendi
sini dolandıran ve mevkuf bu
lunan BatumJu Ahmet hakkın
da üçüncü tahkikat hakimliğin
ce yapılan tahkikat bitmi9 ve 
Jr:endi•inin A•liyeceza mahke
meaine aevkine karar veril
mittir. 

için geçirmekte olduğumuz 

kriz gibi bir kriz lazımdı. 
Muhtaç oldukları ham mad

deleri kendi ülkelerjnde yetiş
tirmek yönünde bir çok mem
leketler dcyimli adımlar atmış
lardır. Böyle bir gidiş eski 
sanayi memleketlerinde tabii 
görülebilirdi. Halbuki İş tersi
ne olmuştur. Doğrudan doğru
ya toprak ürünlerini satarak 
işlenmiı madde ithal eden ül
keler ithal ettikleri bu ·mallan 
içerde yaratmağa başlamışlar
dır. Bu ülkelerdir ki ticaret 
muvazenesinde en çok aktif 
yaratmağa çalışmışlardır. Me
seli Kanada 30 Nisanda biten 
mali. yıl içinde ihracat fazlası
nm % 93 tuttuğunu bildirmiş
tir. Cenubi Afrika ve Avustu
ralya da aynı durumdadırlar. 

BÜYÜK BRİTANYA: İşler 
çok çabuk açıldığından yakın
da gerek lngilterede gerekse 
bütün Britanya İmparatorluğun
da bir Ôkonomik yavaşlama 
başlanacağı beklenebilir. Şunu 
da not edelim ki Ôkono
mik canlanma şimdiye kadar 
para faizini arthrmamışbr. Ôko
nomik canJanmanın ikinci bir 
safhuı olan uzun vadeli serma
ye yabrma işi de normal 
hir faiz üzerinden yapılabilir. 

Britanya imparatorluğu ülke
sı içinde yetişen bazı gıda 
ürünleri ve ham madde fiatla
rı gelecek aylar zarfında yal
nız rekoltenin miktanna değil, 
para, borç ve intikal yönünde
ki stabilizasyanun borçlu mem
leketlere ham madde ihtiyaçla
nnı temin edip edemiyeceğine 
bağlıdır. Yün fiatlarının reak
siyonu bu amillerin ne kadar 
tesir ettiğini göstermektedir. 

ALMANYA: Almanya iç pi
yasasının canlanmasının bütün 
ümitleri geçmiıtir. ve bir kaç 
ay var ki bu canJ,,.nma (yoJ in
ıaab filAn gibi) re•mi •İparİf
ler çerçeveainden dıprı çıkmıı
tlr. Ne oluraa olaun Almanya 

ALMAN ÖKONOMİ SİYA 
SASININ HEDEFLERİ: 

Almanya vkonomi Bakanı 
Dr. Scbart Alman Ôkonomi 
ıiyasasının hedefleri üzerinde 
yazdıiı bir makalede şunlar 
söylemektedir, 

Ôkonomi siyasasının iç he 
defi Alman Ôkonomisini nas 
yonal sosyalist mefkuresinin 
faydalı bir vasıtası haline ge 
tirmek ve dış hedefi ise diğer 
milletler karşısında Ôkonomik 
hürriyeti ve hukuk müsavabn 
temin etmektir. Nasıl bir mem 
leketin dış politikası bazan ge 
çici olarak iş politikadan ön 
ce gelirse bugün de dış hede 
fin bütün işlerimizin en başına 
geçirilmesi gerektir. Almanya 
ancak V '1say muahedesinin 
Ôkonomik bağlarını çözdükten 
ve tazminata dayanan yabancı 
borçlardan kurtulduktan sonra 
hareketi serbestisini yalnız pa 
rA aab:acında ,\,.ğil aynı zaman 
dalJ 'konomik sahada tam bir 
şekiJde eline almış olacakbr. 
Fakat çıkça bilmeliyiz ki bu 
hedefe varmak çok güçtür. 

Yeni planda güttüğümüz ya 
kın hedef dışardan yaptığımız 

mübayaatı elimize geçen döviz 
lerin miktarına uydurmaktır 
Lakin yeni planın bir de uzak 
hedefi vardır ki o da gelecek 
teki ticaret muvazenemizi baş 
tan qaiJ değiştirecektir. Bi 
zim bir çok ıebeplerden dolayı 
aktif bir ticaret muvazenesine 
ihtiyacımız vardır. Bu sebeple 
rin en mühimi iae dış borçlan 
mızı yabancı memleketlerin biz 
den yapacakları milbayeahn 
çerçevesi içinde ödeyebilme 
mizdir, Ticaret bilinçoıunda 
boyle derin bir değişiklik ken 
diliğinden husule gelemez. Bu 
nu defnationla ve yahut da 
devaltionla başarmakta müm 
kün değildir. Bu ancak ve an
cak basit ve evveldenberi teç-
rübe edilmit bir çare olan bi
riktirme ve tutma ile kabildir. 
Yeni planın iSz ma~ ifte be
radadır ve bu da yabancı mem-
cı memJeketlerden alınan mal
ların sarf ve iltihlikinde orga
nize edilmiş bir tasarruf politi
kası tatbik etmektedir. Bundan 
dolayı bu plina geçici ve za
ruri bir tedbir göıile bakılma
mabdır ve derin fikir ve ma
nası olan uzak bir atiye şamil 
bir ökonomi sıyasuı telakki 
edilmelidir. 

ALMANY ANİN SOS TEŞ
RİN AYI iTHALAT VE İH
RACAT DURUMU: 

Resmi istatistiklere göre Al
manya bu yılın Sonteşrin ayı 
içinde 346 milyon mark değe 
rinde ithalat ve 356 milyon 
mark değerinde ihracat yap 
mışhr. Ham maddeler arasında 
yapı ve mobilye kerestesile 
demir ithalahnın mevsim dola
yısile bir ay önde.sine göre 

. azalmış olmuına karşı diğer 
bir çok bam maddelerde ve en 
ziyade yün, kuı tüyü, kıl ve 
maden kömiirü ithalabnda bir 
vUk1elme ııörülmektedir. Şim-

Türk Kadını -......... 
Profesör Malş'ın 

Bir Söylevi 
Bund Ah. Blatt, Berne. 12 ilk 

kanun 1934. 
Bu mevzu hakkında perşmbe 

günü akşam" kadınların seçm t 
hakkını müdafaa cemiycti,,nde 
Profesör Dr. Malş bir konfe
rans vermiştir. Bu konferansta 
Türkiyede kadının yakın mazi-
deki durumu tetkik edilmiş ve 
o vakıtlar kadının yüzü sımsıkı 
kapalı olduğu halde sokağa çı
kabildiği, kadının kocası ile be-
raber bit arabaya binmesi caiz 
olmadığı, ancak ayı ı bir ara
baya binerek kocasını arkadan 
takip etmek mecburiyetinde ol
duğu, kadınlann haremlerde 
mahpus bulundukları, şeriat ve 
kur' an hükümlerine göre kadı
nın kocasından boş düşerek 
evini terketmeğe mecbur ol
ması için kocanın bir biri ar-
kasına üç defa ( seni boşadım ) 
demesinin kafi geldiği hikaye 
olunmuş ve bugünkü vaziyete 
geçilerek şunlar söylenmiştir : 

" - Buğün her şey bam
başkadır. Atatürk büyük ve 
müthiş bir enerji sarf ederek 
memleketin çehresini büsbütün 
değiştirmiştir. Artık ' bugün 
Türk kadını ile Garb Avrupası 
kadını arasında büyük bir fark 
kalmamıştır. Çok kan alma 
yasak edilmiştir. Çarşaf ve pe
çeler kaybolmuştur. Fabrika
larda on binlerce Türk kadın 
amelesi çalışıyor. K.Mib, lisan 
bilen, stenodaktilograf ve saire 
olarak Türk kadınları idare iş
lerinde çalışıyorlar. Ticaret ev
lerinde de Türk kadınına te-
sadüf ediliyor. Kezalik Türk 
kadınlan muhtelif meslek işle-
rinde de çalışmaktadırlar. İs
tanbulda zabıtai ahlakiyede 
13 kadın memur çalışbğı gibi 
7 :avukat 5 doktor vardır. Bun
lardan başkaca gazeteci, labo
ratuvarlarda asistan, doçent 
olan kadınlar da vardır. Bütün 
fakültelerde de yüzlerce kız 
talebe yetişiyor. Hatta bir Türk 
kadını kimya profesörüdür. 
Bizde olduğu gibi izci kızlar, 
kadın spor kulüpleri olduğu 
gibi Parisin en yeni şeyleri 
görülen son derece zarif moda 
atclyeleri de vardır. 

Profesör doktor Malş iözle
rini bazirunun bizzat modern 
İstanbula gelerek burada söy
lenenleri mahallinde görmeleri 
hakkındaki samimi arzu ve te
menniler ile bitirmiıtir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
diye kadar Sonteşrin aylarında 
daima artan pamuk ithalatında 
bu sefer bir değişiklik olma
mışhr. 

İlkteşrin ayında yükselmiş 
olan gıda maddeleri ithalatı 

Sonteşrinde yeniden biraz düş-

müştür. Bilhassa kahve, hubu
bat ve yumurta ithalib azal-

mışbr. Buna karşı, mevsim do
layiıile, kuru meyve ithalah 
çoğalmıştır. 

İthalat da muhtelif memle
ketlere göre, ehemmiyetli fark
lar i'Öze çarpmaktadır. Birleşik 
Amerikada (pamuk ve meyve) 
Çekoslovakyadan (mensucat 
eşyaşı) Yugoslavyadan 'meyve 
ve bakır) ve lsveçten) hamderi 
yapılan ithalat azaldığı halde 
Türkiyeden (arpa ve pamuk), 
Çinden (Yağlı nebatlar), Ro
manyadan (mısır ceviz), Maca· 
ristandan (kuş yemi, Norveç
ten (balıkyağı) ve İtalyadan 
(kuru meyve) yapılan ithalat 
artmışhr. 

ihracatı azalan mallar maden 
kömürü ve kimyevi gübre gi
bi ham maddelerle yapılmış 
eşyadır. Almany ihracatın mah
reç itibarile azaldığı memleket
ler Rusya, HoUanda, Danimar
ka, Fransa ve Çekoslav~ 
dır. Buna karşı Roman • d' ya, .ın ır-

turya,. Brezilya ve Bi.dir. 
Anıenkaya olan ihracatı )-4 
s'lmiştir • 



En muvaffaluyetli filmi 
" Magcorade ,, 

Paula Wessely 

En muyaffakıyetli filmi 
" veda Şarkısı " 

Lucienne LeMarcband 

Perdede 

En muvaffakıyetli filmi 
" Lac Aux Dames ,, 

Simone Simon 

En muvaffakıyetli filmi 
" Nol - Noel ,, 

Noel - Noel 

En muvaffakıe !i filmi 
" Veda Srgisi •: 

Jea:;ı s~ais 

En muvaffakıyeti filmi 
"Gençlik., 

Paulette Du)ost 

En muvaffakıyetli film 
Bitmemif Senfoni 

Martha Eggerth 1 

En ~uvaffakıyetli filmi 

Sevimli Bof&Dllla 

Cinger Rogen 

En muvaffakıyetli filmi 
Amerika kızlan 

Frances Dee 

En mutaffakıyetli filmi 
Lilian 

Barbara Stanwyck 

En muvaffakıyetli filmi ı 
Sokakta bulunan Albn 

Danielle Darrieux 

En muvaffakıyetli filmi 
Dönmez Yol 

Kay Francıs 

En rr.uvaffakıyetli Jilmi 
Meçhul İ<adın 

Mirna Loy 

En m~vaffakıy~tli filmi 
Dönmez Yol 

,Villiam Powell 

En muvaffakıyetli filmi En muvaffakıyetli filmi En muvaffakıyetli fıJmi l En muvaffak:yetli filmi 

Vala Savat ( Elbasü badelmevt) Beyaz Atlamlar Moskova Geceleri 

Madeleine Ozeray Fredric March Clark Cable j H ırr ı Baur 
.................................................................................................................................... 

Mektepler 
Bir Hafta Bayram 

Tatili Yapb 
Şehrimizdeki blltiln mektep

ler boflbJd• i~ea ribap 
ve bay_nm tatili yapacaliardır. 

ı:;;~~.., fil Hakimler 

Cezası Y anya 
indirildi 

Müfettişler 
Uyuşturucu Maddeleri 

Teftiş Ediyorlar 
İktisat bakanlığı müfe~ıle

rinden Bay Ziya ve Bay Naci 
uyuşturucu maddaler inhisan 
müdürlüğü muamelibm teftişe 
-b .... tardır. 

Ansızın Ölmüş 
Alsancakt ametrôk vagonla

mı albpda Ahmet isminde bir 

LILIAN HARVEY 
Hollyvood'tan Şikiyet Ediyor 
lngilterede Bir Film Ce:virecek 

Lilian Horvey "Pour Vous" 
ya ıu beyanatta bulundu: 

"Hollyvvod beni çok hayal 
sukutuna uğratb. Başımdan ge· 
çen hadiseleri hiç gizlemeden 
anlatacağım: 1933 lıkkiuunun
da Hollrrvoda ayak bm~bğım 
gtin fevl:alid" heyecan.la kar
şılaşm!şbm.F oks stütyolarmdaki 
ıo,.~r' çiçeklerle donatılmışb. 
G~ze+e muhaltirJeri birbiri ar
dınc~ beni görmeğc koşuyor· 
lardJ. "Kongre eyleniyor" fil
mi \de~i muvaffakiyetimden 
sor.ra hakkı:.ada bir çok dedi 
kodular do1aşma1:ı başladı. 
Halbuki bunlar lı~tan başa 
uydurma idi. Ben, sessiz 
Greta dahil ôldugµ halde 
diğer büti.m artistler gibi 
yaşıyordum. Nadiren evlın
den çılrıyor, filimler, kitaplar 
ve mü?ikte zevklerimiz birleşen. 
samimi bir kaç dosttan başka· 
kimseyi ovime kabul etmiyor· 
du:n. Lonara ve Berlinde ol
cfoğu gibi konserlere operaya 
bile gitmiyordum. Hollyvood'ta 
bütün hayabmı sinemaya has
rettiğime göre dışan çıkmak, 
eylenmek için vaktım yoktu. 
Biricik emelim Avrupada ka
zandığım muvaffakiyetleri Ame-
rikada da yenilemeğe muktedir 

bulunduğumu umumi efkira ve 
matbuata göstermekten iba- aramaktaki müşkülat başgös- angaje etmek istediler. Bu ... 
retti. terdi Sam Suzanne Amerikada rada hastalanmıştım. 

My Lips Betrav filminde temsil ettiğim filimlerin en mu- Sıhhabm yapılan teklifleri dil· 
ilk sukutu hayalim başla- vaffakiyetliıi oldu. Günün bi- şünmeğe müsait değildi Apan-
dı • Jeenet Gaynor'un tem-: rinde Schubert'in hayatına tah- desit. Şimdi eyileımiş isem de 
sil ettiği ( Adorable ) filmi sis edilen filimde Schubert'in Ameliyattan sonra aylarca isti-
1çin tanzim edtten sanaryonun son maşukası rolihıü oynamak- rahata mecbur kaldım. 40 ki-
aynen bu filim için de kabul hğım istenildi. Teklifi kabul loya düşmüı bulunuyorum. 

ettim. Bu filimdeki muvaffaki- Halbuki asmari sıkletimin 45 
edilmiş bulunmasınclan hayrette •-yetimi tamamlamak için üç ay kilo olması iycap ecler. Yakın· 
idim .. My Lips Betray " Ado- kemana çalışbm. Hazırlıklar bitti. da lngiltereye gideceğim. Git-
rable ,, filminden önce bitirildi. Nihayet diyaloğwı ihtiva eden meden önce de Ho!Jyvood'ta 
Fakat Janet Gaynı>r çok za- mftsveddeleri getirdiler. Bir göz bir filim ç~virec~ğim. İngilte-
mandan beri beyaz perdede abnca ne kadar berbat bir şey rede oymyacağım ilk filim "V al-
görünmediğinden onun temsil olduğunu anladım. Bundan son- sa davet,, olacakbr ,,. Senaryo· 
ettiği filim önce gösterildi. Fil- ra da yeni bir hidiae çıkb. sunu okudum: Hoşuma gitti. 
min gösterilm.emesi, projeksi- Filın için muayyen meblağın Yeni mukavelename çok müsa· 
yonun gecikmesi fena olduğu yansı verilmek istenildi. Foks ittir. Hoşuma gitmiyen ıenar-
zehabını uyandırdı. Halbuki müdürünü görerek muka~ele- yoları reddetmek salahiyetini 
filim biter bitmez gösterilseydi nin feshini istedim. Bunu te- bana vermektedir. Bundan 
muhakkak ki btıyük muvaffa- mine muvaffak oldum. Bu ha- sonıa Hollyvood'ta ve Elatree'-
kıyet kazanacakb. Bundan son- ber duyuln11ca bir çok İngiliz de oymyacağım filmlerimin se-
ra hoşuma gidecek bir sanaryo ve Amerikan stüdyoları beni naryolannı kendim seç-.!c.ağim." 
••••••••••••••••••••Y•••••••••••••••••••••••••••••••••c•••••••ıııaaıaeaı~ aJa3•-~a••~~~••a•aaı 9CJ~eoe 8 a •~•••••a••••••••••••• 

KA THARINE HEPBURN 
1934 yıhmn en yüksek artisti sayılabilir. "Heredite,. filmindeki 

mevkii için Avrupa gazeteleri sütünlerce yazı yazmıılardır. 

VALİ 

Vilayet 
.. ,-.QjOo ...... 

Dıl için Dair~tere 
Bildirim Gônd~rdi 

VilAyet bütün :bire müdür
lüklerine ;ışağıdak: " • -!lci gön
dermiştir. 

1 - Bakanhıw.z;a '.J'iliyet ara 
auıdaki ve tubeblerin birbirlerile 
.doğrudan doğruya yaptıkJan 
muhnberede .:ına dilin birçok 
terimleri belirmiş, perketilmiş 
ve öz dile yatmışbr. 

Meseli Maarif Bakanhğı bu
yuruldarında ~ •-:tep için (okul) 
mu.illimler için ( okultan) ku!
lnmlm=ıki:t, bir bakanlık tamim 
k~şılığıuı ( bildirim ) olarak 
y~znu t' , Baklrıl:ır heyeti 
kcstiri:ııindc (Gfinl~meç) sözü
nün ~;:ı. ih yerin~ ~'azıldığı gi
rülmektc ve buuun gibi her 
b.kanhk v~ her daire kendi 
işleri çcrçevıine giren Terimleri 
öz Jildcn resmi dile geçirmek
tedir. 

:?-.Söyle resmi dile yabşmq 
olan sözleri bulmak ve bunlarm 
özenle resmi yazılarda herdaire
de kullanılmasını yaymak en bil" 
yük bir yükilmdür. Bunun için 
Alfabe sırası tizerinden her 
dairenin kendi yöntemlefine 
uygun sözleri liateliJerek ma· 
~a göndermeş· .. 

ındal~T~f' J: 
bir blmiiıi 

iltiJ'U'"~ .. ~~-~~
cetea ~ı 

deri • 



1 K~nunCtt~nı tsss 

•• s yu v 
ra Hareke--
ngiliz Mu • • a ı ın 

:ngiliz binbaşı'armdan N.N.E. 
Bayr tarafından arap isyanları 
hakkında yazılmış olan bu eser, 
Unikorm Pres kitaphanesi ta
rafından basılmıştır. Bu eser 
hakkında Eldon Butter, The 
nev statesman and nation mec
muasında yazmış olduğu bir 
tenkit makalesinde diyor ki: 

"Bir çok insanlar 1916 yı
Jında Arapların Türklere karşı 
yapmış oldukları isyan hare
ketlerinin İbni Suut tarafından 
idare edilmiş olduğunu sanırlar. 
Bu kitabı yazan da onlardan 
birisidir. Fakat ne yapalım ki 
İbni Suud onlardan değildir. 
Evvela büyük savaş başladığı 
sıralarda onun topraklan Türk
lerin nüfuzu albnda blunmu
yordu. Çünki o, Tür"k askerle
rini Kasimden 1906 da Hasa
dan ise 1913 de çıkarmış bu
lunuyordu.Bundan dolayı Türk~ 
lere karşı bir isyan çıkarma

sının ihtimal ve imkanı yoktu. 
Ondan başka kendi sımrları 

dışında fazlaca bir hükmü,bir 
nüfuzu bulunmadığı için, bütün 
arapları ayaklandırmağa kal
kışması da bir çılgınlıktan 

başka birşey olmazdı. 
Her ne kadar Suriyedeki 

ulussever: .. r, Türklere karşı 

yapmak istedikleri mücadelede 
lbni Su udu kendilerine baş ola
cak bir kıyafette görmüşler
se de savaş yıllarında Suriye
de bir çok askerlerin bulun
ması, sonra İbni Reşidin İbni 
Suuda düşman olması yüzün
den Suriye ile araları kesil
mişti. 

Bundan başka İbni Suud, 
Vehabi mezhebinin reisi oldu-

J için Irak ve Hicaz kendini 
uaşka mezhebden sayarak ona 
şüpheli bir gözle bakıyorlardı. 
Onun için Necidin sağı, solu 
hep Türklere yardım mecburi
yetinde bulunan ve kendisine 
düşman olan araplarla çevril
mişti. 

Bundan dolayı lbni Suud 
müttefiklerle birlikte Türklerin 
aleyhine hareket etmek imka· 
nım bulamamıştı. 

Türkiye savaşa girince, İbni 
Suudu kendi taraflarına çek
mek maksadiyle bir Türk heyeti 
Medine yolu ile Necide gii:ti. 
~unlar, Emi~ İbni Suuda 10 bin 
lngiliz lirası hediye götürdüler. 
Emir bu parayı kabul etmekle 
beraber, zaten Ba~rayı ve kendi 
topraklarından bir kısmım zapt
e~miş olan İngilizlere karşı fili 
hır h.areket. geçeceğ:ni vadede
medı. 

İngiliz murahb:ıs!arı da ken-
di . . . 

sını zıyaret ettiler. Bunun 
nef · d · ıcesın e bitaraf kalarak In-
giliz davasına yardım etmiş 
oldu. 

. Zaten İngilizlere yardım va
~ınde ~ulun~aydı, 1915 yılında 

erveb de lbni Reşide karşı 
Y_apmış olduğu hücumda mağ-
lup olsayd b ·· ·· ·· · . ı, u sozunu yerme f etıremiyecekti. Bunun üzerine 
bnissuut, bütün savaş yılların

da hareketsiz kaldı. Bu hare
~etsizlik 1918 yılında Hail üze
rıne yapmış oldoğu bir hücu
ma kadar sürmüştür. 

111111 13unun iki sebebi vardı. Ev-
vela maddi engeller etrafını 
çevirmişti.Sonra kendi müridleri 
nin jınnnına itimadı yoktu. Bir 
başka Müslüman ulusile sa-

a kalktığı takdirde bunlar 
vaş b'l' 1 kendisini bıraka ı ır er, s~n.ra 
müslümnn acununda bu ~~ç~.m 

· k d""külmesi hoş gorul· 
bır an o 
roiyebilirdi. · · nunda 

''b i Sundun, ışın so 
ı n 'h · th ha-

ması vavet ı tıva 
kazan 

reket etmesi ve muvaffakiyet 
imkanlarını iyi görebilmesi yii
zündcndir. 

Şerif H!.iseyin~n vaziyeti büs
bütün başka idi. Çünkü o ne 
şekilde olursa olsun, Türk bo
yundruğunu üzerinden atmak 
istiyor, hatta bu maksatla müs
lüman dininden olmıyanlann 

bile yardımını temin ddiyordu. 
Bizim bakımımızdan eğer 

Hüseyin ile oğulları büyük ihti
lalciler değil idiseler bile bü
yük bir ailenin çocukları ve is
Jamların en şerefli tutulan bir 
toprağın sakinleri idiler. Bizim 

Türklere kyrşı hareketlerimize 
esasen kuvvetli ordular bulun
durduğumuz bir taraftaan yani 
Süveyş ve Mısır tarafınd m 
başlamakla isabetli bir iş yap
mış olduk. Geliboluyu boşalt4 

mamızdan sonra 250 bin kişi
lik bir ordumuz Mısır' da bu
lunuyordu. Türkler de bu mem
lekete şarktan ve garptan hü
cum ediyorlardı. 

Her tarafı düşmanlarile ku-

şatılmış olan İbni Sundun bi

zim Filistindeki ordumuza il

tihak etmesi imkansız gibi du· 
rurken şimal sınırı Mısıra da

yanan Şerif Hüseyin, bize pek 
ziyade faydalı olabiliyordu. 

Kitabın muharriri, kendisi
nin Arap işlerile ilk alakası

nın ne zaman başladığını an
latıyor. kendisi 1913 yılında 
savaşm çıkması pek yaklaştı
ğı sıralarda Beruta çıkmıştır. 

Daha sonraları Hicaz kuvve
tinde bir takım vazifeler al
mıştır . Fakat bu kuvvetin 
stratesı hususunda pek ziyade 
yanhş'ar yapmış olduğundau 
şil~nyt etmektedir. 

Bu kuvvet, 1-l:caz.ın, İrakm 
kendi memleketlerine istiklal 
temin etmek dileğinde olan 

bir kısım halkile yağma ve ta
landan başka hiç bir şey dü
şünmiyen bedevilerden ibaret 
bulunuyordu. 1-Jer ne kadar 
Arabistan çölünde enine bo
yuna bir askeri h:ıreket imkan
sız ise de binb ı Bray iyi tet
bir alındığı için bunu yapama
dığımız kanaatidedir. 

Bütün hayatlarında tam ve 
mutlak bir serbec;tlik ve istik
lill içinde yaşayan bedevileri 
bir istiklal sava~ına çıkarmak 
ta büsbütün ayrı bir meseledir. 
Bunları böyle bir savaşa sok
mağa sevkeden sonunda yapa
bilecekleri talan umudu olmuş
tur. Yalnız mü'.ilüman olmıyan
lara yardım edeb~!mek için bun
ların müslüman olan Türkleri 
keseceklerini b .... klemek biraz 
hayal sayılabifü di. 

İlk hücum Medineyc karşı 
olmuştu. Fakat arapJar, Türk 
bomba ve güllderinden kor
karak kaçtılar ve uzun bir 

miiddet vaklasamadılar. 

1 

apla 
sa 

• ler ı 
Şehri on bin asker müdafaa 

ediyordn. Muhasaı·a kuvvetleri 
eyi sevk ve idare edilebilseyei 
savaş yıllarmda bir detice ala
bilmek mümkün olurdu. Şehri 
iki duvar ve bir kale muhafaza 
ediyordu. Her evde bir su ku
yusu vardı ve Suriyedeki Türk
lerden yardım gören İbni Reşit 
zaınan zaman muhasara altında 
bulunan askerlere erzak taşı
yordu. 

1924 - 25 Yılında ise kuv
vetli bir vehabi akını zayıf Şe
rif kuvvetleri tarafından müda
faa edilen Medineyi almağa 

imkan bulamadı. Şama g den 
demiryolu kesilmis olduğu hak 
de Medinedeki kuvvetin Filis
tin ordusunu kuvvetlendirmeğe 
gitmemesi için Medinede bıra
kılmast kararla mışb. Bu fena 
olmadı. Bu suretle Hicaz Jrnv
vetleri de Türk ordusunun sol 
cenahına harşı serbestçe hare
ket edebilmek imkanını elde 
etmişti. 

Böyle bir planı orada askeri 
kumandanlarımızdan birisi ol
saydı, kabul etmndi. Bereket 
ki Lavrens oradaydı ve onun 
bütün hususiyetleri iyi bilen 
zekası böyle bir harekete im
kan vermiştir. 

Kitabın muharriri Iraktan 
bahsederken çok cessur, çok 
kıymetli bir zabit olan miralay 
Liçmen'i fazlaca övmektedir. 

Kitapta güzel hikayeler var
dır. Onun için Arap isyanile 
alakadar olan bazı ufak tefek 
hadiseleri aydm1atmakta, bu 
işlere karışmış bir takım şahıs
lardan bahsetmektedir. Bu ba
kımdan faydalıdır. Fakat daha 
ehemmiyetli vak'a ve hadiseleri 
izah ederken o kadar itimat 
edilir bir eser o!mad1ğı rrörü-
lüyor. 

Elektri ~ ~rt~sisatı nıü-
ııa kasaya onuyor 

Aydm, 30 (A A) - Aydın
da elektrik tesisatı yapılması 
için belediyenin hazırladığı 
proje Bayındırlık bakanlığınca 
tac;dik edilmiştir. Tesisntın ya
pılması için münakasa açı-
lacaktır. 

a~rada 
Kar Yağıyor 

Bafra, 30 (A.A) - Bir kaç 
günden beri yağan yağmurlar 
kara dönerek yakın tepe ve 
dağlan beyazlntmı~tır. 

Baynnlal'ımıza saylav seçimi 
hakkı verildiğinden halk fırl<a
sma kayıtları yapılmaktadır. 

Mektebe Giren Hırsız 
Karşıyaknda Ankara mekte

bine hır•ız girdijoi ve mektep 
mudtlruni.an odasını karıştırdığı 
zabıtaya bildirilmistir 

Sahile 7 
Yerıl Asi 

Uç:er Tebliv 1 Ye i Se e 
-···- . Eski Jluhariplerin 14 idam Kararına 

.Aılaşması e Deniliyor? 
V 30 ( A. A ) - Eski Mosk--ua, 30 (A.A) - Royter 

arşo,, h b' . d 
muhari lr federasyonundan Ajansı ~u a ırın en: . 

p · On dort suçlunun ıdamını 
saylav Gy Küriyer Varsavskı b"ld' _ t bl"w d d ·u . b' h b' . e ı ıren resmı e ıg e em -
"'azetesun ır mu a arın ' k" "' . yo: ı: 
Fransa 41manya ve Lehıstanı Suçluların mensup bulunduk· 
ihtiva eenler t?rafmdan yap.~- ları inkilap aleyhtarı gizli bir 
lan görşmelerın Frans~z. hu- şebeke yabancı memleketlerin 
kfunetim malumata harıcınde silahla müdahalelerini temenni 
cereyaaı etmiş olduğunu temin ediyordu. NikolaQfta Leningrat-
eylemişr. taki yabancı konsolosl8:rdan 

Paris,U (A.A) - Eski Fran- b,irini sık sık ziyaret etmış ve 
sız savllçıları ~ehli savaşçılar kendisinden 5000 ruble almışlar. 
federas'Onuna bir beyanname Moskova, 31 (A.A) - Lenin-

.. d ' ek Lehistanın çalış- grat suçlulannın kurşuna dizil-
gon er.- K f 'ld"' "l ... 

l ··vd"ukten sonra di- mesile iro un o uru mesı ışı 
ma arın o b. . l H"'kA t . ıtmış o mıyor. u ume mer· 
yor kı.: d" . . kezinde meydana çıkan gizli 
Lehıtan Fransanın ken ısını t k'lAt mensuplarını da içine 

O OWO d OkA t d" eş ı a 
takdır ~ttıgın en şı aye e ~- alacak ikinci bir muhakemenin 
yor ve bazı ay rı lıareketlerı- burada ya ılması muhtemeldir. 
ni haklıgöstermek istiyor. Hal- Bu muhakeme gizli yapılmıya-
buki Lıhistanın muarız.ları olan cağı için, Leningrat mahkeme-
dünyaJa fena bi" t arzda tanıt- sinde adı kapalı bir surette 
mak htiyor ar. 16 senedenberi geçen yabancı konso~osu da 
Fransa barışın muhafazası için alakadar edecektir. 
çalışmtktadır ve siz de bili- ~ov et .~~.tbuatı Leningrat!a 

k
. b · b"" "'k verılen hu .. rnmden dolayı bu-

yorsuruz ı unun ıçın uyu 'k b' · t .. t k 
kı k 1 A 

yiı ır memnunıye gos erme 
fedakırlı ara . ?tı a~mı~~ı~: n- te ve Sovyet birliğini yıkmağa 
cnk &ansa sızın g' v onun?e çalışanların ayni akibete uğra-
.. - .m~a mecbur olclugunuz ış- masını istemektedir 
lerle 5lçülmiyecek kadar işleri Moskova, 31 (A.A) - Kirofa 
hesala katm"k mecburiyetin- yapılan suikast neticesinde kur 
dedi.ı. çünki pekaz Fransa - şuna dizilen suçlular şunlardır: 
Lehirtan meselesi vardır ki Katil Nikolaief, a:katlaşları 
öt ek' memleketleri de alakadar Kotol'nof • Satiski, H?ma~ant-

. L h' d"' b" sef, Mandelstam, M.asnıkof, 
etmcsın. e ıstan uz ır yer- L . S · tk" S k ı f L 

F 
· b" k evm, osıs ı, o o.o , us-

de ç:ılışan, ransa ıse ır ço kin, Zivezdof, Antonof, Kanik 
maniaları göz önünde tutmağa ve T olmazof. 
mecbur olan mimara benzeti
lebilır. Fransa, Lehistan - Fr.an
sız ittifakını genel barış saye
sinde çok değerli ve dokunul
maması lazım gelen bir yapı 
olarak telakki eder. Birbirini 
iyi tanımak anla amamazlıklan 
arasında tam bir yardım ve 
çalışma beraberliği temin olun
malıdır. 

Büyük Ölü 
Gazetelerin Makaleleri 

LAHi, 30 (A.A) - Amster
damda ölen Adatçinin cesedi 

dün Lahiye getirilmiştir. Cena
ze merasimi askeri tazim me
rasimi ile ikinci Kanunun üçün
de yapılacaktır. Her taraftan 
taziyet telgraflan gelmektedir. 
Gazeteler bu büyük ve asil 
çehre hakkında uzun makale
ler yazıyorlar. 

ekoslovakya 
Har·ciye Nazırının Mü:" 

him Makalesi 
Prng 31 (H.R) - Prager 

Press bugün M. Eduard Be
nes'in şu ınekale5ini yazmışhr. 
1934 yılının en mühim hadise
si Avrupa barış kuvvetlerinin 
toplanması olmuştur. Küçük 
İtilaf, Balkan antantı, Baltık 
antantı, Garpta Fransaya ve 
Şarkta Sovy~tlere dayanarak 
sulhu tahkim eden bir unsur 
haline gelmişlerdir. Bu blok 
devletlerden herhangi birine 
karşı dii~man olmayıp Lehistan 
ve Almanyayı da kendi siyasa
sına, metotlarına iltihak ettir
ml!ğe, Orta Avrupada İtalya 
ile bir mesai ortaklığı kunna
ğa çal şmaktadır. 

Bugün arbk tamamen tehli
ke haricinde alduğumuz iddia 
edilmese bile savaş tehlikesi 
dikkata şayan bir dereçe azal-
mıştı. 

~ömür 
Ocak arı da 
İşler Y oJunda imiş 

Madrjd 31 (A.A) - Asturya 
kömi.ir ocaklarında işler tekrar 
başlamıştır. HUkQmctin kömür 
ocaklarmı kapatacağına dair 
çıkan haberler tekzip edilmek
tedir. 

----4ı~a.-ııı----·· 

Ba'kan arda 
Gene Vaziyet 

Atinada çıkan hükumet ta
raftan Katimerini gazetesi, Yu
go.s1av:yada vukua gelen, ka
bine bahranı münasebetile bü
tün Balkan hükumetlerinin va· 
ziyetini tetkik etmekte ve de-
mektedir ki: 

"Yugoslavyada ~u b~hran, 
Balkanlarda iç vazıyetlenn çok 
zorluklar gösterdiği bir zama
na tesadüf etmiştir. 

Bükreş'ten gelen haberler, 
Tataresko kabinesinin de sal
lanmakta olduğunu bildirmek-
tedir. Buna sebep olarak da 
kabineye iştirak etmemekle 
beraber hükumet fırkasının rei
si olan Bratiano ile başbakan 
arasında çıkan ihtilaf ve ulusal 
çiftçi fırkasının şiddetli muha
leferi dolayısile yücude gelen 
Ökonomik buhran gösterilmek 
tedir. 

Bu sebeplerden bir tanesini de 
bakanlardan ve yüksek devlet 
memurlarından başlıyarak ufak 
zabitlere kadar bir çok şahsi
yetlerin karıştığı Skoda savaş 
levazımı rezaleti teşkil eyle
mektedir. 

Bulgaristanda, reJımı düşür
meğe matuf geniş bir komplo, 
bundan sonra vukua gelecek 
başka dahili gayritabiiliklerin 
başlangıcı gibi gözükmekte-
dir. 

Filhakika, ortada dönen 
Bazı rivayetlere göre, başba-
kan ile Kral Borisin arası 

açıkçadır. İngiliz kaynalarından 
gelen malümata nazaran bu-
nun sebebi de kıralın ziyadesile 
alakadar olduğu komitecilerin 
takibidir. 

Arnavutlukta da Kral Zogo 
tarafından tesis olunan rejimiu 
Kralın düşmanları aleyhine ya
pılan şiddetli takipler ve bu 
günkü vaziyetten memnun ol
mıyanların kütle halinde tevkif 
leri dikkate alınırsa, kuvvetli 
esaslar üzerine dayanmamakta 
olduğu zannını veriyor. 

Hükumete aleyhtar her türlü 
tezahürleri şimdiye kadar daha 
bidayette ezecek kadar kuvvetli 
buJuuan Yunanistan istisna edilir
se Balkanların karışık ufkundan 
biricik sükunet vahasını Türki
ve tcskil etmektedir. 

-..... -
Düdüklerle 
Kutlulandı 

Gece tam saat 24 te yeni 
seneye girerken limandaki va
purlar ve şehrin muhtelif yer
lerindaki fabrikalar, şimendi
ferler düdüklerini çalarak yeni 
seneyi kutlulamışlardır. 

Kız uallim 
Mektebinde Yılbaşı Mü
nasebetile Bir Müsamere 

Verildi 
Dün gece saat 9 da Kız mu

allim mektebi üçüncü sınıf ta
lebeleri tarafından Yılbaşı mü
nasebetile bir müsamere veril
miştir. 

Müsamereye talebe velileri 
mektep Müdür ve Başmuallim
leri davet edilmişti. 

Uzun müsamere salonu ta
mamen dolmuştu. İki saattan 
fazla devam eden temsil güzel 
olmuş ve rol alan talebeler 
muvaffak olmuşlardır. Bu Ge
ce müsamere tekrar edilecektir. 

r·ı i ik e 
Bu Geceki Müsamere 

Talik Edildi 
C. H. Fırkası Tilkilik nabi

yesinın ikinci Kanun birinci 
Sali günü akşamı Tilkilik mah-
felinde vereceği müsamere 
halkevinde o akşam konferans 
verileceği dolayısile Bayramın 
dördüncü Çarşamba günü akşa
mına talik edilmiştir. 

Zabıta Haberleri: 

leş Yaşıuda 
Bir Çocuk Kazaen 

Katil Oldu 
Ur~anın Hacı İsa mahallesin

de oturan yedi yaşında İbra
him oğlu İbrahim, b~ yaşın
daki kardeşinin kurcaladığı 
gra tüfeğinin ateş almasından 
ağır yaralanmıştır. Yaralı mem
leket hastanesine getirilmiştir. 

antara Bastırmış 
Bahribaba parkında Ahmet 

isminde birisinin mantarcılık 
suretile parasını alan geçmişi 
bozuklardan Uşaklı lsmail ya
kalanmıştır. 

Çobanlar Be ciyl 
Dövmüşler 

Bulgurca köyünde çiftlik kira
cısı Hüseynin çobanları Elmas 
ve Selim, koyunlarını Keler 
köyli merasına geçirmişlerdir. 
Bunu menetmek istiyen köy 
bekcisi Halil ibrahimin, çoban• 
lar silahını alarak kendisini de 
dövmüşlerdir. Çoban Selim ve 
Elmas tutularak adliyeye veril
mişlerdir. 

Bulunan Blçaklar 
Keçecilerde yapılan silah 

aramasında Y akup oğlu Ali 
Rizn ve Hüseyin oğlu Osman
da birer biçak bulunmuştur. 
Kırk Kuruşu Aşıran 

General İsmet bedestanında 
rençbeı- Ali oğlu Süleymanın 
cebinden kırk kurusunun ge~
mişi boıuklardan Ahmet oğlu 
Hilmi tarafından çalındığı id
dia edilmiş ve sabıkalı yaka
lanmıştır. 
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k 
Şekerleıııe 

Çeşitlerini 

ar 
Kooperatifinin 

Umuma açtığı Kemeraltın· 
daki yeni mağa'Zasında bu
lacaksınız. 

İzmirin bu büyük bakkali
yesi Urfn SADE y AGL 
nı 95 ten 85 ku . d' . ruşa m ır-

mıştir. Teneke ile 80 dir. 
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Sahife e 

Hergün Bir Kaç Yüz 
Soyadı Tescil Ediliyor 

-·-·~·------Halkımızın yeni soyadı al
mak için gösterdiği alaka her 
türlü tskdirin fevkindedir. her
gün memurinin ve balkın yeoi 
soyadı almak için nüfus daire
sine olan müracaatları iyi kar-
şılanmakta ve derhal tescilleri 
yapılmaktadır. 

Dün sabahtan akşama kadar 
iki yüze yakin soyadı tescil 
edilmiıtir. isimlerini aşağıya 
yazıyoruz: 

Emniyette 285 İbrahim Alp 
altay, defterdarlık evrak M. 
Mustafa AytuJ, erkek lisesi 
muallimlerinden Ferit Arek, 
Kestanepaıarı 9 numarada M. 
Asım Alphan, adliye mübaşir-
lerinden Ali Atacan, İzmir 
liman işleri inhisarı muhasebe 
müdürü AbduUah Rahmi ve 
Süleyman Refik Atlı, Fatih 
mahallesinde Hann ağa soka-
ğında 38 numarada Resül oğlu 
Nehmet Ayoğuı, Akçalı mes
cit 23 numaralı evde Remzi 
Akhuo, emniyette 90 İbrahim 
Ayduk, Noter Hasan Tahsin 
Amur, Ticaret odası sicil şefi 
HulUai Artuner, gardiyan Ha
san Algök, Karşıyakadan Sezai 
Altıparmak, Eşrefpaşa maliye 
şubesinde Abidin Ayyel, Halil 
rifatpaşa Cad. 28 No. M. Şaban 
Aksu, Muallim Halil lbrahim 
Atagün, gümrük muhafaza n.e
murlanndan Sırrı Arguç, güm
rük muhafaza memurlarından 
Faik Acuner, inhisarlar tütün 
kolcusu Mehmet Asyalı, Emni
yette 197 Mustafa Avşar, Bur
nava Naldöken köyünde Ali 
AnuJ, ukeri kaymakam Hüsnü 
Aksencer, inhisarlar memurla
rından Mazhar Arik, Süleyma
niye mahallesinde Emin Mustafa 
Ayçay, M. M. muhasebe baş
katibi Mehmet Zeki Arıduru, 
Geri tütün şirketinde Hasan 
Aktolga, Borsa tahsildarı Sadık 
Arkor, ticaret borsası katibi 
İhsan Ayyıldız, İzmir nüfus oda
cısı Süleyman Alaf, bando 
muallimi Niyazı Arkayın, Halil 
ef. sokağında 18 No. da Hasan 
Alkır,, Gümrük muhafaza me
murlarından 2439 İsmail Hak 
kı Akakök, Gazi Bulvari 81 
numarada Vasıf Arkayın, Es
ki şurai devlet iz.asından M. 
Rüştü Akgüder, Emlak Ban
kası eytam şefi Cavit Ankay, 
Karşıyaka polis memurların
dan 175 numarali Neşit Alp-
han, belediye fen heyetinde 
Sabri Ağardır, ilkbahar sokak 
28 numarada İbrahimAltınsay, 
Emniyette 29 Tahir Aktari 
Maliye odacılanndan Remzi 
Akbudak, 75 numaralı Bek
çi Sabri Bademli, Emniyette 74 
Halil Barut, Bucada Riza 
Bayender, Bülbülhoca sokağın
da Mustafa Bilecen, Gümrük 
amelesinden Osman oğlu Mev
liit Bülbül, Uzunyol 40 nu
marada Fatma Burakcı, Gazi
ler mahallesi Rana sokağında 

30 numarada Mehmet Batmaz, 
kız lisesinde Yusuf Bilmece, 
Karşıyakada Kemalpaşa cadde
sinde Şinasi Bider, Gümrük 
muhafaza 2671 Şerehttin Bur
gucu, Gümrük muhafaza alay 
katibi A. Haydar Baylav, İki 
çeşmelik caddesinde 245 nu
marada Hacı Rqit Baysan, Na 
mazgah OJti mektebi muallim
lerinden Kadriye Baş.sezgin, 
OJti mektebi muaJJimlerinden 
Abide ve kocası Ali Bergin 
belediye civarında kereste üc
carı Yusuf oğlu Faik Bartın, 
Karşı yakada Hüseyin Yaşar 
Berkmen, Karantina Selimiye 
sokağında 3 numarada Neba
hat Bar~aros, liman ve şehir 
Jaburatuvarmda Mahmut Bay
lav Söz, ıkinci Karantinade Mi
tat Paşa caddesinde ·48 numa
rada Recep Balkır, Belediye 
Kantarcılanndan Şaban Boz 
Kaya, Bucalı Klzım Bak gör, 
üçüncü Karataş Enveriye soka-

57 numarada Fazıl Bık111az, 
L..~IOır.t:e -aırventlaaak Abdullah Boz 

.... .,kaka 66 
~ .. Bo.eyik, Ev

_,.., c1aldlluau •e mal Hatiee 
Binaet, Karataf maliye ıubeıi 

.... dan lbrahim Camteı, Ga-

ziler mahallesi dönerli sokağın
da 12 numarada Sami Coş. 
Karantinada Mansuri zade 
sokağında İsmail Cem, T e
lefon Şirketinde daktilo Ra-
zi Ceyhun, Salhanede berber 
Ahmet Coyulmaz, birinci hukuk 
mahkemesi katiplerinden Kadri 
Cilkır, Belediye tahsil memuru 
Fethi Calin, Avukat Ömer Fu
at Coruk, Halima çarşısında 
46 numarada Osman Fikri Cil-
lov, Güzelyalı Halima tarlasın
da erik sokağında 3 numara
da Mehmet Cemal Cim Tay, 
Alay beyi mimar Kasım soka
ğında 11 numarada Recep ve 
efradı i.ilesi Cakova, 166 nu
maralı Polis memurlanndan 
Mehmet Cirik, Karşıyaka Mi
rat sokağında 4 numarada Ali 
Arif Cavım, 280 Polis memur
lanndan Lütfü Pınar Coşkun, 
EJrefp~a hastanesi Operatö
rü Esat Cimcoz, Basmane İstas
yon memurlarından Nadir Çoyrat 
Bayraklı Menemen caddesinde 
27 numarada Ha.san Contürk, 
18 numaralı üçüncü komiser 
Hamdi Combay, Aydın demir 
yolunda Kamil Cip, Sabık 
üçüncü noter muavini M. Ce
malettin Firegar, Telgraf oda-
cısı Cemil F ereli. Haci Süley
man ve mahdumları Filibeli, 
İş bankası memurlarından Ha
san Figen, Gümrük muhafaza 
alay karargahında Halil Fi
lizer, İcra Muhasebesinde Hüse 
yin F etihi Finç, 550 sokağında 
30 numarada Mehmet F eşkın 
polis memurlarından 263 Fuat 
Özatalay, gümrük muhafata
memurlarından 2640 Burhan 
Ôğünç, icra memuru Mustafa 
Özarkun, Polis memurlarından 
16 Eyüp Ôçetl, Karşıyakada 
Zekeriya Özgnn, Yeni Asır 
gazetesi dizgenlerinden Salih 
Özkarabay, Basmane maliye 
şuüb~i tahakkuk memuru Meh
met Vztamur, bina katibi Meh
met Özakman, Telefon şirketi 
mühendisi Cemal Özadak, 
Karataş Bayam oğlu soka
ğında 2 numarada Ali Riza 
ve oğlu Remzi Uzder, ke
Kresteci Manisalı Mehmet Öz 
Saruhan, Merkez postahanesi 
tevzi memurlanndan Hasan 
Ôzkorkut, büyük bereket ham 
sahibi Vahidttin Ôzmalkoç, ak
çalı mesçit 32 numarada Ab
dürrahman Ôzadaklar, Bornova 
belediye memurlanndan M. Ri
ıa Öztunç, Basmahane maliye 
şubesi memurlarından Şükrü 

Ôvet, Başturak karanlık soka
ğında 15 numarada Mihriban 
Ôzocak, Hafız Ali matbaa
sı dizgenleri.nden Kazım Öz 
Balkan Hükumet postaha
nesi tevzi memuru Suphi 
ÖzerkaJ, İkinci sultaniye mahal
lesinde Ahmet Hamdi Ôzgirkin, 
Hacı Ali ef. caddesinde 15 
nuınarada askeri mütekait İs
mail Hakkı Özcenk, 273 numa
ralı polis memurlarından Sa
dettin kardaşı Emin Özerez, 
Esnaf Ahali Bankası memurla-
rından Aziz Hilmi Özersey, 
Yemiş çarşısında 51 numarada 
Sait ÖzüJgen, Pazarycrindc 
İsmail Öqenlak, Karantinada 
Mısırlı caddesinde 246 numa-
rada Hüseyin Turgut Özön, 
evlenme dairesinde Abdürrah
man Öztek, 23 numaralı polis 
memurlarından Muzaffer Öz 
Pınar, Olti mektebi muallimle
rinden Emine Özakay, 110 No. h 
polis memurlarından İbrahim 
Ören, Ziraat Bankası senedat 
şefi Abdülhalik Öncel, Hüku
met avlusunda pulcu Ali Ôzçe
vik, Burnova bağcılık enstitü
sünde Şevket Özney, 266 nu
maralı polis memurlanndan 
Mustafa Özsaran, Nabrzade 
mahallesinde 35 numarada 
Mahmut Nedim Ôzdereli. 

Burnova haferat enstitüsü 
mldlirü Nihat lriboz, Bornova 
hqerat emtitüd ıefi Kadri 
Ahmet Yomur. 

Yenı ASlr 

•• 
Uzüm!iatlerinin Yüksel-
mesine intizar Olunuyor 
A vusturaya Rekoltesi Bozuk Ve 
İngi!terenn Üzüm İhtiyacı Büyüktür ---·------Avusturalya rebltesi busene 1 Londradaki stok miktarı yirmi 
kuraklıktan mütessir olmuş ve üç bin ton idi. 
son alman habcrlrden rekol- lngilterenin stok kuru üzüm 
tenin kati olara1 17 bin ton istihlaki 80 - 100 bin ton ara-
olduğu anlaşılmışt-. smdadır. 

Geçen sene Atituralya re- İkinci teşrin sonuna kadar 
koltesi 20 bin ton ve evvelki istihlak 62 bin tonu bulmuştur. 
seneki rekolte de cırk bin ton Buna nazaran İngilterenin 
idi . daha otuz, kırk bin ton 

Bu sene A vustualya rekol- üzüm ihtiyacı var demektir. 
tesi 1933 senesine nazaran 23 Yakında bu memlekete mü-
bin ve 1934 senesye nazaren hlm üzüm sevkiyahna başhya-
de 3 bin ton noknıdır. cağımız ümit edilmektedir. 

Londradaki üzün istokları- Hamburgtan da siparişlerin 
nın da çok az.tldığıhaber alın- çoğalacağına dair alakadarlara 
mıştır. haberler gelmekted~r. 

İkinci Teşrinin $Olunda Lon- Memleketimizde ihraç edile-
dradaki üzüm ist<ku 16700 cek daha seksen bin çuval 
ton idi. Yirmi birinci kanunda 
istok ( 9,000 ) tona lüşmüştür. 
Yanı Noel yortusu dolayısile 
7 bin tonu sarfedilmştir. 

Geçen sene bu mevsimde 

üzüm kalmıştır. 

Bu müsait vaziyet nazarı iti
bare alınarak üzüm fiatlanmn 
yortulardan sonra yükseleceği 
kanaab umumidir. 

Menemende Bir Cinayet 
Beş Yaşında Bir Çocuğu öldüren 

Üveği Baba Yakalandı .. 
Menemenin Aliağa nahiye

sine bağlı Kalabak {öyünde 
bir hadise olmuş bir baba üvey 
oğlunu döverek kulağının .za
rını patlatmış ve öldürnüştür. 

Had.ise etrafında aldığımız 
tafsi.lib aşağıya yazıyoruz. 

Mezkm köyden Hüseyin oğlu 
Hasan, bundan iki ay evvel 
Çalbdere köyünden iki tocuğu 
ile dul bulunan bayan Rukiye 
adındaki kadınla evlenmiş ve 
bu kadınla çocuklarını kendi 
köyü olan Kalabak köyüne 
getirmiştir. Hasan, övey çocuk
lannı arasıra döver ve bu 
çocukları başka bir yere 
evlatlık olarak vermesi için 
karısım tazyik edermiş. 

Evvelki akşam Hasan uyku
dan uyanmış, üvey oğlu beş 
yaşındaki Hüseyin namanda ço
cuğa: 

- Sen yine mi yatağına işe
din? 

Diyerek dövmüş ve kulağı
na vurduğu bir yumrukla ço
cuğun kulak zarını patlatmış 
ve zav.allayı öldürmüştür. 

Katil, öldürdüğü çocuğun an
nesini de tehdit ederek çocu
ğun merdivenden düşerek öl 
ğünü söyletmek istemi~ ise de 
zabıtaca mahallinde yapılan 
tahkikat hakikati meydana çı
karmış ve katil öveği baba ya
kalanarak adliyeye teslim olun
muştur. 

1935 Yılına Girerken 
lnkılibımızın Akisleri 

- Ra~tarnıı Humçi sahuedt -
aşağı halk kütle!erine tama
men yabancı ve İrancılık ile 
dolu idi. Doğrusunu söylemek 
137.ımgelirse ona Türkçe dene
mezdi. Bugünün dilmenleri bu 
dile çok doğru olarak Osman-
lıca diyorlar. Türkiyede yapı
lan bugünkü inkılap ilk defa 
olarak yalmz münevver tabaka 
tarafından değil fakat bütün ulus 
tarafından kullanılacak hakiki 
bir ulusal dil yaratmaktadır. 
Diğer taraftan yine Atatürkün 
önderJiği ile Türkiyede bir 
musiki inkılabı başladı. Hü
zünlü ekzotik alaturka musiki 
yerine halk melodilerine daya
nan fakat musikinin modem 
metod ve kanunlarına göre 
tanzim olunan yeni bir musiki 
konacaktır. 

Ve nihayet umumi ve hususi 
mahiyette veya beden terbi
yesi veya diğer başka esasler 
güden kültür müesseselerinin 
adedi gittikçe mahsüs surette 
artacak ve Ankarada bir üni-
versite bir musiki akademisi 
ve hususi bir beden terbiyesi 
dairesi tesis olunocaktır. Yeni 
Türkiyenin öz dostları Türkiye
nin siyasal ve gültürel inkilip
Jar yolundaki bu terakkilerini 
büyük bir memnuniyetle takip 
etmektedirler. 

Sovyet gene) efkarı derebey
lik bakıyelerinin yok edilme-
sinin ve ulusal terakki hareket
lerinin inkipf etmesinin dost 
cumhuriyetin mühim surette 
taniaine yaramakta oldupna 

kanidir., Sovyet genel efkarı 
Türkiyeyi bütün bu yeni inkı-
lapları tahakkuk ettirerek bü
tün bir maziyi yeni devletin 
ökonomik ve Kültürel kurul
masına engel olan bir maziyi 
ret ve inkar etmekle kati su
rette azmetmit olduğunu gör
mekle candan bahtiyarlık duy
maktadır. 

Muzlk İnklllbımız 
Moskova, 31 (A.A) - Sov

yet Rusya Muziksel acunu bu
gün Tiir.kiyede yapılmakta olan 
musiki inkılabını büyük bir dik· 
kat ve alika ile takip etmek
tedir. Radio ğazete bu inkılaba 
tahsis ettiği bir makalesinde 
diyor ki: 

Ulusal Türk kültürü inkıli
bmdan bir parça olan musiki 
inkılabı savatına Türkiyenin 
kurtuluş savaşı yaptığı 1919 • 
1924 yıllarında başlanmışbr. 
Türkiyede musiki inkılabı An
kara ve lstanbul konservatu-
varlarının Türk halk ıarkı ve 
danslanm derleme büyük işi 
neticesinde kabil olabilmiştir. 
Türk ulusunun yaratıcılık kuv
vetlerinin uyanması sayesinde 
Türkiyede fen, san'at ve kültür 
alanlarında değerlerin yeniden 
ölçülmesi kabil olabilmiştir. Bu 
ölçme neticesinde Türkiye şim
diye kadar Ttırk tarih edebiyat 
dil ve san'atınm tekamülü yol
larını tayin eden bir çok oto
riteleri tanımaktan vazgeçmiı
tir. 

Gazete asıl muıiki iDlulibı 

Alaşehir İcra Dairesinden: 
433/583 
Buladanlı tarakçı zade Talata 

10/10/932 tarih ve 30 numaralı 
ve 28/1/933 tarih ve 7 numa
ralı ipotek senedile ( 700 ) lira 
borçlu araph torunlu köyünden 
Abbas oğlu Abidinio işbu bor
cundan dolayı mahcuz aşağıda 
tapu ve vazıyet ve evsafı sa
iresi yazılı dört kıta gayrimen
kulü açık artırma suretile satı
lacaktır. 

1 - Köse Ali deresinde 
Araplı yurdu mevkiindc Teş

rinievvel 932 tarih ve 83/34 
numaralı tapu senedine mer
but şarkan Ayşe müfrez tar
lası garhen bark yeri şimalen 
hacı Ahmet veresesi cenuben 
sehibi senet tarlasile mahdut 
vaziyed'inde ise şarkan Ahmet 
Asım ve Ayşe garben sahibi 
senet Abidin şimalen sahibi 
senet Abidinin 6 numarada 
yazılı tarlası cenuben T alit 
tarlası ile mahdut olup tapuca 
(2 hektar 7600) metre ve vaz
ıyette ( 3 hektar 6800 ) metre 
olan işbu tarlanın heyeti mec
muasına (160) lira kıymet tak
dir edilmiıtir. 

2 - borçlunun ayni köyde 
ve ayni mevkide mart 341 ta
rih ve 6 numaralı tapu sene-
dine merbut şarkan Mehmet 
garben sahibi senet şimalen, 
cenuben Mehmet ile mahdut 
tarlası kayden ( 1 hektar 8400 
metre) vazı'yette ( 4 hektar 
6000) metre olup vazı'yet hudu-
du şarkan: Mehmet, Ayşe gar
ben sahibi senet Abidin şima-
len sahibi senet Abidin şimalen 
sahibi senet Abidinin 84/85 
numaralı tapu senedin~ merbut 
tarlası cenubcn 83/84 numaralı 
tapuya merbut tarlasile mahdut 
olup heyeti umumiyesine (200) 
lira kıymet takdir edilmiftir. 

3 - Borçlunun ayni karye 
ve mevkide teşrinievvel 932 
tarih ve 84185 nolu tapu 
senedine merbut şarkan mera 
ve hacı Ahmet veresesi garbcn 
koca çay cenuben hacı Ahmet 
veresesi şimalen koca çay ile 
mahdut tarla tapuca ( 2 hektar 
3920 metre ) vazı'yetinde ise: 
Şarkan hacı Ahmet ve sahibi 
senedin 85/86 nolu tarlası 
garben koca çay, şimalen koca 
çay cenuben sahibi senedin 6 
numaralı tapu senedine merbut 
tarlası ile mahdut olup çay geç
mek hasebile kovalık hayıtlık 
bulunduğu ve tarlanın heran 
için büyüme ve küçülme kabili-: 
yeti bulunduğu anlatılmış ve 
( 7 hektar 3600 ) metre gelen 
tarlamn heyeti mecmuasına (240) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hareketi bir taraftan İslam 
kültürü ile beraber Türk ulu
suna kabul ettirilen dini hazin 
melodilere karşı bir aksülamel 
ve diğer taraftan rejimintn an
aneleri yanında Avrupah sey
yahlar için kullanılan adi ek
zotizme ve sözde Türk şark 
musikisine bir vedadır. Gazete 

musiki inkılabında Atatürkün 
büyük rolünü tebarüz ettirdik
ten sonra Türkiyede Rus mu-

siki mektebine ve Sovyet kom
pozitörlorinin eserlerine karşı 

duyulan alakadan bahisle de
niliyor ki: 

Konferans - Konser 
Türk musikişinasları tarafın

dan gösterilen arzuya cevaben 
radyo ile musiki neıriyab da
iresi Türkiye için bir konfe
rans - konser silsilesi açmağa 

karar vermiştir. Bu konserle· 
rin proğramları Türkiyedeki 
musiki inkilibım alakadar ede
cek musiki parçalarını ihtiva 
edecek ve eserlerinde şark 
melodileri bulunan Rus mek
tebi kompozitörlerinin eserleri 
ile Sovyet Rusya uluslarımn 
ulusal musikisini tetkik ile uğ
raşan Sovyet kompozitörlerinin 
eserlerinden terekküp edecek 
ve aynı zamanda Sovyet mu
ıikiıinin terakkilİnİ de gllte
recektir. 

t Kanunusani t93S 

lira kıymet tahmin edilmiştir. 
4 - Bşrçlunun ayni karye 

ve mevkide 85-86 nolu tapuya 
merbut şarkan Caferli yolu 
garben Emin şimalen koca çaJ 
cenuben sahibi senet ve hacı 
Ahmet tarlasile mahdut tapuca 
( 4 hektar 6920 ) metre 
olan tarla vat'ıyetde : şarkan 
Caferli yolu, garben sahibi sa
nedin 85-86 nolu tapu senedi
ne merbut tarlası şimalen ko
ca çay cenuben sahibi senet 
ve bacı Ahmet ile mahdut ol
duğu ve ılgınlık ve kovalık 
olup 3 ncü maddede yazılı 84-
85 nolu tapuya merbut tarla 
gibi büyüme ve küçülme kabi
liyeti bulunduğu anlaşılan 
tarla ( 13 hektar 8000 ) metre 
gelmiş ve heyeti umumiyesioe 
( 300 ) lira kıymet takdir edil
miştir. 

\ 

Birinci artırması : Alaşehir 
icra dairesi önünde 7-2-935 
tarihinde Perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar müddet 
içinde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkuJler 
yukarıda yazılı gün ve mahal 
ve saatta açık arttırma sureti
le satılacaktır. 

2 - 29-12-934 tarihinden 
itıbaren şartname bir ay müd
detle icra divanhanesine talik 
olunmuştur. Herkes tarafından 
görülebilir. Artırmaya iştirak 
için muhammen kıymetin yüz
de 5 nisbetinde pey akçası 
veya milli bir bankanın temi
nat mektubu olması şarttır. 
Bu şekilde müracaat edenler 
arbrmaya iştirak ederler ala
caklıdan pey akçası teminat 
alınmaz. 

Muayyen günde yapılan ar
brma neticesinde: gayri men
kuller üçer defa nida ettirildik-
ten sonra sürülen bedel mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde alıcı üzerinde 
t>ırakılır. Aski takdirde alıcının 
artırmadaki taahhüdü baki kal
mak suretile gayri menkul 
hakkındaki arbrma 15 gün 
müddetle uzatılır. 

İkinci arttırma ise: 
( 23-2-935 tarihinde Cumar• 

tesi günü Alaşehir icra dairesi 
önünde saat 14 ten 16 yaka
dar müddet içinde son artır
muı yapılacaktır. 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarlann gayri 
menkuller üzerindeki hak ve 
faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını evrakı müsbitelerile ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
içinde icra dairesine bildirme
leri liıımdır. Aksi halde hak
ları tapu sicillatile sabit olma
dıkça artırma tutannın paylaş
masında hariç tutulurlar. İrtifak 
hakkı sahipleri de ayni şekilde 
müracaata mecburdurlar. Gayri 
menkuller üçer defa nida etti• 
rildikten sonra en faıla istek· 
lil4i üzerinde bırakıhr. 

T elliliye ve tapu harçları 
malı alana aittir. Alıcı satış tu-
tarlan istendiği anda vermeğe 
mecbur olup iki artırma ara-
smdaki f ~kı ve mahrun kalı
nan % 5 faizi de vermekle 
mükelleftir. Alıcı satılan gayri 
menkul bedelini vermediii tak
dirde ilk müşterinin koyduğu 
bedel üzerinden birinci müşte
riye teklif olunur. Kabulünde 
anın üzerinde ihalesi icra edi
lir. O da razi olmazsa veya bu 
miktar bedelle alıcı zuhur et
mezse üzerinde bırakılma bo
zulur ve gayri menkulJer (15) 
gün müddetle tekrar artırmaya 
konur ve en fazla arbran üze
rinde bırakılır. Her iki halde 
de ihaleler arasındaki farkı ve 
~o 5 faizi birinci müşteri ver
mekle mükelJeftir. Birinci art
tırmada pey koyan alıcıdan 
koyduğu peyden ayni şekilde 
mes'ul tutulur ve aradaki fark 
icra dairesince tahsil olunur. 

Fazla malumat iıtiyenlerin 
933-583 numara ile alqebir 
icra dairesine •iiracaatlan ilin 
olunur. tO (1182) 
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l[aliye V ckiletinden : 
·f. 7 Fa izli iki lV il yon Liralık Si_I 
Va§ - Erzrum De İrlolu Tahvil
ierini11 K ayt Muamele~ine Ya-1 

J ında Başlanaca tır: 
Geliri tamamın Sivas - Erzrum Demiryolunu ı in aaı;ına tahsis 

olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikraLının iki mil
yon liralık birinci kısmını te~kiJ eden tahvillerin kayt muame
lesine 10 ikinci Kanun 1935 tarihinde başlanacak 15 ikınci ka
nun 1935 tari}ıindc nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat tahvil- 1 

ler 19 !ira ihraç fiatı üzerinden bu müddet zarfında Merkez 
• t 

Ziraat ve iş bankalarının şubeleri bulunan her rnaha!de sat şa 
çıkaı ılacaktır. 

Umu:ni ve mülhak bütçelerle idare olunan Daire ve müesis
lerce vilayetler hususi idarelerile belediyelerce tem"nat olarak ve 
hazinece satılmış ve satılacak MiUi Eml:lk bedellerinin te
diyesinde itibari kıymetler üzerinden kabul olunur. 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi l abul edileceği ve "e
r k bedel erinin ve gerekse faizle"inin tediyesinde hiçbir sur~i:
le vergi ve resme tabi o!mıyacağı kanunla ·teyit edilmiş olan 
bu istikraz tahviller"nin faizi de yüzde 7 olarak tesbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağ·lam ve aynı zamaııda 

· memleket için verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 
5564 (1170~ 

B 
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Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 
bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

.. Kimyevi Bağ Gübresi 
nde~ sı~ın. de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakıplerımız sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

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

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

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemlt Çartısı Cezalr Han 
22 - 30 Telefon : 3809 1 Z M 1 R 

Bayram Tebrikleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Tebrik T elgrafnameleri Kullanınız 
Çocuk Etirjeme Kuramu tarafından hazırlanan "Liika,, tebrik 

telgrafları sureti huuaiyede Viyaaada baatınJmış çok zam ve 
süsllldür. Bu kiatlar her telgraf ıaerkezinde bulunur, Tebrik 

telgrafmızuı bu dalii kiatla mulıatabuuza verilmesini iaterseniz 
arzunuzu telgraf memuruna ılyleyiniz. T elnraf ücretinclea başka 

vereceğiniz on bet kurut m•ksadıma temin eder. Bu suretle 
lıem çocuk Esirgeme kurumunun bakmakta olduğu kimsesiz ve 

fakir yavrulann bakımına yardım hem de telgrafınızı çektiğiniz 
ıata kup da fula anı g6ıatermit olursunuz. S-10 j 
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Sümerbank Usak Se-: 
ker Fabrikasından: 

Terakki Ziraat Türk anonim firketi hisseleri Sümerbaıık na
mına timdilik yalnız Uıakta alınmaktadır. 

50 liraya kadar hisseye uhip olanların hiuelerinin tamamı, 
!~ hiueli olanların hiueleriDin yansı ödenecek, diğer yansı 

• 
1~;=• sahiplarine birer vesika v•.rilecektir. 
le . bedellerini alahilmek için ya hiaae sahiplerinin keadi-

n veya vekiletnameli veldDeri terafmdan fabrikamıza bizzat 
nıliracaat lizımdır. 
.
1 

Bedelin tesellüm ve ibra muameleleri dolayisile yalnız mektup 
1 e tediye yapdamamaktadır. 
S latanbul, lzmir, Aak~ gibi tehirlerde satın alma İfİ iler:de 
'!_~erbank tarafmdan yapılacak,pkil ve şartlan SWnerbank ta

raıuıclan gazetelerle ilin edilecektir. 
_ Hiuelerinia idenmesi için talimat harici müracaat edenler ço
galınlfhr. 
.~undan sonra beyhude müracaat zehmetine girilmemesi ve 

ınuracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilin olunur. (1142) 

Brlstol Oteli 
!stanbuluo En Temiz En Lüks 

Ve Uçuz Olelidir 
Bütün lzmirliler Burada Huluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odalan Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile ..atanbulun en sevimli oteli 
Briatoldur. istirahat etmek iatiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Yeni Astr ·-··· 
BAYRAMLIK KUNDURALARINIZI 

- Sümer Bank 
YER 1. 11: ALLAR PAZ .ARINDAN ALINIZ 

ı~ıooır." 

ııııılllıııııı 
ıııımııı~· 

~~lttt 
q~ı 

~·· 

SAGLAM -GÜZEL UCUZ 
Odun Pazarı No. n - t2 

ij !, ~~~Pll!.-ıı!f!!ıılllll!l!flllll!llll ... ~·~ll!l!l-~~~-ı!'l!Jl--...-ı~~"1J!lll!I 
lzmir ithalat Gi.imrü~ü Mü

dü lüğünden; 
Kıymeti 

·Kilo Gr. Cins eşya L. K. 
O 615 ipek mensucat 20 00 
o 700 ~ " 6 00 
O 580 Pamuk yatak çarşafı 1 80 

1895 ı{I. '};7 80 
Yukarda cins ve miktan yazıh eşyanın a~ arttırma auretile 

aablacağuıdan iısteklileria 16/1/935 Çarşaınl>a günü İzmir lthalit 
gimriigü aab.f komiayonuna milracaatlan ilin olunm. 

1-10 )585 (1179) 
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di~ek 2. Çıkarmak 3. De- ı l. Şap.la~ 2. Şqırtma 3· 
ğirmek 4. Doldurmak (Bir Afallaştın:na 
sayıyı daha bO.yük bir sayı- icar - 1. Aylık, yıllık 
ya çıkarmak man.) 5. Erdir- 2. Kira ~ 
mek 6. Eriştirmek 7. Gön- icat - L Bulgu 2. Bu
dermek 8. Tigürmck 9. Var- luı 3. DtWDıe 4 Düzüp koş-
dırmak 1 O. Yetiştirmek ' 

lb 1 B k 1 
ma S. Kılma 6. Kurma 7. 

ra - . prçtan ur- 1 • • 

tarma 2. llifiği keame Uydurma 8. Yapıp yakııtır-
lbram (Etmek)-1. Ayak ma 9. Yeni çıkarma 

diremek 2. Basmak 3. Sı- İcadetmt1k - 1. Bulma 
kıştırmak 4. Üstüne varmak ı 2. Bulup çıkarma 3. Çıkar-

- 1 
5. Ustüne dilpek, üzerine mak 4. Dftzmek, dfrzüp koı-
d~ek 6. Zorlamak mak 5. Kılmak 6. Kopar

Ibret - Örnek gö.ter- mak 7. Türetmek 8. Yarat-
mek · 

ıL:... 
1
-. mak 9, Yokta.n var etmek 

ıure - pe. 
ibrik _ 1. Sukab 2. Fikri icat .- 1. Bulma 

Çömçü dütüncesi 2. Yaratma dü-

lbzal -- 1. Bol vermek 1 tüncesi 
2. Çok vermek 3. Çoialt- icaz - Kısa ke!lmck 
mak 4. Esirgememek · icaz - Şatak 

· İcabet - · 1. Gelme (Da- İcbar - 1. Zorla yapbr-
vete icabet = Çağnlıp gel- 2' z l n z k , ma . or auıa .>. ora oş-
me) 2. uyma (Kabul ve is af. ma 

man.) 3. Uyuverme 4. Boyun İcbar etmek _ 1. Sıkı-
eğme 3 z 

1 b t t k _ l G l- lamak 2. Sıkııtarmak . or· 
ca e e me . e lamak 

mek 2. Uymak 3. Uy ver- I O 
mek clas - turtma 

icap (Lüzum man.) - 1. lcma - Toplama 
Çıkar 2. Çıkar yol 3. Ge- İcmal - 1. Kısaltma 2. 
rek~ik 4. Yatım 5. Yararlık Toplama 

icap etmek - 1. Çık- İcmalen - Kısaca 
mak 2. Gerekmek I 1 y 2 E 

1. b 1 G _ . cra - . apma . t-
ca ınca - . eregın-

3 
K 1 4 1 . . 

2 U me . ı ma . ıı yenne 
ce . yannca . 

lc;.ae, (Teklif ma } - 1. gehrme 
Dileme. 2. ~ illnae ~. fer~ ~ ~ 

{lluv...., . 

lzmir ithalat Gümrütünden: 
1 - Gümrükler başmüdürlüğünün 567 lira 12 kuru$ bedeli 

ke,ifli tamiri• arhrma ve eksitlme kanununun 46 cı maddesinin 

B. fıkrası mucibince pazarlak yapılacakbr. 

2 - Bu işe ait keşif varakalan ithalit muhasebesindedir. Ta

lipler parasız görebilir. 

3 .._ Pey akçesi 42 lir.a- 50 kuruıtw. 

4 - Taliplerin etJerUia~ f1caretoclalanna tasdikli vesikaJan 

ve müteahhit olduklacına dair h6viyet vara\lalan olmalan şarttır. 

5 - Bu işin ihalesi 9/11935 çartamba gününde saat 15 te 

lzmir ithalit gümriijiinde yapılacaktır. 11 (1184) 

Öz Türkçe karrhklar -125-

ffftrmet - 1. Koyturka ilem 7. K6rk 8. KGzkük 9. 
koyurka (Misafirpe"erlik Sör, airiin 
man.) 2. Kolduk 3. Kulluk Hüsnü hal- Temen(Se
(Hizmet, ubudiyet, arzı şük- lamet, emniyet, aiayi, man.) 
ran man) 4. Kuttuk 5. Kfin- Hüsnü idare - 1. lğit
dii 6. San 7. Sangı 8. San- me 2. fyi kullanma 3. T ~ 
lav 9. Say 10. Saygı 11. ceme 
Tapşın 12. Tapu, tap.ok 13. Hüsnü ifa etmek - 1. 
Tömürsiilfik 14. Yüviince fyi yapmak 2. Matlamak, 

Hürmet etmek -1.Ağ'ır- mattamak 
larnak (Misafire hürmet man)I Hüsnü imtizaç - 1. An 
2. Ançolamak 3. Asartm•1c dirlik 2. Caksılasma 3. İyi 
(İn'am ve it'am man.) 4. reçinmc 4. Uz.lafJDa 
Ayamak 5. Bayarlamak 6. Hüsnü kabul etmek - J. 
Çiltemck 7. Kamdanmak 8. İyi karşılamak 2. Taplamak 
Kişilcmek 9. Sanamak 10. Hiisnii muameJe etmek
Sanmak 11. Saylamak 12. 1. Banmlamak 2. iyi dav
Saymak 13. Saysmmak 14. ı ranmak 3. İrgelemek 4. 

ı 

Srylamak (Misafıre ikram 1 Uçkatamak (Dostça muamele 
man.) 15. Silemek 16. Ta- ı man.) 
pınmak 17. Tapl.ımak 18. ı Hüsnü muaşeret - 1. 
Tapmak 19. Toğmak 20. 1 Dışlık 2. Dirlik, dirilik, dü
U~ulcamak 21. Yükünmek . zenlik 3. İyi geçinme 4. Kir-
(Hürmct}e eğilmek man.) 1 tidirlik, uyg-un dirlik 

Hürmetkar - 1. Saygılı Hüsnü nazar sahibi -
2. Tapuksak An bakı,h 

Hürmetli - 1. Büyük Hüsnü tabiat - Teper 
(Tezyif makamında) 2. Ok- Hüsün vermek - Gü-
kah (Tezyif makamında) :ıe!lettirmck 

Hürmete layık - Sa~n Hüvcyda-(Aşikir, ayan) 
Hürmetsiz - Aya~ız Hüzal - 1. Alkınma 2. 
Hürriyet - 1. Başına 1 Arıklık 3. Bitkinlik 4. Sız-

buyrukluk 2. Başlı başınalık ianu 
3. Bostanşılık 4. Erkinlik s. l Hü7.ale uğramak- 1. He
Erik, irik 6. Koyurtgan 7. ne:ıimek, tenezimek 2. Kağ
Poşluk 8. Salgara şamak, kavşamak 3. Turun-

Hürriycti tehdit etme - mak 
Ôrkelemek Hüzn - (Hüzün) 

Hiirriyet ke - ret 2 . . 



1 k t d Yer içkilerini Orada içer 

an asın aaırınclKordtt Liman Şirketi Yanında~=~: 
Bahk Ve lakaraJar Sebzeler Tatlılar 60 Kul'Ufluk Rakılar 12 Tlrlü Mezesile 

iTf1A T Lokakıtası 
25 15 10 tos kuruş 

Muayenehane Nakll 

kto 

kemal Sa~ır 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mntehauısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokatında 65 numaraya 
nakletmiftir. Tel. 3956 

Evi Kaa antina tramvay cad
desi No. S96 Tel. 2S4S 

Birinci Kordon L 0 man şirketi binası altmda 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıkb -furkiye için umumi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPISI DA 

ZA.1\i.[A.I J Ecza Deposudur 
Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .• 
Mill E-Mk llllllrlatWea: \ ... "!1yon Asliye Hukuk Hlkim-

lllDI &nWr ma.llri,.m.de top1aaaD artbrma ve ebiltme ko- ligmden: 
· il Bak la Afyonkarahiaann Beclirek 

....,.._ aliyeJnlajmclan gelecek emre tire top nmuı mahallesind-en Mllnil ojlu Ab-
a .......... ve beklenilen emir heniz reJmedipden fim- durrahman maladaılau Ahmet 

alk lılilll lmlAk Mhllen bir mtiddeti mUYakkata için tehir tarafından kana ~un Ça-

lzmirde acentamız yoktur. Be sandıktan yu'<an her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıarı Çiftfiği Müdürlugüne müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh r gazinosu mü teciri. 
Türkmenoğlu Murat beye.len alınabilir. 

edl-W tir ı (1181) VUf batmahallelİDcl• Apil oj-
fL. lu taıça Abdullah hanesinde lzmlr A•k•rllk fube

•lnden: 

Diş Tabibi 
lehmetAli 

Ferit Ceıbal 
Abd ilah Naci 

· · c· ler k~ nmarada 
l Klmwai 1935 tarihinden ftlNarü mliteıeken 

huta bbdbae .,..,.eaklardar 

Telefon: 2 6 3 9 

-1- Harfı blah olmak - 1. Dllzel
mek, eyiletmek 2. Onmak 

llalil - Sidik yol. S. Onulmak 4. Yolm tir· 
lktıfa - (etmek) 1. Ar- mek 

dma dllplek 2. Anlaaca Yar- f.IAlu beyn - 1. Anlat
mak 3. Arkumdaa ıitmek brma 2. Ara bulma 3. Ba· 
4. İzine uymak 5. Uymak .....,. 4. Uzlqbrma 

lrıat - 1. Emekçi 2. lr- Waba hal etmek - 1.A-
pt 3. ltçi nnmek 2. l>lbelmek 3. Us-

Irk - (damar man) Da- lanmak 4. Kıtlllkten vaz 
.., geçip adam olmak S. Yola 

Irk ( .. Race,, man) 1. Kak gelmek 
,IAılib~..... mu) 2. Oymak lslahatperver - Düzelt-

11>..:.tl'*le ... ) 1 Soy 4. Uruk meyi seven 
)m cemi (Soylar) (10ylar Israr - 1. Ayak basma 

killiDllll) (kllder) (damarlar) 2. Ayak direme 3. Direnme 
~~· -~ 1.Ajduo- Durma S. Üstüne dilfme 

ıF ~.,.. .. } Yicel'tinel 3. Yllk- larar etmek - 1. Ayak 
lelbHk diremek 2. Dayanmak 3.Da-

lsfırar - Sararma yatmak 4. Direnmek S. Os-
llp (emek) - 1. Din- telemek 6. Üstüne sürmek 

)emek 2. KUiak umak, ku- 7. Üstüne varmak 
tP Yermek istifa - (etmek) işten el 

bbt - l. Atai1 atma, çekmek, İfİDİ gilcilnü bırak
...... 2 Ortadan kal- mak (Öteki minada): Hep-
~ sini •hnak 

lskat etmek - 1. Ak· lstarap - 1. Acı (elen 
P-'"flnaak 2. At-11 elmek,qajı man) 2. Acık 3. Acıma 4. 

atmak 3. Dlfirmek 4. Or- Ain (Veca maa) 5. Ajnma 
tadan bldarmak s. 6. Sakİllb 
atmak 6. OzerWen atiilak l.map daymak, latuap 

lakab cenin - 1. Çocuk çeı.ek - 1. lojunmk 2. 
dlt6nnek 2. etmek Baiaalmak 3. Aca duymak 

.._ atlanla lmllemlumt) ajn çekmek 4. Yanmak 5. 
- t. ~ :Yamlmak 

Selim kızı Bedriye aleyhine 
açtığı boşanma da•11nm cari 
muhakemesinde mtWdeialeyha 
Bedriyenin teblipb kanuniye
ye ademi-ic:a1fetilldel nqf bak
landa ittihaz kıluaai{ gıyap ka-
rarının lzmir ~a ıide
rek mahalli ikame~ meçhul 
bulunduğundan bahiale mllbqir 
tarafından tiilA tehlif iade kı
hnmuıno binaen mu,vafık gl
riilea talep Yeçhil~i'.'J!anen 11-
yap kararuun te~e kanr 
yerihnif oldtij1m#P muhake
menin maaUak bah9!_dah 21 -
l · 935 tarihine P,'aif Pa
urteai ,nno aut onda mez
bare Bedriyenia Afyon uliye 

lataabul Maltepe ukerl liae
ıinin dokuzuncu smıfma bir 
mıktar talebe ahnacağı mektep 
mtıdllrllnOn 23/l. kanıln/934 ta
rih ye 3457 numaralı tahrira
tuadaa aaleplmakla istekli Ye 
~ prtlan tqayaa ta-
lebe!~ lzmir Aakerlik ıube
albe Jdracaatlari il4iı olUnur. 

hukuk .ıak•INH ~ 
........_ veya kanuni bir ve-
idi glndermediii takdirde hak
kmda 11yaben muhakemeye 
devam olunacatı illnen teblf 
oluaur. (1187) 

<>z Ttirkçe karphldar - 127 -

Doyurma mak 1 Bealemek 3. Geçin-
ltnap - 1. Bıktırma 2. clianek 4. Yaptmak 5. Ye

Çekme, çelap uzatma 4.Dar- .tJrip içirmek 
dar 4. GeYeZelk S. Sizi .. lqe memuru - 1. At· 
uzatma 6. U~ 7. Şi- lakçı 2. Yedirme, içirme it-
tirme 8. Trq 9. Uzatma lerine bakan 

ltr - (lbr) 1. GOi dam- lbA - (etmek) 1. Geri 
Juı 2. Gilzel kokO 3. Koku durmak 21 Onamamak 3. 
4. Kokusu gGzel S. Yetil Yıjhnma 
bir çiçek ibadet - 1. Kulluk et-

ltriyat - 1. Güzel ko- me 2. Tapmmak 
kular 2. Güzel kokan nes- ibadet etmek - 1. Ta-
neler. pmmak 2. Tapmak 3.Kullak 

- ı· - Harfı etmek 
lhadethae - 1. Burkat 

iade - 1. Geri çevirme t.urkathk (patlara tapanların 
geri döndürme 2. Geri ver- ibadethaneai) 2. Tama evi 
ıne 3. Kartıhk yapma 4.Ak- tapma yeri 
tarmak lbaha-Y uaja kalcbrmak 

iade etmek - 1. Aktar- ibare- Yaza, Ttlm siz 
mak - (Geri dandürmek. ib'u 1 (etmek) 1. G6n-
geri çevirmek man) 2. Geri dermek, g6ndertmek 2. Yol
döndürmek, geri çevirmek, lamek, çıkarmak, diriltmek 
geri gindermek 3. Geri lb'at - (etmek) 1. Irak-
iletmek 4. Gtri vermek S. 1aftarmak 2. Uzaklqtarmak 
Kartıhk yapmak ibate - 1. Kondurma 

ladei afiye 1. o..1- 2. Yerlettirme 3. Ev bark 
ma 2. Oaelme 3. Jyi olma Yerme 
4. Sajiama 5. Saih=taP"' ibate etmek -Coltamak 

ladoi afiyet etmek - 1. 2. Xondarmak 3. Tlnetmek 
Dincelmek 2. lyilepaek J. 4. Y erlqtinnek 
Onulmak lbcal - ı. Onlemek 2. 

iane - 1. Yardam 2. Yllkieltmek 
Y ararhk ibda - 1. lhllrtme 2. 

laae Yll'ID.Jt - 1. Y.- T&retme 5. ~ 4:. 
a. etmek 2.Yerarllk Yokt.n Yer.-. 

Ki~ GEl..1D 
Ş'andiden ucuz fiyatla kiSm6r ibtiyacmızı temin ediniz 

BiYi:K FIRS .. T 
T opan Hali Zon~uldak 
So~ içja en ela~ Ye en acaz klmlrdlr. 
Biriaci kalite bu mah lzmirde yabm f ....,qy• PerpinJBİ 

Ticaretbanetinde bulacakaimz 
&hindir için : Spesiyal tonpJU\: i&Btesi de pllaipir. 
lnglllz Anlr••ll : e kok kllnlrl ildiyaCQllZI da ba 

m6e111Hd~a temin edebiliniaiz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek dereC:ede teuilAt 

varchr. 8abf mahalll : Kestane pazarmda No. 10 
885 Telefon 3937 

Bir Dişte 1,800,008 ikrop! 

Dişlerinizi guııde ıkı defa 

ADYO 
Kul anarak temizlerseniz bu mıkroolar yaşa

mazlar. RADYOLi di ·ve dişe ı sta aklarına 
karsı en müessir bir çaredir. Dişleri harao edeQ 
hamtzlann muzır tesirlerine mani olur. Oi leri 
emizler ve oanl oanl parl 



Doktor 

Sahibinin Sesi A. Hiza Unlen 
' 

iN SON ÇIKAN PLAKLAR Kestem caddesi No. 62 
Doktor Ali liza Ünlen 

Fahire Hantm ve H- BeJ MUzeyyen Hanun DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTAUKLARI •• ... 1795 Aman be. Dut Kadın in= um!v :: AX 1799 Hicaz tuh Nuh kadın 

5 Hicaqarla. &Ydall!ı dilim - MUIEHAS8181 
: anlat.ma• -5 Saadet Hanan Göz Tabibi Emel Celal Ha-- - -= AX 1800 Uşak şarla. Sevda o kad § Uşak şarkı. Gel gel 
i Mahmure Handan Hanan 

~,. 1796 Sevgilim bu •kpm 
~ ~ Hicaz prlo. A;tmmş gülm8f 

-a AXl 801·Uşak şarkı. Endamına bayıl llUfarrel Hanun lüttO Kır~ar 
1797 Ey nada çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır 

: Şetrabaa şarla. Titretti beni -5 81111•'9• BedrlJe Hanım 
Memleket hHtaneel 

göz hastalıkları mute

Ucuzluk . 

Teırizlik 

Sür'at 

Kolaylık 

Mıııııı 

Pnli~i 

• 

~ AXT8o2 '"'taı.çe~ıa~ hassısı: 

s SUheJla Bedriye Hanım ve Sılkı 8. 
Yar Kolumda. Kırmanço 

·İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

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

Bilet Jla.thBNl 
lrgat Pazarında Azızw SolttJfluuJa 

• • • Ege mıntakasaom en büyük ve en tem•z, en seri en ucuz 5 
iş yapan matbaasuhr. 5 

Def&r, Katt, Mektaplak Klğıt, Zarf, Makbm, Fatura, Kitap, RiAle, 
Afit Ve Sair ti er 1 &rl& Evrakı Matbua Basılır. 

Bir Qok Şirketle•• Bi••• Senetleri Bili 
matbaam•... a ... ıımı,tır. 

- ---- --- -- - - - - -
- - -- - -

i 
: • 
i • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 

......... -.. . 

Bilgi 
Matbaası 

Müşterilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

" 2640 ,, Numaraya Eder 
Telef on Edilince Sıpariş Kabulü için Memur Gönderilir. 

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

şurubu 
Dallltlre 

DOKTOR 

ZEKAIIBRAHIM 
Muayenehane: ikinci Beyler aokap No. 45 Beyler hı"NM"• 

kal'fl8Ulcla. 
Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

Kırk Beş Dakikada 
3, 6, 12 Aylık 

Buhar Veya Elektrik1e Daimi Ondülasyon. 
Almanyatfan Ve Bükr(şt:n Husu'i Olarak 

(ietirilen Mü!ssir ltaçlar. Yıl Başı 
\'e Bayram Hazırlıkları 

GiizeDiiiaizin on kat dm aıtmuıaı isterseniz ondüle
Dizi Ye makyGjuwo mutlaka diplomalı M f N 1 K kadın 
lterberi Sıtloya yaptınmz.; . Telefon : 3101 

Adres: KeçCciler caddesi 122 No. lı 
üç katlı yeni binasmda B. Sıtkı 

4-15 (1149) 

Umum Hastalarm azarı Dikkatine 

.. '-
~iH'HAT'''"'")i.\i:i'KY'A'=·;··; 

Norveçyanan halis Morina babkyağıdır 
iki Defa SUzUlmUttur 

En son sistem mide, kann ,bağırsak. böbrek ve doğum 
neticesi lftzum gösterilen ~o-1u, pilotsuz kau~uk korsalar, 
kacıık bağlan, dllztabalılar içiiı taban korsalan gayri tab!i 
doğan çocukların vücutlanndaki iğri]ilderi doğrultma ci
hazlan, kemik bastahldan neticem basule gelen kambar
luklan doğrultmak için korular ft kendi ihtiram;nz olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalııma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
iç.in korsalar. 

TÜRKIYENIN YEGANE MÜESSESESi VE ESERLERi 
iLE RAGBET ve ITiMAT KAZANAN SÜN'l AZA AMiL Y egine Deposu 

Bqdurak 

Maltı1111 Ve lnfflalı Bahrıge MlllMa••• 

ETUP l"E 
Makıne ln1alathanesi 

manın , 

.,. ' . 

adet ıu. .. 
İ•mirde 

faaliyettedir 

AlAkadarh.-
nn bo makine 

lerıo '""''f t 
tnrzh·ı hAl>'.ıııdn 

...................................................... 
} al}hane Ve tJn fHlırmenierl 

• rı 111!1111111111 R ılı v,. t>ılı•YA' •1•1111 edı'.:-. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gazı-z.-n Bllum11nı !Nnl• Jıtzrı 

H l ..a h ı. J>nrhınler, ınlomhalar T• er my .. a TA er uvvt" . 
tf'8tah rnıba~tkıye aeamr •• 

• ., her c!ııı mRbrukat üzerırıt> v:nçl<'r V" ~ir afler Je111bı 
\"P kıt\ 111 f ... flr 

iZ M iR 
Pamuk Mensucatı 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez •e .l!'ahrı.ka11: lamard• Halk•pınardathr 
Y.-11 Patn.,,,,_,,,, Al. 1'1111are, Kilpe/ılMf, DelE z -. 

Getldı ae ~ Marlıalwı bal'ı her uevı .Kabot •• 
amal e7tNUekte olup maJları A napanın a711i tip Dll'DMU 

oatına faiktır . 

'l'•l•to• ••· aaıı .... 308'1 
~ adre•i: Ba~ ı...ı .. 

(H 1) Per. 

Yaşasın Nasirol emal 
Nasır Met 

Eczacı Kemal Aktaı muatabzarabndan ( Nuirol ,.Kemal ) ._. 
san 3 gllnde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin .,.. 
yapma eczacı Kemal Aktaş, yapllD HiW eczaneai di,ecehiail. 

Yeniden Açılan 

Büyüt lmparyal Oteli 
Beyoğlu lngiiiz Sefuethaneai Yanında No. • 8 

Halice fevkalade manzarası olan, boyolu, çok temiz 
Ye siUltl odalara ve salonlara malik olan yegine bir otel
dir. Fiyatlar çok mutedildir. 

8-13 (1091) H 3 
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Yeni Asır 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

CERES vapuru clycvm lima
nımızda olıp 31 kanunuevvele ka 
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 28 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gas, V arna ve Köstennceye 
hareket edebektir 

UL YSSES vapuru l O ikinci 
kanundan 17 kanunusaniye ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktJr. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

FERNEBO vapuru 10 kanu

nusaniden iki şubata ka
dar Rotterdam. Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanlarina yük alacaktır. 
için yük alacaktır. 

SAMLAND motörü 19 kanunu 
saniden 21 kanunusaniye kadar 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 
SERVİCE M,ARİTİM ROUMATN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kanunusanide beklenmekte olup 
ayni giinde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 çaµ e Af M • ,T. 
''' · F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 
MOREA vapuru 30 birinci 

kanunda bekleniyor. Anvers, 
Hamburg ve Bremenden yük 
çıkaracaktır 

DELOS vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor 9 son ka
nuna kadar Anvt-rs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

TINOS vapuru 21 son ka
nunda bekleniyor. 23 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacaktır. 

jOHNSTON LİNE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, V arna ve Kös
tenc~ için yük alacakbr. 

ARMEMENTH.SCHULDT 
AOGUST LEONHARDT 

vapuru halen limanımızda olup 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 15 son 
kanunda b 1 !eniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alaca!dır. 

Ti IE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 16 son 
k: nunda bekleniyor. Nevyork 
· ··' ... 'acaktır. 

. .... tarihleri ve vapurların 
ısim eri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

H. V. W. F. Hanri Van Der 
& Co. 

====-ı 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 1 pl~Po~1!'!~~~k 

ıZMıR, PiRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıfl MUNTAZAM 

HAFT ALİK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EG YPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 

kannnda HuU Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-

Her Pazart(si günü muvasa

lat ederek Çtrşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketltr: 
26/12/934 S.S BEOGRAD 
2/11935 BI.ED 
9111935 SRBıN 

DıKKA T: v'purlar Ça .. • <...m-
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır ba günü sabah yük almıyacak-
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE Jardır. 
TAHMİL lÇlN BEKLENiLEN Pire ve Triyeste yolcuları 

v APURLAR için fiyatlarda tenzilat yapıl-

ART A vapuru 2 birincı ka- mıştır. 
nunda Hamburg, Bremen ve Yolcu ve navlun için tafsilat 
Anversten gelip tahliyede bu- J. PUSSİCH acentesine mü-
lunmuştur racaat ediniz. 

NOT: Vürut tarihleri ve Kordonda Cemal Cendeli 
vapurların isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. 
liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 

s.... ~ 

AZ PARA iLE EOL 
ISI;~ ... 

YALNIZ IÇI (i.AZLT 

La r .. • baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ı-elef on 

PEŞT'E~tAI.JCII ... Alı 

Gayrı Menkul Malların 
Açık Artırma ilanı 

Menemen İcra Memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulun ne ol
duğu: 

Şehit Kemal caddesinde 
kargir fevkanı sekiz oda bir 
koridor, bir bolkon, alt katta 
bir koridor, arkalarında depo-

larile birlikte iki dükkan sekiz 

bin lira muhammen kıymette. 
Diğeri: İzmir caddesinde ta

rafları su yolundan Aliye ge
çen dükkan, su yolundan Boz 
köylü Yusufa geçen dükkan 
belediye dükkanları, yol ile 
mahdut mağaza sekiz yüz lira 
muhammen kıymetli. 

Arthrmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: Menemen: İcra da
iresi. 28 /1/ 935 Çarşamba 

saat 14. 
1 - İşbu gayri menkulün 

arttırma şartnamesi 29 /12/ 
934 tarihinden itibaren 1228 
numara ile Menemen icra da
iresinin muayyen numurasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. alanda yazılı olanlardan 
fazla mulümat almak istiyen
ler, işbu : a ~nameye ve 1228 
dosya nurnarasile memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul iizerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün 

l\fc.dzenıesi })eposu 
77 - i9 Tel. 3332 
şartnamesini okumuş ve lü
zumlu malumat almış ve bun
~ tamamen kabul etmi~ ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağı
rıldıktan sonra en çok arttıra
na ihale edilir. Ancak arthr
ma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş b~şini bul-

maz veya satış istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer ala

caklılar bulunup ta bedel bun
ların o gayri menkul ile te
min edilmiş alacaklarının mec
muundan fazla çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü bakı 
kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit ve on be
şinci günü aynı saatta yapıla
cacak arttırmada, bede i satış 
istiyenin alacağına rüchanı 

olan diger alacaklıların o gay
ri menkul ile temin edilmiş 

alacakları mecmuundan fazla 
çıkmak şartile, en çok arttıra
na ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilemezse ihale ya
pılamaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisi
ne ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden ev
vel yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedel
le almağa razi olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle arbrma
ya çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilir. İki ihale arasında
ki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 

hükme hacet kalmaksızın me
ahcıdan tahsil 
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1 
Mersin Postası 

İNÖNÜ vapuru 
1 Kanunusani 1935 salı günü 

saat onikide limanımızdan ha
reketle Kuşadası. KüJlük, Bod
rum, Rados, Marmaris 'Dalyan 
Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike 
Antalya Mersine gidecektir. 
Avdette Alanyaya uğrıyacaktır . 

Birinci kordon 92 No. 
Telefon 3658 

30--31--1 (1163) 
. : ~~ . ' . . ., ~ : ... ·. ~ ~ 

İzmir Birinci İcra Memurlu
ğundan: 
Açık Artırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: 

1 Cumaovası Sançay 
mevkiinde tapunun haziran 
300 tarih ve 1l9 cilt ve 49 
sahife 4 sırasında mukayyet 
tarafları Halil ve çay ve yarım 
ağa ve tarik ile mahdut ta
puca 22975 metre murabbaı 
miktarında mukayyet ise de 
icra vaz'iyetinc göre 55140 
metre murabbaı mikdarında 
olup beyeti umumiyesi 6000 
lira kıymetinde olan çekirdek
siz bağın yarısı ve işbu bağın 

içinde beheri beş lira kıyme
tinde 380 zeytin ağacı olup 
keza bunun da yarısı satıla
caktır. Bu bağda bir de kuyu 
vardır. 

- Cumaovası Tahtacı ka
rakuyu mevkiinde tapunun 250 
sahife 9 kanunusani 328 sıra 
60/55 numarasında mukayyet 
şarkan tarik garben Çepni Ali 
şimalen karye Ahmet bağı 
cenuben Hamza Ali veresesi 
ile mahdut 11028 metre mu
rabbaında ve 1800 lira kıyme· 
tinde tarla 

3 - Cumaovası karakuyu 
mevkiinde tapunun kanunisani 
328 tarih ve 60/551 sırasında 
mukayyet şarkan Hamza Ali 
veresesi garben deli Mustafa 
oğlu Ali şimalen deli Mustafa 
oğlu Alli ve sahibi senet ce
nuben tarik ile mahdut 7352 
metre murabbaında ve 800 
lira kıymetli tarla 

4 - Cumaovası karaköyü 
mevkiinde tapununun teşrini
evvel 98 tarih ve 80 sırasında 
mukayyet tarafları çay ve İb
rahim tarlası ve tarikiam ve 
tariki has He mahdut '8271 
metre murabbaında ve 450 
lira kıymetinde tarla satılığa 
çıkarıldı. 

Birinci artırması 2 şubut 
935 tarihine musadif eumarte
si genü saat l 1 de dairemizde 
icra ediJecektir. Bu artırma 
neticesinde satış bedeli tah-
min olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulursa en çok 
artırana ihalesi yapılacak aksi 
takdirde en çok artıüanın taa-
hhüdü baki kalmak şartile sa
tış on beş gün daha uzatıla
rak ikinci ertırması 18 şubat 
935 pazartesi günü saat 11 de 
yine dairemizde icra edile
cektir. Bu son artırma netice
sinde yüzde yetmiş beşi 
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PLATT 
NAMllAR 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdakı Türkiye 
UMUM ACENT ASIN DA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Jn~n:ıtıııı~ı~in atideki ıhtıyaı;İarıııızı pek unuz f iatl&t]I\ 

toımn eııuek isterseniz Halim a~a çarş1sında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethane~İnA ıniiracaat e<liniz 

ÇiMENTO 
Çlibuk demir ve her ner ! çiçek il 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunJarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon içm demir dökme boıu/aı 
ve lngilız künkleri ve bunların tefeTluatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütlin Mark•lar 

En Müsait Şar•itle 
Mağaz&mtzda Satıhr h 3 

~ 

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

lzmir Tramvay Ve Elektrik 
Şirketinden: 
Şebekede yapılacak ameliyat dolayısile cereyanın ikintikanunur. 

2 inci Çarşamba, 3 üncü Perşembe ve 4ördüncü Cuına günİeri 
saat sokizden 16 ya kadar Tramvay caddesinde Gözltpe kara

kolu ile Güzelyalı arasında ve mücavir sokaklarda kesileceği 
muhterem halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 

,;r;~mize"müracaatları lazım- itibar olunurlar. -
dır. Aksi halde hakları tapu Müşteriden yüzde iki buçuk 

\elliliıe har ı alınır 

• 


