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Yeni Bütçemiz 195 Milyon 
Vatandaşlara Yeni Külfet Yüklen
miyor Kültür Ve Ekinı işleri ... 

Ankara, 28 (Hususi) - Mali- ~~ ihtimaline ka~iycn dayanm~-
ye bakanı B. Fuad 1935 mali i>tfWtfif maktadır. Malıye bakanı mu-
yılı bütçesi hakkmda dikkate ! kelleflere yeni külfet ve ağır-
değer beyanatta bulunmuştur. lık yüklenmiyeceğini kat'iyyen 
Bakanın verdiği izahata göre, söylemektedir. Bütçemizin ka-
ycni bütçenin masraf kısmı barması iktisadi durumun iyileş-
geçen seneki bütçeye naza- meictc olması sayesinde devlet 
ran oldukça artmış olarak, gelirlerinin kendiliiinden artma-
194,800,000 lira tutarına çıka- sına dayanmaktadır.Gelirlerdeki 
caktır. Bütçcnitı gelir kısmı 
da yüz doksan beş milyon bu artıklık daha 1934 mali yıl 
liraya yakındır. Bütçenin bu bütçesinde kendini göstermiş 
suretle artması, yeni varidat ve yapılan tahsilatla teeyyüt 
bulmak için vergilerde dot- etmiştir. 
ha fazla bir ağırlık yapılması l:Jay Jı ıwtt , onu 4 füıcii sayfada 
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getirdikleri kambiyoların yüzde )unda bozsunlar. lir. Birazda tacirlerimize 2eni.f-
biri kendileri1!'e serbest bra- Ülkeye alışveriş ile kambiyo lik '!e. inan 2östermek gerektır. 
kılmalıdır. Dılerlerse bu kam- getiren bir adamdan yüzde biri Y etıştırmek kadar satma yol-
biyolan burada satsınlar diler- kıskanmamak gerektir. Ve dü- )arını bulmak, araftırmak ta 
)erse bu kambiyolarla dışarda şünülebiJir ki bu yüzde bir daha ulusal bir borçtur. Bu b~rcun 
gezinti yapsınlar, alıcıları ile genif satıtlan kolaylaştırarak yerine getirilmesi kolayhk ıster. 
işlerini düzene koymak yo- ülkeye srene) asıilar getirebi- ~. Ocako~l:u. 

l:/b 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Döndü 

Ankara, 28 (Hususi) - Baş-

1.akan İsmet İnönünün ba.şba-

kanlığının onuncu yıldönümü 

dolayısile Martın dördünde An

karapalasta muhteşem bir su
vare verilecektir. 

Bu kutlu yıldönümü yurdu-

muzun her tarafında, on yıl

danberi şaşmaz bir muvaffakı
yetle devlet işlerini çeviren ve 

yüce önderimizin en yakın iş 

arkad:. :1 olan başbakanımıza 

• 

• 

Bahar Ilıklığı Vardır - Suhunet 
Derecesi 14 - 21 Dir 

Ankara, 27 (A.A) - Ziraat 
vekaleti meteoroloji enstitüsün
den alınan malumata göre son 
24 saat içinde Gelibo1u yanın 
adası ile Çanakkale çevresi 
ve cenub Anado)usunun doğu 
kısmı Erzurum çevresi yağışlı 
geçmiştir. Yaiış yalnız Erzu
rumda kar şeklindedir. 

Hava suhunetinde bir gün 
evveline nazaran Trakya ve 
Ege mıntakalarmda yedi dere
ce yükseliş, orta Anadoluda 
üç ve Karadeniz kıyılarında 
altı derece etrafında düşüklük 
kaydedilmiştir. 

Trakya, Ege ;nınlakalarile 

cenub Anadolusunda bahar 
ıhkhğı vardır. Buralarda gece 
suhuneti 8 - 12 gündüz suhunet 
dereceleri ise 14 - 21 derece 
arasında kaydedilmiştir. 

Yurtta en düşük suhıın~t 
sıfırın altında Karsta 11, Erzu-
rumda üç, Sivas ve Kastamo
nuda iki derecedir. En yüksek 
sıcaklık sıfırın üstünde Ada
nada 21 derecedir. Bugün An· 
karada saat on dörtte hava 
suhuneti 15 derece kaydedil· 
miştir. 
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- Biraz önce sizi dövmek istiyen biri aradı. 
- Sen ne dedin?. 

- Çok teessüf ederim ki Bay evde yok ...• 



zamna 
~ ~ Al. ama l •aaai ~e lCeDdililii ça

efendi sokijmda 3S :-ıa: ........... ise ele bü ~eYap· ala
evde 

0

bir. kaza ~~ iki ya · mangı Ye<.dfthıll ~ \rop: 
114'da Müjde; 11 e& dür Jq&ça- ;ll•ıc.•1 S' kiiçilk Wüdui 
p ~-- •- W-.:lık -aaO''*ki•yük su.' g a 

1 
olmuştur: :iiçill!l' U1'.L4iifmü' M "lıe-

8-_y R sım 'kan914 bayau'Va- g&ımi~.. 'Derhal ... te6ızı 
cida .evvelki gün cvinia:: .avba-~ .kazama ~dell' ~ışsa da 
suada çam&fU yıkamakta idi. zava.Ul yanucuk au iç.inde 
B._,... Vacideai• iki y~aki . ofula ~ Ye keadiaİı\i 
1'ızcağızı Müjde o sırac:laanaesi- de ımrlanmlaClijmdan fazla sa 
nin yamnda bulunuyor ve oyuı- yutm~ ve boıulıauştur. Kara-
yordu. Bir arilık çodik illlltfağa _ ~ bastanuine ~en yav-
ginnif ve orada epey zamaa ruya ,aun'i teneffüs yapbnlmıt 
kaı.Dıtbr. iaeae ha~ cliamesi temin .. 
Amıqi ç.ocupn geri gel- edilememiştir. 

Afyon Birliği 
1 ürk - Yugoslavya - Iran Birliğinden 

Geniş işler Bekleniyor 
Uy11fbarucu maclcleler inhiMn l lannm Tahranda tetkiki icap 

müclürii bay Valai~ htanbal ettiğinden bu it iki ay kadar 
- yolmlaiu laakmda bir muhar- uzayacaktır. 

ririmize ; lan .&ylemifiir: Türk - Yugoslav inan Afyon 
lzminle tlccardaa ft __.. .. _ birliiiuin daha geniı iıler 

sildea afyon miibayaatma de- bqarmasana. intizar edilebilir. 
vam eclilecektiF. itleri-iz DOr- Arada sırada" Japonya ile af-
mal bir dunlmda devam et- yoaı sabfi · etrafında müzake-
mektedir. Bildiğiniz Fbi lran- rata girişllmekte ve bazı mü-
dan l'clen miraldiaslarla Afyon him partiler sablmaktaclir. • 
birliği müzakerelerine istanbuJ- ·• • • • •• - ' 
da devam edilmektedir. Difteri Aşısı 

lraa, mevcud •• mer'i olan Mekteplerde bulunan 6 - 12 
Türk - YugoılaY afyo• sabf yatındaki çocuklara yapılacak 
anlqmasıııa, iiçiad-bir miflah- mecburi difteri aşısma yarm-
sil ıerik olarak iftirak ede- dan itibaren dört koldan bq-
cektit. lanaCaldir. Hükümet ve bele-

Ancak İramn bu mukavele- diye doktorları afi iç.in bütün 
ye iftiraki için mukavele ~- hazWlakJannı yapmışlardır. 
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Tarafından Fransızca sözlü . olarak yaradılan 
Senenin en büyük AŞK - iHTiRAS FıLMı 

KI~L ÇA~ÇE 
EUGUN MATıNELERDEN iTiBAREN 

EL HAMRA 
i. MıLLİ KÜTOPHANE Sinemasında 
DIKKA T : Bu gece saat 9 suvaresinde 

T enzilitlı kuponlar muteberdir 

Belediye remmiz·bay Behcet 
Uzun telefon şirketi ile Eriksoa 
müessesesi arasında mevcud 
Altı yiiz b" liralık ihtil.if ı hal 
ve mftzake~ eylemek üzere 
Lrtokholme gitmesi takarrür ey

lemişti. Bu ibtilif senelerden 
beri devam dmekte bulundu
ğundan bir sona. erdirilmesi 
zarureti vardı. Esaslarda hayli 
anlaşma yapıldığına göre yapı
lacak şifahi bir temasın bir 
pürüzlü işi de ortadan kafdır
mağa llifi geleceği ümid edil
mektedir. 

Belediye reisimiz bu ftrs~t-
. taıi iitifade ederek 9 Eylül f z

mir: Rana1.1nnm da müke!DIJle
liyetini temin ~ bu yıl Layp
zig ve Viyana panayırlenm 
ıönnck l<aranm vermiştir. Bu 
maksatla önümüzdeki Pazar 
günü Behçet Uz Bandırma 
eksprasife fstanbula gidecek 
oradan Şark ekspresilc Layp
zige gidecektir. Laypzig paoa
Jlnm gezaikten sonra Berline 
geÇecek ve buradan Stokholme 
giderek { elefon şirketile Erik
sun arasmda ihitiliflı işi görü
,ecaktir, Avdette 17 Martta 
açılacak o.lan Viyana sergisini 
gezecektir. 

Reisimizin seyahatı yirmi beş 
gün sürecek ve kendisine daimi 
encümen izasındau eczacı Bay 
Faik vekalet edecektir. 

t: ... 
Şehrimizin btş sendik imar 

p:fınını bazırlıyan fen hey' eti 

alimiz ........ 
Köylerde Teftiş
· lerde Bulundu 
Vali general Kazım Dirik, 

dün öğleden evvel yanında v:
layet istatistik müdürü Bay 
Namn bulunduğu halde Bor
nova, Cumaovası ve Buca na
hiyelerine bağlı baıı köyleri 
teftiş etmif, :vilaye.t köy bürc· 
sundan gönderilmiş olan bil
dirimlerin ne şekilde . tatbik 
.edildiği üzerinde tetkikler yap
mıştır. Bilhassa yeni yıl köy 
b~tçeleriain hazırlıkları bak
kmda köy muhtarlar.ile görüş
mlış. kendilerine faydalı izahat 
vermiştir. 

Vali general öğleden sonra 
Kemalpaşa kazasına •e köyle-
rine giderek tcftitlade bulun
muştur. 

• 1 •••••• ,. 

Tür.ing Otomobil 
Kulübü 

·Türkiye Türing ve otomobil 
kulübü laıir fUbesinin 934 yıh 
zarfında yapbjı işler hakkında 
bir rapor hazır.lanmıt ~ Vila
yetten kulübün .İstanbuldaki 
~encl merkezine ~önderilmiştir. 

Bded iye Reisi Ba11 BSct!I Uz 
ile alikadarlar diin •ece aq ı --- ıaebm •wewaes.ı-•~tııı.-nall'm ..
vakte kadar çalaprak aaai-- taka mmtab ..... pW•n 
leriai ikmal_ eyle•iı'erdir. Praır- laa&.e ifragı -we ,..... 1a&-
ram Puartesi ıiift tab' edi- de yemi st.ıy- Pi ' .., p
lerek tehir mecüi izaJanaa • IW'ileıa lir....
matbaata ve alilred.r mGte- yaa iliftlli we uir- aifii Pik 
haunlara teni olmaacak ..._ -•;. illa' watd.r. 
taJealan MnUacakbr~ Jal ye .... 

miizakerai teJair wecli.m;. ·,e& JU' we-
Nim toplantm ~ ri"itfir. 
k011a' Dtt•r. • •• 

Bet sendik plia tatbik edi- Pmyu kı ·ıai ~ .U 
lebildiji takdirde fzmiria _.. Gewal k••.- DirilL• -
mi çehresi yep-yeni hir tekil 
olacak güzel lmtir bir kat da
ha giizellqeeektir. 

Programın ana batlarmda 
birçok ihtiyaclar ve yapJm.ua 
mümkün olan işler nazara ahn
maşhr. Bunlar ansmda üçyiiz 
altmış bin metro murabbaı sa
ha üzerinde kurulacak olan 
kültür parkı Kadife kalenin, 
Değinnendağın ağaçlandml-. ....... 

•• hjmda .. ,... ... ....... 
vapacak ppayır ~ 

- de. . ...lıı • 
~~~--

s. toplallbda AYn1pa se-
yahatine çıkacak olan n;iMmiu: 

ban vazifeler verilecek bey
nelmilel panaymn. yabancı • 

ı . kelude propagaıada edi-..m 
işi elıemmiyetle derpiş olu
nacaktır . 

Alaybey Sahilinde 
Bir Ceset Bulundu 

Tahkikat Cesedin (Ömer Can) Adlı 
Bir Genç Olduğunu Meydana Çıkardı 

Dün sabah Karşıyakada 
AJaybey sahilinde Denizde' bir 
ceset bolunmuşhır. Cesedin po

lise haber verilmesi üzerine 
hadiseden miicldeiumomi5k laa-· 
berdar edilmif •e middei._a
mi muavini Bay Ali ile adlije 
dokton Bay Şakir derhal Kar
şıyabya l'eçntiflerdir. Caet 
denizdea çıbnlmq •~ , ..... 
muaycaede iıç haftadan beri 
denizde kald.jı tut.it edilwif
tir. 30--35 yqlumcla bir er

keğe aid obua iMi cesedin sol 
göz6 ötekinden daha lriiçik 
idi ve üzerinde bir de bere 
vardı.. Elbiseleri ~ 
da hüviyetini meydaaa çıkar
mağa yarayacak bil' Yesİka 

bulunma~ışbr. Yalnız {Ömer 
Can ) namına yazih bir 
miihür ve bir de 3 Şubat 

tarihli ve 127,792 •mnarall bir 
körfez. vapur bileti Nık'RDllq'
tur. Sol kör oldaia 

anlıqdan Ye Ömer: can adın
da olduju üzerinde bulunan 
mühürden tesbit edilen ba ada
.mm köıfez vapurik.. karşıya

kaja s~erltem bir kazaya lmr
baa gittiği tUnnin MiTnel
tecliir. 
(lanadıe b.a:ılla l.ir yara ve 

ben &GN-emittir. İuw.de 
aluab.ı YCJ& kendisini taaıyaıı 

kiın,se olup olaadıiı aı:aşhr.ıl
mak ve bulunmak için zabıta 
ve adliyece tahkikata ek.va-. 
edilmektecfw. Ceıef otopsi ya.
pıfmak için memfeke't h_stane
sine kafdınfmıştrr. 

. Mart Maaşı 
Bdediye memurlarıaa din 

Sahat iiaetlm bdediye ~ 
kanlığrnca daiJdrhnıştır. Yarın 
resıQi daDe!cr 111emurian Mart 
p~n nıaqlanuı alacaklardır. 
Deitadarlıliçz gpaa!i dağıtımı 
~ lan~ ıwaameJ.e IN!.
rilmistir-
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etr Halka Korlcu Salmaktan Da 
Adeta Zevk Alırdı 

Nihay t t. b' e sıra çok ihtiyar ve has-
ltrın~ •ya~a geldi. Arkadaş
lllındll Uiradığı hakaret kar-
~ka • gfö:leri yaşaran bu 
\~enlik adam Petronun ayak-
4iıtd~· "kapanarak merhamet 
,~rkad· Haşmetmeap" bana da 
t\iın ~flarım gibi vurursan öldü
~t iUndür. Ya~amamamerha
~b e~,. Bu hadiseyi kaydeden 
Jo çıler seksenlik ayanın da 
"'~nı alt~~?~ can verip . verip 

tdıgını mesküt geçıyorlar. 
Sef' Sefirler Bile •• 

lllllılc ırl~r bile Petronun çıl
~ larılc karşı~aşmaktan kur-
den 1;y~rlardı Iran sefirlerin
Lir h 1k kabaca bir hakarete 
lefiri a rcte ugramıştı. Çar 
~•k haksız yere haşladığını 

•ret} · · taya d e~ının çok acı tesirler 
IÖll}; ı~dıgını görünce incelikle 
IÖyl n~ .alacağı yerde şunları 

.. coııştı: 

nikofu tokatlamıştı. Tokat o ka
dar sert inmişti ki Meçnikofun 
burunundan çeşme gibi kan 
gelmişti. Çarın gözdesi olan 
bu adam çok defalar aynı ha
rekete uğramıştır. Altı atlı 
arabası içinde istediji kadar 
debdebe ve daral içinde bu
lunsun, çar biraz kefini kaçır
dı mı meydan dayağına hazır
lanmak mecburiyetinde idi. 

Arabadan iner, tokadı, tek
meleri yer, sonra da Rusyanın 
kudretli hükümdarı tarafından 
iltifatlara boğulmuş gibi aza 
metle arabasına binerdi. 

Çar öldükten sonra tarihi 
sopası akademi müzesine kon
muştur, Bu aletin müşahedesi 
bir çok karanlık ve korkunç 
hatıraları gözönüne getiriyor. 
Petro önüne geleni dövmekten 
yorulunca bu vazifeyi gömiek 
üzere bir memuriyet ihdas et
miştir. Çarın sopacı başısı ol
mak hiç de hoşa giden bir it 
değildi. 

Dellnln Kaprlslerl 
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Uluslar Arası Birlikte Çalışma 
Fikirleı·i Temelinden Sarsılmıştır ... -,,Dirin1 Politikaınızda Birbirleriyle Anlaşamıyacak]arını Zanne

den Diğer Bazı Milletleri Teşvik Edecek Güzel örnekler Vardır." 
PARİS 27 (A.A)- Anadolu başbakan İsmet İnönü'nün ya- yıttan azade sanırsa her taraf-

Ajansının hususi muhabiri bil- zısı aynen şöyledir : ta bir birine emniyetsizlik ve 
diriyor : Avrupa ciddi bir siyasi buh- her tarafta gelecekten endişe 

Evrensel değeri ile tanınmış ran geçiriyor. Büyük harb so- uyanacak ve yayılacaktır. 
olan haftalı ( Vu) mecmuası nundan beri açılan sulh ve Türkiye On seneden fazla 
bugün çıkan sayısını baştan uluslar arası birlikte çalışma fi- komşulariyle anlaşmak için ve 
başa yeni Türkiyeye tahsis kirleri bu son senelerde teme- eski düşmanlıkları zihinlerde 
etmiştir. Bunda başbakan İsmet Jinden sarsılmış görünmekte- yenmek için çalışıyor. Elde et-
İnönü'nün bir yazısı vardır. dir. Her tarafta bu fikirlerin tiğimiz neticeler cok müsbet 
Ehemmiyetli olan bu yazıyı nazariyattan ibaret ve asıl em- ve çok mühimdir. Hatta bizim 
aynen aşaiıda bildiriyorum. niyetin silihta ve ittifakta ol- politikamızda bir birleriyle an-
Ayrıca Fransız mebuslarından laşamıyacaklarını zanneden di-

duğu zanları yeniden canlan-
Rostan ve meşhur Fransız mu- ö-er bazı milletleri teşvik ede-

mıştır. Bu, insanların geniş mik- • d T 
harrirlerinden Boplan, Ravaj, cek güzel örnekler var ır. ür-
Lokas, Denni, Laprad, Röne yasta geri düşünüşü mü yoksa kiye kendi emniyeti için çok 
Marşan gibi şahsiyetlerin de geçirilen ciddi fakat muvakkat hassastır. Bu endişesini maddi 
yurdumuz ve inkılabımız hak- bir buhran mı? Ben bu ikinci tetbirlerin yanında bilhassa 
kında da çok değerli yazıları ihtimale inanmak istiyorum. kendi iyi niyetini göstermek 
bulunmaktadır. Geçenlerde Büyük mesele ve -esas mesele auretile iyi niyetlerin sempati-
Sorbon'da yeni Türkiye hak- milletlerin bir birine saldırış aini toplamakla tatmin etmiye 
kında bir konferans vermiş fikrinden vaz geçmeleri, Kellog çalışıyor. Uluslar korumu mü-
olan bayan Vanderberg de misakındaki eski ve ana mak- him bir müessesedir. Bu mü-
Türk kadını hakkında bir yazı sadın ameli bir surette temin essesenin doiru ve haklı bir 

Hava l\'.lü<lataası işine 
Fevkal'ade Ehemmiyet 

Veriliyor 
LONDRA, 28 (A.A) - im

paratorluk müdafaa komitesi 
aylarca evvel f ngiJterenin hava 
hücumlarından korunması için 
fennin en sen keşiflerini tatbik 
çareleri arayacak tekniziyen
lerle bilginlerden bir heyet 
teşkilini kararlaştırmıştı. Bu 
heyetin teşekkülünü dün avam 
kamarasında haber veren hava 
müsteşarı Sir Filip Sasun esa
sen işe başlamış bulunan ze-
vatın ammenin menfaatına hiz
met etmek arzusundan sitayişle 
bahsetmiştir. Heyette ekserisi 
alim olan pek a7 üye vardır. 
Ve hükumet faydalı olduğunu 

takdir ederse bunların sayısını 
artırmak suretile heyete daha 
çok ehemmiyet verecektir. 

Esnaf Bankası 
İstanbul: 28 (Hususi)-Esnaf 

bankası heyeti umumiyesi top
landı. Bankanın taiiyesine ka
rar verdi. Tasfiye heyeti teşek
kül etmiştir. 

Fevkalade 
Komiser 

Ilı -Yanlış olmuı. Seni hak
~{crcrc başladığımdan müte
~Yak1111· Fakat ne de olsa buna 
olacakt kesbedeceğin gün de 
takı " O zaman benden ala-

1 olduğunu hatırlatırsın.,, 
Petro kafasına eseni yap

mak isterdi. Bir gün göz
delerile birlikte yemek yer
ken sofrasında yer alan 
Amiral Glovin sihhatına zararb 

yazmıştır. Mecmua yurdumuzu olunmasıdır. Bu ameli temin yolda kuvvetli ve ameli tesirli Jstanbul, 28 (Hususi)-Suriytı 
ve inkılabımızı canlandıran bol elde olmazsa ve dünyanın her yüksek bir varlık haline çık- fevkalade komiseri yarın [ bu-S Saksonya Sefiri 

ltri:~sonya sefiri hatırat def
diy0 İt· Petrodan bahsederken 
Old11 r O Bu adam çekilmez 

ve çok güzel resimlerle süs- hangi bir köıesinde her han- masına çalışalım. Endişelerin gün] şehrimizden geçerek Pa· 
lenmiştir. Bu mermuada çıkan gi bir devlet ,l[endini her ka- ve dertlerin çoğu hafiflri. rise gidecektir. 

· nunla karşılaşmıyan, 
olan sirkeli salatayı yemek is
tamemiş. Bundan küplere bi
nen Çar zavallı adamı kıskıv
rak tutarak .ağzına bir fiıe 

. ....... . ....... 
ulunmiyanlar cidden 

p rlar. 
fe.ke\ro, bir gün sarayda yapılan 
'li1,E' ide bir resmi kabulde, 
laiııd et sofrasında kılıncını kı
~111'~. çe.kerek başkumanda-
1.Q l Uzerıne yürümüı: "Bu kı-

sirke boşaltmıştır. Petro zaif 
nahif genç kızlara bir dağlının 
bile dayanamıyacağı kadar rakı 
içirtir, takattan düşmüş ihti
yarları canbaz kılığına sokarak 
sokak sokak koşmağa mecbur 
ederdi. 1723 senesinde, bir 
gece, bütün Petroi"radı ayak
landırmak sevdasına düştü. 

Düdükler, çanlar çalındı. Bü
yük bir felaketin başgösterdi
ii duygusu verildi. Halk kor
karak sokaklara döküldü. Pa
niğe tutulanlar mevhum fela
ketin bulunduğu yere geldik
lerinde "Puvason davril,, diye 
bağıran nöbetçilerin kahkaha
ları ile karşılaştılar. Bu hadise 
yıllarca unutulmadı. 

Habeşler Bekliyecekler Mi Tütün 
Deposu Yandı 
lstanbul 28 (Hususi)- Gala

tada Hayrepalasa ait tütün 
deposu akşam yandı. Sebebi 
tahkik ediliyorr. 
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ça b'"t" l 
Italyanlar Şarki Afrikay Yeni Bir 

Ptrça u un a ayını parça 
~i .. edeceğim. Senin de de
kar Yuzerek kulaklarından çı- Hazin Bir Fırka Daha Gönderijrorlar 
JU~~ğı~." .. Diye bağırmıştı. 
Çtlı en ıkısı Petroyu teskine 
L tıuca u·· z l . .. .. k lllltn 1 er crıne yuruyere 
\op cı a birinin parmaklarını 
hir ktnıış, birinin de kafasını 

•ç Yerinden yaralamıştı. 
Saksonya Sefirine 

b Tecavüz 
ou h~d' Q_\l a ıseden az sonra, çar 

rıe: azıI~adeJerinden bir kolo
ao n evındeki ziyafette Sak-

lıya el . . . • v • 1 _ 
•e...,di .. . çısını çıgnemış, en ço~ 

gı devlet adamı olan Meç-

Teşekkür İSTANBUL: 28 (Hususi) - J günlerde Gavinana fırkası Na- ı 
ftalyanlar şarki Afrika müs- poli'de toplanacaktır. Lüzumu 

Kıymetli hayat ortağım ve temlekelerine gönderilmek ü- olabilecek efrad, zabit ve mü-
babamızın beklenmedik akıbe- zere Napoli'de yeni bir fırka tehassıslar müstesna olmak ve 
tind~n duyduğu acıları payla- asker daha tahşid etmişlerdir. Roma ve Londra andlaşmala-
ıan dostlarımıza yaralı kalbi- Bu fırka bütün ağırlı klarile rından sonra varid gö:.-ülme-
mizle teşekkürlerimizi sunmağa beraber yo!a çıkmak üzeredir. mekte olan Avrupa'da vaziye-
muhterem (Yeni Asır) gazete- ROMA 27 (A.A) ·- İstefani 
· · · d' AJ"ansından .. tin karışmas_ı ihtimali bir ta-
amı tavsıt e ıyoruz. 
· Merhum doktor Ali Muhlisin İki İtalyan müstemlekesinin rafa bırakılmak şartiyle 1911 

karısı, damadı, akrabaları: Pa
kize Muhlis, Meliha, Suphi, 
Muammer. S. 3 

zamanında takviyesi için dogu sınıfından evvelki sınıflann 
Afrikasına gönderilecek olan seferber edilmesi varid değil-
Poloritana fırkası efrad ve le- dir. Bununla beraber her ihti-
vazımının sevkine müteallik male karşı şunu hatırlatmak 
hareket tam bir intizam dahi- lazımdır ki, askerlik hizmeti 
linde cereyan etmektedir. Bu müddetini 18 yaşından 55 ya-

şına kadar uzatan yeni faşist 
kanunları mucibince İtalya 37 
sın fı silah albna alabilir ki 
bunların efrad mevcudu 7-8 
milyon kişi tutar. 1914 sınıfı 
mutad tarihte yani 1 Nisan'da 
silah altına alınacaktır. Har
biye bakanlığı gönüllü kaydı 
için talepler almaktadır. Bun
larda nazarı itibare alınmıştır. 
Yeni iki fırka teşkil edilmiştir. 
Bunlar Gavinana 2 ve Polo-
ritana 2 isimlerini alacaklardır. 
Afrikaya gönderilen bütün 
levazımın yerine ulusal sanayie 
yenileriua s:pariş edilmiştir. T YY ARE SİNEMASI •••• • ııııaııııaıııııııı ıı a ıııııııııııı ııııııııııııııııııııııeıııııııııııeııı•••••• • • ••••••••••• cı ı ıııaıaıı•••• • • •••••••••••••••••• 

Telefon 3151 BUGÜN Telefon 3151 
r; 

teveccüh ve ragbetlerine mazhar olduğu İzmir halkına şükran borcunu ödemek için 

. 1\f evsiınin iki biiyiik ve miistesna filmi 
lle tanziın ettiği muhteşem programını takdim edecektir 

1 - FEDORA Fransızca Sözlü 

S r~A RİE BELL tarafından temıil edilen ve aylardanberi sabıraızhkla beklenen 
ar ao'nun şaheserinden muktebes hakiki bir sanat abidesi 

2 - HA y ATTA BiR DEFA Al.~:mca 
G~STAV FRÖHLİGH ile CAMİLLA HORN'un beraber oynadıkları iki saatlık kahkaha filmi 

111 •• 1.!RICA : 3 - FOX dünya havadisleri. En son ıpor haberleri, siyasi hadisat, Londra 
u a atı, içtimai haberler vesaire. 4 - NOEL BABA renkli Mikimavz 

11 
~canslar: Çarşamba 15, perıembe 13, cuma 11, cumartesi 15 de baılar. Son 21,15 sean
~ a [ FEDORA ) gösterilir. 
Haza~: pazarteıi, salı günleri 15 de baılar. Son 21,15 seansında [ Hayatta Bir Defa J göıterilir 

Hu er~un son 21,15 seansı " UCUZ HALK SEANSI ,, dır. Fiyatlar birinci 25 balkon 35 
suıı 50 kuru tur. 

Büyük Millet Meclisi 
Bugün Saat 14 De Açılıyor 

Ankara 28 (Hususi) - Fırka meclis gurubu toplandı. Mühim 
kararlar verildi. Meclis reisliklerinde değişikliklerden bahsediliyor. 

Meclis yarın (bugün) saat 14 de açılıyor. Ruznamede reis in
tihabı, Reisicümhur intihabı ve Reisicumhurun andiçmesi vardır. 
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Yeni Büdcemiz 
195 Milyon 

- Baştuaıı bitinci su/Jiıedt -
Yeni yıl bütçesi de, eskileri 

gibi, hayalden katiyen uzak, 
hakiki rakamlara müstenit, tam 
manasile denkli bir bütçe ola
caktır. Bu bütçenin hususiyeti, 
kültür ve ziraat hayatındaki 
ihtiyaçları gözönünde bulundu
rarak maarif ve ziraat bakan
lıkları tahsisatında 9'>ze çarpa
cak fazlalıkları ihtiva etmesi
dir. 

Rizede 
Peçeler Çarşaflar 

Kalkıyor 
Rize, 27 (A.A) - Son top

lantısını yapan belediye meclisi 
azalarının verdiği bir takrir 
üzerine Rize kadınlarının peçe
lerini ve saklanma yerine kul
landıkları şemsiyelerini kaldır
malarına ve çarşafları da bir 
sene içinde mantoya çevirme-
lerini alkışlarla ve ittifakla ka
rar verdi. Bu karar şehirde 
cevinçle .kar$llanmışbr. 

Büyük Kurt;ltay 
Açılıyor .... __ 

- Başta1011 Bumc stal111ede -

İngiltereden de, aradığımız 
evsafta bazı vapurlarıll sablması 
için, deniz yolları idaresine tek
lifler yapılmıştır. bütün bu mü

racaatlar idarenin fen ve ihtı

sas heyeti tarafından gözden 

ieçirilmekte ve işe yarayanlar 
üzerinde durulmaktadır. 

İngiltereden dört vapur sa

tın alınmasına karar verilmiştir. 
Yakında bir heyet teklif edi· 

len vapurları görmek ve an

laşılacak esaslar dahilinde mu-

kaveleleri imza etmek 
İngiltereye 2idecektir. 
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- Şairin canlandırdığı peri 
kızı karşınızda ziyafetinizde 
hazır da siz görınüyorsunz:. 

Şövalye hemen yerinden fır
ladı . Ürktü. Derenin karşı ta
rafından yeşil bir çamlıktan 

çıkan güzel kızı görünce şaş
kınlığı artta. Bu P ,rmverin ta 
kendisi idi. O alık alık bu 
müstesna güzele bakarken 
Primver sözlerine devam etti: 

- Zannediyorum ki dere 
perisi sizi korkuttu şövalye .. 

Ragastan ne söyJiyeceğini 

bilmiyerek cevap verdi: 
- Hayır korkmadım. Hiç bir 

şeyden korkmıyorum. Yalnız: 
bir görüp bir kaybettiğim ay 
parçasının yine bir rüya gibi 
önümden kaybolup kaçmasın
dan korkuyorum. 

Güzel kız kalbi bir sevgiyi 
ifade eden bakışlardan, hitap
lardan sevinmesi lizımgelirken 
yüzünden kederini saklıyamadı. 
Konu\mayı başka mevzulara 
atlatmak için sordu: 

- Bu kimsesiz yerlerde ne 
arıyorsunuz şövalye? 

- Sizi arıyorum meleğim. 

Ya siz kimi arıyorsunuz güze· 
lim?. 

- Ben senı bekliyordum 
arslanım. 
Raga~tan sevincinden bir 

çığlık kopardı. 
Bir sıçrayışta derenin öbür 

yönüne atladı. Genç kızın he
men ayaklarına kapanmak is
tiyordu, kadın önledi : 

- Gerçek sizi bekliyordum. 
Fakat hislerime ve heveslerime 
mağlup olarak değiı, ilk görü
şümde sizi mazlumların koru
yucusu zalimlerin düşmanı bir 
kahraman olarak tanıdım. Ve 
buna böylece inan4lım. Onun 
için sizi arıyordum. Alçak bir 
papasın parçalayıcı pençesin
den kurtardığınız kadının bel
ki kım olduğunu öğrenmek me· 
rakına düşersiniz deye yolu
nuzu bekledim. Semalardan 
gelen sesler bana size inanma
mı söylüyordu da onun iç.in 
bekledim. 

- Evet Madam sizi ilk gör· 
düğü dakikadan itibaren koru
mağa karar veren ve bu uğur
da canını vermekten çekinmi· 
yecek olan bir adama inan
makta haksız değilsiniz. 

- Evet Şövalye cidden si
zin himayenize çok muhtaç bu
lunuyorum. 

- Biliyorum Madam. 
- Biliyormusunuz!. 
- Ne l·adar korkunç gün-

ler ve dakika ar geçirdiğinizi 
sözlerinizden anlamak yeter 
lakin ben daha başka şeyler 
biliyorum. Bunun için sizi ara-
ma~a çıktım. 

Genç kadın korku içinde 
titreyerek: 
· - Daha ne gibi şeyler öğ
rendiniz Mösyö 

Her şeyden evvel asıl 

adınızı öğrendim. (Beatris) asıl 
adınızdır. Ve kont (Alma) nın 
kızısınız. 

Bu sözleri i itmesi üzerine 
Primverin benzi attı sapsarı 
kesildi. Korkusundan etrafma 
bakarak geri geri çekildi. Göz
lerinde bir inansızlık izleri be
lirdi. Ragastan saygı ile eğile
rek dedi ki: 

- İnanınız Madam eicr Be-1 

atris adının gizli kalması siz
ce isteniyorsa bir daha ağ

zıma almıyacağıma namusum 
üzerine yemin ederim. Hatta 
isterseniz rüyamda, hayalimde 
o ismi unutarak bana öğretmiş 
olduğunuz o güzel Pirmver 
adile uğraşırım. 

Genç kız titriye titriye şö· 
valye yanına sokuldu. Dost
luk elini uzattı. Kahraman şö
valyenin güzellik nümunesi 
olan elin üzerine bir öpücük 
kondurdu. Primver aç.ık konU:J
mağa batladı. 

- Affedersiniz Mösyö, et
rafta bir çok düşmanlar do
laştı. Bir çok duzakJar ve pu
sular kuruldu.Onun için ismimi 
gizli tutmak benim için çok 
mühimdir. Sizin gibi kahraman, 
büyük kalpli bir adamın hile 
benim adımı öirenmesinden 
korkuyorum. 

- Ben bu adı bir tesadüf 
eseri olarak öf:rendim. Hatta 
açık söyliyeyim bu tesadüf ol
dukça korkunç ve tüyler ör
perticidir. 

- Ne demek istiyorsunuz 
Mösyö .. 

Bunun üzerine Ragaı;tan Ti
ber çayı kenarındaki rastladığı 
faciayı ve yaralı adamın ölüme 
koşarken söylediği son sözleri 
kelimesi kelimesine anlattı. Şö
valye anlattıkça Primver sara-
rıp soluyor, benzi uçtukça uçu
yor, kendisini sıkmaıma rağ
men güzel kirpiklerini dolduran 
yaşlar birer inci tanesi gibi 
a-öğsüne dökülüyordu: 

- Ah!.. Bittim!. 
Diye söyleniyor, gözya'l'larını 

siliyordu. Ragastan dayanama
dı, yüksek bir sesle bağırdı: 

- Primver!.. Size bu göz
yaşlarını döktüren adamın adı-
nı bana verirseniz Allahın var
lığına yemin ederim ki o alça-
ğı bir gün yaşatmam, onun 
pençesinden sizi ebediyen kur
tarırım. 

Kadını şiddetli bir titreme 
aldı. Şövalyeyi bir daha baş
tan aşağı süzdükten sonra ba-
şından geçenleri anlatmıya ko
yuldu: 

- Madamki ısrar ediyorsu
nuz bende anlatacağım. Lfıkin 
bugün değil, burada değil, bu
gün Pazartesidir. Cuma güna 
gece yarısından bir saat sonra 
(Apyen) yolu iizerinde bulunu-
nuz, solunuzdan 22 mezar sa
yın. Yirmi üçüncü mezarda du-
run.. Mezara yaklaşın . Size 
(Roma) diye bir parola veriie
celc. Siz de ( Amon ) cevabını 
ver:n. O vakit dü~manfarımın 

ne yaman zalimler, ne korkunç 
adamhır olduğunu, benim ne
len~ uğradığımın, benimle ko
nuşanların hayatlarının tehli
keye uğrıyacağını görecek ve 
anlıyacaksınız. Lakin o güne 
kadar bana raslndığımz Filu
ran:;a yoluna sakın ayak bas-
mayın. Herkim oJursa olsun 
beni görmüş ve tanımış oldu-
ğunuza dair hiç bir kelime 
söylemeyin. Bunu size çok yal
varırım. Eğer benim gördüğüm 
ve anladığım gibi kabadayı 

~damiık sever bir babayigit 
1 iseniz,bana karşı bir dostluk sev 

gisi besliyorsanız bu yalvarma
mı kabul ederek sözümü din
leyiniz. 

- ,,ı.,·onw Vat· -

.veni Asır 

JliJı<listcm'da .l\lilliydpet·ver Kaılıtılcır \re lstik{{ıl Sancağı-

Yeni-Delbi 27 (A.A)- Ka- mıştır. Allinger köyleri tehdid kadarını telef edib, yahud ki 
nun harici meşhur bir fes atçı etmektedir. Kendisine bir fe- yaraladıktan sonra geri kalan-
olan fakir Allinger, başına 4oo satçı daha iltihak etmiştir. larını püskürtmüştür. Hükumet 
taraftar toplıyarak Malkent 
mıntakasında şimali garbi hu- Hükumet bunlara karşı kuvvet askerlerinden bir tek kişi öl-
dudunda karışıklıklar çıkar- sevketmiş ve adamlarından 23 müş, · iki kişi de yaralanmıştır. 
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Emperyalizm Şahlanınca 
Habeşler Ağızları ile Kuş Tutsalar 

ltalyanları Memnun Edemezler ______________________________ ... ____________________________ __ 
ROMA, 28 (A.A) - Şark 

Afrikasına kitaat sevkine de
vam edilmektedir. Dün Akşam 
saat 18 de Mesinadan kalkan 
Leonardo Devinci gemisiyle 
1200 nefer ve 110 zabit gel
miştir. Napoliden mühimmat 
ve levazım yüklü araba!arla 

1 bir vapur daha kalkmıştır. 
!naınmıyorl:ıı-mış 

Roma,28 (A.A)-İyi malumat 
alan mehafiide Habeşistanın 
sulha teıJneliğini fiiliyat ile 
ispat etmesi Inzımgeleceği söy
leniyor. Yine bu mehafüe göre 
Romadalci Habeş masl~hatgü
zarının sözleri Habeşistn.nm 
şimdiye kadar defalarla ifade 
ettiği şeylerin tekrarından iba
rettir. Anccık lıfıdisnt bu söz
lerin aksiliğini ispat etmiş oldu: 
ğund::m İtalyn ihtiyat tedbirleri 
a!mağa mccbnr olmuştur. Ayni 
mahafil İtaly• hükumetinin çok 
açık hareket etmiş o!duğunu 

her tevz:at ta!ep:erinin vuku 
buh:.n hadiselerin vehametine 
kıyasen pek mutedil bu:undu
ğuou işaret etmektedirler. 

.'iaksaftia ı Vuimak 
Londra 28 ( A.A ) - Deyli 

T clgraf şunları yazıyor : 
Görünüşe bakılırsa İtalya 

Hab~şlerin gözlerini dağlamak 
için bir kolordunun müessir 
manzarasını hazırladıktan son
ra Habeşistanla doğrudan doğ
ruya görüşmelere girişmek hu
susunda vakıt kazanmak iste
mektedir. Böylece İtalya belki 
de istediği tazminattan başka 
Habcşistandan umumi mahiyete 
siyasal ve ökonomik imtiyazlar 
koparacağını ümit etmektedir. 
İtalya - Habeş ihtilafının almış 
olduiu vazıyet karşısında bir 
rahatsızlık duyma.ktadır. B. 

Mussolininin malolacak bir çeA 
te harbine girişmiyeceği mu· 
nakkakttr. Fakat şimdiye ka
dar yapmış olduğu baz11lıkla

rında muallaktaki meseleleri 

hiç bir veçhile İtalyan müstem
lekelerine tecavüz niyetinde 
olmadığını tasrih ettikten sonra 
Habeşistanm sulh davasına sa
dakatle merbut olduğunu ve 

/3ay .Mu.t;soliui 

istediği şekilde halletmesine Hebeşist:mla ltalya arasında 
müsaade edeceği muhakkaktır. mevcut dostluk ve uzlaşma ve 
Habeş Maslahatgüzarı hakem muahedesinin çerçeve~i 

Ne Diyor? dahilinde muslihane bir hal su-
Roma, 27 ( A.A ) - Habe- reti teklif etmekte bulunduğu· 

şistan maslahatgüzarı ecenebi nu ve bu takdirde tamirat na-
matbuat mümessillerine yapmtş mile 800 bin liret vermeğe 

olduğu beyanatta habeşistanın amade olduğunu söylemiştir, 

Sovyet Vatandaşları 
Harbin 27 ( A.A ) - Geçen 

yıl ortalarında tevkif edilen 
Çin doğu demiryolu memur
larındnn 38 Sovyet vatandaşı
nın serbest bırakıldığı bildiril-
mektedir. 

Hindistan Politikası 
Londra, 27 (A.A) - Avam 

kamarast B. Churchilin hükü-

metin Hindistan politikası 

aleyhindeki teklifini 89 reye 
karşı 283 reyle reddetmiştir. 

Sar' da 
-------Uluslar Arası Kuvvetler 

Sardan Ayrılırken 
Londıa, 27 (A.A) - Ce

nevrede uluslar kurumu genel 
natipliğine Sar hükumet ko
misyonu başkanı B. Kno1' irıı
ı:asıle bir mektup tevki edil
miştir. B. Knox bu maktubun
da Sardaki uluslar arası kıta
larm nümune o!acak brr şekil-
. de ve tam bir şekilde ve talll 
bir disiplini e hareket ettiğini, 

· bu, lCıtal~rıa ahali arasındtt 
t • 

hiçbir vak'a zuhur etmediğin• 
ve baş kuman<lanhkla uluslar 
arası muhtelif kıtalar kuman

r danları arasında her türlü se-! naya layik elbirliği ahengi 
hüküm sürdi.iğünü yazmak-
tadır. 

İngiltere Bankası 
Nöbetçi Neferi 

Öldürüldü 
Londra 27 ( A.A) - lngil: 

tere bankasının nöbetçi neferi 
bu :sabah başından kurşuni• 
ölmüş olarak bulunmuştur. Ali
kadarlar bu hususta tafsilat 
vermekten çekiniyorlar. Belki 
bir asırdanberi devam eden bi• 
ananeye göre İngiltere banka· 
sı askeri nöbetçi taraf ındall 
mubafaıa edilmektedir. 

İki Kardeşini 
Öldüren Çocuk 

Sakramento (Kaliforniya) '11 
(A.A)- Biri 6 öbürü 7 yaşınd• 
iki kız kardeşini buz mühafa
zasına mahsus odaya kapamak 
sur1~tile öldüren onaltı yaşınc.3 

bir erkek çocuk, muebi.JC-' 
e,hapse meıhkum olmuştur. 

Correr Müzesi 
Venedik, 27 (A.A) - Corrct 

müzesi meşhur Dona DeUa Ro· 
se kolleksiyonundan mü~:t1 

•miktarda san'at eşyası sat1•
1 

. almışbr . • Bunlar 18 inci asrıı:> 
en büyük Venedik beykeltra: 
larmın eseri olduğu anlaşılafl 
birçok model ve .. krokilercH · 

1 
Bundan başka müze aynı ko ' 
leksiyonun porsilt:n eşyasıı 1 

da satın almıştır. 

ayak Şampiyo!! 
Varşova, 27 (A.A)-Zako ' 

neden bildiriliyoı· : 
Kayak mı 

kalarında !..O• .. "'"""ı 
lübü üyesinden bay 'fo. 
bir iniş esnasında feci sure~ ;; 
düşmüş ve hastanede ölmü"t.: · 
16 yıldanheri yapılmakta ohıtı 

Lehistan şampiyonluk müsab~· 
kalarında ilk defa böyle bit 
ölümle neticelenen bir kat• 
olmuştur. 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda AlrnaJ1 

konsoloshanesi arkasın dl! 
426 eski 166 yeni numarala 

iki katlı altı odalı konfo(l) 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-

mek istiyenlerin İkinci Kor

donda (189) numaralı Bay İ• 
mail Hakkınm hanesine mu .. 
racaatları. 3 .. 10 

--
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Odemiş Viliyet Meclisil Köylerin .J!e;ıyındırlı~ 
Seçimi işindeki Tahkikat B~~~ Köylerde Andaç Taşlan 
0 

. . . _ _ Dıkılıyor.. Parklar Yapılıyor 
rtaya Atılan Bır Teklıf, Bır Duşunce Son aylar içinde 
n·ı .... o d.k d M Ol bütün köylerde çok a a e l o ll evzuu uyor canlı faaliyetler göze 

ç Ödenıiş ( Gecikmiştir ) - vetiyelerin belediye reisi ve çarpmaktadır. Eor-
)Q •nak~ale 1aylavlığına seçilen mümessili tarafından gönderil- novanm Işıklar ve Bı-
leYIDetJı belediye reisimiz ve mesi acaba neden münasib gö- narbaıı köylerinde 
ıa:gili doktorumuz Bay Mus· medi? Yoksa bu ziyafet kararı yapılacak beşer ders· 
~-Bengisu, 24 şubat pazar dolayısiyle gazetenizde çıkan haneli büyük mek-
Jiain? aaat ikide belediye mec- hafif ve samimi bir tenkit mi tepler ve Tavuk is-
~ ID kararile ve belediye ta- işin bu safhaya dökülmesine taıyonlarından sonra 
Ôd dan kiralanan otokarla sebebiyet verdi? Anlaıılama- birer Cumhuriyet par-

enıiıten ayrıld 1 t mııtı. Nihayet ziyafet sofrala- kı yapılmakta ve bu 
letyi · · '· s asyona parklara kahramanla-
1..ı::~. •çın gelen halk çok ka- rında her misafirin öntlne konu-
~ktı. Sevgili doktorumuz lan yemek listelerine aöz gezeli- nn adlanm ebedileş· 

1g'ırlı yolculuk temennileri ve dirilince bu akşam yemejinin tirmek için birer (An-
to ı. Y&flarile uğurlandı. Dok- "Kent namına" verildiği sofra- daç TAfl) clikilmek-
.Ll'lllluız otokara bineceı:-.w i sıra- lara oturulduktan sonra anlaşıl- tedir. hk tqı ftıklar 
"- fırk V k k6yti koymaja mu-
~ a reisi Bay Ibrahim dı. e her esin merakı böylece vaffak olmuı ve bi-
...___ . tarafından kısa bir bertaraf oldu. 
;_:uk ırat edilmit ve dok- Bize kalırsa - yukanda si>y- rincilik terefini ka-
L~l memlekette bıraktığı lediğim sebep tahtında bu ha- zanmıştır. (Andaç Ta-
...,. uğu d ld reket ihtiyar olunmuşsa - on ımın) ortasında bü-
fedak" 

0 urmağa çalışacak senedenberi Ôdemi• belediye- yük kurtancı Atattırk 
&.....__ ar arkadaılar bulundu- y 
•uııu v d k sinin batında geceli, gündüzlü için) yazılıdır . 
• L _ e o torun tuttuğu yol- ı ı k t• h k.k 
~ Yürü k ça ışan ve mem e e ın a ı a- Doğanlar k&yünün 
1 . me ten yılmıyacak ve ten çehresini değittiren dok- dünden itibaren Cum- ~ 
f .. ~~- kahnmıyacagv ını ve bu t karşı beledı'yc ÇQ&ıı.- orumuza mec- huriyet parkı açıl- l1J1klat• Köyüne Kotıaıı Andaç Ta§ı 
L .,. arkadatların arkasında lisinin gösterdiii bu kaclirıi-IQ111ıetli k k naslık her hanfi· samimi bir mağa baılanmıfhr. Bir hafta sonra bu parkı süsliyecek olan 
.;_... .ayında amımız bay Ha- "Anda,. Tatı" konacaktır. 
..-... ... e dütünce ile ten id edilse bile T -------94~~-------~-b J•n arma kumandanı • • • • • .ıoq a b 1 belediye heyet veya rf'is veki- K k 1 M 1 lbilz ~ ay lyas gibi değerli linin g6z0nü yıldırmamah ve aça çı ar aç ar 

. •hırler bulunduğunu söyle- davetiyeleri bu yazılışta kapah 

,. 

~ve doktordan gözü arkada bir ifade ve bafka bir vasıta • • , • , • • ı • ı • 
2 am•••n• rica etmiştir. ile göndermemeli idi. Ihhsas Mahke- T ürkspor _ Altın-

•L-~ Şubat Cumartesi günü Belediye izilanndan bazı 
;'"fi nıı halkevinde Doktor şe- Jannın, içlerinde Doktor Muı- mesinde T akikat ordu karşdaşıyor 
: •

1
e yerilen ylz elli kişilik tafa Bengisu yerini tutabile-

... ,. et k cek kimse bulunmaması yü- G • ) d• Bugün Alsancak ve Halk 
lak pe samimi ve pek par- zünden yeni bir belediye hey- enış e 1 sahalannda muhtelif futbol 
-~hnuş ve sevgili doktoru- ti intihabını temin maksadiyle Badem çuvallan içinde Ham- müsabakalan yapılacaktır. Ye-
heri tıbbiyeden çıktı;ından top_!_~~1_istifanın çkok dokğru ve burga Afyon kaçırmağa teşeb- Diden baıhyan birinci devre 
ı_ .:L,. vatanm her kiitesinde, me11U&Aet seveni no tasın- lik maçlannm 11nn hafta mü-
:ı'lllQll harh · d bilh daıı çok isabetli olacağı yo- biis etmekten suçlu Jo jef Bar- ~ 
Ud • 18 e ve assa lunda ileri sürdükleri fikirler do, tenekeci Franko, Alalof aabakalan da burün yapılacak 
~~e. ettiği hizmetler Halk halkevi reisi ve belediye en- ve Leonla komisyoncu Bay ve bu suretle birinei devre 
•e o;.eıaı hay lbrahim Rahmi cümeni izlsı ve vilayet umumi Osman Nuri hakkındaki tah- lik k maçları neticelenmit ola-
den L mektep muallimlerin- meclis hası ve belediye nam- kikat ihtıaas müstantikliöi ca hr. 
'-d .,., . Hamdi taraflanndan zedi Muharrem Baran aibi •· Alsancak uhuındaki maç-
-• dil h ı· .. ı d L--•~- tarafından genitletilmiıtir. lar: Lo e en nutuklarla uzun araret ı gen...-er en UfUWID• • 

,_ Yhı izah edilmittir. Dok- nan hiç te hoşuna gitmemif Tahkikat genişledikçe daha Saat 10 da Altay - Şark-
'Qr Ba M olacak ki Muharrem Baraın bazı eski ve pürüılti işler apor (8) takımları 
lhlh.Lı! • -- uatafa Bengisu, bu tekzipnamesini takviye için Saaat 12 de Altay - Şark-
~-.raa kendisinin f&hsına belediye lzalannın umumun- meydana çıkmaktadır. Bir spor (A) takımları 
l>ett trilen tevecc&h ve muhab- dan imza toplamağa ve toptan duyuma göre, bu hidi- Saaat 14 te lzmirspor - Bu-
lai en Ye memlekete ettiği bir tekzipname yaznuya teteb- senin aaçlan eyyelce yine ca (A) takımlan 
t.k~etler hakkmda .aylenen btis ettikleri haber alınmıştır. aym tekilde bir kaçakçılığa Saat 16 da Altmordu -
_

11 
rlcar alzlerden fevkalide Çok 1Ayanı dikkattir ki bu Tiirkspor (A) takımlan 

... aL---· t t !-&.!~ fik . . k . tqebba. etmiflerdi. Tahkikat b .a __ ......... olmut ve Ödemiş• op an .. u.a rmı ço samı- Bu maçlardan ilhaua Al-

._. •Jnlm ki O miyet ve memleketin seli.meli bu g&nlerde tamamlanarak bnordu _ TllrbC!r mllaaba-
- a a demifi ula aörunda bir feragati nefs tek- --Lt- k 1 -tlbaı1 .. Ôd · • • ··- mea'ele ....... emeye intikal et- kuınm alA a ı o ca;ı &mit 
A.aıca; ~capıı Ye ~IDlf ıçm linde ileri sllrdilklerine zahip miftir. edilmektedir. Yylnız enelce 
~da daha nafi olmağa olduğumuz zevatın da bu tek- Altay Albnorduya karfl srizel 
........ iuu vad ile hakkında zipnameyi imza ettikleri siy- Bahar bir 0Vlln ovn•yan Ttlrbcor-
:..V9terilen bu samun· •1 tezahü- lenmektedir. ı- ı-
·•ta ıı 1 u G idi M. o· "'· ? lalar geçen cama g1na 6z-
,.._ teıekktır etmiıtir. Dokto- Mec • muml lnUhabı e ı ıyecegız tepelilere karp oynadıklan 

h 
uz fazla mllteheyyic oldu- Mecliıi umumi viliyet aza- lzmir'in bahan Martta bq- fena oyunu oynarlarsa pek 

"ela hini hldannm intihabından aonra lar. Oztım ve incir diyan olan tabü ki Altmorclulular baytik 
ı~L- n ·yatını daha fazla reylen·n tasnifinde yapılan yol• eml k ti • • h • • • farkla-t:p oeleceklerdir. Elrer .._...., kendisind k d et x. m e e m111a er mevaımını •- • • re e u r gu- suzluk neticesi yedekte bıra- seçen haftaki mlaabakadan 
~~~ esefle beyand ve kılan ticaret odası reisi bay bahar hayatile yqatan HiW bir den alm11 iaeler yine bir 

ıçm 6ztir dile ikten F etbinin viliyete vuku bulan eczaneaİDİD bahar çiçeği kolon• '°"1a iki aefer oynadıklan iyi oyun-"-iu gizleri yqla dolu ol- milracaatı üzerine keyfiyet y .. dar. Eaaa Kemal Aktat lanndan birini oynarlanaAltın-
•e...:~~al. de söztıne nihayet kaymakamlıktan aorulmUf ve diyor ki : 1zmir yalnız lldmile orduya mağl6p ta olaalar pek 

:_-.ur fakat kaymakamhktan verilen incirile delil; Kemal KAmil az bir uyı farlayle olacaktır. 
~ecliye meclisinin kıymet& cevapta yolsuzluk olma- kolonyalarile de bitin T&rki- Halk uhamadaki maçlar: 
1r ... !_°':Ulll~~ bir hürmet ve dıiı bildirilince bay Fet- ye'de taammıfbr. Yqamn Ke- Bu_. .. halk uh•11nda fe-
~ • lmak hinin tekrar viliyete baş- •-
1•-..1c•LL _ eaen o üzere c k h ke • •zti mal Aktat kolonyalan •• den kultlplerden yahuz lzmir-
::U~. ka~ar verdi.'ii bu yüz vura a er sm fu apor - Buca kallpleriain (B) 
:-U ldtilik zıyafete aıt davetiye önilnda yapılan tasnifte yalnız Belediye Bütçesi lr ı L--ı·-·--'- eli 
"lra1--• h "Ham" yazılmıı pualalann ta ••.an w.....-gaa •ter 
~anb" erkesin nazanna Akseki bankası mlldtlrll bay Belediyenin yeni yıl blltçui boı kalan zamanlarc:la l'ayri 
d ır garabet arzecliyor- Huan'a kaydeclildijini bildir- &zerinde belediye daimi ene&- federe kullplerin takınılan kar-
u.: Aynini size gCinderdijim miftir. Halbuki 27 rey elan meni tara&ndau yapılmakta fllqacaldafdır. 
~~e • davetlilere g6nderil- diier bir Hasan daha vardır. olan tetkikler bitmif, varidat Buglnldl Proıram: 
~ Bu davetiyelerdeki ya- Niçin bu reylerin Ôdemifli bay ve muraf muvazeneli olmak Saat 9 da Ttlrkyurdu - Ay-
-. turz.na ve belediye ismi Huan'a mal eclilmiyerek İzmir- &zere yuil yıl belediye blltçeai dm demiryolu takımı 
:!.!azılmamış olduğuna ba- deki bay Huan namına kayde- hazırlamm9br. Matbaada tabet- Saat 11 de Bayraklı -
fara~etin fırka baıkam dildiği sorulmaktadır. Seçim tirilecek olan yeni b&tçe, tim- G~!~k i;';' da lzminpor 
tara&n mı, yoku Halkevi işlerinde sarahat bulunmıyan diden Şehir meclisi tlyelerine _ Baca (8) takımı 
tirm dan mı verilecejini kes• reylerin ayn bir mahalle kaydı dajıdılacak Ye blltçe hakkında Saat 14 te K. s. K. _ Göz-
lecli ek •imkan olamamıştı.Be- icap edecaği herkesçe malGm- mltalaalan aorulacaktır. Yeni tepe (A) takımı 
.ı:__Ye meclisi tarafından bele· dur. Rey puslalannm lzmire biitçe; Şehir meclisinin Dİian Saat 16 da Kahramanlar 
_,. •a=ma werilmem karar al- celbeclilerek tetkik edileceği toplanbamda müzakere celi - Kurultay takımı f 

tuaa ahnan bir zivafete ait da- anlasılmaktadır. lecektir. Kaptan ~ 

Soyadı Adlannı Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 

Son yirmi dört saat içinde 
Soyadı alanJann iıimlerini ya
zıyoruz: 

• Yapıcıoğlu Çeşmedere so
kağı 26 numarada Tahir Akuç, 
Kabasogan sokak 35 numarada 
Süleyman Albnçelik, Göztepe 
caddesi 66 numarada Şerif 
Remzi Beykent, Orhaniye ma
hallesi Yüsüfdede caddesi 89 
numarada Berent, birinci Azi
ziye mahallesi Giiliizar sokak 
73 numarada Muammer ve saire 
Battal, Halil efendi mahallesi 11 
numarada Ahmed Firuz Bayıka, 
Kılcımescid Abbasata sokak 
1-157 No.da Mehmet Kermah, 
Aydın Demiryolu müdlriyeti 
kavası Cellledclin Kllıya, Mah
mudiye mahalleıi 379 numarada 
Talip oğlu Kemal Kaftan, Kes
telli caddesi 205 numarada H&
seyin Katı, Abdullah efendi 
mahallesi 76 numarada Ahmet 
Ôzduruk, Göztepe Şehit Fethi 
ıokak 9 numarada Sadık Ôz
dülek, Reıadiye Şaban zada 
sokak 11 numarada Ahmet 
Ôzevren, Ref&diye 1128 nu
marada Şlikrll Ôztikman, Ay· 
dın demiryolları amelesinden 
Refik T oklak, Gaziler mahallesi 
Bedava sokak 30 numarada 
Abdullah ve efradı ailesi T ek6n, 

Ziraat işleri 
Etrafında 

Vilayet köycültık bürosu ta
rafından ziraat işlerine dair iki 
f6rmahk kıymetli bir eser bas
bnlmak Dzeredir. Bu eserde 
baiahk, pamuk yetiftirme, ti
tan &iraatı, a;aç fidanı ve mey
Yecilik, ••hk, se,.tincilik ye 
••Jtia ....... iaclr halaçui ye
tiftirme ye batla bmalarm hu
blıklan, tedaYl teldDeri açık 
bir dille klyltlye aalablmakta-
dır. Bu eaerin aonanda bir de 
(Stıtçllllk) bahai vardır. Eaer 
matbaada bubnldıkta.n sonra 
bittin klylere pnderilecek 
ve halkın bu eserdeki öğltlere 
pre hareket etmelere temin 
edilecektir. 

Köy Sergileri 
Viliyete bağh bir çok kly

lerde Martın on sekizinci Pa
zarteasi gllntl kly aerıileri açı
lecaldır. K6y iktiudiyabmn 
bqanci hamlelerinden biri ola
cak olan bu aerırilerde klyll
lerimiz haynnlanm ye tlrble
rini getirip utabilecektir. 

Bu aergilerin bir bqka fay
dam da, Köyllllerimizi birbiriae 
tamtmakbr. Villyet kly btıroau 
kiy sergileri hazırlıldanm ta
mımlamıtbr-

Horozköy' de 
Y anm Milyon Fidan 
Ziraat Bakanlıjmm Manisa

da Horoz klytındeki uma 
fidanhpda bu yıl yetiftirilmif 
olan yanm milyon fidan; Ege 
mmtakannda bai yetiftirilen 
yerlerdeki batcılara daiıdıl
mıfbr. Oç sene içinde fidan
lığın yarım milyon gibi miihim 
mikdarda uma fidanı yetiştir
mesi takdire değer. Bu yıl bir 
çok yerlere yeniden bağlar 
yetittirilmektdier. 

Alsancak Akadem, sokak 6 
numarada Emine, Cim, Abdullah 
efendi mahallesi 45 No. da Fahri 
ve Necati Cankaya, Buca yu
karı mahalle 269 numarada 
Ahmet otlu Cemal ve efradı 
ailesi Çaglaner, Emirali mahal· 
lui 3 numarada Niyazi Çakıh
tq, Narlıdere apğı maballe 
37 numarada Hüseyin Çıldır, 
Karııyaka donanmacı mahal
lesi Salih paşa sokak 129 nu
marada lbrahim Dirildi, Meci
diye mahallesi 119 numarada 
İbrahim Direk, Aydın demir
yollan ameleainden Sabri De
gırmenci, Ka11ıyaka 01man 
zade sokak 7 numarada Zihni 
Demirseven, İkiçeşmelik cadde
si 17 numarada Hasan Fıçıcı, 

İkinci Kordon 237 numarada 
Sabri Palalı, Hasan Hoca ma
hallesi 12 numarada Nuri ve 
efardı ailesi Pekar, Fatih ma
hallesi 719 numarada Bayram 
Ulugöl, 3 ilncil Sultaniye ma
hallesi 655 numarada Cemal 
Ozrek, Kestelli caddesi halk 
otelinde Veli Y&kselday, Tepe
cik Bahçe sokak 22 numarada 
Ahmet otlu Sait Yurtgüder, 
Gllzelyah Şahan zade çıkmazı 
SO numarada Şaffet YDce soyadı 
almıtlardır. 

Karşıyakalılar 
Su Derdinden 
Kurtuluyorlar 

Yamanlardan Karşıyakaya 
akıtılan kaynak sulan ıçm 
projeye röre yapılmuı llzım
geleJı bittin inşaah müteahhit 
yaPllllfbr. Tesisatın muvakkat 
kabal ketfine belediye bqmD
hencliai bay ismet Çeçen De 
teldr mecliaİ Gyeainden ml
heaclia hay Azb ve diyet 
..... •Dlıeaclla hay Amftaa 
tepkldll eden bir heyet cler
hal bqbyacaldır. iki gln için
de Yamanlardaki kaynaklarda 
bütiin tesiaat gezilerek giri
lecektir • 

Belediye batkanhiı saym 
bakteriyolojinin muayeneai yap-
bnlmak lzere blltln kaynak• 
lardan Ye Sotukkuyuda Deiir
men tepedeki hawzclan nlar 
alchnmtbr. Şimdiye kadar • 
nümuneleriaia kimyevi muaye
neleri yapbnhyordu. Bu defa 
hem kimyevi hem de bakteri• 
yolojik muayenesi yapbnlacak-
tır. Su temiz çıktılı takdirde 
Karpyakalılann ve evlerinde 
teaiaat yaptırmıı olan hallmı 
mdan istifadesine derhal mi• 
uade edilecektir. 

Tütün Anbarlama 
Müddeti 

1701 Sayılı tiitOn kanununu 
28 inci maddesine 1'6re lzmiı 
ve millhakabnda kesilen tfit6n 
anbarlama m&ddetinin 31 Mart 
935 tarihinde biteceibıden o 
aihae kadar 934 çiftçilerinin 
ellerindeki tlltllnlerini bap bu· 
lunduklan tüttln anbarlanna 
kaldırmalan aksi takdirde ka· 
nuni takibat yapılacağı iahi· 
urlar başmüdürlüiilnden ali
kadarlara bildirilmiştir. 

Tayin 
Menemen tahsil milfettitli· 

iine Ziraat mektebi mesuala
nndan Bay Hakkı tayin 
miştir. 



Sinema 
KIZil ÇARiÇE 

İtte Amerikan servetinin bir 
aynası daha; Size kazd Çariçe
den bahsederken, g&renlerin 
en fazla hayretini çelen debde
be ve ihtitamı anlatmak mec
buriyetindeyim. Çünkü dün ak
f&JD Elhamra sinemasında gör
tliijiim bu filimdeki dekor zen
:tinliğinin hili teıiri albndayım. 
Br arkadaıam: . 
\· - izdivaç meruimi attuanda 
kilisede yanar ı&rdüiüJDüz 
mumlar, bir bakkala habn sa
yalar ıermaye olur •.• 

Dedi. Arkadqım hakh idi. 
~lbn yaldızlı mukaddes resim
~rle doludolu duvarlan arasın-t.• zıvanasız deliler banndıraa, 

ıl hükümdarlar yetiftiren 
•Çarhk Rusyuı, bir tarafta va
(tandaılar açlıktan kmhrken 
:diğer tarafta onlann boj'azın-
dan kestiii parayı bu ihtişamı 
tesis etmeğe harcıyordu. Mil
yonlarca iman, kirli çariçeleri, 
zırdeli çarlan inci ve pırladta
larla süslemek, onlan albn yal
dızlı dekorlar içinde yap.tmak 
ıçin çalıııyordu. 

Kızıl Çariçe filmi, kızıl Çar 
ve Çariçeleria kanh idarelerini, 
delice debdebelerini canlandır-

MASKELi 

mak için o filmi yapanların 

maddi fedakirhklarmı pek gii
zel a-östermektedir. Amerika 
ve Avrupa sinema gazeteleri 
bu filmin üç milyon dolara çık
tıiuu yazdılar. Bu miktar rek
llm için ipa edilmit bile olsa, 
insan filmi rördükten sonra bu 
ihtişam karşısında üç milyonu 
11österen rakamın gözleriniıı 
ldnde kü~llğünü hissedi
yor. 

Malum olduğu gibi filmin bat 
artisti Marlene Dietrich'dir. 
Bundan bet sene evvel Emil 
Jannings ile beraber ( Mavi me
lek ) filminde tanıdığımız bu 
müstesna artist şimdiye kadar 
her sene bir, iki filim çevir
mittir. Bu sene yalnız bir filim, 
(Kızıl Çariçe) yi verdi. Gelin 
gittiği Çar sarayında nihayet 
saltanab eline alan Alman 
san'atkan temsil kudretini gös-
terecek iyi bir fırsat bulmuştur. 
Marlene Dietrich'in küçük kızı 
da bu filmde annesinin çocuk
luk rolünü oynamaktadır. ilk 
defa olarak perdede gördüğü
milz bu küçük artist kim bilir, 
belki, beyaz perdenin annesin-
den baskın bir kazıl çariçesi 
olacaktır. 

-
KADIN 

·ve sanat sayfası 
Anadol Süper Filmi 

Mayısta Kafkasyada Çekilecek 
Berlin (Şubat) - Ufa stüd

yolarında "Bekir dul" filminin 
Fransızca versiyonu bitmek 
ilzeredir. Bu filmde jean Boyer, 
Mona Goya, Margueritte Semp
ley baş rolleri almışlardır. 

Yasak Geri Ahndı 
Alınan propaganda bakanlı

ğı ve sansör idaresi tarafın

dan Almanyada gösterilmesi 
yasak edilen "Moskova Ge-

celeri" adlı filmin "Nataşka,. 
adı albnda gösterilmesine izin 
verilmiştir. Bu mezuniyet Pi-
yer Benovanın Hitler nezdin
de bir teşebbüsü üzerine ve· 
rilmiştir. 

Bir SUper Flllm 
Ufanın 1935 - 1936 yılı için 

hazırladığı süper filmin adı 

" Anadol şehri ,,dir. Senaryo 
Bemard Kellermann'ın meşhur 
eserinden alınmıştır. Fılm 'n 
çekilmesine mayısta başlana-

cakbr.Birçok sahneler Berlinde 
ve Kafkasyada alınacaktır. 

Fransız artistlerinden Gabriel 
Gabrio da bu filimde rol ala
caktır. 

Bir Talak Davası 
Nev-York ~~ubat)- Univer

sal studyosuı;ı~n genç artistle-
rinden June Knight birkaç ay 
önce Şikago milyonerlerinden 
birile evlemişti. Bu izdivaç on 

.. Ingiliz ajam.1 fünıinde KmJ Jırancis 
beş günden fazla sürmedi. ~r- hilkmü aldı. On beş günlük 
tist talak davasında bulundu. bir evlilik için 18,000 lira yd-
Ve hüküm verilinciye kadar hk nafaka .•. Amerikalı artist-
ayda 1200 dolarlık nafaka ler boşuna çalıpaıyorlar. 

••••• 
Beklenen Büyük 

Filim 
Mevsim başındanberi dillet'" 

de dolaşan filmlerden biri dt 
"Fedora,, idi. Tanıdığımız 9' 

çok takdir ettiğimiz Marie Bel 
tarafından temsil edilen bO 
filim hakkında bilhassa Fra•" 
sız gazetelerinde birçok ın•• 

kaJcler okumuş ve pek Ç
takdirkar yazılara tesadüf et· 
miş ik. Bir müddet evvel lr 
tanbulda gösterilen bu ~ 
hakkında İstanbul gazetelr 
ri de müttefikan methediCİ 
yazılar yazdılar. Victorien Sa 
rabu gibi beynelmilel şöhreti 
haiz olan bir edibin yazdıi': 
eser bittabi çok yüksek ohlİ 
Fakat bu eseri aslındaki ~· 
sekliği bozmadan filme aı ... k 
eseri yazmak kadar gilçttlt· 
oynıyacak artist filmi idare ede
cek rejisör ve nihayet herşe1. 
mütekamil olack ki muvaffalrJ• 
yet elde edilebilsin. 

Nihayet Çarşamba günü fr. 
dora Tayyare sinemasında gir 
terilmeğe baılandı. Biz de ı6r 
dük ve gördükten sonra tar. 
dik ettik ki gerek Avrupa nıat
buab, gerek İstanbul matbuata 
hiç de habr için yazmamışlat• 
Uzun methiyeleri bir hakikab 

ifade eden yazılarmış. 
Yalnız mevzuu çok basit fa• 

Se.ıi Slaema M
ae bir .artiat ta
mttı.... Suli aine
ma bize bir reji
sör tanıtb... Bu 
artist ve reji86rl 
aize eserleriyle ha
tırlatayım. Salı si
nemanın memleke-

...................................................... ~········································································· kat çok düşündürücüdür. ôl
dürülen nişanlısının intikaJDlllJ 
almağa yemin eden prens f~ 
doranın katili bulması, katiJİll 
karısım baştan çıkaran bit 
adamı öldürmeğe hakkı oldO" 

~imize retirildiji ilk 
tenelerde "Bir tan
frO lltfen" isimli 
ltir filim g6rdük. 
Bu filmin bat rolünde Willy 
F orst iaminde tanıdığımız 
artist bize çok teyler vaadet
mifti. Aradan bir sene 
lft!çtİ bu artistin bir filmi 

' tlaha gösterildi. "Haydelberı 

prkısı" bu hepimizin mek
teb ve mekteplilik batıralan
mızı uyandıran ne güzel bir 
filmdi Daha bir sene sonra 
"Hayalin sonu" ve nihayet bun
dan bir iki ay evvel de "Sana 
tapıyorum" filmi artist Villy 

Forst'un yükıek sanat kabili
yetini bize tanıtbğa kadar bü
Hbı diinyaya da tasdik ettirdi. 

Bu sene rejisör Villy Forst 
ile karıılqtık ... Bitmemiş sen
foni,, onun yüksek dehuının 

bir aynası oldu. Bir kaç hafta 
evvel bu yeni rejisörü son fil
mi de Tlrkiye gilmrüklerinden 
ıeçti. "Mukeli kadın" ismiyle 
Beyoğlunun büyük bir sinema
ıııaın salonlarını iki hafta dol
durdu. 

Rejisör Willy Fotst Avrupa 
tekniği ile Amerika tekniii 
arasında kendisine mahsus bir 
yoJ tuttu. Bu sistem son filmin
de daha açık bir surette göze 
çarpmaktedı.r. \VUy, idare et-

-tiji temaili, pbretlere detil 

kabiliyetlere oynabyor. Senar
yodaki rolleri vermek için her 

feyden ovvel "tip" ve "karak
ter" ler arıyor. Aradığı bp ve 
karakteri hangi şahsiyette bu
lursa onun için "vedet,, odur. 
Kendi vedetini kendisi halke
diyor, balmumundan yapılan 

kuklalar gibi onları istediii 

kalıba döktükten sonra istediği 
gibi de oynatıyor. 

Genç rejisör, "Maskeli ka- 1 • 

dın " filminde baş kadın ve 
bq erkek armti olarak bize 
aiti kiti tanıt.yor. Üçü erkek, 
ilçil kadın olan bu .baı artist
lerin içinde eıki şöhret olarak 
yalnız Olga Tchekouva'yı gö-
riiy6ruz. itiraf edelim ki bu 
alta bat artist içinde Willy'nin 
iflediği karakterler eski şöhret 

derecesinde, hatta bazı nokta
larda ondan da fazla muvaffak 
olmuşlardır. Daha doğrusu mu
vaffak olan Willy Forst'un tek
nik sistemidir. 

Bu yazımızda biz bir filim
den ziyade bir rejisörden ve 
bir rejim tekniğinden bahsettik 
GeleceL. hafta filim hakkında 
da yazacaj-ız. M. Y. 

Hayatta Bir Defa 
Fedora gibi yüksek bir fi

limle programını tezyin eden 
Tayyare sineması verdiği sözü 
tutmuş ve bu hafta da iki 
filimli program yapmakta de
vam etmiıtir. 

F edoradan kısmen bahsettik. 
ikinci filim de Güstav Fröhlih 
ile Camillo Horn tarafından 
muvaffakıyetle temsil edilen 
ve lstanbulda büyük bir sükse 
kazanan "Hayatta bir defa,, 
isimli filimdir. 

Kendisine bankaya verilmek 
nzere teslim edilen bet milyon 
lirayı bankanın kapanması ve 
ertesi gün de pazar olması 

dolayısile nerede saklıyacağını 
şaııran namuslu bir gencin 
batından geçen sergilzeştler 
iki saat kahkaha ile seyredil
mektedir. Filmde; bu gencin 
her kes tarafından milyoner 
zannedilmesi, genç kızların, 
kokotlann etrafını sarması, bu 
arada bir kontes ile sevişme
si, fakat bu kontesin de hakiki 
bir kontes olmayıp bir moda 

'mağazasının tuvaletlerini teş-
hir eden bir mangen olduğu
nu öğrendikten sonra sevinme
si o kadar 2iilünçlü ve o ka
dar n~şeli bir tarzda tertib 
edilmiştir ki, insan filmi sey
rederken zevk ve neşe içinde 
kalmaktadır. 

Bu iki filmden başka " No
el Baba " isimli renkli bir Mi
kimavzı da okuyucularımıza ha
raretle tavsiye ederiz. 

ğunu teslim etmesi ve intikad' 
almak istediği adamı se.-
mesi, bu arada sevdiği ada" 
mın anasının ve kardefİD~ 
ölümüne sebeb olduğu içit' 
reddedilmesi ve nihayet intihal' 
etmesidir. Bu üç sabra sılar 
tırılan mevzuda derin bir atl' 
büyük bir aile muhabbeti g6-
rüyoruz. Mari Bel prenses fr 
dora rolünde o kadar muvaf'" 
fak oluyor ki şimdiye kad., 

kazandığı muvaffakıyetler bll"' 
nun yanında s6nüyor. 

Biz burada bütün salibi)'~ 
timizle iddia edebiliriz ki, bl': 
hafta lzmirde gösterilen filİlll' 
lerin en yükıeği ve en gtızel 
Fredoradır. Bu iddiamızı is~ 
ise gayet kolaydır. Eminiz 
F edorayı görecek olan 1aer 
okuyucumuz bizim iddia 
iştirak edecektir. 

Bugün 

AYSEL 
Senenin Biricik Türkçe Fi 

Karşıyakada EGE m s~ 
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Moskovaya Karşı Berlin 
Almanlara Göre: Düşman R.;yadır 
~:.~J_in Avrupayı Rusya} a Karşi Birleştirmek İstiym 

< oUnun Avrupa siyasasında 
~n çok · 

~oze çarpan nokta Al-
ttı~n ıa R 
d.. · rın usyaya karşı olan 

Uc.:nl- ' ~ d il ·b ... n ~ı ır. Hitler Fransa 
e ıle anlaşmak istiyorda Sov-

Yctlerin 4- kl'f . . d ..... l • c · ı ettıklerı an laş-
oıqa ar · 1 ınatla reddediyor. Acun 
gazeteı . d ~ 

.erın en çıkardıgımız şu 
Yazılar hu d . .. .. .. 
0

.. urumun ıç yuzunu 
6 osterrn ektedir. 

YA BİZ, YA RUSYA! 
B BerJinde çıkan " Völkischer 
B~obachter ,, gazetesi diyorki : 
dır çok asırdanberi Fransız 

evlet adamları hep Almanya
;n kat'i zayıflaması ümidile 
•şadılar. Acunun alın yazısı t11 sorguya bağlıdır : Fransa 

b ~\'\'etli, birleşik, el sürülmez 
ır Alnıanyanın yaşamasını en 

ısonund k b Al a a ul edecek mi ! 
ç :anya yere serilemiyeceğini 

0 defa göstermedi mi? Paris 
attık h 1 1 A. u ya arını bırakmalıdır. 

1 ;rupanın geleceği buna bağ· 
1 ır. Birkaç yüz yıllık bir gö· 
renek belki kolayca bırakıla
maz, fakat Almanyanın tarihi 
s:rpilişi o kadar açıktır ki dü
§Unın,,. . • b'l t k -sını ı en Fransızlar ar-
ı bunu anlamalıdırlar. Fran

sa k t" 
k a ı karar vermesi gere· 

en b' · ırıcik yurddur. Fransanın 
Çok rn .. tt f"k' fak u e ı ı ve dostu vardır, 

at bunların hiç birisi Fran-
sızların .. d l 
ortak d ~ ·~ıor~d-~ uygu anna 

egıı er ır A . 
lrnanya yaşamahmıdır, AA-

rul Panın ortası giiçlü ve temelli 
o nı . 
t aıırnı dır? Sorgusuna her 
n ·r r gı ız evet cevabını verecek-

J:.ı· Bunun için İngilizler Hitler 

1 rnanyasının ne istediğini an-
aına ~ · 

•
1 

ga başlamışlardır. ltalya 
se 
A.ı' ancak kaçamak suretile 
it ~anyanın karşısına çıkabilir. 

a Yanlar Almanyanın kuvvetli 

l()lnıasını dilemeğe mecburdur

c:rk ·Ancak bazı coşkunlardır ki 

d 
1 Romanın, henüz Alman 

evı r 
8

• • e 1 yokken, Cermen ülke-
t ınıl zaptettiğini hatır!amak is-
er er. 

. Ya Rusya? Bolşevikler da
·l'tıa acun devriminden bah
settiklerine ve Alrr.anyamn 
bunun en büyük engeli ol-
duğun .. b f .. a gore u tara tan 
~Uphe edilebilir. Fakat Paris

eki borjovalar elbet mahvol
tnak · ıstemczler. Fransa Sov-
Yetler!, yalnız başına başara
rrııyacağı siyaseti için alet· 
ol ' arak kulJanılıyor. 

Bütün sor,.,.ıı şudur : Fransa 
~lrnanya'nm .... hakkı olan rolü 
•nıyacak mı, yoksa asırlık si
Y.•ıetine devam etmek mi is
hyecek? 

DÜŞMAN RUSYADIR 
Paris 'de çıkan u Presse ,, 

~azete~inin, a 1:Cademi azasından 
· Louıs Bertrand ıöyle yazı

Yor: 

Mahut Şark andlaşmasmı 
Almanlara kabul ettirmekte bi
ı · Rnı ne menfaatımız vardır? 
b usya ile ittifak serabından 
A~şka bir fayda gorunmcyor. 
a ~anya bnna el veremez. Bu 
n aşma Balkanlar (!) statüko-

bıunun kf\bulü olur. Halbuki 
u .. k 

~ gun Ü sınırların mantıksızh· 
gını herkes anlamıştır. Diicr 
tara.ft dl w an an aı;ma do~u Avru-

llus Ordusundan Bil- Mit/rc.:a 
pasında Sovyetlerin Hekcmon- 1 anlaşma işini bozan B. Litvi~ 
yesini imzalamak olur. Bu bize noftur. Pariste onun nüfuzu 
de elverir mi? devam ettikçe garp devletleri 

Almanların hakkı var: On- arasında anlaşma imkansızdır. 
ların silahlanması, Sovyetlerin HiÇ BELLİ DEGİL 
silahlanması yanında hiçtir. Paris'de çıkan " Le Jour 11 

Sovyetler Almanlardan ziya- gazetesinden : 
de bizim duşmammızdır gizli- Berlin, Avrupa'nın şarki ve 
yemiyorlardı bunu! Onlar bi- cenubi kendisine bırakılmak 

zim için ancak aldatıcı ve ge- şartile, garb devletlerine sulh 
çici bir müttefik olabilirler! vadediyor. Bu itibarlcdir ki, 
Onlanm bir yardımı bize çok Almanya ve Lehistan, Rusya-
bahaliye oturur. Şimdilik mem- ya karşı yaptıkları ittifakın 
leketimize isyan ve ihanet so- Fransız - Leh ittifakına aykırı 
kuyorlar. Müstemlekelerimiz- olmad12"ını iddia ediyorlar. Yi-
deki propagandaları gunun ne bunun içindir ki, Sar ve 

birinde taşkm ayaklanmalar hava andlaşması meselelerinde 
uyandıracaktır. uysal gözüken Almanya orta ve 

Halbuki Almanlarla bir an- doğu Avrupa meselelerini hal-
laşsak, bu utançtan kurtulabi- letmek için cenevre, Paris ve 
lir " bize layık olan mevkie Romada yapılan her teşebbüsü 
geçebiliriz. Fakat milliyetçi bir küstahane karşılayor. İngilizler 
hükümet kurulmadıkça, bu da yalnızlıktan çıkmak, fakat Av-
yapılarnaz. rupa ile baştanbaşa ilişikli ol-

LİTVİNOF OYUNU mamak için, yalnız batı Avru-
BOZUYOR pasını alakadar eden bir and-

Müfrit İngiliz muhafazagar- laşmi peşindedirler. Fakat ba-
larının gazetesi olan " Morning kalım Fransa da sulhun ayrılış 
Post ,, diyor ki : kabuül etmediği prensibe sa-

Fransanın kendisine yapılmış dık kalacak mı? 
en büyük emniyet teklifi olan ha- FRANSA RUSYA YA 
va andlaşmasına karşı gayri BAGLIDIR 
müsait aksülammelleri Sovyet Paris - Midi gazetesinden : 
taraftarlarından çıkıyor. Ruslar Berlin, Şarkta serbest kal-
Avrupa devletleri arasında da mak için, garbi hava andlaş-
anlaşmaya muhaliftirler. Zira ması kabul ediyor. Moskova 
o vakıt Fransa doğu sınırların· ise her şeyden evel şark lo-
dan ilişiği kescek Rusya Ja- karnosu için uğraşıyor. Lond-
ponya ile başba.şa kalacaktır. ra Sovyet sefiri bir nutkunda 
Kapitalist devletlerin kavgaları demiştir ki : 
ise Komünistlerin işine yarar - Avrupa sulhu ayrılık ka· 

Almanyaya karşı kuvvetli bir bul etmez, şarkta emniyet ol-
cephe kurmak içindir ki bay m~zsa garpta da olmıyacaktır. 
Litvinof geçen yıl Fransaya lngiJtereye gelince, Rusya-
ittifak teklif etti, fakat İngil- nın hudutlarına pek o kadar 
terenin talebile bu proje, mu- aldırış etmiyor. Berlin şimdi 
kabil yardım doğu andlaşması Fransayı da İngiltere veya Rus-
içinde boğuldu. Fakat, Fransayı yadan birini seçmeğe mecbur 
kendisine haber -v~meksizin- etmek istiyor. Nazi fırkasının 
şark andlaşmasile alakadar hiç resmi gazetesi olan "Volkisc-
bir anlaşma yapmamağa kan- hen Beobaehter,, açıkça diyor 
dırdı. Bir yıldır, Fransa, İngil- ki: "Fransanın Moskovadaki 
tere ve Almanya arasında her bağlarından kurtulması Lon-
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Katil Baba Halk evi 
ııuıı _,,., 

Hakkında Tevkif 
Kararı Verildi 

Açılma Resmi Çok 
Müsamere 

Samimi Oldu 
Parlaktı Verilen 

Yakında şehrimiz Ağtrceza 

mahkemesinde beş yaşında öve
yi ojlu Hüseyni dövmek suıe
tile ölüveren Bekir oğullarından 
Hasan adında birinin muhake
mesine başlanacaktır. Öveyi 
evlat katili, dün Menemenin 
Kalabat köyünden İzmire geti
rilerek hapishaneye sevkedil
miştir. İlk tahkikata göre ha
dise şöyle ceryan etmiştir: 

- Suçlu Hasan hadiseden 
bir ay evvel bayan Rukiye 
adında dul bir kadınla evlen
miştir. Rukiyen:n eski kocasın
dan Huriye ve Hüseyin adla
rında iki küçük çocuğu vardır. 
Hasan her vesile ile bu iki 
çocuğu döverek ve hırpalaya
rak kötü bir harl;senin çıkma
sına yol açmış .. 

!Jıtrdur llalkcri .,fç1l:.ıa Mcı·asimi11dc11 TJir lılfiba 
Burdur 26 (Gecikmiştir) - şiir ve hitabesi sürekli alkış· 

Burd:.ırda binasızlık yiizünı!nden larla karşılanmıştır. 

Nihayet hadise sabahı Hasan, açılamıyan Halkevi bu kerre MuaUim bay Hasarım şiiri de 

beş yaşındaki öveyi oğlu kü
çük Hü~eynin yatağını pisledi
ğini görünce delice bir hiddete 
kapılarak çocuğu fena halde 
dövmüştür. Bunun neticesi ola
rak ta çocuk ölmüştür. Bayan 
Rukiyenin ihbarı ve şikayeti 

üzerine katil baba yakalanarak 
hakkında tevkif kararı veril
mtştir. 

binanın tamamlanması Halkevi umumun beğenmelerini mucib 
ihtiyaçlarına cevab verebilecek oldu. Serbest doktor bay Cev-
bir hale rrelmesi üzerine acıl- det Halkevi talimatnamesinin '"' . 
mışbr. bazı maddelerini izah eylemiı 
Açılma büyük bir ha!k küt- ve çok muvaffak olmuştur. 

lesinin iştirakile pek samimi Cumhuriyet yemini bütün genç-

Ağaç Dikme 
işleri .. 

Belediye başkam doktor bay 
Behçet Uz dün şehrin muhte-
lif caddelerinde ağaç dikme 
işlerini ve panayır yerinde 
yapılmakta olan son hazırlık
ları teftiş etmişlir. Panayır ye
rinde yeni yapılacak işler hak-
kında alakadarlara talimat ver
miştir. 
Karşıyakada Yamanlar kay- Bm·dıu· llalhel'i Açılma 

nak sularının büyük havuzu olmuştur. Halkevi başkanı be-
bulunan Değirtepenin ağaçlan- lediye başkanı hay Riza Erde-
dırılması belediyece kararlaş- min Halkevlerinin gayesini kuv-
tırılmıştır. Bunun için Karşıya- vetli bir surette izah eden söz-
kada orman idaresinin fidanlı- lerile programı başlamış, mual-
ğından 300 çam fidanı alına- lim bayan Şöhret Yüksel'in çok 
caktır. duygulu bir suratte okuduğu 
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drada temenni edilen bir şey· olmadığı gibi Amerikada arbk 
dir.Zira bu bağlar her Avrupa Avrupadan ayrı sayılamaz. Ni-
anlaşmasını bozabilir. ,, çin Japon diplomasisi Varşova 

Fransanın siyaseti ise şudur: ve Berlinde bu derece faaliyet 
Hava andlaşması bir bütünlük- gösteriyor? Neden Berlin, Bal-
tür. Şark lokarnosu yapılmazsa tık misakını reddettikten sonra 
hava lokarnosu olmaz. Şansölye Şark andlaşması da reddetti~ 
Hitler Londra -Paris- Mosko- Bu iki sorgunun karşılığı Mos-
va müselJesinden örküyor ve kovada bulunuyor. 
hunu kırmağa cabahyor Fakat Almanya, Polonya ve Japon· 
Fransa seçim yapmak istiyor. ya arasında münasebetler git-
Moskovaya tez bağlanmıştır, tikçe daha sıkıdır. Bunların 
Londra ile ise fasılasız elbir- maksadı sırası gelince Rusyaya 
liği halindedir. Ren hududu karşı ittifak yapmaktır. Rusya-
gibi Rus hudutlarıyle de meş- sız bir Avrupa sistemi endişe 
gul olmak niyetindenirler. verir. Sulh için birinci adım 

RUSYASIZ AVRUPA Berlinde, ikincisi Moskovada 
OLMAZ yapılmalıdır. 

Londrada çıkan uObserver 11 SULH PARÇALANAMAZ 
gazetesi diyor ki: Nihayet Moskovada çıkan 

Almanyasız Sulh olamaz. Bu- 0 İzvestiya ,, şöyle diyor : 
nun için Almanların şeref ve Sovyet umumi efkarı Londra 
gururunu bir nevi mütarekeye görüşmelerinin neticelerini sü-
bağlamalı ki bu sırada sulh işi künetle takib ediyor. 5 ilk 
başarıla bilsin. On senelik bir Kanun protokoluna, Kü-
mütareke yeter. çü\c İtilafın yardımına ve 

Nasıl yapmalı? Fransız - İn- Balkan andlaşmasına dayanan 
giliz temeli üzerinde yürüyen Sovyet diplomasisi barışı sağ-
şimdiki gayretlerin hedefi Al- lamlaştırmak için çarpışmağa 
manyayı, müsavi hukukla, Av· devam edecek ve şunu eyice 
rupa sistemine sokmaktır. Hava aklında tutacaktır ki, barış 
andlaşması sadece bir kuşak- parçalanamaz ve şarkta sulh 
tır. İş üç kıt'ayıda alakadar olmadıkça garbta da sulh ola-
edivor. Avrupa Asyadan ayrı mu;. 

• /( msi ıız imlr.m H ir bztibn 
Jiğin hararetJi ve heyecanlı :.ş· 

tirakiyle çok candan söylendi. 
Hazırlanan radyodan başbakan 
İsmet İnönünün, bay Receb 
Pekerjn ve Necib Alinin gü• 
zel söylevleri dinlenmiştir. Açıl
ma gecesi halka, ( Himmetin 
Oğlu) adlı Halkevlerinin gaye
sine uygun bir piyes temsil 
edilmiştir Halkevi temsil şube
sinin hazırladığı bu ulusal piyes 
aynı zamanda şarkılıdır. Benim
siyerek temsil eden gençlerin 
yüksek muvaffakıyetlerile çok 
canlı bir surette verilmiş bütün 
halkın gönülden ve candan 
alkışlariJe karşılanmıştır. 

Burdurun yeni yapılmış muaz· 
zam bir Halkevi binasın vardır. 
Halkevi şubeleri yurdun kültür 
tanına doğan bu yıldızı kuvvetle 
ışıklandırmak için temiz bir 
imanla çalışmaktadırlar. 

Burdur gençliğinin inan ve 
heyecan kaynağı olan kutluğ 
hayatı illC gününden itibaren 
bir coşgunlukla muhiti karşılat
mış ve benimsetmiştir. Şubeler 
geniş obalarla zenginleşmekte
dir, Halkevinin değerli verim
lerle çevremize büyük bir duygu 
ve kültür ocağı olacağı bütün 
gönüllerden dilenmektedir. 

* * * ••••• 
Rakı Kaçakçıları 

. İmariye mahallesinde oturan 
lbrahim oğlu Nuri ve Tinekli 
~addcsinde oturan Halil oğlu 
!hrahim rakı kaçakçılığından, 
lhtısas mahkemesince altışar 
ay hapse mahkiiın edilmi$1erdir. 



Sc:hlfe a 

n - apon Münasebatı 
.. yi Bir Vaziyet Ald -·-·-·-Japo Hariciye Bakanın!n 

eyandtı- s·r Tekzip 
. · o, 27 (A.A) - B. Hiro

.. t meclisinde beyanatta 
ı a :: Çin - Japon müna
~ · .1in açıktan açığa daha 

vaziyet aldığını söyle-
•. Nazır Çin hükumetinin 

r l . ' y~ divanındaki murah
h .ı o up geçen h~ftada Tek
yoJa bulunan Bay Cuvang 
C ıougn Hoi ile yaptığı müka · 
leme!erden bahsederek muma 
ileyhin Çin ile Japonya ara
sındaki dostluk bağlarını mu
savat hissi üzerine ve barış 
sever dip!omasi usulleri ile da
ha sıkı bir hale konması için 
yaptığı teklifi samimiyetle tas
vib ettiğiai söylemiştir. B. Hi
rota şunları ilave etmiştir: 

Japonya Çin hükumetinden 
Japonya aleyhindeki tahrikatı 
nihayet vermesini ve Japonya 
aleyhindeki vaziyetini daha 
açıkça izhar etmesini istemiştir. 

Japon siyasi müşahitlerinin 

fikirlerine göre, bugün göste
rilen teyakkuza rağmen barış 

daha tamamen temin edilmiş 

değildir. 
Tokyo, 27 (A. A) - Hariciye 

bakanı namına söz söyliyen 
bir zat Japonyanın Çini ulus
lar kurumunu terketmesi ve 
güya bir Asya blokuna iltihak 
eylemesi için iknaa çalıştığı 

hakkında ecnebi memleketler
de dolaşan şayiaları gülünç 
olarak tavsif etmiştir. 

• ..... il ..... 

Bir lngiliz Vapuru Bat ı 
Yolcuları Kurtarmak Ümitleri Kay

boldu... İmdat İşaretleri 
Londra, 27 (A.A) - Svan- 1 rütte kabarmış bir deniz ile 

seadan Bostona gitmekte olan mücadele etmiştir. Müretteba-
ingiliz bandıralı 3259 tonluk tın anlattığına göre dalgalar 
Blairgovrie vapurunun akıbeti daglar gibi yükselmekte idi. 
hakkında büyük bir endişe his- Serbol vapuru seyahatı esna-
sedilmektedir. Dün imdat işa- sında 14 defa imdat işareti al-
retleri vermiş olan bu vapurun mış, yolu üzerinde Finistere 
tayin ettiği mahalde bu sabah burnu cıvarında batan bir İtal-
bir çok vapurlar dolaşmışsa da yan vapuruna ve terkedilmiş 
hiç bir ize tesadüf edilmemiştir. bir başka vapura tesadüf et-

Blairgvrie vapuru içinde 26 miştir. 
kişi vardı. Son dakikada bütün Londra, 27 ( A.A ) - Biai-

govrie vapuru tarafından gön-
ümitlerin mahvolduğu vç araş- derilen son telsiz devrilmekte 
tırmalara da nihayet verildiği olduğunu bildiriyordu. Gps-
bildirilmektedir. konya körfezi ile Vigo arasın-

36 saat bir gecikme ile bu da seyreden vapurlardan 15 
15abah Cebelüttarıka gelmiş imdat işareti gönderildiği Liz-
o)an Serbol vapuru müthiş su- bondan bildirilmektedir. ... .. . .. .. 
Adapazarında ltalyanın 
Kışlık Ekim Yeni Kararları 

Adapazarı, 27 (A.A) - Sa
panca meyve ağaçlarına ariz 
olan Juseron lponomot kar
paksa konsil ve eksa hastalık
larının izalesi için ağaçlar Ka
liforniya bulamaciyle badana 
ediimektedir. Kaza ziraat me
muru mücadele işiyle uğraş
maktadır. 

Bu yıl kışlık ekin vaziyeti 
çok iyidir. Ekin geçen yıla gö
re yüzde elli fazladır. Çiftçi 
hava vaziyetinden memnundur. 
Domuz mücadelesi devamdadır. 
Şimdiye kadar 500 domuz vu
rulmuştur. 

Vatan Piyesi 
ANKARA, 27 (A.A) - Da

hiliye vekaleti matbuat umum 
müdürlüğünden bildirilmiştir: 

Matbuat umum müdürlüğnnce 
gözden geçirilerek onaylan
ması siyasal ve sosyal sebepler
den dolayı münasip görülmiyen 
piyesler hakkında İstanbul ga
zetelerinde çıkan haberlerin 
yanlış olduğu görülmektedir. 
Nitekim Namık Kemalin Vatan 
piyesinde "Padişahım çok yaşa, 
Osmanlılar gibi ulusal kültüre 
uymayan kelimeler çıkarıldıktan 
sonra onaylanmasına müsaade 
verilmiştir ... 

itizar 
Y azaların çokluğunda ( Kleo

patra ) ( Batal Gazi ) ( Napol-
yon Mısırdan dönerken ) tefri
kaları dercedilemedi. Okuyu-
ıu!arımızdan özür dileriz. 

Roma, 28 ( A.A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

16-2 emirnamesi ile ithalat 
heyeti umumiyesini kontenjana 
tabi tutan tetbirler bütün ihra
catçı uluslar tarafından resmi 
aksülamellerle karşılaştıracak
tır. Romadaki elçiler ve sefir
ler tarafından yapılan müraca
atlar ltalya ve ihracatçi mem
leketler arasında nihai bir mü-
badele rejimi için iki taraflı 
müzakerelere başlangıç olacak
tır. 1 Nisandan itibaren ltalya 
tarafından takas sistemi takip 
edilecektir. 

1940 Olimpiyadı 
Os!o, 27 (A.A) -1940 Olim

piyadlarının Japonya ve Fen
landiyada yapılması için bu 
memleketler tarafından büyük 
gayretler sarfedilmesine rai
men bu olimpiyadların ltalyada 
cereyanı ihtimali çok kuvvet
lidir. 

Sem pi on T unelinin 
Yı1dönümü 

Pallanza. 27 (A.A) - Yirmi 
kilometrelik Semplon tunelinin 
açılışının otuzuncu yıldönümü 

tesit edilmiştir. 

Londra Borsasında 
Londra, 27 (A.A) - Altın 

fiatı bugün 143 şilin ve 11,5 
peniye yükselmiştir. Bu fiat 
yine bir vükse1me rekorudur. 

, . 
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Yugoslavya'da Seçim Var 
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et intibah e annamesiVe 
lan Edildi 

BELGRAD: 27 (A.A)-Ava
la Ajansından: 

Bütiin dcv:et radyo po"talan 
akşam saat 20 de hükü;ı?etin 
intihap beyannames~ni r.eşret

rr.iş!erdir. Beyannamede her 
şeyden evvel ulusun Yugoı:;!av
yanın banisi tarafından kurulan 
ve uğrunda haya~nı feda etti
gi eseri son nefesine l.adar 
müdafaa azmini güstermesi lü
zumu teyit editmektedir. Kral 
Aleksandrın feci ölümü, ve:iaht 
ve devlet karşısındal{i mukad
des vazifeyi çizmektedir. Yu
go$!avya için o~u'-c gibi kan 
aktı ve d:ılıa seJ!er alrnbilir, 
fakat Yugoslavya ebedi bir 
taksim kabul etmez olarak ka
lacaktır. Yugoslavya krallığı 

ulusal ülkünün ulusal devlet 
şeklinde tahakkukudur. Mevcut 
esas teşkilat çerçivesi içinde 
ulusal birlik ve devletin cevher 
ve mahiyeti dahili ulusa haya
tın dokunulmaz prensipleridir. 
Bunlar hususi ve bütün siyasal 
fırkalar menfaatlarının üstün
dedir . Yugoslavya esas teş
kilatı ulusal soysal ökonomik 
ve kültürel hayatıu modern 
teşkilatına ve kuvvetli inkişafı
na müsaittir. Ulusumuzun ma
zisine ve şerefli siyasal anane
lerine hürmet sahasında bizi 
ayırmış ve ulusal umumi hayat
ta terakldye mani olmuş bulu
nan bütün hataları kati surette 
reddetmeliyiz. Devlet hayatının 
ulusal birliğin başlangıcına dö
nebileceğini düşünenler agır 

• eler· 
bir hata işliyorlar. B\Yleşmiş 

bir yurt içinde doğmuş ve bü
yümüş olan bütün bir nesli ge
riye döndürmek mümkün ol
duğunu zannetmek yanlıştır. 

l\ 1ki siyasal fırkalar degerli 
ve tarihi gayretleıinden dolayı 
tazımle anarız. Fakat modern 
ulusa . hayat ve istikbal daha 
geniş ilham ve hareketleri is-
tilzam etmektedir. Teşkilatları 

bozulmuş ve mmtakacı olan 

eski siyasal fırkalar umumi 
hayatın kuruş terakkisini artık 
temin edemezler. Yurdun bii
tün yaratıcı kuvvetlerini ulusal 
hamlede araya getirmek isti
yoruz. 
Başbakan Y evtiç ve onun 

başkanlığında bulunan ulusal 
listenin namzetleri iftirakçı fe
deralist ve yahut fesatÇ.ı tema
yüUere kat'i surette düşman

dırlar. Bu yolda sonuna kadar 
sebat edeceğiz. Hükümet me
sai programının süratle tatbi
kine başlamıştır. Ôkonomik ve 
mali meseleler hali hazırda ha
yati meselelerdir, ve hükumet 
bunlara en büyük ehemmiyeti 
atfetmektedir. Bu cihette ilk 
tedbirler alınmış b.ulunuyor. 
Hükumet daha cezri, daha mo
dern ve daha hakkaniyetli bir 
surette teşkilatlandırılması Jfı

zımgelen ökonomik hayatın 

yükselmesine matuf ökonomik 
programını tatbik mevkiine 
koyacaktır. Ticaret ve mesai 
kanunlarını gönüllü bir surette 
ıslaha mecburuz. Kooperatif ......... 

hareketi, köylü ökonomisi için 
en eyi şekildir. Siyasa ırk ve 
mezheb noktalarından bitaraf 
kalması Iazımgelen zirai koo
peratiflere tam bir inkişaf te-

min edeceğiz. Vilayetlerin ge
niş muhtariyet ve ademi mer
keziyet esası üzerine tensiki 
devlet teşkilatının ulusun bütün 
sınıflarının kendi inkişaflarına 
doğrudan doğruya nezaret et-

melerine imkan veren müşte-

rek gayre!-ler için takviyesini 
itmam edecektir. 

Beyannamede eyi bir idare 
makinesi ve çok eyi memur 
kadrosunun selahiyeti üzerinde 
ısrar edilmektedir. Ulusal ter-
biye ve ulusun entelektüel 
manevi ve maddi kalkınması 

hükumetin mukaddes bir va-
zifesi olacaktır. 

Beyanname genç kralın ikti
dar mevkiini alabilmesi· için 
ilaha yedi yıl geçeceğini bil
dirmektedir. Bu devre zarfında 
bütün ulusun gayretleri tam 
ulusal dahili kuvvetlenmeğe 
ve devletin siyasası da ulusun 
genel refahına matuf olarak 
Yugoslavyanın büyük ulusal ve 
uluslar arası vazifelerini ziman 
altına almalıdır. Ulusal birlik 
bugün her zamankinden ziyade 
ulusal hayatın inkişafında esaş 
amil ve istikbalin zamanıdır. 
Yugoslavya yalnız ulusunun 
barış ve hürriyeti için değil 
aynı zamanda genel barışın 

nefi iç.inde müdafaa etmelidir. 

Berlinde Uyuşma Olursa .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sir Con Sayme~ Seyahatını V arşova 
Ve Moskovaya Kadar Uzatacaktır 
P ARİS, 28 (A.A) - Sir Con 

Saymenin bugün saat 11/30 
da Londradan tayyare ile 
gelmesi bekleniyor. Sir Con 
Saymen lngiJtcrenin Paris se
firine misafir o!acak ve veri
lecek bir öğle ziyafetinde B. 
Laval ile B. Knmpbel h"zır 
bulunacaklardır. B. Kampbel 
fevkalade murahhas olarak bu
lunmaktadır. 

Londra andlaşmalarına mü
teallik müzakerelere ve Sir 
Con Saymeııin Berlin ziyaretine 
dair olan görüşle iki dış işleri 
baknm bu ziyafette ve bir az 
da öğleden sonra konuşacak
lardır. 

Londra, 28 (A.A) - Dış 
işleri bakanının Rusya.ya se
yahat projesi Avam Kamara
sında bazı mukavemetlerle karş
lanmaktadır. Sağ cenah muha
fazakarları Sovyetle herhangi 
bir diplomasi müzakerelerine 
girişilmeden evvel iki hükümet 
arasında muallakta olan ticari 
ve mali meselelerin hallini is
temektedirler. Pazartesi günü 
muhafazakfır mebuslardan Vil
yam Davisson Con Saymen 
nezdinde bu yolda teşebbüsat
ta bulunacaktır. 

Londra, 28 (A.A) - Gazete
ler Sir Con Saymenin bugün 
Parisi ziyaret ettikten sonra 
Berline ve belki de Varşova ile 
Moskovaya yapacağı sey~hat

lar hakkında muhtelif mütali-
alar ileri sürmektedirler. Dcyli 
Meyil gazetesi Sir Con Sayme
nin Fransız bakanlarına vazih 
teklifler yapmak niyetinde ol
duğunu yazıyor. Eğer bunlar 
kabul edilirse hafta sonlarına 
doğru B. Hitlere de aynı teklif-
leri yapacaktır. Bu gazete hü
kümetin 5 seneden 10 seneye 
kadar sürecek bir anlaşma 
tekli: edeceğini zannetmektedir 
Bu andlaşma pek tabii olarak 
şu veya bu şekilde olsun Al
manya ya hukuk müsavatı ta
nınacaktır. 

Seyahatin Varşova ve Mos
kovaya doğru uzaması Berlin
de alınacak neticelere bağlı 
gibi görünmektedir. Deyli tel-, 
graf gazetesi İngiliz hükume
tinin Moskova ziyaretine karşı 
göstermiş olduğu ani tereddü
dü Berline karşı yapılmış bir 
cemile olarak tefsir etmektedir. 

Eyi haber alan Fransız ma
hafiline göre, İngiliz hükumeti 
Sovyct Rusya'nın Avrupa sul
hunu tanzime iştirak hususun
dakiarzusuna karşı soğuk dav
ramldı~ı takdirde doğrudan 
doğruya bir Fransız - Sovyet 
andlaşması temin için Sovyet 
Rusya tarafından yapılan taz
yikin iki misliartacağı fikrin
dedir. 

Balkanlarda Dostluk 
Sofya 28 ( A.A ) - Bugün 

hariciye nezaretinde Yugos
lavya - Bulgaristan arasında ye
ni hudut heçitleri vücuda ge
tirilmesi ve pasaport işlerinin 

basitleştirilmesi için akdedil
miş olan protokollar imza edil
miş, bu münasebetle iradedil
mış olan protokollarda konfe-

ransın vücuda getirdiği eserin 
Kral Boris ile müteveffa Kral 
Aleksandırın açmış oldukları 

Bulgar - Y ı:goslav dostluğunu 
takviye yolunda bir hatve teş-

kil etmiş olduğu söylenmiştir. 

Yugoslav heyeti yarın Sofya

dan hareket edecektir. 

s 

t 
ı INlart ,~ 

B.Frank . . ...... .. 
F rans1z · Pref es öt• 
lerine cevap verdi 

Berlin, 28 (A.A) - Alına.o 
bakanlarından B. Frank Parıs 
üniversitel!Iİ hukuk profesörle" 
rinden B. Donnedieu De Vah" 
rese cevap vererek Afma~ 
hukuk akademisinin· kendisi 

tarafından teklif olunan teı" 

lerle ciddi surette iştigal et
mekte olduğunu beyan etıniŞ" 

tir. Akademinin muhtelif şu" 

heleri reisleri akademinin ya" 
kında aktedeceği içtimada ba" 

zı cinayetler için beynelmilel 
mahkemeler ihdası meselesine 
dair bir rapor tanzimine oıe" 
mur edileceklerdir. 

Alman bakanı, nasyonal sos" 
yalistlerin hukuki beynelmilel 
cinayetleri takbih etmekte ol
duğuhu ve bu telakkilerin 
Fransız profesörünün telakki
lerine tamamen uygun geldi
ğini söylemiştir. 

Berlinde 
Bir Fransız Doçenti 

Konferans Verdi 
Bertin, 27 (A.A) - Paris 

üniversitesi hukuk fakültesi 
Doçenti B. Donnedien De 
Vabres Alman hukuk akade
misinin umumi içtimaındc hu" 
kuku beşere karşı izah edilen 
cürümlerin uluslar arası teczi
yesi hakkında izah edilen cÜ" 
rümlerin tam muvaffakıyetli 
bir konferans vermiş ve bil
hassa korsanlık, kalpazanlık, 
beyaz ırka mensup insanların 

satışı gibi cürümlerle uğraşa" 
cak uluslar arası bil' mahke
menin ihdasını teklif etmiştir. 

Bu konferansta Alman hari
ciye bakanı iş ve ziraat ba-
kanları, Fransanın Be-rlin 5'9" 
firi, ecnebi sefaretler crka-1 
ve birçok şab..aiyetler had 
bulunmuştur . 

Hauptman 
Ölümden Korkmam Diyor 

FLEMİNGTON, 27 (A.A)
T evkifi esnasında dinsiz oldu
ğunu söyliyen Hauptm:m bu-
gün bir protistan papazını ka· 
bul ederek Alman indlini oku
mağa başlamıştır. Hauptmao 
papaza ölmekten korkmadığını 
söylemiştir. 

Sar Madenleri 
Berlin, 27 (A.A) - Kabine 

bugün dış işleri bakanının Sarın 
avdeti hakkındaki beyanatnıı 

dınliyerek tasvip etmiş ve sonra 
alacaklı ile borçlu arasında if· 
las usulü hakkındaki tadil ka
nununu kabul etmiştir. Buna 
layık olmıyan borçlular bu usul· 
den istifade edemiyeceklerdir. 

Kabinenin kabul ettiği baş
ka kanuna göre maden işlet
meleri bundan böyle doğrudan 
doğruya devletin nezareti al
tında olacaktır. 

•• 
Kiralık Ev 

Halit Ziya bey sokağında 
Kız enstitüsü · karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar· 
tıman şeklinde taksimatile 
bütün konforu haizdir. Sa· 
natoryom gibi havadardır. 

İçindekilere müracaat edil
melidir. 

3-10 (S 7) ._. 
~ ...................... ~-
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Alınan Gençle
rinin Sıhhatı 

BERLtN· 27 (A ) tstihb · .A - Alman 
arat bürosundan: 

r Alınan genç.lıği sıhhat bü
osu ın"d·· - D V . u uru r: Konteyne 

d olkışer Beobahter gazetesin-
e 6 rnil Alnı .. 
h yon an gencının 

sı aa~ ol ~ına nezaretle mükellef 
h ~~bu büronun faaliyet alanı 
/ ında bir makale neşretmiş-
1~· Ve doktorun yazdığına 

gore bu b·· l · "kb ı· i . uro u usun ıstı a ı 
Çın feyk ı-d "k' "h' 'f d a n a ı ı mu ım vazı e 
tıı~ruhde etmektedır. Biri umu
b 1 s~hlıata nezaret diğeri de 
ti~ sıh?atm evvelden tetbir it
cd~zı ıle himayesidir. Takip 

1 
1 en gaye münhasıran hasta-

sa~~ alakadar olmaktan ziyade 
dı atı yerinde bir gençlik mey-

ana getirmektir. 

Yugoslavya' da 
Afyon Mahsulü 
Yugoslavya'da bütün afyon 

Gıahsu1- ·· y l unu satın alan ugos av 
•fyon ihracatı enstitüsü 1934 
Yılt 26,222,530 kilogram afyon 
satan al tı S k mış r. atın alınan her 

ilo afyonun fiatı batka mas-

raflar nazarı dikkate alınma
dan 262,78 dinara gelmektedir. 

. Satın alınan bu afyonlar üze-
tınde yapılan resmi tahlillere 

~Öre hunun vasati olarak yüz-
e 31,82 i teşkil eden 14 mil

Yokn 542.668 kilosu, vasati ola-
ra ·· d 4 

98 
Yuz e 10.91 i teşkil eden 

il
. 7.371 kilogramı morfindir. 
?mt~~c-ı.z ............ ... 

Bor a Haberleri 
bu-;; Borsada 

Yapllan Sabflar 
~ 

Uzum 
Çu. Ahc 
39 

1 

S Süleyman 
~ 9 Koo ittihat 

6~ H Z Ahmet 
Yekun 

Fiat 
13 50 14 
12 13 25{ 
11 50 11 50 

I(" Zeytinyağı 

11 
ılo Alıcı Fiat 

OOO ki. Mu alıcı 23 25 23 50 

Kilo Afyon 
Alıcı Fi at 

190 Uy.Mad.İn. 72 72 

Çu. Za~ı~e Borsası 
86 Cınsı Fi at 

3 Buğday 4 20 
75 Arpa 3 75 

~40 Susam 10 62 
.)OQ P k' d y • 2 60 
9 

· çe ır egı 

19 
O K Palamut 290 
3 balyc pamuk 45 
~ 

5 50 
3 75 

10 62 
2 60 

290 
48 

Para Piyasası 
28-2-1935 

Alış Satış 
Mark 50 ıs 50 70 
İster in 605 50 61 O 
Fr. Fran(Tı 8 28 8 30 
Dolar " 80 60 80 1 O 

~clga 29 30 29 45 
Italyan Jireti 10 62 10 67 
İsviçre Fran. 40 62 40 87 
Ftor'n 84 80 85 05 

,_l<r.Çekoslov 5 20 5 22 

Memleket 
Hastahanesine 

Memleket hastahanesi göz 
~~tchhassızlığına. Eski Diya
~ ekir hastahanesi baş hekimi 

d
r: Bay Bürhanettin tayin 

c ılıniştir. 

Dokuma 1 
Fabrikası Kuracaklar 

1 
İçin Bir l alimatname ı 

Mensucat fabrikası kuracak 
hususi sermayeli müesseselerin 
teşviki sanayi kanunundan isti
fad~ ederek gümrük resmi ver
meden hariçten getirtecekleri 
makineler hakkında ökonomi , 

bakanlığınca bir talimatname 'I 
hazırlanmışlar. 

Talimatnameye göre, fabrika 
kurmağa teşebbüs edenler bir 
istida ile ökonomi bakanlığına 

müracaat ederek makinenin 

nevini, kuvvei muharrike mik

tarmı, fabrikanın yılda 300 gün 
hesabile istihlak edeceği pamuk 

miktarım, istihdam edeceği İfÇİ 
sayısını bildireceklerdir. 

Ayrıca, kurulacak müessese
senin iki yıl içinde faaliyete ge

çeceğini· bildiren bir de teminat 
mektubu istidaya bağlanacaktır. 

Doktor 

H. İbrahim Salor 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

lzmir Emrazı Sariye Hasta-
nesi Laburatuvar Şefi 1 

2 inci Beyler Sokağı tto. 41 
Hergün saat üçten sonra 

hastalarını kabul eder 
Evi: Göztepe Abdüllezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 

(1-13) 300 

~====~' 
Bayanlar 

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

Biitünlzınir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
s~ze de öğret2cektlr 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yem binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Teldon: 3101 
4-26 (193) 

1 

1 
Talebe Velilerine 1 

İlk ve orta mekteplerde oku-
1 

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual-
lim derslerini evlerde verir. ls
tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-8 

Göz Hekimi 

itat rel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T elcfon: 3434 

6-26 (229) .. f 

Zayi Şahadetname 
929 senesinde İzmir san'at

lar mektebinden aldığım şaha
detnamcyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 
Söke: 
San'atlar mektebi talebesinden 

YUNUS ÜNAL 
(305) 

Moda 
Gazeteleri 

ızmirln Şık Bayanları 
1935 ilkbahar ve yaz mev

simlerinin merakla bekledi
ğiniz moda gazeteleri geldi. 
İsimlerini aşağıda yazdığımız 
gazeteleri (Abajolj) kütüp
hanesinde bulabilirsiniz. 

Grande Revue des Modes 
Revue Parisienne 
Saison Parisienne 
La Parisienne. 
Actuel 
Votre gout. 
Yeunesse Parisiennc (Ço

cuk elbise) 
L'Enfant Elegaut (çocuk 

elbise) 
Lingerie Parisienne (pma

şir elbise) 
Belle Lingerie ( çamaşir 

elbise) 
Revue des Chapeaux 

(Şapka) 
Adres: 
Y. AbajoH kütüphanesi 

lzmlr Saman lskelesl 
3-3 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

. MUTEHASSISI 
ıı.!V.!::?:aiL. *~r:s::;~ 

Yeni Asır 

Alaşehir lcri Dairesinden : 
İcra istiyen taraf : Sangölün 

ayan mahallesinden Tunuslu 
Ahmet oğlu hacı Ali ve lbra
bim kızları Ümmü ve kadın. 

İcra istenilen taraf : Sarı 
gölden Tunuslu o~lu Ahmed 
karısı Dudu ve kızı Hafize ve 
Fehime ve Mchmcd Ali oğlu 
Ahmed 

Müstenidi : Alaşehir hukuk 
mahkemesinin 476-256 numaralı 
ve 27-11-934 tarihli ilamı 

Satılacak gayri menkulün 
cinsi, hududu, tapu senedi ta
rih ve No. kanunuevvel 1932 
tarih ve 114 tapu numaralı 
Sarıgölde ayan mahallesinde 
kain sağı Tunuslu oğJu Halil 
hanesi solu muhacir Hüseyin 
ve Ziya hanesi arkacıı Alaiyeli 
Mehmed veresesi hane ve dük
kana önü yol ile mahdut 109 
metre murabbaı bir bab hane
dir. Keşif evsafı : Hududu tapu 
kaydına uygundur. Mesaha 
neticesinde 137 metre murab
baıdır. Evde altı toprak tavanı 
tahta bir oda bir tarafı yılul
mış arsa haJini andırır bir bab 
ahır bir de kuyusu vaYdır. Mu
hammen kıymeti : Heyeti umu
miyesine 150 lira kıymet takdir 
edilmiştir. Birinci arttırma gün 
mahal ve saatı : Alaşehir icra 
dairesi önünde 6-4-935 tari
hinde 6-4-935 cumartesi günü 
saat on dörtten onaltı a kadar 
rr.üddet içinde. Şartname işbu 
gayri menkulün tamamı yuka
rıda yazılı gün ve mahal ve 
sa tta açık arttırma suretile 
satılacaktır. 5-3-935 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle şart
name icra divanhanesin~ a:nl-

__ -__ 3_04_-=-___ ..;;Ö;..;;z~Türkçe karşılıklar 

!ağmak 2. Çercnmek 3. Çin- Yanıkmak 9. Yanıp yakı.
zinmek 4. İçkillenmek 5 mak 
İlinmek 6. Kestirmek 7. Kü Şikem- Karın 
şünlenmek 8. Sançmak 9 Şikemperver - 1. Bo-
Sarlamak 10. Sillenmek 11. ğazm:ı dü,kün 2. Boğazsak 
Sizinmek 12. Tişikmek 2. Buzak 4. Obur 

Şüpheli - 1. Belirsiz 2. Şikeste - 1. Bozuk, bo-
Bellisiz 3. Çilü 4. İçgili, iş- 7.Ulmuş 2. Kmk, kırılmış 3. 
gili (şüphe eden man) 5. Smık, smıkh 
lkirçgü (şüphe eden man) Ş\keste hatır olmak- 1. 
6. Mışırgı, mışırık 7. Örtülü İncimek 2. İncinmek 
(hafi, meçhul, meşkuk man) Şimal - 1. Biı-i (asıl 

Şüphesiz - 1. Bayış 2. beri yan man) 2. Kuzey 
Sağlam 3. Siriksiı; (gölgede kalan yer man) 3. 

Şüphe uyandırmak - 1. (asıl arapça Jfigat manası 
Yirtmek 2. Kojuk, koşuk budur) 4. Teski 5. Töben 
(daha çok mısraı yan yana yan 6. Tüney 7. Tün ortusı 
getirmek man) 6. Koşuğ, 8. Tün yak 9. Tün yanak 
Koşuk 7. Takmak 8. Tuyuk 10. Tün yanağak 
(bir nazim şekli man) 9. Şimal rüzgarı - 1. Kara 
Yakım yel 2. Yağar yeli 3. Yıldız 

Şiir tanzim etmek - 1. yeli 
Demek 2. Söylemek 3. Yakın Şimendifer- Demiryolu 
yakmak Şir - (aslan man) Aslan 

Şiir vezni - (vezn) Güğ aslan 
Küğ Şiri jiyan-Kağan aslan 

Şikaf - Yarık, yırtık, Şir - (Süt man) Süt 
yırtmaç Şirhar - 1. Emlik 2.Me-

Şikak - 1. Ayrıhk 2. m~ çocuğu, memede 3.Sütte 
Büyük 3. Bozuşukluk 4.Tar- süt emen 
tışma 5. Üleşik Şira - 1. Sıka 2. Üzüm 

Şikar - 1. Av 3. Şıhrga suyu 
(av hayvanı, avlanan hayvan Şirahane - Sıkman 
man) Şira - 1. Alım 2. Satın 

Şikar etmek-Avlamak alma 
Şikargih-Avlak Şirayı yemani- Yaldırak 
Şikayet - 1. Acındırma Şirin - 1. Sevimli 2. 

Tatlı 3. Yosma 
acısını anlatma 2. Ağlayıp 
sızlama 3. Sorav 4. Sızlanma Şirket - 1. Kadaşlık 2· 
5. yanı Ortaklık 3. Urtakhk 

Şirpençe - 1. Kabırcık 
Şikayet etmek - 1. Ai- 2. Ka~mar 3 Kızıl yara 

lamak, a&"layıp sızlamak 2. Şiryan _ 1. Büyük da
Sızlanmak 3. Sokramak 4. mar 2. Kızıl kan damarı 3. 
Şakmak 5. Yabulamak 6. Vuran damar 4. Yür~k da
Yam yanmak 7. Yanmak 8. man 

dahile • 

mışbr. 

Herkes tarafından görüle
cektir. Artırmaya iştirak için 
muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşi nisbetir.dc pey akçe
si veya milli bir bankanın te
minat mektubu getirilmesi la
zımdır. Bu suretle müracaat 
edenler artırmayı iştirak eder
ler. Hıssedarlar pey akçesi te
minat vermeğe mecbur de~il
dir. Muayyen günde yapılan 
artırma neticesinde gayri men
kul üç defa bağırıldıktan son
ra sürülen bedel muham
men kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulduğu fakdirde gayri 
menkul alıcı ÜJ:erinde bırakı
lır. Aksi halde aJıcmm arttır
madaki teahh\1dü baki kalmak 
suretilc gayri menkul hakkın
daki artırma 15 gün müddetle 
uzatılır. İkir ci arttırma 22-4-935 
tarihinde Pazartesi günü Ala
şehir icra dairesi önünde saat 
14• den 16 ya kadar müddet 
içinde son artuması yapıiacak
tır. Yukarıda yazılı gayri men
kul şuyuun izalesine mütedair 
kar.un kükiimlerine tevfikan 
mahkemece satılmasına ve es
manmın h:ssedarlar arasmcla 
taluimine karar verilmiş oldu
ğundan işbu gayri menkul üze
rinde hakları ilişikleri faiz is
tiycnlcr irtifak hakkı o1an1ar 
mevcut ise Han tnrihinden iti
baren 20 r;ün içinde evrakı 

müsbitelerile Alaşehir icra dai
resine müracaat etmeleri aksi 
takdirde hil:ıfı tapu sicHlerile 
sa it olmadıkça arttırma tuta
rının paylaşmasından hariç ka
lırhı r. DeW liye tapu h:ırçları 
alana. ver~i borçları hissedar-

lara aittir. Dellaliye yüzde iki 
buçuk nisbetindedir. Alıcı sa
tış tutarını istediği anda ver-

meğe mecbur olup iki artırma 
arasmdakı mahrum kılman yüz· 

de beş faizi de vermekle mü
kelleftir. Artırma bedelini ver

medi~i takdırde müşterinin ilk 
koyduğu bedel üzerinden bi-

rinci müşteriye teklif olunur. 
Kabulünde üzerine ihalesi icra 

olunur. O da razı olmaz veya 
bu miktara alıcı çıkmazsa üze-
rinde bırakılma bozulur ve gay
ri menkul 15 gün müddetle 

tekrar arttırmaya konur ve en 
fazla arttırana ihale edilir her 
iki halde ihaleler arasındaki 

fark ve faiz birinci müşteri ver
mekle mükelleftir. 1 inci art
tırmada pey koyan alıcıdan 

koyduğu peyden ayni şekilde 
mesul tutulur ve aradaki fark 
icraca tahsil olunur. Fazla ma
lumat almak istiyenlerin 35-540 
numaralı AJaşehir icrasına mü
racaatları ilan olunur. 

638 ( 304) 

uayenehane ak 1 

Doktor 

Kemal Satir ., 
Memleket hastanesi 

D:ıhiJiye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka,antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Öz Tlirkçe karşılıklar - 301 -

Şekva etmek - 1. Ya- Ot kıymuğu (Ateş kırıntısı 
nıkınak 2. Yanmak (Derd man.) 6. Saçıntı 7. Sağın 8. 
yanmak, derdine yanmak) 3. Serek 9. Uçgun, uçkun 
Yanıp yakılma!.:, yanmak ya- Şeref - 1. Ayağ 2. De-
1 .. ılmak ğer (Kıymet man.) 3. Obut 

Şelale - 1. Ç.:ığıldak 2. 4. Öğünç, övünç (Meharet 
Çağlak 3. Çağlan 4. Çağlar man.) 5. Öğünme, övünme 
5. Çağla) an 6. Çavlan 7. (fftihnr man.) 6. Sıy 7. Şay· 
Çaylan 8. Saldırmak 9. Uçar !ığ, şayhk 8. UJulu'ı: 9. Ün 
(mec.) 10. Yücelik 11. Yükreklik 

Şemail - 1. Bunuğ, bu- Şerefini ihlal etmek -
nuk 2. Terez 3. Yüz Satkamak 

~ems (Şcmis) - Gtin, 
1 

Şerefli - 1. Ak almlu 
güne 2. Arığ 

Şemsf! :ıt - 1. Günck Şerefsiz - Basıncak 
~. Güne li'c 3. Güney Şeref vermek - 1. Ulu-

Şems ye - 1. Günc'!k hımak 2. Yarıtmak 
2. Güne [ k 3. Günlük 1 Şerh - 1. Açma 2. Gen-

Şemın (etmek) - Kok- time 3. Yora 4. Yorum 
Iamak Şerhetme'c - 1. Açık 

Şcn::at - 1. Alça'dık 2. anlatmak 2. Genitmek 3. 
A"agı& k 3. Baya:ıtk 4. !Çö- .(anıtmak 
talük Ş-rha - 1. Cık 2. Dilim 

Şeni - 1. Alçakça 2. 3. Tıke 
Bayağı 3. Kötü Şerha şeı ha etmek - 1. 

Şep - 1. Gece 2. Tün, Girmek, yırmak. yarmak 2. 
cl"in Cikt(-mek 3. Dilmek, dilim, 

Şephun - 1. Gece bas- dilim etmek 
kını 2. Tün baskını Şerait - 1. İl tüzer 2. 

Şeppere - 1. Carkanat, Nom 3 Tura 
yark<ınat 2. Gece kuşu 3. Şerif - 1. Tuı·han 2. 
Kayışkanat 4. Yarasa, ya- UJu 3. UJu soylu 
rısa Şerik - 1. İk i:ıük 2. 

Şeptap - 1. Ateş bö- Koldaş 3. ·ortak 4. Ortakçı 
ceği 2. Işık böceği 3. Şıllak 5. Yarcı, yarşı 
böceği . . Şerir - 1. Celgel el 2. 

Şer - 1. Isizlik 2. Kö- lsiz 3. l' ötü 4. Yablak 5. 
tülük 3. Şok 4. Yağuzluk Yavuz 
yavuzluk tEski şive) 5. Ya- Şerirlik etmek - 1. Cım-
man guklanmak 2. Soklamak 

Şerait - 1. Alus (Hal ş l k f ercm - . Utanç, utan-
ve ·ey iyet man.) 2. Budak- ma 2. Ut~nganlık 3. Utanış 
lar 3. Sıltu 4. Utluluk 

Şerrare 1. Çakın 2. Şetaret - 1. Gönçlük 2. 
Çının 3. Kığılcım 4. Koi 5. Şakraklık 3. Şenlik 



Sahlel to 

T ur~tlu icra Memurluğun
dan: 

İzmir E"naf ve Ahali banka
sına 7986 ve 12555 lira Akhi
'ar Tütüncüler banka.sına ve 
2161 lira 13 küruş Turgutluda 
Hasan Şevki ve Yaşara ve 
30993 Jira İzmirde tüccardan 
ve fabrika hissedarlarından Ya 
ko Bencoyaya borçlu Kasaba
da KırkağaçlıJar fabrikası his
scdarlarmdan Kırkağaçlı İsmail 
Hakkının Turgutluda bolvar 
üzerinde kain fabrikanın hu 
kısmından üç hissede bir his
sesı. 

Bulvar üzerinde ve tapunun 
Eylül 1931 tarih ve A numa
rasında kayıtlı sağı İsmail Hak
kı ve Rağıp ve Y ako Benco
ya fabrikası solu urgancı oğlu 
Süleyman veresesi arkası yol 
ve Çınaroğlu Ali ve önü bul
var caddesi ile mahdut birinci 
ve üçüncü katı vals ve dördün
cü katı buğday kurutmağa 
mahsus termos daireleri ve iki 
buğday deposu ve beş parmak 
mahzeni ve bir torna dairesini 
havi Ponyano markalı 115 bey
gir kuvvetinde olduğu muhar
rer olup vaziyet ve takdiri 
kıymet esnasında işbu maki
nanın 80 beygir kuvvetinde 
inen mazot ile müteharrik 4 
katlı ve 726 metre 50 santi
metre sahalı bir bap un fabri-
kasının borçluya ait üç hissede 
bir hissesi peşin para ile açık 
arttırmaya çıkanldığı. 

Takdir olunan kıymet: Fab
rikanın heyeti umumiyesi 45731 
lira 58 kuruştan ibaret olduğu. 

Arttırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat 2-4-1935 Salı günü 

-::rrri'Plr::m-

saat 14 ten 16 ya kadar Tur
gutlu icra dairesinde birinci 
ihalesi. 

1 - İşbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 2-3-1935 
tarihinden itibaren (485) nu
mara ile Turgutlu icra daire
sinin muayyen numarasında her 
kesin girebilmesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler işbu 
şartnameye ve dosya numarası 
ile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
115 nisbetinde pey akçesi veya 
milJi bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilmesi lazımdır. 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alacaklılerın ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dahil 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç ka
lacaktır. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları ta
mamile kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl-
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 
75 ini bulmaz veya satış istiye
nin alacağına rüçhani olan di-

- 302- Öz Türkçe _ karılıklar 

Şetm (Şetim) - 1. Söğ- Kip S. Tayuk 6. Tür 
me 2. Söğü, söğünç Şıklaşmak - Tayuklaş-

Şatmetmek - Söğmek, mak 
söğüp saymak Şiar - 1. Uran (Parula 

Şevk - 1. Çöğül 2. De- man.) 2. Uyak 
lehe 3. İstek 4. Sıtkı 5.Suk- Şiddet - 1. Artukluk 2. 
lanma Berklik 3. Çokluk 4. Hız 5. 

Şevksiz - Kınansık Kakınç 6. Katılık 7. Kıstak 
Şevk vermek - Komut- 8. Kızı 9. Sertlik 10. Sıkı 

mak Şiddet göstermeğ - 1. 
Şevkini teşdid etmek - Sarsıtmak 2. Tıgramak 

Ölçermek, ölçerlemek Şiddetlenmek - 1. Ağır-
Şevki kırılmak - Ya- laşmak (Hastalık hakkında) 

nıkmak 2. Azgaşmak 3. lsrınmak 4. 
Şevket - 1. Erkliğ 2. Kızmak, kızışmak 5. Sert-

(avut 3. Kut leşmck 6. Sıkılaşmak 7.Tuy-
ŞevketJi - Böğü, böklü mak 7. Yeğinlemek 9. Ye
Şey - 1. Buyum (Em- yinnemek 

tia, maslahat, hacet, zaruret Şiddetli emir - Kadagan 
man.) 2. Neme, nemerse 4. Şifa - 1. Arılma 2. Em 
Nenğ 5. Nerse (Mevzu "Oh- emleme (İlaç, ilaç verme, 
jet" man.) 6. Nese 7. Nes- ilaçla şifa vermek man.) 3. 
ne 8. Nime Esenlik 4. İyileşme, iyi ol-

Şeyda - 1. Coşkun 2. ma 5. Onultma (Tesfiyc 
Çılgın 3. Tilbc man.) 6. Onur 7. Ot (İlaç 

Şeyh - 1. Abışka (Yaş- man.) 8. Savgu 9. Süsü 
lı ihtiyar man.) 2. Ata (Ba- Şifa bahş - İyileştiren, 
ba man.) 3. Avıçga (Yaşlı iyilik veren 
man.: 4. Baba (Yaslı ve Şifa bulmak - 1. Arıl-
tekke başı man.) 5. Dede mak 2. Aslamak 3. Bımk-
(Büyük baba yaşlı tarikat mak 4. Eyi)eşmek, iyileşmek 
koca5ı man.) 6. Karı (lhti- 5. Eyi olmak, iyi olmak 6. 
yar1amış man.) 7. Kart, kar- Onalmak 7. Onulmak 8.Ön
tay (Yaşlı man.) 8. Koca getmek 9. Sağalmak 10. 
(İhtiyar ve büyük man.) 9. Sağlamak 11. Savmak 12. 
Tayşı (Reis man.) 10. Yaşlı Suvramak 13. Savukmak 14. 
(İhtiyar man.) Savuşturma 

Şeyhuhat kesbetmek - Şifa bulmaz - Onma-
1. Karımak 2. Kocalmak dık, onmaz 

Şeyhülbeled - Kocabaşı Şifa bulur- Onulur 
Şeytan - 1. Çitgez 2. Şifa vermek - 1. Bü-

İçkek 3. Şamnu 4. Taya 5. türmek 2. Eyileıtinnek 3. 
Uzut, üzüt 6. Yıyık Onartmak 4. Ondurmak 5. 

Şık - 1. Cartı, yarlı 2. Onuldurmak 6. Ongaltmak 
Güze!. süslü 3. Kas. kos 4. 7. Sağaltmak 

Yenı Asır 

ğer alacaklılar bulunup ta be
del bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 

mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
ençok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
güuü olan 17-4-1935 Çarşamba 
günü ayni saatte ikinci ihalesi 

yapılacak erttırmada bedeli 
satış istiyenin alacağını rüçhanı 

olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala-

Yety EXTRA 

Alaşehlr icra Daire
sinden: 

Dosya sayısı: 9351237 
Alacaklı: 234 sayılı Alaşehır 

zirai kredi kooperatifi. 
Borçlu: Yenice mahallesinden 

şapkacı Mahmud. 
Borç mıktan: t26S) lira ile 

faiz ve masraflar. 
Borcun müstenidi: (Dört) par

ça sened. 
Gayri menkulün cins, hudud 

ve miktari: 

caklılarının mecmuundan fazla
ya çıkmak şartile en çok artı
rana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezse ihale yapı
lamaz. Ve satış talebi düşer. 

Borçlunun uhdesinde kayıtlı 

o!up çataltepe mevkiinde T eş
rını evvel 930 günlü ve 64 
sayılı tapu senedine bağlı şar-

Bıçaldarı Eşsizdir kan: Tatar Abdullah, Necip 
Türkiye için deposu : M. ve Mehm~d Ali bağları, garben 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

Ve R Ak belen ekmekçi Halil oğlu Mustafa, 
ŞERİDÇİLER No. 1 şimalen: sahibi sencd Mahmud 

verilen mühlet için de parayı 
vermezse ihale karan fcsholu-

1164) 26 - 78 ( H. 3 ) -" müfrez bağı, cenuben: tariki 
~~Ll!2:ill'•lllCl5i::ns;aZı:'7'fA:iil'W!i1ŞmJ~+m:N&:ıDiiilmlm••-"' am ile mahdud olub bir par-

narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzu etmiş olduğu bedel!e al
mağa razı olursa ona, razı ol
maz ve bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya 
çıkarılarak en çok arttırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüz
de 5 den hes::.p olunacak fciz 
ve diğer zararlar ayrıca hük
me hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcadan tahsil olu
nur. 
Yukarıda gösterilen fabrika

üçte bir hissesi 2-4-1985 tari
hinde Turgutlu icra dairesinde 
icra memurluğu odasında işbu 

ilan ve gösterilen artırma şart
namesı dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 643 (302) 

* §{ki*Ji •r454 'H 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontlcen mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara UJtra -
Viole tJ.tbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 7-13 (218) 

a aags. eg ®• aça 

Öz Türkçe karşılıklar - 303 -

Şiir - 1. Ayduk 2. Cır keşlik 4. Kingeş (Meşveret 
3. Deyiş (bir türlü halk şiiri man) 5. Kurultay 6. Tanışık 
man) 4. Düzgü (daha çok (Meşveret man) 
"ııazm,, man) 5. UJufr, atlı Şüre - 1. Borak 2. Co-
13. Üğe rak, çoraklık yer 3. Tazyr..r 

Şöhreti kazibe-Kuru ün Şuriş - 1. Altut 2. Bul-
Şua - 1. Bağdu 2. Bal- gağ, bulgak 3. Kargaş 4. 

kuv 3. Cuğ, Çuğ, Çus 5. Kargaşa, kargaşalık 5. Ka
Çakıın, sağım, şakım 6. Çı- rışıklık 6. Karkaşa 7. Ar
vak, çuvak, şuvak 7. Işık 8. samba!ık 8. Usluk 
Işın 9. Kündün 10. Yağtu Şurfı - (etmek) Başla-
yahtu, yaktu 11. Yaşuk, mak 
yarık, yaruk Şuur - 1. Anlama, an-

Şubat - 1. Gücük, kü- Iayış (idrak ma.~) 2. Bilgü 3. 
çük 2. Güdük ay 3. Küçük Biliğ 4. Es -5. Oğ, ök 6. Sa
ay 4. Pulan ay gın 7. Sana (tahayyül man) 

Şube - 1. Ayru 2. Bağ 8. Sezek 9. Tanıma 

(kabile şubesi man) 3. Ba- Şuurlu - 1. Anlı 2.Bilge 
ğana 4. Bellik 5. Bölke 6. 3. Oygur 
Bölük 7. Bölüntü 8. Budak Şuursuz - 1. Bilgisiz 2. 
9. Caka! 10. Dal 11. Kezelc Bön, mönğ 
12. Kıp 13. Kısım 14. Oğul- Şüceyre - 1. Ağaççık 
duk 15. Pölek 16. Pölgün 2. Fidan 3. Gecek 4. ilki 
17. Saçak 18. Sala 19. Ta- 5. Tüp 
kım 20. Tarmak 21. Uruk Şükr - 1. Bayırlama 2. 

Şuh - 1. Atak 2. Kıçığ Öget, övet 
3. Koçak 5. Şen Şükran - 1. Arasan 2. 

Şuie - 1. AJav, alev 2. Kulduk (ubudiyet man) 3. 
Cılt 3. Işık 4. Uyguç, uzguç Utluğ 
5. Yalaza 6. Yalın Şükranı minnet arzetmek 

ŞuJedar -1. Alavlı alevli Öğmek 
2. Işıklı 3. Tutuşmuş 4. Yallı Şükufe-Çiçek 

Şulefeşan-Koylan Şümul - 1. İçine Alma 
Şulelenmek - 1. Alav- 2. Kaplama 3. Kapsama 4. 

lanmak, alevlenmek 2. İldır- Sığğı, sığku (istiap man) 
mak 3. lşınmak 4. Tutuşmak Şüphe - 1. Benzeş 2. 
5. Yalınlanmak Çekingi (ihtiraz man) 3.Çi-

Şulesi zayif- Körsek zinim 4. Eşkil 5. İkircik 6. 
Şule verici - Yaldıra- İkirçgü 7. işkil, içgil 9. İyer-

yıcı çinlik 9. Kedlk 10. Kurgu 
Şum - 1. Irkı) 2. Kut- 11. Kuşku 12. Küşüm 13. 

auz 3. Uğursuz Sanu (zan, hayal, vahın man) 
Şuralık - ErçeUik 14. Sezik, sizik 15. Tan 16. 
Şura - 1. Cankı 2. Da- Uşukluk 17. Yala 

nışık (Meşveret man) 3.Ken- Şüphe etmek - 1. Aı-

çada (16) dönüm çekirdeksiz 
üzüm bağı. 

Vaz!yetteki evsafo . 
Şarkan tatar abduilah ve ne

cip ve mchmet ali bağlarını 

ayıran bark, garban ekmekçi 
halil oğlu mustafa, şimalen sa
hibi senet mahmut iken icraen 
934-146 dosya ile paşa oğlu 
ahmede satılan bağ, cenuben 
umumi yol ile mahdut olup 
içinde üzeri kiremitle örtülü bir 
baraka ve bir su kuyusu ve bir 
kaç akasya fidanı mevcut ba
ğın cenup kısmı bir yaprak 
vasat kısmı iki yaprak ve şi
mal kısmı dört yaprak olmak 
üzere (bir hektar iki bin eIJi 
iki metre) yenice çekirdeksiz 
üzüm bağıdır. 

Muhammen kıymeti: 
Bağın heyeti umumiyesine 

(Sekizyüz) lira kıymet konul
muştur. 

Birinci artırma : 6-4-935 Cu
martesi günü Alaşehir icra dai
resinde saat 14 den 16 ya ka
dar müddet içinde açık artır
ma ile yapılacaktır. 

Artırma Şartları : 
1- İşbu gayri menkulün ta

mami yukarıda yazılı ~ün ma-

hal ve saatte açık artırma su
retiyle satılacaktır. 

2 - 26-2-935 gününden iti
baren bir ay müddetle arttır
maya konmuştur. Şartname ic
ra divanhanesine ve muktezi 
yerlere asılmıştır. Herkes ta-

rafından görülebilir. Arttırmaya 
iştirak için muhammen kıyme-

tin yüzde yedi buçuk nisbetin
de pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubu ol
ması şarttır. Bu şekilde müra-
caat edenler arttırmaya iştirak 
ederler. Alacaklıdan pey ak
çesi ve teminat alınmaz. Mu
ayyen gün ve saatte yepılan 

arttırma neticesinde gayri men
kul üç defa nida ettirildikten 
sonra sürülen bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
buldoğu takdirde alıcı üzerinde 
gayri menkul bırakılır. Aksi 
takdirde alıcının arttırmadaki 

taahhüdü baki kalmak suretile 
gayri menkul hakkındaki art
tırma 15 gün müddetle uza
tılır. 

İkinci arttırma ise 22-4-935 
gününde Pazartesi günü Ala
şehir icra dairesi önünde saat 
14 ten 16 ya kadar müddet 
içinde son arttırması yapılır. 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki hak, faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı 
evrakı müsbitelerile (20) ~ün 

'1 Man 193!-a 

lzmir Beledlyeslndel1 = 
150 lira bedeli keşifli karşı· 

yaka branşmanları için 100 adei 
kesme musluğu satın alınınası 
işi belediye başkatiplik kale· 
mindeki şartname ve keşifna· 
mesi veçhile ve açık eksiltıne 
ile 12-3-935 Salı günü saat 
16 da ihale edilecektir. İştirak 
için 12 lira muvakkat teminat)• 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki arttırma ve ek· 
siltme komisyonuna geliniz. 

584 (277) 25 ve 1-5-10 
1 - Beher tonu 7 lira be· 

deli muhammeneli belediye uıı 
fabrikası için alınacak olaP 
700 ton soma maden kömüril 
belediye başkatiplik kalemin· 
deki şartnamesi veçhile pazar 
bkla 10-3-935 pazar günü ~a· 
at 16 da ihale edilecektir. iş• 
tirak için 368 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa· 
ata kadar belediyedeki komis· 
yonuna müracaat edilir. 

2 - Beher tonu 250 kuruŞ 
bedeli muhammeneli un fabri· 
kası için satın alınacak oları 
7 50 ton zeytin piri nası beledi· 
ye başkatiplik kalemindeki 
şartnamesi veçhile pazarlık]• 
10-3-935 pazar günü saat 16 
da belediyede ihale edilecektir. 
İştirak için 141 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün ve sa· 
ata kadar belediyedeki komis· 

yonuna müracaat edilir. 
646 (303) 

içinde icra dairesine bildirme'" 
leri lazımdır. Aksi halde hak· 
ları tapu sicillile sabit olmadık· 
ça arttırma tutarının paylaşma· 
sından hariç tutulurlar. irtifak 

hakkı sahipleri de ayni şekild• 
müracaate mecburdurlar. Gayri 
menkul üç defa nida edildik· 
ten sonra en fazla isteklisi üze
rinde bırakılacaktır: Şukadar kl 
sürülen bebel tahmin olunan 

kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmazsa üzerinde bırakılma 

2280 sayılı kanun mucibince 
geri bırakılır. ve borç beş sencs 
müddetle ve beş müsavi taksite 
rapto!unur ve gayri me6kul 
alacaklı üzerinde kanuni ipo
tek edilir. Ve borç şu suretle 
tecil olunur. 

Dellaliye ve tapu masrafları 
malı alana aittir. Alıcı satış 

tutarını istendiği anda verme· 

ğs mecbur olup iki arttırma 
arasındaki farkı ve mahrunı 

kalman % beş faizi vermekle 
mükelleftir. Alıcı satılan gayri 
menkul bedelini vermediği tak· 
dirde ilk müşterinin koyduğu 
bedel üzerinden birinci müşte
riye teklif olunur. Kabulünde 
anın üzerinde ihalesi icra edi
lir. Oda razı olmazsa veya bu 
miktar· bedelle alıcı çıkmazsa 
üzerinde bırakılma bozulur. 
Ve gayri menkul (15) güı 
müddetle tekrar artırmaya ko· 
nur. Ve en fazla artıran üze
rinde bırakılır. Her iki halde 
ihaleler arasındaki farkı ~e 
% beş faizi birinci müşteri 
vermekle mükelleftir. 

Birinci arttırmada pey ko
yan alıcı da koyduğu peyden 
aynı şekiJde mes'ul tutulur. 
Aradaki fark icra dairesince 
tahsil olunur. 

Fazla bilgi almak istiyenleriıı 
Alaşehir icra dairesine 9.35 
- 237 sayılı dosya ile müra· 
caattları ilan olunur. 

649 (301) 



Yeni Manifatmacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMIR 

Toptan Satı' 
MahalH: 

·Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 

"DEPOSU 

ı .. ~men dökülmesine 

KANZUK ic.zaııan es_ 
ınüstahzarahndan. 

XOMOJEN: Saçların 
dökülmes:ne ve kepek

lenınesine mani olur. 

KOMOJEN: .Saçların 
köklerini kuvvetlendi-

KOMoJEN : Latif 
rayihalı bir saç losyo

nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa
zalarından arayımz. 

{993) 

. Şehrimizdeki 
· ecza_ depola
. · iile eczane-

- ~ .ler~ede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

u 

isteyiniz. 

1 .. 

GRiPTEN KORK 
Grip, Nezle, bronşıt, romatizma mevsimindeyiz.. 

Kendinizi üşütmemeğe dikkat etmekle beraber 
Sabah Akşam Birer Kaşe 

S!J liil 

1 1 
ALINIZ 

G • • . En şidddetli baş ve diş ağrılarını, üşünmeden mü
rı pın . tcvcllit siı:Br, bel ve adale ağrılarını teskin eder. 

GriP-in : Mideyi bozmaz, Kalbi yormaz. 

Gripİn • Radyolin Diş macunu fabrikasının mutahassıs 
, • Kimyageılui ta.rafından imal ediJmektedır. 

Wer Eczan~e Bulunur. Flaff 7,9 Kuru,tur 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk Mamaya 

.A • 

I~A.KTIIW 
ile başlayınız 

Çocuk hastahklan mutebassrsr Dr. Bay Ali 
Vahit tarafmclan sureti hususiyede hazırlanan 

LA kt • Çocakta bazunsnhk, 

a 1 D saaa,, islaaJ Ye kulllltıİlar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri ,.~. 
Aileri itlek •ı deni" Hlea kartanr. . 
Umumi Depo : 

LUT Fi K.ROM 
Ecza Deposa 

Gripi önlemek için 

· Iaıaı:rl p 
TABLETLERi 

Bat Agrısı, Ne:de Ve Vücut Kırgınlığım 
T e7namen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruttur 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikalar1 

Şirketi 
Şehitler Caddesi Makara Sokak 

Posta Kutusu 12& lzmlr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tek v~ müteaddit katla PAMUK lPliKLEll, boyaaJr. kaı-
terleair, katlamr Kırmızı ve Mavi BOYALARIN çeşitleti: 

FIA TLARIMm iSTEYiNiZ. 
3-3 283 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK. ŞUBESi 

IZllllB 
Mli~R f{ EZ l : H' KR.t l ~ 

Almangada 175 Şubest Mevcuttur 
Be•ma1e Ye ihtly•t akçesi 

, ,.. . 165,0001000 RRybsmark 
l urkıyatle Şnbelerı : IS'l'ANBUI~ ve IZMtR 

.. llı~~r~~ Şnbeleri: RAHlR.E Te lSKENDFallYE 
Her turlu banka. muaıa.elatnı ita ve k b l d 
c ALMANYA1>A . a u e er 

seyahat, ıkamet tahsil ve sair& için 
eu ebv~n 1ııeraitle REO lSTRR:\1 ARK sahlır. • Ch - 1) 



F ratelli Sperco 
Vaour Acentesi 
R0 YALE NEERLANDA!S 

KUMPAN>Y ASI 
C ~NYMEOES vapuru li

m ., P11°%da olup 28 şubata An
•e R,, terdam, Amsterdam 
le 1-' .. 'Tlburg iç·n yük alacaktır. 

'' ~F.c; vapuau 10 martta 
r. n ··iikünü boşalftıktan son
ra iur,...as, Varna ve Köstence 
iç111 v'ik alacaktı 

O E;TES vapuru lOn:artta 
ıe 1 o 14 martta Anvers. Rot
bar lam, Amsterdam ve Ham
bu""' limanları için yük ala
takbr. 

CERES 23 marttan 28 Narta 
Jiadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINİEN 
HEDRUN vapuru 2 martta 

Rotterdam, Hamburg, Copen
liage, Dantziğ, Gdynia, Gote
harg Oslo ve İskandinavya li
manlan için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
iage, Dantzig, Gdynia, Gote
hurg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için vük alacaklir. 
tATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
İzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 12 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yik alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doiru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 
5ERVICE MARİTİM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar
.elon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marıilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
aliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
ltınası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

• v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

THESSALIA vapur 5 ınartta 
bekleniyor. 7 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen Jimanlanna yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp AN
VERS, Rotterdam ve Hamliurg 
limanların~ -yiik...alacaktır. 

TRO'f'BURG vapuru 23 
martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 3 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 
EXECUTİVE vapuru 19 mart 

ta bekleniyor. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
ikametkahını Birinci Kor

donda Tayare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
' Muayenehane Telefonu: 3452 

Yeni jlsır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
, CENDELi HAN BİRİNCl 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
MARONIAN vapuru 21 şu

batta Londra, HuU ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a1acaktır. 

EG YPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svanıea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zareanda Londra 
ve HuJI için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve 5, an
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üıerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
2712/935 · BEOGRAD 

6/3/935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBIN 
20/3/935 S. S. BEOGRAD 

G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 
Pire, Selanık, ve Dedeaiaç 
limanları için yük alacakbr. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ r ARA iLE BOL 
I S I :K: 

Y ALNJz iÇi GAZLI 

Lambala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞ'fE~tALCILAR 
Malzemesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

~~......_.l'ft"'~----<25) ">'!.~!-·3~- ·-------~---------..... --
· -ı\caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Um11m Hastaların ı~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
bazları, kemik liastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
-müteharrik el ve ayaidar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul !laatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
b~ . 

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

...................................................................... : 

• . . .. . . . 
• • 

. 
SIHHAT BALIKYAGI ~ 

Norveçyamn h·alis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmU,tUr 

Yegane Deposu 
Baş durak 

Bamai Rilzlıet 

Sıhhat Eczanesi 

. . . . . . . . 

:.. ................................................................... . 

Daima En Latif En Sabit 
Kot ulardır 

M.DEP. S.FERIT ŞiFA 
ECZAHANESI 

KIŞ GEl"'DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı izmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalli : Kestane pazarında No. 10 
• (885) Telefon 3937 

Brlstol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiJer Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları IJl'armaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile .. stanbulun en s~vimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

D• kk t • Bütü~ Egelilere Brı· slol s.irke-
1 8 • Beyoglunun cıde 

O ani• '-?e otelini ta~siye sm J ederız 

~irketin Merk ez ve .FRhrikası: hmmle Halkapınardadır 
·Yerli PamulJundan Al, 1 aggare, Köpekbaf, DetJlrmen, 

Gegtk ve Leylak Markalarını lıavi he r nevı J{at.ıot bezi 
imal eyl~mekle olup malları A vrnpauın ayni tip men11u 
oa tma faiktir. 

Telefon Ro. 2211 ve 308'1 

Eczacı Kemal Aktaş 
Eczanesi Hilal 

KOLONYA VE ESANSLARI 

ı. 
~ .. -· 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altmruya, Fulya1 Y aaemin, Ley""', 
Menelqe, Sonhatıra, Ak.-dnefi, AmWer. ı: ,,. 


