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Silahlanma Rekabeti 
••••• 

Eski Yunan Dış İşleri Bakanı 
Bunu Harp Başlangıcı Sayıyor 

ATİNA, 30 (Hususi) - Ve
nizclist fırkasma mensup bu
lunan sabık Dış işjeri bakam 

Bay Mihalakopolos dış siyasa 
hakkında şunları söylemiştir: 

- Balkan antlaşmasma Yu
goslavya vt: Roman) anm da 
dahii bulunmaları Yunanistanın 
bütün dış siyasası üzerinde 
tesir yapmaktadır. Yunanistanı 

tünün birinde peşiman olaca
iımız manevi ve maddi karı
tıkJıklara sürüklememekliğimizi 

l•ınenni ederim. Savaşı yakın 
aörmiyorum. Siyasal adamlar
dan çoğu böyle bir felaketin 

6nüne gcçmeğe çalışıyorlar. 

Silahsızlanmadan bahsedildiği 
hu günlerde her ulusun büyük 
h•rpten önceki silahlanma mas-

rafının iki katını sarfettiğini 

herkes bilir. Silahlanma işle

rindeki rekc.bet barbın baş
langıcıdır.,, 

Bir Sür-ü Tahminler 
LONDRA,31 (H.R) - Daily 

Sc!graph gazetesine göre Yu
goslavyamn Roma anlaşma

sından doğan endişeleri gün-

den güne artmaktadır. Ayni 
ırazeteyc göre M. Mussolini 
Balkan antlaşmasını küçük ant-

!aşmadan ayırmağa çalışmak- . 
tadır. 

Yugoslavya ise İtalyan aleyh
tarlıiı ile Sovyetlere yaklaşmak

ta olup Türkiye ve Yunanista
nm da Roma anJaşmasma işti· 
rake çağmlmalarını istemek· 
tcdir. 

Yeni Asır 

ki adalar Gençleri 
.............................................................. ._ ...... c, 

Dernel{ Reisine Atina Polis Müdürü 
"İtalya ile Bir l\1esele İhdas Edebilecek İşler Yapmak-
tan Çekinilmesi 
İSTANBUL. 31 ( A.A ) -

Atinadan İstanbul gazetelerine 
bildi.ili yor. 

Lüzümunu Tevsiye Etmiştir . ,, 

Başbakan bay Çalderis dün 
atina polis müdürünü çağıra-

rak İtalyan mektebinin taşlan
masına meydan verenler hak

kında ne yapıldığını sormuş

tur. 
Polis müdürü, bunların aran-

dığmı ve mektebin daimi bir 

mubaf aza albnda buluduğunu 

söylemiştir. 

Bir gazete bu havadisi ver

dikten ve İtalyan elçisinin 
geçen gün başbakanı gör

mesınm bir teşebbüs ma
hiyetinde olmadığım söledik

ten sonra diyor ki; 

Bu ziyarett~n maksat İtal
------------11:11&t!®E • • • • • 

yan mektebi hadiscsile on iki 
adalarda olan işler hakkında 
verilen haberlerin hakikate te
vafuk etmediğini dostane bir 
ıurctte bildirmekten ibarettir. 

Polis müdiirü dün Atinadaki 
on iki adalı gençler derneği 
reisini davet ederek, İtalya ile 
mesele ihdas edebilecek işler 
yapmaktan çekinilmesi lüzumu
nu tavsiye etmişti. 

Sahile~ 

Istanbula 
Hareket Ettiler 
Ankara 31 (Hususi) - Baş

bakan general f smet İnönü, 
Fırka. genel katibi bay Receb 
Peker ve İç işleri bakanı bay 
Şükı ü Kaya İstanhula hareket 
etmişlerdir. 

Gümüş Paralar 
İstanbul, 31 (Hususi) - 25 

ve elli kuruşlaklar da önümüz
deki hazirandan evvel tedavüle 
çıkarılacaktır. 

Tahrif Yapan 
Memur 

Japonlar Rusya ile Londra Görüşmele 
~ Harba Mı .~~~ırlanıyor? Almanya-Lehistan Misaka Girmezse 

• 

İSTANBUL 31 ( Hususi ) -
İcra defterlerinde tahrifat ya
pan bay Kadri Adil adlı hir 
icra memuru hakkında tevkif 
kararı verildi. 

Grip Salgını 
İstanbul: 31 ( Hususi ) -

Mevsim icabi hüküm sürmek-

~us Mogolistanını Ele Geçirmek ba~:::;:; 3i~e (AD~) ba[.:::: ~:~~i~: t~ ;r,:ka~t'~:~~,~= 1 ~:~1;!t!~ K:::ac;!' •. :·~::;;: 
için Asker Tahşit Ediyorlar Londrada yapacakları konuş- Fransa - Sovyet Rusya ve Çe- larının Versay muahcdesindeki 

de olan grip salgınından mek
teblerde talebe adedi yarıya 
düşmüşdür. Hastalı~a karşı 
tedbir alınıyor. 

POMA . 31 ( H. R ) _ Çin için Haylarda asker tahşit et- malar hakkında Royter Ajan- koslovakya He tedafüi bir itti- askeri hükümlerin bir taraflı 
Ç~vrelerinden ielen duyumlara mekte olup ilk hodef olarak sının aldığı malumata ~öre, Al- fak yapacaktır. Halbuki böyle olarak feshi aleyhinde Romada 

G. Kazım 
İstanbulda före Japonya Jeholdaki hare- . . . manyanın şark misakına iştiraki bir ittifaki İngilterenin tek bir tanzim olunan Fransız ~İtalyan 

katı ile hakimiyetini doğu Mon- Hayların lOO mıJ '-~~alınd~ :u- lüzumunda daha şimdiden İngil- taraflı bulmaktadır. Binaen- beyannamesinin tasvibi husu- İstanbul 31 ( Hususi ) - Bü-
rolbtanına da teşmil etmek lunan Bornoko golune a ar tere ile Fransa anlaşmış bulun- aleyh İngilterenin şark misakı sunda da Londrada müsaid bir yük ku~~ltay başkam General 
enıelindedir. Japonlar Sovyet uzanan mıntakayı işgal etmek maktadırlar. Fransa açıkça an- lehinde olarak terazide bütün hava bulmaları çok muhtemeldir. Kazım Üz•lp Ankaraden geldi. 
lr!ongolistanını ele geçirmek niyetindedirler. • •, , • a e .. • • • O 

Vekiller 
Heyetinde 
ANKARA, (A.A) - İcra ve

lriUeri heyeti bugün başbakan 
laınet İnönünün başkanlıiı al
bnda toplanarak muhtelif işler 
•zerinde ~örüşmelerde bulun
llluş ve bu itlere ait kararlar 

l'erınittir. aynı zamanda butop-
1-ntıda dıı bakam Bay Tevfik 

R.üştü arasın 1eyahatı hakkın
da verdiii izahatı dinlemiıtir. 

Yeni Gümüş 
Paralar 
Şimdiye Kadar Bir Bu
çuk Milyon Lira 
llasılmışbr. 

İstanbnl 31 (A.A) - Gü
ınu, liralar:n basılmasına de
'fatn edilmektedir. Şimdiye ka
dar bir buçuk milyon lira ba
•ılnıaş ve vilayetlere gönderil
iniştir. Dün İstanbul piyasasına. 
>Üz bin lira gelmiştir. 56 ve 
25 kuruşluk~armda kalıplan 
lı•:ıırlanmıştır. Bir haftaya ka
dar basılmaya başlanacaktır. 

Bir gazetenin bu paraların 
•ıkeri fabrikalarda basılacağı4 
~a ~air neşriyatı yanlıştır. As
crı fabrikalar yalnız nikel pa

~•ların pullarını kesecektir. Ni
cl Paralar on beşer kuruşluk

tur. 

Bugün 

Ticaret Filomuz 
4500-10000 Ton Arasında 
O~ Vapur Alınacakhr 

Istanbul, 31 (A,A)- Devlet 
demiryollan idaresinin yenı 
planı mucibince beheri 4500 
10000 ton arasında on yeni 
vapur yaptırmak ve bedellerini 
taksitle ödemek üzere müna-
kasa açılacak ve vapurlar bi
rer buçuk senede ikişer tane 
oJarak teslim edilecektit. 

Dr. Schacht 
Vis Şansölye 

Roma, 30 (H.R) -- Rayşbank 

müdürü ve Ökonomi bakanı 
Dr. Schacht'in Vis Şansölye 
vazifesini de hu ay başında 
deruhte edece~i söyleniyor. 

Roman yada 
G~ip Salgını Var 

PARIS, 31 (H.R)- Bükreı
ten bildiriliyor: Bütün ülkede 
bir grip sal~ını vardır. Şehir
lerin çoiunda mektepler ka
Patılmıştır. Devlet müessesab 
ile hususi muesseıelerde me
murların çoğu hasta oldukla
rından devair memursuz kalmış 
gibidir. Çok şükürki salgın 
geçici mahiyettedir. 

Sabık Kayseri 
Zehirlemek Mı İstemişler 

Paris, 31 (H.R)- Sabık Kay
seri zehirlemek için bir teşeb
büs yapıldığı duynmu Doornda 
tekzip edilmiştir. 

Lalenin 
Dayanlimaz Proğramı 

1-Kenınaynar hafiye 10 kısım 
2-Fredrik Marş ÇELİNİ 10 kisım 
3- Renkli Miki Mavs Komik 
4- T urkçe F oks dünya havadisleri 

Fragmanlar. Vesaire 
Bunların beoıi iUc ırlefa hu~ Lalede 

Meriç Ve Tunca Suları . .Pedeağaç Treninin 
Çekilmeğe Başladı Uzerine Silah Attılar 

Tuğyanlar Yunanistanda Bir Çok 
Köyleri Su Altında Bırakdı 

İSTANBUL : 31 (Hususi ) - Yeniden yükselen Meriç ve 
Tunca suları sabaha karşı çekilmeğe başladı. 

A TİNA : 30 (Hususi) - Gazeteler, Meriç ve Arda nehir
lerin:n tugyanı neticesi olarak dokuz köyün ve binlerce dönüm 
topraiın su altında olduğunu yazıyorlar. Sularla mahsur kalan 
birçok köylerden istimdat edilmişdir. Binlerce koyun tehlikede 
bulunuyor. Dimotika'da 300 ev sular altındadır. 

ATİNA : 30 ( Hususi) - Larisa ovası sular altındadır. Tır-
hova ile köyler aruında irtibat kesilmişdir. 

lngiliz - Türk 
Ticaret Müzakeresi İnkıtaı Muvakattır 

İstanbul 31 (Hususi) - Ankarada devam etmekte iken inkıtaa 
uarıyan ın2iJiz • Türk Ticaret müzakeresinin ıngiliz mümessili 
ıehrımize ğelmiştir. Beyanatında inkıtaın •muvakkat olduj'unu 
ıöyledi. 

TAYYARE SiNEMASI 
Bugün 

Joan CRAVFORD ile Clark GABLE'nln 
beraber oynadıkları senenin en ungin en zarif en şuh fiJmi 

1-DANS RÜYASI 
300 güzel kızın iştirak ettiii b1iyük revüler, Muhteşem 

varyete numaraları ve en son moda tuvaletler. Ayrıca: 
2 - Sllly Symphony - Ayı ve karınca(komik) 
3 - FoKS dünya havadisleri ( Reyiame mü

racaattan evvel Nazılerin yaptıkları büyük nümayiıler 
ve mukabil tezahürat, reyiame müracaat, hastaların ~ey 
vermeleri. Mussolini - Laval mülakatı. L•valın Parıse 
avdetinde beyanatı ve daha bir çok hadiseler 

DİKKAT 
Bu büyük program için fiyatlara hiç bir zam yapıl-

mamıştır, Seans saatları ; 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perıembe 13 - 15 - 17 talebe aeansı 
Cuma 13 ilave seans 

İstanbul, 31 (Hususi) - Atinada hükümet aleyhinde hareket 
yapılacağı rivayetleri üzerine muhafaza kıtaları takviye edilmiştir. 
Dedeağac civarından geçen tnn üzerine sil~h atılmıştır. İki 

yarall vardır. Failler aranmaktadır. 

Ayasofya Müzesi 
Kıymetli Ve En Meşhur Eserlerin 

Bir Kısmı Camilere Verildi 
İstanbul 31 ( A.A) - Aya

sofya müzesi cumartesi günü 
açılacakhr. Müzenin medhali 
şimdilik Narteksi lcapısıdır. 
Sıva kısımları tamir edilince 
Alemdar caddesindeki büyük 
kapı medhali yapılacakdır. 
Ayasofya'nın içindeki bütün 
levhalar indirilmişdir. Bunlar 
fevkalade kıymetli ve en meş-

hur Türk hattatlarının eserleri 
olduğundan büyük bir kısmı 

camilere verilmiş ve en kıy
metlileri Türk - İslam asarı mü 
zesine kaldırılmışdır. 

Fırka 

Beyannamesi 
Ankara, 31 (Hususi) ·- Şu

batın sekizinci günü yapılacak 

olan say lav seçimi dolayısıld 

fırka tarafından neşredilecek 

beyanname mühim esasları ih
tiva edecektir. 

Meclis Sıraları 
İstanbul : 31 (Hususi)- Bü

yük Millet Meclisi Başkanı 

General Kazım Özalp, gazete

cilere beyanatında; Saylavların 

artması üzerine meclis binasın

daki sıraların fazlalaşdıraca
ğını söylemişdir. 

İzmir Liman Mü
dürlüğü Büdçesi 

Ankara 31 (Husu!'i) _ İzmir 
liman müdürlüğünün Şubat mu

yükat b~csi telyazısiyle 
l.unira \illdirilmiatir. 



Sahne 4 

Bir HarpOlursajaponarl 
Hindiçiniye Saldıracak - ··-·-· .. 
Fakat Fransa 

Korkacak Bir 
Umacı Masalları ile 

Devlet Değildir 
Londra, 30 (A.A) - Uzak Diğer taraftan uzak Şarkta 

şarktaki yeni karışıklıklar kar- İngiltercnin ticaretinin azaldı-
şısında ingiliz matbuatı Japon- ğına göre Deyli Meyl Singa-
yaya karşı teveccühkar vaziye~ puron şarkındaki hadiselerin 
tinden ayrılmamakta ve şayed İngiltere imparatorluğu ıçın 
Lortdranın bir müdahalesi icab- a~ ehemmiyetli olduğunu söyli-
ederse, bunun çok ihtiyat ve ycrek şunları yazıyor: 
nezaketle yapılmasını temenni ~ki sadık müttefikimiz Ja-
etmcktedir. ponya ile bir harp olursa Sin-

Morning Post gazetesi diyor gapur çok kusurlu bir üssü 
ki: bahridir. Japonyanın artan kuv-

Çin - Japon münasebetleri vetinden müteessir olabilecek 
muhakkak müşküldür. Japon yegane devlet HindiçinideKi 
faaliyeti Çinden ziyade Sovyet müstemlekeleri münasebetile 
Mongolistanına karıı tevcih Fransadır. Fakat Fransa um-
edilmiştir. Fakat bu Çine Ja- macı masalları ile korkacak 
pon kuvvetlerinin muazzam ve bir devlet değildtr. 
yakm, uluslar derneğinin ise Hsınkıng, 30 (A.A) - Man-
ıayif ve uzak olduğunu da cuko ordusu genel karargahı 
hatırlatabilir. Esasen uluıJar Mongol kuvvetlerinin Mancuko 
.kurumu, Çin ile azimkir kom- topraklarından çıkmadıklarını 
ıusu arasında müessn bir şe- ve ihtilaflı ınmtakada kuvvet-
kilde müdahalede bulunamaz. lerini gittikçe arbrmakta olduk-
Müreffeh bir Çin ortaya gel- larını bildirmektedir. 
mesine çahşan Amerika ve in- Hsınkıng, 30 (A.A)- Man-
giltere ve Fransa gibi devlet- cukodan resmen bildirildiğine 
ferin doğrudan doğruya müra- göre, Japonlar ile Çinliler ara-
caat ederek mali tetriki mesa- sında sulh müzakereleri 2 Şu-

Jenı Asn-

Fransız Bakan a Londrada 
Görüşmeler Bugün Ve Yarın Devam 

Edecektir - Bay Lavalın Beyanatı ______________________________ ... ____________________________ __ 

Londra 30 ( A.A ) - lngil
terenin Paris büyük elçisi Sir 
Jorj Klark Londrada yapılacak 
görüşmelerin ana çizgilerini 
teshit etmek üzere Bay Flan
den ve Bay Laval ile temasa 
geçmiştir. Görüşmelerin yalnız 

iki 2'ÜD süreceği tahmin edi
lirse zemini hazırlamak üzere 
yapılan gayretler kolayca an
Jaşılır. 

Fransız nazırlan Londraya 
yarın geleceklerdir. Görüşme
ler Cuma ve kısmen de Cu
martesi günü. yapılacaktır. Bay 
Lava! Parise Cumartesi akıamı 
dönmeği düşünüyor. B. Flan
denin hafta tatilini şahsi İngi
liz dostlariyle sayfiyede ıe
çirmesi muhtemeldir. 

Ba sabahki lngiliı matbua
bna göre, İngiliz nazırlarının 

başlıca maksatlan Cenevrede 
1932 de yapılan anlaşmayı can
landırmaktadır. Bu anJaşmn bir 
emniyet rejimi içinde hukuk 
müsavatının te!isi için yapıl

mışbr. O tarihten beri politika 
vaziyetinde çok inkişaflar ol
muş ve Almanyanın uluslar 
kurumuna ancak hukuk müsa
vatı verildikten sonra dönmek
teki ısrarı ile Fransız hükume
tinin tam bir emniyet sistemi 
kurulmadan Almanyamn ulus
lar kurumuna dönmesini iste
mesi yüzünden bir çıkmaza gi
rilmi~tir . 

Gazetelere göre, İngilterc
nin noktai nazarı bu mesele
lerin birbirlerine bağlı olduğu, 
hepsinin haber ve. kabil olursa 
ayni ıamanda halli icabettiği 
merkezindedir. 

Dün Fransa parlamentosun
da bir suale cevap veren bay 
Laval Fransa hükümetinin Ego
ist bir niyeti olmadığını, sade
ce bütün uluslar için müsavi 
bir emniyet olmasını istcdiiini 
bildirmiştir. 

Timesin Paris muhabirine 
göre, bu beyanat silahlan bı
rakma alanında Fransız meta
libinin asgarisini kabul ettiği 
takdirde Almanyanın Pariste 
hüsnü niyetle karşılanacağını, 

Alman hükfunetine bildirmek 
için yapılmqbr. 

Londraya ziyaretinden bah
seden B. Laval, bunun Fransız. 
ve İngiliz hükümetlerinin avru
pa politikası etrafında yapmak 
istedikleri tabü ve ıayaru arzu 
teşri.ki mesaiden bir kısmı ola· 
rak tarif etmiştir. 

orkunç -···· Bir Şerefsizlik 
Abidesi 

Londra 40 ( A.A) - Bay 
Vinton Corçil radyo ile tami01 
edilen ve Hindistan temel ya· 
sasının değişimine taalluk eden 
bir nutukta, hükumetin buna 
dair verdiği izahata teyit et
mi~ ve demiştir ki: 

Bu ciiceleır tarafından ko· 
rulmuş bir şerefsizlik abidesi-

, dir. Bunda ne plan, ne esaslıı 
bir fikir, ne kanaat, ne düıünc• 
birliği, ne sadelik, ve ne de ce" 
saret vardır. 

Macaristan 
Roma Anlaşmasını 
Nasıl Karsıladı? 

<» 

ilerini teklif etmelerinin daha hatta. johoJde T atan şehrinde 
doğru olacağı kanaatindeyiz. başlıyacaktır. -· .. ,. An aradaki Görüşmeler 
Rayşführer B.Hitler Bir Yeni Türk-lngiliz Ticaret Mukavelesi 

Beyanname Neşretti Görüşme eri lnkıtaa Uğradı 

Budapeşte 30 (A.A) - Ma
caristan Hariciye Nazırı Bay 
Kanya dış işleri siyasası hak
kında meclisi mebusan dıprt 
itleri komisyonunda Macarir 
tan-Yugoılavya ihtilafı bakkuı" 

da izahat verdikten sonra de" 
mittir ki: 

Hararetli münakaşa lardao 
sonra ihtilafın tekrar münalo" 
şasına avdet edilmemek ve 
kati surette halledilmek üzer• 
tahriri bir anlatma şekli · Ct" 
ncvre'de kabul edilmiştir. Ma" 
car hükumeti işin inkişafınl 
sükunetle takibetmektcdir. 

" M. Sosyalizm Alman Ulusuna 
Kendi Kendine İnan İmanını Verdi,, 

Berfin 30 (A.A)-
AJman istihbarat 
bürosundan: 

Bay Hitler milli 
sosyalistler iktidar 
mevkiine geçmeJeri
nin ikinci yıl dö
numu münasebeti 
ite bir beyanname 
neşretmiştir. Bun
da B. Hitler di
yor ki: 

Milli sosyalizm 
iktidar mevkiini ele 
alalı iki yıl oluyor. 
Y aııyan şahidleri 
ile gelecek nesiller 
ıçm umumi harb ·" 
nasıl kat'i bir dö
nüm noktası ol
muşsa milli sosya
lizmin ış başına 
geçme5i de aynı 

kıymette tarihi bit 
hadise olarak ka
lacaktır. 

Milli sosyalizm H. 1/itlf'J' Oeııeı·al Km·l J.tit::manlrı GöriWşyor 
Alman milletin;.! kendi kendine yapıldı. Beni iktidar mevkiine 
inan imanını vel'miş tir. Bu onun çağıran Hindenbuı·gun yası yü-

başlıca meziyetidir. yeniden zünden hu yıl dönümü bir bay-
ram olarak kutlulanmıyor. Eski 

inşa planı için dört sene iste- nizamı mahvetmedik. Fakat bi-
miştir. Fakat programın dörtte zim telakkimiz eskisine galib 
üçü yarıdan eksik zamanda geldi. 

Erzurum da 
Mrzurum, 30 (A.A)-Erzurum 

hekimler odası konferanslarına 

baflanmış Ye ilk konferans 

H.iınune hastahanesinde biitün 

t oktorla-rın ittirakile Adil ve 
Kim il tarafoul .. •erilmi.ıir. 

İngiliz - Hind Ticaret 
Misakı 

Yeni Delbi 30 (A.A) 
Teşrii meclis iki gün ıiiren 

müzakerelerden ıoBI'a ingiliz 
- Hind ticaret misakını 58 
muhalife kartı 66 reyle redet
mekt~rUr. 

Avam Kamarasında Bir istizah Fransız - İtalyan anlaşmasın• 
geJince,bunun takip ettiğimiz dı" 
şarı siyasamız tarafından hiç bir 
müşkülata maruz kalmıyacağı 
aşikardır. Anlaşma metnine 
Fransanın imzuım koyması 

bizim dileklerimizin h:ısımları" 
mız tarafından tanınması de" 
mektir. Metin değil, fakat a11-

laşma zihniyetinin tatbikidir kiı 
münasebah atiycnin inkişafuı• 

yardım edecektir. 

Londra, 30 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor : 

Yeni Türk - İngiliz muvak
kat ticaret mukavelesinin akdi 
hususunda yapılmakta olan mü
zakereler inkıtua uğram1ştır. 

Türk hükumeti İngiliz mal
lannda ve bilhass;ı. yünlü ve 
pamuklularda yapttğı konten
jan tevziatım beş şubattan 

itibaren geri almak tehdidinde 
bulunmuştur. İngilterenin An
kara büyük elçisi Londraya 

telgraf çekerek talimat iste
miştir. Müzakerelerin yakında Sıurllere ceı:a1> tı"re ıı B. Sa,1111ıeu 
tekrar başlıyacağı ümit edil- ğunu ileri surcrek İngiliz hü-
mcktedir. kümetinin h rb esnasında mal-

Bir Suale CeYap larının müsaderesinden dolayı 
Londra, 30 (A.A) - Avam İngiliz tcbaasımn yaptığı me-

kamarasında bir saylav Türk talibat hakkında Türkiye nez-
hükumetiniu harpten evvelki dinde teşebbüste bulunup bu-
zam:ına aid Amerikan metali- lunmıyacağını dış balcanı bay 
batını yerine getirmekte oldu- Saymenden sormuştur. 

• ••••&Jt• 

Bay Saymen cevaben, benim 
bildiiim harhten evele aid me
talibat halledilmiş ve son tak
sit de geçenlerde tesviye edil
miştir. Diğer metalibat Lozan 
muahedesine tabidir. 

Saylav barbdan evvelki me
talibabn mevzuhah~ olduğunu 
söylemesi üzerine bay Sayman 
kendisine tafsilat verildiği tak
dirde bunları tetkik edeceğini 
söylemi~, fakat harptan evvel
ki lngiliz mctalibatının hal ve 
tasfiye edilmiş olduğu tekrar-

Bay Sayman diğer bir sua
le cevabt-n de demittir ki; 
lamıştır. 

Macar hükiiır.eti iki latİll 
milletin Avrupa sulhuna badiıt1 
anlaşmasını büyük bir sevinçle 
kaydeyler. Ve mustakbcl İÇ 
işlere :ıdemi müdahale muk•" 
velesi müzakerabna iştirake: 
hazır olduğunu bildirir: Bu nıÜ" 
zakereler esnasında komşuları-
mızda B. Laval ve B. Musso" 
lini'nin Roma ' da gösterdiği 
kadar anlamak zihniyetini iı~ 

har ederlerse bir mukavele 
elde etmek imkanları me~" 

Bazı ticaretlerin yapılmasını 
Türk tebaasından başkasına 
meneden Türk kanununlan 
ahkim.ından İngiliz tebaasını 
muaf tutmıya imkan olmamış
tU". Bu mesele dikkatle tetkik 
olunmaktadır. cuttur. 

9••• .. il yum 

1Yunan Dış Bakanı V azi-1 Yun . ..,_a ___ n~T_e_m_e ___ I _Y asasE 
ı fesinden I~!.~~~- E!__~emiş Bay v_ e~izel~s. '( a;;n~~- Değiş-

Atina, 31 (Husuıi) - Başba- müniıtlere doğru eğildiii için tırılmeSilll istemiyor 
kan 8. Çaldaris, dış bakanı hükumet tarafından, muhake- Atina, 31 (Hususi) - Han- ve digcri de, Parlamento ta" 
B. Maksimos'un Loodrada mesiz, bir adaya sürgün edil- yadan bildirildiğine g-öre B. rafmdan onaylanan bir ya.sar• 
borçlar büyümü üzerinde ya- ıniştir. Bu .karar memurlar ara- Venizelo5 hükumetin sa.Iihiyet- veto hakkının da kendisine 
pıimakta olan konuşmalar bi- sında denn hoşnutsuzluk do- Jerini arttıracak •urette temel verilmesidir. Ancak, aynı ya!• 
ter bitmez istifa etmek düşün- ğurmuştur. Yunan memurları yasaımm değiştirilmesine kat- ikınci defa olarak daha büyiilı: 

· d ld y d . b bu karann geri alınmasını iı· iyen muhalif olduğunu ve öz b. k l 
cesın e o UiUD& aır azı g-a- . h'·k· t k ır e seriyet e yine onaylanir 

ı d h h . k temekte ve aksı takdirde hep yasanın u ume e anunu mu-
z~te er e çıkan a erlerı t~ - birden işlerini bırakmak. teh- teber kılacak bütün silahiyetleri sa artık cumhur reisi vetosuJJ" 
zıp etmiş ve B. Maksimos un d.d. d b l kt d I B Termic oldugw unu söylemiıtir. da ayak direyemiyecektir. 
M ah t d w • h k ı ın e u unma a ır ar. • -r C h . · b 

1 
d 

wra ıey • e eceırı a - D k l · d. M'd.lli B. V enizelos öz yasanın yal- um ur reısınin öy ece •-k d k. d d d w amas opu os şım ı ı ı 
iD d ~ U!.UiU~ f a orru adasmda sürgün bulun.makta• Dız iki noktada değiftirilmesine Aa 2eniş salibiyet kazanmatl 

oma. ıgını soy emı! ır. dır. Arkadaıları onun ıeri ge- lüzum rörüyor: Cumhur reisine için doğrudan doğruya. hallı 
Atına, 31 (Huıuıı) - Memur- tiriJmesini ve memurlara ait Ayan meclisinden milsaade tarafından seçilmesi doğru ı<Y 

Jar konfederasyonunun umumi iılerin topu birdell halledilme- almadan meb'uıan mecliıini rlilürse, B. Veni.zelo.s bu de' 
ltitihi il. OamulcooulA• \ro- •im \dtyA .. 1•"- daiıbaak hakkuwı TWme•i tiıildiüe b.raı kovmıyacaktır. 



, ' 
_ t_ şubat 1935 

~EZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

K E ATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

O şansına inanı olan bir oyun
cunun bir :ıara bütün servetini 
bı.ğ1adığı gibi bir şans oyunu 

Yapmışb. Fakat artık bu t:ıze 
\ıe arık sevginin çekimini du
}'Uyor ve derin bir şefkat, sa
kin bir sıcaldık genç kızı ilk 
•şıkına bağlıyordu. 

Şehirde isyan giirliyordu. Lej
Yoner1er asi İskenderyelileri 
lllızraklarilc didikliyorlardı. Ba
rikadlar yükseliyordu. Taraça
lardan, mıgferler üzerine bir 
taş yağm'..lru daşüyordu. İdam
lar birbirin takip ediyordu. 
Ekseriya, akşamları, yangın 
illlev!eri sokakları yalazfandı
tı~ ordu. 

Bu sırada sarayın taraça!ın
da, hizmetkarları savdıktan son
ra, Sezar ve Kleopatra birbi
rine sokulmuş duruyorlardı. 
Aşağıda halk kırılır, dökülür
ken o, bir kedi sokulganlığile 
i~ıkının göğsüne sokuluyor, ve 
" .. lıirin gürültüsünü duymazken: 

- Kalbinin çarptığını duyu
ı -ı:u.n, diyordu. 

sun· ast 
Kiiçiik kraliçeye karşı bir 

luikast örülüyordu. 
Ptoleme sarayının karanlık sa

lonlarında, sütunlar arkasında 
2İz.lcnenler, kısık sesle görüşü
Yorlardı. 

- Kraliçemizin bu yabancı 
•skerle böyle içli dışlı olması 
oir alçaklıktır. 

- Yalnız içli dışlı mı ya? 
I<endini baştan başa ona verdi. 

- Nasıl, onun metresi mi? 
- Elimde delil var .. Bir ha-

layık bana söyledi ... 
Ve dudaktan kulağa, Seza

tın yalnız Mısırı değil, Ptoleme 
hanedanından bir prensesin 
Rönlünü de fethettigi fısılda
nıyordu. 

- Ne rezaleti Ne günah! 
Bu kaynaşmayı öğrenen 

Seıar, ortalığı yatıştırmak için 
baz.ı tedbirler aldı. Gizli antri
kalarda savaş oyunlarından 
daha becerikli olan g~neral 
A.şiUas bir sabah, sırtında bir 
kama ile bulundu. 

Birkaç gün sonra, her yere 
birden sokan ve çekingen gö
rünerek herşeyi oğrenen Se
ların berberi, Ptoteu'n da Kle-
0Patraya karşı gizliden gizliye 
davrandığını öğrendi. Kralıçe 
bir deniz gezintisine çıkarıla-
cak ve bir daha geri dönemi
Yecckti. Bir fıçıya bcnziyen 
fişko Poteu m;zsak!ar altında 
Patladı. 

En sonra Sezar ordusunu su 
hazinelerine zehir katıldığını 
Öğrendi. Müfrit vatanperver 
Mısırlıları, su hazinelerine bu
laşık hastalıklardan ölmüş hay
"an leşlerini atmağa kışkırtan 
g•· 0 z hocası T r.odot'tu. Mısır 
'1~ulünce onun dili kesildi. Ya
llı, kan akmaması için, yanak-
~an açılan bir delikten dil çı-
•tıldı ve akfam& kadar kan 

P•hblaştıktan sonra dil kopanl
dı. Fakat Sezar herifin 

-8- YAZAN : PAUL REBOULT 

artık yazile iş görebileceğini 
düşünerek ellerini de kestirdi. 
Fazla ihtiyattan zarar çıkmaz 
ya, nihayet kafasını da koparttı. 

Bir Dalgıçhk 
Romalılara karşı ayaklanma 

sürüklenip gidiyordu. Kralın 
son taraftarları Mısır filosunun 
gemileri üzerinde toplanmış
lardı. Sez~r bu donanmaya 
İskenderiye limanı içinde sata.ş
nıağa karar verdi. Rıhtımda 
ve deniz fenerinin seclleri üze
rinde Roma askerleri yer aldı
lar. Ab!oka edilen donanma ok 
ve palaziı cirit yağmuruna 

tutuldu. Sataş, deniz savaş 
gösterişlerinin yapıldığı h~vuz 

gibi bir yerde oluyordu. Bütün 
şehir ahalisi, evlerin damları 
üzerinden, savaşa bakıyorlardı. 
Kleopatra, sarayın bir taraça
sından, olanı biteni görüyordu. 

Sczar savaşi daha yakından 

1 takih için, bir kayığa binmişti. 

Dinç kürekçiler, onu en çok 
zarar güren Mısır gemilerinin 
yanına götürüyorlardı. General 
teslim olurlarsa canlarının ba
ğışlan:ı:ağın, yoksa amansız 

kılmçtan geçirileceklerini on!ara 
haykırıyordu. 

Bu usul bir kaç defa mu
vaffak oldu. Kleopatra, Mısır 
donanması gemilerinden bazı
larının gelip rıhtıma yanaştık
larını, içlerine Romalı askerler 
dolduktan sonra, asi donanma
ya karşı tekrar denize açıldık
larını göriiyor, seviniyordu. 

Sczarın küçük kayığı dur
madan suh:nn üzerinde kayı
yor ve bir gemiden ötekine o 

, kadar hızla gidiyordu ki ona 
hiç birşey olmıyordu. Mısırlı
lann mukavemeti böyle parça-
1anıyord.ı. 

Fakat Sezar, kayığı içinde 
ayakta dura.rak, tui:uşmağa baş
lamış bir galerinin tayfasını 

kandırmağa uğraşırken denize 
dfüımüş Mısır gemicileri kü~ük 
kayığa yapıştılar. O kadar kn
labalık idiler ki kayık devrildi. 

O vakıt tuhaf bir manzara 
görüldü. Sezar yüzerek seddin 
üzerine dönmekle ne yaman 
yüzücü olduğunu gösterdi. Çöz
meğe vakıt bulamadığı askeri 
mantosunun kızıllığı bil· iz gibi 
onun arkasmdan geliyordu. 
Dalgalar arasında onun saçsız 
başı gözüküyordu. 

Denize düşerken üzerinde 
bulunan bir tomar vesikaları 
su dışında tutuyor ve düşma
nın attığı oklardan sakınmak 

için. ekseriya başını su içine 
alıyordu. 

Bütün sedler, bütün traçalar 
üzerinde, deniz feneri dolm:ı
sında, Mmrlılar zafer kazan
dıklarını wnarak atlıyor, sıçra
yorlardı. Sırsıklam titriyerek 
denizden çıkarılan Sezar sa
raya götürüldü. Bu hadise onu 
düşündürdü. İskenderiyeliler 
sandığı kadar beceriksiz de
ğillerdi. Fakat Kleopatra, ka
rısı imiş gibi onu o kadar sevgi 
ve şefkatla tedavi ediy-ordu ki 
Sezar muvaffakıyetsizliğinden 

müteselli oldu. 
- Ne kadar ey\sin, diyordu. 
- Seni seviyorum! Cevabını 

verdi Kleopatra. 

lngilteredeki Fırkacılık 
Loyd Corc'un Siyasa Alanına 
Çıkması İşcileri Sarsdı Mı? 

Londra 21 Sonkinun
İngilteredeki fırka işleri bu

günlerde o kadar karmakarışık 
bir durum içine yuvarlanmış 

olduğundan, gidişin nereye va
racaiını kestirmek çok güçtür. 
Fırkalar, yeni kurum ve ku
rumcuular büyük seçim için bir 
çok gruplar ha1inde ayrı ayrı 
toplanmaktadırlar. 

Vinson Çurçilin oğlu Rando
li Çurçil cumartesi günü her-

kesi şaşırttı. Genç Çurçil 
Vevertri seçim dairesinde müs
takil olarak namzetiiiini koy
du ve yalnız işçi ve riberal 
namzetlere karşı de2-il, baba
sının fırkası olan muhafaza
karlıklara karşı da mücadele
sine başladı. 

Randolf Çurçil bugüne ka
dar gündelik gazetelere maka
leler yazarak düşüncelerini 
yaymış, birkaç tane kurnazca 
söylediği nutukla kendini tanıt
mıştir. Hatta seçim münasebe
tile söylediği bir nutkunda da: 

"-Bana 6yle geliyor ki, 
ı 

Britanya imparatorluiunun gü-f , 

neşi artık batmak üzeredir. ,, 
demiştir. 

Hükametin takındığı bu tJ
vır ve dolayısiyle muhafaza
karlann Hindistana karşı al
dıklan vaziyeti itham etmek
tedir. O da babası gibi, Hin
distana daha geniş bir ölçüde 
istiklAI verilmesi jçin büyük 
savaşta yapılan vaitlerin yerine 
getirilmemiş olmasını muvafık 
görmemektedir. 

Randolf'un bu türlü hareket 
etmiş olması suçunda muhafa
zakarların reyleri daiılmış ola
cak ve dolayısile zaten kendi
lerine mütemayıl bir vaziyet al
mış olan halk da, reylerini işçi 
fırkasının namzetlerine vermiş 
olacaktır. 

Vevertzi' de bugüne kadar 
hiçbir seçimde işçi fırkasının 
namzcdleri kazanmamışlardı. 

Fakat son seçimlerde muhafa
zakirlann temin ettikleri çok
luk o kadar büyük bir ıey 
dev"ldi. 
~ fırkası içinde de birlik 

yoktur. l,~er gnıpu Loyd 
Corc'un sıvasa alanına çık-

Yeni Asır 

~Acuuda ı 
~ Olanlar 
~:if/7ZI:/ZZZ'YJZZ7.MY,L:,a:~..J.3D 

lsveç 
Kralı Berlinde 
Berlinden ı,reçmekte olan 

İsveç kralı Hitler tarafından 
kabul edilmiş ve şerefine bü
yük bir ziyafet verilmişti. 

Yemek sonunda Hitler Krala 
sorar: 

- Burada. en çok hoşunuza 
gidecek ne var? 

Çok tenis meraklısı olan 
kral şu karşılı~ı verir: 

- Prenn ile karşı karşıya 

bir tenis oynayabilsem insan
ların en mes'udu olacağım. 

Bu sözler ortalığı buz gibi 
dondurmuştu. Yahudi olan 
Alman tenis şamp yonunun, 
Memleketinin spor federasyo
nundan çıkarıldığı krala anla-

tıhr. 
- Bunu düşünmedim, d.er 

fakat mazurum! Ben büyük 
Yahudi devlet adamı Disraeli 
ile karşı karşıya yemek ye
miş ve aynı zamanda büyük 
Yahudi düşmanı devlet adamı 
HiUerle bir masada bulunmuş 
biricik adamım! 

ısveç kralı babacan adamdır 
merasimden hoşlanmaz. Nis 
otellerinden birinde, kolu al
tında tenis Raketi ile dolaşır
ken, yalnız olduğunu gören iki 
genç kız yanına gelirler: 

- Bizimle oynamak ister 
misiniz bay? 

- Seve seve! 
Oyun bittikten sonra bir çok 

kimseler kıralı saygı ile selam
lıyorlardı. Genç kıılar karalla 
oynadıklarını anladılar. Tek
lifsizliklcrindcn dolayı özür di-
lediler. Kral gülümsedi: 

- Beni tanımadığınızı anla
dım zaten oyunda bana tek bir 
parti bile kazandırmadınız! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ması üzerine epeyce sarsı dı. 

Loyd Corc•a gelince, o da şim
dilik büyük bir fırka makinesini 
kurabilecek mevkide değildir. 
Otoritesinin gücünü belki, bü
yük yığınları bambaşka çığır-

lara sürüklemek için kullana~ 
caktır. 

Ancak bugünkü ulusal kabi
ne kendisine veya ıslahat dü
şüncelerine (bankaların para 
sıyasasını kontrol etmek büyük 
ölçüde işler bulmak. .. ) arkası
nı çevirecek olursa, 1935 ya-
hut da 1936 seçiminde Loyd 
Corc•un beklenilmiyen bir çok 
şeyler çıkarması ihtimali vardır. 

İşçi fırkası, sırf hoşnutsuz
luktan dolayı kendi yanını tut
muş .elanları bu münasebetle 
Loyd Corc'un yanına geçmele
rinden korkmalıdır. Bu durum
da bir de işçi fırkasıoın eski 
mümessilleri ile gene işçi fır-
kasının Londrada Blomburi ve 
Şelzea kurumlan arasında gün 
ıeçtikçe şiddetlenmekte olan 
mücadeleyi de hesaba katmak 
iazımdır. 

Britanya meşruti monarşi 
idaresinin İngilterede hali 
sailam temeller üzerinde dur
duiu kayda değer bir me
seledir. İıçi fırkasının en radi
kal önderlerinden olan Staford 
Grips bile, Britanya monarşi 
sisteminin daha bir çok yıllar 
Britanya ulusu için en mükem
mel bir idare sistemi oldudunu, 
buna kartı lortlar kamarasının 
da halkçılık düşüncesine karşı 
indirilmiş bir şamardan başka 
bir şey olmadıfmı ve avam ka
marasının temelli bir biçimde 
düzeltilmesi lizım 'geldiğini söy-

' lem ektedir. 
Fölki.<tet· Beobahter' den 

<QilRlle 5 

Soyadlarını 
Tescil Ettirenler 
Muhtar Hasan sokağında 

30 numarada Mustafa parlak 
ses, Avukat Osman Nuri Per
çin, demir tüccarı Ali Porteçin 
Bumova dayı oilu sokağı 16 
No. Recep Peke, Glen tütün 
kumpanyasında eksper Mahmet 
Pusatı Tilkilik Maliye M. Ali 
Riza Portakal, Göztepe apart
manınde Asım Pelin, tahmil 
tahliye manifesto memuru Ali 
Rıza Pekgüven, Uzunyol 72 
numardada Cemaliddin ve İs
mail Pekbaş, Ka~şıyaka Souk
kuyu 1 numarada Fehmi Pars, 
Birinci Knrantina 470numarada 
Hasan Feyzi Poray, İnhisarlar 
başmüdür!yetinde Mehmet Pa
mukçu, Aydın demiryolunda 
kavas Hüseyin Pievenk, Erkek 
muallim mektebi muallimlerin
den Hakkı Baha Parsoğlu, Kar
şıyakada Bostanlı mektep so-

kağında 11 numarada Mehmet 
Pöze, Göztcpe tramvay cad-

desi 693 numarada Raşit Pa
landuz, Şehitler M. 12 numa-

rada Eyip Pal, Gaziler M. 20 
numarada Hüseyin Pekmezli, 
Hapishane karşmnda bakkal 
Mustafa Parkgülle, Batçı mes
çit Yel değirmen ~okagmda 64 
numarada Mustafa Parlak, 
Karantina Muradiye sokak 
3 numarada Sabri Pekten, 
Gazilerde 210 numerada Ke
mal Parsak, Güneş maha11esi 
Berberzade sokağı 33 numa
rada Niyazi Pamukoğlu, def
terdarlık varidat katibi Hayri 
Palatyar, Devlet Demiryollara 
ateşci Dursun Pigey, Kemal
paşa caddesi 157 numarada 
Hüseyin Paşkan, Bahariye ma
hallesi 26 numarada Zeynel 
Peki:z, Tilkilik maliyesi tahak
kuk memuru Gelir Parmir, 
Şehidler caddesi 33 numarada 
Sami Payaz, Tepecik 55 nu
marad Abidin Perçinbilge, iki 
çeşmelik Gtdikli sokak 27 nu
kak 27 numarada Hasan İnci
kut, Karşıyaka hat buyunda76 
No. Ahmet İyison, Göztepede 
15 numaralı evde Ahmed İlgl
ner, Molla sokak 50 uumarada 
Ali Kemal İş eri, Enveriye so
kak 119 numarada Süleyman 
ldız, Mehmed oğlu Hasan İltu
tutanç, Geri tütün şirketinde 

Halil llderis, Devlet demiryol
nnda Mustafa lrmek, Memdu
hiye mahallesinde 8 numaralı 
evde Hüseyin istek, Kahraman
larda Selim ince su, Kanık 
muallimi Halide İyem, Medine 
yokuşu 49 numarada Kamil 
İnceoğlu, Fettah sokak 24 nu-

marada Cemal ve oilu Ahmed 
lzmiri, Keresteciler Kızlar ağası 
han yanında 29 No. da Ah
med İş bilen, İnhisarlarda tü
tün ustası H;Imi iyi gün, 
Turgutlu orman memuru Şevki 
ve aileıi Yurhan, Bornova 
Naldöken köyünde Ismail oğ
lu Ali Gülperi, Aziziye mescit 
14 numarada Süleyman Gör
gülüler, Karşıyakada Celal bey 
ıokak 104 numarada Salim 
gün gelen, Devlet demiryolların
da Rıfat Gürsü, ~İnhisarlar tü
tün fabrikasmda Kehmet Gü· 
ler, Gümrük muhafaza alayın
da Hüseyin Basn ·Varan, Mi
ralay Raı~ Vu~na, Bay
rakhda Ali Galip Var: Te
pecik Kağıthane caddesi 

142 numarada Hacı Atiye Ve
nüz, icra m. Niyazi Voysal, Ge
ri tütün şirketinde İbrahim Va
rış, bostan memurlarından Meh
met Üsküdarlı, Alsancak 22 
numarada Mehmet ve Ali İğ, 
Kara kapıda hacı Osman Ünüz, 
Turan gişe m. Ruhsar Ürkmi
yen, erkek muallim mektebi 
riyaziye muallimi Ahmet Üner, 
Ticaret m. reisi Necati Ünlügel 
birinci kordon 4-1 Hasan Ün
türk, 270 numaralı polis me
murlarından Hasan Ürküp 
Hastahane sokak 20 numarada 
Ahmet ünlüyol, Sinekli 137 
numarada Ahmet Üzgan, Kar
şıyaka Me~rutiyet sokağı 9 
numarada Ali Ugursay, Ya
pıcı oğlu Yusuf dede caddesi 
86 numara a Ali Uymaz, Ka
rantina tepe sokak 1 numara
da Hasan Sabri Ugurola, Rev
nek sokak 9 .. numarada Meh
met Ziya Urguç, Ali reis ma
hallesi 92 numarada Şükrü 

Ulubayrak, Darşıyaka kurtuluş 
sokak 57 numarada Numarada 
Nuri Urul, 2 inci Osmaniye 
9 numarada İbrahim Uytun, 
16 numarada Be'ediyc memur
larından Hasan Uşkan, Kar-
şıyaka Türk Bil~i M. Ta-
bibi Mustafa Uraz Ka-
raman sokak 55 numarada 
Bedri Uludağı, Kestane paza
rında urgancı Hakkı Urgancı, 
Doktor Osman Yunus Nara, 
Karşıyakada yemişçi paşa so 
kak 66 numarada A. Rüştü 

Uyargün, vali Kazım Paşa cad
desi 12 numarada Musafa ve 
ailesi Uygan, Mirali mahallesi 
6 numarada Fazlı Uzulan, Ay
dın demiryolu veznedarı Fevzi 
Uya, kalafat mahallesi 75 nu
marada kasap Ali Ulu Kaya 
dellalbaşı sokak 98 numarada 
Mazlum Ulubaş, belediye ma
kine mühendisi Hurşit Uz Çag
lan sayadını almışlardır. 

Salihli'de 
• 

imar Faaliyeti 
Salihli kasabası civarında 

istirdatta :şehit düşenler için 
yapılan abideye giden yolla 
Harta kadar uzanan yolun in
faatı ikmal edilmiştir. 

Bu yol. kazaya gittiği ~ün-
den beri müsmir faalivctle 
kendini herkese sevdirmiye 
muvaffak olan ve evvelden 
beri dağınık bir halde bulu
nan gençlik teşekküllerini bir 
ara.ya toplamağa ve aralarında 
tam bir tesanüt vücude geti-
ren kaymakam bay Kamil 
tarafından büyük geyret 
sarfile yapılmıştır. 

Karşıyaka da 
Yamanlar Suyu Haftaya 

Halka Verilece Mi? 
Yamanlardan Karşıyaka ya 

getirilmiş olan suyun Klarük 
döşo atılmak suretile temizlen
me ameliyesi bitmiş ve dün 
suyun son tahlili yaptırılmıştır. 

Evvellki tahlillerde bulundu
ğu gibi bu defa suda Protozoer 
bulunmamıştır. Yalnız atılan 
ilicın eserleri görülmüştür ki 
su beş altı gün bu sene akıtı
lacak olursa su tamamen te
miı.lenmiı olacak ve tekrar 
tahlil edilerek Karşıyakalılann 
istifadesine açılacakhr. 



Sahife e Yeni Ası.-

-:a Sinema ve sanat sayfa 
TARVAN Ve EŞ. 

Tabii Dekor İçinde Alınm1ş 
Meral<lı Bir İlim Fi mi 

çı 

Yeni sınema 

mevs mi girdi
ğinden beri bir 
kaç defa bu sü
tunlarda bahset-
tiğımiz ( T arzan 
ve eşi ) filmini 
nihayet Elhamra 
sinemasında gör
dük. Hakik:ttı 
söylemek lazım 

gelirse filmi gö
rii.,... ceye kadar 
- bu filim hak
kında okuduk-
IIarımıza ve işit-
tiklerimize rağ-

men- baştan aşa
ğı bir türük ve 
sergüzeşt filmi 
seyredeceğimizi 

1aüşünüyor d u k . 
Çünki T arzan 
ismi altında ge
len filim!er bir 
takım insan !kudretinin eremi
yeceği, olmıyacak sinema hile
lerile seyirciyi heyecanlandır
mak için tertip edilmiş, mev
zulardan ibaretti. 

Bu defa gelen Tarzan, basit 
olmakla beraber merakla takip 
edilecek bir mevzuu ihtiva et
mektedir. Filmde sinema hile
leri yok değildir fakat bunlar 
üzerinde fazla durulmamıştır. 

Filim tertip edilirken daha fazla 
ilmi noktalara dikkat edilmiştir. 

V ehşi hayvanları ve birbir
lerile, insanlarla mücadelelerini 
gösteı·en sahneler cidden de
ğerlidir. Arslan, kaplan, may-
mun ve fil gibi hayvanları sürü 
halinde görüyoruz. Yalnız bu 
hayvanların sürülerini görmek
lede kalmıyoruz, aynı zamanda 
vahşi ormanlarda bu vahşi vo 
yırtıcı hayvanların yaşayışlarını 

da takip etmek fırsatını bulu
yoruz. 

Tabiatın vahşi güzellikleri 
arasında çekilen bu film bize 
vahşi insanlar hakkında da ma
lumat vermegı unutmamıştır. 

Fildişi toplamağa giden Avru
palılara hizmet ettirilebilecek 
kadar munisleşmiş bir zencı 

kabileyi tanıyoruz. Vahşi or
manlarda ileriledikçe başlarma 
tüyler, yanaklarına ve burun
larına kemikler takmış daha 
iptidai insanlarla karşılaşıyoruz. 
Her iki kabilenin adet ve ya
şayışları tetkike değer şeylerdir. 

Fimin başlıca rolleri, bütün 
agıı·lığı ile Johnny W eissmullcr 
ile Maurren O'Sullivan'ın üze
rindedir. Meşhur iki Amerikan 
atleti olan bu artistler bütün 
spor meraklılarını alakadar 
edecek hareketlerJe filme bir 
:;por filmi çeşnisi vermektedir
ler. Bilhassa dünya yüzme şam
piyonu Johnny'nin yüzme ha
reketlerini görmelerini denizci 
gençlerimize tavsiye ederiz. 

Haber aldığımıza göre bu 

film ile yakından alakadar olan 
maarif idaresi, sinema müdür
lüğü ile anlaaarak talebeye 

ucuz fiyatla hususi seanslar 
tertip edilmesini temin etmiştir. 
Hafta içinde şehrimiz mektep-

leri talebelerini toplu bir halde 
Elhamra sinemasına iötürerek 
Tarz an filmini göstereceklerdir, 
Bu eyi teşebbüsü alkışlarız. 

Amerika ya Doğru 
Evelki hafta Elhamra sinema- ] {on lııı 1t ıf,ıııı.. J, ·"ı·ımli c , ıfil111,•11 . l ıloll Jlle ııjıı b u fpfrdii/ı iinii:: krırluı JfoUy"ooılım e ıı kııd ı·rtti :ıııl-

sında Çardaş filminde gördü- vegcı /olııı IJ u·iııı or 71111.. ddanndan l li1:1sa J,aııdy'dir. Rlissa ke11ı(i.,i11i . 1n rn-

E l lf t yll' .. 1111 nır •ı rıi:: :;<ılır:iıırt .lıluri..; .5ovalyerlcn fııı·wı iıııpcırafrn·i<CJ:;iııin yakm aJ.·mbn., ı l>lllfJll'ıktadıı·. 2-ümüz Martha ggert i e meş-
b ı~Z.Cun <lt!}ıltlir. J[. l !Jı"OO rta .1 fre J:f'rl '.ıJl"' bl'>·l ikte (Jrl filıa bunun ir;iıı ;..)'ara Renılı ardt tiyairosıııııı ıı krnti-

hur İtalyan sinema artisti ]can 
Folıe fler9errı fiıııı ııı bitirnıi~iir. ~ c~iııi fenıgfl ı·a::ifcsi cma verilmek i.<ıf n ıııifjfir. 

Kipura, Üniversal şirketi tara- ••••• 11 '"
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fından bir filim çevirmek üzere 
ızmirde gösterilen "fıad_r Ed vina sessiz bir ıstırap içinde Renkti F!lmler 

Horn filminin çok sevimli yıl- eyileşeceği giinü hasretle bek-
an2'aje edilmiştir. Bu iki artist dız:ı sarışın Edwina Booth'in liyor. 
ilkbaharda HoUivoda gidecek- Afrikada bir film çevrilirken Hollyvood'un g enç doktorla-
lerdir. İki güzel sesli sanatka· esrarengiz bir hastalığa tutul- rından Myron Ba bcock hafta-
rm yapacağı bu filim bütün duğu malumdur. Acunun en larca devam eden uzun etüt-
dünyada şimdiden alaka uyan- meşhur profesörleri bu hasta- ltrden sonra güzel artisti te-
dırmaktadır. lığa bir teşhis koyamamıd:ırd ı r. davi edebileceaini, hastalıü-a 

•••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,......... b b 

Zar af et Yıldız~ 
Almanyada 

Alman Stud~ 

yalarında Villy 

Forst Mazur-

kayı, Kari Hart 
Mozartı temsil 

etmektedirler. 

Emil Y aning-

bir teşhis koyduğunu söyle-
m :,, tir. Dr. Myron Edvinayı çok 
takdir eden ve belki de se-
venlerden biridir. Bu tedavide 
o. ş k kuvvetile muvaffak olması 
umulur. 

Sar'o Sahne Vazii? . 
Hollyvood'tan bildirildiğine 

1935 Yıhnın sinemacılık için 
çok mühim bir yıl oiacağı inanı 

vardır. Renkli filmler için bü
yük bir gayret sarfediliyor. İlk 
neticeler tatmin edici değilse 
ele bu çalışmaların neticesi bü

yük alaka ile bekleniyor. İngi
liz ve Amerikan film müstahsille-
ri bu netice tam muvaffakıyetli 

olursa sinemacılığın geçirmekte 
olduğu buhranın önüne geçile
ceğini umuyorlar. V estern Elek
trik şeflerinden biri renkli fi
limler hakkında şunu söylemiş
tir: Beyaz perdede görüşen 
bir şahısla sahnede goroşen 

bir şahıs arasında en küçük 
bir fark kalmayıncaya kadar 
kendimizi tatmin edilmiş addet-

.sın yeni filmi 

olan "İki Kral,, 

ikmal edilmiş

göre Şario yeni filmi için çok 
çaiı~maktaclır. Şarlonun bu fil
mi bitirince diğer bir filmin 
yalnız sahne vazili~ini yapacağı 
söleniyor. Bu yeni filmin adı 

"Efkarı umumiye,,dir. miyeceğ·iz. 
•.,.. o• ı uı -.ı 1111 

tir. 
Rusyada 

Sovyet sine
macılığının on 
beuinci yıldö-

nümii 20 şubat
ta Moskovada 
tes'it edilecek
tir. Bütün dün
yanın en maruf 
şahsiyetleri ile 
sıne artistleri 
ve rejisörleri 
bu şenliğe ça
ğmlmışhr. Bu 
münasebetle bir 
çok yeni filim
ler cekilecektir lı"-UIJY Pe..ars llollueoodım za.(afel ıııldı.::ı ,-;uuılıyor 

•• a _s uy as 
Çok 

Bir 
.'1er simin 

/ 
~azan an 

Muvaffakıyet 
Eseridir 

Çarşamba günündenberi tay
yare s:nemasında " Dans Rü
yası " gösterilmektedir. Geçen 

hafta kısmen bahsettiğimiz bu 
filmde Joan Gravford cidden 
bütün benliğini vererek oyna-

dığı rolünde şimdiye kadar ka
zandığı muvaff akıyetlerin fev
kine çıkmıştır. CJark Gable de 
ıstırabını sakhyan bir aşık ro
lünü tasavvurnn fcvkind4t can
landırmısttr. 

Filmin mevzuu şudur: 
Janni isminde bir dansöz 

Brodvayda bir re! iiye girmek 

istiyor. Evvelce aç k~ldığı için 
Nevyorkta bir tiyatroda çıp)ak 
olarak sahneye çıkan bu 

dan.sözü mahkeme hapse 
mahkfım etmiş ve onu 
görüp beienen bir genç mil
yoner para cezasını vererek 
hapisden kurtarmışdı. Brod
vayda da bu SZ"enc Janniyi ro-

ı şuoat 1935 . ~..ı 

Yıld!zlar 
Haydudlardan 

1-'ehdid Mektup
ları Alıyorlar 

Ho!iyvood'daki bir çok yıl
dızların evleri }ı3ydud!ara kar
şı huc.rn5i p olis müfrezeleri t:ı

rafınchm nezaret altında bulun
<luru!m:ıkdadır. f,1arlen Di~tri

clıin Los-Angelor; 'daki lcöşl:\i 
ile CoHcn rvloo.-e'u.ı Beverly 
H 1 's'deki ev~erini polis geceli 
giin<lihlü beklcmekdedir. Buna 
sebeb son günlerde bu yıl<lız
ıardan parJ. isteklerinin çoğ~!
Inl :/ bu!unmas:d!r. Filhakika Lu 
iki yıldıza çocuklarım kaçır· 

mak tehdidini taşıyan bir ka: 
mektub de gönderilmişdir. B:'
ha~sa Collen Moor~'un " Ku;:
lalar evi " ~d:nı taşıyan ~a~:
kanes;nde yalnız tefrişat 7 bu
çuk milyon franğa malik o?
muşdur. Y ıldızm bir çok de
ğerli koleksiyonları da vardır. 

Acımışlar: 

Aı:!erikahlar Sara Bern-
hard'm hayatını tasvir edc:ı 

bir film çekmei{e karar ve -
diler. Önce bu maruf artisti 
beyaz pudcd~ canlandırmak 
rolunü Marlen Dietriche ver~ 

meği düşündüler. Fakat bunu 
garib görerek vaz geçdiler. 
Sonra EJissa Landiyi düşündü
ler. Bu da endişe verici bir 
intihabdı. Nihayet bundan da 
vazgeçerek Sesi! Sorelec dur
dular. Amerikaiılar böylece 
me~hur Trajediyeni yeniden 
ynşatmayı düşi'ınmüş olacaklar. .... , ................•.............. ······ 

Spor Filimleri 
Cumartesi Günü Halka, 
Sporculara Gösterilecek 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı umumi merkezi tarafın
dan hazırlanan sporculuğa ait 
filim Ankaradan dün atletizill 
antrenörü tardmdan şehrimize 
getirilmiştir. Yarın saat 12 de 
Tayyare sinemasında halka, 
mekteplilere ve sporculara 
meccanen gösterilecektir • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vüye kaydediyor. o dansa aşık 
bir kızdır. Mi!yoner ona izdi
vaç teklif ediyor. O, eğer 
dansta muvaffak o1ama:: " 
o vakıt izdivacı düşüneceğin• 
bildiriyor. Milyoner genç Jaıırıi~ 
nin muvaffakıyetine mani olmak 
için binlerce dolar vererek re
viiyü kapatıyor. Fakat genç re
jisör kendi hesabına revüyii 
hazlrlam.:ıkta devam ediyor. 
Revü kapandıktan sonra <TenÇ . ~ 

milyonerle beraber bir seyaha~'.l 
çıkan Janni avdetinde her şeyi 
öğrenince sahneye koşuyor ve 
büyük bir muvaffakıyet kaza-
nıyor, ondan sonra da milyo
nere: 

- Bizim canlarımız çok ay
rıdır. Biz evlenemeyiz. 

Diyerek red cevabı veriyor 
ve kendisini yetiştiren rejisö
runun kolları arasına atılıyor. 

Bu film Gravford'u kendi 
hayatından alınma bir mevzu• 
malik olduğu için çok entres"' 
sandır. Bilhassa revü sahneleri 
çok parlak ve çok zen2indir. 



Standarizasyon 
EsaslannıHazırlamak için 

Ôkonomi bakanlığından Tür
kiye ihracat maJlennı ve umu
mi surette Tür nin ihracı 
ka.bıl mahsuıl~rini, vaziyet ve 
bSlt.$ Y t en nokta odan tetkik 
9c standar zasyoıı esas ve im
klnlarım tesbit için teknik bir 
t~ kkul vücude ('tetirildıgi ba
~r atınauştır. 

üliın tetki at ve 
•eaaıs ne esas olmak iizere 
ltaıı mamulat ve numune eı ·n 

feniden muhtelif mıntakalan
-.Zdan ce p ve tetkiki icap 
~ ve bazı mallar ve nüınu
llelerinin tedarik ve irsali lüzu-
11.l\ı i'ikonomi Bakanlığından is-
,hlliJnıiıtır. 
ltr Nüınuneleri istenilen madde
L'..._ arasında kuru üzüm de bu
~duğu anlatılm1tbr .. 

vli Olduğu Halde 
ıa:.l'•,.akte teneke mahallede 
~ Demir otla Hasip evli 
~ halde kalayca Hasan 
~ Tahirin kızını almak iste
~ ve kızın keDdisine veril-
~!".:· esinden kızarak Tahir He 
·FQ Fikriyeyi sustalı çakı ile 
~alaınıtbr. Hasip yakalana
"1 adliyeye verilmit ve tevkif 

""-'1>"-'-;ı~~, tur. 
SaaU Çaltnmıt 

ikinci K~rdonda 24 numa
.-ıa üzüm mağazası sahibi hay 

"p Abdullah mağazasmda 
~;Md. bulunan çeketi cebinden 

ljra kıymetindeki saabnm 
dığım iddia etmİf ve tah-

ıtta bqlamıftır. 

Nişanlısını 
Öldüren Nihadın 

Muhakemesi 
Dolaplı1'uy.uda niıanlısı Ley· 

layı kıskançlık yüzünden öldü
ren N"hadın du uşmasma dün 
ağır ceza mahkemesinde de
vam ed"miştir. 

Dün .ü celsede suçlunun 
gösterdiği müdafaa ıahidi Hü
seyin dinlenmiftir. Hüseyin ifa
desinda Leyli ile bir mahallede 
oturduklan için kendisini tam· 
dığını, Leylayı bir çok defalar 
yabanci yabancı erkeklerle 
gördüpnü, vaazıyetinden tüp
helcnerek fena yoldan vaz~eç· 
mesini tenbih ettiğini söyle-

1 
Tacirlerin İddiası 
Vilayet idare Heyetinde 

Tetkik Ediliyor 
Tüccardan Ak Osman zade

ler ve arkadaş arı tarafından 
kendilerinden fazla olarak is 
tenilen gümrük resmi hakkm
da vilayet idare heyetine aç-
tıkları idari dava dün azadan 
bay RamİDİD reisliği albnda 
ırörülmilf ve tıvafeynin mücla
faalan dinl~r. Evvelce bu 
İ.fe ait bqkalan tarafından açı
lan diva ile bu divanın da 
münasebeti görüldüğünden o 
davalarla bildirilmesine ve güm
rükten hazı vesaikin istenil· 
mesine karar verilmit ve diva 
20 Şubata bll'akilmıştır. 

miştir. p p• 
Duruıma mütalea için batka ara ıyaS8Sl 

bir güne barakılmııtır. 30-1-1935 
Tel Y azılannda imzalar Aht Satış 

Bazı telpaflarda imzalar.m Mark 50 20 50 70 
ve biHMHa soyadlarmm iyi laterlin 615 618 
okunmaması y&zlbiden yanlı;- Fr. Franıı 8 28 8 30 
bklar yapılmakta olduğundan Dolar 79 40 78 90 
bu yanlışlıklara meydan veril- Belga 29 30 29 45 
memesi için tel yazalanmn al- İtalyan lireti 10 70 10 75 
boa imzalana aynca makine lıviçreFran. 40 62 40 87 
yazısı iie de yazılmuı lüzumu Florin 84 85 85 10 
iç işleri bakaıılığ'ınca tamimen Kr. ekoalov 5 20 5 22 

bildirilmitti~"r:_. --~---...;!.~==~~!!~~~--· 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uzllm Çu. Ciui Fiat 
Çu. Ahca Faat 208 811tda1 3 90 4 95-
69 Vitel ve Şii. 13 50 14 SO 319 Aıpa 4 4 OS 
12 L Reciyo 16 50 16 S0 21 Burçak 4 50 4 SO 
81 Yeldin 1730 ke Palamut 205 460 

Zahire Borsası 370 balye P•uk 54 60 

-ŞAHANE VALS 
Martha Eggerth'in En Son Filmi 

Aa,yare Sinemesm-

Zeap ve tabii dekorJ,ar 
ifiacle ıeçen çok güzel bir 
monuu, Aıa.an musikisinin ya
radaa aapael.ıi ve .mtit.addit 
ya[dmar. •SaJaane Vals.a bi-

yük bir Ju,..t Termiye kAfi 
aefmit,tir. 

a. filin .. ~ lnllnliz· 
dfti .... clalla fazla tafalit 
•er•ceiİL 

Bulgaristan Ne Ha 
Avrupa Gazeteleri Yeni Bulgar 
Kabinesini Nasıl Karşıladılar-? 

---------------------~ ... ------------------------YEN I B.ULGAR KABINESl bilinmesi lizım welen şey, Bul-

1 
kartı otan mecburiyetlerini ifa 

VE AVRUPA GAZETELERi } ıar siyasasının naııl bir veçhe edemiyeceğini müdafaa etti. 
Ankara 29 ( A.A) - Saint· alacatıdır. Çünkti bir intikal Ve malt komitenin hakild ,. ... 

Brice Le Journal'de son Bal- dnresine girmekte bulunmak- ziycti görememeshıden dolayı 
gar kabine değifikliiini şöyle tayız. teessürünü izhar eylecliktea 
tahlil etmektedir : ÇEKOSLOVAKY A'DA sonra Bulgaristanın yapamı-

" Bulgaristan'da vukua ge- Bulgarıstan,daki kabine biıh- yaca;. mecburiyetleri ü~erine 
len hüldimet darbesi, son on r&lllJ?dan bahseden Çek ~ alamıyacajını siyledi. Fakat 
"k" ı · · d ı •--- ü ün· telerı de ıu mlitaleaJarı yu t- malt komite bunlann hiç birini 
ı ı yı ıçın e o an..,-uı ç mektedirler: 
cüıüdür. Ve bu sebepten insan LIDOVE LlSTY DiYOR Ki: · nazUı dikkate alamadı. Ya-
bunu lfidince sadece " bir Bu Jialettayin bir kabine de- karda dediğ'imiz gibi bu bal, 
tane daha" diyor. Esasen Se- iipıesinden daha mühim bir siyasal buhranı yaratmağa ki.· 
naryo'da da değişiklik. yoktur. mahiyeti haiz bulunmaktadır. fi bir sebep teşkil etmekte idi. 
Kral Boriı bit .. bah askerle· Kanunuesasi harici bir yolla Fakat bu buhramn bundu 
rin ziyaretini kabul ediyor ve iktidar mevkine ğe.len b~r. hü· ba9ka sebebepleri de vardsr. 
b k 1 kralı hs•~elL.! kiimet kanunu esası dahilinde Hükumeti elinde tutan grubua 

u as er er ' ~wu 0 bir yol ile dejiıtirilmiıtii'. 
deği~tirmeğe davet ediyorlar. NARODNI POLiTiKA p- içinde, bir ka, zamaadanberi, 
Ozerınde durulması lbml ye- zetesi ise dejişen kabioeoiQ. •çıkça KraBik aleyht.an B. Val-
ılne fer'i hidis~ bu ziyaretin küçük anlatma)'& yaklaşmak çef taraftarJaft ile Bulg~ 
u veya çok muhtemel olup yolunda yapbiı ıayretleri si· daki parlaJllenter rejime sadik 
olmaıu.sıdll'. tayişle yadetmekte ve arzu ede General Blatef taraftarlan ara• 

1925 yıb 9 Haziran ziyareti riz ki yeni hü~et .de Yug~ı- sında gizli bır mücadele hüklm 
• • • • lavyaya ve bınnetice ktçük .... n d E ki b b 1: n 

beklenn;11yor ~~di. 
0

Bu. zı~- anlaınu~ya yaklqmak siyasa• sunıyor u. s aş a11:aa a 
ret, lmabullıkı mn çiftçı dik- ıında sistematik bir tarzda de· Georgief bu iki taraf arasuada 
tatarlljlnla Boltevildiie ka· vam eder demektedir. bir muvazene bulmaia ç ... 
çan t...,allerine k&l'fl Burju· ROMANY ADA Fakat muvaffak olamadı. 11F 
Ya blokumua bir akı&lameli iclL Bulgaristandaki siyasal buh- kametin General Zlatii'e .... 
Fakat yeni hik6metia b&fkan· ram lndependance Romaine ga· rilmesi, Generalin ve ciÜfÜD-
himı alacak mUtekait miraı.y zet!si de töyle tahlil etmek- düğü nizam Ye istikrar siya· 
Simoa ~efin ve Geneial te~G: . f k b" . . . ti sasmın muv.~ göster-
Zila r1a ..:....J:lderi 19 eorgıe a ınennm ıs - mektedir. Bammla beraber 

te saraya ... - fumı vermesi llzerine kral Bo-
Mayg 1934 darbesi; Bajan ris derhal eski kabinede har· BuJıar devlet adamlan ar~ 
fırkalanmm aralamldald ayn- biye bakanı General Zlatef'i daki dalıili mücadelenin iRi 
hklarua ve halkta .. j..rdup yeni kabinenin teıkiline me- sebeple dindiiini zanaejaaa 

• tai lilderia Wr detifme mur etti. Ve ayni giin akşamı zamansız olur. 
emmye z~ • ~-L__ tepkldU eden. yeni hükhaet YENi BULGAR BAKAN-
Jiinmunu erme .-fil!"- vemin etmekle beraber aynj. ""~ 
men, daha y.m lair ~ ~manda 10 Mayıs 1934 inla- LARININ Huvıı eıu 
~Y•tİDİ baiz bulunmekta idi. libı prensiplerine sadık kala-

V akıa. .-kert bir birlijia ~iuu ve memleketin ulusal 
Ye eski fırkalardan a-•--•·-la kalkmmaıı ~yuamaa devam 

· ,......... edeceiini bildirdi. Başbakan 
Fqiat temaytllli genç münev- d . d hi b. d ... .:klik 

1 rd ı_L z lf ııya1& a ç ır eııır 
ver • ea mllraaep veno gu- olmadığ1D1 da bilhaua tasrih 
rupunun meYeudiyeti mal6m etti. 
idi. Va zirai buhran da bir Görünüıte Bulgaristan:daki 
çıftçi hareketini y.eniden uyan- bu siyasal talıamüün sebebini 
dınmttı· Bunula beraber bittlha mali anklnblat tqkil etmekte-
bu unaurlamı miltekabil tesir- dir. Bulıariata"dı Cenew de 
1 • '---•- b ı·.... t k d kuponlarui ödenmesi içiıt da.-
en u-aa:n esap .. nna c a - viz nakli meselesinde muvaffak 

düm etti ve az kaldı kral ha- olması Georgief kabinesinin 
reketi elinden kaçıracaktı. dtiımesinde çok mllessir olmut-

Bu muhtelif unsurlar arasın· tur. Fakat Geor~ef rejiminin 
daki hakiki birJefllle noktasını mali vaz!yet . ~~nda~i bu 
Makedonya ibtiW komiteleri- muvaffakiyetsızliği hakikatta 
• boyuncl ru.ı;...·- kı ak büyük birmuvaffakiyettir. Çün-

Dlll • u a-u ~ ve kil, uluılataraıı Eksperleri olan 
dış aıyaaayı Yugosla'Y)'& ile an- uluslar kurumunun Bulgaristan-
lafmıya dojru tevcih etmek daki komiseri B. Cheysson ve 
hakkındaki n.Gşterek arzu tq- Bul~ ulusal Bankası müşaviri 
kil eylemek• idi. B. Khtaer Bulgar talebinin 

Hakikatta bu PrftaP t t· red~edilme~~ neti~sinde . ~-
• . . • - ... '4.amıa • • ganstanda okonomık vazıyetm 

bıkıdır kt, bu başsız hii\diıqeti gayet iyi olmasından dolayı 
dajıJınad~ seki:c ay tutmuştlar. vanmılardır, 
Hareketin Uil uı.a.m edicisi 1953 yılımn ilk yedi ayı 
olan miraJay Daıian Volçf Ko- zarfıaıdalô blltçe tahsilib 
lis' de bul~kt&->- idi. Dünkü ancak 3. 485, 2 milyon 
devre if~ kr devte arasın- leva iken buıün •JDI 
daki m r}t~ayt da yine 'P.üddet zarfqad!l 286.6 ~ 
ıç siyasa te~ _-.· ediyor gibi 3,11G-!uy~tım=~ 
görünmektedir. nel duruşu lıakkıad~ ise ra-

Çüokll 11ıt itleri bakanı B. porda ;aynen ı&yle denilmek-
Batalof •evklini pıuhafaza et- ndir: Bir taraftan verg eri 
mekte ve bilhusa Kral Boris'in diğer taraftaa maaraflan kıs-
phsi temayulleri maltıin bulun- makta gösterilen gayretler ne· 
maktadır. ticeliDdo Mil bü•nin ~i~ 

Hakametid demıtiri• ........ ..;:_de- ..,..ıs: .. MI• •e=,. 
·- ~ • Uluilar kafuıu 

ki gaye, ka:dıt'a karıı çeluıı• ruun bu ,arDtl G 1 hl• 
fen bazı untdi'JUin yok edil· kfametinin icraatt lıild4dda 
meei -Fbi ı&~kteclir. EM- biWd• aeaaltir bir ~-
te 11a b811itlti mayıs ·~ ~. 
teahilr etıajf ~· yeni :.ı,.-. Yüıa, b• :taı.yjl -.lesi 
.aetia iktldat" •eYkime geldi· m~leke- ~ mali v:azi-

iiaclen t.i~ attma :=:t,~~~:n1v; 
~ 6alibrtkiB.;Ba-

Ktatlloris,1mlilil tilôf, .. timlte laamruacla 
~ü ~~ ........... emabt haaiUere 

tir. 
it KaleudWbv 1'881 de d0f

m6' ~ede Hukuk tahsilini 
Wtirmif ve 1913 yılındanberi 
SofYada avukatlık yapmaıtt. 
bululunmuştur. B. Kaleiıcl9« 
aiyual hayata k&rlflllll Radi
kal demokrat partileri anlqma-
ıının icra komitesi azalıjaiU 

yapmlf ve bu aıfatla 1'53 teld 
Konıreain toplanmuma Seetiep 
•liılllflar. Maltm oldtıju ._. 
W~&HMlot: 
tiblt .......,.. 
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Salonun Orta Yerinde Bir Zambak Gibi, Narin 
Ve Hazin Kleromen Duruyol"du 

~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~--~~~~~~~~ 
Zeyneb, halifenin gözde rak

kasası dönüyor, kıvranıyor, ya
tıyordu ortada .. 

Taran, i'Özlerini dört açmış, 

bu kıvrım kıvrım alev sütunu 
şeklindeki Arap kızına yiyecek 
gibi bakıyordu. Taran ki, Bi
zansm en meşhur dilberlerini 
görmüş, en mühteris vücutla
rına sıilrılmışb, kalbinde, canın
da. etinde şimdi hissettiği es
rarlı şeyi bu ana kadar duy
mamıştı .. Zeyneb kendisine ba
kan gözlerin içinde en hayra
nım, en sevdalısını ve muhte
risini seçmekte gecikmedi. 

İşte bundan dolayıdır ki, Ha
nınureşidin rakkasası Taranın 
bakışlarını seçti ve anladı. 

O, şimdiye kadar yalnız bir 
erkeğin dudaklarını hissetmişti 
vücudunda. Amma yaJmz du
dakiannı .. 

Zeynebin vücuduna tema~ 
eden bu dudaklar, Harunure
şi dindi . 

Halife daha ileri gitmek is
teyince, Zeynep ona: 

- Eğer benden bikrimi alır
S2. ".1!Z, sanatımı da, raksımm 

km.·vetıni de almış olacaksınız. 
Bı:akınız, hen sizin yaJnız göz
le:İnize ait olayım demişti. Ve 
Halife buna . razı olmuştu. 

Halbuki şimdi Zeynebe ba
k~n bir çift göz vardı ki, hu 
iÖzlerin sahibine de aynı iti
razı yapıb yapamıyac:aiını pek 
de kestiremiyordu. 

Taran, bakıyordu Arap kı
zına, yiyecek gibi öldürecek, 
canına sokacak gibi bakıyordu. 

Zeyneb birdenbire havuzun 
kenanna doğru ya~laştı. Tara
nın gözlerine dikti gözlerini, 
vücudu bir sabah rüzgarı gibi 
ağır ağır hafif ve serin eser
ken üstündeki tüyJeri kaldırdı. 

Şimdi çırılçıplak harikulade 
endam1ı soyulmuş bir Muz gibi 
çırı]çıblak ... 

Taran çıldırıyordu. 
Taran haykıracaktı ... 
Fakat Taran, bunların hiç bi-

rini yapmadı.. Y almz Cafcrin 
elini yakalıyarak bütün kuvve
tiyle sıktı. Cafer demindcnberi 
arkadaşının yüzüne bakarak, 
içinden geçenleri anlar gibi ol
mu.ştu, için için bu hale gülü
yordu .. 

Ee! En sonunda Taran da 
abayı yakıyordu galiba! .. !... 

Jhrunureşid işin farkında 
değildi... 

Eınirilmüslimin gaşi olmuştu, 
kendinden geçmişti ... 

Şarablar doldu, boşaldı. 
Artık saray crkaııı, vezirler 

ve ümera da kafa yı cpiyce 
tutmuşlar. ciddi meruimli çeh
releri neş 'elenmişti. Zeyneb sa
londan bir ihhras fırtma~n 
gibi geçti. Dışan çık.arken son 
defa siyah inci gibi lfl)bh göz
leriyle Tarana baktı. 

Canı çekildi Taranın.. Caf e
rin kulağına eğildi: 

- Aşıkım Cafer, dedi. Sen 
nasıl Kleromene aşık olduysan 
ben de Zeynebe öyle kaptır
dım gönlümü .. 

Cafor gülümsedi. 
- Dün geceki seyahatimde 

haremin yollarını epiyce öğren
dim. Sana taTif ederim, bu gece 
de sen sefere çıkarsm, dedi. 
Senin sevgiline kavuşman ko
lay olacak .. Benim ki kim bi-

lir ne zamana .. Kim bili .... 
Daha Cafer sözünü bitirme

mişti ki, birdenbire halife: 
- Varol! 
Diye haykırdı. Arapça söy-

lenen tekdir ve coşgunluk ifa
desinden delikanlılar bir şey 
anlarnadıfor. Yalnız mü!ı;m bir 
hadise cereyan ettiğ i ni an:ıya
rak etrafa bakındılar, ve bu 
sefer az dana Cafer!e Taran, 
hep bir ağızdan basacaklardı 
narayı ... 

- Snnıı vm -
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Cumh riyet Ve 
Cumhuriyetçilik 

- Faş twal ı 2 uıci rnhıeae -

rifedir. Monteskiyo, hunun de
Jille?"ini eski Roma ve Yunan 
cumhuriyetlerinde arar. 

Asrımızda, cihanı isti)a 
eden demokrasi, bunun en par
lak deliHerini ilan eden tecel
Jilerie doludur. Velhasıl cum-
huriyet; millet hakimiyeti, hür
riyet, müsavat ve fazilet haki-
miyeti demektir.Ve bu;düşünen, 
jzzeti nefis. şeref ve ahlak 
sahibi insanların yaşadığı bir 
memleket için en zaruri ve 
ayni zamanda en mütekamil 
bir rejimdir. 

Bu, bütün dünyanın kendi 
kendine, tabii bir tekamül ile 
vardığı ve yürüdüğü rejimdir. 

Bizim cumhuriyetçiliğimize 
gelince; 

Türk, bilhassa bugünkü nesil, 
zevk ve ihtırası ve hükümran
lıkJarmı, mem1eket ve miUetin 
hayati olan menfaatlarını çiğ
nemek, şe:-ef ve fazilet ve ha-
yat mahvetmek ile idare ve 
idame eden saltanatı hunun 
hakiki mahiyetini pek iyi bilir. 
Onların bu yurda yağdırdıkları 
felaketlerin bdki bütün yekun-
ları ile İzbrap!arı nı, bugünk:.! 
nesil sinesinde taşımış ve 
çekmiştir. 

Cumhuriyet, Türk milletinin 
ruhuna, her milletten ziyade 
yakın bir şekli hükumettir. 
Türk milletinin hılkahnda 
Cumhuriyetin vücud ve beka
sının istilzam ettiği bütün şart-
lar, esasen mevcuttur. Bu 
memlekette asırlarca yaşıyan 
saltanat rejiminin yerine, cum
huriyet rejimine Türk hiç ya
dırgamadan derhal tetabuk et
miş değilmidir? 

Türk milleti, ezelden mü
savat aşığıdır. Türkte asılza· 
delik kuruimam1ştır. Türk ru
bu, mağrur olandan, kendini 
diğerlerinden yüksek gören-
lerden tab,an nefret eder. 
Türk içtimai bünyesinde"' hiç 
bir imtiyaz tahammül edemez. 

Türk, hıJkaten esarete ta
hammül edemiyen, bütün tari~ 
hinde hür ve müstakil doğmuş 
ve yapmış bir millettir. 

Fazilet, Türk ahlakıyatımn 
başında 2elir. Türk. fazi)ete 

1 
aşıkbr. Memleket severlikte, 
cemiyete hizmette ileri giden
leri daima sezmiş, görmüş ve 
aevmiş ve başında tutmuştur. 

Türk, eyiliği bilen, tanıyan 
ve şükran borcunu eda eden 
bir ırkbr. İşte, biz bunlar için 
ve Fırka programımızda yazılı 
olduğu gibi, Cumhuriyet, milli 
hakimiyet mefkuresini en eyi 
ve en emin surette tatbik eder, 
Devlet şekli olduğu için Cum
huriyetçiyiz. 

Türk miUcti, ruhuna en ya
km, billı::atına en uygun olan bu 
tekli devleti, büyük bir evladı 
başında o1duğu halde bizzat 
kendisinin bin bir felaket ve 
yoksulluk içerisinde kurduğu 
millet hakimiyetini, medeniyet 
ve yükselme yolunda, elbet 
mükemmel bir lmdrct olarak 
kuUanacak ve f azi!et ve insan 
severlik ile tavsif edilebilecek 
olan büyük gayelerine erişe
cektir. 

Bugünün ve yarının Türk 
nesli, aziz Atatürkün emanet 
ettii!i Türk Cumhuriye~ ini ilel
cbed muhafaza ve müdafaa 
edecektir. 

Atatürk herhangi şera~t için
de o;ursa o!~un bunun için la
zım olan kudte~i, Türki'm da-
marlarındaki asiJ kanda her za
man butacağınt, en biiyük bir 
hakikatı tarihiye olarak, b!itün 
dünyaya ilan etmi~tir. 

Sevgili arkadaşla•·; 
Sözlerimi bitirirken, ilelebet 

yaşatmağa antiçtiğimiz cuınhu · 
riyetin yükselmesi temennisini, 
hissiyatınıza da teı·cüman oldu
ğuma emin olarak, izhar edi-
yorum, 25/111935 .. ... 

I\.:at'ı Alaka 
Katibim bay Tevfik mi:.

ğazamla alakasını kestiğin

den namıma yapılacak tah
silat ve ibra vesaikinin 

hükmü olamıyacağım ilan ' 

ederim. 

Enürzade Bekir Sıtkı 

Şevrole ve F ord malze
mesi ticarethanesi Kemer
altı caddesi: Numara 76 
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SOHBET 
Toplantılarda En Çok Çağırılan Ve 
En Cok Sevilen Milli Türkülerdir 

.:t .. ·-·-·-Gördüğüm, duyduğum, yaşa- nm yanında misafirlere ayrılan 
dığım; Anadolu halkınm eski, bir minderde oturuyorum .. Ağır 
yeni adet ve ananelarini her ağır toplanıp yerlerine oturan, 
hafta bu sahifede size yazmağı akrabası olduğu evin bu sıra-
vaddettim. smı daha şerefli savmak için 

Sevgili ustadım İsmail Hak- ona yardıma çıkan yaran ar-
kının sıyanetile s":r.e hitap ettim kadaşları gittikçe çoğalıyor. 
edeli hala beni bir muaHim bir Tek, çift görüşmeler, karşıdan 
müfettiş sananlarm kanaatlerine karşıya söz atmalar başlangı-
rağmen ben bir Anadolu çocu- cın - her zaman, her yerde o1-
ğuyum, orayı çok gördüm çok duğu gibi- resmiyetini bozma-
gezdim, onlarla çok samimi ğa çalışıyor. Aradan yarım saat 
oldum, içinden görüştük. İçin- geçmedi ki yaranın göğüsle-
den gördüm. Görmek bir in- rinde, bu toplaşma için yaşa-
sanın kabiliyetine göredir. Ken- yan birlik ve sevgi ortalığa 
di kabiliyet ve sevgilerimle bütün serbestliği ile yayıldı ve 
sezdiklerimi geçen yaz "köyler- artık görüşmeler. tek çift değil 
de gezinti,, serisi ile yarı ya- toptan oldu. 
rıya yazdığım gibi onların adet- Derken ortaya bir oyun çı-
lerile beraber yaşadığım hayat- kardılar: O gün kesilen bay-
larını da bu seri ile size nalc- vanın aşık kemiğinden bir eyri 
ledcceğım, belki Türk F olklo· ve tanrının gözlerjmize bir oyun-
runa az ç.ok bir hizmet ederim. cak gibi güzel gösterdiği ke-

İJk yazıma verdiğim " soh- mik belirdi. Bunun çukur ye-
bet ,, Adını, hatırası defterle- rine: Çılk, kaba, tümsek yerine: 
rimde yaşııyan on on beş sene- TöJk, kulak gibi kıvrım, kıv· 
lik bir geçmişte Anadolu genç- rım yerine, katlı, ters tarafına: 
lerinin toplantısından alıyorum. beylik derler. Bu kemik top· 

İçki o zaman şimdiki gibi lanan arkadaşların elinden bir 
pek serbest değildi ve daha ıslığın güya yardımile yerde 
doğrusu sohbete giren azaların yuvarlanıyor evvela kim katlı 
içki kullanması yasaktı. yerini getirirse o zabit oluyor, 

En başlısı kırkı geçmiyen kim beylik tarafını getirirse 
gençlerin kurduğu bu sohbet oda : Bey. 
alemine yaren ve yahut yaran İşte oyun kuruldu. Zabit eli-
da derlerdi: Yarenin bir reisi ne burma bir mendil alıyor. 
olur, onu içlerinden seçme ile Bey köşesinde kuruluyor. Ve 
değil içJcrinde en fazla otorite artık yaran elinde yuvarlanan 
sahıbi adeta kendi kendine mal kemik, tölk ve çılk geldikçe 
ederdi. beyden bir şekerle bir sade, 

Yaren kış başlayınca. kuru- bir tuzlu bir tatlı dayak emri 
lurdu. Anadolunun yüksek dağ- alan zabit bu buyruğu olanea 
lannın yaylalarında, ovaların- hızile burmalı mendili sırtlara 
daki Türk yurtları; kış, kar, yerleştirerek yerine getiriyor. 
buz ve fırtmanm dişlerini haya- Eğer kemiğin katlı tarafı ge· 
ta geçirip saltanat kurmağa lirse elindeki burmayı yeni za-
ça.lıftığı bu yerler tür!d.ln geniş bite verip giren, eğer beylik 
a-öğüılü, sağlam kalpli, metin gelirse kurumunu yenisine terk 
ve çetin vücutlcrile doludur. edenlerin gülünç halleri içinde 
Ona kış, ona kar, ona fırtına, epey vakit geçti. Bu işte sa-
ona buz vız gelir. etla imiş ki bitti. Sıra başka 

Avrupalının geniş salonlarda oyunlara geldi. Hele o dilsiz 
ferah ferah dans etmesinden oyunları dikkat tavsiye eden 
daha ferah yalçın dRğlan atı- ve ahmaklara meydana çıkaran 
na sıçrama sahası yapar. Ka- bir oyundu. Ortalıkta ses-
lirof eri çift körüklü ciğeridir. sizliği emreden bir oyun ... 
Ve neşesii tarihe dayanan kah- Bir yuvarlak halinde top-
ramanlığı, · türküleri, masalları lamın yaran arkadadaşları 
ile kafasında yaşar. birbirinin yanağına, bumuna, 

Benim şimdi bazı yerlerini kulağına. şakacıktan dokunu-
hoş görmediğim bu cemiyet lurken öyle zaman geliyor ki 
filemi kışm başlangıcında baş· gafil avladıkları içlerinden bi-
larken kışın haftasına göre risinin yanağını, gözünü, bur-
arkadaş toplamr, bir memtc- nunu, karalay1p simsiyah bir 
kette böyle beş on yaran ile- fellaha döndürüyorlar. Oyunun 
mi yaşıyan gençler kışı yazın bitimi de bir aynanın bu za-
zevkinden bam-başka bir tadle vallıya tutu)masından ibaret 
geçirmeğe çalışırlar. oluyor. 

Bunların birisinde, Cuma gü- Oyun canları sıkınca saz 
nü saat altıdan sonra toplam- başladı. milli türküler, milli 
lan bir evdeyim. yaranın ço- aşkla dolu göğüslerden 
cukları her hafta içlerinden taşıyor, coşuyordu. Anadolunun 
yaren başının seçmesile kendi- en sevimli hali; ustat Halit Zi-
sine düşen sohbeti savmağa, yanın tavsıfına göre İstanbul 
arkadaşlarını konuklamas1a musıkisi olan şark musiki.sini 
mecburdur. sevmeyişleridir. Hangi topJanh 

Sohbet sahibi çoluğu, çocu- olurse olsun en çok çağınlan 
ğu He buna hizmet eder, evin· ve en çok sevilen, istenilen 
de selamet bir odada Anadolu milli türkülerdir. Size burada 
işi tertip, düzen yapar. Ocağın bunlardan birisini yazayım: 
yahut sobanın yanma yaran Yüksek hanaylar (*] yapbrdım 
başı için bir minder atılır ve bir uçtan ucıe 
arbk 11ravari bunun etrafına içinde duramadım üç gün üç 
dizilirler. 

Ben müsafirdim. varen bası-
gece 

Kurbanlar k;eaeyim sana var-

Manisa' da 
Gençlik Hareketleri 

Ve Konferanslar 
Verimli Ege mıntaksında 

belli-başlı bir yer tutan Mani
.samızda dink bir canlılık baş
lamışdır. Ulusevi salonunda he
men her akşam verilen konfe
ranslar büyük bir alaka ile 
karşılanmakta, yer bulmakta 
güçlük çekilmektedir. Bilgiye 
susamış yurtsever halkımızııı 
bu durumu gerçekten öğü1· 
meye değer. 

Bir yönden de gençlik, ulu~ 
sal dönenmemiz yolunda Ata~ 
türkün gösterdiği amaca doğrll 
kuvvetli adımlarla ilerlemekte· 
dir. Sayın büyüklerimiz v~ ye" 
ni belediye üyelerimiz şerefine 
Cuma günü u)usevinde Sakar" 
yaspor kulübunun verdiği çaylı 
töplantı çok verimli olmuş, her 
yürek yurt kaygısı i]e çarp" 
mtşdır. Salonu dolduran kala" 
balık bir genç topluluğu tara· 
fmdan Atatürk'ün gençliğ~ 
yüklediği yükümleri canla 
başla yapmıya and içilmişdir. 

Saygıdeğer valimiz Bay Mu" 
rad, gençlerin anıkladığı mii· 
samereyi yüksek korumasına 
almak suretiyle gençliğe içil 
bir yakınlık göstcrmişdir. Mü
samere Şubatın beşinci Sah 
günü akşamı Utku sinemasın" 
da verilecekdir. AT ALAY 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

dığım gece 
Alnı top kırkmalı bir taneJJJ 

beniııı 
* :;. ,,. 

Kırmızı güllerin dalları yerde 
Top zülüflerin yanağa perde 
Ben kendi halimde durduğuırı 

yerde 
heni baştan çıkardın bir tancJJJ 

ben!ın 
-..'~ 

'·' . 
Yüksek bir harman idim sav" 

rulamadınlı 
Yüreğim içimden yandı çev" 

rilemediw, 
Scvilerin pek çoktu ayrıla" 

madıın 
Beni baştan çıkardın bir taneJJJ 

benim·· 
Bu saz ve sevgi alenü bit

tikden sonra yüzük oyunu baş
ladı. Her tarafda ve herkesitı 
bildiği yüzük oyunu burad• 
fincanlarda değil mendil ara
sında ve iki taraflı oyuncular!• 
oynanır. Dikkat, temkin ve 
zeka istiyen bu oyunun mag'" 
lfıpları gelecek hafta için kav
nlacak kestane alınağa mah· 
kumdur. 

Daha eskiden; yenilenlere 
zalimane tekliflerde bulunurlar" 
mış, mesela : ÇirçıpJak karh 
havada muayyen bir mesafeye 
kadar koşmak gibi. 

Bu oyun artık sondur. Sof
ralar kurulur, yemeğe başla
nır. Lakin en fena muziplikle
ri de: Fırsat bulurlarsa sofrada 
yanındaki arkadaşının cebine 
kemik, helva, pilav doldurffiak 
huyundan hiç olmazsa içlerin
den bir ikisinin vazgeçmeme" 
leridir. 

Yemekten sonra misafirlerin 
ayak kabları çevrilir ve onJat 
bilirler l~i kendilerine yol gö
ründü. içlerinde artık yayan'" 
cı~ı olmıyan yaran arkadaşları 
yaran çavuşunun haberlediği 
bir- sarhoşa dayak atmak, koğ
mak ve mümkünse hafifce ce" 
.zalandırmak işini görürler. Haf
ta için görüşmeler ve icabında 
memleket işi de hazan burada 
düşünülür görüşülür. 

On beş senelik bir geçmişin 
kış gecelerini dolduran yaran
lar şimdi ya hiç yoktur veya
hut sayılı bir kaç memlekette 
gevşek bir hisle sürünüp gi
diyor. 

TOKDIL --------( * ] Hanay = Bunun kar~ılı-
ğmı apartıman alsak mü
balağa .etmemiş oluruz. 

T. O. 



Alaşehir İcra Dairesinden: 
(935/572} 

Alacaklılar: Alaşehirde Has 
ağası oğlu İsmail ve muhtelif 
şahıslar. 

.Borçlular: Ati bey Gğlu Faik, 
Hımmet oğlu ölü Esat, kardeşi 
Mu5 tafa, anaları gülsüm 

Burcun müstenidi: Noter sc
ncd" ı. 

Borç: 12,0000 lira ve icra 
ınasrafJarı. 

Satılığa çıkarılan ~ayri men-
kullcn' · · · ill . . n cınsı ve tapu sıc e-
rının tarih ve numarası ve hu
dutları: 

k .. ı .. - AlaıJehire bağlı dere 
0 Yunde demiryolu altı Balkan 

lllevkiinde ikinci tefrin 1934 
t 'h karı . ve 44 tapu numara.lı şı.r-
~n ıstasyondan yıkık köprüye 

:ıden Araph yoJu, garben 
b~rc köy çayı, ıiınalen Alaşe
ır çayı ve Ümmü veresesi 

t•rlası, cenuben demiryolu ile 
~tvrilıniş tapu kaydında 203 
cktar 6880 metre bir kıta 

t.rladır. 
Vaı.iyet evsafı : Hududu ba

Mra.sı tapu kaydına uygundur. 
tc c.sahası tapu kaydında gös-

talcn miktardan fazla olup 
466 hektar tahmin edilmiştir. 
l Muhammen kıymeti: Bu tar
anın bir çok kısmı kovalık Te 

~zlık olmasmdan beher hektarı 
O) liradan (13,980) liradır. 
2 - Yine bu köyde demir- . 

r0.ıu .dcrcköy çayı mevkiinde 
tkıncıtcşrin 934 tarih ve (45) 
lpu numaralı şarkan dereköy 
~at garben Mustafa tarlası ve 
0 at yeri şimalcn dereköy çayı 
~~nuben derr.:iryolu ile mahdut 
lpu kaydmda (33) hektar (9480) 
lb~tro bir kıt'a tarladır. 
k Vaziyet evsafı: Hududu tapu 
. •Ydma uygundur. Bu hudut 
•cinde Tarakçı oğlu T alabn 
(8) hektar tahmin olunan bağı 
hl~dır. Ayrıca tarla kısmı (82) 
~·ttar miktarında olduğu tah

tnın edilmiştir. 
t Muhammen kıymeti: (8) hek
ar hağın temamı (6400) lira 

(i: tarlanın beher hektarı 40 
adan 3280 liradır. 
3 - Yine bu köy hududun

da dcmiryolu altı Ulaçlı üstü 
~~Ykiinde 2 inci teşrin/934 
iltih ve 49 tapu No. b Şarkan 

Aiustilfa tarluı ve dere köy 
Çayı, garben göbekli deresi ve 
~Öse Ali sınırı, şimalen ulaçlı 
ilıtıları ve ulaçhdan der• köy 

Çayına ve köse Aliye gidcnyol, 
Ccnuben demiryolu ile mahdut 
T ilpu kaydında 85 hektar 3760 
tn~tro bir parça tarladır. 
k Vaziyet evsafı; hududu tapu 
. •Ydına uygundur. Bu tarla 
~in de borçlulardan Faikin (9) 
cktar tahmin edilen bağı olup 

arazi kısmı da (191) hektar 
tahmin olunmuştur. 
t Muhammen kıymet: (9) bek-
~r kıymetindeki baitn tamamı 

(5400) lira 191 hektar mikta
tındaki tarlanın da beher hek-
tarı 50 liradan 9550 liradır. 

4 - Alaşehire baS?"lı dereköy 
h~dudunda demiryolu üstü İz
ltlır yolu a~h mevkiinde ikinci 
teşrin 934 tarih ve 64 tapu 
numaralı şarkan dercköy çayı 
gotrbcn akmezar şimalen demir
Yo!u ve Ayşe ve Ahmet Asım 
Ve Mchmrt Talat baiları ce-
nu6cn İzmir yolu ile mahdut 
tapu kaydında 15 hektar 7320 
tlıc-trc bir parça tarladır. 
M Vaziyet evsafı: Şa. Ayşe 
ebnıet Talat, Ahmet Asım 

bağları Ga. akmezar Şi. demir
Yolu Cc. iı.mir yolu ile çevril
ttıi' bu tarlanın miktan 30 hek
tar olarak tahmin edilmiftir. 
~uhammen kıymeti : Beher 

hektarı 50 liradan 1500 fua· 
dır. 

5- Dereköy hududunda u
laşlıaltı mevkiindc ikinci teşrin 
34 tarih ve 50 numaralı tapu 
numaralı Şa. Dereköy çayı. 

Ga. Köse Ali huduku, Şi. Ko
caçay, Ce. Ümmü tarlası ve 
Ulaşlı damları ve l.Jlaşlıdan 
Dereköy çayma ve köse Aliye 
giden yol ile çevrilmiş tapu 
kaydında 66 hektar 4240 met
re bir parça tarladır. 

Vaziyet evsafı : Hududu ta
pu kaydma uygundur. Tada
nın mikdarı 180 hektar tahmin 
edilmişdir. 

Muhammen kıymeti: Beher 
hektan kırk liradan 7200 lira
dır. 

l~bn beş parçe gayri men
kulün 3584 sehimde sekiz yüz 
doksan alta sehimi Faikın 224 
sehmi Gülsümün 84 sehmi 
ölü Esadın 83 sehmi de Mus
tafanın olup ceman 1288 seh
mi açık artırma suretilc satı

lığa çıkarılmıştır. 

Birinci artırma günü mahal 
ve saatı: Alaşehir icra dairesi 
önünde 23 -3- 35 tarihinde 
cumartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar müddet içinde 
açık artırma suretile sabş ya
eılacaktır. 

Şartnname: 

Yukarı yazılı beş parça 
geyri menkul 16 -1- 935 
tarihinden açık artırma ile sabşa 
çıkarıldığından birinci artırma 

müddeti 30 gündür. Şartname 
daire divanhanesine icabeden 
yerlere asılmıştır. Gayri men
kuller arttırma günü ayrı ayn 
satılığa çıkarılarak üç defa ba
ğınldıktan sonra en fazla istek-
lisi üzerinde bırakıhrlar. Şu 
kadar ki sürülen bedeller 
tahmin edilenkıymetini bul
ması şaı-tbr. Bulmad1ğı tak
dirde arttırmaya iştirak eden-
lerin koydukları bedel üzerin
den teahhütleri baki kalmak 
şartile satış geri bırnkıhr ve 
ikinci arttırmaya konur. Sürü-
len bedel rüçhanlı alacaklının 
alacağına kafi gelmediği tak-
dirde ü:r:erinde bırakılma ya
pılmaz . ve ikinci arttırmaya 
konur. işbu gayri menkullerde 
ilişikleri, hakları, irtifak hakları 
ve faiz istiyenler varsa ilan 
tarihi~den itibaren 20 gün için-
de evrakı müsbiteleriJe Alaşe
hir icra dairesine müracaat et
meleri lazımdır. Bu müddet 
içinde müracaat etmiyenlcr 
haklan tapu sicillerile sabit ol
madıkça artırm3. tutarının pay-

laşmasından hariç kalırlar. İşbu 
gayri menkuller artırma neti
cesinde üzerinde bırakılma ka 
rarı verildikten sonra alıcı is
tenildiği zaman bedelini derhal 
vermeğe mecburdur. Verme
diği takdirde üzerinde bırakıl
ma bozulur. Ve geyri menkul
ler tekrar arbrmaya çıkaralır. 
Ve tekarrür eden bedel mu-
kabilinde satılır. İki arttırma 
arasındaki fark ve yüzde beı 
faiz ve zarar evelki müşteri
den hüküm istih :aline hacet 
kalmaksızın alınır. 

Tcllaliye, tapu harçları ah
cıva vergi borçları borçlulara 
aittir. Artırmaya i~tirak için 
yüzde yedi buçuk nisbetinde 
depo akçası veya milJi bir 
banka mektubu getirmek la-
z1mdır. Arttırmaya iştirak edcn
lenn şartnameyi okumuı ve lü
zumlu malumatı almış say•lırlar. 
Daha fazJa malumat almak is
tiyenler alaşehir icra dairesine 
müracaat edebilirler. İşbu mal
lar yukanda yazılı şartlar dai
resinde sahlacaiı ilin olunur. 
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Havacılık 
Ve Spor 
Her !ayıda biraz daha gü

zelleşen ve olgun1aşan Hava

cılık ve Spor'un 135 inci sayı

sı canlı bir kapakla süslü ola

rak çıkmıştır. Server Ziya Gü

revinin ( Türk Kuşu ) yazısı, 

Bebcet Kemal Çağlar'ın ( Be
yaz Ankara ) şiiri, Abidin Da
ver'in hava hakimiyetine dair 

görü'1eri, Va~ington Konferan~ 

sı raporu, SPOR tetkikleri, 

hikaye, çocuk masalı bu sayı

nın herkc~i alakalandıracak 

mündericalmı teşkil etmekte

dir. Mecmua, 27 son kanun 

için bir gök şehitleri sayısı ha
zırlamaktadır. Tayyare cemi
yetinin bu değerli organını bü
tün yurddaşlarımız okumalıdır. 

İzmir Beledlyeslnden: 
TENBİHNAME 

1 - Birinci sınıf ve büyük 
kahvehane salonlarına bilhassa 

kı, mevsiminde pis bav•mm 
dışarı çıkmasını teminen e!!llpİ

ratör konması. 

2 - Küçük kahvehanelere 
vantilatör ve saire konması. 

3 - İlan tarihinden itiba
ren 15 gün içinde ~bu tenbiiı
nameyc aykırı hareketleri gö

rülen kahvccilerden 1 O lira. 

maktu ceza alınacağı ilan 

o'unur. 339 {149) 

Gli7~"'1h& EESA -

Azimet Dolayisile 1 
Acele Satılık Otomobil N 

1 - Ford 29 Model iki 
kapılı beş kişilik az kulla- >' 

rl nılmış bir otomobil satılıktır. E< 

~ Taliplerin Aydın demiryolları 
~ umum müdürlüğünde baş şo-

~ förS.S~phiye müra~;i~~'.ı) ~ 
'l.. 'l///"X-I7J!'.Y."ZM>.:NV'?"kııv;.'MDC8 

İzmir Asliye Mahkemesi 
İkinci Hukuk Dairesinden: 

İzmirde T epeciktc Kocatepe 
sokak 58 Nu. lı evde oturan 
Hasan kızı Naciye tarafından 
İstanbulda Hacı Hüsrev ma
halle!İ büyük yokuşta 18 Nu.11 
evde Kavalah Mutuş ol!lu Meh
met aleyhine açtığı boşanma 
davasında müddeialeyhin ika 

. metgalunın meçhuliyetine bina-
en dava arzuhal suretile da
vetiye varakası lzmirde çıkan 
Yeni Asır gazetesinin 19/121935 
Ta. li nü, basile ilan edildiği 
halde müddeialeyh tayin olu-
nan gün ve saatte mahkeme
de hazır bulunmadığından da-
vacınm talebile hakkında mu· 
amelei gıyabiye icrasına ve 
tahkikahn 6/2/935 Çarşamba 
saat 10 a talikine karar veri-
lerek bu bapta tanzim kılınan 
gıyap kararnamesi usulen mah-
keme divanhanesine asılmış 

olduğundan müddeialeyh Meh
medin tayin olunan gün ve 
saatte masarifi gıyabiye ile 
birlikte tahkikat haklıni Mekin 
Törünün huzurunda hatır bu
lunması veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde bir daha 
muhakemeye kabul edilmjye~ 

ceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 
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şamak 3. Exlcşmek 4. Ge-ıman.) 17. Yardak, yardakç. 
çinmek 5. Uykür.mek 18. Yardımcı 19. Yancı 

.Muaşeretsiz - Geçimsiz 1 Muavin asker - l. Yer-
Muattal - 1. Baraktlım~ tüm 2. Y etüt 

2. Boş 3. İşlemez, işsiz 4. Muavveç - 1. Bükülü, 
Kullamfmaz 5. Savuk 6. Tu- biiküJroüş 2. Dolambaç, do
turuz lambaçlı 3. Eciş bucuş 4. 

Muattal hale gelmek - Eğri, iğri 5. Eğri büğrii, 
Çoynamak, çöğnemek iğri büğrü 6. Eğrilmiş 7. 

Muattar - 1. Burcu bur- Ekiş üküş 8. Engebeli (Sat-
en 2. Güzel kokulu hı muavveç = Engebeli 

Muavaza - 1. Değiş 2 lyüz) 9. Yamıç 
Değiş dokuş 3.Değişme, de- Muayene - 1. Bagu 2. 
ğiştirme 1 Baku 3. Sın 4. Tükel 5. 

Muavenet - 1. Arka 2.
1 
Ucuğ 6. Yoklama 

Başut 3. Boluşluk 4. Bulu- Muayene etmek - 1 
nuş 5. Kavanla 6. Kömek Aramak 2. Bakmak 3. Bar-
7 Turus 8. Yardım 9. Yar- lamak 4. Çmgarmal< 5. Göz
dımcılık 10. Yarı 11. Yü- den geçirmek 6. Papkala
ründeğ mak 7. Surınak 8. Yokla-

Muavenet etmek - 1. mak 
Arka berkitmek, arka çık- Muayene memuru - 1. 
mak 2. Arkmak 3. Boluş- Sıncı 2. Yoklamacı 
mak 4. Bulunmak 5. Kabas- Muayyen - 1. Begilen
mak 6. Koldamak, koldo- gen 2. Belgili 3, Belirli 4. 
mak 7. Kovanlamak 8. Kö- Belli 5. Çağlm 'b. Mırzamlı 
mek 9. Polısmak 10. Yar· (Zaman ve yer hakkında) 7. 
dım etmek 11. Yuvmak Pelgülük 8. Sınhk (Mü~h-

Muaveneti mütekabHe --- has man.} 
1. İmece, mece, mcci (Coo- Muazzam 1. Ağn 
peration man) (Ehemmjyetli, vahim man.) 

Muavin - 1. Basalak 2. 2. Batnk 3 büyük 4. İri 5. 
Basutçı 3. Boluk, poluk 4. Koskoca 6. Tunga (Muhte
Boluşuvcı 5. Çeltek 6. El şem mnn.) 7. Ülgen 
ulağı 7. Koldağuç (Yardım Muazzeb - Üzgün, üzül-
edcn Allah, nasir, umum müş. 
man.) 8. Koldaş 9. Koşlavçı Muazzeb etmek - Üz-
10. Kömekçi 11. Söykeği mek 
12. Şağ<ı 13. Yamai 14.Ya- Muazzeb olmak-1. Bu
mak (Küçük ve aşağı iıler- nalmak 2. Ca.sımak 3. En
de kullanılan muavin man.) tikmek 4. Kıoanmak 5. Mu-
15. Yanafık (Çırak gibi iandırmak 6. Munalmak 7. 
yardım içın kullanılan uıua- Üzülmek 
Yin man.) 16. Yanaım• Muanez - 1. Ani 2. 
(Gündelikle tatulan Yardımcı 2. İdduk, ıduk 3. SeYgili 

BU ADAM 
Ne Garip Bir SIRRA 

V f\ kıftır ki: 

Size . Blrkac Gün Zarfın
da Erkeldcrl Teshir 
Eden GUz~IUği Ver

meyi Deruhte 
Edlyo~ 

Busene nrzunuza muvafık bir 
surette evlenmek ve pekaz er
keğin mukavemet edebileceği 
güzelliğe ma!ik oJmak ister 
misiniz? Evett o halde bu tav
siyeyi hatmm:ıda tutunuz: 

Meşhur bir alim tarafından 
keşfedilen yeni ve cazip hir 
formül sayes!nde; yalnız birkaç 
gün :zarfında o kadar arzula
dığınız güzelliğe malik olabi
lirsiniz. Bu miihim ve son ke
şif o kadar müessirdir ki, le
keli, çirkin ve buruşuk bir 
ciltte bile şayanı h~yret seme
reler vermektedir. Bu esraren
giz cevher şimdi T okalon kre
mi terkibinde mevcuttur. Ak
şamları yatmazdarı evci cildin 
unsuru gıclaisi olan pembe 
rengindeki TokaJon kremini 

Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kem 1 SaKir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler soka,,;ında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

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

Göz Hekimi 

lütli Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte-
hassısı: 
ikinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
Evi " 5125 

746 s. 7 

kullanınız. Siz uyurken, o; cil
dinizi gençleF.irecek Ye güzel
leştirecektir. Sonra da sabah-
ları gene cildin bir unsuru olan 
(Yağsız) beyaz renkte Toka-
lon kremini kuHanmız. Cildinizi 
kuvvetlendirir ve beyazlathnr. 
Ayni zamanda siyah benleri 
ve açık mesamatı izale eder. 

Yeni bir güzelliğe malik ol
mak, erkekleri teshir etmek 
istcr"eniz, hemen bugünden 
T okalon kremini kullanmıya 
başlayınız. Cildiniz ne kadar 
fena ve çirkin olursa olsun 
semeresinden memnun ve ade
ta mütehayyir kalacaksın1z. 
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Mikyal - 1. Kevci (On bilirlik, iyilik tanırlık 2. Ut 
batm<l.n ahr bir uygur ölçeği) Minval - 1. Gidiş 2 
2. Küpecük 3. ÖJçek 4. Öl- Yol 
külegu 5. Sağu Bu minval üzere - 1. 

Mikyas - 1. Arış 2. B!- Böylece, böylelikle 2. Bu gi
linç 3. Ebcy 4. Oran 5. Öl- dişle 3. Bu yo!da 
çek 6. Ö!ç.ev 7. Ölçü 8. Miraç - 1. Ağası yir 2. 
Sennem Çıkılacak yer, yükselecek 

Mil - 1.Göz irimi (Ufuk yer 3. Göğe çıkma 
ufka kadar olan mesafe Mira!!ll - 1. Andır 2. Bı· 
man.) 2, İğne (İnce, uzun r:ağu 3. Deıme 4. Kalan 
alet man.) 3. Şiş (İnce uzun Miru hissesi - 1. Dü· 
alet ve mihver man.) 4. Ya- şelek 2. Düşelge 3. Pay 
ğaç, yığaç (Farsça fenenk Mir'at - 1. Ayna 2. Gö-
muadili; serisinin a1b katı ::.-ek 3. Gözgeç 4. Gözgü 
uzuuluğunda mesafe ölçüsü Mirfak - 1. Çıkanan\ 
man.) 2. Çınaç k 3. Dirsek 

Milad - Doğum, doğum Miri - Bcğlik, beylik 
günii Mirrih - 1. Kürüt 2.Sa· 

Milh - 1. Çorh (Tuzlu kıt 3. Yaldırak 4. Yuvut 
m~m.) 2. Çoroı 3. Tuz Mirnt - Bakıt 

Millet - 1. Budun 2. Misafir - 1. Kavçın, 
Çon 3. İl 4. İlgün (Ahali, kavçun (Yemeğe çağmlan 
halk man.) 5. Türük 6. Ulus yatıya alıkonulan misafir 
7. Ulu~ man.) 2. Konağ' 3. Konak 

MiUet şüruı - Kurultay Misafir etmek - 1. Ko· 
Milli - Ellik nukfamak 2. Toylamak 
Mimar - Kondarucu Mi~afirhane- Konukluk 

(''ondurmak - inşa etmek) Misafir o!mak - 1.İnme1' 
2. Tamcı 3. Yapıcı 2. Konuklamak 3.Konmak 

Mina - Sırça Misafirperver -Konukçu 
Minber (Mimbn)- Tum· Misafirpervcrllk-1. Ko· 

sa, tümse nakhk 2. Koyurka 
Minkar - 1. Cokma 2. Misak - 1. Antlaşma 2. 

Didck 4. Diktek 4. Dikdik 2. Bac•ğ 3. Büt\in baclğ 4. 
5. Gaga 6. Gagart 7. Gak- Bütüşlük 5. Sözleşme 
ma 8. Kakart Mis "lc aktetmck - 1. 

Minkari burunlu - 1. Antlaşmak 2. Kökicşmck 3 
Burnaz 2. Gagaburun Sözleşmek 

Minnet - 1. Başa kak- Misal - 1. Benzer 2. 
ma 2. Kulduk: (Şükran ve Örnek 3. T ergev 
teşekkür man.) Misk - 1. Çtpu 2. İpal 

Minnettar - 1. Rorçlu İpa- 3. Y ıbar 
2. fyi!ik bilir, iyilik taııır . Miskap - 1. Delgüç 2. 

Mınnettarlık - 1. İyilik lr 3. Ödür~ü 4. Üdür2"i 5. 

• 
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Alım, Salım Ve Komisyonculuk Evi 
Başturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

İZ MİR 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yemeklik 

Yağlarını Her Zaman Mağazamızda bulablllrslnlz 
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Üskü dürme, güldürüş 4. Şaka 
Miskin - 1. Basıncak 2. Mizahçı - 1. Alaycı 2. 

Beceriksiz 3. Cıian (fakir Eğlendirici 3. Güldürücü 4. 
man) 3. Çölpe 4. Engül 5. Şakacı 
Erig en 5. Erincek (gevşek, Mizan - 1. Kem 2.Tar-
tembel man) 6. İmzık 7.İnez tağaç 3. Tartı 
8. Körlek 9. Mıymıntı 10. Mizan burcu - 1. Ba,öl-
Pısırık, pısrık 11. Silim 12. kü 2. Ölıü 3. Ölkü 
Simil 13. Sölpük 14.Sümsük Mizap - 1. Çölen 2.Ço-
15. Sünepe 16. Tutuk 17. ratan 3. Çortan 4. Çortuk 
Uyuşuk 5. Çortun 6. Çöierten, çöğ-

Mis kin - (cüzamlı man) reten 7. Çöiürtlen 8. Çört-
A1aş ken 9. Çörlen 10. Çöte 11. 

Misl - (misil) 1. Benzer Çörteğen 12. Çörten 13. 
(şebih ve nazir man) 2. Eş Çörtlük 14. Geçirim 15. 
(mümasil man) 3. Kat (zuf Oluk 
man) Mizmar - 1. Boğurtlak 

Misilli, misillü - 1. Ben- a~zı 2. Düdük 3. Gırtlak 4. 
ıer 2. Biiin (gibi man) 3. Kaval 
Gibi 4.Yollu (,,Babam yoUu,, Mobilye- Sayman 

Misilsiz - 1. Densiz 2. Model - 1. Kep (nümu-
Eşsiz ne, kalıp, şema, mana,imkan 

Misma - Duynak man.da) 2. Kip 3. Örnek 4. 
Mismar - 1. Çivi 2.Ek- Ülge 5. Ülgü 6. Taslak 

ıer 3. Enser 4. Kanak Modele göre biçmek -
Mişvar - 1. Gidiş 2. T oş Ülgülcmek 

Tuş Mola - Durakla, dura-
Miting - Yığmak, Yığ-- lama 

nak Muabbir - 1. Görümçü 
.Miyan - 1. Ara 2. Ara- 2. Yuran 3. Yorucu 4. Yo-

lık 3. Bel 4. Orta ruğlu 

Mıyancı (meyancı) 1. Muacciz - 1. Basıcak 2. 
A.ra bulan 2. Aracı 3.Araya Bıktırıcı 3. Sıkıcı 4. Sırnaşık 
giren 4. Dövürcü 5. Ortancı 5. Sıvışık 6. Usandırıcı 7. 
6. Sa v cı (Sav= Söz) Yapışkan 

Miyar - 1. Çekim 2. Muadat - l.Azgaşma 2. 
vlçü Bozuşma 

Mizaç - 1 . .Minez 2.To- Muadelet -1.Değdeşme 
ğa, tuğa dcndeşme 2. Dendeşlik 

Mizaçgir - 1. Aldanç 2. Muadil - 1. Bekteş 2. 
Allak, ellek 3. Yelekçi Denk 3. Teni 

Mizacı bozmak - İlken- Muadil kılmak - Denk 
mek (hastalanmak manJ getirmek 2. T enermek 

Mizah - 1. Alay 2. Be- Muadil olmak - Denk 
•eleme 3. Ejlence 4. Gül- ~elmek 

"Yeni Asır 

Urla İcra • Memurluğundan: 
Alfiret Judiçinin Ayşe Mes

rureden alacağı olan 935 Türk 
lirasının temini istifası için ipo
tek ve borçlunun uhdei tasar
rufunda mukayyet bulunan Ur
lanın Güvendik köyünde şar

kan İsmail veresesi ve Bara
kacı ve Hatice veresesi, garben 
Murat ve Mustafa veresesi ve 
yol, cenuben Kerim veresesi, 
şimalen hacı Şükrü ile mahdut 
ve derunuda takriben 1000 
mahsul veren z~ytin ağacı ve 
500 adet delice zeytin ağacı 

ve 500 geçen sene aşılanmış 

zeytin fidanı ile elli badem ve 
ve bir harap kule ve bir kuyu 
mevcuttur. 9 hektar ve 190 
metre murabbamdan ibaret 
olan zeytinlik maa müştemilat 
4000 lira kıymeti muhammene
lidir. Bu gayri menkul açık 

arttırma ile satılığa çıkarıldı. 
3-3-935 tarihinde Pazar günü 
saat on beşte birinci arttırması 
icra kılınacaktır. Bu arttırma 
neticesinde temin olunan kıy-

meti tutmazsa en fazla arttıra
nın teahhüdü baki k~lmaı< ·,.,~ 
tile müzayede on beş gün tem
dit edilecektir. 18-3-935 Pa
zartesi günü saat on beşte 
ikinci kat'i arttırması icra kı
lınacaktır. Bu gayri menkul 
üzerinde her ne suretle olursa 
olsun hak talebinde bulunanlar 
yirmi gün zarfında resmi ve
saikile İzmir ve Urla icra daire
sine müracaatları lazımdır. Aksi 
iakdirde hakları tapu sicilince 
mukayyet olmadıkça paylaşma
dan hariç kalacaklardır. Şart
name 25-1-935 tarihinden iti-
bar~n herkese zçık bulunduru
lacaktır. 

Müşteriden yalnız yüzde iki 
buçuk rüsumu dcllaliye ile ta-
puca ahzı icabeden harçtan 
mada ma!'lraf alınmaz. Satış 
peşin pa•·a ile yapılacağından 
bu suretle istekli olanlar yüzde 
yedi buçnk nisbetinde pey ak
çesile 33/243 numaralı dosyaya 
İzmir birinci icra dairclcrile 
Urla icra dairesine müracaat
ları ilan olunur. 298 (151) 

Türkiye Cumhuriyet PJlerkez 
Bankasından : 

İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 istikrazının 4,000,000 Jiralık 
ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl tahvilleri 1 şubat 
1935 tarihinden itibaren muvakkat makbuzlar ile tebdile başla
nılmıştır. Mezkur tarihten 28 şubat akşamma kadar muvakkat 
makbuzları, ilk aldık1an banka şubelerine müracaat edecek 
hamillere tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 

28 şuha 1935 tarihinden sonra tebdiller Merkez bankasının 
Ankara merkezinde yapılacak ve masraf hamillerine ait olmak 
üzere bu işe bankamız şubelerile iş ve Zıraat bankaları tavassut 
eyJiyecektir. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyatı yalnız asıl 
tahviller üzerinden icra .edileceğine göre hamiHerin tebdil için 
bir an evvel müracaatları rica olunur. 1-7-16-25 (153) 321 
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Muaf - 1. Bağışlanmış maz 2. Bilmece 3. Bulmaca 
2. Suçundan geçirmiş 4. Yanıltmaç 5. Yumak 

Muahaze - 1. Tekck 2. Muammer - (olmak)Ya-
Y argıl şamak 

Muaheze etmek - l.Ce- Muaneka - 1. Boynuna 
mirmek 2. Çekiştirmek 3 sarılma 2. Kocuş , kocuşma 

Çıkısmak 4. Danlmak 5. 3. Kucaklaşma 4. Sarışına, 
Kınamak 6. Suçlamak 7. Yer- sarmaşma 
mek, yirmek Muaneka etmek - 1.Ko-

Muahcde - 1. Ant, ant- nuşmak 2. Kucaklaşmak 3. 
laşma 2. Baylav 3. Sözleşme Sarılmak, boynuna sarılmak 

Muahede aktctmck - 1. 4. Sarmaşmak, sarışmak s: 
Antlaşmak 2. Bekleşmek Yileşmek 
(berkleşmek) 3. Koyuşmak Muannit - 1. Dik başh 
4. Kökleşmek 5. Sözleşmek 2. Dike 3. Karşı 4. Uymaz 

Muahhar - 1. Ardıl (te- Uyuşmaz 5. Yanaz 
bir ve tecil edilen man) 2. Muannitlik etmek - 1. 
Geride bulunan 3. Sonraki Boşunmak 2. Örcülenmek 
sonra olan, sonradan gelen, Muaraza - 1. Alak 2, 
sonraya kalan, sona kalan Alkardı 3. Çekiç 

Muharren - Sonra, son- Muaraza etmek- 1.Atış-
radan mak 2. Çekişmek 3. Karşı 

Muakkib -tl ... Ardına gelmek . . 
düşen, arkasına duşen 2. Muarefe - 1. Bıldık 2. 
Artçı 3. Kovalıyan, kovala Bilik 3. Bilişme 4. Tanışma 
yıcı 4. Kovucu 5. Tanış olma 

Mualece -Em Muareke-1. Dcbeleşme2. 
Mualece etmek - Em- Düğüş, düğüşme 3. Savaş 

lemek 2. Emlemek scmlemek (Muharebe man.) 4. Varu,
(ikisi bir arada olanı emledi ma. 
semledi) 3. Otamak Muarız - 1. Karşıgclen, 

Muallak - 1. Asılı, asıl- karşıkoyan, Yat (Yabancı 
mış 2. Asman, asmalı 3. man.) 
BağJı Muarra - 1. Boş 2.Çıp-

Muallim - 1. Boşgutçı lak 3. Soyulmuş 4. Süzill
(boıgut - Tahsil) 2. Okutan müş 
3. Öğreten 4. Öğretici 5. Muasır - 1. Çağdaş 2. 
Üvretücü Kurdaş. 

Muamele - 1. Alış veriı Muaşeret - 1. Ayraşma 
(ticaretle) 2. Baruk (servet, 2. Burık 3. Bulunuş 4. Dir
mal, meşguliyet, iş man) 3. Jik 5. Ellik 6. Geçiniş, ıe
lt 4. Kullanış, kullanma 5. çinme 7. Kılık, kdk 8. Tur
Tutum (muamele tarzı man) muş, turuş 
6. Tutuş, tutma Muaşeret etmek - 1. 

Muamma - 1. Anlatıl- Birgeleşmek 2. Birlikte 7a· 

1 fUDal _ ~935 __., 

iki ·Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soguk algınlı· 
ğınm bu iJk ala
metlerini 

GRiPiN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

,GRiPiN 
j Bütün ağrı, sı zı 
1 ve !>ancıları der 
hal dindirir, gri
p e romatizmaya 
diş sinir, adale, 

1 bel ağrılarile kı-
l rıklığa karşı bil-
hassa müessirdir 

Grip. • ın i Tecrübe 

Ediniz 
1 

Dr. -OPer2tör Talısin 
Çivici Hamamı c·varıodaki 

(Kurtuluş Yurd.u) nun 
935 senes ı anıe iyat ve hasta kabul şeraiti 
Apandisit, fıtık, basur, fistül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

safra kesesi, böbrek, prostat, mesane hastalığı ve taş ame
liyatlarile kanserler ve sair azaların en mühim ameliyatlarını 
yapmak ve on gün de hastanede yedirmek, içirmek ve 
bakmak şartile: 

Uçüncü sınıf için top yekOn 35 lira 
ikinci " " " " 40 " 
Birinci '"' " " " 45 •• 

Lüks hususi " " " 50 " 

Alelade hastalıkların tedavisi vcy~ ameliyatı için 
hekim ücreti, ilaç her şey dahil 

UçüncU sınlf için yemi ücret 2,5 llra 
ikinci " " " " a " 
Birinci " " " " a,5 " 
LUks hususi " " " 4 " 

Hergün ayakta hasta muayenesi için vizite ücreti hastane 
dahilinde (1) lira, hastane haricinde (2) lira, basit ayakta 
yapılacak ameliyatlar (3) liradan (5) liraya kadar olup her 
günkü pansumanlar için de yarımşar lira alınır. 

H 3 3-13 (59) 
. .~, ~~·:·_ -~,- · .· . ' . \. ...; .... 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor l\f!u? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 

müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçlann 

köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

: Latif 

rayihalı bir saç losyo

nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalanndan 
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Ankara Birası .................. ~m· ----------

·umdUğulliUZdan Üstün Çıktı 
------------------------------ucuz - T errıız Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

4!Sa t S , • Y ' ' 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
lzrninlc acentanıız ~· Jktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 

İspaı ışini kabul e<liy.-.ruz. Ankara Orman Çiftliği Müdürlügüne müra
caat. Faz1a izahat için lznıirde Ege Palas ve Şehir gazinosu müsteciri 
Türknıenoğlu ~hırat beyden alınabilir. 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirhler Burada BuluşurJar 

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

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

D.kk t • Bütü~ Egelilere Brı·stol s.ırke-1 a • Beyoglunun cıde 

O a I• ''"Qı otelini ta~siye 
Slll D ~ ~ eder,z 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRl'71 

En ufak yedek parçalariyle beraber qağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adrgs: 

G. D. GJRAS 
Yeni Man · .aturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE v~ MEYV A BAHÇESİ SAHİPLERİNİN 
Dikkat Gözlerine 

D6rt seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERC N ) markalı 
KİMYEVi GÜBRE'lerin İZMİRDE satış yerin'n yalmz: 

GAZI BULVARINDA YENi TUHAFİYEC.LERDE 
(1) NUMARALI ADADA INGfLiZ KıMYEVı 

GÜBRELER ŞiRKETi 
Olduğunu Unutmayınız. .. 

GÜBRELERiMlzi BAG mıntakalannda ki KOY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acenta]arı
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMİKAL lNDUSTRİS { Levant ) 
LiMiTED ŞiRKETi İZMİR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon : 3803 
17-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

~ .,. • • ,. __ &:... 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 
DOBUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Blçaklarını 

Mutlaka Deneyjniz 
( HER YERDE 

Salıllr. 
1164 15 - 78 H. 3 

Torbalı Cümhuriyet Müddei l 
Umumiliğinden: 1 

1 - Torbalının kaza merke
zi olan T epeköyünde yeaidea 
yapılacak olan 4131 lira 10 
kuruş bedeli keşifli ceza evi 
atağı şartlar dairesinde ve ka
palı zarf usulile on beş gün 

1 müddetle münakuaya konul- t 

muştur. 

2 - Şartnameai 21 kunıt 
mukabilinde T orbali ve İzmir 
Cümhuriyet Mtiddeiumumilikle-
rile İzmir Nafia bat mühendU-
liğinden alınır. ! 

3 - Eksiltme müddeti 21- 1 
1-935 tarihinden 6-2-935 tarihine 
kadar on beş gündür. İhale 
6-2-935 Çarşamba günü saat 
on beşte Torbalı Cü~huriyet 
müddeiumumiliği dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - İstekliler ihale günün
den 309 lira 83 kuruş teminat l 
vermeğe mecburdur. 

5 - istekliler bu işi yapa
bileceklerine dair İzmir Nafia 
baş mühendisliği~den bir fenni 
ehliyet vesikası ve cari seneye 
ait Ticaret odası vesikası ver
mek mecburiyetindir. 

Teklif mektu'pları en son 
6-2-935 Çarşamba günü saat 
on dörde kadar artırma eksilt
me kanununda yazılı eşkal ve 
şerait dairesinde aranılan ve
sikalarla birlikte teklif mektue
larını Torbalı Cümhuriyet müd
deiumumiliğine vermiş bulun-
111alan Fazla izahat almak isti
yenlerin Torbalı C. M. umumi
liğine milracaatlan ilin olunur. 

22--27-- -- 212 91 
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Salllleıı 

---
Satışta Düyiik Kolaylık, 

Uzun Vide, 7 Numaralı 

Kataloğumuzu isteyiniz •. 

.TELEFUNICEN 
OURLA 'BİRADERLER ve.$• 

İSTANBUL AN KAıt-A İZMİA. llHtl+I 

Ve Bel Ağnlarına 

NEVROZIN 

NEVROZI 

NEVROZN 

NEYROZI 




