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Al~anya İle 
Alını Sa tını Düzeni 

lij Ôkonomik - Bakanı Bay Ce
ııJ Bayar Londrada toplanan 
.uslar arası acun toplantısına 

~~tiği günlerde Türkiyenin 
~- 0nomik siyasasını bütün açık
/'' ile ortaya koymuştu. Yur
d 11tnuzun yetiştirdiklerini biz-
~n kim alırsa biz de onlarla 
•~ş Veriş edecekt Almıyanlara 
~lll~ükler.~ kapalı tutacağız 
~ lllışti. Okonomi Bakanımız 
cunun bugünkü gidişine uy
~n düşen bu siyasayı özenle 
,:ttnıcyi de borç bildi. Kılering 
~laşrnalan bu siyasadan doğ-
tı. 

Geçen yıl yapılan Türk - Al· 
illan kılering anlaşması iki ülke 
~~asındaki alım satım işlerine 
n~ük bir serpilme verildi. İki 
t ·enin karşılıklı alım satım 
~tarları yükseldi. İşler düze-
:~nde serpilirken Almanya ken-

dı hakımından yeni ökonomik 
e·· gışiklikler yaptı. 

~ l<endisi için gerekleşen dü
I enlerin alımında başka ulus-
~n işine karışamayız. Hep 
d'J sl~r kendi sınırları içinde 
1 edıklerini yapabilirler. 
~~ böyle olmakla beraber dış 
~rnalan da göz önüde tut'-'a ~ 
193ıa borçludurlar. 24 Eylül 
~ 4 gününe kadar Türkiye ile 
~I tb~nya arasında alım satım 
~ trıne sınır tanınmamıştı. Tür-
~ Ye ekim ürünleri Türkiyeden 
~'4arı atılan herşey Almanyaya 
~ kulabiliyor, akçeleri ahnabi
~0rdu. Karşılık olarakAlmanya 
~ ''ı Türlciyeye sokulmak iste
t' n er de zorluk görmeden 
~thiliyordu. 24 Eylülden sonra 
Ilı düzeni değişti. Almanya-
t~ Y.eni düzenlerine göre Türk 
~trı bu ülkeye sokulabilmek 
Ilı~· d.aha önceden izin istenil
tıJ •nı gereklemiştir. Satı
~llrırnız veya Alman alıcı
b izin için komisyona 
~ "Urunca "bu teverden var
d~ ~etirmeyiniz.,, "Bunların 
~ trı yüksektir,, almayınız gi
~ .. 'h•rnalarla karşılaşmaktadır
~ Sokulanlarında paralarını 
'r~~kta zorluk çekmektedirler. 
"8 1 düzenler, zorluklar kar-
~ı'"da ise Tiirk gümrükleri 
~tt~~n teverlerine açıktır. Dü
~11ı.~ bizim kapılar açık 'lnla-
"tJ • 

'
81 Yarı kapalıdır. Bu du

~ Ulusal ökonomimize aykırı 
~~r •.. ~u dur~mu bir ~aşka 
~~ltı. .. •oyıemek ı .... tersek hız sö
~!'İtı Ua;ij tutuyoruz, Bunlar söz· 
~İle ~en dönmüşlerdir diye biliriz. 
te._. r:~g anlaşmaları tam karşılık 
~~t: 1d~ dayanan ökonomik bir 
tliıı~~ ır. Alım satımlar bu" 
de11 u duruma göre bu temel
·~ Uzaklaşmıştır. Ulusal siya
~)k.ı•a:a uygun düşmiyen bu 
~-ıa tıhğa töriimüz arhk seyirci 
l'\ı d~aı. Ay'ardanberi süren 
~ ~ensizliği biz iyi diişünce 

~ tıi arşılamış, Almanya'dc:. 
ttitil bu.yuruklann ye r in e 
ılQ.klltıesı için önceden karı

~'llıtı arın çok sürmiyeceğini 
tli a:Ştuk, Netekim Alman tö-
~tl~ ~nıları da bu yolda söz
~dı. ~an. vermeğe savaşmış
ltiJı... erı!en sözler yerine ge'll .... td" .. 
•~ıll b 1• Okonomik Bakanlığı-

t~~cii .u düzensizliğe bitim ve
nı urnuyor ve bekliyoruz. 

~ ( l', ~. C>cak.0~1-u .. 
~t ) ti~ ~- Emtia ) ( Abama -

0 ru - Hükümet) 

ariç için AYFADffi 
2500 1 
1800 1 Yeni Asır matbaasında basılmışbr. . 
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Cenevrede Büyük Düelloya Hazırlık Var 
-------------------------11m111-------------·....--------·-----

Zorbalar Hakkında Uluslar Kurumunun Karar Vereceği 
Müzakerede Çok Şeyler Meydana Çıkacaktır 

olduğu prens Nikolanın evine 
· gitmiştir. Bu ziyaretin resmi 

bir mahiyeti olmamasına r:ağ-.,.. 
men Hariciye bakant ulunlar 
arası va7.İyeti ve bilhassa Mar- t 

silya suikastı hakkında Yugos
lav muhtırasının uyandırd:ğı 
vaziyeti Prens Polla görüşmüş
tür. 
Macar~ar Ne Diyor!ar? 
Belgr~t, 2 ( H.R ) - Siyasi 

mehafile göre, Yugoslav muh
hrası tefsirlere ihtiycç göster
miyecek derecede sarihtir. 

Bilakis Budapeşte gazeteleri 
Yugoslav hudut mulıafızhmnın 
bile hudut boyunda yerleşmiş 
bu;unan Hırvat mültecilerir.in 

/'rem~ Pot i fr. uz/l rı !/U l"ltş11ıclenle bttlmurn :JI. LcbJ·uıı faali··~tini kontrol edebilccek-
siyasal durumun ve lcrini yazıyorlar. Azest diyor-Paris, 2 (A.A) - Yugos!av

ya karal naibi prens Pol gaze
tecilerin Fnansız Baş bakanı 
ve dış işleri bakanı ile birlikte 
Reisicumhur M. Lebrun ile ne
ler konuştuğu hakkındaki sor
gulara karşı, siyasal nezaketin 
devlet Baş bakanı ile neler 
konuştuğu hakkında hiç bir 
söz söylemesine müsait olma
dığını bildirmiştir. 

Siyasal mahafilde Marsilya 
suikastının Fransız- Yugo~lav 
doslluğunu sıklaştırdığı söylen
mektedir. Prens Polun cumhur 
reisi M. Lebrun baş bakan M. 
Flanden ve dıs işleri bakanı 
M. Laval ile yaptığı uzun ko
nuşmalarından bu anlam çıka
rılmaktadır. Konuşmalarda ge-

1 

nel 
~hele 

men 

bnular arasında he- ki: " Macaristan hakkı olan .JI. 'l'll iilcsko ~:e Picı"ı ·e. [;aval 
tarziyeyi almalıdır • Macar Maı-~rnviçle birlikte ctmevre- dirler. Cenevre ve Paris ko-

münakaşa istiyen Ma- hükümeti suikast ve tethiş- h k y areket etti. M. Y evtıç nuşmalannın varımından ço 
car notasının görüşüldüğüne çiler hakkındaki tahkikab Marsilya suikastı hakkındaki . memnunum. Gelecek hafta ba-
oran verilmektedir. Çünkü sadakatla yapmalı ve zorbalara mhhbrasını uluslar meclisinde şında Romanyanın faydalan 
uluslar kurumunun karar karşı beynelmilel faaliyete gi- bizzat izah edecektir. gibi Yugoslavyanın rnenfaatla-
vereceği bu hemen müzakere rişeb lmek için şayet bazı ha- M. Lavai'da Gidiyor nnı da kuvvetle müdafaa et-

talar varsa onlan tamir etme- .... a c meselesinin çok büyük siyasal d Paris 2 (H.R) _ Hariciye meK. üzere yeni en enevreye 
h . t. d UI sla li ir. " bakanı M. Laval Pazartesı· gideceğim. e emmıye 1 var ır. u r Paris, 2 (H.R) - Fransız k ( A) D b 

k b k b gu"nü (Bugün) Cenevreye gide- Bü reşt 2 A. - ış a-
uruınuna aş vurara azı emniyeti umumiye erkanından k M T' l k ·· ·· k l rek uluslar cemiyeti konseyı'nin anı · ıtu es o uç gun a -

Macaı ·makamlarının me~uli- M. Bertelet üç gündenberi Bü- k - p · t b fevkalade toplantısında buluna- ma uzere ans en uraya 
yetlerini açıkça ortaya atması dapeştede bulunmaktadır, Mu- caktır. • gelmiştir. M. Titulcsko yeni 
üzerine Yugoslavyanın da bu maileyh Macar emniyeti ur.:ıu:- M Sovyet elçisi M. Ostroyskinin 
işe çabuk bir karar verilmesini miyesi ile zorbalar hakkında • TltUleskonun Sözleri itimatnamesini krala vermesinde 

görüşmüş, ve Marsilya tahkika- Bükreş, 2 (A.A) - Roman- hazır bulunacaktır. 
istediği sanılmaktadır. tını alakadar eden bazı nokta- ya dış işleri bakanı M. Titu- Bükreşte bu hadiseye büyük 

Laval'ın Ziyareti ları aydınlatmağa çalışmıştı· • lesko verdiği bildirimde şu bid ehemmiyet verilmektedir. 
PARİS, 2 (A.A) - Hariciye M. Yevtlç Cenevrede söşleri söylemeştir: Öünkü on altı sene süren bir 

bakanı M. Kaval, Yugoslav Belgrat, (H.R) - Yugosav- Eiyebilirim ki bugün Avrupa münasebet kesikliğinden sonra 
naibi Prens Pola ziyaretini iade ya Hariciye bakanı M. Yevtiç, devlet adamları istinasız ba- M. Ostrovski Romanyaya ge-
ıçın prensin misafir kalmakta kalemi mahsus müdürü M. nşı devam ettirmek azminde- len ilk Sovyet mümessilidir. 
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Fransız H. Bakanı Diyor ki: H. Bakanımız Berlinde 
•• . Tevfik Rüştü Aras Ayın Beşinde 

Sar Almanyaya Donmek isterse Cenevrede Bulunacakhr 

Fransa Buıla Karşı Durmıyacaktır 

receklerdir. 
Paris 1 (A.A) -

Hariciye Bakanı M. 
Pier Laval bu sa
bah mediste mebus 
F ontanier'in S a r 
meselesi hakkında r 
ve bugünkü rejimin J 
muhafazası takdi
rinde ne yapılaca
ğına dair bir sor- • 
gusuna cevap vere
rek demiştir ki : 

Bugün!ru rejimin , 
muhafazası halinde 
Snrın hukuk ve sos- "-'-"""""---"'"'""· 
yal bakımından va- _ ı,., 111 aıwı 1~·11 .. .Ya: ik JJcit·ası 11ı 'l'<>lkil: R1len 

viyetinin tarifi hakkında ulus- lerden değildir. Ancak uluslar 
lar kurumu konseyine teklifte kurumunun kararile hnlledile· 
bulunmak şimdi Romada top- bilir. Sormak istediğiniz başka 
!anmakta olan üçJzr komitesine b' şe · de b ·· k.. .. · 
aittir. Eğer reyiam neticesi ır yı u~un u re1ımın 
böyle çıkarsa bu rejimin kat'i muhafazası halınde Sarlıların 
ve daimi olup ·olmıyacağını so- bir gün Alman camiasına dön-
rt y '1sun Jz.Bu yalnız bir mem~ ,ıneleri imkanı olup olmadığı 

leket nazırının halledeceii iş- bir uluslar kurumu buırünkü 

l'l uslar _ frası ı)'co· Kom isyo11u 
rejimin muhafazası halinde Sar 
üzerinde hukukan ve filen ha
kim olacaktır. Alman camiası-
na dönmek istiyen Sarlılar bu 
konseye müracaat edebilecek
lerdir. O gün Fransanın duru
mu ne olacağını soruyoraunuz. 
Cevabım açık alacaktır. Fransa 
buna karşı dunnıyacakbr. 

Türk - Fransız 
. P ARİSt 1 (A.A) - Türkiye 

Hariciye bakanı Tevfik Rüştü 
Aras Berline gitmeden önce 
Havas Ajansının bir muharriri

tn~ eeyanatta bulunarak şahsi 
dostJan ve aynı zamanda mem
lek~tinin dostları olan Fransız 
devlet adamları ile yapmış ol
d-tığu görüşmelerden çok mem
nun ol:luğunu söylemiştir. 

Tevfik Rüştü • Aras Berline, 
kendisine bir am~liyat yapılmı~ 
olan zevcesinin yanına gitmek-
tedir. Or~dan da Cenevreye 
gidecektir. 

Berlin 1 ( H. R) - Türki
ye Hariciye Bakanı Paristen . " 
ıeldi. istasyonda Hariciye Ba-
kanlığı namınd selamlandı. T ev
fik Rüştü Aras Ber!inde pek 
ar; kalacak ~e ayın beşinde 
konseyin fevkalade toplantısın
da hazır bulunmak üzere Ce-
nevrede olacakbr. 

Türkiye - Fransa 
Paris, 1 (A.A) - Alyans de

mokratik meb'uslardan Kan-
dans mecliste hariciye bütçe
sinin muzakercsi sırasında Tür-
kiyeye yapbğı son seyahattan 
bahsederek Türkiyenin ananevi 
dostluğu yağamaktadır. Orada 
manevi vaziyetimiz çok 2'izel-

Tcı'fi1.· Jf ıi/o}f ıi Anr.s 

dir. Fakat biz bundan istifade 
etmesini bilmiyoruz. Türkiye 
Almanya ve İtalyadan satın al
maktadır. Çünki Fransa ondan 
satın almıyor. demiş ve buna 
göre satın alandan satın almak 
sivasetinin tatbikiki istemistir • .J 



Sahife a ,, : 

Danje 
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&2YJJ.'™-™".7J HABERLERi -- ..... -
Belediyeye Dü

şüncelerini Anlattı Dün Ulusal ökonomik 

Acun Buğd~Y konferan- s;:::ıı~u~:ı~~s- H.afta -~çin VT oplanıldı 
K 

• d Komıte Bugun Programı Hazırlıyacak 

Acun ökonomisi Hava Gazı Profesör mimar Rene oaaje 
dün belediye reisini ziyaret et· 
miş ve şehir planı ve şebfİO 
bazı hususiyetleri hakkıod• 
dü~ündükleriıtl Doktor Beliıet 
Uz'a söylemiştir .. Si omısyonun a ttavagazı şirk'!tinin mevcut 

stokunu tesbit için nafıa ba- İlk kan· unun onı"km' cı· gu··n-u 1 • • ayn masını ve çızeceğı proğ-

fı d k 
kanlığından vilayete ve nafıa başhyacak olan Ulusa! ökono- ramın tatb"ıkı' ı'çı'n "ıcap eden 

Birkaç gündenbe.ri ~ 
de bulunmakta olan pto' 
fesör mimar Repe Danjeyt 
Cumhuriyet meydanının model:° 
bir hale getirilmesi ve 130 biO 
metre murabbalik bir ormaD1e' 
tiştirilmesi için yapılması latılll' 

Londra buğday antlaşması
nın icra organı olan uluslar 
arası buğday komisyonu bu 
ayın yirmisinde albncı toplan
tısını yapmıştır. Bu toplanbya 
yirmi dört devlet iştirak et
mektedir. Bunların içinde de
niz aşırı memleketlerde A vus
turalya ve Kanada ile İngiltere, 
Fransa, İtalya, AJmanya, Tuna 
ve Baltık Devletleri ve Lehis
tan vardır. Buğday sıkıntısının 
gider.lmcsi yolunda muhtelif 
devletlerce sarfedilen emekler 
dolayısile ve en ziyade Lond
ra acun ökonomi kurultayının 
verimsiz dağıhpndan soma, 
bu toplanbya ökonomi siyasası 
bakımından çok biylk bir de
ğer verilmektedir. Toplanbda
ki konnpnalar sızacak haber
lerle, alınacak kararlann acun 
buğday pazarların üzerinde fe
na tesirler yapmasuıdan kor
kulduğu için gizli tutulmakta
dır. Devletlerin bir çoğu top
lanbya buğday işlerinde en 
çok bilgisi olan adamlarım gön
denniştir. Bu bilgi kon11f1Da· 
larda incelecek itler aruanda 
buğday ihracat miktarlarının 
muhtelif memleketlere dağı
blması vardır. Uluslar arası 
buğday ithalibn~aki genel ih· 
tiyaç miktarı Jimdiye değin 

.S60 milyon b11tel olarak tespit 
edilmişti ki bunun 54 milyon 
buseli Tuna memleketlerine 
düşmektedir. Şimdi İM komis
yonun konuşmalannda Londra 
buğday anlqmUlDlll 1935 yılı 
Ağustosundan öteye uzatılması 
Ye o antlapnada her memleket 
için tespit edilen payların de
ğiıtirilmesi tetkik edilecektir. 
Konu,maların Temell 
Komisyonun konnımalarmda 

temel olan ve buğday ekim 
sahalannın daralblmaaı suretile 
buğday fiatlannının yüksel
tilmesini istihdaf eden Londra 
buğday anlaşması hükumlere 
bu güne dek toplanhdaki Dev
letlerce riayet edilmediği bili
niyor. Arjantinin son yıl içinde 
Londrada kendisine verilmiş 

olan payda çok daha fazla 
buğday ucuz fiatlarla acun pi
yasasına dökülmüştür. Birleşik 
Amerik Kanada ve Avustu
ralya ekim sahalannı antlaş-

mada kabul ettikleri kerte
de daralmamışlardır. Diğer 
yandan buğday alıcı mem
leketlerden bir kaçı da buğ

day ithalatına şimdiye ka
dar yapıldığı gibi zorluk çıka
rılmaması yolundaki taahhütle
rini tutmamışlardır. Bu şartlar 
içinde Budapeftede batlamış 
olan konuşmalara ulualar arası 
ökonomik çevrelerden bir parça 
ehemmiyetsizlik gösterilmekte
dir. Kaldı ki Arjantinin bu 
yılki buğday rekoltesi yapılan 

tahminlere göre çok yüksek 
olacaktır, ve bu sebeple bu 
memleketin Londra buğday 

antlaşmasından ~ekilmesi ihti
mali vardır. Ancak bu yı! Şimal 
memleketlerinin bir çoğunda 
buğday ekimlerinin verimsiz 
olmasından dolayı Arjantin ta
rafından antlaşmaya aykırı ola
rak satış yapıldığı takdirde 
dahi acun buğday fiatlannda 
çok büyük bir sarsıntı olmıya
cağı umulmaktadır. 

Fransada Kontenjan 
Aleyhlnde Sava• 

Son kurunda acunun her 

1 

tara n a ontenjan ve otarşi . . k b müesseseleri komiserligv ine bir mik haftanın ulusal bir varlıkla maddi ve manev·ı yardımların 
sıstemıne arşı ir savaş yapıl- l ı ı buyruk gelmiştir. Buna go"re uygun rnt u anması için dün b'ld' 'lm · · t klif 1 · · maktadır. Bu savaşı yapanların C H ı ın esmı e ey emıştır. 
b d 

komisyon nafıa bakanlıgv ı na- · · E. konağında vali ce- Kısa bı'r mu" '"'akereden sonra 
aşın a gazeteler, büyu"k ikti- ı e 1 K· D' •v• b k .. mına nafıa müesseseleri komi· 1 ra azım ıngın aş an- b klif k 

sadi gruplar, ticaret odaları lığında bir toplanh yapılmıştır. u te ço yerinde görül-
bulunmaktadır. seri Bay ilmi, belediye namına T oplanbya Fırka reisi Bay müş hükümet namına komiteye 

Savaş henüz sona ermekten mühendis Bay Cahit ve devlet Avni Doğan, maarif erkanı, maarif müdür muavini Hakkı, gelen tadilat hakkında belediye'c 
uzakbr. Her ne olursa olsun demiryollan hareket başmüfet- banka mfidürleri, cemiyet ida- Fırka namına merkez he-
Bugün ulusların büyük bölümü tişi Bay Süleyman ve şirketten recileri gazeteciler ve daha yeti azasından Kemal Talat, 

V ukubulan bir suale ceft: 
ben profesör bunun için ~ 
yüz bin liraya ihtiyaç olduı' 
bildirmiştir. 

ve hükumetler kontenjanlann iştirak edecek bir mümessilden bazı kimseler iştirak eylemiş- Bankacılar namına Ziraat Ban-
ve otaqinin ne kadar fena ol- teşekkül edecektir. Bu komis· lerdir. Cemiyet merkezinden kası müdürü Aşkı Eren, gaze-
duğunu anlamışlardır. y aliıız, yon derhal ~e başlıyacak ve gelen rapor okunmadan evvel ciler namına baş yazganımız 
bu yönde ablacak adımlar bü- şirketin stok malzemesini tes- General Kazım Dirik yerli Hakkı Ocak oğlu ve Halkın 

Bundan başka imar plild' 
da yapılması düşünülen ta~ 
etrafında da belediyeye bil 
rapor vermiştir. 

yük güçlüklerle karşılanacakbr. bit edecek ve ayni zamanda mallar varlığının kurumu ser· Sesi sahibi Sırnnın ittiriklerile 
Fransada FJanden kabinesi şirket tesisahnın işe yarayıp pilmesi etrafında izahat ver· tensip edilmiştir. 

bu sonu yavaş yavaş elde ede- yaramadığını da araştıraca!:tır. miştir. Bay Avni Doğan Seçilenler bugün saat onda 
ceğini ummaktadır. Bu kabine okunan rapordan yapıla- Milli iktisat ve tasarruf cemi-

~ 

Saylav Seçimi 
rekolte fazlasını sürdükten M ı • d bilecek kısımlarının ayrılması yetinin umumi kitibinin reisli-
aonn ekim iJlerini de yavaş a ıye e ve düşünülen itlerin başarıl- ğinde toplanacaklar lizımgelen 

l k b 
ması için dirik bir komitenin progv ramı hazırlıyacaklardır. 

Defterler Hazırlandı 
Meb'us seçimi için beledi1'' 

yavq yo una oymağa ve u 
aıand• da bir serbestlik yarat; Değişikliklerden 
maga ça ışacakbr. h Hililiahmer Cemiyeti 

ce tanzim edilen esas defte' 
leri tamamen hazırlanmıştır• 

Bütün belediye zabıta ~ 
murları defterlerin tanziıDİ içil 
çalışbrılrnışbr. 

Böyle bir işi başarmak Fran- Ba sediliyor 
sız kabinesi için çok kolay ol
mıyacakbr. Çünkü koruma si
yasasından istifade görenler 
böyle adımlara karşı koyacak
lardır. Soma şunu da göz önü
ne ğetirmek lazımdır ki kon
tenjanlar, bcaret anlaşmaları 
yapmak yönümünde doğrudan 

. doğruya bir konuşma mevzuu 
olmuştur. Netekim eski Fransız 
Ticaret Bankası, Brüksel kon
feran!lnda, albn bloku içinde 
bulunan memleketlerin beraber 
Ç4hımalannın Fransız konten
jan sistemine bir ziyan vermi
yeceğini söylemiftir. 

Öte yandan, Uluslararası Ti
caret Odası da kontenjan sis
teminin gerekli bir durum ola
rak kabul olunmasım, yalnız bu 
durumun uluslara göre değiş
mesile koruma ve otarşı ruhu
nun yaradıldığını bildirmiştir. 

İsmi geçen oda elinden gel
diği kadar bu rejimin fenalık
larını kaldırmağa çalııhğından 
kontenjana girmiş olan mallar 
için fazla taks konulmamasını, 
ithal ruhsatiyelerinin başkala

rına verilebilmesini, kullanılmış 
olan kontenjanların yeni hesa-
ba geçirilmesini, uluslar arası 
alış verişlere daha uzun bir 
yaşama verebilmek için kon
tenjanların hiç olmazsa bir se
nelik tutulmasını ve ruhsatiye
lerin daha tez verilmesini tav
siye etmektedir. 

Koruma siyasas nı en çok 
yürüten memleketler yapılmış 
olan hatayı yavaı yavaş anla
maktadırlar. Geçenlerde satışa 
çıkarılan " Uluslararası Öko
nomi ,, atlı bir bitikte Dr. 
Schrocker, ancak ödeu.e bi
lançoları denkleştirihuiş olan 
yurtlann otarşiden kurtulabi
lecekleri bitiminde bulundu
ğundan Avrupa uluslarının bir-
birlerine karşı olan durumlarını 
yakından araşhrmıştır. Kendisi 
borçlu ve alacaklı ulusların ti
caret bilançolarının tanzim edil
mesini ve ihracatçılara, itha
latta bulunabilmeleri için, baş
kalarına satılabilen vesikalar 
verilmesini ileri sürmektediı·. 

Çekoslovakya Ticaret 
Politikası Hakkında 

Bir Söylevi 
Çekoslovakya Ticaret Ban

kası Dostalok Çekoslovakya 
parlamentosu bütçe encümenin
de Çekoslovakyanın ökonomik 
durumu hakkında dediği bir 
söylevde acun ökonomik ya
şayışında genel bir eyleşme 
belinniı olmakla beraber uı:un 

Bir buçuk aydanberi Maliye Amel f k• J Y k V k Müfettişi Esat bey tarafından eye, a il ere eme erece 
vekaleten idare edilmek olan Parasız Hamamlar Temin Edecektir Daimi Encüme~ 
'! aridat Umum Müdürlüğüne P 
I · D ft d K Hilaliahmer cemiyeti Halka- A . Yol İ•lerlnl Gözden Geçi :mıır e er an enan veya yrıca camıyet tarafından V'l"' t d · - - i dil' 
Dahiliye Muhasebe Mu-du-ru·· pmarda pamuklu mensucat şir- f k 0 h Ik k ı ı aye aımı encumeo -~ a ır a ın o ayca ve parasız .. v l d 1 V l' GerıeP' 

d 
. ketinin iki fabrikasında çalışan k al l • . og e en eve a ı J, E ip Beylerın terfian getirile- yı anm an çın şehrın muh- KA D' 'k'. b k Jıd'I. ,. 

İşçilere ekmekle beraber be"' t lif l . d k. azım ırı m aş an 6- • 
cekleri söylenilmektedir. T e yer enn e ı hamamlar mu- t d t l k l · le~ kuruşa sıcak ögv le yemegv i ver- .. ı d f k" ın a op anara yo ış 

Maliye Vekiietinde yeniden ayyen gun er e a ır halka pa- .. .. .. t" 
teşkil edilen tetkik Bürosunda mek tetbirlerini almışbr. rasız olarak açılmağa başla- goruşmuş ur. 

teftiş hey'eti reisi Cezmi Emi- Bunun için cemiyet başkan- mışhr. ÜtobÜscüler 
1 M l

. lığı fabrika müdürlerile görüş- Hilaliahmer hamamı kızdır-
roğ u, a ıye müfettişi Cema{ · b k k t 

t miış ve muta ı almıştır. mak için odun ve sabun teda- Blrle,erek Bir Şlr8'• 
yeşil ve smail Hakkı beyler ş imdilik dörtyüz kişilik ye- rik etmektedir. Bundan maksat Kuruvorlar 
çalışmalarına devam etmekte- k · ·ı 

1 

dir. Büro, Mali mevzuat ve me pişın ecektir. Bunun için fakir olanlann muayyen zaman- Belediyenin teşebbüsü ili~ 
k l d 

Hilaliahmer cemiyeti hazırlık- larda yıkanarak temizlenmesi- rine İzmirdeki otobüscüler ati 
te~ i ahınız a yapılması düşü- lara başlamışbr. d' __.. 
nülen değişiklikleri tesbit için _______ _..,....~ıt4ır •. ------- larında iki yüz bin lira sen"" 
mali kanunlanmız üzerinede v·ı A t K it K k p k yeli bir şirket tesisine ııat" 
esaslı bir surette tetkikatta ; aye uru ayı ona ar 1 vermişlerdir. 
bulunmaktadır. Büroya iştirak Yeni Sene BUtçelerl Yalnız Havuzlar Bunun için dün otobüS~ 
etmek fizere ayrıca iki müte- Hazlrlanıyor Bırakllacak kent başkanı Dr. Behcet lJ• 0 

h d ti. il v. . 1 v·ı· t - 1:-· •• .. başkanlıgv l altında bir to~ı.-
assısın a ge r ecegı sôy e- ı aye umumı mecwsı onu- Belediye reisi doktor Behcet 

nilmektedir. müzdeki ay içinde toplana- Ö d" d yapmışlar ve bu iş etr z un yanın a mühendisler 
- - cakbr. ld v L-'d hük görüşmüşlerdir. ~ 

O 1\1 k ı 
o ugu wu e " ômet önünde- , ... v 

l ·ta e tep erd y . 't b"t ı . Derhal şirketin niı:aınP~,.11 e enı seneye aı u ce erın ki parkta yapılması düşünülen eJ11'"". 
İmtihan Usulleri hazırlanması içic hususi idare- tadilat etrafında bazı tetkikatta yapılacak ve otobüsler üz · ef 

d h.l b l d · .. hava degv işti' rmegv e mahsuJ t 
Değl,tlrllecek ye 8 ı u unan aıre mu- bulunmuştur. ~ 

dürlüklerine icabeden emirler H k tibat alınacak, sağlık n°: j 
Orta tahsil Müesseselerinde Ü umetin önündeki park .,,.-verilmiştir. k sından otobüsler her ~.ıılf 

imtihan u.'IDllerinin degv ış' tiril- • yaya aldınma kalbedilecek ve b d 1'ir:. 
L• J h• d d 1 ele iyece fenni bir şe -JI 

mesi hakkında maarif bakan• ıman n ısarın a ora a ya DiZ havuzlar kalacaktır. • lef" temizlettirilecek ve servıs ~ 

lığında çalışan komisyon tara- Açığa Çıkarılan Memurlar 1 Bir Ana bağırıp çağırmak olmıyac• ti' 
fından bir talimatname hazır- Otobüslere fazla yoku "' İ 
lanmakradır. Bu tall

.matname Tahmil ve tahliye şirketin- Yavrumu istiyorum Diyor 1 v 'b' f ia 1 
d k

. ı d · yen a ınmıyacagı gı ı aı . ·.it 
e ı memur ar arasın a yem- Dün m"dd · ·1·v .. t1e'F için maarif umum müfett~le- d b "k u eıumumı ıge mu- cu alınması da sureti katı, 

. d 
1 

im en azı tensı at yapılmıştır. racaat eden Melek adi b' k - menedilecektir. , 
nn en müta ea soru yş ve Dört puvantör, bir daktilo, üç dın lstanbuld ldı' v .ır. a ~ 
umum müfettişler mütalealarını ı 'k' b k . v an ge ıgını ve Bu şirkete 66 otobüs s .M 

ostrama ve ı ı e çı açıga çı- babası Ahmet o"ldu"gv u" ıçın tolr 
bildi · "'I d' k ye olarak konulacak ve o 

rmı'.ll' er ır. anlmışlardır. v ı N d 1 k · . v. . 
.................. ·~""·.:·.. ............................................................ og u evza ı a ma ıstedıgını adedi tahdit edilecektir. 
zamanden ben suren darlıktan Küçük itilaf devletleri ile fakat kocasının akrabalarının 
sonra bu eyleşmenin çabuk olan münasebetlerimize gelince çocuğu kendisine vermiyerek Ziyaret 

Şehrimiz Soyyet kon~~ 
T enkiyef Yoldaş dün ögl ~ 
sonra belediyeye gelerek ( I 
Bay Behcet Uzu ziyaret 

artmasının beklenemiyeceğini bugünkü ökonomik plan yıl sakladıklannı bildirmiş ve ço-
söylemiş ve Çekoslovakyanın sonunda mer'iyetten çıkacağın- cuğun kendisine teslimini iste-
ticari siyasasına dair şunları dan 1935 yılının ticari alış ve- miştir. 
anlatmışbr: rişleri için bu devletlerle yeni Müddeiumumilikçe tahkikata 

Ticari siyasal sahasındaki bir ökonomik planın hazırlan- başlanmışbr. miştir. 

konuşmalar uluslar arası alış masına çalışacağız. Karşılıklı 
verişin açılmasında tesirli ola- ökonomik iş birliği amacı o 
cak bir kertede faydalı netice- kertede geniştir ki buna ancak 
ler vermiyor. 1929 da hemen adım adım yürümek suretiyle 
79 milyar albn dolara ulaşan ulaşabiliriz. 
acun dış ticareti 1933 te 34 Almanya ile aramızdaki öde-
milyara düşmüş yanı yüzde me işlerini düzelmek için ko-
35 ten ziyade azalmıştır. nuşmalara başlamıştır; Çünkü 

Fransa ile bazı ihracat mal- alış veriş müvazenesinde lehi-
larımızın daha kolaylıkla sü- mize gittikçe kabaran aktif ye-
rümünü temin edecek bir an- kfınunun ödenmesi tehlikesi 
laşma yaptık. Elde edilen bu karşısında bulunuyorduk. Bun-
memlekete olan rıatışlarımız, dan dolayı da bazı dokuma 
4 ay içinde 9 milyon kurun ham ilk etenleriJe deri maden 
artmıştır. Buna benzer bir du- ihracatını kıstıksa da yine aktif 
rumda Belçika ile olan müna- yekununda büyük bir değişik-

lik elde edemedik. Almanya 
sebetlerimizde görülmekte ve ile yapmakta olduğumuz ko-
kontenjan rejiminde bize daha nuşmalar, bir çok zorlukları 
büyük paylar ayırması için bu yendikten sonra, dün bir ilk 
hükumetle de görüşmelere gi- kanun 34 ten itibaren meriyete 
rişmemiz gerekli bulunmakta- girecek yeni bir ticaret anlaş-
dır. maşının imzalanmasiyle bitti. 

- KAHKAHA haftası başladı -
Beyaz perdenin şen ve sevimli sanatkarı 

GEORGES 
Afrikanın iptidai kabileleri 

çevirdiği .şaheser : 

ZENCJJ,,Ell 

MILTON'un 
el• ve vahşi hayvanları arasııı 

KRALJ 
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0ğuz Başını Öne Eğmiş, Bir Gölge 
Gibi Kapıya Dcğrulmu tu 

Oğuz portföyiinJen bir yüz
lük çıkardı. Genç, güzel ka
dına uzattı: 

- Unutmadan vereyim. Bu, 
ıiıin Ülgen .. . 

Ülgen düşünceli: 
- Benim mi ... 
- Evet, bugün aldım. Apar-

tmanınızın kirası ... 
Ülgen ellerini masaya daya

mışb. Kımıldamadan kocasına 

bakb. Dudaklarından bir söz 
çıktı: 

- İstemiyorum ... 
- İstemiyor mısınız... Ni-

çin?. 
Güzel kadın başını çalımla 

salladı ... 
- Çüoki... Şey, bütün ge

lirim, sizin olsun demiştim .. 
Oğuz kıpkırmızı kesildi. 
- Demek serbestinizi satın 

alıyorsınız öyle mi? 
Porsilen takımları üstünde 

~ınlayan keskin bir kahkaha 
duyuldu. Sonra alaylı bir ses 
devam etti: 

- Görüyorum ki sayın res
samınız size, her şey para ile 
elde edilebilir, duygusunu ver
ınişler .• Fakat aldanıyorsınız 

Ülgen... Bir çiftçi, bir köylü 
çocuğuyum ben ... Soysızların özü, 
aöıü birbirine uymıyan dilini 
kullanmakla size olduğumdan 
başka türlü görünmek istemem. 
Biz alnımızın teri, elimizin eme
ği ile çalışır, özsoyu, satılık ol
mıyan kalplerle dartarız .• Pa
ranızı alınız. Aradığınız serbes
tiyi ben size be da va bırakmış
tım. O, verilmiş sözden de don
medim sanırım. Yalnız ..• 

Biraz durdu. Yutkundu. Sonra 
dik bir bakışla alt yanını ek
ledı .• 

- Aşkımla oynadınız .• Onu
rumla oynamaktan sakınınız 
Ülgen .. 

- Beni suçluyor musunz? 
- Hayır sizi incitecek bir 

söz söylemiyorum. Bir ay evvel 
en temiz bir dilek, bir inan bir 
aevgile girdiğim bir tapıncakta 
bu dileği, bu inanı, ve bu yük
ıek sevgiyi ayakları altında 
çiğnemekten çekinmiyen, adı 
gibi kurumlu bir kıza o gece 
aöylediklerimi anıyorsam çok 
görmeyiniz .. 

Ülgen dudaklarını ısırdı. Ba
tını tabağa eğdi. Ses çıkar
llladı. 

Oğuz parayı tabağın önüne 
bıraktı. 

Yemek odasında, karşı kar
şıya masaya oturmuş olan bu 
karı, koca arasına yine derin bir 
•essizlik çö '.:t:i. Ü Jaen reçel 
1Ürülmüş ekmekten bir lokma 
ısırdı. Lokma boğazından geç
Iııiyor, sanki düğümlenmiş bir 
hıçkırık hançeresini sıkıyordu. 
Göz evinde sel halinde topla
nan ya~ları boşaltmamak için 
duına!lları tüten çay fincanını 
dudaklarına yanaştırdı. İçine 
Çektiği bu sıcak şekerli su ile 
buğazını zorlıyan düjümü çöz
~eğe uğraştı. Kendini zor tu
Uyordu. 

Tül perdelerden sızarak içe
risini yıkayan tatlı doğu gü
lleşi altın, gümüş takımlarını 
Parlatıyor, ince bir zevkle dü
Zelıniş bulunan bu yemek oda· 
sının her bucağından yaşıyan, 
&.~len, içli bir sevgi gönüllere 
suzülüyordu. 
. Masadaki penbe, beyaz, ye

~ıl renkli, taze kokulu çiçek
tre kadar herşey ona: " Niçin 

tasa ediyorsun? Kutlu olsun, 
lllıı.tıu olsun. veni evlilik di-

yordu. ,. 
Evet niçin tasa ediyor, se

vinmiyordu lıiç !.. 
Bir aydır kocam dediği bu 

adam, güçlü çalışkan bir adam
dı. Belki güzel değildi. Fakat 
kara çatık kaşları, altında 
keskin kara gözleri insanı dü
şündürebilirdi. 

Geniş alnı, esmer yuzu, 
uzun boyu, kuvvetli omuzları 
kıllı elleri!e tam bir erkek ti
pi idi. Fakat onun için evinin 
dışında kocası olan bu adam, 
evinin içinde en uzak kalan 
bir yabancı değil mi idi? Bu
nun böyle olmasını kendi is
temişti. Bundan ötürü dert ya
nacak değildi. 

Ülgen, karşısında sessiz, gös
terişsiz yemeğıni yiyen, çayını 

büyük yudumlarla içen koca
sına göz ucı ile tekrar bir baktı. 

Hayır, hayır bu adam onun 
yaşadığı şık, lüks, yüksek sa
lonların erkeği o!amazdı, Gö
rüneksiz dümdüz duruşu, gelişi' 
güzel geyinişi, açık, kapaksız 
sözlerile soysal hayat gösteriş
lerinden ne kadar uzak bir iş 

adamı idi... Ama bu eğilmez 

başı, bu çelik gibi keskin ba
kışları ile onda kendi dediği gi
bi bilgisiz, görgüsüz bir köylü 
çocuğu, duruşu da hiç yoktu .. 
Belki kara gözlerinin içinde 
adama başını zorla eğd!ren 

çekici, yapıcı bir kuvvet seçi
lıyordu. 

Şimdi, asıl ~i ne kadar 
yanıldığını anlıyordu . İlk gö
rüşte önünde titriyen, eğilen 

bu adamın sevgisini istediği 
gibi kullanacağını, bu yüksek 
çalımlı benliğine hiç bir vakıt 
denk göremediği Oğuzun 
karısı olmak ününü verdiği 
gün, onun her isteğine bo
yun eğen bir köle olacağını 
sanmıştı!.. 

Halbuki.. İşte kocası !stedl
ğini yapmışb. Fakat o istediği 
için değil, verilmiyen bir şeyi 
zorla almak küçiiklüğünü yap
mak istemediği için yapmıştı. 

Genç kız hala kulaklarından 
gitmiyen o madeni kahkahayı, 
o sorguyu unutamıyordu. 
Oğuz nice bin umgu ile 

duvağını toplamağa yanaşırken, 
etine sürünmüş bir yılan so
ğukluğile nasıl karşıya fırlamış: 
"Bana dokunmayınız,, diye hay
kırmıştı .. 

- Size dokanmıyayım mı? 
Fakat verdiğiniz sözün, daha 
mürekkebi kurumıyan imzanı
zın neye verildiğini bilmiyecek 
kadar çocuk değilsiniz .. 

Sizi seviyorum, siz de beni, 
benim sevdiğim gibi sevmeğe 
vakıt bulamadınızsa da her 
halde beni dinlemeniz ve eli
mi tutarak adımı almanızla 
bana büyük umgular verdi
niz lılgen.. inanınız ki, size 
kendimi sevdirmek için her 
şeyi, evet her şeyi yapa
cağım. Eğer bunun için zaman 
ve bir anlaşma arası geçirmek 
istiyorsanız, söyleyiniz. İsteme
diğiniz bir şeyi yapmıyacak 
kadar sizi sever, buyruğunuza 
boyun eğerim .. 

Olabilir ki, bu anda üstü
nüze varıldığını istemiyor, bir 
genç kızlık ürkekliğı duyuyor, 
belki de benden sıkılıyorsıniz. 

Sizi düşüncelerinizle yalnız 
bırakmamı istiyorsanız çekile
yim? ... 

O vakıt o yalvaran bakışla
ra, titriyen sese hiç acımadan: 

- Evet, evet gidiniz. Beni 
yalnız bırakınız. Yalvarırım Uğuz 
hiç bir şey sormadan gidiniz ... 

Birden başını önüiıe eğmiş 

gölğe gibi kapıya doğrulmuştu. 
,_ Son1..; Vaı -

Yeni Asır 

osya is le • 
ın istizahları 

Fransız Başvekili: ,, Dışta Olduğu Ka
dar içte De Barışı isterim ,, Diyor 

Paris,2 (A.A)-Sosyalist par- J da sanıyorum. Çünkü açık söz- 1 nun üzerine başbakan M. Flan-
tisi reisi mösyö Leon Blum . lıilük yalnız siyasal bir ustalığı den şunu söylemiştir: 
mebusan meclisinde demiştirki: değil ayni zamanda gücü de Ben dışta olduğu kadar içte 

M.Laval Almanyanın Uluslar anlatır. de barışı istiyorum. söylenen 
arası barışı işine çağırılacağını P ARİS, 2 (A.A) - Havas bu 5Özler bundan evelki hükiı-
ve hatta çağnldığını söyledi, Ajansından: metlere aittir. Eğer öncs bazı 
ve karşılıklı yardım antlaşma· Meb'usan meclisine iç işleri yolsuzluklar olmuşsa ben bun-
sının hiç bir kimseye karşı bakanlığı butçesi konuşulurken !arın tekrarlanmasına mani ola-

4anne a 

Tahranda 
8 Asi Asıldı 

Tahran, 1 (A.A) - Askeri 
mahkeme dün vatan hiyancti 
ve isyan meseie!erinden sekiz 
kişiyi ölüm cezasına mabkiım 
etmiş ve ceza hemen tatbik 
edilmiştir. 

Mahkeme bundan başka ha
pis, hidematı şakka, müebbet 
kürek cezaları da vermiştir. 
Sekiz kişi de beraet etmiştir. 

Buğday 
ihracatımız 

olmayıp kamuya açık bulun- bakanlığın gizli tahsisab için cağım, Fakat hükumetin sala- lstanbul, 2 (Hususi) - Beş 
duğunu bildirdi. Dış işleri Fransız hükfımeti düzen mese- hiyetlerini azaltılmasını onayla- ay içinde İstanbuldan 36000 
bakanına bu denlu açık bir lesini ileri sürmeğP. mecbur yamam. Hükiımf'tte bulunduğu- ton buğday ihraç edilmiştir. 
sorguda bulunmak belki doğru kalmıştır. Emniyeti umumiye nuzca hiç biriniz bu silahı de- •• 
değildir. Amma eğer Almanya işlerindeki son skandalları ele miyeceğim, fakat bu vasıtayı Tramvay Ucretleri 
ve Lehistan buna yanaşmazsa bırakmazsınız. Konncmaları u- I 

alan sosyalistler ve komünist- -< stanbul, 2 (Hususi) - Bu-ee yapacaksınız. zatmak manasızdır. Çünkü bu-
ler · bu tahsisatın aleyhinde b rada yeni tanzim edilecek bir 

M. Laval bu sorguya şu kar- bulunarak idarenin tam bir gün unu istemiyenler kendi- tarife ile tramvay ücretleri ye-
şılığı vermiştir: !erinde olan bir hükumet iş ba- niden indirilecektir. 

Bu sorgu karşılıksız kalacak- surette annmasını ve bu para- şinda iken aynı gizli tahsisatı 
tır. Bunun üzerine M. Leon nm fakirlere yardım işlerine kabul etmişlerdir. Baş Ba- Dul Ve Öksüzle-
Blum şunları söylemiştir: verilmesini iştemişlerdir. Di- kan bu sözlerden sonra güven 

Bunu biliyorum Fakat ayni ğer bazı meb'uslar da gizli meselesini ileri sürmüş ve 120 rin Aylıkları 
zamanda hükumetin karşılık tahsisatın cumhuriuette yerı reye karşı 457 reyle güven ka-
vermek yükümünde olduğunu olmadığını s6ylemişlerdir. Bu- zanmıştır. Ankara, 1 (A.A) - Dahiliye 

•••••••••••••••••••••••ıt•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vekileti hususi idareler tekaüt 

Mu··nı·hte Ku~una Dı·zı·ıenler :::c~ıgı ~~1 
ve i~:~ler~a!i~ 

• ~~ ile şubat aylıklan verilmek 
üzere 57 vilayetre bulunan 1443 

N • G • 1 e d G • 1 • ld Ed 1 istihkaklı için 73.233 lira ve 

azı · ız ı en ız ıye am i miş ~~~~:a6;; :~:::~:t :~:t~~: 
AI d H t 1 k G • 1 • için de 31.030 lirayı Ziraat 

manya a oşnu suz u enış ıyor t~~:ai:f~n~atık~~~~~~uı:~:~~i 
Londra, 2 (H.R) - Sunday Nazi kaçmıştır. edemezse dahildeki darlığın da- gününden itibaren verilmesi 

Referee Berlin muhabirinden Sunday Referce yedi Nazi ha şiddstli hoşnutsuzluklara se- için bütün vilayetlere emır 
aldığı haberlere atfen Münihte şefinin kurşuna dizilmelerini hep olacağını, Sar'ın Almanya- verilmiştir. 
y~d! şüpheli nazin~n. ~izli~e? icap ettiren hadise hakkında ya dönmesine Nazilerin 0 kadar Masraf BUtçelerl 
gııliye kurşuna dızıldıklerını, • hayati bir ehemmiyet atfet- Paris, 2 (R R) - Meb'usan 
idam hükmünün Rayşführer'in tafsılat \oetmiyorsada RayşfiY!- melerini kap ettiren sebepler meclisi Masraf bütçelerini ka-
emri üzerine infaz edildiğini rere karşı memnuniyetsizliğin içinde Hitlerci rejimin tahkimi bul etti. Pazartesi günü (Bu-
yazıyor. Kurşuna dizilmesi mu- genişlemekte olduğunu, Alman- arzusunu görmek kabil oldu- gün) mali kanunlar görüşüle-
karrer bulunan sekizinci bir ya harici bir muvaffakiyet elde ğunu yazıyor: cektir. .......... Eki~i~i~ ......... s~;çı~~ .......... ., ............... x~~a~ı~···xı;~~;····· ........ .. 
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Ay 
Taksitlere Bağlanacak 

İsimleri Değiştirilecektir 
Ankara, 2 (Hususi) - Zi- 1 

raat bankasına olan çiftçi borç
larının 15 senelik laksitlere 
bağlanacağı bildiriliyor. Mes
ele yakında fırkada görüşü
lecektir. Hükumetin bu mak
satla bir kanun layıhası teklif 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu kanun B. M. Meclisinin 
yeni seçiminden sonra görü
şülebilecektir. 

Kurultay 
Ankara, 2 (Hususı) - B. 

M. Meclisine Kurultay denile-

Bay Rasim Us 
MahkOm Oldu 

İstanbul, 2 (Hususi) - Haber 
gazetesi sahibi Bay Rasim Us 
tahkir suçundan muhakeme 
edilerek bir seneye mahkum 
oldu. 

Fransa - İtalya Göru,mesi 
Roma, 2 (H.R)- Fransız bü

yük elçisi M. Deşambrön İtal
ya ile görüşmelerin müsait bir 
safhada olduğunu söylemiştir. 

ceği,. bu sözün yalnız B. M. 
Meclisi için kullanılacağı söy
leniyor. 

Ay isimler! 
Ankgra, '2 (Hususi) - Ay 

isimlerinin de değişeceği, bun-
ların uluslar arasında kabul 
edilen Evren~el şekle göre 
yazılacağı söyleniyor. 

Ankara, 2 (Hususi) Tem
yizin Metr Salem ve Feracı 
hakkındaki hükmü nakzetmesi 
üzerine rüşvet davasına yeni
den başlanıyor. 

Kastamonu 
Sekiz Mebus Çıkaracak 

KASTAMONU, 2 (A.A) -
Vilayetin erkek nüfusunun 
155 bin olduğu sayılmıştır. Bu
na göre eskiden yedi meb'us 
çıkaran vilayetimiz bu gez 8 
meb'us çıkaracaktır. 

Vilayet içinde Halk fırkası 

ocak ve nahiye kongrelerine 
başlanmıştır. 

TAYYARE SiNEMASI 
Telefon 3151 Bugün Telefon 3151 

.................................. --... , ...... ııııııııııii ............................. ~----"!""-------
BugUn Halk GUnUdUr Flyatlar : 2s - 30 - 40 Kuru,tur 

PRENSESİN ÇILGINLIKLARI 
Fransızca sözlü MARIE BELK - ALBERT PREJENT - ARMOND BRENHARD 

gibi üç büyük Fransız sinema yıldızının temsil ettikleri hakiki bir şaheser. Ayrıca 

AMAN KARIM GELİYOR 
İki kısımlık renkli komik revü [hakiki bir sanat eseridir. 

FOX Dünya havadisleri 

S S ti • Hergün 15-17-19-21,15. Perşembe 13-eanS aa erı: 15-17 Talebe seansı. Cuma 13 ilave seansı 
Gelecek proöram RASPOTIN VE ARİ A 

yada en ileri gitmiş Ajanslar 
arasında yer alarak ülkemizin 
haberlerini dünyanın dört kö
ŞP.Sİne yaymakta ve dünyanın 

bütün haberlerini de ülkemize 
bildirmekte bulunmuştur. 

Ajansımız günde 20-30 bin 
kelimelik haberler almaktadır. 
Bunların bir bölümü ülkemizi 
alakadar etmediği için gazete
lere verilmemektedir. Bu ha
berler dünya ajanslarından ve 
ya. Cenevre, Paris, Berlin, 
Dresten, Kahire, ve Balkanlar
da bulundurduğu hususi mu
habirlerinden kendisine gel
mekted:r. Ülke içinde de 100 
kadar yerde muhabirleri var
dır. İstanbulda ve Ankarada 
en son sistem alıcı telsiz ma
kineleri kurulmuş olduğu gibi 
havadislerin dakikası dakikası-
na Ankara ile İstanbul arasın-
da alınıp verilmesini mümkün 
kılan Telemprimor aletleri de 
konulmuştur. 

Ajans günde Türkçe ve 
Fransızca olarak dört veya beş 
siyasi bültenden başka ökono
mi, spor, mali, Balkan ve haf
talık posta servisleri de çıkar
maktadır. 

Ajansımız bununla da kana
at getirmiyerek önümüzdeki 
Martta başlıyacak olan ikinci 
on senelik devre için esaslı 
yenilikler yapmak üzere şim
diden tatkikata başlamıştır. 

Ajans hu vesile ile, kendisi
ne sırasında tenkitlerle beraber 
asla yur!ıı::mıı eslrgen:emiş olan 
Türk n•'ltbun'ına da şükrand'l 
bulunma~ı bir vazife bilir. 



Soya dl an Soyadı 
-·· .. -

Valimiz Dirik 
Adını Aldı 

Diba de bir. lmım yurttaşlar 
aoyadım aeçmİflerdir. Valimiz 
General Klzım soyadı olarak 
(Dirik) sözünil benimaemİf Ye 
kütüğe yazdırmak için başvur
muştur. Habrda olduğu üze
re İran Şal.inşahı lzmire 
geldiği zaman şereflerine Şe
hir gazinosunda bir ziyafet ve
rilmiş ve ziyafette Şahinşah 

Atatürke General Kazımden 
bahsederken ( Dirik ) vasfım 
vermişti. Valimiz daha o zaman 
bu değerli iltifab soyadı olarak 
kabulü düşünmüştü. Bugün bu 
düşüncesini filen tehakkuk et
tirmiştir. 

T. D. Araştırma Ku
rumunun Li~tesi 
Ankara, 1 (A.A) - Ttırk di-

Emniyet müdürü Bay Feyzi 
(Akkör), Dumlupınar mektebi 
muallimlerinden Talia ve kar
defi ticaret odası memurlann
dan Hikmet (Talay) eski millet 
razetesi aahibi Burhan Can (En
güri) 162 numarah polis memuru 
Kenan (Demirkan), 270 numa
ralı Hüseyin (Nikbay), birinci 
kwmdan 260 numaralı Nihat 
(Akboı), 200 numaralı Şefik(Y e
gen) Posta memurlanndap tefrik 
memuru Enis ( Bartu ) , tevzi 
memurlanndan Hiiseyin (Akın) 
Fikret(Seymen) Remzi (Bulent), 
Recep, (Acar), Cemal(Bayban), 
Şaban (Tekin), Sım (Kurkut) 
IOJ adlanm almıtlardırdır. 

Gazetemizin Konya 6zmen 
aahkçısı ve "Babalık" gazetesi 
yazı itleri çevirgeni Ahı oğlu 
Bay Ahmet Afif aoyadını "Ev
ren" aeçmiftir. 

Belediye ikinci mıntaka za .. 
baw belediye memurlarından 
Bay Sabri Akahn, Bay Tevfik 
Uygun, Mıntaka doktoru Bay 
İsmail Sırn Şenol, Mahmudiye 
"1beai memurlanndan kazanç 
kAtibi Bay Faik Ertekin, eski 
'81'k yuı itleri mildürü Bay 
Ebuttev&k Ahmet Gençoilu 
soyadım seçmiflerdir. 

Bahribaba ayyıldız berber 
salonu sahihi Bay M. Sait 
(Sait Parlar), lzmirde Yemif 
çarfısmda Hacı Ômer oğlu Ay
dınh izzet soyadı olarak • Ayay
dın" adını almıtbr. 

· § Balhkuyu mutemedi Bay 
lsniail aoyadi olarak Vural is
mini almışhr. 

Açık Muhabere: 
TurguUud• Fllorlnall 

Bay Murat: 
Oaman:r.ade Bay Hamdinin 

Soyadı (Aksoy) dur. 
••• 

Bornovada 
Şarap Fabrikası 

Bornovada hacı Htisllzade 
Hilit ile Zeybek ve Kaptan 
m&akirat fabrikuı sahibi Bay 
Salih tarafından BoraoYada te
sia ve açılan tarap fabrikası 
son günlerde faaliyetini artır· 
mıştır. Bornovanın çok nefis 
üzümlerinden yapılan misket 
ve siyah şaraplar her tarafta 
büyük bir rağbete mazhar ol
makta ve Anadoluaun Qirçok 
_şehirlerinden fazla miktarda 
sipariş verilmektedir. Fabrika 
önümüzdeki sene Avrupadan 
getirilecek yeni makinelerle 
techiz edilerek bir kat daha 
genişletilecektir. 

Ramazan 
Bu Cumartesi 

Günüdür 
lzmlr MUttUIUğUnden 
Kutlu olan Ramazanın ilki 

önümüzdeki cumartesi günü 
olacağını Sayın ulusa bildi· 
ririm. 

Ahnan Bıçaklar 
Kemerde Sürmeli sokakta 

Hüseyin oğlu rençber Hasanın 
lsmail oğlu rençber Alinin, ve 

. Kartıyakada Halil oğlu Bekir 
Sıtkımn &zerlerinde birer bı
çak bulunarak alınmıştır. 

li arqbrma kunmnmun soy• 
adlan hakkındaki B listenin 
üçüncü kısmı tudur: 

Bogac, Boylas, Bucuga, Bo
gatimur, Bozaba, Budak, Bu
gunkangir, Bozacı, Buzacı, ~u
dan, Bogutekin, Bozan, Bu
dancumunak, Boldaz, Bozan cır, 
Bolukcu, Bozkurt, Budaybek, 
(ka) Bolun, Boz Kuş, Budrac. 
Bukebudrac, Bor, Bozukluhan, 
Budulgan, Borak, Bozoyla, Bu
gahan, Bora Kazı, Boztemur, 
Bugatekin, Borlukcu, Burke, 
Boz Yigit, Bugrahan, Borasi, 
Bocgum, Bugu, Borkuyaruk, 
Bugutogrul, Borlukcu, Boru, 
Buhan, Borulday, Borubars, 
Bukan, Bosguy, Boruhan, Bu
lat, Botasun, Boru Tagtekin, 
Buldag, Bovatekin, Borutece
ne, Butakin, Boydas, Borye 
Kuçin, Borcin, (ka) Bulgak, 
But, Tann, Burkek, Bulga, 
(ka) Buyancuk, Burkuk, Bul· 
gay, Buyankara, Burluk Kara, 
Bulmuş, Buyan Tema, Babın, 
Buluç, Buyla Kutlug, Bu
luç, Buyruk, Buluk, Buyunhan, 
Puluk Timur, Buzkan, Bulugi
ray, Bücge, Bulut, Bucgum, 
Burakcin, (Ka) Badas, Burkan 
Kalu, Bukey, Burkay, Bakin, 
Bortalmcin, (Ka) Bulbun, (Ka) 
Burtas Girtas, Bumen, Burul, 
Bunul, Burulday, Burcun. Bu
takin, Bilrke. 

C. Ve o. Listesi 
Ankara 2 ( A.A ) - Türk 

dili araştuma kwumUllUD aoy 
adlan hakkında bildirdiği C. 
listesiyle D. liatesinin birinci 
kısmı aşağıdadır : 

Caf, Cav, Cakubaey, Cansi, 
Cirig, Coci, Culibigum ( Ka ) 
Caca, Captay; Cagntekin, Ca
~ Timur, Cakar, Cakarca, 
Calhan, Cam, Tusun, Cabak. 
Cavdur, Cece, Cekcen, Cengiz, 
Cibuk, Carfi, Calayir, Can, Ci
ca, Cucubop, Culu, Cagala, 
Cagırbeyke, ( Ka) Caha, Ca
sra hey, Caka, Cakas, Cakmak, 
Calma, Camir, Taysi, Corboga, 
Cavun, Mirza, Cecen, Cekim, 
Cerclik,. Cilguit, Cagntekin, 
Cavh, Cicin, Cucun, Caya, Ca
gan, Cagn bey, Caun Cagan 
Cakırbey, Calabay cam, Ca· 
va, Ca•h, Cecen, Camaka. Cet· 
kin, Cibik, Cimtav, Cingay, 
Cin Timlir, Cigci, Coban, Co
kn, Corman, Cur, Cimendur, 
Cinkillic, Cirika (Ka ) Cimak, 
Cacik Caloan, Cul~an, Curta
gav, CinS;?i1ic,Cicek(Ka) Cintosun 
Çokan, Corabatur, Culkan (Ka), 
Dakak, Dayan, Demirbağst 
Dengiı:, Dipbakuy, Dotantimur, 
Doger, Doker. Dulun(Ka), Du· 
rat Dursun, Duvdurfla, Dun• 
dar, Dariga, (K) Daye. (K) 
Oemirdaş, Derin, Dolambey, 
Donat, Donder, Dulundu, (Ka) 
Duratimur, Duva, Tuyu, Duyu, 
Davatimur, Dayıkaraca,. De
niz, Derse, Dolbun, Dorman, 
Dulkadir,Dumrul, Durman, Du-
vahan, Duduk. · 

·Dikilide 
Yol Ve Mekteple.-

Dikili 2 (Hususi) - Kayma
kam vekili Edip buradaki ça
lışmasını yol ve mektep işleri 
teşkil etmektedir. Mumaileyh 
köylerde dolaşıp yollar ve mek-
tep işlcrile yakınen allkadar 
olmaktadır, Bay Edip Bomo
vada bu yoldaki faaliyetini ka
zamızda dahi göstermesi se
vinç!e karıılanıyor. 

55? 
Dakikada 

Buharla 
Bukle ve geniş ondulasion 

A. Necati 
Alsancak - Mesudiye 99 

T. No. 3997 
S 7,8 11-13 919 H 3 

Prağ Alman Oniversitesi 
----------------------------

Rektör Ve Duvayenleri istifa Etti 
Frankfor"· f p lonyadaNümayişler 

Berlın, 2 ( H. R }- B ~ w Jfl 'J, rz:: .... 
Prağdan bild:riliyor: ~·~ ,_,. :V .. •· ~ A~ 

Prağ Alman fö:ıİ\•er

site~i rektör~ \ e <l 
yen profesörleri r- ~ l mi 
ayanının son t 1'> 

sında isti fal nm vera .• -
lerini ve bu suret!e bu 
üniversitenin b;rkaç a
sır ık hayab ü-ıerinde 

son Prağ h:-:r 'cnn"n 
büyük e:ıem ·ye · · 
lirtmek iste::lik.erinı,. ;y
lemiş!erdir. 

Diğer taraftan F ran · -
furt üniversitesi talebe- · 
Jeri Prağ hadiıelerioi 
protesto için bit nüına
yiş yapmışlardır. Ha
tip!erden bili denaiştir 
ki : "Çek milletine t"'· 
cavüz etmek btemiy • .J!.ıugda Almmı ".:e Çekoslovak talebeZeı· arasın<la. 1mkuf>«laıı arbedeler 
ruz. Sadece Alman sımrlan Çekoslovakya aleyhinde bü- testo etmiıtir. 
dışındaki Almanlann Alman yük .. · •• ı.. Çek y A -kültüriinll koruyabilmelerini is- nwnayıı yapm&.pU' os- eni J'Ulr - Bu nümayişler 
tiyorm. lonk komoloabaneaini tqla- Prağda Alman ve Çekoslovak 

lstanbul. 2 (Y .B) - Alman- mağa teşebbtls etmişlene de talebeler arasında vukubulan 
ya ın Kain (Kolonya) tehrinde polisçe dağıblmışlardır. Çekos- son hadiseleri protesto için 
bin alh ytiz üniversite talebesi lovak konsolosu bidiseyi pro- yapılmıtbr. 

······ıapon·····Eks·eriyeı····Fırkasl' .... 
....--------------------------

V aş in gt on Deniz Antlaşmasının 
Derhal Feshedilmesini istiyor 

Tokyo, 2 (H.R) - Vaşington 1 tirak edemiyecegini bildirmiftir. I göriişmeleriniD başlangıcında 
antlqmullllll birlikte f~hi için Nota Fransanın vaziyeti Japon· Vqington antlqmuını fealıet-
japoaya tarafından Yerilen no- yanın vaziyetine bememedijiııi memif bulnaması huebile hii-
taya Fransaaın cevaba deniz ·ıa . . ldhneti pddetle tenkit etmi.t-:r. 
t liha•·-·- .... "\ ... d . ı.._tl il ı ve etmııtir. ., ... es L&&IUI r-- e nıa11e er ~ . . • . Mebus Japon lıOldimetinin V •· 
tahdidine Fransanın taraftar Dıyet meclWnde eksenyet finrton anlapuuu Franaa vı 
bulunmamuına, Japon nota51· fırkası olan Seyu Kai fırkasın- ltalyanın if tirakile fealıe tqeb• 
nm bazı tıokıalar'da f.raasız tezi- dan mebus Y amamoto deniz blla etmem de japonyanın zaif 
ne yaklaşmış olmasına rağmen teslihab hakkında hnkümetten olduğu hissini uyandırabilece-
2Jalyaıua.feklifineFransamn it iatizahatta bulunmUf ve Londra pi f11lemiftir. 

Alman 
... -..... 
Okonomi Diktatörü 

Paris 2 ( H. R ) - Alman· 
yanın Ôkonomik siyasasına Dr. 
Schacht tarafından verilen ye
ni temayülitı mevzuu bahseden 
Fransız gazeteleri Alman Ôko
nomi Bakanının noktni oazan
m milliyetçi sosyalist ricale ka
bul ettirdiğini bankalar ve bü
yük sanayiin suyaliıtle~tirilme
si fikrinin önüne geçtiğini Al
manyanın ökonomi ve kredi 
diktatörü olduğunu bir kere 
daha gösterdiğini yazıyorlar. 

Kimya Evi · 
Paris, 2 (H.R) - Sen Do

minik caddesinde sabık Rotfu
kol otelinde kurulan "Kimya 
evi" nin açılma resmi Reisicum
hur M. Lebrün, Maarif bakanı 
M. Malarme, Ordu bakanı Ge
neral Moren'ia huzuru ile ya
pılmııtır. 

Çln'de 
Tokyo, 1 {A.A) - Hanao 

ayaleti antimuan cevherinin sa
bf ve ihraç inhiaannm bir in· 
giliz firmasına baiJalDlf oldu
j'undan Japonya Çin hWdimetİ 
ile Jen Hunan beylik makam
lan nezdinde bu işi protesto 
etmiştir. Dünya antimuan istilı-
aalitımn yüzde 8 i bundan çık
makta ve bunun yüzde 90 nını da 
Japonya çekmektedir. 

Kahraman Kadııı 
MllU Cenaze Alayı 

Yapllacak 
Paris. 2 (H. R) - lnvahd .... 

peline konulan kadın tayyareci 
Helen Boııcher"ta cesedi dnt
mandan ahnan ba:rraklarla 6r 
tülüdür. İki tayyare zabiti ce
sedi beklemektedir. Bliyük ce
naıe alayı yapılacaktır. 

Fransız Ticaret Nazırt 
Moskovaya Gitti 

Paris, 2 (H.R)- Ticaret n•"' 
zın mösyö Marehandeau dibi 
Varşova ekspresile MoskoYa)'S 
fitti. 

Ünifornıalı Gençlik 1914 te Olduğu Gibi ......... 
Avusturyaiıın Yurtsever Cephesine Sulh DavasınaZarar Veren Tereddii 

Gençlik Cephesi Kahlacaktır Silah F abrikalannın Entrikaları 
Londra, 2 (H. R) - Royterin 

Paria muhabiri bildiriyor: Fran
aız siyual ortalan, Bllyük 

Vaşington, 2 (H.R) Sillh tİ" 
careti hakkında tahkikat yaP" 
mağa ~emur bulunan ay.
komisyonu Sah gtinii yenid
meaaisine bqlıyacakbr. Komit" 

Viyana, 1 (A.A)- Başvekil ] orduyu jandarma ve polis kuv-
M. Şuşnig diyet meclisinin açı- vetlerini icap eden hale aok-
lıt toplantıaında bükUnıetin be- mak istiyoruz. Gençliğin lini-
yaımameaini okuyarak demiı- forma altmda talimi ve vatan 
tir ki: içinde terbiye cdilmeai devlet 

Avasturya bütijn komıularile tarafmdan başanlacakbr. Yurt 
ban.ı ye dostluk i,,nde yaşa- sever cephe ile spor cephes:ne 
mağı samimi olar~k istiyor. Avusturyanin genç cephesi ka-

Britanyanın Almanyaya kartı 
azımh bir siyasa takibinde te
reddnt g&stermesi 1914 te ol
duju gibi sulh davasına zarar 
vermek tehlikesini taşıdığına 
inanmıı bulunuyorlar. -lbt:iliflar anmıyoruz. Yurtta tılacakbr ki bu cephe dilzelt

banp muhafazası için icap me ipnde çok miilüm ola-
eden techizata ihtiy:acımız var- cakbr. Keza manevi ter· N• 
dır. Ve bant istediğine herkes biyeye de ehemmiyet verile- IZa 
tarafından riayet edilmesi için cektir. 

• • • • • Harabeleri Gezildi 

Faşistlerin Suikasb Mı? 
Krikof Kremlinde Gömülecektir .. 
Moskovada Büyük· Heyecan Vardır · 

Moskova 1 ( A.A ) - Rea- ı 
men bildirildiğine göre Sovyet 
merkezi icra komitesi riyaset 
divanı azasından Kirkof Lenin
gratta öldiirülmüştür. Tebliğde 
katilin işçi sınıfı düşmanları 
tarafından gönderildiği bildi
rilmektedir. Katil yakalanmıı
tır. Fakat hüviyeti henüz :belli 
değildir. 

Moskova, 2 (H.R) - Ulus 
komiseri Krikof'un bir auikaste 
kurban gitmesi biiyiik heyecan 
uyandırdı. Bu auikast mtina
sebetile netredilen tebliide 
"Emekci .. mfımo di11D•"'• dbn· 

lesinin kullanılmıı olması hükü
metin bazı f açiat teşekkülleri 
işaret etmek istediğini göste- · 
riyor. Krikof Kremlinde gömü
lecek ve bu münasebetle mu
azzam cenaze alayı yapıla
caktır. ...... -

Garbi Alrlkada 
BERLIN, 1 (A.A) - Manda 

altında bulunan garbi Afnka
daki Alman müstemlekesinin 
cenubi Afrikada bir Afrika bir-
liğinin beşinci bir vilayeti ha
line gelm~sini istemesi, Alman 
gazetelerinde hayretle karp-

lammtbr· 

Aydın, 2 (A.A)-Viliyetimi
zin her yönünde C. H. F. köy 
ocak kongreleri bitmiıtir. Na
hiye kongreleri de ay sonuna 
dek bitecektir. 

Aydın, 2 (A.A)-Halkevinin 
öncülüğüle Aydının Sultanhi
ıan nahiyesinde bulunan Niza 
harabelerine bir gezinti yapıl-
mıftır. Gezintiye gidenler ha
rabelerin çevresinde bulunan 
Kavaklı ve Eakihisar köylüleri 
tarafından sevgi ile karşılan-
mışlar ve tarih bakımından 
faydalı bilgilerle Aydına dön
milılerdir, -·- -Romanya - Lehistan 

Varşova, 2 (A.A) - Roman
ya ticeret bakanı M. Manilesko 
6 birinci Kanunda buraya ge-
lerek iki memleket aruınaki 
ticaret itleri hakkına g61'Üfecek
lerdir. 

yon bazı silah fabrikalanDll' 
aililılan buakma konferansıo' 
akamete sürüklemeğe çalııbk" 
larını gösteren vesikal.an el• 
geçirmiıtir. -

·ı lnebolu 
Halkevinde 
İnebolu, 2 (A.A) - Kaz~ 

Halkevı kış mev3imi için 
çahşma proğramı hazırlamış~· 
Temsil kolu kış için bir iki P 
yeı hazırladığı gidi soysal 1 
dım kolu da yoksul çocukl . 
için kitap, elbise, kundura tedJll 
nine karar vermiş ve teşebbii" 
sata gişişmiştir. Bunlard 
başka haftada üç defa b . 
sinema gösterilecektir. Ta 
ve edebiyat kolu tarafından ~ 
6z dilimiz ve soyadları b• · 
kında konferanslar verilecelı"' 
tir. 

Adana da 
Pamuk Eklcllerl 

Sevlnçtedlr P•' 
ADANA 2 (A.A) - .. 

muk satışları bütün ~ 
leketi sevindirecek bir ~~el 
dir. Yerli pamuklanmızın iP' 

45 - 45 buçuk kozanınki 8 
· cukwn 9 kurusa dek Ra 
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: iT i Son Dakika: 
ZI Bulgarların Cinayetleri 

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

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF Bulgar Askerleri Yunan Toprağına 
45 --

Bu •. Diye Haykırdı. Mukaddes Kilisenin Harimine Uzanan, Şena- Nasıl Ve Niçin Girdiler? 
İstanbul, 2 (Hususi) - Bulgar harbiye ne:ı:aretinin bir tebliğine göre, Yunan toprağına iltica 

eden Bulgaryalı Türkleri takibe koyulan Bulgar askerleri yanlışlıkla yollanru şaşırarak Yunan 
4 

toprağında bir buçuk kilometre ilerlemişll'rdir. Bulgarlarla vukubulan müsademede Bulgar zulmün-1 
den kuçan zavallı Türk mllltecilerinden beşi ölmüş ve ikisi ağır surette yaralanmıştır. Bulgar 
ask~rleri cinayetl~rini ~amamlamak için kadın~arla ço.cuklan yak~lıya~ak. geri göt~rmüşlerdir. ~u 
hadıse münasebetıle bır Yunan - Bulgar tahkık komısyonu teşkil edılmış ve komısvon hemen ışe 
başlamıştır. 

.. atın Aletidir. Pantokratora Uzanan El Bileğinden Kopmalıdır 

Nisefor, bu sözleri söylerken 
kolunu arkadaşının boynuna 
atmıştı. 

Le on; 
- Acaba öldü mü diye mı

nldandı! 

- Dur bakalım .. 
• tı Büyük çınarın altındaki adam 

bir müddet durdu. Hiç bir ha
rekette bulunmadı. Sonra bir
den kolunu havaya kaldırarak 
Leonun verdiği işareti tekrar
ladı. 

1 - Mesele yok! -Diye ho-
murdandı Nisefor- baş papas 
gürlemiş .. 

- Fvet. 
Leonun gözlerinde kıvılcımlı 

bir ateş yanıyordu. 
Elini uzattı. Maliye nazınnm 

elini tutarak sıktı: 

- Evet.. Diye tekrarladı. 
Artık mesele kalı:ıadı. Ok ya
yından çıktı. Bu ok, hedefine 
varmalıdır. Niseforun yüzü kıp 
kırmızı kesilmişti. uzun zaman 
sonra emeline yaklaşmış bir 
adam heyecanıle: 

- Şimdi -dedi- tamamiyle 
dikkatlı olmaya mahkümuz. 
Halk her an gemi azıya almağa 
müstenittir. Hiç ümit etmedi
ğimiz bir akıbet, hiç bekledi
ğimiz bir anda gelebilir .• 

- Haklısın reisM 
- Evet dostum, haklıyım. 

Aah! Bilsen ne eyi tamnm on
lan ben.. Bizanslı öyle garip 
bir haleti ruhiye içinde yaşar kı: 

Şu anda ben kendimi İren 
kadar, belki de hatta ondan 
fazla tehlike de görüyorum. 

Acı acı gllldü: 
Bugün hakim olan biziz .• Yıl-

!arca devam eden mücadele
miz, onu bize, bizi ona adım 
adım yaklaştırdı. Bu muhakkak. 
Şu anda eminiz ki, bir tek işa
retimiz Bizansı baştan başa 
ayaklandırabilir. Önüne düştü
ğümüz anda, arkamızdan gele
cek vatandaşlann seli, Me:ı:e 

caddesinin iki yanındaki evleri 
temelinden sökebilir. Buna sen 
de benim kadar eminsin! 

Ben de senin kadar.. Fakat 
ben şuna da eminim ki bu halk 
hiç beklenilmiyen bir anda ku
durur. Seni de beni de dalga
lar arasında nefes aldırmadan 

boğan bir umman olur. Çünkü 
o şuursuzdur, kafasiyle değil 

midesiyle düşünür, ve öyle kal
leş bir maniveladır ki bu mide .. 
Durdu. Beyninde kim bilir ne
ler geçiyordu. Kim bilir neler 
söyliyecekti .. 

Eliyle havada manasız bir 
işaret resmederek: 

- Adam sen de -dedi- her 
iş oluruna varır. Hadisatın deh
haş anaforunda insan nedir ki? 
Bir karpuz kabuğu, bir hiç .. 

- Haklısın!. Diye homur
dandı Lcon. 

- Bir karpuz kabuğu ki 
düştüğü ummanın içinde dü
meni kınk bir yelkenli gibi 
kah dalgaların, kah kasırgala
rın savletinden hız alır. Kah 
şuraya, kah buraya gider, sal
lanır, batar, çıkar .. Fakat sal
lanışlarında da batışlarında ve 
çıkışlarında da bu giden ken
disi değil, kendisinden başka 
her şeydir. Şuurumuzun hadi
sata takaddüm ettiğine iman 
etmek kadar mecnunane ne 

vardır? 
Lakin ne yazık ki beşer, her 

vehminin zevkini bu cinnetten 
ahr, bu cinnette kanar. 

- Haklısın.. -Diye tekrar 
homurdandı Leon- haklısın! Bu, 
bi~im tedavi kabul etmez ille
tim\zdir. 

Nisefor cevap vermedi. De
mindenberi yüzünün hatlannı 
harekete getiren garip tebes
süın dudaklarından uçmuşh• 

Eliyle bir işaret yaptı. 

Başını önüne eğmişti. Dalgın 
düşünceli yavaş yavaş yürüdü. 

Leon Tarasadan sokağa son 
bir nazar atfetti. Büyük çınarın 
gölgesi altında yatanlar hali 
o vaziyette idiler. İşaret veren 
adam sırra kadem basmıştı. 

Cini Kim? 
Pantokratorun siyah elbise

lileri kiliseyi doldurmuştu.İkişer 
ikişer yürüyen papaslar, sağlı 
sollu iki tek diziye aynlmışlar. 
Muntazam ve ölçülü hareket
lerle her kes kendi yerine yer
leşmişti. Şimdi hepsi, kara 
kaplı kitapları açmışlar, ara 
sıra ıstavrozlar çıkararak bir 
şeyler okuyorlardı. Ayin l:.enüz 
başlamamıştı. Sabah. duası biz
zat baş papasın riyaset'. altınd:ı 
yapılan bir çok iskolastik me
rasimden mürekkepti. 
Baş papas mihrap önünde 

okur üfler, diz çöker, ayağa 

kalkar, ara sıra kaybolur, sonra 
birdenbire belirirdi. 

Fakat baş papas bir türlü, 
meydana çıkmıyordu. 

Acaba ayini neden bu kadar 
geciktiriyordu? 

- Sonu Var -

1 

Bitlerin Yeni Şartları 
Uluslar Kurumuna Girmek için 

Müstemlekelerini istiyorlar 
Londra 2 ( H. R ) - " Sunday Dispatch " gazetesi " Hitlerin Avrupaya şartlan " serlevhası 

altında yazdığı makalede Almanyanın milletler cemiyetine dönmesini oralanmaktadır.Bu gazeteye 
göre Almanya Milletler cemiyetine ginnek için müstemlekelerinin iadesini, Dancig koridoru ve 
şehri meselesinin hallini, Almanyanın tedafüi maksatla silahlanmak hakkının tanınmasını istiyecek
tir. Bu gazeteye göre Alman fevkalade murahhası Yon Riebentrop'un İngiliz Hariciye Nazırına 
izah ettiği noktai nazar bundan ibarettir. 

Sunday Dispatch diyor ki: "Hitler, Uluslar kurumuna girmek için M.Baldvin ve Lava! tarafından 
vukubulan davetlere cevaben şartlarını neşretmek niyetindedir. 

Sunday Telegraph'a göre, İngiliz hükümeti, Almanyamn Uluslar kurumuna ve silahlan bırakma 
konferansına dönmesi, Fransa ve Sovyetler tarafından ileri sürülen Şark miııakına girmeği kahul 
etmesi şartı ile teslihatta müsavat hakkını tammağa anıktır. 

Yine ayni haberlere göre, bu misak aşağıdaki teahhütleri ihtiva edecekrir: 
1 - Taarruz fikrininin kat'i surette terki .. 
2 - Uluslar kurumuna dahil bulunan bütün milletlerin silahlarını kontrol salahiyetini haiz bu., 

lunacak olan Uluslar arası bir kontrolun kabulü 
Misakta imzası olan devletlerden biri her hangi bir taarruza uğradığı takdirde misakı imzal1ı

yan devletlerin taarrruza uğrıyan devlete yardım etmeleri ... 
İngiliz siyesi mahafili Almanyayı silahlanmaktan men' e çalışmanın hiçbir şeye yaramıyac.tğı, 

Alm'ln teslihatının umumi Bir Avrupa misakına sokulması ır~reccah olduğu kanaatındadır. 

Beyrut Gümrükleri Yanıyor 20 
Olü Ve On iki Yaralı Vardır 

Paris 2 (H.R) - Beyruttan bildiriliyor: Dün akşamki infilak kurbanları 20 ölü ve 12 yaralıdan 
ibarettir. Suriye Fransız yüksek komiseri M. Martel biz:ı:at kurtarma işine bakmaktadır. 

Paris, 2 (H.R) - Beyrut gümrük ambarları müthiş bir infilak neticesinde yanmaktadır. Yangın 
bütün şiddetile devam ediyor. 

.Pr .Gasner'in Araşbrmaları 
Bakanlar Heyetinde Gece Geç Vakte 

Kadar Görüşmeler Oldu 
Ankara, 2 (Hususi) - Bakanlar heyeti Başbakan İsmet lnönü'nün başkanlığı albnda toplandı. 

Görüşmeler geç vakte kadar sürdü. 

Nazilli-Burdurdan Sonra Antalyada 
Yapılan Tetkiklerin ilk Vargıları 

Krop fabrikasının mümessillerile hükümetimiz arasında imza olunan mukaveleye göre, demir 
fabrikalarımı:ı:ın kurumu için alınacak 9 milyon liralık sanayi malzemesinin yü:ı:de yirmi beşi, mal
zemenin tesliminde, yüzde yetmiş beşi de altı yılda adenecektir. 

Ankara, 2 (Hususi) - İzmir Posta - Telgraf baş müdürlüğüne Ankara Posta ve Telgraf baı 
müdürü tayin edildi . 

Antalya, 1 (Hususi)- Ziraat 
bakanlıiınca ürümleri koruma 
kurumunu yapmak üzre mem
leketimize çağrılan bitiki has
talıklan mütehassısı profesör 
Gassnerin Burdur, Isparta ta
rikile Antalyaya hareket etti
ği evvelce ya:ı:ılmıştı. Geçen 
Perşembe ırfinü Bornova mü
cadele enstitüsü müdürü Bay 
Nihat Şevket iri Bozla bera
ber l:ı:mirden ayrılan mütehas
sıs Gusner ayni günde Sel
çuktaki incirlikleri tetkik et
tikten sonra oradan diğer in
cir sahalannı görerek Na:ı:illiye 

kadar otomobille gitmişler ve 
yolda birçok incir bahçelerinde 
araştırmalarda bulunmbşlardır. 

Nazilli Tetklklerl 
Profesör akşam Nazilliye var

mış Nazillideki bir çok sahala
rı ve pamuk islah istasyonunu 
.-ı-ezerek pamuk hastalıkları 
üzerinde pamuk mütehassısı 
Celal beyle uzun müsahabeler
de bulunmuşlardır. Nazilliden 
Burdura geçen mütehasisler 
Burdurda Vali Bay Saibin ar
zulan üzerine yurdun ağaçlan
dınlması etrafında mütalaala
nnı bildirmişlerdir. Mütehassıs 

Profesör gassner, Vali Saibin 
Burdur ciftcili2i ile !!'Österdiili 

... ı~--------------------
Gizli Nüfusun Yazımı Eczalar yakın ve hararetli alakadan 

mütehassis olarak bu hususta 
kendilerine her türlü ilmi yar
dımları yapmağa hazır olduğu
nu vadetmişlerdir. 

Burdurdan Antalyaya geçen 
mütehassıslar yolda kışlık ekin
leri ve muhitin bitkilerini kon
trol etınişlerdir. 

Antalyada 
Antalyada portakal bahçeleri 

gezilmiş ve bazı mühim porta
kal hastalıkları hakkında acele 
tetbirler alınması lü:ı:umu tesbit 
edilmiştir. 

Mütehassısların intıbalanna 
gôre Antalyanın portakal, pi
rinç ve turfanda sebze ve ipek
çilik ve meyvacılık için tabii 
istidatlan dikkate şayan görül
mektedir. Bu mahsuller üzerin
de ehemmiyetle işlenmesi ve 
bunlar yüzünden Antalya mu
hitinin kısa bir zamanda çok 
zengin bir ülke olabilecegi kana
ati hasıl olınuştur: 

Türkiyenin diğer mıotakala
rına göre bambaşka ve kendi
sine mahsus bir iklim ve top
ra:;a malik olan Antalya, tabi
atın buraya verdiği müstesna 
hususiyetlerile dünya yüzünün 
en kıymetli parçalanndan bi
ııidir. 

Antalyada pirinç ziraatı çok 
gü:ı:el takip edilmekte ve iyi 
istikbal ümitleri beslenmektedir. T • f • T 1 • t 

Portakal ziraatı, çok kusurlu Köylülerin yazımdan Kaçınmamala- an e~ı a ıma -
!::!:ü~u;:~:;:r. 1~;:~c~~~ rı İçin Arlık Kolaylıklar İstenildi namesı Hazırlandı 
Yolunda iyi adımlar atılmış ve l ( A A ) B M U (G. ) b k Ankarada Sıhhat bakanlığın-

Ankara, . - . . s ıreson un u anun üze- da ecza tarifesi Wimatnamesi 
ipekcilik mektebinin çalışma M. bugün Refet (Bursa) nın rindeki dileklerine kendisinin hakkında toplanan ec:ı:acılar 
tarzlan takdirle karşılanmıştır. başkanlığında toplanmıştır. Re- de onunla beraber olduğunu son toplanblannı yapmıılardır. 

Antalyada mahsul ithalatının fet toplantıyı açarken bundan ve köylülerimizin yazımdan ka- Sıhhat bakanlığında salahiyet 
azlığı dolayısile bir temizleme böyle kabul yerine öz Türkçe çınmamaları İçin kanunda daha sahibi bir zat şunlan ıöyle-
istasyonunun kurulması lüzum- olarak onay, ret yerine de artık kolaylıklar gösterilınesini miştir. 
suz görülmüş, yalnız Antalyaya Abam denilmesini ileri sürmüş istemiştir. Eczacılar kanununun birmad-
vaki Olacak Ürümıerı·n gırm· esı· ve bu onaylanmıştır. Başkan Refet toplantıda İç d . ı- ö nıd- __ 

esı, u:ı:um g r ugu zaman 
lüzumunda Mersin veya İzmir Meclis gündeliğindeki gizli bakanın bulunmadığını ıöyli- ec:ı:a fiatlannın en çok, en az 
Yolundan Yapılmasının daha nüfusun yazımı kanununun uza- yerek görüşülmesini gelecek 

fiatlarını tayin etmek hak-
d 1 • t .t dilm. t• Ulması için olan kanun üzerin- toplantıya bırakmışbr. kını bakanlıg" a vermektedi. 

ogru 0 acagı espı e ış ır. de söz alan Hüsnü (İzmir) ka- Bundan sonra havai seyrise-
Antalyadan temiz ürünlerin Yakın :ı:amana kadar para-

nun başkanlığının yanlışlığa fere mahsus uluslar arası ııhhi mızın kı"metini tam bir istikrar çıkışının temini için gümrükte J • ı - k- b d k 1 · tir kimi. hakkın ' 
yo açacagın çun u un a mu ave eye ış a z - olmaması dolayısile bakanlık bu 

bir muayene salonunun tesisi · Ji üf ı h kk d k. k ·ı k • 
gız n us arın yazımı a ın- a ı anun ı e as erı memnu hakkını kullanmamıştır. iki se-

ve meyve ve fidan gibi taşraya daki kanun müddetinin 1 Ha- mıntakalar kanununa göre is-
nedenberi paramızın tam bir çıkacak ürünlerin sıkı bir kon- ziran 1934 tarihine kadar uza- timlak edilen gayri menkul- istikrar kesbederek sabit bir 

trola tabi tutulmasının lazım- tıldığı yazılmakta olduğuna gö- !erin ödenmiyen bedellerinin 
geldiği de anlaşılmıştır. re kanunun bundan sonra hük- geri kalan kısmının verilmesi 

Mutahassıslar Antalyadaki mü olınıyacağı gibi bir mana için olan kanun layihasının ikin 
tetkikarlannı bitirerek bir kaç çı.ktığını söylemiş ve demiştir ci görüşmeleri yapılınış ve 
güne kadar Mersine gid.:cek- kı:. onaylanmıştır. 
!er ve orada temizleme istasyo- istenilen bu değildir. İstedi- Meclis yine hu toplantıda 
nunu teftiş ve portakal bahçe- ~~iz kB?un?D; bazı hükümle- Anadolu Ajansı ile on seneye 

nnın menyetinın o güne kadar k d taahh··u bul · · !erini, pamuk tarlalarını gezip .. "d" K d.. hü a ar u e unması ıçın 
ıunnesı ır. anunun ıger - H · · y k•' tin ı·h· Adana, Dörtyol ve hudut güm- kümleri ise 0 tarihten sonra ancıye e aıe e se a ıyet 

rügüne kadar olan sahadaki da meri olacaktır. Sa:ı:Jerine veren kanun layihasını da 
ürünler hakkında araşbrmala- devam eden Hüsnü (lzmir) ge- onaylıyarak Pazartesi gunu 
nna davam edecelerdir. _ çen toplantıda ıaz alan Tank toolanmak üzere daiıJmııbr. 

hale gelmesi üzerine bakan
lıkça bir ecza tarifesi talimat
namesi yapılmıştır. 

Ancak talimatname meriyete 
konmadan önce memleket ec
zacılarının fikirlerinin sorulması 
faydalı görülmüştür. Toplantı
lar sırasında eczacılar tarafın
dan ileri sürülen fikirlere göre 
değiştirilecek olan yeni talimat
name pek yakında meriyete 
konacaktır. 
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Hayat Ve ö üm 
Hocrenin edir? Mucizesini Yarata •• ozu •• Hayat 

~ 
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iayatın kıyılarında yaptı-
_,ııız araştırmaların başlangı

Ltndan beri, bu yazıları takip 
eden okurlarımız uzunca yol 
aldılar. Atomdan, cansız mad
deden,idrakimizin maverasında 
bulunan ve ,.Protein" adı veri
len hayat fabrikasına kadar 
fenin deldiği karanlık geçitler
den bilinmiyen bir aleme so
kuldular. 

lfığa Kavuşuyoruz 
İlk yazılarımda, gözleriniz 

,nüne koymağa çalıştığım şey
ler görünmiyen bir aleme ait
ti. Fakat şimdi bu karanlık ge
çidin sonunda ışık belirivor. 

Biı· iıısan 
Nihayet görebileceğimiz birşeye 
varıyoruz. Milimetrenin birkaç 
binde biri boyunda olmasına 
rağmen, ~mdiye kadar gör
düklerimize nisbetle muazzam 
bir alem karşısındayız. Parmak
larım arasından dökülen şu sa
tırları okuyan gözün öz mad
desini yapan bu şey; yaşıyan 
bütün variıklarda, otta, hay
vanda, saçta, tırnakta, kemik
te, kanda vardır. Uğurunda o 
kadar aitınlar, o kadar aşklar, 
feda edilen etin ta kendisidir, 
höcredir. 

Hücreyi Bulan Bilgin 
On yedinci kurunun or

tasına doğ. u meşhur ne
batat bilginlerinden " Robert 
Hooke ,. o çağda mikroskobun 
henüz keşfedilmiş bulunması 
sayesinde, ince bir pelikülü 
tetkik- e:lerken yanya'la sırn
la:nış b:rçok yuvac•k'.ardan 'ba
ret olduğunu görmü,tü. Alim 
bunlara höcre adını vera:i,ti. 
Ondan sonra gelen bir çok 
alimler bu höcreleri.n, petek 
halinde, nebatatla, hayv:ıniar
da varhğım gördüler. O çağ
dan 150 yıl sonra, " Borwn .. 
"Dujardin,. adlı iki bilgin L i •bi
rinden müstaki.t:ı;-baçık'arı a. -
dıran höcrenin içincb n~ oldu
ğunu araştırdılar.Bun'.ar.n "pro-
t 1 • .. 
opıazma ,. ac.ı ve Len 

özü taşıdıklannı,bu öz!erden her 
birinin kan yolu ile teilef
füs ve gıdalanm,zdaıı ald ığı 
muhtelif maddeleri ken
di uzviyetine benziyen canlı 

bir madde ha:ine koyn:.:ı!{ kud
retine malik olduğunu gördü
ler. Bu çevirme ışi nasıl oluyor? 
Hala nufuz edilmem;ş bir sırdır. 
Yalnız bilinen şudur ki, su ve 
ekmek gibi en şiddetli zehir
ler de ayni atomları taşırlar. 
Halbuki bu atomlardan bazıları 
höcreye büyümek, çoğalmak 
kudretini verdiği halde diğer
leri höcreyi öldürürler. Böylece 
höcre protoplazmasının gizli 
çalışması sayesinde yaşar. 

Hücrelerin Özü 
Höcrelerin ozu değişmez. 

Bunların hepsi, mikroskop al
tında, protoplazmalan içinde 
yüzen bir çekirdeği taşırlar. 

Hepsini koruyan bir ince zar 
vardır. Bazen "Gısavı muhati .. 

ded:ğfrn:z bu zan:ı olmadığı da 
görülür. Bazı hay\·anıarda hiic
re, gışayı muhalisi olmıyan bir 
damladır. Höcrede karbon, ok
sijen, hidrojen, azot, kibrit, 
manganez, tutya, nikel, demir, 
kalsiyum, Kobalt, arsenik, iyod 
ve hatta Titan, vanadium, mo
lybden, madenleri vardır. Höc
renin ne ile teayyüş ettiğini 
kim söyliyebi'.ir? 

Protoplazmanın 
Mahiyeti 

Protoplazmanın mahiyeti hak
kında pekaz şey biliniyor. Zira 
protoplazma, tahliline kalkışıl
dımı, işlemekten menedilmiştir. 
Şu halde ister yaşıyorken, mü

şahede edilsin, ister ölmüşken 
tetkik olunsun, hayat denilen 
hadisenin"niçin,.i bir sır olmak
tan kurtulmamıştır. Yani pro
toplazrnayı canlı maddesinin 

belirli evsafından baıka suret
te tarife imk~n yoktur. Tam 
bir hayvan gibi yiyip İç
tiği, büyüdüğ~, doğuıduğu 
görülür. Bizzat insan, sayısız 
höcı:elere d~ılmış bu!un::n 

geniş bir protop!azma hazne
sinden ibarettir. Bu pro!o;:ı!az
ma haznes~ni yapan höcreleri:ı 
şekilleri, cesameti, hayvanlar 
ve nebatların c'r~ıe~i ..-jb'. r·· -

!ara !!"Öre deiiisir. Kemiğin höc
releri ile kılın höcreleri ayni 

değildir. Kara ciğerin höcre
leri gözün höcrelerinden baş

kadır. Höcreler, ister daire, 
yıldız, iğ, müstatil şeklinde ol
sun, ister küçük -veya büyük 
olsun. mensup oldukları vücutta 

kombine gayretlerini ahenkli 
bir surette birleştirmeleri sa
yesindedir ki hayatın mucize-
sini yar:ıtırlur. . 

VUcr.dumuzda 
Kaç Höcre Var? 

İlim adamları, büyük bir 
adam vücudunda kaç höcre 
bulunduğunda ittihat etmiş 

değilleridir. 
Bazıları vücudumuzda bir 

milyar kerre bir milyar, diğerleri 
ise yalnız 60 milyar höcre ol
du~unu söyliyorlar. Yeryüzünde, 
hayatın menşei üzerinde de 
mutabık bulunmıyorlar. Proto· 
plazmanın mevcudiyeti bilgin
leri spiritüalistler, materyalist

ler diye iki kömeye ayırmıştır. 
Birinciler allahın varlığına ina
nıyor, ikinciler de allahı inkar 
ediyorlar. 

İlk Hayat Tohumları 
Alimlerden bazileri ilk hayat 

tohuıı:.ıınun hordebini hayvan
cıkları taşıyan kozmik tozlarla 
birlikte diğer yıldızlardan ar
zımıza geldiğine zahip olmuş

laıdır. Maamafih bu nazar;yeye 
ciddi n::zarile bakılmamıştır Diğer 
b:ızı'arı ise ilk höcrenin dünya
mız mayii nari halinde iken 
muhtelif kimyevi özlerin tesa
ı\ 'ifi olar:ık bi"le•me~inden 

doğduğunu ileri sürüyorlar. 
Bugün yapılan tecrübelere gö

re petrol, kloroform ve yağ 
gibi mayiler karıştırıldığı za

man mikroskop altında tek 
höcreli amip denilen hayvan
cıklara benziyen bir şekil 
ahalar. 

Jean Palnleve'nin 
Tecrll!!'.ıesi 

Geı:;ç bilojist'lerden Jean 
Painleve göz!erım önünde bu 
tecrübeyi tekrar etti. Muhtelif 
cinsteki mayiler mikroskopun 
cam plağı üzerinde temas ha
line gelince canlı, gerçek amip
ler gıbi yer değiştiren, birçok 
lekeler gördüm. Stephane Le
duc daha ileri giderek büyü
yen. ölen kimyevi nebatlar ya
ratmıştır. Bütün bunlarda ha
yatın ancak hayali vardır.M.Le
comte duNouydiyor ki: "Sun'i 
amipler, mekanizması olmıyan 
bir saatın mahfazasını andırır
lar. Bu amipler' yaşamıyorlar. 
Yer yüzünde görünen ilk höc
resinin tesadüf mahsulü oldu
ğunu farzedenlerin iddiaları

na karşı aşağıdaki tasvirle s!
ze bu akıllara durgunluk ve
ren tesadüf hakkında bir fikir 
ve<eceğim: 

" Otomobili teşkil eden 
bütün parçaları bir torba iç:n~ 
koyunuz. Sonra bu parçal:ınr,, 
güniitı biıindt, tesadüfür. yaı 
dımı :l'! birleşerek otomobilin 
kendi kendine vücut bu!acafrı 
ümidini hiç kaybetmeden, hiç 
meyus olmadan torbayı ilani
haye sallayın·z. R"•<"7i ha ·,:n-

j "!Y H })tlftİ 1.1. 1. ı~ I J\i;ll 1 ı 

Aluııler .Iİ/iwi "lli/ıııİ!fOnrz,. /Jiy,. ·, 
dan milyar kerre milyarda bir lsuret!e çoğalan mikrop!ar yı· 
şans, belki bu ameliyenizin ğımnm sıkleti, eğer bunlarır 
muvaffak olmasını temin eder. yaşaması kabil olsaydı 4720 

Şimdi gözünüz önüne şunu tona baliğ olurdu. Bir infu· 
getiriniz ki, bir tek höcreyı soire'ın günde bir defa bölün· 

yapmak için icabeden kombi- düğü farzedilse bir ayda biı 
nezon bir otomabilin monta- milyar 73,741,342 infusoire, 
jından milyonlarca defa d .fa da- ikinci ayda ise rakamlarla ifa· 
ha karışıktır. Burada tesadü- de edilmesi imkansız olacak 
fün payı nasıl kabul e::lile- infusoire'lar elde edilir. Dört 
bii;, .,? ayda mikroskobik infusoire'lar 

Pastörün kla ııc den~rneleri arzımızdan daha büyük bir kitle 
yeryüzünde ha.atın :...ısızın teşkil eder, yüz yılda ise güneş 
baş göstermediğini meydana ve diğer yıldızlar ile birlikte 
koymuştur. Mohl, Nae;ı-eli, Re- görünen alemi doldurmağa ye-

terler. Çok şükür ki, hiç eksik 
nak gibi alim!er her hcc:enin, 

olmıyan kazalar bu hayvancık-
münakaşa kabul etmez surette, !arı daha doğarken öldürür, 
diğer bir höcreden doğduijunu, daha H uvvetli daha müsellah 
çekirdek ve prc..oplazmanın 
kendi kendine ikiye bölündü
ğünü ispat etmişlerdir. Tek 
höcreden ibaret ha yvancıklarda 
bu hadise görülebilir. Bunlar 
hudutsuz, nihayetsiz surette 
ikiye bölüne bölüne çoğalırlar. 

Bir Hesap 
Biolo jist Metalnikof diyor ki: 

"24 saat içinde bir mikrobun 
hölünmesinden doiian ve ayni 

varlıklar, kendi varlıklarını ko
rumak için onları bitirirler. Ha
yat hadisesini anlamak için mü
vazene tesisi maksadı ile orga
nizmalar arasında daimi bir 
mücadele mevcut olduğunu, 
bu müvazenenin tam, kat'i ol
duğu dakikada büyük istirahat 
namı verilen ölümün başgöster· 
diğini kabul etmek lazımdır. 

- onu 8 ıncı Sahttd~ 
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- Niyama, bak ne kadar 

kanlara se!Jep oldun. Kocanı 
daha beş arkaılaşile beraber 
idam ettiler. Tanrımız sana olan 
hışmından dolayı kana doya
mıyaral. biçare fakirleri de 
kurban aldı. Artık sen burada 
son nasibini de bekliyeceksin. 
İşte sana son vedaa geldim. 

Niyama o kadar hiddet ha
linde buluıımıyarak dedi ki: 

- Beni zehirlemek için ya
lan da söylediğine şaşıyorum. 

F eritle arkadaşlarının bence 
idam edilmedikleri muhakkak
tır. Dört fakire gelince, onları 
öldüren sensin ey katil! Sen 
daha ne kadar biçarelerin ka
nına girmişsindir. Haydi defol, 
git oradan! Ben de ruhumu 
Allahıma teslim edeyim. 
Hayımdurani yıkıldı gitti. 

Zavallı Niyama o mühiş yerde 
yalnız kaldı. Fakat yerin kor
kunçluğu kadına asla tesir 
etmiyordu. 

Yalnız açlığın tesiri çok fecidi. 
Heykelin kolları arasında 

üzerine gelen baygınlıkları 
nimet biliyor, tekrar ayıldıkça 
açlık tesirinden kıvrım kıvrım 

kıvranıyordu. 
Kim bilir ne kadar zaman 

Niyama aygın ve bayğın ol
duğunu fark edemiyecek bir 
halde iken kulağına bir ses 
geldi. 

Bu ses F eridin sesine çok 
benziyordu. Hatta tıpkısı o idi. 

Zavallı kadın, adeta son 
nefesine yaklaştığı için hırıltı 
nevinden bir sada ile: 

- Ferit! Ferit! 
Diye inledi. Bu feryadına da: 
Niyama! Niyama! 
Diye son derecede helecan

lı ve heyacanlı bir cevap ge
lince gözlerini açtı. 

Aşağıya baktı F eritle ar
kadaşları orada idiler. 
Şu anda görülecek şey Ni

yama değil F eritti. 
Canının yarını, sevgili zev

cesi Niyamasını altı metre 
yüksek bir heyekelin kolları 
arasında yarı ölü halde görün
ce üzerine can atarak tırnak
larile heykele tırmanmağa kal
kışmıştı, 

Lakin tırnaklarının bazıları 
tersine dönmüş, baLıları sö .. ül- , 
müştü. 

Diğer arkadaşlar da hep be
raber hücum ettiler. 

Fakat ci:alı tunç heykelin 
üzerine tırmanmak imkanı 
yoktu. 

Merdiv~n :;"bi bir şey ara
dılar. Oı:u da bulamadılar. 

Nihayet birbirlerinin omuz
larına binip Niyamaya kadar 
•ardılar. 

Amma tunçtan heykelin ko
ca kolları arasından Niyamayı 

kurtarmak mümkün olmadığını 

görerek meyus oldular. 
Niyama bazı kere bir an için 

gözlerini açıyor. 
- Ferit! 
Deye inliyor, sanki bu inilti 

ile can vermek kendisi için bir 
saadet olduğunu anlatıyordu. 

Bunu gören Ferit ile arka
daşları da hüngür hüngür ağ
lamaktan başka bir şey yapa
mıyorlardı. 

Birde siyah mabedin içine 
ansızıu dilenci kıyafetli bir he
rif girmesin mi?. 

Ahmet ağa hemen tab::ncayı 
çekti. Herif: 

- Aman ben dostum! Düş
man değilim! 

Diye haykırdı. Eğer Yambo, 
Ahmet ağanın kolunu tutup 
tabancanın da önüne geçme-

seydi ihtiyar vurulup gitmişti. 

Ahmet ağa yanılıyordu. Bu 
gelen Niyamanın babası San
gamita idi. 

Bahususki heykelin mucizeli 
esrarını biliyordu. 

Hakikrten kızını son defa 
olarak bir daha ölümden kur
tarmağa geliyordu: 

Heykelin yayına bastığı gibi 
kolları aşağıya inmeğe başladı. 

Artık bunu gören arkadaş
ların hep birden Niyama üze
rine nasıl can atarcasına atıl
dıklarını görmeliydi. 

Tam bu aralık heykelin arka 
tarafından insan sesinden ziya
de canavarulumasına benziyen 
bir çığlık işidilme3in mi? 

Ve Hayim Durani elinde bir 
yalın hançer olduğu halde Ni
yamanın üzerine kudurmuş kö· 
pek gibi saldırmasın mı?. 

Lakin Feridin arka tarafın-
dan dan! Diye bir tabanca 
patladı. 

Hayim Durani bir topaç gibi 
dönerek yere yıkıldı. 

Ahmet ağanın kurşuuu Breh
menin beynini parçalamış, mel· 
un herif taşların üzerine cansız 
yıkılmıştı. 

Beryen Ahmet ağaya tek
dirli bir tavırla: 

- İyi etmedin be Ahmet! 
Dedi. Ben o kafayı filin bize 
yapacağı gibi tabanımın altında 
ezecektim! Dedi. 

Dört ay sonra Paris'te. 
Türkiye büyük sefiri Ali Ulvi 

paşanın sarayında çok debde
beli bir balo veriliyordu, 

Ferit ile Mayaniyamanın dü
ğünü idi. 
F eridin niyamayı ilk defa gör
düğü İngiliz sarayındaki gibi 
belki daha par!ak bir ziyafetti. 

Aziz dostları binbaşı Valer· 
yan Tünerde, dünya ahiret kızı 
Mayaniymanın düğününde bu· 
lunmak, hediyesini vermek için 
ta Hindistandan kalkıp gelmişti. 

Pariste evlendikten sonra bal 
aylarını çıkarmak için İstan
bula hareketlerinden iki gün 
evvel gazetelerde çok hayret, 
teessür ve dedikodulu bir ha
vadis okundu: 

Ilir vakitler Parisin şık ve 
kibar alemlerinde yıldız gibi 
parlıyaıı ve sonra zevcile be
raber Hindistana göç eden 
Hindistan umum valisi Ladi 
Gras Hotropun intihar ettiğini 
yazıyorlardı. 

- Sebep be!li değildi. 

Binbaşı Valeryan gazetede 
bu acık'ı havadisi okuduktan 
sonra içini çekerek: 

- Kendi cezasını kendi elile 
verdi! 

Dedi. 
Altı ay sonra İstanbulda Ah

met ağa, küçük hanımının ilk 
çoçuğunun doğmasını bek
liyordu. 

Babası, küçük beyi Ferit gibi 
onu da omuzlarında gezdirecek, 
ensesine çiş ettirecekti! 

- BiTTi -

25 Kuruş 
Fazla Olduğu İçin 
Tevkif Olundu 

Sulh ceza mahkemesi baş
katibi Mustafa bir şoför tara
fından Arasta içinde kavaf 
Ali Rızanın kırılan vitrinini 
keşif için mahkemece keşif 
ücreti olarak beş lira yerine 
ehli vukuf ve damga pulu nam
larile 25 kuruş fazla aldığı an
laşıldığından dün akşam müd
deiumumilikçe tevkif edilmiştir. 

Mustafa hakkında takibata 
devam edilecehtir. 

- ------ - --- . -- - -- - - - -- - -
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Tam Spor Futbol Heyeti ÜçSpor- Akhisarda 
Y eni T alimatna- cuyu Cezalandırdı Terziler Karardan 

V "l"' G }d" ~lemnunDeğilJer mi? 
me 1 ayete e 1 Cuma Günü yapılacak Maçlar Dün 23 imzalı aşağıdaki tav-

Türkiye idman cemiyetleri zihi aldık. Aynen neşrediyoruz: 
genel merkezi tam spor ma- D ı. ı fu b ı 1 k K s K Ri Muhterem efendim. 
dalaysıhakkında hazırladıg"ı ta- ün aKşam top anan t o yapı aca ve . . tan za Gazeteniz;n 26-11-934 tarih 

heyeti, Cuma güuü Şarkspor - oyunu idare edecektir. İkinci ve 8809 numaralı sayısının dör-
limatnameyi valiliğe yollamıştır. Altınordu maçındaki çirkin ha- maç saat 11 de İzmirspor - K. düncü sayfasında (Gün battık-

y alnız bir sporla meşgul S. K takımları arasında olacak tan sonra çalışmak yasak edil-diseyi tetkik etti ve hakemin 
olanların bedenlerinin yalnız ve küçük Mustafa tarafından di serlevhası altındaki yazının 
b. k k l d" - · · raporu üzerine Şarkspordan b k J tb t k ır ısınının uvvet en ıgını idare edilecek. azı ısım arının ma u;:. anu-
vücut sağlamlığı ve ı;üzelliği ibrahim, Nureddin ve Feridi Öğleden sonra Saat 13 te nunun maddei mahsusasına tev-
yaratan muvazeneli bir inkişaf- oyunun cereyanını bozdukları b ı fikan tavzihine lüzum gördük. birinci takımlar maçı aşıya- Memleketimiz 22 bin nüfuslu 
tan mahrum kaldığı, Halbuki için üçer ay muvakkat boykot cak ilk maç Altay - Türkspor olup 24 terzi dükkanına sahip 
yurdu korumak için her gen- cezasına çarptırdı. arasında olacak ve Altınordu- ziraat memleketidir. Memleke-
cin koşmak, atlamak, atmak, Ondan sonra önümüzdeki dan Mustafa idare edecektir. timizde bedenen çalışan biz-
yüzmek, güreşmek, ata binmek, Cuma günü yapılacak olan Son ve günü:ı en mühim maçı !er senenin üç ayı daki üzüm 
iyi nişan atmak, iyi meç kul- maçların hakemlerini tesbit etti: da İzmirspor - K. S. K takım- ve tütün satı'jlarında vergi, 
!anmak, seki ile kaymak, iyi dükkan icarı ve bilcümle 

Birinci maç Altay - Türkspor ları arasında ve Altaylı F ehrni- zarureti nafakamızı ancak 
kürek çekmek, otomobil idare B. takımları arasında saat 9 da nin idaresinde yapılacaktır. bu üç aydaki iğnemizle 
etmek, ve uzun IQ.üddet yor- olan sayımize bag!:dır. Beldiye-
gunluğa dayanmak yurdu ko- T "f K • Küçül~ laherler: nin hıfzıssıhha kanunu muci-
ruma kabillerini çoğaltan spor- arı e omısyo~u 1 hince ittihaz ettiği karar ancak 
!arın mühim bir kısmında yük- Elektrık Ve Trarr.vay Uc- Fuhut>la Mücadele hizmeti filiyesini ifa etıııemiş eş-
selmiş ve rıukavemet kazan- rc.lerlni Tetkik Edecek Fuhuş ve fuhu1 yüzünden hasa tatbik etmesi ve yahut bu 
mış olmak lazım geldiği tali Elektrik ve tran.;va1 şirketi bulaşan has~alıklarla mücadele gibi tedabirin ittihazında gece 

d 1 d iıı..tiyaz mukavelenamesi muci- d h d ve gündüz işçimizi tefrik etmek 
matname e yazı ı ır. komisyonu ün sı hat mii ür- suretile gece çalışmak!ığımı-

Bütün tam bunları yapabi- hince tarife komisyonunun her lüğünde toplanmış ve bazı ka- za müsaade hususunda bunca 
!enlere tam spor madalyası altı ayda bir toplanarak elek- rarlar vermiştir. müracaatlarımız tahriri cevap-
verilecektir. trik ve tramvay ücretleri tari- Ağaç Dikilecek )aria reddedilmiştir. muhabi-

18 Veya Yukarı Yaşta Olan fesini tesbit etmesi lazımdır. rimizin bu karardan memnuni-Bu sene belediyece şehrin 

b Bu altı aylık müddet dolmuş yetimizden bahsi varit ~eğildir. 
yurtta~lardan bir senede eş f muhtelif yerlerine yine pek çok Bu karar Tu··rkı"yede ı"lk bi-

olduğundan tari e komisyonu- d k k B muayyen idmanda muvaffak ağaç i ilece tir. ilhassa Bas- zim memleketimizde tatbiki 
nun toplanarak elektrilı: kilo· d Als 

olanlara bronz madalya veri- · mahane en ancağa yeni ve umum esnafa şamil olma-
vat ücretile tramvay ücretinin Ş k f 1 d lecektir. açılmış olan ü rü Kaya ve ması bizleri az asile mağ ur 
tarifesini yeniden tesbit için Özalp caddeleri tamamen ağaç- etmiş ve etmekte devam ede-

Dört sene birbiri üzerine Nafia Bakanlığından müsaade landırılacaktır. cektir. Her işçi 17 saat çalış-
veya en aşag" ı üzerinden birer istenmış" tir. Bakanlıktan mü sa· maktan menedilecek olunursa 

Yamanlar Suyu k b ı k 
sene geçmemek şartı"le muhte· ade gelir gelmez komisyon top· memle etimizin aş ıca azan-Yara .nlar membalarında tet- · d t"tü" ··ı··k !anacaktır. cını temın e en u ncu u ya-
lif dört senede dört defa bronz kikat yapmak ıizre bir belediye pılamaz. Çünkü bu amele gece saal 

Tarife komisyonu geçen top· 12 d d d 17 k d madalya kazananlara gümüş lantısında elektrik kilovat üc· mühendisi v~ Sıhhat müdürlü· en ün üz ye a ar 

.
madlya verilir. ğü namına ~i.; · memur dün yaz mevsimi gibi bir zamanda 

retini 19 kuruşa indir'.'lişti. Bu çalışmaktadırlar. Şimdiki mev-
32 yaşını geçmiş olup ta defa da kilovat ücretlerinde Yamanlara gitmişlerdir. Bunlar simin kış olması ve bizim ça-

beş muayyen idmanda muvaf- ufak tefek bazıt enzilatyapılmas" oradak; membalardan ve yeni lışmamamız ancak bu rr.evsim-
fak olana gümüş madalya ve- muhtemeldir. inşa edilen havuzlardan tahlil de bulunması biz esnafları ne 
rilir. Evlenenler edilmek üzre birer miktar su derece mağdur edeceğini tah-

alacaklardır. min edebilirsiniz. Bu husuta 
Dört defa gümüş madalya ikinci Teşrinde bel~diye ev- · E f" } • yükselt makaı:-1arın bele-

almış olup ta diğer dört se- lenme memurluğuna evlenmek . eza ıyat erı diyemizin kararı hakkın-
nede beş muayen idmanda · için 122 müracaat yapılmıştır. · Sıhhat bakanlığından gelen da gösterecekleri adilane ha-
muvaffak olanlara ve kırk ya- Bunlardan 106 sının nı·k~hlan b" b k · reketlerini ve memlaketimizin 0 ır uyuru üzerıne eczacı bay 
şını bitirmiş olup ta beş idman- kıyılmış, onu feragat etmiş ve Ömer Lütfi ve Faik Ankaraya iktısadi vaviyetini pekeyi bi-
da muvaffak olanlara altın birisi de reddolunmuştur. "tm" 1 d" B 1 d len belediye heyetinden insaf-

gı ış er ır. un ar ora a ecza )ar bekler feryatnamemizin 
madalya verilir. Geçen sene aynı aydu 146 fiyatlerini tespit edecek olan ayni sütunda dercini rica edu-

İıntihanlar heyet huzurunda müracaat 105 nikah, 5 feracat komisyona laıımgelen izahatı ken hürmetlerimizi sunarız e· 
yapılacaktır. ve iki reddolmuştu. vereceklerdir. fendim . ., 
ııİııııİ:ım:ıam:m::ı:ıı= ___ lllE!!: ___ ıa:llllilmll_ .... _..:;:;amİlııı:Jl-ımmıSZD-ımE;~~ ·-,z:IClilZ!:ıııı:::aı:::::IZI ___ " 
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!emek, içten ağlamak) 3.Cı- Bürkan - Yanardağ 
lamak 4. İnçgirmek, İnçkir- Büt - 1. Burhan 2. Bur-
mek (Sessizce için için ağ- )ı:an, Purkan 3. U rkat, 4. 
lamak) 5. Sığıtmak, Sıkta- Korçak (Uret, nigar, resim, 
mak 6. Sinlemek 7. Yığıl- endam, salip man.) 5. Teri 
mak 8. Yağlamak. (Hıristiyan azizlerinin ve 

Bülbül - 1. Böberdek İsa suretleri ki Hıristiyanlar 
2. Bübürdek 3. Bülbül 4. onlara tapanlar) 6. Tös 
Keleçek 5. Kulujak 6. Öt- - Beca - 1. Ülüştürü 2. 
lüğen 7. Sandıkaç 8. San- Yer yer 
dugan 9, Sandulaç 10. San- Cadde - 1. Ast 2. Oran 
duvaç 11. Sındıraç 12. Sun- 3. Uluyol 4. Uram 
duvaç Cadu - 1. Büyücü 2. 

Bülent - 1. İdiz 2. Yüce Cadalos, Cadı 4. Karakon-
3. Yüksek colos, Koncolos 5. Kocakarı 

Bülheves - Gelgeç Cahil - 1. Anlamaz, 2. 
Büliığ - Erginlik 2. Er- Bilgisiz 3. Bilgüsüz 4. Bilik

keklik 3. Erlik, İrlik, İrenlik siz 5. Bilimsiz 6. Bilişsiz 7, 
4. Erme Bilmez 8. Bilmiyen 9. Kara

- a ermek - 1. Eriş- lak 10. Okumamış 11. Okuş-
mek 2. İrişmek 3. Kendini suz 12. Ör 13. Örse 14. 
bilmek 4. Yüksemek T opas 

- a ermiş - 1. Eli ba- - lik - Bilmezlik 
şına yetmiş 2. Ergin 3. Eri- Caiz - 1. Geçer 2. Ola-
şik 4. Erik 5. Ergin 6. Kanı bilen, Olabilir 3. Uyar 4. 
bulanmış 7. Yetişmiş 8. Yarağlığı 
Y etük - olmak - 1. Olabilmek 

Bül'um - 1. Gırtlak 2. 2. Yaramak 
(ızıl öynük 3. Önük 4. Pa- Caize - 1. Acığ 2. Cul-
kur S. Yutak d Ç ld u, u. u 

Biinüvvet - Oğulluk Cali - 1. Düzme 2. Uy· 
B nyan - l, Dik, Tik durma 3. Yalandan 4. Yap-

2. Yapı ma 5. Yapmacıklı 6. Yüzden 
Bünyat - 1. Minaz 2. - davranmak - Cuma· 

oı.~ lam~ 
Bünye - 1. Buldık (Na- - lik - Yapmış, yap-

tura, Fıtret man) 3. Yapı 4. macık 
Yasan Calip - 1. Çeken 2. 

Bürehne - 1. Açık 2. Görkemli 3. Göz alıcı (Na
Cascavlak 3. Cavlak 4. Cis- zarı calip man) 4. Kızık (Sı
cibil 5. Çıplak, Çırçıplak 6. cak man.) 
Yalang 7. Yalangaç 8.Yalın Cam - 1. Sırça 2. Sı-

Bürhan - 1. Belge 2. rıçka 3. Südeyi, Siilü, Sü
Bilük 3.Nelülük 4. Tanuk 5. leyke (Kara siindeyi = göz-
Tııtu 6. Yorcu lük.) 
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- )vasıta - Dola yisile 
- nenfs, zzat - 1. Bo-

yum, 2. Cak, kendi, kendisi, 
4. vk, Ök, 5. Özgü 

- ttahsis - Ayrıca, ayı
rarak 

- ttamam - 1 Bütün bü
tüne, 2. Eksiksiz olarak, 3. 
Hepsi 

Bi - Siz (Yokluk an
latır) aşağıdaki mürekkep
lerin ilk cüzüdür. 

- aman - 1. Pağırsız, 
acımaz, (kalpsiz man.) 

- ar - 1. Çarmak, 2. 
Kaşmer, 3. Sınnap, 4. Sıy
rık, 5. Utanmaz, 6. Yüzsüz 

- beka • 1. Savan, (Mu-
vakkat, süreksiz man.) 2. 
Süreksiz 

- çare - 1. Acınacak, 2. 
Basıncak, 3. Emsiz (Em=. 
ilaç, derman, çare) 4. Cora 
5. Kanayaklı, 6. Korana 

- derman - Eneze 
- emsal - 1. Benzersiz, 

benzeri yok, 2. Eşsiz 

tümen tümen - pek çok 
- huş - 1. Baygın 2 

Den, 3. Düşüdürük, 4. Ken· 
dinden geçmiş, S. Öksüz, 
Öğsüz, 6. Şaşkın 

- huş o!mak - 1. Ağın
mak, 2. Bayılmak, 3 Endik
mek, 4. Kendinden :reçmek, 
S. Ovanmak, şaşalamak, şa· 
şırmak, şaşkınlaşmak, 6. 
Uğunmak, 7. Ovalaıı:ak 

- huzur - 1. Dedirgin, 
(Kendi yerini kaybedip baş
ka yerleri yadırgıyan) 2. Te
dirgin 

- huzur etmek - 1. Bez
dirmek, 2. Bıktırmak, 3. 
Usandırmak, 4. Üşündürmek 

- huzur olmak - Em
kenmek 

- insafs - Pağırsız 
- kes, - vaye - 1. Boş-

tak. 2. Elkit, 3. Kesit, 4. 
Kimsesiz, 5. Öksüz (Daha 
çok anasız man.) 6. Sukya
lınkus, 7. Yersiz yurtsuz 

- kıyas - Ölçüsüz 
- gane - 1. Ayruk, 

El, 3. Yakancı, 4. Yat. 
2. - lüzum - 1. Boşuna, boş 

Yav 
S. yere, 2. Çalkaraya, 3. Don

sak, 4. Gerekmez, 5. Mat-
- günah - Suçsuz lak, (malayani man.) 6. Sö-
- haber - 1. Boşank, 2. mü, sömür, 7. Yersiz 

Gözü bağlı 3. Sanayır - mana - 1. İpsiz sap-
- hat - 1. Aynuksa, 2. sız, 2. Saçma, saçmasapan, 

Bitmez, Bitmez tükenmez, 3. 3. Yavan 
Ölçüsüz, 4. Sayısız, S. Sa- ma sapan eta etaoinetion 
yısız sayıya gelmez, 6. Son- etaoi 
suz, 7. Uçsuz bucaksız, 8. - mecel - 1. Eneze, 2. 
Yer götürmez Talık, 3. Talkan 

- haya - 1. Cıtak, 2. - muhaba - Çekinmek-
Utanmaz, 3. Yırtık, 4. Yırt- sizin, çekinmiyerek 
laz. - nazir - 1. Bendessiz 

- hesap - 1. Burşak, 2. 2. Benzersiz, Benzeri yok: 
Sansız, 3. Sayısız, 4. Tü- - nihaye - payan- 1. 
"'en (Asıl manası: On bin: Avnuksa. 2. Bitmez. Bitmez 



Biraz Da lıiın : 
Hayat Ve Ölüm 

B111taraıı 6 'fi" Sah lftJtd ı 

Doluftl'lllk için 
HOnlehiai tek bicreli bay· 

Yanaklar ~oj'almak için ikiye 
bllbtlrler. Fakat alelumum 
laayYanlanla ve IDl'rlarda: ço· 
pJma ke,&yeti al\stakıl, tek 

lalcreJi -~ old:.t :=: ;:r~e _.; 
bll,._te mı hlcreJeri 
trlDde bir defa aynlarlar. Bir 
bkre iki, ild bacre d&t, d&t 
blc:re sekiz, Hkiz lıkre on 
altı ve i1A çoiahrlar. Bir ay 
içiade bkrelerin çoia1mua 
milyoalan, bir ,.ıda .W,~ 
bulur. Hkreain bll6mll ciclclen 
ılrllecek teydir. 

Protoplamwun on-ela çe-

kinlek •• -- ip.le kolayca 

... ,. • ··----· ltlrll Cin 1. ıtine adı ftrilen hir lif 
,_ak nnbr. 

Çekinlejin yamada, •u 
Dlata eden protoplannedan 
daha berrak bir ktiçlk Ylcat 
daha YU' dar ki adı c:eatrGIO
•e' dar. Ceab080lae ild,. ay• 
nbca banlardan her bir hac· 
reaia iki Dillayet nolrta1ma 
pleder. Lif Jamaja harekete 

••• 8la ela kwli kemdW V Ye V/ 
teklhMh parp)aıaaJll'll'. Claro
.,.. ••'lar ada Yerilea bu 
puçalana llerMite lseriade 
laeak ldmlıtme eriffher'0 

temleri........ .. 
Lifia aynl..e.U. teıelddll ed• 

Chromoaommea'lar, ikiye .... 
•it bir portablcla olclaju pili 
hlcrenin orta hattmcla yer ahr
lar. Hkreain iki nihayet nok• 
ta.-la balaaan Ceatro.oma
lar cazibeye. talalmUfCa_. 
Wıılliriai çek..... .. hareket 
.... kop ......... ~ ... 

Hlcnma ;' ..... .. .. 
•iaiıacla• b~ yaklapn 
ild'. CenbOIOIDe9 \ir ip ha• 
W ahr. iste o dalrllraya 
....... tam ola pıotoplulna 
llldler'"k ikiJ• ....... bd 
lmlllae~--.Bala
l'ID ... ....... ... Wr pldr-
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değt; bir centr010mea'• Yardır. 
Y.iyecek, hacımlanm biyiitecek, 
mclcUeli yaratma rol&nde de· 
vam edeceklerdir: Dikkate p· 
yan olan aaıl nokta ıudur ki 
protoplazma ve çekirdeği bir
birinden ayn olarak yaşaya
mazlar. Onlann blrlqmeleri
DİD sebebi bilinmedaa, hayabn 
ilk Dİfaneaİ vkut batur. 

Blylece tabiat blcreleri ,... 
yaiade, tqlan ve diter mal
zemeyi kullanarak bina11 kuran 
dtilpıia. yapbp yapar. 811 
hayat anaurlanm toplar, ço
ialbr, birleftirir. Bir gtll, bir 
Jetlfeç, bir IİDek, bir baha, 
hir İDAD vlcuda yaratıncaya 
kadar ameliyeaincle dnam 
eder. Bmalann herbirİIİnde 
protoplaw içinde ylzen bir 
çekirdek, ve ha çekirdek 
i.... ya alan lair filaman 
vardır. 

Hayat.. izah edilmiJQ aır 
burada durmakla kalmıyor. 
Hkreler daime kendilerine 
benziyen bir hlcre dojmmut 
..._. hiı inu..ı.r, hltln 
... ,....... ....... wm,p.t1z, 
•zamz olaca1mk. Halbeki mi· 
denin neaci karaciierin nea• 
cine benzemiJOr. Hele sllln· 
kine hiç bememiJOI". 

lnwilijin ilk cloiUfa .... 
hkrenin, Ylc:ade setireceii 
uniyetteki rollne ılre -m
teHf ıekillerde hkreler dotur
muı Jlzamdır. Baadan ltlrl
dlr ki, yeni dotan hlael.m 
tekilleri ve fabitb deiifir. iter 
kemijin Jıac.eaiDi tetkil ede
cekse yeni doj'aa blcre ,.ıdız· 
lapr. Eter kaa•• ~ 
yapac•ku yumurta teklini ahr. 
Cereyanda mltecerrit kalmak 
için birlepıekten imtina eder. 
Onlan bu veya 111 tekilde ol
-ta MYked• ..... hi&mpi
,_ ........ ? Hap cllW .... 
marın elinde bu mucizeli it yl
r&mektedir? Bioloji'nin en ka
r..ı.k dham budar. 8-ada 
bir defa daha fen tend ile 
etileNk : .. Hiç birteJ Wlmi
yorum.,, der. 
CDa'IMl.e .d:laaobaa'd, 

tike ıı, 3. Baç. 4. Erit ince s. Kahaltmda (Kabak
(Çok .... ) s. ota. (Çok .... .... in) 
mu.) 6. S1M11, 7. S...-. Bihude - 1. A1pk 2. 
8. Tik~ 9. ~ 10. Bot_3. lopu 4. ~ 1ere 
Upa J.n'-z 1 ·Okte 6. Slipu OIJaalle 

- ,..... - ı. Çekin--. • ..a) 7. s-•ıra, Alpra '· Kor•=• 1 •• • ... 8. ... 9. Simi. Slmlr ıt. 
4. San-zca, S. SWıleeı, Sime, Silmeye 11. Utabu 
6. lJtanmaz 12". Yana 

- par - 1. Erifildi (Cia - • ..,...., - 1. 
~ meaap ..._) 2. Bat ı •il-ek 2. Kak-
11-, 11-ı çımık 1 Saçae•••ık 4. 

- tap - 1. A,..m. 2. Seatermek. 
Arpa. 3. Arpa, 4. liteBk, - yere - 1. Bot JeN 
S. Bitik, Bitkia. 6. Ba,uk. ..,._ 2. S.llr•raya 
7. J>iasin, s.; Dllfklla. 9. - Yonlm•k - Akm-
lrp. 10. Yetlls, 11. Y.- bJa klrek çeloMk 
~ Y.....,... 12. YI- Bill - Sis - IİIİD 
Yldek (Aıajrdıld ~ 

- tap .... k - 1. An- ria ilk ..Wlr.) 
mü, 2. GW..-, 3. Ela- - Fuda, inlala - l.A
neehMk, 4. Hu ... k, S. ruuu kumeden 2. Ara •er
K .... ek, 6. P+n--tıc. 7 • ..--. ara YenDebilia 3. 
7. Y Orülaaak. 8. Y Anmada 4. Bir d~e S. 

- tem il - 1. • l(edk+ 6. sata maya 7. 
.... 2. Dit' E.. ......... Ulap. uı. 8. Ulqbn 9. 
ceaiz 0111* 10. Ymdek. 

- vefa • 1. Dlaek 2. - Hareket - Kmilda-
Sldade damal mabmn. 

Biat - 1. .,.. verme - llati,ar -1. latemek-
2. Elverme, El tama 3. Ta- sizin. 
bat 4. Tapa 5. T.,.. (ifil- - lati- - 1. Aapız 
met tazim mu) - Şek - Şlphe - 1. 

Bidar - 1. Otak 2. U1a· Ba,.k 2. Tamu 
mk 3. Uya• - Tebetlcltl - l. ~-

- etmek • 1. Uyaadar- i!fmebbin 2. Titri 
malı 2. Uyumak - Teemmll - 1. Du-

- olmek • 1. U,...U nklamakamn 
Bid'at - 1. Tireme 2. - Ocret - bedel 1. Ca-

y eni plda 3. Yelli pldı 3. ba 2. Geçitimiae 3. Y almz 
Yeni pir.. (Yal = llcret, mlklfat) 

Bida1et - 1. a.. - vuata - J>oirudan 
- te • 1. A.- (Stmerc dojnıya 
_ .... ..,.ı -Y~ 

2. 

Tasarruf Haftası için 
Her Tarafta Büyük Hazırlıklar Var

dır. Adanada Sergi Açılacak 
Adana 2 (A.A) - Aym on lqtıracaklardır. Taurraf ve 

ikiamde bqlıyacak Warruf ye;& mallar baklanda ıtehrin 
baftaaa iç· n şehrimizde &lylk mllnuip yerlerinde konferam
baıırhklar vardır. Her yıl ol- lar verilecektir. 
duğu gibi bu yılda bir yerli ŞARKIKARAHlsAR 2 (A.A) 
mallar sergisi açılacak ve mem- - Birinci klmmm OD ikilin-
leketteki bütlhl fabrika Ye mi- de bafhyacak olan tasarruf ve 
esaeseler sergiye ıire~lderdir. yerh mallar lıafta protramı ha-
Tuamd haftut devam ettiği zırlnmıktachr. Bu yıl haftanın 
uzca serpye giren firmalar ber yddan ziyade eyi kutlu-
yaptıklan feyleri çaqada do- !anması için ç•••plıyor. 

Köylerde 
Yapılan Tetkllder 

Vali ıenenl KAmn Dirik, 
yamada .ühat mlclirii ve na• 
fia bat millıendisi olduju halde 
Kapclamnm Caferli U,a. 81-
yikkale, Selçuk, Burgu, lpk
lar ve R•hmenh klylerinden 
ıeçerek bara arda ildiudl 
vaziyeti, yoDan, mektepleri ve 
klyler hılku .. n M~ itlerini 
tetkik etmiflerdir • 

Hllldlı Balcı Clllu 
Ticaret ve Suayi OÖUI re• 

Ui Bay Haklq Balcı fil• haza 
tetkikat icrua I~ ~;8ulllye 
,ı&lecektir. ...................... 

bıtiua mahkemelerinin ha• 
liJ9li iki .... daha ........... 
br. Ba kan•clılci lra,.la tir* 
..... et ... iki ""* ..... 
lciadıt .. sı•~ 
1--...l-L! .... • 
IUUWI~ 

b,.tabileceil haber aJmimibr. 

Ölüm 
Giilt .... Ba ade 

H&.eyia dibi llm~ 1 Ha. 
Jiıadtterli,..t:»lıllpı 
tllik ~ Ciritte • • .. 
IDlcllllljllndfı sibl 
Gaı.t meb'.... .e·' •• c1e 
Tlrk meb'mlann ~ pp4 .... 

Zabıta Haberleri: 
YMknlclllk 

lkiçqmelk caddeainden ıe 
çen Ali kan• ve Mehmet laa 
Fırdesin. çocuimıun kolunda 
bulunan 200 lmnq la1111etin· 
deki aJtnmma ~ 
latanballa Nari tarafmclu ça• 
bndıiı iddia edilmit ve tabisi· 
kata hqlanm'fbr. 

Terzi Dllkllllunde 
Kuyumcularda 15 aamarah 

evde teni Melunet oila Sabri· 
DÜI dlkk•n•m amhtar uydur
mak auretile açan ayai yerde 
terzi blfua ŞUir oihı Hllae-
• · iki adet talOn ile iki 
~:is qardljı Jdi: edilmit ve 
tahkikata bltl9•••fbr. 

Ololllobl KeZ891 
İkiçqmelik caddende 34 

......... otomobil toflrt1 Ali 
otı. , .... otomobi6nin ka -
p Abddala otlu odaa C.. 
m.ıe ~ bnundan 
•i tarafmdan biru ,....ı..
..... -~bi1et y~. 
Şoflr~. 

K1191nlen Kız 
THmephkta haa Ali efendi 

cadcleliade oturan. Mustafa ka
,.. llWrenin lazı 15 yqla
rinda MelAbab aynı evde ota· 
.. fm!JP lrandırarak kaçır
.... ldtlia va ~yet taeıiae 

Beld•ın Nlrelarl 
Ke.çecilerae Kaymak•m Ni

hat .Wıllilld•~• olu 
A.Ja otel kiramı Zekerip 
otha bektq larhot ola
rak hapap çajlrdıtmdan ,.. ......... 

'. 

-31-

Biaaa ._ L Bark 2. Ka- kap..,_ 1Nia 18811.) 
rai 3. Ko E& 4j Onk 5. ...._ - t. Banıuhk 
Ora 6. Tma 7 :fapı (Darllll. JOk1ak mu)2. Ban

- E-" - 1. Ot tal- 1uk •t) sarart ihtiyaçlann 
.U 2. T~ 3. Yapa temin ~ Deri 
yapmak selen darhk; 2) Ha.....- •• 

Bina• - . Da,......U lanbla ve holaca W.. 5. 
2. DolaJI Darllk 4. JCarsap (Auqa 

- Aleyh -1.Buna ~re aan) 5. Kanpldık. 
Bunun lzerine 2. imdi 3.0y- - lçincle - (olan)t.,m· 
le ise, lyle olunca P 2. Darda 

Birader - 1. Ata, Ata Buket - 1. Beylea 2, 
bey ( BIJlk birader ... ) Hltll 3. Klltem 
Çeçe 3. Ec:i 4, ECia S. Ede - Yapmak - Koçet· 
6. Gaela 7. GıcL, 1. ip 9. mek 
Kada 10. Kade 11. Kardet Barç - (Y.W..) 1. Gak 
12. Karmdq 13. Tuma (ki· bPlll 2. Ocek 3. Oiek 4. 
çlk birader men.) Otel 5. Öbk 

Biw - ı. Beztin 2. ~ - (Kale, WIWrt-
BdJlgn --> 1. Bera 2. Erk s. Or 

- Etmek - 1. Beldir- 4. Samr, Se11ir 5. SIMr 6. 
mek 2. Bakbnaak 3. Çerlet· Sinir 
mek 4. UIWlırmak 5. Ya· Barudet - 1. S.Unn 2. 
hnlotmak Solak 3. Sopldak 4.Setm-

- Olniak - L Beaaek p S. Soiw 6. Taldak 7. 
2. Bdıwık 3. Çalnpulr 4. Tmahi 
irkmek S. Ommak 6.TUla· e..e - 1. GIY91 2.MI· 
mak 7. Uumnak 8. Yaka pk 2. Opldk 3. Oplf S. 
silkmek 9. Yahkmak, Ya- Op.e 
blqtwak - etmek - Ôpmek 

.... - 1. Çiteaaltilr Baut - ı. Alatlak 2. Çe
(Sebze ~) 2. Çitlik kelse 3. Erbay 4. lrakhk 5. 
(Sebse eklleiı yer) 3.Dblilr Urk 6! Uzakhk 7. Ylnkhk 
4. Klkenhk 5. Kavun, Ur- Bay - 1. ı. 2. İt S. ld 
pus; kaYUD karpUI tarlaM lı, la 4. iti 5. Koku 

Brodln - (Broderie) 1. Blfe - 1.Serek 2.Serıren 
Çıbl11 2. Galova, ipe oy.. Bllıtaa - 1. Cala 2.Cd-
3. Gerıref iti 4. tfleme 5. tak 3. Kuru; yalan 4. s.ıtav 
Kamak iti 6, OyL 5. Sdtak 6. Tddai 7.0ltlne 

BroDfİt - (Bronchite) 1. atma, lttlae Jl)detaae 8. 
lngi, engi, 2. ingin, eaıin Yala 9. Yonpi 
(Nezle man) 8. Tamap 4. Blkl - 1. Atim- 2. 
Yelpik Atat 3- Sajıt 4. Y ot 

... , - ... ı..Na - ı ... -t. Allwak 
'). 4. 2. ........ ... .... * 

Vekiller, Meb'uslar Ve Devair 
Rerislerinin Aldıklan Adlar .... 

Aras: Hariciye Vekili Tevfik 
Rliftü 

Aksoy: lzmir meb'uau Osman 
ade Hmndi 

Akçm: Afyon meb'uau Cemal 
Baynk: Bayazıt meb,uau Ha

lit 
l\anm: G&mlfbane meb'uau 

Servet. 
Bqkay: Denizli meb'usu Yu

suf 
Coşkun: Kayseri meb'uau 

01111811 
Cebe: Rize meb'asa Al 
Çath: B. il. Mecliai Kunm-

lar U-ldlrl M_,,_ 
Çamot: Onha meh'm l•ail 
Darmm: lmair meb'- Kamil 
ErlnMn: Zinat vekili llalalia 
Ete: latanbal aeb'Ulll Mitat 
Erırin: DeYlet ...... aw ..... 

dan !dip Kemal 
Elber: Erzincan meb'uau A· 

Farat: Eniacan meb'uu Ap· 
talhak 

Gedik: Trabzon meb'- Si· 
leyman Sun 

GllYen: Menin .. Fert CeW 
Gaaea: Ka,..n .. Sait Az

mi 
Gaca; Tokat • Slreyya 
lzbadak : ıc..w.o.a llelt

- Velet ÇeleW 
Hatan: Malatya meb'• Ta

llt 
İnce: Manisa meb'•u Refik 

Şevket 
btan: Mubarrir Nahit Sam 
U.U: Kaetammıu meb'11111 

Refik . 
Kalaç: Kayseri meb'uu 

Ahmet Hilmi 
Kaplan: Antalya meh'mu 

Rasilı 
DamlU: Eti1mn Kel:.'1*1 

Nliliz 
JUIMu•S~ 

Dr. Gllip 
• 

Koaur: IWdıesir melt'uu 
Hacim 

1'allJ : E.Qincan ...._ ..... 
Saffet 

Kıtahal•k : Devlet s .... 
m&lkiye Uiral reİ8İ Mitlıat 

Kile otla : Devlet Şurua 
Azumdu o.. Llffi 

Kan. : Bilecik aeb'mu Hay· 
rettin 

Klçlka : Deabl ..._Ne
cip Ali 

llete : Cebelillereket ....... 
au lhrahim 

Nabel : Antalp ....... Na· 
sif Ş.;f 

Onay : Çanlnn • ._Tat 
Özdemir: z..pwak meba· 

.. Ratıp 
Osdl.-r : l.puta mebmu 

Hilal 
Oaer : Dnlet ~ taui

aat ............ Halda 
o.&:o..ıet ............ 

da ... ,,. 
Q.er:Tnbnamelt'-Fatla 
Osba:....... • Şeref 
Oktem: Demli • Haydar 

~s.-· ..... 
Sevlktekin: ~ ... 

aaKAaa 
Saka:Tral.aa ..... ,_...._ 
Tokıta: Onla • Ah· et ...... 
Twa : Dnlet .... reili 

aerımcar- DeYlet ....... daaYI 
daireli ..... Saffet 
T=~::e:- meb'm Nuri T • Sinop mebu'au 

Ymuf JG.ıl 
Uçlnm: içe& meb'- F.-iD OD.al: llparta ..... _ 111-

kerrem 
Vanlar: ZoDpldak meb'uau 

Rıfat 
Yurdakal: Urfa meb'um pir 

Mehmet F.mia 
Yipt: KocaeB meh'uu Sl

rena 
Ylrekli: Dnlet flrua uua 

Şefik 
Yetm: Dnlet ....... UUI 

At. .,...Zirut .......... 
... Atll So,. ~- .... ..a JllllW H-.. 

Erit= iş bankası umum mi
dir vekili Muammer 

Stımer; Sumerbank umum 
midilril Nurullab Eut 

Ôzmen: Maarif Vekili Abidİlt 
Apaydm: Milli Mtldafaa Ve

kili Zekli 
Aran: Divam Mulıuebat reisi 

Seyfi 
Alsan: Diyanbekir meb'uau 

Zeki Mes'ut 
Akylz: Kan meb'ua Gene· 

ral Muhittin 
Berk: Ellziz meb'uu Tabain 
Biçar: Adana ,, Ömer 
Bqfay: Deaiü " Yuuf 
Dikmen: Kocael ,. Al ye 

ıco.,. Hamdi 
Demini: Ankara meb'an 

Hamdi 
Erlap: Çanakkale Zip GeY

her 
Enlopn: Glbalthane Şeyket 
Eldeais: Ce~et meb'

au G•eral Naci 
Gtlaay: Urfa meb'uu ~et 
Karabacak: Zonpldak mel»' -

U1I Hasan 
Okay: Girelon meb'aaa Kl

lllD 
Ôn: Cebelibereket ....,._ 

Huaa Bam 
G~ Bapekalet allte

pn Kemal 
Enp.: Pom telınf telefon 

umum mlcllrl Nazif 
Bayl&I: Maliye Mllatepn 

Faik 
Glrel: Dahiliye Mahuebe 

.Mtlcl"1'Jl Edip 
Kıcw•n: Dalıili7e u.. .. 

llldllrtl Naci 
Bum: Matbuat Umum Mi· 

dü,6 Vedat Nedim 
Qelıe: Matbuat u.- uo
~il ~~ Barban 

~ - . 
C1iirlqtl Mllpvm 'Eıiıin 

Çorak: Devlet Ştauı UUID .. 

claa Am Talat ...=s.!1 ...... .. .. 
Çllpç•: Belediyeler Bu· 

kaauaı Sami 
Çelellioilu: 0-let ....... 

......... Ferit 
Ercan: BelediJelcr M•kam 

azımwlın Nuret 
Er: BelediJ• Bukaaı ..... 

madan Salih Vahit 
Ganenli: Dnlet paaa ua· 

maden F.miD 
KoWlar. Belecli1eler Bam· 

.......... Kadft 
Oral: llilb Mldafu ICara 

lllatepn Geaeral Hilal 
Ya ... •: Onlameb'-Him

di 
Sawt:BelMilerBllllt•11ma 

lllmtu 
Twa: lliDI lllclafaa llalaa· 

........... Yahya Naci 
Beril: Dahiliye Mabuebe 

•lmeJJİIİ Cemil 
Tirim: Dahili_ıe Muhuebe 

tetkik .... .,. Tahir 
Tarllan: 1111,e Veklleti Ka· 

a-'ıralkllrllllııatu 
Amaç: Dahili" ........... 

Tetkik •ımura Elttem 
DeDil: imar muiuebe al

... 11..tafa KWI 
lbar: D. o.ialr,ollm Zat 

illeri aMlrl T.W. t-.U 
Katlak: llaliye veklletl blt

çe aalkllrl Faik 
Vanlar: Dahiliye malauebe 

tetkik memanı Tabiin 
Ortel: Dahili1e aalıııtebe 

tetkik memuru Rifat 
Yetkin: llüye veldleti tet• 

kik baro. mtkllrll ıı.
Maçkan D. Demiryollan Kar

aeri bq mlfettiti Necip 
Osku: llaliJe vekA!eti w 

aplar birinci mlmeniü Elaela 
Ye tetkik ...... Kadir, .,_ 
puan tahail mlfettifi Sadri 

o;m: Çajv ...... _.. 
diril Hıfzı oı-

E.ra: Aabra Glcladea 
Fahri 

O...: 0.:..- -...n"I' 



INSANLIGIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 

TUrkçeye Çeviren : N-'tl Eut 
BIRINd KISIM 
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uışarda gecenin karanhğı, 

odada kiiçük lambanın aydın
lığı ve kapıdan gelen ışık: 
kapı yan taraftaki odamn b
pısı idi ve oraya Kiyo'nu ce
sedi getirilip konulm'lfbı. Mek· 
tep teneffüsbanesi, yeni gelen 
esirlerin hapsedilmesi için bo
taltılmış ve dışarı ablan ceset
lerin de hısun akraba tarafın
dan alınmasına ıes çıkanlma
mıştı. Katof'un ceısedi ise bu
lunam•mııb. May, Kiyo'nun 
cesedini, bir ap yarallya kar
• gösterilen ihtimamlarla ora
Ja getirmişti. Ba ceset, Kiyo'
aun ölmeden tuavvur etmİf 
olduğu gibi sakin çehreli de
lil, zehrin verdiği tak•llftsler
le boğulmuş ve bir insandan 
büsbütün bqka bir fCJdi. 

Ôlümlhı teçhiz •e tekfinin
den evvel May onan saçlanm 
tanyor ve kendi de ifiteceği 
korkusu ile yalmz zihninden 
bir talnm anaca dder pçi
riyordu. "Canım,. der ıibi ve 
bir yabancıdan deiiJ, etinden 
lair parça kopanlmış oldutanu 
hile bile "Sevırmm,. diye mı
nldanıyordu: .. Hayatma. ••• Bi
tin &anlan Mr 111,e .ayledi
jiain birden bire farkına var
dı. Fakat May•ın, çoktan, gaz 
yaşlan kurumuttu. 
Lambanın ailuine kendini 

kapbrmıı olan f110r, kimseye 
faydası olmıyan ıabrabın ma
nasız oldutunu düflha6yordn. 
"Stıkün itte baradL SükiUı ... " 
Fakat elini uzatmap ceuret 
edemiyordu. Ölenlerin ruhla 
tının yqacbima in•n..,.mıı 

~pye kma hftnP~t . 4uy,nıu
Jor, fakat elini uzatmap da 
ceaaret edeıpir.rdu. 

- Ne yapalım! ceYabuu ver
eli. 

Ve Jisor'un tereddiit içinde 
ya•q yavaş, oda11na d6adiiğü
nil gördü. Ne dilşlinilyordu? 
Kiyo orada bulundukça ancak 
onu dü,ünmek kabildi. Bu ölü 
ondan hirşeyler bekliyor, May' 
ın bilmediği. fakat herhalde 
verilmesi lazım gelen bir cevap 
vardı. Onun için de, ah öte
kiler gibi, dualarla, çiçekler ve 
çelenklerle avunmak kabil ol
saydı! Hiç bir çocuğun ondan 
girmemiş olduğu anaca sevgi
leri ellerinden kopanp alan ıs
brabm, en şefkatli hayat şe
kıllerile 61ülere söz söyliyen 
miithis hatabın öte.inde bir 
cevap!.. Dün kendisine: "Senin 
öhnilf olduğunu sandım" diyen 
dudaklar arbk hiç bir ıey söy
liyemiyeceklerdi. Gelip geçici 
hayattan baki kabmt olan bu 
cesetle değil, bizzat 61Dmle 
miiauebete girifllW;9i lizundı. 
May orada, hareketsiz. Ye te
vekkiille aeyredıJmit ölüm ha·
lerini diştıne diiflbıe, yokluğa 
vahpcesine anettiği heyaude 
teslimiyet içinde, bekleyip du
ruyordu. 

Jisor odasında tekrar sedire 
uzanmıştı. Çubuk orada duru
yordu: ailkiin. Elini uzatıp laap
lan habrlamah idi: bir çeyrek 
saat sonra, bizzat 6lümil niha
yetsiz bir rahimklrhk içinde 
Ye kendi fenahğını istemif 
olan bir k6tnrümtı diişüıdlr gi
bi düşünebilecekti: aınm ona 
artık erişemiyecek, biitlln btık
mln& kaybedecek ye maumt 
huzur için~ yavaşça kayıp gi
decekti. Kurtuhıt çaresi elinin 
attdacla idL Ôhllere biç bir -yar-

Mevsim içinde 
ihraç Edilen 

Eldm Oranlerl 
Mevsim bat'•"l'rmclaa şim

diye kadar liman11mzdan muh
telif ecnebi memleketleri li.man
lanna 28,591,400 kilo izim 
ihraç edilmittir. 

Geçeıı sene ayni tarihteki 
ihracat miktan 31,157,800 kilo 
idi. İncir mabsulnde (22,659,200) 
tondur. Bu miktar geçen se
nekinden bin ton fazladır. 
37,818,200 kilo arpa, 4,883,400 
kilo bakla, 8,454,2J() kilo pa
lamut, 2, 125,000 kilo valekı, 
l,061,200 kilo pamuk ve 
673,300 kilo zeytinyağı ihraç 
edilmiştir. 

Memurlar 
Kooperatifi 

Kemeraltında iğdeli 
Kahve Binasında 

IZMIRIN 
Büyük Bakkaliye 

MağazaalDl 

HerkeseAçtı 
Ucuz, Temiz, Kantıkslz ... 

Her Çe'ldl 

Kooperatifte 
Bulabilirsiniz 

8-10 985 

İzmir ikinci icra memuriu
pndan: 

Bir d( ynin temini istifası 
aınm•da mabddmaa talıb 
hacze ahnan. gramofon plikı 
mermer masa ve hazır aandal
ya ve komodin aaat ve saire 
ıehri carinin 9 Kiıımau evvel 
Pazar ~n saat 14 de yeni 
mlizayede bedesteninde birinci 
artbrmua yapılacaktır. işbu 
artbrmada kıymeti makaddere
nin yizde yetmif befİDİ bal
madıp talulirde 111121934 ta
rihine m&aadif Sah glal aat 
14 de ikind arttırma mretile 
llJDI m•llalcle alenen müzayede 
ile ~ talip olanla
rın, hazır bulurim•lan lüzumu 
İlill:4İlaai,. 

$21.ı (1032) 

May, Jisor'a yaklqtı. Bakıt
lua kararm bu çehrede ajlr 
gevıek, yana UJllllf sibi idi ... 
y ••qp ,.......,.. elİllİll 

damda bulunmak kabil değildi. ,--------• 

Cöz Hekimi 

lzerine koydu. 
Korblu, hemea llemea ifi

tilmez bir selle. 

- Geliniz, dedi, bana biraz 
l8IDdı .. "bi ıeliyor •.• 

f110r bu çok ia11Di, çok 
muztarip, fabat hiç pflana 
benzemeyen wi_.da bekıtJan 
aradı. llay 011J lik6netle ve 
ricak&r deiiJ ümitli pderle 
l>akıyordu. zehrin tesirleri-dai
ma flphelidir, May iM hekim
.dl Jmor k•llnp ltfay'ın petine 
dtiıto. Kiyo'nun mavimtrak ve 
IEan~:ı alna•• dolmada: ao
iuktu. Ôlime mabsua 80ğ.uk-
1Wda •otuktu. Oradan elini 
çekmeie Ma1'ın 16zlerine bak· 
aaa;a cesaret. edemiyonla. 

Nihayet, her ilmidi kaybet
'1Dİf bir adaQI halile: 

- Ha,..., dedi. 
May sadece: 

Daha fazla ıstırap çekmenin 
manası varnuydı?Muztarip ol-

aaak ~•giye mikorkaya ını 
y.,,.Imıt bir nezir sayilmak 
ilamdı? ... 

Tepwiye el aürmeie hali cesa 
ret edemiyordu. ve iç akmba 
zaptedilen hıçlunklarla Jtera• 

ber boiazına yap&flyorlardı. 
Elini azabp bir risalecik yaka-
ladı. 811 Politique de Pekin .. m 
bir nlbbasa idi ki Kiyo 'mm ce
sedini getirdikleri zaman ora
ya diitmliftli Ye Jisor'un iini
veniteden kovul.muma sebebi
yet vermİf olan nutku yazıyor
du. Kenarında Kiyo'nun el ya• 
zısı ile .. Bu tJutffk bcıbanıın 
nutkudur." diye yazılmıştı_ Ki· 
yo bu mıtku tafvip ettiğini bi· 
le bir defa o~un babuina söy
lememitti. Jiaor riuledği ya
vaşça kapayıp &lea ümidine 
bakniata bqlaclı. 

- 5orı14 'llaı -

Kısa Hizmetliler 
iiyük Millet Meclisine Verilen 

Bir Kanun Layihası 
a... i:esi yıllara bır11kdclıkl•nn

dan dolayı muameleye tabi 
hulunduklan dotumlarla aske
re gönderilmeleri kanun ikti
tasından olup mektep tahsil
l.rini bitirmiı ihtiyat zabiti ye
liıtirilecek kıaa hizmetlilerden 
lllentariyete geçmek iatiyenler 
luker&lderlni yapmış olmadık
J.rı için memurin kanununa 
:lire hizmete almam•m•kta 
·diler. Bunu göz öniiDe alan 
~Gkimet Aakerlik mükellefiye
~ lcaaunun 36 ıncı madcleaine 
'9ir fıkra eklenmesi bakkmda 

kan. teklifinde lla.hmmut 
t~ bu ıekiif tetkik edilmek 

• alika.,. encümene ha-

aale edilmiftir. Eklenilmesi is
teailen fıkra pdm: Baalarclan 
ihtiyat .zabiti yetirtirme taıtla
nnı haiz olanlar birlikte mua
meleye tabi olduldan doium 
luJann celbi beklenilmebizin 
talep ve mtırlcaat vukuaada 
açılan hazırhk kıt'a11 veya ih
tiyat zabit mektebi devresi 
bqlangıcmda ııbu kıt'a veya 
mektepte bulunm•k Ozre sevk 
edilirler. ·-······ . SarhofKetlın 

Birinci kordoada içitiii ra
ladan sarbot olank bajmp 
eaiumak mretile uy~ 
laallenle balanan kiti huylu 
kadınlardan Ahmei kızı Seher 
:ıabıtaca vakalaqmq~~ 

Mitat Vaml 
ADRES: Bey~ • Naman 

zade 80bja: Ahenk matbaam 
yalllllda - Numara: 2S 

Telefon No. 34S4 
___ _,,_26) 1019.,__ .. 

lzmir Birinci icra Memurla
ğundan: 

BiLDiRME 
JiıZU" klhyum o.... beye 

borcundan dolayı ipotekli Cu
maovaaıaın Karakuyu meYkiin-
de klin n içeriaiiade yirmi 
sak :ıeytia efÇar1 1-laan bin 
lira kıymetli 14 d&a&a çekir
de ii siz bajm ltiriDci arttumuı 
3/1/935 Sah flnll saat oabirde 
birinci icrada yapilaeaktır Bu 
arthrmada sabş bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde 75 sini 
bulursa en çok arbrana ibalal 
yapılacak aksi takdirde en çok 
arbranın taahhlldü baki kalmak 
prtile sabf on bet gün daha 
uzatılarak iQıcj arttırma,11 
20/1/935 Pazar fÜDÜ saat on 
birde yapılacaktır. Bu artbr
mada dahi satlf bedeli yine 
kıymetin ylzde 75 ni bulmazsa 
2280 numaralı kanun mucibince 
aabf geri bırakılacakt.r. itJ,u 
bağ hakkında her hangi bir 
tekilde hak talebinde bulunu
lar ellerindeki resmi vesaik ile 
birlikte yirmi giin zarfında bi
rinci icraya milracaatlan lhım· 
dır. Aksi halde hakları tapu 
sicilince malam olmadıkça pay
a..,..d•n hariç kahrlar. Sabt 
pqtn para ile olup müşteriden 
aynca yüzde iki buçuk delllli
ye alınır. 20/12/934 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık 
bulunduracakbr. Taliplerin yüz
de 7 buçuk teminat akçesi 
veya bank itibar mektubu ile 
934 • 8585 dosya numarasile 
birinci icraya milracaatlan bil
diri1f. 5217 (1030) 

Dr. Ali Rıza 
D08UM VE CERRAHI 
KADIN HASTAUKLARI 

MUTEHABSISI 

Bqturak Kestelli cadde
ıinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gWı saat 3 ten 
sonra hastalannı kabul eder. 

v·· 

Telefon : 2987 

s 7 248 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağa numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramfty 
caddesi karakol karşısmda 
No. 596 Telefon N o. 2545 

(363) 

niiK-lôK 

~atip Dü. ·Esat 
Dahili Hutahklar 

MütehHsw 
Hastalanm her güa öğle-

den acmra Beyler - Haca 
lm••lar Sokajında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefoll No. 3531 
s. 7 

• il •• L_~..+ifi Ut DO' 'il. ~ 

öz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket llaılenesl 

göz he•tallldart mllte-...... , ' 
lldaci t.frler 19bit No. '65 

T cJefon : 30SS 
746 s. 7 

.IJT • 

lanlr Beladlyeetnden: 
~ ark ,1adnosanun iki 

senelik ican kapalı zarfh m&

zayede ile 15112/934 saat 
16 dadr. 

laluatbiçin başkitipliğe, iıti
rak içi~ de .a,leııen gün Ye 

saatte tlepozito makbuzile be
ladiye encümenine milracaat. 

23-3 Sff(,7 (980) 
1 - Baamane ile Kemer 

caddesi arumda bozuk olan 
eski l!f\ann çakanlarak yeni 
bandırma t&fl ·ile tamjri İfİ 
pazarL'kla 1111219~4 te saat 
16 dadır. 

2 - 25 bin adet Bandırma 
taŞJ miıbayeası işi puarhkla 
11/127934 te aut 16 eladır. 

3 - Namazgilıta belediyeye 
ait 44,46,48 numaralı dilkan
lann senelik ican pazarlıkla 
11/12/934 te saat 16 dadır. 

4 - Peftemalcılar caddesin
de belediyeye ait 104 numa
ralı odun depoıunun senelik 
ican if.!. pqarhkla 11/12/934 te 
saat 1~ dadır. 5229 (1028) 

Türkiye Ziraat Baokas: iz rr ir 
Şube~İq c' en: 
Mevki Sokağı Cimi No. Muhammen K. 
Buca Geniş dnkkln 2' 300 

" Mecidiye ltdediye dDkkia 19-21 SOO 
" Köpriili dtıkkln 10 300 
" Celediye C. dilkkia 3-11 500 
" Sulh dilkkin 3-1 600 

Bornova Topuz hane 6 3300 
" Bedava ana 6-7 300 
" Han ardı ana 3S 300 
" Yağhane ana 3-1-1 580 
" latanballu .p. hane 11·11-13 3300 

Turan .Menemen C. baahçe arsa 173 5000 
" " arsa 209-8 200 
" " hane 92-4 600 
•• " hane 102-143 600 
" " hane 93-2 800 
•• 

11 arsa 91-6 200 
" " ana 208-8 900 

" ana biJi 300 
.. hane dlkkln 164-165-94 3300 

" " kahYeiaaae 246-713 2200 
Yukanda evsafı •e numaralan yazılı Yaunh emYali 27-11-934 

tarihinden itibaren açık arttırma ve gayri miibadil bonosu veya 

PCJİlt para ile sabp çıkanlmışbr. Malın sabldıp ıeneye ait 
devlet belediye vergi ve resimlerite sair muraflar mllfteriye 

aittir. Kıymeti muJaammeneıi iki bin liradan fazla olan emvalia 
ihaleleri iatizua tabidir. ihale 19-12-934 Çarf&lllba alnDdilr. 

Taliplerin- kıymeti muhammenenin ytlzde yadi buçuğu niabetind! 
teminatlarile birlikte mezkür ~iiııde saat 14,30 da bankaya mii-

racaat!an. 5136 (1035) ~ 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirHler Burada Buluşurlar 

s.c.k ve IOğuk akar suyu, banyolu odt1an Marmaraya 
Halice nazır g6zel mamaruı ile .stan'bahm en sevimli oteli 
Briatoldur. İatiraUt etmek iatiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

llleteclrl: Kırk ıenedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Aikeri oteli m&atecirio mer 
Llltfl beydir. 

Dikkat : :e'=ı::.=lere Brislol ~i~~e
Osm ani J•e oteW:d!ri':iye 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı -Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

lzn1irde acentan1ız yoktuı·. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini if<abul ediy•>ruz. Ankara Orman Çiftliği Müdürlügüne müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şehir gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 



·- ..-..-.. ..... _ . . . 

Dördüncü mıntaka tapu sicil 
m haf zlığından: 
Bo:novanın Nald6ken kö

yünün köy altı, kara mevkiinde 
Şarkan dellilbaşı tarlası Gar
ben Seyfi oğlu lbrahim Şima
len yol Cenuben Hacı Mehmet 
oğlu Recep ve Musa kansı 
Fatma zeytinliklerile ll)ahdut 

Sahibinin Sesi 
:P.Y!!Em--=9*&.tlllll .... !:mll!mnmiımllGll .. 3m .......... IC~ 

14 dönüm miktanndaki zey
tinlik Mehmet oğlu Mustafa 
efen dinin senetsiz tasarrufunda 
bulunduğundan bahisle muma
ileyh Mustafa efendi mezk Ar 
yerin tescilini istemektedir. 

EN ON ÇIKAN PL.AKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey MUz:eyyen Hanım -

179 5 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 5 AX -

1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicazşark ı. Sevdamı dilim - anlatamaz ---

mahallin tasarruf cihetini t tkık 
için Birincikinunun 18 inci Salı 
gtinü öğleden evvel mahalline 
memur gönderileceğinden bu 
yer hakkında her hangi bir 
ayni hak iddiasında bulunan
lann yanlannda mevcut vesa
ikJerile birlikte bu güne kadar 
muhafızlığa Teya tahkikat gtı
nünde tahkik memuruna müra
caatları iJln olunur. 

Emel Celil Hanım Saadet Hanım -----
1796 

Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

----- AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
Uşak şarkı. Gel gel ---- Mahmure Handan Hanım 

MUferref Hanım 

1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

-S AX1801Uşakşarkı. Endamına bayıldı 
5 Şetraban şarkı. Titretti beni 
5 8Uheyla Bedriye Hanım 

5213 (1033) 

Alameti Farıka 
Algopan Cevat 

Bq ve dit ağnlan, romatizma ve siyatik sancıları 
kullanılan iliçlann en faideli ve tesirüsidir. 

( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza-
neden arayımz. 

Blittın Tiirkiye için umumi sabf yeri lstanbulda Bahçeka
pıaında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolanmn hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 
Blitün dünyada kullanılan traş bıçağı 

Yalnız Pokerdir 

Bakınız bütün dünyanın ahalisi 

Poker almak için nasıl koşuyorlar 
1-2 

Kemalpaşa icra Memurluğun
dan: 

Çambelli Halil ağaya borçlu 
yine bu köyden Mehmet oğ u 
Mümin ağanın bu borcundan 
do!ayı ipotekli bulunan bağının 
satılmasına karar verilmiş ol
duğundan borçlunun Çambel 
evranalh öbür adı Anbarka· 
vak mevkiinde Ş. varislerden 
arzuya müfrez bağ, G. Halim 
ve Cevdet beyler ŞM. evvelce 
bacı Halil timdi Mümin ağa, C. 
Halim ve Cevdet beyler ile 
mahdut (1950) bin dokuz yüz 
elli lira kıymetinde 13 d6ntinm 
bağ açık artbrmaya çıkanlmıt
br. Birinci artbrması 2/1/935 
tarihine miisadif Çaqamba 
ıünii saat 11 de Kemalpqa 

icra dairesine yapılacakbr. Bu 
artbrmada muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde 
gayri menkul en çok arttıranın 
üstünde bırakılacakbr. Bulma-
dığı surette ikinci arttırması 
16/1/935 tarihine müsadif Çar-
f&JDba günü saat l lde Kemal· 
paşa icra dairesınde yapılmak 
mak üzere arttırma geri bıra
kılacaktır. Bu arttırmada veri
len bedel yüzde 75 i bulmazsa 
gayri menkul sablımyarak2280 
No.lu kanuna tevfikan muamele 
yapılacakbr. ııbu prait daire
sinde isteklilerin gösterilen gün
lerde yüzde 7,5 pey akçesile 
birlikte Kemalpaıa icra memur 
luğuaa müracaatlan iJAn elunur. 

5212 (1034) 

-
~ AX 1802 lz~~kç:k~~~aola~d~sü 
: SUheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Birinci Sınıf ~1utahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hftseyln 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S : Çivici Hamam MUllU So' ~k 

Tahsin Bey Hastanesi 

San in 
Yen neslir

ve btitibı kibar 
balkın diı ma
cunudur. 

Bir defa tec
rübe etmek ona 
ömrü olduk~ 

alışmak demek
tir. 

Dişlerinizi 
beyazlabr, par-
labr, diı ealeri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzıozıa 
ferahlık verir, 
diılerinizin çü
rümesine :JDan 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 

23-26 764 

SIHHAT BALIKYAGI 
Noneçyanın halla Morina bahkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUftUr 
Yegine Deposu 

Bqdurak 

Bam41 lft•lıet 

Sıhhat Eczanesi 
il . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Terkibi, 200 diş hekimi tarafından hazırlanan 

MİNE 
Diş Macununu 

Emnlrele KullanablHrslnlz. 
Umumi depoıu: Jstqbul Cııaloilu No. 33 Telefon: 20264 

1--4 (10'l6) Pa.er Cu. 

Mutahassısı 

DOKTOR 

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

karşısmda. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarım kabul eder. 
Tele fon: 3806 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

S<lglam zarif ve nisp~t kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek i">tiyenlere Metin Terzlhaneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 9 - 10 

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

Bi'Yi~K FIRSAT 
T opan Halis Zontruldak 

Sobalar için en dayanıkla ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilit 

vardır. Satıf mahalli : Kestane pazannda No. 10 
885) Telefon 3937 

Türkiye Ziraat Bankası Nazilli 
Şubesinden: 

Kilo Cinsi Bulunduğu mahal 
106000 Pamuk kozası Nazillli Kooperatif deposu 

50000 " .. Kuyucak " " 
10000 '' " Horsunlu " " 
60J0!) " " Çiftlik " .. 
25000 " " Isabeyli " 
12000 Çekirdekli pamuk Çiftlik " 
8000 " " Nazilli " " 
Yukanda yazılı mallar pazarhk sureti ile 6/121984 Pertembe 

günü saat 15 te NaziJJi Ziraat bankasında satılacaktır. Ar 
edenlerin yüzde on depozito a'k:çesile müracaatları ilin olunur 

Şatış işi toptan olabileceği gibi partilere aynlmak, yani yır-
mişer bin kiloya parçalanmak şeklinde de. olacakbr. 5206 (102"/} 

Umum Hastaların . azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan .çocukların vücutlarmdaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastahklan neticesi husule gefen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihti;aımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır• 
)ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileımesine mani olmak 
için konalar. 

TORKIYENIN YEGANE MÜESSESESi VE ESERLERİ 
iLE RAGBET ve iTiMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMiL 
ve MÜTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafmnan yapılıı-. 

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

ADRES : lzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
15- 20 355 S.7 

METALLüM 
Lıu.nbafarıoı tercıb 
• tleoler hi9 bir ,.. 
ııutn aldanmaıD•f .. 
ıardar. 

Çünki: 
Xmealın• oaı•

ı an earfıyah •• 

·~•$!• hol yegAn" 
lıtmbadır. 

Her bayid•P 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEV fil 
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. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru 3 l ci 

kanunda bekleniyor. S birinci 
kinuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen' e 
yük alacakbr. 
FRIESLA~D vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anven, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kimma dotru 
Hamburg ve Anversten bek
leniyor. Rotterdam ve Ham
burg limanlanna da hamule 
alacakbr. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacakbr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXPORTER vapuru 3 birin 

ci kanunda bekleniyor Nevyork 
Boston ve Filidelfiya Norfolk 
ve Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
Norfolk ve Filadelfiya liman
manlan için yilkliyecektir. 

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

EXMOUTH .vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

JOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 24 

son teşrinde gelip Liverpul ve 
Anventen yilk Çlkarmıpır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAILWAY CIES 1 

Liverpal, Montreal, St. Jhon 1 
ve Halifakı tarikile Kanadamn ı 
tekmil ıehirleri Ye tramatlan
tik vapurlarla şimendiferler 

arasında milrettop seferler. 
Vurut tarihleri ve vapurlann 1 

isimleri llzerine mesuliyet ka- ' 
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teı
rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

ORESTES vapuru lOı< inunu 
evvelde beklenmekte olup ha
muleaini tahliye ederek Bur
ıaz V ama ve K6atence için 
yük alacakbr. 

STELLA vapur 10 kinu-
nuevvelden 13 kinunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kinunuevvele ka
dar Anven, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacakbr. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

ROLAND motörü 24 ki
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
bagen, Dantzig. Gdynia, Go-
teborg, Oslo "ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTIM ROUMAfN 
Garbi Akdeniz iç;n ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 8 ki

nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ı1andaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez.. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tabliye firketi 
binası arkasında FRATELLı 
SPERCO acenteliğine mi1raca-
at eclilmeai rica olunur. 

Telefon: 20Q4-200S __ , 

Cilt. Saç, Frengi ve 
Belsouklulu ve ta

nasUI hastallkları 
mUteh••••&1 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (114S)h3 1 

.z l!'P ' ı uaxe -..:ı;:s;s .- : .. 

Makine \le lntaalı Bahrıg~ ıhult:Jıauıaı 

ETUP UEJI A ı~ 
lmalathanes. 

llalimaa• ' :ar .. , .. , Nomar" ;,ıı 

M Üflt1Je11em ı n 

manan !IHı 

""')t "' 

aJ••I il .t 

Lmaınl.t 

f.alıytıtledıı 

A lıikadıulı. 

faalıy• t 
tıuzlan h"kkırıda " " " '' " .. ''''' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

}alhane \'e 1.Jn 0eıırmen1erı 

. n hılumnm "Hl v.- "''''" ıı ' " " 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ga~,.zgen 

lJ.,ı boy~a ve her kovveı 

., hf' r c 111 mahrukat özerrnt-

Bilumum Dt-nlz Jıier' 
Dorbınler, ınlumhalllr vı 

ft>eısafl nnlıırnıkıye au11 ... ör •• 
v:11çler ve sur ı ı;ı l,.r J~rııht ı 
"".- k,.1,ıı ' , ,l ılı r 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TAHLiYE iÇiN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
GOURKO vapuru S birinci 

kinnnda Hull Londra ve An
versten 

EG YPTIAN vapuru on bi
rinci kinunda Liverpool ve 
Swanseadan 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 
TAHMİL iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

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

m~lı:uı ( ihlamur ) 
çiçeği ge!di. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hu1usi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzer.e bizden paket ala~ esna~ 
ihtiya~larını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malt 

Salep tozunun zarif kutu
lan yalnız. 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaıık ve ~ila 
tozu emsaline 

l .l~2.ıw.!~2. 
IZMIR, PiRE TRIYESTE VE 
SUSAK ICIN MUNTAZAM 

HAFf Al.ne POSTASI 
Seyahabn müddeti lzmir rr riyeate s, 1/2 gibıdilr. 
Her Pazartesi gtlnll muvasa

lat ederek Çarşamba gllnleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 
5/12/934 S.S BEOGRAD 
12/12/934 BLED 
t9n2/934 SRBıN 
DiKKAT: vapurlar Çarşam-

ba giinü sabah yilk almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeate yolcuları 
için fiyatlarda tenı:ilit yapıl
mıştır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 
J. PUSSICH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
ban No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

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

Flayozen ainek iliçlanmn her boyda kapalı kutulan vardır. Dök
mesinin litresi yalmz 100 kuruftur. 

ARTI• kumaş boyalanmızm tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla renpi atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyar11D1z. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rasbk saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederli. Esnaf için toptan sabş merkezi 
depomuzdur. 
· Turan tuvalet sabunu ECE 'Yİm tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, dit macunlan, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, listikten muşamma 
mustarda, çiçek boyalan, umkı arabi, çamaşır için 
leke tozu, sabun toza, lüks aabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : aaaa 

Nezleye 
Korizol 
Kemal 

Size nezleniz var diye Hilil eczanesinin ( Korizol Kemal ) inl ' 
göndermişler. 

- Kız Hilil eczanesi dedinde aklıma geldi. Kemal Kimıl 
Aktaşın ( gönill ) AJtınruya, Bahar çiçeği kolonyalan varmı t 

- Evimizden biç eksik olur mu? Şiıelerimiz dolu ... 

.. 

1e Vantus, 
Ne Havlu, 

_, '"aı zi Geç:reınez 

Selim et 

Ne lblamu• 
T. diyot 

• eza anesı 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçlan besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 
değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir loı

yondur. 

T anıvmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalanndan ara-

(993) 

Müstahzeratı 

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

ze güzel? .. 
- Elbet, bunlan elde etmek için hiç te yorulmadım. 

Şimdi çok mesudum. Çünkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Banada anlat kuz.um. 
- Çok kolay. Ynksek berber mektebinin Atine ve Bük-

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 
bey mükemmel bir salon açb. Son defa yaptığı tetkik se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgah kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üz.ere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçlan taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yanm saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
ıeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyabna Parisin en bü
yük &statlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalannı da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı" demek yaraşır. 

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

yeni binada 8. Sıtkı. 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

NAMDAR ÇIKRIGı 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarfl81 Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. a•ta P. K. No. aa• iZMIR 

lstanbul Li~eler Alım, Satı 
Komisyonundan: 

En birinci Komisyonumuza merbut Haydarpaşa lisesinin 1200 ton Kri 
Zh.. İr L .. man Ve Ko·· rfez işleri N Ez I..- E maden k6mürtl ile yazı tahtası, sınıf dolabı, iki tekerlek iizerin 

düşmanıdır. • k • T f • M J v d Ağzı, bumu, ciğerleri, bu- &ç parçadan mürekkep merdiven, yazıhane, ilan tahtası, yeme 
ır etı as ıye emur ugun an: gazı mikroptan korur. hnae dolabı, kanepe koltuk takımı ve yemekmasalannın 19-1 
Şirket deniz vasıtalanndan gümrük am barlanna çıkarılacak isme dikkat 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te ihale edilm 

eşyanın boşaltma işi ile Alsancakta vagonlardan vapurlara ve- SELA :\1E f I-4~ERrr üzere kapalı zarf usulile miinakasaya konulmuştur. Taliple 
rilecek etyanın yükleme iti bu ayın onbetinci cumartui saat L' nnuni depo : ıartnamelerle resimlerini görmek iizere İstanbul erkek liseıind 
on bete kadar milddetle eluiltmiye konulmuştr. lstiyenlerin şart- S. FER 1 T komisyon kalemine ve milnakasaya iştirak edeceklerin de te 

lanm iğrenmek için firkete ba1wu-rmaluı g~rektir. c:ı•fa Eczanesı• nah muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatı 
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