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12 
S.AYFADIR 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Cııııılıııriyctiıı Ve Cuııılııı'0_yet Eseı-iııiıı Bekçisi, Sab_aJıları ('ıkaı- Siyasi Gazetedir 

n 
Gazi Hz. 

Ulusal Savaşına 
Çağırıyorlar 

Gazı hazretlerininin yeni 
buyurukları var. Gazetelerin 
ba}yazılarının - Öz Türkçe ile 
Yazılmasını istiyorlar. T J;·~ 
dilinin çok z~·ı;in ve ö;:!ü o'an 
lrarlığını o:t:ıj.ı koymak için 
girişilen s:ıva,ta yazıcıların da 
Yer almaların dileyodar. 
Doğrud:ın doğruya yazıcılara 

Yapılan bu buyuruk gerçekte, 
savaşı Ulus arasına yaymak 
\re Ulusa mal etmek içindir. 
liepimiz eyiee biliriz ki yeni 
Türk harfleri kabul olunduğu 
laınan bir çok zorluklarla kar
şılaşılacağı ileri sürülmüştü. 
Bunun kolay bir iş olmadığını 
söyliyenler çoktu. Gazetelerin 
elbirliği ile çalışmaları, Ulus 
tııekteplerinin düzenleri zor sa
yılan işi knlaylaştırdı. 

Gazi Hazretleri her işin ile
tisini hepimizden iyi sezdikleri 
İçin yapılamıyacak her hangi 
bir yeniliği ulusun önüne ata

ınazlardı. Harf devrimi umdu
ğumuzdan daha kısa bir za
ınanda başarıldı. Okurlarımız 

Arap harfları zamanının çok 
iistüne çıktılar. 

Bu defa dil savaşına girişildi. 
Bu savaş ötekinden daha ge
niştir. 

Bu da birinci bakımda önü
tııüze zorluklarla çıkacaktır. 
Onları yenmek Türk yurdunda 
'I'iirk dilini üstün tutmak en 
büyük borcumuzdur. Dilimize 
sokulan arapça, ve acemceler 
0 kadar çoğalmıştı ki okurları
llıız ulus dilinden ve ulusumuz 
da okurlarımızın yazma ve ko
ııuşnıasından bir şey anlamaz 
olmuşlardı. 

Çok değil yirmi sene evvel 
l'azılmış bitikleri bugün biz 
~?lanırkta zorluk çekiyoruz. 
·~erede kaldı ki biz bu dille 
Ulusumuzla birlik olduğumuzu 
t" b~Yliyebilelim. Gerçek ulus 

11'.rliği kurmak istiyorsak önce 
.~l birliğini yaratmağa yabancı 
bazleri dilimizden çıkarmağa 
Otçluyu2. 

•1 Dil kurultayları, yılmadan 
1'erı· i . ıyen çalı,m:ılar hep .hunun 
Çındir. Eğer bu didinme yal-

tı· 
~.~ bilginlerin arasında kalır, 
t.:11sca benimsenilmezse yıllarca 
r urer, çalışmaların umulan ye
ç~?arabilmesi güçleşir ve ge-

l t, Savaş ulu · aldır. 
ş bölümünde üstümüze dü

ktıi Yapmağa borçluyuz. Gazi 

1 '.l.lretieri bize ışıklı yolu gös

t·~ 1Yorlar. İşıktan kaçmak ya
' 5k1ara yakışır. Biz ışığa koş-

ırJ benı d:! bilmeden atılmak 
Uklara güğüs vermek ye

tıdeyiz .. 

1 • ~erçi ilk günlerde özlü dili
' ~111 Yabancı kaldığımız parça

t'ı 11'..~nlayamıcağız. Fakat bun
ıti 0&".rennıck, kafamıza yer

~,11 ;ınıye çalışmak savaşımı-
)' eınelidir. 

c~t'ıle~er kı dört elle . bu işe 
)ap a ırn, özenelim. Özenmek 
~ltaııı.~~ın yarsıdır. Göreceğizki 
'turk ıt . zamanda dilimiz öz 
!~ki Çenıızle zenginleşecek zor-

ar 
l: 0 rtadan kalkacaktır. 

l'.l'.ın1.l F.l.akkı 

ali e ladı 
Edirne Şenliğinde 

Başvekil Paşa Hazır Bulunacak 
Ders Programları Değişmiyecek - Zirai Teşekküller 

İktisat Vekaletine Mi Bağlanacak ? 
Ankara 18 (Hususi) -

Başvekil İsmet Paşa Hz. 
ile Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya bey Edirnenin kur
tu!uş bayramında bulun
mak üzete ayın yirmi be
ş.ıdı: Edirneyc gidecek
lerdir. Nafıa vekili Ali 
beyle F;rka katibi umu
misi Rece;> beylerin de 
aynı günde Edirnede ya
pılacak büyük şenliklerde 
hazır bulunacakları söy
lenmiş ise de he:ıtiz bunu 
teyit eden bir haber yok
tur. Başvekil paşanın Edir
nede söz söylemeleri de ı 
muhtemeldir. 

Yeni Kanunlar 

.. ".'W~W'~~~~:-ı;:;:;;~~~ ratifler 1 ..... :haları görüşüle-
< cektir. 

., 

Ders t~rogramları 
Ankara }8 (Hususi) -

Maarif vekaleti, bu sene 
ders p:·ogramlarında deği
şiklik yapmıyacaktır. Kad
rodaki açıklar doldurulu
yor. Yeni teşkilata lüzum 
görülmiyor. 

Zlral Tutumla,. 
Ankara 18 (Hususi) -

Zirai teşekküllerin İktisat 
vekaletince baglanması ce

. reyanı kuvvet buluyor. Bu 
fikir beş senelik planın 
tatbikinden doğmuştur. 

Glzll Nüfusun Kaydı 
Ankara 18 (Hususi)

Meınleketteki gizli nüfusun 
tamamen yazılması için 
evvelce ver !en müdde
tin uzatılması hakkında 

Ankara 18 (Hususi) -
B.M. Meclisi dağılmadan 
evvel Buğday koruma ka
nunundaki tadiliiC layihası 
ile Tuz ve Ziraat koopz- ~'e;!!:~...;;~ 

;~~~~~~~b[Z~J:.:,_,JJ B.M.Mcdinsine bir layiha 
;;;; verildi. 

ran ca le • u ıy e 
Yugoslavyanın Son Müracaatı 
Etrafında Görüşmeler Oldu 

Cenevre Uf (H.R) - İtalyan 
başmürahhası Baron Aloisi'nin 
talebi üzerine milletler cemi
yeti konseyinin fevkalade top
lantısı gelecek hafta sonuna 
kadar tehir edilmiştir. Reyleri 
telefon veya telgrafla alınan 
konsey azaları tehir keyfiye
tinde bir mahzur görmemiş
lerdir. 

FEVKALADE KONSEY TEHiR EDİLDi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

olan milletlercemiyetinin umu
mi celsesinde hazır bulunacak
tır. Bu celse salı günü topla
nacaktır. 
Macarlar Ne Diyorlar? 

Dört Sistem Arasında 
Amerikanın Planı 

Sovyet - Japon - Faşist - Nazi 
Sistemlerini Beğenmiyorlar 

Jlösyü Rıı::l'elliıı Dürt l'o::u 
Vaşington 18 (A.A) - Milli tanzimi işinin hususi teşebbüs-

iktisat planını hazırlamaya me- !ere de bırakılmıyacağı netice-
mur edilen komisyon raporunu sine va~mışhr. Komisyonun ka-
neşretmiştir. Bu raporu Reisi- naatına göre, hususi teşebbüs-
cumhur da tasvip ettiği söyle- !ere hükümetin müdahalesi za-
niyor. Komisyon Sovyet, Japon, ruridir. Çünkü hususi teşeb-
Gazi ve faşist iktisat sistem- büsler tarafından tanzim olu-
lerini tetkiıı: etmiş ve bunlardan nan ve münhasıran kendi men• 
hiç birinin Amerikada tatbik faatlannı gözeten planlar ek-
edilmiyeceğine karar vermiştir. seriya felaketle neticelenmek-
Ancak, komisyon iktisadiyatın tedir. 

• 
Habeşistan'la ltalya 
Arasında Bir Hadise 

llalıeşistaıı Iliikiiındm·i 

Paris, 18 (H.R) - Adis 
Ababadan alınan haberle göre 
Harardaki İtalyan konsolosha
nesina karşı vahim bir taar
ruz olmuştur. Silahlı Habeşli• 
!er konsoloshaneye baskın ya• .. 
par ak içeriye girmişlerdir. 
Mütecavizler müşkulatla kovul• 
muşlardır. Bu hadise üzerine 
İtalyan hükumeti Adis Ababa-J 
daki elçisini Habeşistan hükü
metine şiddetli bir protesto 
notası vermeğe memur etmiş: 
tir. İki memleket arasındaki 
münasebetlerin vahim bir saf
haya girmesinden en~ edi
liyor. 

itfaiyede Ders Bu tehir Cenevre mehafilin
de eyi karşılanmıştır. Zira Belg
rat hükümeti Yugoslavya aley
hine tevcih edilen tethişçi sui
kastların muhtelif Avrupa mem
leketlerine dalbudak saldıkla
rını ileri sürerek bu meseleyi 
milletler cemiyeti konseyinin 
tetkikine vazetmiş bulunduğu 
cihetle devlet adamları bu şi
kayet üzerinde fikir teatisine 
vakıt bulacaklardır. 

Budapeşte 17 (A.A) - Yu
goslavyanın milletler cemiyetin
den Marsilya suikastında ulus
lar arası mesuliyetlerin tespi
tini istiyeceğine dair gelen ha
berleri macar matbuatı sükü
netle karşılamaktadır: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cenevre 18 (H.R) - Fran
sız hariciye nazın G. Laval, 
Yugoslavya kralı Aleksanr Hz. 

italyaıı başmııı·ahlıası 
Baı·oıı Aloisi 

ile ıyı. Louis Barthou'nun ha
tıraııını taziz için toplananacak 

Macl\r Orsay diyorki: 
Macaristanın istediği de Mar 

silya suikastının iç yuzunun 
bitaraf · bir heyet tarafından 
tamamile aydınlatılmesıdır. Böy-
le bir tahkikatın Macaristana • 
karşı yapılan haksız hücumlara 
bir nihayet vereceği ümidin
deyiz, 

Belgrat 18 (A.A) - Yugoı<· 
lavya hariciye nazın M. Y evtiç 
dün akşam Cenevreye hareket 
etmiştir. 

Dostluk isteriz .. Fakat c 
• • . 
• • 

''Yunanistan Zararına Bir Dostluğu 1 

Kimse Hatırına Getirmenıelidir ,, 
--~-:--:--:0----------------b ulundu ğun a dair yabancı ga- tamamen hakikat olduğunu 

anlıyacaksınız. " 

• .. 
• 

'~ 
~,.::> 

Atina, 18 (Hususi) - Yunan 
gazeteleri Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü beyin Sofyadan 
geçerken Bulgar gazetelerine 
vuku bulan beyanatını sevinçle 
kaydediyorlar. Tevfik Rüştü 
bey, Türk - Yunan hudutları
nın lağvı, pasaport formalitesi
nin kaldırılması mütesavver 

zetelerin neşriyatı hakkındaki 
suale şu cevabı vermiştir: "Tür
kiye - Yunanistan arasında 
yalnız idari hudutlar vardır. 

İki ülkenin müşterek mahsulleri 
ıçın kurulacak tesisata, ve 
Türk - Yunan ticaret mukave
leaine bakaraanız bu sözlerin 

Utro muhabiri, Bulgaristana 
Adalar denizinde bir toprak 
mahreci verilmesi M. Titulesko 
tarafından teklif edildiğine da
ir haberlerin doğru olup ol• 
madı§"ını ıormuftur. Tevfik 

······················~·······························································--Çavuş (İtfaiye neferine soruyor) - Oğlum merkezde tek ma-

- Sonu 4 anca ıahiıde -

kine var. Bir yangın çıkınca biz gidiyoruz. Sen de nöbetçi 
olarak kalıyorsun. İkinci bir yangın daha haber verilirse ne 
yaparsın? 

Nefer - Siz gelinceye 
çalıtınm efendim. 

kadar yangının uzamasını temine 
-Yabaııcı Km·ilwtii;· ıi- ., 



Sahlle 2 

Ökonoml Haberleri 

DIŞ PAZARLARIMIZ 

mına sefaret müsteşan M. 
Fabriçiyüa tarafından 13.11.34 
tarihinde resmen vaki olan 
beyanat hülisaten . berveçhi 
itidir: 

1 - Tbrkiyeden vaki ola-
cak ithalat talepleri -Büyük 
kısım Türk ihracat malları 
itibarile- 24 Eylülden evelki 
gibi kat'iyyen ve sür'atle ka
bul olunmaktadır. Mal bedeli-
niu tesviyesi için gümrük ve
sikasının da ibrazı mecburi
yeti yerine Elbe nehrine gir
miş gemilerdeki hamuleler için 
çok defa Almanyaya fiilen it
hal edileceği hakkındaki taah
hüt esas alınmaktadır. 

Fiat kontrolü, döviz müsaa
desinin verilip verilmemesinden 
müteessir değildir: Sadece it
halatçının ithalden sonra sabş
larında, ihtikara mani olmak 
üzere tatbik olnnmaktadır. 

Alman sefaretinin resmen 
beyanabna göre açıkta kalmış 
ithal talebi veya bankalarda 
ödenmeden kalmış hiç bir con
neissement yoktur. 

Tüccarlarımızın lüzum gör
dükleri halde mahrem kaydile 
ve madde tarihile maruz kal
dıkları her çeşit müşkülattan 

derhal Türkofis Merkezini ha
berdar ebneleri rica olunur. 
Almanya Piyasasında 
MutelH ihraç Madde

lerimizin Vaziyeti 
BERLIN TÜRKOFİS ŞUBE

SiNiN 12 İNCi TEŞRİN TA
RIHLl RAPORUNDAN: 

Muhtelif mahsullerimizin Al
manyada 4 - ı O ikinci Teşrin 
1934 haftası içindeki piyasa 
vaziyeti: 

UMUMi Vaziyet: 
lıler bu hafta dahi müsait 

surette inkipf etmiştir. Alaka
dar kontrol dairelerine verilen 
istidalann halli bu hafta bir 
derece daha çabuklaşmışbr. 
Balhassa vasıtamızla yapılan 
müracaatlara bir ve en geç üç 
günde müsaade almak kabil 
olmuştur. 

Kuru meyvelerin ait olduk
ları daire tarafından memleke
timizden yapılacak ithalat için 
rapor haftası içinde verilen 
müsaadeler - yakından tahki .. 
katımıza göre 3 milyon mark 
tutmuş olup bu fark - bir hafta 
evveline karşı orta hesap yarım 

PERŞEMBE 
gUnUnden itibaren 

Kraliçe 
Kristin 

FRANSIZCA sözlU 

ve büyük mizansenli fil. 
mı takdim edecektir. 

GÖRÜNMİYEN ADAM 
Muvaffakiyetle Devam Ediyor 

Seanslar: 15 - 17 - 19 - 21,lS 

milyon Mark fazladır. 
Bundan evvelki raporumuz

da bildirdiğimiz veçhile yeni
den doküman mukabilinde te
diyeye müsaade olunması mu
amelatta tabiatile büyük bir 
kolaylık teşkil eylemekt"dir. 
Bu hadise bilhassa yumurtacı
lar tarafından büyük bir mem
nuniyetle karşılannuşbr. 

Bildirildiğine göre Alman
yanın memleketimizden tiftik 
ve yün mübayaatı son zaman
larda mühim yekünlara baliğ 
olmaktadır. Meseli Birinci Teş
rin ayının yalnız son haftasın
da İstanbul piyasasından Al
manyaya 40.l>OO balya tiftik 
ve yün satılmıştır. Bunun 25.0 
00 balyası tiftik 15.000 bayl
yası yündür. Almanların mem
leketimizden tiftik ve yün mü
bayaasma devam edecekleri 
kat'i gibidir. 

KURU ÜZÜM : Kuru üzüm 
piyasası geçen haftaya karşı 
bir derece canlanmış gibidir. 
Filhakika geçen hafta bildir
diğimiz teklif fiyatleri üzerin
den bir hayli muamelat yapıl
dığı gibi fiyatlarda da beher 
yüz kilo başına bir florin ka
dar yükseklik görülmüştür. 

Bundan evvelki raporumuzda 
bildirdiğimiz veçhile Noel yor
tularının yaklaşması dolayısile 
üzüm piyasasının canlanması 

pek muhtemeldir. Esasen fiyat
ların bir derece yükselişi de 
bundan ileri gelse gerektir. 

f zmir ihracatçılannca hafta 
sonunda yüz kilo başına sif 
Hamburg ve bu ay zarfında 
yükselme şartile aşağıdaki fi
yatlar istenmiştir. 

Fiyatlar ıoo Kilo Ba
••na Fllorln 

IZMİR CiF 
MAHSULÜ HAMBURG 

No. 
7 Extrissima Karaburun 20,00 
8 K.ino Karaburun 21,50 
9 Auslese Karaburun 22,00 

1 O N ec plus Ultra 24,00 
11 Excelsior Kiup 27 ,00 

Bu fiatlar üzerinden bir mik
tar satış yapıldığı da vasıta
mızla verilen istidalardan an
Jaşılmışbr. 

iNCİR: 
İncir piyasasında dahi mua

melata devam edilmistir, Ge
.çen haftaya karşı aynca söy
lenmeğe değer hadise ve cere
yanlar olmamış gibidir. Filha
kika fiatlar dahi geçen haftaki 
seviyede bulunmuşlardır. 

Hafta sonunda lzmirden 100 
kilo başına cif Hamburg ve bu 
ay zarfmda yükleme şartile 

aşagıdaki fiatlar üzerinden tek
lifler yapılinışbr: 

Flatlar ıoo Kilo Ba,ına 
Florin 

lzmir 
mahsulü 
Extrissima Genuin, 

cif • 
Hamburg 

Naturel 12,5-13,0 
lmperial 14,0-14,5 
Superior lmperial 16,0-17,0 

cTiirk:of'ls > 

Cellat Gölü 
Harita Ve Projeleri 

Cellat gölünün kurutulması 
için sekiz aydan beri hazırlanan 
harita ve projelerin tasdik için 
Nafia bakanlığına yollandığını 

.yazmıştık. Öğrendiğimize göre 

.bu proje ve haritalar Nafia 
bakanlığı tarafından tasdik 
edildiği için bir kaç güne ka
dar kurutma itine başlanacak
tır. 

Bu Hafta ...... 
Yapılacak Olan 

Koşular 
Önümüzdeki cuma günü son

bahar at yarışlarının son haf · 
tası dır. 

Cama günü yapılacak olan 
beş koşudan ikisi handikaptır. 

Vilayet koşu heyeti dün top
lanarak handikap ağırlıklarım 
şu suretle tesbıt etmiştir: 

Halis kan lngiliz at ve kıs
raklanna mahsus dôrdüncü 
koşuda Grandeza 60 kilo, Barç 
54, Kazhadalya'ya 51 kilo ve
rilmiştir. 

Halis kan Art:p atlarına 
mahsus beşinci koşuda Güzel 
Bandırmaya 58 ve Küçük Sı
yada 52 kilo ağırlık verilmiştir. 

Gizli Doğum 
MUddet Ydba,ında 

Bitecek 
Gizli ölüm, doğum ve evlen

me vakalan için gerek viliye
te ve gerekse nüfus müdürlü
ğüne yeniden bir çok müraca
atlar yapılmıştır. 

Bu gibi müracaatlann tescili 
için muhtelif dairelerden alınan 
memurlar nüfus müdürlüğünde 
çalıştınlmaktadırlar. Tayin edi
len müracaat müddeti Birinci 
Kanunun 31 inci günü bite
cektir. -
Kömür Fiatleri 
Fazla KömUr Gelmeğe 
Ba,ladığından Ucuzhyor 

Son hafta içinde Kömür fi
atlerinde geçen haftaya naza
ran pek az bir tenezzül görül
müştür. Bunun sebebi gerek 
denizden ve gerekse civar vila
yet ve kazalardan mühim mik
tar~a kömür gelmiş olmasıdır. 

Denizden bugünlerde birçok 
kömür yüklü gemilerin daha 
gelmesi beklenmektedir. Hava
lar böyle müsait gittiği takdir
de kömür fiatlerinin yükselmi
yeceği anlaşılmaktadır. 

Tepecikte 
Umumhaneler Arasındaki 

Kahveler Kapatllacak 
Tepecikte umumhaneler era

sında mevcut bazı kahvehane-
ler, bakkal ve sair satıcı dük
kanlarının orada bulunmalan-
nın bazı ahlaki ve inzıbati mah
zurları olduğu zabıtaca anlaşıl
dığından bunların kapatılma-
sına karar verilmiş ve keyfiyet 
vilayetin de tasvibine iktiran 
eylemiıtir. Umumhaneler ara
sında kahvehane, bakkal dük
kinlan bulunmıyacakbr. 

Romanya 
Türk Paralarına 

• 

lzmir-Manisa Yolundaki 
Soygun Muhakemesi 

Şahitler Dinlendi Gelecek Celsede 
iddianame Serdedilecek 

··-·-·-İzmir - Manisa yolunda Bur- nın 17 nci Pazar günü tarlada 
novamn Kayadibi köyü civarın- çift sürerken suçluyu ğördüğü· 
da bir kamyonu durdurarak nü söylemiş ve reis beyin han-
şoför fsmail efendinin 22 lira- gi senenin Nisanında idi, tar-
sını gasp ve atbğı kurşunla zındaki suali üzerine şaşırmıt 

yolculardan Memduh efendiyi bucalamış ve cevap verememiş 
~aralamakla suçlu Kayadibi fakat jandarmaların gelip Koca 
köyü eski muhtan Koca Mus- Mustafayı aldıkları için Nisanın 
tafamn muhakemesine dün 17 si olduğunu bildiğini söyle· 
Ağıreezada devam edilmiştir. miştir. 

Bu celsede suçlunun gösterdiği İddia serdedilmek üzere mu· 
müdafaa ıahitleri dinlenmiştir. hakeme başka bir güne bıra-

Bu şahitlerden Ahmet Nisa- kılmışbr. 

Buca Belediyesi 
··-·-·-Çarşaf Ve Peçelerin Kat'i Surette 

kaldırılmasına karar verdi 
lara belediye tenbihatma mu· 
halif hareket etmiş nazarile 

bakılarak kendilerinden nakdi 

ceza alınmasına karar vermiş· 

tir. Zaten Bucada çarşaf giy· 
mekte devam edenler pekaı 
olduğundan belediyenin bu ka· 

Buca belediyesi dünkü cel
sesinde çok mühim bir karar 
ittihaz etmiştir. Meclis kadın
larımızın inkılap hareketindeki 
mühim rollerini düşünerek ha
la eski rejimin geri ruhunu 
habrlatan çarşaf ve peçelerin 
tamamen kaldırılmasına ve bu 
emre muhalefet ederek çarşaf rarına umumiyetle riayet olu· 
giymekte devam eden kadın- nacağı kuvvetle umulmaktadır. ····-

Teşviki Sanayi 
Vekaletten Yeni Bir Emir Geldi 

Memleket dahilinde işletil
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tarihli muvakkat kanun hü
kümlerine göre teşviki sanayi
den istifadeleri için iktisat ve
kiletinden viliyete bir tamim 
gelmiştir. 

Bunda iktisat vekaletinin 
vilayetler teıkilib lefedilmiş ve 
te,kilit merkeze alınmış olduğu 
için esasen murakabe vazifesi
nin belediye ka'\ıunu ile bele
diyelere verilmiş olduğu ve bu 
gibi motör ve makinelerin 
senede iki defa "'yapılması la-

zımgelen muayenelerinin lüzum· 
suz bir muamele olduğu bildi· 
rilmiştir. 

Bundan sonra belediye ka· 
nununun on beşinci maddesinİD 
otuz sekizinci fıkrasınca be
lediyeler tarafından muayenetİ 
yapılmakta olan alelumUOI 
kuvvei muharrekelerin ruhsat
namelerine ait muaıiıeleleriD 
belediyelerce ikmal edilmetİ 
ve ruhsatname verilmesi mu .. 
vafık görülmüştür. 

Badema bu şekilde mı.-

mele yapılacaktır. 

Vekiletin Yeni Bir Emri 
İş Sahipleri Maliye Dairelerinde 

İşlerini Nasıl Göreceklerdir? 
Maliye dairelerinde işleri 

olanların işlerini ne suretle 
takip edebilecekleri hakkında 

Maliye Vekaletinden dün vi
layete bir emir gelmiştir. Bun
da deniliyor ki iş sahiplerinin 
veya bunlar namına hareket 
eden kimselerin işlerini takip 
için dairelere vuku bulacak 

nazaran iş takibine salahiyet' 
tar bulunan eşhas ta teşki}it 
yapmış olan vilayetlerde anca1' 
başmemurlar, tahakkuk ve tab' 
sil müdürleri ile ve en soıı 
murakıplerle ve diğer vilaY~!: 
lerde mal müdürü, varidat ıoiJ 
dürü ve defterdarlarla teıotl 
edebilirler. 

izin Verdi 
Romanya hükümeti şimdiye 

kadar yapılan ticari muamele-
lerden dolayı Romanyada bloke 
edilmiş matlubahmızın Roman
ya hükümetince serbest bırakıl
masına karar verilmiştir. Ro
manyada alacağı olan şehrimiz 
tüccarları kambiyo müdürlü
ğüne müracaata başlamışlardır. 

· temaslarını salim bir usule rap
tetmek lazımdır. Bu maksatla 
apğıdaki esaslar te~bit ve ka
bul edilmiştir: 

4 - İster bizzat iş sabi~ 
olsun isterse vekiletnaaıe>" 
haiz vekil bulunsun hiç bit 
kimse iş maksadile kaleanl~ 
gıremez. . 

Yunanistanda 
Bloke Edilmiş Olan 

Paralar 
Yunanistanda bloke kalmış 

paraların da bloke edilmesi 
hakkında Türk-Yunan Ticaret 
mukavelenamesinde bir madde 
vardır. Bunun için Yunanistan
da kimin bloke edilmiş alacak
ları varıa miktarları kambiyo 
müdüdüğünce tesbit edilmeğe 
baflanmııhr. 

1 - Elinde numara pusulası 
bulunmıyan hiç bir k mse ne 
asil ve ne de vekil sıfatile 

iı takip edemez. 
2 - Vekaletnameyi haiz ol

madıkça bir başkası namına iş 
takip edilemez. 

3 - Birinci ve ikinci mad
delerde zikredilen kayıtlara 

5 - Yukarıdaki maddeletİ' 
tamamen tatbik edilip edibO~' 
diğini teftiş için heyeti teftif' 
yeye tebliğat yapılmışbr. , 

Bu esaslara riayet etnıiY~ 
ler hakkında kanuni mualll '; 
yapılacağı gibi kendilerine itı, 
madı bozmuş nazarile bakl1' 
caktır. ........... 

Camiilerde 
Ramazan Hazırhgı 

Ba,ıadı 
Ramazamn yaklaşması üze

rine Evkaf müdürlüğu tara
fından camiilerde hazırlıklara 

başlanmıştır. 

ldaee Heyeti 
Villyet idare heyeti dün öğ

leden sonra toplanmıştır. 
..-..-.--- - - -

Vali Paşa 
DUn Torbahya Gitti 

Vali Kazım paşa dün ~~ 
den sonra T orbahya gitıolf( 
Paşa orada bazı teftişler Y' 
mış gece dönmüştür. 

Daimi EncUmerı. ~~ 
Vilayet daimi encümeıı•~ 

öğleden evel vali muavin ıt/ 
li Fuat beyin riyasetinde 
lanmııtır . 
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Casusluk Hayatım 
R ar. Marthe'ın Hatıraları 

Alınanların Pirenedc Gizli Geçitleri 
•• 

Olduğunu Oğreıınıi~thn ... 

Baronun geleceğini haber 
Verdiği kadın, g üzellik enstitü
aüne müracaat etti. Önceden 
bana getirilmesini tenbih et
ıniştim. Baronun tavsiyesinden 
•onra bu işi kimseye bırakmak 
İstemiyordum , 

- Bu defalık ben çalışaca
ğım, dedim. 

Gelen casus kestane saçlı, 
kısa boylu, sert bakışlı bir 
F rans•z kızı idi. F ransadan gel
lııişti. Gene oraya dönecekti. 
Sordum: 

- Saçlarınızın hangi renge 
boyanmasını istiyorsunuz? 

- Çok açık kumral... 
Oturmasını rica ettim: 
- Bir saattan fazla sürecek 

lıir iş .. Endişe etmeyiniz. Her 
lıalde sizi memnun bırakaca
iıın . 

Asitli bir boya hazırladım. 

Bu boyanın saçlarını kısmen 
Yakacağı muhakkaktı. Böylece 
kolaylıkla hüviyetini işaret ede
lıi!ecektim. Bilhassa F ransada 
casusu tanıtmak kolay olacaktı. 

Bir saat içinde işi bitirdim. 
- Müthiş şey diye ba&"ır

dım. Boyama ışı kısmen tut
ınadı. Tekrar gelmeniz ıcap 

edecektir. 
Casus, Baronun dostu olan 

kadına karşı kızmağa, sinirlen
ıneğe cesaret edemedi. 

- Bekliyemem, dedi. Seya
hata çıkıyorum. 

Biraz düşünür gibi oldum. 
Sonra ilave ettim. 

- Ala .. O kadar vahim bir
şey değil. Bir solisyon hazırlı
Yacağım. Birlikte alır, yolda 
saçlarınıza sürersiniz. 

Casus bu solisyonu da alarak 
gitti. Derhal Kapiten Laduya 
eıkalini bildirdim. "Saçlarının 
lıakiki rengi kestanedir. Ok
sijenle boyanmıştır. Ve çok 
fena boyanmıştır.,, 

Güzellik enstitüsünde iki 
hizmetçim vardı. Fam döşambr, 

Bern Elçimize 
lsvlçre Cumhur Reisi 

Zlyatet Verdi 
Cenevre, 18 (A.A) - Ana

dolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

İsviçre reisicumhuru M. Pi
logolaz ve refikaları bugün 
öğle yememeklerini Berlin el
çiliğimizde Cemal Hüsnü beyle 
bı;raber yemişlerdir. Pek sa
IDİmi bir hava içinde geçen bu 
Yemekte hariciye nazırı M. 
Motta ve Berndek• bazı elçi
ler de refikalariyle hazır bulun
ınuşlardır. 

Yumurta Ve Fındık 
Piyasası 

Trabzon, 13 (A.A) - Yu
llıurta ve Fındık piyasası yük
selmektedir. İç fındığın kilosu 
44 Yumurtanın sandığı 789 ku
ruştur. 

Bir Tayfun 
Maniy 17 ( A.A) - Evvelsi 

Riinkü çıkan tayfunda Moban
da 200 kişi ve Luzon adasında 
30 kişi ölmüştür. 

Telefon 3151 

TAYYARE 

43 -
Baron gelmeden elindeki vali
zile bir adamın içerde bekle
diğini bildirdi. 

- Bir valiz mi? Kimin için 
getirmiş? 

- Efendi için. 
Derhal içeri giderek getiri

len çantayı gördüm. Bu daha 
ziyade bir tuvalet çantasını 

andırıyordu. Getiren adam da 
guya bir komisyoncu idi. Kızıl 
saçlarına rağmen bir Fransız 
tipini yaşatıyordu. Sualima 
İspanyolca cevap verdi. Az son
ra baron da geldi. İçeriye ka
pandılar. Ben de yemek salo
nuna geçtim. Baronun sert 
sert konuştuğunu işittim. Al
manca şunları söylüyordu: 

- Bu ~andığı, Pirenedeki 
gizli geçit vasıtası ile Fransaya 
götüreceksin. 

Yerimden sıçradım. Demek 
ki Almanların Fransaya meva
dı müşteile dolu kasalar sok
mak için Pirenede gizli geçit
leri vardı da bunu kimse bil
miyordu. Bu yoldan Fransaya 
ölüm giriyordu. Geçidi bulmak, 
bildirmek, memleketime yapa
cağım hizmerlerin en mühimmi 
olacaktı. Böylece bir çok yurt
taşlarımı caniyane suikastlardan 
koruyacaktım. Buna mani ol
mağa yemin ettim. 

Çılgın Bir Adam 
O gün Von Krohn seyahat

tan dönüyordu. Ben de Pirene 
geçitleri için p'.anımı çizmiştim. 

Bunu geçekleştirmek çok güçtü, 
Baron içeri girince çehresin

de bir usanç alameti okudum. 
Bana dönerel<: r -

- Marthe hiç te eyi gitmi
yen bir şey var dedi. 

- Sizinle Baron V on Kal 
arasındaki rekabetlere artık 
oyuncak olamam. 

Yon Krohn cevabımdan tit
redi. Düşmanının bana taarruz 
etmek için gaybubetinden isti
fade etmesinden korkuyordu. 

- .">unu 11·11 -

Mısır Tahvilleri 
Kahire, 17 (A.A) - (Gecik

miştir) Yüzde üç faizli ve ik
ramiyeli Kredi Fonsiye tahvil
lerinin bu defaki çekilişinde 
1886 senesinde çıkarılmış tah-
villerden 50.781 numara 50.000, 
1903 senesinde çıkarılmış tah
villerden 794.349 numara 50 · 
bin, 1911 senesinde çıkarılan 
tahvillerden 324.490 numara 
50.000 Frank ikramiye kazan
mışlardır. 

Yeni Bir Tayyare 
LONDRA, 18 (H.R) - Bir 

Alman "Uçen Labaratuvar" 
mucidi adını taşıyan tayyare
sinin tecrübelerini Groydon da 
yapmaktadır. Bu tayyare tek 
motarlu olup istenilen yükskli
ğe pilofun müdahalesi olmak
sızın çıkar ve istenilen süratı 
muhafaza edebilir. 

Tecrübelerde hazır bulunan 
İngiliz tayyare nezaretinin mü
messilleri müşahedelerinden 
çok mütehassis almuşlardır. 

Telefon 3151 

SİNEMASI 

Bugün Halk Günüdiir 
FİATLAR : 2s - 30 - 40 kuru.tur. 

LİLİAN HARVEY'in 
en güzel ve en büyük filmi 

SARIŞIN KUKLA 
FOKS Dünya havadisleri muvaffakıyetle devam ediyor 

Seans ~--tlan: 15 - -17 - 19 - 21,15 
1 

O'Y//I/ L.//7 /.////// 7 ///./AC/C. 

Gazi Hz . 
·- •• 

Başyazıların Oz 
1'iirkce Olnıasını •• 

istiyorlar 
Ankara 17 (A.A) - Mat

buat umum müdürlüğünden 
tebliğ olunmuştur : 

Gazetelerde Öz Türkçe 
yazıların Başmakale yerinde 
bölünmeden ve öteki yüzle
re atılmadan yazılmasını Rei
sicumhur gazete sahibi ar
kadaşlarından dilemektedir. 
Gazetenin en başındaki öz 
Türkçe yazı siyasi başmaka
le olabileceği gibi, gazetele
rin dil inkılabına yardım ola
rak yazdıkları örnek yazılar 
da olabilir. 

Bu düzenin gazetelerde en 
uzak yedi gün içinde başlı
yabileceğini Reisicumhur 
arkadaşlarının öz.eninden bek
lemektedir. 
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Celal Bey 
Ankara ya 
Döndüler 

• 
Ankara, 18 (A.A) - Ökono

mi Vekili Mahmut Celal bey 
İş Bankası müdür vekili Mu
ammer, Sümerbank umum mü
dürü Nurullah Esat beyler ile 
birlikte bugün şehrimize dön
müş, durakta bankalar müdür
lerile İktisat Vekaleti erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

Yenı Asır 

Atina 
Eşref 

Elçimiz Ruşen 
Beyin Beyanatı 

"Iki Kardeş Millet Arasında Bir 
Sulh Ve Anlaşma Abidesi Kuruldu,, 

Atina, 17 (A.A)-Atina ajan
sından : 

Türkiye sefiri Ruşen Eşref 
bey dün gazetecilere şu beya
natta bulunmuştur: 

Herşeyden evvel vazifem, 
muhterem selefim Enis bey 
tarafından takip edilen siya
sete aevam etmektedir. Feyizli 
ve hakimane olan bu siyasetin 
hatları büyük şefim Gazi Mus
tafa Kemalin yaratıcı dehası, 
nurlu ve kudretli elile cıımhu
riyet hükfuneti tarafından çizil
miştir. Bilyük şefimin düsturu 
sizce malumdur. Vatanda sulh, 
dünyada sulh. Bu düsturun 
ihtiva ettiği siyaset ilk aksini 
Elen milleti ile onun yüksek 
şeflerinin asil kalbinde bulmuş
tur. Sulh eski iki hükiımeti 

yaklaştırdı ve bunun faydala
rının mütekabilen anlaşılması 
iki milletin dürüst bir şekilde 
teşriki mesaisini perçinledi. İki 
kardeş milletimizi bu kadar 
kuvvetli bir şekilde birleştiren 
bağlar bütün dünyaya nümune 
olabilecek bir sulh ve anlaşma 
abidesi yaratmıştır. Bu abide 
diğer dost iki Balkan milletinin 
esasları iki memleketimiz tara
fından atılmış sulh eserine dahil 
olmaları ile takviye bulmuş ve 

.Aliıw r/~·isi l.'ır.~Pıı E.~rPf beıı 

re )'uııaıtislaııııı ,lııkarıı srfiri 
bu cihetten doğan Balkan an
laşması dünyanın bu köşesinde 
tanzim edilen sulhu temin et-

mektedir. Büyük nazırlarınız 

mösyö Maksimos ile M. Pes

mazoğlunun beyanatları ile 
Ankara seyahatlarının netice
lerini biliyorsunuz. Benim va
zifeme gelince. Vazifem iki 
memleket arasında politika ve 
ökonomi sahalarında mevcut 
münasebetlerin inkişafına ateşli 
ateşli bir ıman ile çalışmak 

olacaktır. 

Ruşen Eşref bey sözlerini 
Yunan milleti ile yüksek şef
lerini aelamlıyarak bitirmiştir. 

Sehne 21 

H. Riza bey 
Riyaseticuınhur U . 

Katibi Oldu 
Ankara, 10 (A.A) - Açık 

bulunan Riyaseticumhur umumi 
katipliğine vekalette bulunan 
riyaseticumhur hususi kalem 
müdürü Hasan Riza beyin ta
yini icra vekilleri heyetince 
tasvip ve kabul olunmuştur. 

15 Günde 
Ankara Himayei
etf alin Yardımları 

Ankara, 18 (A.A) - Hima
yeietfal cemiyeti umumi mer
kezi 1 Teşrinisani 934 tarihin
den 16 Teşrinisaniye kadar 
1702 çocuğa yardım etmiştir. 

Bunlardan 295 hasta çocuk 
ve kadın umumi merkezin po
likiliniklerinde muayene ve te
davi edilmiştir. Ayrıca diş mu
ayenehanesinde 481 çocuğun 
dişleri muayene ve tedavi edil
miştir, Süt damlası kısmında 
da her gün 150 çocuğa ceman 
914 kilo bedava süt tevzi edil
miştir. 527 çocuk ve anne 
umumi merkezin banyolarından 
istifade etmiştir. Yardım için 
müracaat eden 11 fakir çocuğa 
103 lira bir kuruş para yardımı 
yapılmıştır. Umumi merkezde 
fakir talebeler için açılan aş

haneden her gün 185 çocuğa 
sıcak öğle yemeği mektep le
vazimi vermek suretiyle sevin
dirilmiştir. 

Ha. ekilimizin Sözleri Y nnanistanda Grev 
Atinada Derin 

Takdirle 
Bir Sevinç Ve 
Karşılandı 

.Ati ııaılaıı Bir Jfcııı:rı m 
Atina, 17 (A.A) - Fırka 

farkı olmaksııın bütün gazete
ler, Dr. Tevfik Rüştü bey ta
rafından Utro gazetesine vaki 
kat'i beyanatı büyük bir mem
nuniyetle kaydetmektedirler. 

Tevfik Rüştü bey bu beya
natında Balkan itilafi konse
yinin Dedeağaçta Bulgaristana 
mahreç olmak üzere bir parça 
arazi verilmesi ihtimalini tet
kik etmiş olduğu haberini 
kat'i bir lisanla tekzip etmiştir. 

Bütün gazeteler pek vazih 
olan bu beyanatın her şeyden 
evvel 4 devletin her türlü alda
tıcı seraba kapılmıya mani olan 
prensiplerini Bulgaristanın da 
kabul etmesini intaç edecek 
olan zemini hazırlamak ıçın 
zaruri bulunan temamile çıplak 
bir açık konuşmayı göstermek
te olduğunu beyan hususunda 
müttefiktirler. 

tereddüde kapılmamış olduğu
nu kaydetmektedir. Bu gaze
teler Türk milletir.in sadaka
tının bu yeni misali karşısında 
derin bir sarette mütehassis 
olduğunu ve Türkiye hariciye 
vekilinin samimiyetinin lazım 
geldiği surette takdir odilme
sinin icap edeceğini yazmakta 
ve müşarünileyhe bizzat Yu
nan hükumetine gösterilmekte 
olan itimadın aynını göstermek
le bu samimiyete güvenilmesi 
lazım geldiğini ilave etmekte
dirler. 

Gazeteler bir Balkan dip
lomatı olmak itibarile haiz ol
duğu meziyetlerinden bahset
mekte oldukları Türkiyenin 
yeni sefiri Ruşen eşref beyin 
tayinini mes'ut bir netice ad
detmektedir. 

,itıliiiiiılıilıiıi ............... , 

Zından Güneşi 
................................. 

Rebia Arif Hanımın ÇOK 
Nefis Bir Eserı 

Pek Yakında " Yeni A.ır ,, 
Sütunlarında 

İstanbul 18 (Hususi) - Yunanistanda şimendiferler memurları 
bir saat devam eden bir grev ilan eylemişler ve müteakiben 

vazifeye başlamışlardır. Bu münasebetle Yunanistanda bütün 
trenler seferlerini birer saat teehhürle yapmışlardır. 

Avrupaya Gidecek 
Olan Talebeler 

İstanbul 18 (Hususi) - Bu sene Lise mezunlarından yirmi beş 
talebe Avrupaya tahsile gönderilecektir. Seçilen talebenin 

Kıinunuevvelde hareketleri takarrur eylemiştir. 

Umumi Sayım 
Cumhuriyet Bayraınıııdan Evel Yapılacak 

ANKARA: 18 ( Hususi) 1935 senesinde yapılacak olan umu
mi sayim Cumhuriyet bayramından bir hafta evvel yapılacak ve 
Cumhuriyet bayramında nüfusumuzun hakıki miktarı sevinçle 
kutlulanacaktır. 

..•..................•................................................................. , 

~Kaçakçılık 
iki Musevi Tevkif 

Edildi 
ıST ANBUL, 18 (Hususi) 

Memleketimize kaçak Pe<•ol 

ve benzin sokmakla suçlu Neft 

sanayi şirketi memurlarından 

iki Musevi ihtısas mahkeme-

since tevkif olunmuştur. 

Meb'us Seçimi 
Hazırlıkları 

Kayseri, 18 (A.A) - Beledi

ye yeni meb'us seçimi hazır

lıklarına başlamıştır. Şehir 

meclisi seçim masrafı olarak 

belediye bütçesinden münaka

le yapmıştır. 
Kı,hk Ekim Faaliyeti 
Isparta 18 ( A.A ) - Vila

yet mıntakasında kışlık ekim 

işleri faaliyetle devam etmek

tedir. Mahsulün daha verimli 
olması için şu günlerde mevsim 

lstanbulda 
Yugoslavya Kralı 

İçin Ayin 
İstanbul 18 (Hususi) - Mü

teveffa Yugoslavya kralı Alek

sandr hazretlerinin istirahatı 

ruhu için şehrimiz patrikhane

sinde dini ayin yapılmıstır. 

Mısırda 

Yeni intihap 

Gazeteler Tevfik Rüştü be
yin bütün Türk milletinin arzu 
ve iradesinin emretmekte ol
duğu bir lisan kullanmakta ve 
Yunanistana olan 1arsılmaz 
doııtlu&"unu · muhafaza etmekte ---•••------' yaamurları bekleJimektedir. 

İstanbul, 18 (Hususi) - Mı

sırda yeni intihap hazırlıklarına 

başlanmıştır. Veft milliyetper

verler fırkası geniş bir müca

dele açmağa hazırlanıyor. İsti

fa eden sabık başvekil Yahya 

paşanın istifa mektubunda İn

giliz hükumetinin son müddei

yatı karşısında Mısırın hakimi

yetinden bir zerre daha feda 

etmelı: istemediği bildirilmek

tedir. 



Uydurına 

Bükr~te . .!~~r Hidise ~niz IÇ~~~malan 
Bükreşte Kral Karolun Arabasına Volviç Tersanesi T aanuza Ma 

Ahlan Zabit Tevkif Edildi Olduğundan Başka Y ereKaldınlac 
Londra, 17 (A.A) - g:-·• ı:lm1ra, 17 (A.A)

terenin deniz kon11Ş11lalannda hlk6meti tarafmclaa 

<:en evrede Dost 
Siyasal v azi 
Beanre 11 (A.A)- KC1MeJ 

toplaatmma iç cllrt sin ıeri· 
IMmılllıte rat-• c •• , ..... 
aiyual Yaziyet azalacak değil
dir. Salı 1&b.bı ailihazJaıyna 

koaferan,a b1ıMU M.H.ter
- baıbüpıda toplnacak 
ve ltleden IODI'& Sako harbile 

mefıal olacak olan A.uable 
açdacakbr. Bu arada Ceaev· 
rede bulanan demet uamlan 

Fakat 
- .,,,,.,, ,,,,,., "'11/tlllı -.... .., ........ - ..., ....._ .. 

8f&iıclaki ceYabuııa aynen ya• 

zalmuuu tani1e etmittir: "An
karada blJle bir ••ele ula 
meaua bahaclilmedi. Bele•eo-
c:lllmiJeceldir ele. Bu me1ele 
ancak birkaç pyn mesul Bul· 
gamı ağzında mevcuttur. Bay· 
le mevcut olauyn meaeleler 
ilıduı aempatileri çoğaltmak 

tiyle dunua bilim Tlrkiyede 
laOfllutaudaklar iWumdu laa
ii blmaz. 8algariatıa•I- cloat
laiu ne kadar samimiyetle ve 

Mraretle iltedlfimizi burada 
tekrar etmeyi llmmsuz flrl 
yoram.FakatTlrki1e veBuı... 
prWaa mucla Yumiapnıa 
W'lftna bir doetlek olahilece
tini kimH laalanaa bile ıetir
IBftlleldir. Siaa paa kati1etıe 
ll&ylerim: Biz bfyle - d..tbt4 
la ne iateriz, ne de annz.. " 

aelçika Kabine 
,B,6Ml.18( ).-M.~ 

Dil ,.. kabi-• ~ 
..... krala takdim eclMektir 
Yeni.um. bW • 

mtHevauıt bir hal tanı bulmak laeyeti maralüıauı•na md• 
için Japonyaya yapmı' oldaiu gönderilmediğine dair T 
tekliflerin ceYabı Tokiodan elan p)en haber lzerine, 
Japon heyeti murahhuuma Diz miizakereleri elin el 
gelmiıtir. Heyet bu ccYabı rulmUftur. Geçen hafta 
tetkik etmektedir. Birkaç gn- ler tarafından 10ndan ıuall 
ne kadar lnıilizlere bildire- Japonyamn rami ceva 
cektir. Londra melıafilinde hl- sah veya çarpnbadu e 
kim olan kanaate g&re bu ce- alınması ihtimali yok ti 
v•e m~erelerin mOsbet bir Ayni suallere Amerikahlar 
netice vereceğinı 1ımit ettire- polilar noktai nUarlanıu 
cek mahiyette dejildir. dirmeden evel cevaplanm 

Londra, 17 (A.A)- Volviç dirmiye~klerdir. Binaenal 
tersaneainin nakline dair kafi mDsakereler dlrt gln lçhi d 
karar aluıdıpe dair çıkan lllUflur. Haber ahnclıfma 
mlnakqalar, din siyasi me- Japon cevabının reç ·~ ..... ~
hafilde barçok mibaakaplara Toldo kabinesinde noktai 
menu ohaapar. J>iier taraftan ur itilifı olmuınclaadır. 
bahriye DUlftt V olYiç tenaae- Londra, 17 (A.A) - Ja 
Iİnİll taamalara marm ol- ya murahlaua M. Siren 
makta devam edifiain dalına da Pariae gelmiftir. M. Y • 
nazan itfbare almdıfmı. fakat Japon hariciye nezareti 
heab bir karar ahnmadıjmı fmdan Japon 1efaretiae 
ve yakm bir umanda aluunak aiyuet baklanda tef 
ihtimali olmadıjuu da aiyle· &zerinden malfımat 
miftir. . memur edilmiştir. 

•• • •••• 
Uçler Komitesinde - - ..... ·-
Sar Meselesinin Tetkiki Dün 

Akşam Bitirilecekti ..• 
ROMA, 18 ( A.A ) - Per- 1 zarteai pnü bu t.timabn 

fembe flbatbıdeaberi ~•·tu muine intizar edilmektedir. 
Sarre llçler komiteli ifiai .tla J>iier cihetten Cene 
alrpm Wtirecüti • Fakat Al- lirenilditine p-e b. • 
... ••ha11ıllan muhtelif • . birind ılac:ak 
.aıı m-1eleria tafsilltma · • yarmı e yap 
ritmeJi kabul etmekle ...:. konsey içbmaın da üçler k 
ber Berlindea aJclık•n ta._t tesiae bir neticeye w 
kifi olmadaiı ıpa Jeai• imkimm vermek için ı • 
den taH•t iatemiflenlir. Pa· cektir. 

• 

Fransız Ordusunda 
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c~zı 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Cafer, Kudretini, Erkekliğini ispat Etmişti Amma .. . 
o iş Başka idi, Bu iş Gene Başka ... 
~--------------------------------------------------------Fakat.. Evet, bu işin bir 

fakah da vardı. 
Aceba harp sahnesinde bu 

aıez.iyetlerle bir muvaffakıyet 
elde edebilecek miydi? 

Bunun için bir fırsat bekle
niyordu: 

Bir harp.. Yeni bir sefer .. 
Nihayet, beklenen fırsat ge

lip çatmıştı . 
Ceneral T emistoklisten gelen 

bir sai,bir hafta evval orduyu ha-
berdar etmişti ki, kavga başlıyor 
düşman malumdu. Hedef ma-
lumdu. Şimdi' bütün bir şehir 
•ıim bir heyecan içinde bek
Jiyordu. 

Hareket emrinin verilmesini 
bekliyordu. 

Bu emri verecek adam, Tri
randafilin babasıydı. 

Mamafih emrin verilmesine 
de lüzum yoktu. Çünki bilmi
yen yoktu ki, ceneral, bu gibi 
işlerde gayet aculdu. Onun için 
hareket günü şehre ayak bas
tığı gündü. 

Binaenaleyh ordu sefere ha
ıır bir halde bulunuyordu. 

Bu sabah kale kapıları açılır 
açılmaz, şehirde bir şayia çal
kanmıştı. 

Ceneral geliyor .. 
Bunun üzerine halk sokak

lara dökülmüş, pürcuşuhuruş 
bir akışla, avaz avaz bağıran, 
haykıran bir sürü kale haricine 
çıkmıştı. 

Tiryandafilin kulak verdiği 
Jşte bu uzaktan uzağa akseden 
gürültü idi. 

Genç kııın gözlerinde birer 
Yaş belirmişti: 

- Gitme! Oh ne olur? Git
nıe! -Diye kekeledi-

Fakat dinliyen kim? 
Genç, bir kenarda duran 

tırbını giymeğe başlamıştı bile. 
Ve hemen bir kaç dakika 

geçmeden kılıncının tokasını 

sıkarak kapıya doğru yollan
nııştı. 

Genç kız, ona doğru kolla
rını uzattı: 

- Ooh gitme! İçimde garip 
bir his var.. Korkuyorum. 
Zannediyorum ki, bu gidişin 
dönüşü olmıyacak.. 

Genç cevap vermedi. Yalnız 
lcri yürüyüşle yaklaştığı kapı
~an geri döndü. Nişanlısını çe
lik kollarını arasına alarak bir 
•ıktı. Sonra birden geriye dö
.ıerek bağırdı: 

- Seni İsaya emanet ettim 
l avrum.. Beni unutma! 

Ve perdeyi göğüslemesiyle 
iöıden kaybolması bir oldu. 

Az sonra metruk nişanlımn 
Yaşlı gözleri, dışanda tozu du
tn-.ıa katan bembeyaz bir Atın 
lıtaklaşan suvarisini görüyordu. 

* •• 
Son Karar 

Ceneral Leonun, Nisefordan 
a~ldığı gün, aıim bir faaliyet 
gosterdiği anlaşılıyordu. Çünkü 
0 ııece Niseforun sarayınnda ... , ·ı 
ti tı en ziyafete icabet edenle· 
a? adedi pek yüksek olmuştu. 
F ır Bizans Maliye nazırı ziya-
et v . 

b·ı· erıyor demek, ne demekti 
11

t misiniz? 
B··t t:tı u ün bir ordu Altınlar, El-
aslar . . d b" d . dtt ıçın e ır avet.ıler or-
su b' b 0 

• f . y-. ' ın ır gece e sanesı 
be;ıYan demekti. Gurup ile be

• llaaaa baıına sreçenler, ar-

tık zil zuma sarhoş olmuşlardı. 
Şimdi Maliye nazırlarına mah

sus Sarayın muhteşem ziyafet 
salonu, sarhoş naralarile inli
yordu. 

Bunların içinde, kimler ve 
neler yoktu. 

Büyük rütbeli zabitler, asil
ler, papaslar memurlarla Saray 
adamları yan yana çakıştırıp 
duruyorlandı. 

Dost görünen düşmanlar, bu 
gece zıvanadan çıkıncaya ka
dar yuvarlamağa azmetmiş-

lcrdi. 
* •• 

Yalnız bir köşede şarap ib-
rikleri dolu duruyordu. 

Burada oturanlar, daha ya
vaş konuşuyorlar. Kadehler, 
daha fasılalı bir tarzda dolup 
boşalıyordu. 

Bunlar ara~ında, Niseforla 
Leon göze çarpıyordu. 

İkisinin de gözlerinde bir 
damla lcan kalmamıştı. 

Müthiş bir heyecan içinde 
bulundukları görülüyordu. 

Leon şarap kupasını dudak
larına değdirirken Niseforun 
kulağına eğildi. 

- Nasıl? Başlasak mı? 
Maliye nazırının dudakların

da garip bir gülümseme vardı: 
- Az daha ... -Diye homur

danı- az daha .. 
- Vakıt geçiyor .. 
- Endişeli bir münakaşa ile 

karşılaşmak istemiyorsak, az 
daha beklemeliyiz ... 

- Ala ... 
Leon bu sözden başka 

bir şey söylemedi. Niseforun 
dudaklarındaki yılışkan tebes
süm epiy daha devam etti. 

Neden sonra onun birden
bire ayağa kalktığı görüldü. 

Salonda sarhoş olmıyan bir 
tek adam yoktu. 

Zabitler, bellerindeki kılınç 
kayışlarını çözmüşler, papaslar 
bellerindeki tesbilıleri boyun
larına geçirmişlerdi. 

Garip ve bedmest homurtu
lar salyalı bir yayılışla açılan 
ağızlardan çıkan sesler arasın
da sağlam bir hançereden çı
kan ses yükseldi: 

- Dostlar: 
Kalın gövdeli ve uzun yüz

lerce mumun ışık saçtığı koca 
salonda, bu ses, her sesin fev
kinde yükselmişti: 

- Dostlaaar! 
Ve dostlar bağnştılar: 
- Y aşşaa! Misefor! 
- Söyle reisi .. 

Maliye nazırı, kırçıl sakallı 
çenesini oynatarak bir an dur
du.Sonra, heyecana boğulan bir 
sesle: 

- Dostlarım! Diye başladı 
söze.. Döstlarıml Bu gece uyu
yan bir şehrin içinde, ayakta, 
dinç ve zinde bir biz vanz ... 
Biz.. Afyon yutmuş bir Manda 
gibi, uzaklarda horultulan aks
edenSarayın düşmanlan.Ayakta 
dinç ve zinde düşmanlar.. Her 
şeyin fevkinde ve her şeye 
hükmeden biz .. Niseforun göğsü 
kalkıp kalkıp iniyor, sağ eli 
her "biz,, diyişinde muttarit bir 
intizar ile kalbinin üstünü yum
ruklıyordu. Bu halile Nisefor, 
bir kahramana ne de çok ben
ziyordu: 

Ve Nisefor devam etti: 
- Dostlarım.. Simdi Saray 

derin uykusundadır. Bu uyku 
Bizansta şehvet. entrika, kin 
ve levsin uykusudur. Biz, sinir
lerimizi geren kahraman kud
reti bu uykunun yarattığı aksül
amelden aldık. Yıllar var ki, 
hançerlerimiz, devrin çarkında 
bileniyor. 

Niseforun sesi, gittikçe gür
leşiyor. Gittikçe telkinkar bir 
ahenge bürünüyordu. Bir an 
nefes aldı. Salonda bir çıt bile 
işitilmiyordu: 

Dişi kaplanın bu gece, son 
gecesi olmalıdır. 

Asırların içinde, hangi asır 
böyle bir şüphe ile lekelidir? 

Hiç biri., Erkek bir camianın 
üstünde iğrenç kahkahalarla 
hüküm süren, şu kadın.. Dost
larım. Artık çalyaka olmalıdır. 
Bizans haz.inesi tamtakır kal- ' 
mıştır. Sebep? O! Onun aşık
larına dağıttığı altınları, üst
üste koyarsanı:ı:, büyük obelis
kin, yirmi misli yükseklikte bir 
tepe olur. Ben, şarki Romanın 
Maliye nazın; ben, yedi batın
dan yetmiş batına kadar, Ro
malı olan Nisefor; ben sizin 
reisiniz olan ben, huzurunuzda 
şimdi resmen beyan ederim ki, 
Bizans mali bir inkirazın are
fesinde yaşıyor, İren memleke
tin sefaJetioi görmilyor mu? El
bette ki, görüyor, bundan do
ğacak neticeleri bilmiyor mu? 
Elbette ki, biliyor, fakat salta
natı tarihin sırtında içinde ciyfe 
dolu bir bazirganın küfesi gibi 
taşıtmaktan başka bir gayesi 
olmadığı içindir ki, bulduğu 
tedbir her feliketin fevkinde 
bir felaket olmuştur. Harp! 
Dostlanm, Vasilissa memleketi 
edheş bir yeni cinayetin kanlı 
bıçağı altına sürdü. T emistoklis, 
şu anda belki kılıncını sıyınnıı 
bulunuyor. Vasilissa, ondan ne 
bekliyor? Cenupta yaşıyan zen
gin insan yığınları ... 

Arap saltanatının mamure
lerini dolduran servetleri .. Ala .. 
fena tarafı olmaz.. V asilissa 
hiç te fena bir çareye baş vurma 
mışbr demeğe kalkışmayınız .. 
Aç milletlere, hudutların öte 
tarafından mevhum servetler 
vaadederek, aç sürünenlerin 
üstünde yıllarca fuhşu sultan 
edenler az değildir. Sazan bu 
hareket muvaffak ta olmaz de
ğil.. Fakat memleketin refahı 
içinde, orduya gösterilen hedef, 
Malatya beyleri olursa.. O za-
man ulaşılacak bir tek netice 
vardır. Husran... Dostlanm .. 
Muhakkak ki husrana gidiyo
ruz, selametimiz için, Bizansın 
selameti için derhal harekete 
geçmeliyiz, ne dersiniz? 

Her ağız, bir ağız gibi açıldı. 
Ve yüzlerce ağız birden hay
kırdı: 

- Evet ... 
- Hareketi Hareket! 
- Harekete geçmeliyiz ! 
Nisefor, mağrur bir bakışla 

arkadaşlarını süzdü, sonra bir
den bağırdı: 

- Yemini Yemin edelim! 
Yemin ve ahtedeliml 

- Hayhay! 
- Yarın akşam.. Dost gö-

rünen düşmanlar! Yarın akşam.: 
- Hayhay! 
- Hareket ve kıyam .• 
- Hayhay! 

- Sonu Vat -

Son Dakika: 
'"'- ı •• ., r " 

Macar Gazeteleri Belgradın T eşeb
büsüEtrafında Y aygaraKoparıyorlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 18 ( H.R) - Sovyet maslahatgüzarı M. büyük harflerle (Yugoslavyanın kin mücadelesi 

Rozenberg öğleden sonra hariciye nazın M. üzerindeki örtü kalkmıştır.) başlığını koymuş-
Lavalı ziyaret ederek iki memleketi alakadar tur. Azast gazetesininde bu meseleye dair ma-
eden başlıca meseleler görüşüldü. Bu meyanda kalesi şu başlıkla çıkmıştır; (Yugoslavya cihan 
Sar davası, Marsilya suikastına milletler cemi- sulhuou tehdit ediyor) yarı resmi Peşter İloiç 
yetini alakadar kılmak istiyen Yugoslavyanın gazetesi ise vaziyeti tetkik ederek hiçbir şeyin 
teşebbüsü de tetkik edildi. Yugoslavyamn bu teşebbüsünde Macaristanı 

MACAR GAZETELERİ NE DİYORLAR ? methaldar göstereceğine delalet etmediğini ve 
BUDAPEŞTE 18 (A.A) - Havas Ajansın- fakat sadece siyasi muhacir ve mültecilerin 

dan: kontrolünü iıtiyebileceğini kaydetmekte ve bu 
Marsilya faciası hakkında Yugoslavyanın Ce- takdirde ise Macaristanın protestoya hakkı ol-

nevrede yapacağı teşebbüsün muhtemel netice- miyacağını ve bilakis Yugoslavyanın bu yoldaki 
leriyle meşgul olan ekseri Macar Gazeteleri gi- teşebbüsüne müzaharet etmesi li.zım geleceğini 
bi Macar saz gazetesi de yazdığı bir mekaleye bildirmektedir. 

M. HiOerin Beyanab 
• 

Almanya Fransa ile Doğrudan Doğ-
• 

ruya Görüşmek Ve Uyuşmak istiyor 
Ber:in, 18 (H.R) - Rayşführer H tler iki Fransız gazetesinin Berlin muhabirine şu sözleri 

söylemiştir: 
"Buğünkü vaziyette Fransa - Almanya arasında yakınlık Avrupanın en mesut hadisesi, sul

hun en kuvvetli zamanı olabilir Almanyayı saran muazzam askeri devletler arasında müdafaamızı 
korumak isteyişimiz pek tabiidir. Fransa bunu vesile ittihaz ederek daha fazla silahlanıyor. Bu 
fasit bir dairedir. f-Jepimiz için zararlı olan bu hale ancak Fransa ile doğrudan doğruya müzake
rata girişerek son verebiliriz. 

Paris' 18 (H.R) - "İntransigeant,, gazetesi Hitlerin beyanatını mevzuubahs ederek diyor ki: 
,. Almanya barış sever niyetlerinde samimi ise .Milletler Cemiyetine dönmelidir. Silahsızlanma 

işi oradan daha iyi olarak hiçbiryerde halledilemez. Fransa ile Almanya arasında doğrudan gö
rüşmelere gelince, Hitlerin temenni ettiği bu görüşmeler ne Avrupaya karşı olabilir. Ne de Av
rupayı hariç bırakarak olabilir. Şu halde Almanya Fransa ile uyuşmak istiyorsa Cenevre yolunu 
tntmalıdır. Fransızlar güzel sözlerden usanmışlardır şimdi filiyat istiyorlar." 

Hollandalı Tayyareciler 
Ankarada Karşılandılar-ismet Paşa 

Fuat bey Yarım Saat Uçtular 
Ankara 18 ( Hususi ) - Londra - Melbum tayyare yantında ikinciliği kazanan tayyareci Ho

landalı M. Barmantiye bugün ( dün ) öğleden sonra on üçte Ankaraya gelmiı ve bu hava kahra
manları samimi tazahuratla karşılanmışlardır. 

Bqvekil ismet Paşa Hazretlerile Maliye Vekili Fuat Bey M. Parmantiyenin tayyaresile yanm 
saat Ankara üzerinde uçmuşlardır. 

Yeni Bir Fabrikanın Temelleri 
Ankara, 18 (Hususi) - Beş yıllık sanayi planına göre Konya Ereğlisinde kurulacak mensucat 

fabrikuının temel atma merasimi önümüzdeki Salı günü icra olunacaktır. Merasime Başvekil paşa 
riyaset edecaktir. Yann ( bugün ) İsmet paşa ve davetliler hususi henle Konya Ereğlisine hareket 
edeceklerdir. 

M. Lavalın Romayı Ziyareti Avrupa 
Anlaşması için ikinci Konak Mı? 

Roma 18 ( H. R ) - Şansölye Şussing'in bugün Venedik Sarayında Mösyö Mussolini ile müla
katı bir saat üç çeyrek sürdü. Avusturya nazırlan bu mülakattan sonra Lido'yu ziyaret ettiler. 
Öğleden sonra Avusturya Haciciye nazırı Mösvö Berger Şigi Sarayında İtalyan Hariciye müsteta· 
n Mösyö Suviçi ziyaret etti. Saat 21 de Şanaöyle Şu.şing ıerefine resmi bir ziyaret verildi. ltal· 
ya - Avusturya - Macaristan dostluğu şerefine kadehler boşaltıldı. Ateıli nutuklar söylendi. 

Roma 18 ( H. R ) - Görüşmelere yann da devam olunacaktır. 
Viyana 18 (H.R)- Avusturya gazeteleri Roma miilikabnı hararetle selamlıyor. Ve bu görüş

melerin Avrupa anlaşmasında ilk konak olduğunu, ikinci konağın da Fransız hariciye nazırı mösy6 
Laval'ın Romayı ziyareti teşkil edeceğini yazıyorlar. Genit temeller ilzerinde yapılacak anlaşmalar 
yekdiğerine düşman bloklar kurulmasına mini olabilir diyorlar. ........ 
ltalya - Avusturya baş

vekillerinin Nutku 
İki Memleket Arasındaki Dostlukların 

Kuvvetinden Bahsediliyor 
Roma, 18 (A.A) - M.Musso

lini Avusturya başvekili mösyö 

Şuşnig şerefine verdiği ziya
fette demiştir ki : 

Avrupa tesanüdünün icaba
hna tamamen uygun olan 
ltalya - Avusturya dostluğu 
bizim için ve herkes için ıulh 
ve huzurun bir zamanıdır. 
Möıyö Musaolini ltalya-Avuı- . 

turya-Macaristan dostluğunun 

diğer memleketlerle dostluğa 

mani olmamakta ve bilakis 
bunlan inkiıaf ettirmekte oldu
ğunu ilave etmiıtir. 

Bu nutka cevap veren M. 
Şuşnig te Macaristan ile olan 
samimi münuebahn hiç bir 
tecerrüt teşebbüsü demek ol
madı(ını beyan etmiıtir. 

Le his tana 
• 

Tarihi Vesikaları iade 
Ediyorlar 

Moskova, 18 (H.R) - Sov-
yet hükümeti Lehistana daha 
iki vagonluk eski vesikaları 

iade etmiştir. Bütün bunlar 

Leistanın paylaşmasında Rus

yaya taşınmış olan tarihi ve
sikalardır. 

Buğday Siyaseti 
Paris, 18 (H.R) - Başvekil 

M. Flandin bnğday ticaretinde 

serbestiye avdet edildiğini 

söyledi. .J 
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Biraz Da ilim .. Hayat Ve ölüm 
En . Meşhur Bir Fizik Aliiıiile Mülikat .. 

Cansız Maddeleri~ Canlı Maddeler Üzerinde T abi~bn Akıllara Duigunlu 
Veren Esran .. -L~comf Bir Sabun MOiekülünü Nasıl Ölçmüştür?. 
Bir Ultra Mikroskopun Objektifi Altında Cansız Sanılan Ne Kadar Maddeler Hareket Halindedirler 

Ultra ·mikroıkop altında mol.ekiillcı· <ilr 111i ~u:.s ı l ao;·ı ,, ," ! 
- 1 - ıeyi ölçen büyük i.limi,keŞfettiği 

Putör eutitilaünün merdi- metotlar özgesinde saf' sabwı 
•enlerinden çıkiyorum. Hayat molekülünün hacmını hesaplar-
ve ölilmlln bllinmiyen kıyılann- la mesaha eden meşhur fizik-
da seyalaata bqlıyorum. Bura· çiyi görmeye gelmiştim. 
da, ölümlnden bir kaç ;liin M, Lecomte de Nouy, geniş 
evvel, Profuir Calmette'i gör- siyansçı bilgilerine katılan me· 
miittüm. Onu lılli, karanhklan kanik bilgileri sayesinde fev-
yaran keskin baklflan ile, ku- kalide kanşık bir çok olçü 
lağımda akial4!r yapan seıile cıhazları icad etmiş ve bunları 
kartımda girür gibi oluyorum: yapmağa muvaffak olmuştur. 
" Ştiphe mi var... Yer ytlziln- AıaşbnDalannc1a bir miligramın 
de ilk uzviyetin belirme- on binde birini, tabiri diğerle 
sinden binlerce uır evvel de bir toz habbesinin on binde 
mikrop orada mevcuttu. " birini, dartan bir terazi kul-

•*• l&lllQaktadır. Bu cıhazın hassa-
Sade bir koridordan Biop- ıiyeti o dur ki, onu kullanan 

bysique moleculaire " dairesine adamın el harareti bile doğru-
geçtim. Yumuşak halılar üze· luğunu bozar. Bunun için tera-
rindeki madeni möbleler, bu- zinin bir gözüne ölçülecek 
raya aynı zamanda mükellef şeyi koyan adam diğer elile de 
ve metodik çalışma havası ve- öbür gözü bir kerre tutmak, 
riyordu. Bugünün en meşhur yani hararetini ona da vermek 
fizik bilginlerinden doktor Le- mecburiyetindedir. 
comte Du Nouy, beyaz caketi ilk Sualim 
içinde bana ince, zarif ve sa- - Saf bir sabun (Zeytiyeti 
rahatla yoğrulmuş gibi görün- Sud) molekülünü nasıl ölçtünüz? 
dü. Nevyork profesörlerinden Büyük alim sualime hayret 
Carrel'in en yakın çalışma or- etmiyerek cevap verdi: 
tağı olan Doktor Lecomte su- - Yağmur damlası, l.ir bal-
allerime cevap vermeğe hazır- kon demirine asılışını ve şeklini 
dı. Ben çok uzaklarda dolaş- moleküllerinin havaya dayan-
mak istiyen bir anket peşinde masma borcludur. Bu molekül-
idim. İstediğim iyzahatı heye- ler birbirlerile sıkı sıkıya bir-
canla beklediğimi itiraf ederim. ]eşerek diğer bütün molekülleri 

Burada ne yapmak istiyor- ihtiva eden tabii bir kese teş-
dum ? Hayat ve ölüm hakkın- kil ederler. Mayiatm "tension 
da bir reportaj.. Sadece .. Sa- superficielle - Sathi tevettür., 
dece bu... adı verilen bu hassası cinste-

Karıtık Bir Mevzu rine göre değişir. Alkol, Eter, 
Bu kadar karısık bir mev- Gliserin ve saire de "'ı'cr.sion 

zuu derhal tes· 
bite çalışmak 

fazla acul ol· 
maktı. Şu hal-

de önce mev
zuu anlamağa 

çalışalım. Öğ
renmek istedi
ğim şey, canlı 

maddelerle can 
sız maddeler 

üzerinde tabi
atın akıllara 

durgunluk ve-

ren esrarı, in
kişafımızın ge-

çirdiği merha- 2J 
lelerle "Niçin- · 
leri,,, ihtiyarlığı , . 
mızın sebepleri • 
hakkında bu l'»ofesör Lecomftı /"lira rnikro:-;/,u/)U fıa .'1uıdıı 
günkü ilim aleminde neler bilin- Superficielle - Sathi tevettür,. 
diğini öğrenmekten ibaretti. başka başkadır.Saf sunun sathi 
Fakat ben buraya, Pastör tevettürü daha kuvvetlidir. · 
enstitüsünün "Biophyeipne mo- Damla, saf sabun molekülü 
lecuJaire b-

1Jnyiik <ilim J,,,cuı11U: ufr miliyrarnııı un. biucle l"ltru. m{'krosko1ı <tllımlcı ıııofckt!ll('r rilnui uosıl !ıU!'u ııııı·'! 

biriui bn frm:i ile çekiyo1· meyle sahip olduklarından 

le daha yavaş kırılır. Bun~an vettür" daha kuvvetlidir. Fa- tekrar yerlerini değiştirirler. 

şu netice çıkarılabilir: Sabun kat bu halitaya su katmakta Bu sefer ufki olarak birleşir
ler. Tevettür sathını kaplarlar. 
Üçüncü defa au katılınca su 
moleltüllerile mücadelede de
vam eden sabun molekülleri 

molekülleri, su molekü!leri ara- devam edilirse, tahminlere ay-
sına sokularak damlanın sathı- kın olan, hayret veren bi~ ne-
na çıkarlar. Tıpkı kalabalık tice ile karşılaşılır. Bu şekilde 
içinde ilk safa geçmek ~in iti- suyun n:>rmal t~n~iyonuna 
şen meraklılllr gibi... D~lanm doğru meyil çoğalacağı yer- daha bir defa mümkün olduğu 

kadar fazla sathı kilplamağa 
çalışırlar. 

JHikroskop cıhazı 

sathında bu sabun molekülleri
nin varlığı mayiin dış muvaze
nesini ve mukavemet kuvvetini 
kır:m zaif noktalar teşkil eder. 
Denebilir ki, suyun sathi tevet
türü ( T ension superficielle ) i 
" Oleate de soude - zeytiyeti 
sud ,, un sathi tevettüründen 
faı:ladır. 

sabun Moleküllerinin 
ÖlçUsU 

Bil'. m~ üıeri.ıfc! konulan 
kibrit' kutulan · gif>i düz bir 
satıh haline gelinceye ka,dar 
dönerler. Nihayet katılan saf 
suyun miktan çoğalınca sabun 
molekülleri kat'i surette hezi- . 
mele uğnyarak dağılırlar. Yer
lerini su moleküllerine terke
derler. Bundan sonra da tan
sion biç değişmez, sabit kalır. 
Yukarda mevzuubahsettiğimiz 
üç muhtelif vaziyette sabun 
molekülleri tamamen mayiin 
sathını kaplamışlar, her defa
smda, üç muhtelif hacmine 
göre ona başka bir kesafet 
vermişlerdir. M. Lecomte Du 
Nouy işte bu kesafeti ölçmeğe 
muvaffak olmuştur. Bu suretle 
nihayetsiz derecede küçük olan 
bu moleküllerin şekillerini bul
makla kalmamış, boy!?,.·nı da 
ölçmüştür. 

Mesela bu ve 
ya şu mole
kiilün bir mi-
1 ime trenin 
1230 milyar-
da biri ka
dar uzunlu-

, ğu, 640 mil
e yarda biri ka 

ile:1·inclc çalışmalaı· dar yüksek: 
de cıhaz, tansiyonun , an•,,t · liği, 756 mil-
sızm düştüğünü kaydeder. " yarda biri ka~ 
Sanki halitaya su . yerine · dar genişliği 
sabun katılmış gibi. Ne olmuş-'"._... olduğunu tas 
tur da bu beklenmiyen netice :'.ı' rih etmiştir." 
başgöstermiştir ? Fizikçi alimin Bundan son
bu hadiseden çıkardığı aetice "' ra molekülün 
şudur : Şekilleri itibari · ile hacmını bul-

mak mese
kibrit kutularına benziyen sa- . lesi kalır ki 
bun molekülleri, şakuli olarak • 
ve birbirine sıkışık bir halde ~bu ; da bir 
tevettür sathına çıkarak onu. mektep !inin 

hesap ederek 
tamamen doldurmuşlardır.Ten- "'bula bileceği 
sion'un düşmesi de bundan şeydir~ :f Bu 
ileri gelmiştir. suretle ~ bir 

Su katma ameliyesinde de- santimetre > 

vam edilirse ,,Tevettür" Ten- mik'abı sa-

Du N ouy, ecnebi arkadaşl 
dan birinin başka yoldan ya 
tığı ayni araştırmalar esnasın 
kendi bulduğu neticeler üs 
rinde bir milimetrenin mily 
birinin yüzde birkaçı ka 
yanlış bulduğunu anlatm 
Şunu da unutmayınız ki, sa 
molekftlleri muhtelif boy 
atomlara taksim edilebilir. 
11tomlarm her birinde de, 
nl&tenahi bir leza içinde bu 
nuyormuş gibi, elektronlar d 
Jaşır. 

Sayımlı profesöre bu n"" 
edilmez ilemde bizim zaif g3 
!erimizin neler görebilecekle • 
sordum: 

Beni hiç ziya almiyan gatİ 
bir odaya götürdü. Cam . 
kaplar içinde saklanmış maki 
neler, matem yaşmakJan altınd 
uyuyorlardı. Bu dıvarlar art 
sında insanın içine üzün 
endişe sokan bir hava hakiın 
Sanki bu odanın hakimi o 
adam, şimdi elektrik tüple 
ışıklandırarak şeytanı çağırın 

için sihirli formüller söyliyece~ 
bize kainatın sırrını söylemesiO 
ondan istiyecekti 

Sabun moleküllerini ölçmeyi 
istihdaf eden M. Lecomte De 
Nouy'un tecrübesi bir damla · 
üz~rinde yapılacağı yerde bir 
saat camı üzerinde sabunlu bir 
miktar ıiu üzerinde yopılmışhr. 
Alim, kendi icadı olan basit 
bi cıhazla bu halitanın sathi 
tevettürünü (T ension superfici
elle) ini ölçmekle işe baş
lamıştır. Bu vaziyette, sabun mo
lekülleri saf suda bulunan 
sabun moleküllerinden daha 

s!on'un tekrar yükseldiği ve yine bunda 505 
birdenbire düştüğü görülür. Su 
hacmmın çoğalması hasebile 
su mölekülleri sabun molekül-

.. , 
Jtfr sıı damiCl .'> ı <ie111fr panuaklıklm· 1ı:er1ııt 

leri arasına girerek onları 
ayırmıı iıe de .sabun molekül
leri daimi ıurette temu ha-

milyar mole- ıırısıl mulı ılm·m·? 

kül olduğu meydana çıkmıştır. Dr. Lecomte: ~ 
Fakat bu sarih hesapların - işte ultra - Mikro 

bir ilimin kafasını ve vicdanını cıhazı dedi. Diyametreyi 1 

daimi surette. tabQ_in ettiğiııi defa bO.,ülten alelide • 
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Burdurda Yol Ve Maarif. F aa~iyeti 
Çok Memnuniyete Şayandır . 
~~~~~~~~~~~~~~-.-...ı:~~~~~~~~~~~~~~-

Sa ip Bey Merhum Hazım Beyin Eserlerini Tamamlıyor 
Burdur: 16 (Muhabirimiz ya

zıyor) - Akşa mdoğru İsparta 
··rı!un:la süratle iler!iyen oto
ı::obil, vücudumuzu kamçılayan 
ı: ~ 't bir rüzgarı yararak Bur
tİ ır'a •:b}:u 'J·4·y .~rdu. o~,;z
c' en b!n metre yjksek o~an bu 
yaylaya kış ş;m:liden c.;e:mi' 
~ibiydi. Hava tabakasında ü1J
ticü bir kesl;in!ik bizi parde
s :ilerimizin içine gömülmeye 
mecbur etmişti. 

Düz, fakat kısmen bozu1< 
olan yolun sekizinci ki 'om c 're
sini katederken ortalık ta ka
rarmıştı. Otomobilin fersiz 
ışığı bize yol gösteriyordu. 
;~imde bir merak, bir üzüntü 
var.dı. Soğuk havada, gece 
vaktı yo!culuk iyi şey olmasa 
gerekti. Buna bir de yolun bo
zuk olacağı zannı katılınca, yüz 
ekşitmemek için sebep kalını- · 
yacağını tahmin etmek zor ol
ı · - -

Filhakika bir az sonra yeni 
tamir görmüş çok güzel ve düz
gün bir şosaya girerek yirmi 

ll11rıt ıı ı· 1 a lt H ~ !)a İJI /;ı'!I 

beş dakika jçlnde Burdura vasıl 
olmuş bulunuyorduk. 

Oiomobil, güzel ve ışıklı bir 
binanın önünde durdu. Şoförün: 

- Buyurun, oteldir .. Demesi 
heni •a•'-'~· -• Dikl.:ıt ettim. 

zaman gözümüzün önüne küçük 
bir kasaba gelir. Hayalimizde 
iç vilayetlerimizden körfez bir 
muhit belirirdi. Ben bunun çok 
yanlış olduğunu. Burdurun her 
tarafını iyice gezmek ve gör
mekle anladım. Burdur, tahay
yül edildiği gibi körfez ve 
küçük bir kasaba değil.Bilakis 
bu civarın ehemmiyetli bir 
transit yeri ve çok güzel, çok 
şirin bir vilayet merkezidir. 
Şehrin önünü süsliyen ve mu
hiti takriben elli kilometre 
olan "Burdur gölü., bu şirin

liğe ayni zam:ında tabii bir 
güzellik kazandıran man"'.ara
lardan biridir. Şehrin, civara 
olan hakim bakışı, vilayet mer
kezine ayrı bir hususiyet ilave 
etmekte ve ilk bakışta bu gü
zel muhitte canlı bir kaynaşma 
göze çarpmaktadır. 

BURDURDA MAARİF 
Vali vekili Saip beyin yeni 

birtakım icraata giriştiği gö
rülmektedir. Bu icraat vilayette 
maarif bakımından yükselme 
imkanlarını giitikçe arttıracak
tir. Bu mevzu etrafındıı şu 
malümatı edindim: Askeriye, 
Çeltikçi, Hacılar ve Kemer 
köylerinde tam teşkilatlı mek
tepler inşa edibıektcdir. Bir 
haftaya kadar da Karamanlar, 
Dengere, Armutlu köylenhde 

} birer mektep yepılmasına bq
lanıl:ı.caktır. Bu mektepler ya
tılı olacak ve bir seney~ kadar 
otuza iblağ edilerek bu suretle 

~uraur ... n umumı gvrunüşü Burdur vilayetinde ilk tahsil 
Beş yolcu idik. İçımizden Kapının üzerinde "Burdur pa- ihtiyacı tamamen temin edilmit 

birisi benim üzüntümün farkına las,, yazılı .. Ben Burdurda mun- bulunacaktır. Elyevm, Bucak 
varmış olmalı ki: tazam bir otel bulunacağına kaza merkezinde bir de mek-

- Oğlum, dedi. Bundan son- hi~ •, ib•hnl vermiyor; ancak tep pansiyona yaphnlıyor. Mek-
raki yolumuz iyidir. Burdur '· .,,,,.,.,~ .. ~.,.. 

toprağına girmi~ bulunuyoruz. 
Vilayet merkezine 1..-ıdar uza
nan yirmi kilometrelik yolu çok 
rahat geçireceğiz ... 

Ben bu sözleri bir az müba
legalı bulduğumdan tereddüdü 
andıran inansız bir dudak bü
küşile karşılamqtım. Muhata
bım izahatım sağ'amlamak iste
ğini bırakamıyarak ilave etti: 

- Yarım saat so:ıra Burdu- 1 

run içinde bulunacağ·~. Beş 
dakika ge,ince düzlük l>:ı~lıya
ca ı. Otomobilin akıp gittiğini 

bizzat göret"eksin. Yeni valimiz 
Saip bey ; u ;, :> '.a ço '.• ehem 1-iac ..... .. ..ıf tam te~kil;.tlı ilk yatı mektebinin temel atma resmi 
miyet ve;·di .. Vali Saip beyin eseri · 

- Saip bey mi?. 
- Evet!.. 
Saip bey .. İzmirin çok güzel 

tanıdığı enerjisi kuvvetli Saip 
bey .. Terfian Burdur vali veka
letine tayin olunarak İzmirden 

köhne hanlarla karşılaşacağı
mı zannediyordum. 

Rahat geçirdiğim bir gecenin 
sabahında gözlerimi açtığım 
zaman odamın, dışarıya nazır. 
olan, pencere~inrl.en çarşı içinde; 

Bu.ak kazası merkez;nde yaptırılan pansiyon bınası 
ayrılan Saip bey ... Bu isim içim- kesif bir kalaba! k dikkat na-
deki üzüntüyü derhal dagıttı. zarımı celbetti. Bugün Burdu-
Muhatabımın sözlerinin müba-· run pazarıydı.· 
lirasızlıjlna fÜphem kalmadı. Burdur adını duvdui'umuz 

tep işlerinde fazla ihtimam 
gösteriliyor. Muallimlerin maaş• 
ları her ayın birinci günleri 
muntazamen veriliyor. Köy mek
tepleri başmuallimlerinin şim

diye kadar verilemiyen makam 
ücretleri de ödeniyor. 

Vi!ayet Halk okuma odası 

güzel bir kütüphaneye malik 
olmasına rağmen fırka binası 

in,aatının uzaması yüzünden 
odanın kapıları halka açılamı
yor. Son defa başgösteren faa
iyet biihassa oda kısmına teş

mil edi1mi' ve en evvel burası 
bitirilmiştir. Fırka binasının 
diğer aksamının da, pek yakın 
zamanda bitirilmes;ne hararetle 
çalı~ılmaktadır. 

YOLLAR 
Burdurün en önce gelen ka

zası (Tefenni)dir vilayet merke
eznin sağ kolu mesabesinde 
bulunan bu kasabanın yolu 
yaptırılmaktadır. Bundan mada 
cıvar olup ta geçitleri bozuk 
bulunan bazı yolların düzel
tilme ifleri nihayete erdiril--

'X":re:nıe:rt. "'C.3°Q'1:ra:n Adamın. ~u.bak.emeet. .... Sil'Ç .. Ortakiari ..... Var Mı? 
Matuska Mahkemede Güzel bir Kıza 
Göz Kırptı, bundan Bir Fırtına Koptu 

Büdapeşte, 14 (ikinci Tetrin) 
- Şahitfor kafilesinin dinlen
mtSi devam ediyor. Bu ifade
ler arasında Matuskanın gü
rültülü hayatını gösteren par
çalar da var. Bunlardan cani· 
nin garip şahsiyetine daha 
iyi nüfuz etmek kabil oluyor. 
Maamafih cinayetlerini niçin 
işlediği, muhtemel suç ortak
ları yine meçhul kalıyor. 

Suç Ortakları 
Bir şahit şunları anlatıyor: 
- 1927 de Matuska, Buda

peştede ş:ırap s:ıtıcısı idi. Beni 
de acenta olarak hizmetine 
almıştı. Daha ilk görüştüğümüz 
gün mevadı müşteile hakkmda 
malumatım olup olmadığını 
sordu. 

Bn sözleri dinliyen Matuska 
ayağa kalktı. Parmağını hava
ya kaldırarakbağırdı: 

- Bunlar, bu aözler doğru 
değildir. Doğru değildir. Bu 
adamın yılan dili vardır. Zehir 
kusuyor. 

le dursun gittikce kanfıyor. Bu 
gün dinlenen üç p.hit, Hokka
baz Kiss'in yanında çalışan üç 
şahıstır. Bunlar 1928 te ölen Jan 
Kissin hipnotizma kudreti uy
durma olduğunu, bu güne ka
dar bu hususta söylenen söz-

görmüştu Gözler genç kıza) 
çevrildi. 

Reis Matana gelince caninin 
bu küstahlığına o kadar kızdı 
ki onu adeta boğmak istiyordu. 
Sert sert şunlan söyledi: 

- Riyaset makamından size 

Viyanadaki muhakemede,ca
niyi suikast yerine götüren bır . 
şoför, Matuskanın cebindeki 
elektrik lambası ile görünmi· 
yen bir adama işaret verdiğini . 
söylemişti. Bu phadet te sui
kastta caninin suç ortağı oldu• 
ğunu sezmeğe yeter. Leo, Ma~ 
tus!canın cinayetini takip etmit 
olmalıdır. Fakat Reis: 

Trenleri Uçuran Matuska 

- Maalesef, o tarihte Leo · 
adını taşıyan Kiss ölmüş bulu- ' 
nuyordu. Dedi. 

Bir başka ıabit te Matuaka
nın demirleri kesme usullerine 
çok alakadar olduğunu söyledi: 
Bu defa suçlu itiraz etmedi. 
Sadece omuılarını kaldırmakla 
yetti. ", ' 

; ~· 

Reis tekrar Matuskaya · dCJ.o~ 
'). 

nerek cinayetinin gerçek se• ,: 
bepleriııi ortaya koymağa bir 
defa daha caniyi davet etti. 
Fakat Matuska bundan evvelki 
ifadelerine katılacak sözü ol
madığını söyledi. Burada bir 
söz diiellosu oldu. Matuska 
bu düellodan o kadar yorulmuf 
tu ki buram buram terliyordu. 

Leo'nun Şahsıyetl 
Leo meselesi anlatılmak şöy-

!erin birer masaldan ibaret bu
lunduğunu söylediler. Yani ken
dilerinden önceki şahitlerin söz
lerini yıktılar 

Fakat Leonun phsiyeti hak
kında mahkemece bir kanaat 
mevcut olduğu anlajılıyor. Zira 
Matuskanın avukatı bugünkü 
celsede daha bir kaç müdafaa 

' şahidin n dinlenmesini istemiş 
ise de mahkeme bu dileği red
detmiştir. 

Gece Yarısına Kadar 
suren Celse 

Gece yansına kadar süren 
celse Traji komik bir hadise 
ile neticelendi. Genç ve sarı
flD bir kadın geç vakıt nıah
keme salonuna geldi. Salon 
biraz daha boşıildığından suç
luyuyu iyice görebilecek bir 
yere oturdu. Muhakkak ki ti
yatrodan geliyordu. Matuska 
bu yeni ziyaretçiyi tanımak is
tiyor gibi dikkatle süzmeğe 
çalıştı. Sonra göz kırptı. 

Genç e güzel kızın derhal 
yanakları kızardı. Herkes bu 
göz kırpmasını, Matuskanın 

kıza dikkatlı dikkatlı bakışını 

sual sorulurken kadınlarla eğ
lenmiye çalışıyorsunuz. Jandar
ma .. Haydi bu adamın ellerine 
ve ayaklarına demirlerini ge· 
riniz. 
Beş gün zındanda kalacak· 

tır. 

Matuska sarardı. Ve reise 
cevap verdi: 

- Reis efendi ne oluyoruz. 
Suçlu sandalyesinde oturmakla 
erkeklikten çıkmadım ya... Bu 
kadın cidden nefistir. Sizin 
suratııııza bakmaktansa ona 
bakmak elbette ki mürec
cahtır. 

Genç kız kendi şahsını mev
zuu bahs eden münakaşalar 
arasında yerini terkederek mah• 
keme salonunu terketti. Fakat 
az sonra yine gelerek kendi 
yüzünden bu adamın cezalan
dınlmamasını reisten yalvardı. 
Reis güzel kızın yalvarmasına da· 
yanamıyarak Matuskanın bq 
günlük zından cezasını affetti, 

Matuskanın muhakemesi ge· 
lecek haftanın sonuna kadar 
sürecektir. Zira dinlenecek da
ha otuz şahit vardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miştir. Bir aralık soz, mecrasını de-

Halk arasında intibaları çok ğiıtirince kendilerine ben de 
müsbettir. Muhit, baştan ap• bir iki sual tevciye fırsat bul-
ğı samimiyet ve sevgi telkin dum: 
eden bir kütleyi ihtiva etmek· . - Burduru nasıl buluyor-
tedir. sunuz? işleriniz çok mu?. 

Halkı inkılap akidelerini kav- - iş, bir (İcat) meselesidir. 
ramış, benimsemiştir ona tabi (Buluş) melekesi faaliyete ge-
olmaktan, dürüst ve rejime çirirse, devamlı çalışmalar kar-
uyğun yol gösterenlerin izini şısında kalınır. Bu bal ayni za-
takipte asla tereduüt göster- manda heves veren bir tahri-
memeği vazife bilmiştir. kin başlıca amili olur, Kazım 

Salp Beyi Ziyaret paşayı ğörmiyor musunuz? Onu 
Halk arasındaki temaslarında, (İcat) ta bir nümune olarak ta-

gerekse bazı teşekkülleri ziya· nımak pek mümkindir, Burdura 
retimde vali vekili Seip beyden gelince: Burayı çok güzel bu-
sitayişle bahsediliyor, kendisi- luyorum. Bilhassa işlenmesi lü-
ııe büyük bir sevgi bcslenildi- zumlu olan bir çok işlerin mev 
ği kolayca seziliyordu. Hain cudiyeti, çalışmak için müsait 
bir kurşunla hayatına gözlerini bir saha açıyor!. 
yuman sabık vali merhum Ha- Saip beyin verdiği cevabın 
zım beyin acısını Bordurlular ilk kısmı, çok tatminkardı. O, 
hala kalplerinde taşıyorlar. Sa- Dirik hocasının icat hususiyet-
ip beyin burada merhum Ha- !erini, çalışma yorulmazlıklarını 
zım beyin eserlerini tamamla- melekelerinin derinliklerinde 
ması muhiti çok sevindiriyor. saklıyor, benimsiyordu. Son kı-
Vali beyi makamında ziyaret sım ile de giderilmesi lazım 
ettiğim zaman mumaileyh: olan ihtiyaçların göz önünde 

- Gel bakalım, aziz hemşhe- bulunması itibarile şimdilik (icat) 
rim.. Diye elimi sıktı ve ilk zorluğu ile karşılaşmıyacağını 
sözü : da ima ediyordu. 

- İzmirde ne var, ne yok? Sözü yine_İzmire intikal etti-
Ne gibi haberler getirdin? ren Saip beye; İzmirden ayrıl-

Bu sual bana anlattı ki iz- malarının muhiti müteessir et-
mirlilerin Saip beyi sevdikleri tiğini söylediğim zaman, Saip 
kadar, Saip bey de İzmiri se- bey, sempatik yüzünde şen bir 
viyordu. Müteakip sualleri de tebassüm belirterek: 
bunu teyit eyledi. Yanlarında " - Öyle ise tekrar İzmire 
kaldığım bir saatlık vaktın geleyim .. ., dedi ve elini sıkarak 
üçte ikisini, İzmir hakkındaki yanlarında ayrılırken de lzmire 
mütevali sorgulan teşkil et- selimlarını eletmemi söyledi. 
IDİltİ. M. HULÜSI 

Türk- Yunan 
Takas Anlaşması 
BİR T ASHIH VE ILA VE 

12/11/1934 tarihli serviste 
Türkçe metnini neşrettiğimiz 
Türk - Yunan Takas anlaşma
sına bağlı ve Menemenli Nn
man beyefendi ile M. Pesmaz
oğlu cenapları arasında taati 
edilen mektuplarda (bu fazla
lığa) kelimesi eksik yazılmış 
ve il numaralı liste basılma
mışhr. 

Bahsi geçen mektuplarda 
aynı şekilde yazılmış olan cüm
lenin tam şekli şudur: (şayet 
takas icrasında iki memlekat
ten biri lehine bir fazla mev· 
cut olursa fazlalık zuhur eden 
taraf bu fazlalığa tekabül eden 
meblağı serbest döviz olarak 
nakle müsaade etmeği taahhüt 
eder.) 

il numaralı liste de aşağıya 
dercedilmiştir: 

il Numaralı Liste 
Aşeğıda yazılı kontenjanlar 

miktarında Türkiye'ye ithal 
edilebilecek olan Yunan men
şeli eşya. 

Pozisyon No. sı 
5j5 
541 
653 c 

55? 

Kilo 
10.000 
10.000 
1.000 

Dakikada 
Buharla 

Bukle ve geniş ondulasion 

A. Necati 
Alsancak - Mesudiye 99 

T. No. 3997 
S 7,8 4-13 919 H 3 i 



Sahtte e 

Öz Türkçe 
1206-1923 

Bin iki yüz altı nedir? Bin iki 
yüz altıda 

Ne oldu ki bu toprak 
Çatır çatır çatırdadı doğularda, 

batıda? 

* •• 
Bin iki yüz altı nedir bin iki 

yüz altıda 

Verimleri nelerdir ki yazmak 
için az geldi 

Acunlarda en arısı külçe külçe 
altının? 

* • • 
Yalan değil öyle oldu, altın 

bile az geldi 
Nece kışlar geri kaçtı, duygu

lara yaz geldi! 
Yerde bütün yaratıklar, gök

lerde de günle ay 
Gözleriyle gördüler hep ne 

demekmiş 
KURULTAY! 

Ne demektir anladılar coşması 
bir denizin 

"tfasıl çağlar işittiler sesi Ulu 
Cengizin 

'(ansa bile kafaların us evinde 
bin ışık 

"ekbaşına yasa kurmak almaz 
dedi yaraşık! 

* •• 
'(ağlı, sollu tutulmuştu baştan 

başa yakalar 
Yürüdüler genç gürbüzler, iler

ledi akalar 
Değil yalnız Türk elleri, değil 

yalnız bu ana 
Görmemişti koca evren öyle 

büyük kuralı. 
Mağaralann, bataklann orta

sında ilk ata 
.~damlığın obasını yer yüzüne 

kuralı! 
Unutmadı o türeyi ne güneş

ler, ne aylar 
Buzlar giymiş sırtlannı kabar

tırdı Altaylar 
Kurulmuştu uluların otağları 

bir yana 
Öbür yanda kişniyordu kır 

aygırlar, al taylar! 
Altın etmek istiyor.sak topra

ğını, taşını 

Bütünümüz ol.sun dedi ana 
yurdun dülgeri; 

Bir de göğe doğru şöyle kal
dınnca başını 

Gördü orda kendisine (yaşa!) 
diyen ülkeri ! 

*** 
Geçti sonra mutlu günler, 

yüce ülke yaslandı 
Geçti gitti üstüstüne nece 

yüzyıl alayı 
Kılıçlann en keskini yavaş 

yavaş paslandı 
Tek bir yiğit çekemedi kı

nından o palayı! 
En sonunda neler oldu, bi

lirsin sen Arkadaş, 
Düşün bunu, şık sık düşün, 

amma sakın dökme yaş! 
Varken koşup bir ananın 

yarasını bağlamak 
Bir atılgan gönül için gerek 

değil ağlamak! 

Gözyaşını ne dökersin, bırak 
için çağlasın 

ı\ma elin boş durmasın, çözü

leni bağlasın! 
Nasıl yaptı görmedin mi ulus

ların ulusu? 
Kurtarmağa koştuğu gün şu 

budunu, ulusu? 
O devirdi tepeleri, yaylaları o 

aştı 

O susturdu ırmaklan, köpük
lenip o taştı. 

Dış yağıyı alt edince içtekile 
savaştı 

Geşmişlere (pes) dedirdi, ge
leceğe sataştı · 

Dedi belki bin engel var, ama 
bize usanç yok 

Bir Türk için, yorulınaktan 
daha büyük utanç yok! 

Böyle dedi, böyle yaptı, iler
lere yürüdü, 

Vurdu yere karanlığı, saçla
nndan sürüdü 

Yıktı bütlin geceleri, duman
ları hep o güç 

Bin iki yüz altı oldu, bin do
kuz yüz yirmi üç! 
FAZIL AHMET 

Yeni· Asır 

BALKAN LU/.7f//4L//7!Z7.F.LZit'Jr.JJWZ//7,,/'JC/.T//~ 
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Bulgarlslanın Politikası 
Bulgar Zaria gazetesi bu baş

lıkla yazdığı bir başmakalede 
diyor ld: 

,, Bulgaristan harici siyase
tinde çok müteyakkız davran
maktadır. Bunun da sebebi Bul
garistawn bir çok defa acele 
verilmiş kararlara kurban git
miş olınasıdır. Bugünkü Bulgar 
hükfuneti maceralara ve zarar 
ihtinıallerine atılmaktan çekin
mektedir ve bundan dolayı 

Bulgar siyasetine biç bir yeni 
vaziyet vermiyecektir. 

Makedonya ihtilal komitesine 
karşı alınmış olan tedbirler ise 
dahili siyaset noktai naz.arından 
bir mecburiyet teşkil eylemekte 
idi. Sağlam ve dürüst bir da
hili siyaset, her halde harici 
siyaset üzerinde de akisler tev
lit eylemekten ha.li kalınıyacak
br. Bulgaristan Atina misakına 
iştirakten imtina eyliyor, çünkü 
bugün takip ettiği gaye!er 
dünkü gayelerinin aynıdır.Daha 
evvel komşu devletlerle olan 
müteaddit meseleleri halletmek 
lazımgeliyor. Bu ise yavaş ya
vaş ilerlemektedir. Bulgarista
nın h<Uici siyasetinin ana hattı 
Bulgar milletine ve devletine 
refah verebilınek için her türlü 
ihtimallerden istifade eylemek
tir. 

Gazete, makalesini bitirirken 
M. Titüleskonun Bvlgaristanı 
ziyaretlerinden aldığı intibala
nn Yugoslavya ricalinin intiba
larına müşabih olacağı ümidini 
izhar eylemekte ve itilaf ese
riniu mevkii file konulması 
için M. Tıtıileskonun her halde 
bir şeyler yapacağına hani 
bulun foğunu söylemektir. 

Bulgaristan Ve 
Komşuları 

Atinada intişar eden Liberal 
fırkasına mensup gazetelerden 
Atinaika Nea gazetesi, M. Ti
tüleskonun Sofyayı seyahatini 
ve bu ziyaret esnasında yap
tığı teşebbüsleri mevzuu babsey
ledikten ve Ankarada toplanan 
Balkan itilafı konseyinin Bul
garistan lehine feragatkar mu
karreratını tebarüz ettirdikten 
sonra diyor ki: 

Bununla beraber Bulgar mat
buatı Balkan itilafına iştirake 
ziyadesile teşne görünmemek
tedir. Çünkü Bulgaristan işti
rak etmekle daima göz önünde 
tuttuğu muahedelerin tadili 
ümidinden tamamile feragat et
miş bulunacaktır. Bu vaziyette 
aceba diğer Balkan devletleri
nin Bulgaristan lehine bu 
kadar feragat gösterip göster
miyecekri cayisualdir . Tabiri 
diğerle acaba Yunanistan Gar

bi Trakyayı Türkiye Şarki 
Trakya'yı, Yugolavya Mkedno
ya'daki hissesini ve Romanya 
Dobriçe'yi verecek midir? 

Eğer venniycceklerse itiraf 
etmeliyiz ki Bulgaristana İkti
sadi ve ticari meselelerde ve
rilecek tavizlerde ne gibi bir ma
na bulunduğunu anlıyamıyoruz. 

Zirr bunlar Bulgarista'nın 

daha fazla istemek için iştiha
sını arthrmaktan başka bir şe
ye yaramıyacaktır. 

Bulgarista'nın Balkan itilafına 
iştirakinin kendi menfaatı da
hilinde olduğuna kani olabil
mesi, diğer Balkan devletle
rinin israrlarda ve fedakar
lıklarda bulunmaktan feragat 
etmelerine mütevakkiftıi. Hal
büki bugünkü hattı hareketine 
bakılacak olursa bulgaristanın 

kendi menfaatını, yeni ve daha 
kıymetli bir tekım tavizat el
de etmek için, Balkan misa
kına iştirak için vaki devlet
leri reddetmekte görmektedir. 
Tunada Farlbot Nakliyatı 

Bulırar ırazeteleri Bulgaristan 

ile Romanya arasında Tuna 
arasında faribot nakliyatı me
selesi hakkında şu malumatı 

vermektedir : 
ili - "M. Tilülesko Sofyada 

iken, Russe ile Gior Gievo ara
sında bir faribot nakliyatı te
sisi için Romen ve Bulgar mü
tehassıslarından mürekkep bir 
komisyonu çok yakında Bük
reşte içtinıaa davet edeceğini 

vadeylemiştir. 
Bu faribot teşkilatı ile Ro

manya ile Bulgaristan arasında 
işliyen yüklü vagonlar, hiç bir 
tahmil ve tahliyeye ihtiyaç 
göstermeksizin bir taraftan 
diğer tarafa geçecek ve bu 
suretle gerek nakliye masrafıo
dan ve "erek zamandan mühim ., 
miktarda tasarruf ed:lecektir. 

Bulgar şimendifer idaresi bu 
husustaki raporunu çoktan yaz
mış ve dosyasını ikmal etmiş 
vaziyette bulunmaktadtr. 

Bulğar şimendifer idaresi 
umum müdürü bu mesele etra
fında gazetecilere verdiği iza
hatta yeni Bulgar - Romen 
itilafı mucibince yapılacak bu 
faribot teşkilatının teferruatı 
ile meşgul olınak üzere yakın
da muhtelit bir komisyonun 
toplanacağını bildirmiş ve pro
jenin bu kış esnasında mevkii 
tatbike konularak ilk bahara 
kadar teşkilatın işlemeğe baş
lıyacağını söylemiştir. 
Bulgaristanda Tuz inhi-

sar Altına Alındı 
Hükfunet bir emirname isdar 

ederek Bulgaristanda tın.u in
hisar altına almıştır. 

Bu kanuna nazaran, dütün 
Bulgaristanda tuz üzerine yalnız 
devlet muamele yapacak ve 
teşkil edilecek inhisar Müdür
lüğü memlekette tuz istihsali 
ile de meşgul olacaktır. 

" Novi Dne ,, gazetesi bu 
inhisarın teşkili sebeplerini izah 
ederken gayeleri şu tarzda 
tesbit eylemektedir: 

Memleket dahilinde tuz is
tihsalini islah etmek ve ayni 
zamanda tefrik eylemek.Yakın 
zamanda bütün memleketin ihti
yacına kafi gelecek bir vaziyet 
ihdası için yerli tuzun 
himayesini yapmak ve bu hi
mayesini gittikçe inkişaf ettir
mek ve nihayet memleketin 
her tarafında tuzun ayni fiyata 
satılınasını temin ebnek. 

Romanyada Sanayi 
lstihsal~tl 

Romanyada sanayi istihsalli
tının memleket dahilindeki fi· 
yatlar nın Dahiliye ve Ticaret 
nezaretleri tarafından murakabe 
edileceği hakkında hükumet 
kararı sanayi mahafilini ziya
desile düşündürmektedir. 

Sanayiciler umum• birliği, 
akdetmiş olduğu bir içti
maada, hiç kimsenin fiatları 
yükseltmek niyetinde bulunma
ması dolayisile tamamen lü
zumsuz olan bı. kararın geri 
alınmasını salahiyettar makam
lardan rica etmiye karar ver
miştir. Sanayiciler umumi bir
liği bu kararın sanayicileri gü
cendirecek bir mahiyette oldu
ğunu tebarüz ettirmektedir. 

Yunan Tütünlerinin 
Satı'ı 

Kavaladan gelen mali'ımata 
nazaran 1934 Şarki Makedonya 
tütün mahsulü pek çok rağbet 
görmektedir. Şimdiye kadar 
250 bin okkadan fazla tütün 
satın alınmıştır. Verilen fiatlar 
geçen seneninkilere nisbeten 
yüze 15 ilh. 30 fazladır. Bu hal 
bilhassa Pravişte ve Drama 
mıntakalarında tecelli eylemek
tedir. Alıcılar, yalnız tütünün 
müstahsiller tarafından ticaret 
alemince matlup şeraile göre 
ihzannı talep etmektedirler. 

YUGOSLA VY ADA MISIR 
MAHSULÜ 

Yuıroslavyada busene 2 · 

Dünya Piyasalarında 
İhracat Mahsullerimizin Son 

24 Saatlık Vaziyetleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara, 18 ( Türkofis) - kanun teslimi 12,30-12,31, ikin-
16/111934 tarihinde Bremen Kanun teslimi 12,35, Mart tes

borsasında pamuk, Hamburg !imi 12,42, Mayıs teslimi 12,40 
borsasında tütün ve zeytinyağı, · 12,41, Temmuz teslimi olan
Londra Berlin borsalaında yu- !ar 12,37 senttir. Fiatlar bir 
murta, Nevyork ve Londra bor- libre içindir. Buğday Şikago 
salarında ıncır, Londra ve borsası Birinci Kanun teslimi 
Hamburg borsalarında üzüm 88,3/8, Mayıs teslimi 92 7/8, 
fiatlarında bir gün önceye göre 
değişiklik olmamıştır. 

Liverpol ve Neyyork borsa
ları pamuk ve buğday fiatlarile 
Liverpol borsası Pamuk fiat
ları şöyledir: 

Liverpol borsasında Amerika 
pamuğu ikinci kanun teslimi 
6,60, Mart teslimi 6,58, Mayıs 
teslimi 6,55, Temmuz teslimi 
olanlar 6,52, Mısır pamuklarının 
sakalaridis cinsleri ikinci Ka
nun teslimi 7,22, Mart teslinıi 
7,25, Mayıs teslimi 7,28, Tem
muz teslimı olanlar 7,24 peni
dir. Nevyork borsasında birinci 

Bir Tahsildar \ 
lhtil~s Suçlyle muhakeme 

Edillyor 
Menemen sabık tahsildarı 

Giritli Hüseyin efendinin mu
hakemesine dün Ağırcezada 

devam edilmiştir, Hüseyin 
Efendi tahsil ettiği vergilerden 
2 bin küsür lirayi zımmetine 
geçirmek suçundan maznundur. 

. Dünkü calsede müdafaa şahi
di olarak gösterilen Hayri 
efendi dinlenmiştir. 

Hayri efendi evvelce Me
nemen tahrirat katibi iken 
açığa çıkanldığını ve para mü
kabilinde şunun bunun işlerini 
takibetmekte olduğununu söy
lemiş, suçlu Hüseyin efendinin 
ihtiliisına dair bir şeyden ha
berı olmadığını, hesap işlerin
de haczi olduğunclan kendisi
nin hesaplannı tetkik ettiğini 

ve ondan sonra hesaplarını 

devreden tahsildarın ihtilas 
suçundan hapishaneye konul
duğunu söylemiştir. 

Gelecek celsede müdafaa 
yapılmak üzere mahkeme baş
bir güne bırakılmıştır. 

Torbalıda Domuz 
Torbalıda son günlerde do

muzlann çoğaldığı ve bunlann 
mezruata fazla zarar verdiği 

alikadarlara şikayet edilmiştir. 
Takas Komisyonu 

Takas komisyonu dün öğ
leden sonra ticaret ve sanayi 
odasında defterdar Kenan be
yin riyasetinde toplanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
miyon hektar araziye mısır 
dikilmiş ve vasati olarak hek
tar başına 53 milyon kental 
mahsul alınmıştır. 

Bu miktardan 12 milyon 
kental mısır ihraç olunacaktır. 
Bu senenin m;s r mahsu
lü 1932 senesine nisbeten da
ha iyi olarak tecelli eimiştir. 
Zira 1932 senesinin de mısır 
mahsulü yalnız 48 milyon ken
tal idi. 

BULGARİST ANIN 
YEMiŞ İHRACATI 

Bütün mevsim zarfında Bul
garistan 3685 vagon yani 21 
milyon 211.940 kilo yenecek 
üzüm ihraç etmiştir. 

İhraç olunan ceviz miktarı 
İse 31 vagondur. 44 vagon da 
kuru erik harice çıkarılmışbr. 

Bulgaristanın ihraç ettiği 
meyvanın en mühim alıcısını 
Almanya teşkil etmektedir. 
BELGRAT ZAGREP YOLU 

Belgrat ile Zagrep arasında 
asfalt bir şose yapılması için 
hükümet 800 milyon dinar tah
sisat koymuştur. Bu husustaki 
planlar tasvip olunmuştur. Ya
kında inşaat için münakasa 
açılacak ve bu yolun mühim 
bir kısmı gelecek seneye bit
miş olacaktır. 

Temmuz teslimi olanlar 93,5/8. 
Vinnipeg borsası birinci Kanun 
teslimi 110 518, Mayıs teslimi 
109 518, Temmuz teslinıi olan
lar 114 1/8-114 3/8 senttir. Fi-
atlar buse! başınadır. Liverpol 
borsası Birinci Kanun teslimi 
4,09 3/8 Mart teslimi 5,02, Ma
yıs teslimi olanlar 5, 03 718 şi

lindir. 100 libre içindir. Misır 
liverpol borsası ikinci Teşrin 
teslimi 30.04 112, Birinci Ka
nun teslimi 31, İkinci Kanun 
teslimi 31,07 1/2 şilindir. Fiat
lar cif plata 480 libre içindir. 

Zabıta Haberleri: 

Esrarkeşler 
Yangın Yerinde 

Yakalandılar 
Gazi Bulvarında itfaiye bina

sı yanındaki yangın yerlerinde 
Geçekülah Ahmet ve arkadaş
larından Muharrem oğlu Galip, 
Mehmet oğlu Tevfik, Mahmut 
oğlu Ahmet, Kamil oğlu Ali, 
Hasan oğlu Şerif, Cafer oğlu 
Salaheddin nargile ile esrar 
içerlerken cürmü meşhut halin
de yakalanmışlar ve adliyeye 
verilmişlerdir. 

A•ka Gelml' 
Y apıcıoğlunda oturan Mus

tafa oğlu Arif namında bir 
şahıs, sevdiği kızın kapısı önün
den geçerken bir el silah attı
ğından yakalanmış ve taban
cası müsadere edilmittir. 

Nare Atmı' 
Sinekli caddesinde oturan 

Ömer oğlu Mehmet sarhoş 
olarak Kemer caddesinde nare 
attığından yakalanmıı ve üze
rinde bulunan bir bıçak müsa
dere edilmiştir. 

50 Lira Uçmu' Mu? 
Tevfik paşa otelinde oturan 

Süleyman oğlu İsmet ayni otel
de oturan Mustafa oğlu Os
man efendinin caketini ve elli 
lirasını çaldığından yakalan
mıştır. 

Titrek Mehmedln 
Titremeden Yaptıöı i, 
Alsancak Şehitler caddesin-

Azim sokağıoda Tahir kızı 

Emine hanımın evinde bulun
madığı hır sırada Emin oğlu 
titrek Mehmet, kapısının asma 
kilidini kırarak içeriye girmiş 

ve sandıklardaki eşyayı toplıya
çağı sırada yakalanmıştır. 

Kavgacılar 
Eşrefpaşada Horasancı cami 

sokağında Hasan oğlu Halil 
ile Ali oğlu Fehmi arasında 

bir otomobil ücreti mesele
sinden çıkan kavgada Halil 
taşla Fehmiyi hafif surette 
yaralamış ve yakalanmışbr. 
Kendisine Memur 
SUsU Vermı, 

Balıkesirli Halil namında bir 
şahıs Kırkağaç otelinde otu
ran seyyar satıcı Hüseyin Veli 
efendinin yanına gidip ken
disinin düyunu umumiye me
muru olduğunu söyliyerek dört 
çift çorapla yedi lira parasını 
dolandırdıgı iddia ve şikayet 
edilıniştir. 

Musa Yakalandı 
Bornovanın altındağ köyün

de Halili biçakla ağır surette 
karnından yaralıyan Musa ya
kalanmıştır. Yaralı Memleket 
hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 
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Edirnede 
Nümune 
Hapishanesi 

Edirne, 17 (Hususi) - İnşası 
kısmen ikmal edilen şehrinıiz 

Yanık kışla nümune hapisha
nesinin salahiyettar heyet tara
fından yapılan tetkikat netice
sinde bir takım noksanlıklar 

görülmüştür. 

Hapishaneyi inşa eden mü
teahhit, heyetin gösterdiği lü
zum i'ızerine bu noksanları ta
mamlamağa başlamıştır. Hapis
hanenin kat'i kabulünü kurtu
luş bayramında şehrimize ge
lecek olan Adliye vekili Saraç 
oğlu Şükrü bey yapacaktır. 

Vazifesine Nihayet 
Veril dl 

Şark demir yolları Nafia baş 
müfettişi Faik beyin vekalet 
tarafından vazifesine nihayet 
verilmiştir. Vazifeyi komiser 
Salahettin beye devreden mu
maileyh bugün Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

Ticaret Odası 
Şehrimiz ticaret odası mec

lisinin müddeti birinci kanun 
934 sonunda biteceğinden oda
ca yeni meclisin seçimi için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Fırka Kongreleri 
Vilavetinıizde fırka ocak 

kongreleri başlamıştır. Kongre
ler köylerde hararetle devam 
etmektedir. ocak kongrelerin
den sonra nahiye ve kaza kon
greleri başlıyaeak ve en sonra 
da vilayet kongresi toplana
caktır. İki senede bir toplanan 

fırka vilayet kongresinin bu
toplantısıoda iki senenin faali
yet raporu okunacak ve yeni 
idare heyeti seçimi yapılacak
tır. 

Zahire Nakliyatı 
Edirne ticaret odasının vaki 

olan müracaatı üzerine Edir
neden İstanbula sevkedilecek 
zahirenin nakliye ücretlerinde 
esaslı bir tenzilat vapılınasını 
ve bu suretle Trakya zahire
sinin İstanbul piyasasında sü
rümünün temini maksadile Na
fia baş müfettişliği Şark de
miryolları idaresine ehemmi
yetle tebliğat yapmıştır. 

Bunu nazari itibare alan 
Şark demiryolları idaresi za
hirenin mahallindeki satış fi
atile İstanbula kadar olan mas
rafların mikdarını tesbit etmek 
için bir memuru mahsus gön
dermiştir. Kumpanyanın alaca
ğı neticeeye göre tarifelerde 
tadilat yapılacağı kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

lkncl Teşrin Ayı 
İkinci Teşrin, T rakyanın mesut 

ve sevinçli günlerile dolu bir 
aydır. Bu ayda yeşil Trakya
nın muhtelif şehir ve kasaba
ları muhtelif tarihlerde kurtu
luşlarının yıldönümlerini idrak 
etmekte ve bayramlannı sene
den seneye artan bir coşkun
lukla kutlulamaktadırlar. Bu 
cümleden olınak üzere son bir 
hafta zarfında sıra ile Çorlu, 
Lüle burgaz, Babaeski, Kırklar
eli, T ekirdağı kurtuluş bayram
lannı kutlulamışlardır. 

Lütfü Bey 
Bir Kaç GUndUr Hasla 
Vilayet jandarma kumandanı 

Binbaşı Salih Lütfü bey bir 
kaç günden beri hastadır. Vi
layet jandarma kumandanlığını 
vekıileten merkez kaza jandar
ma kumandanı yüzbaşı Hikmet 
bey ifa eylemektedir. 

Seydiköyde 
Hayvan Hastalığı 

Seydiköyünde hayvanlarda 
hastalık çıktığı ve bu yüzden 
bazı hayvanların ölmekte ol
duğu alakadarlara bildirilmiştir. 

......... 



İNSANLIÔIN HALI 
YAZAN : Andre Marlo 

Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
BİRİNCİ KISIM 

-101-
... Sahte bir hayatı kendine 

yaraştıramadığından değil, bu 
sefer bu sahte hayata bürün· 
ınek mecburiyetinde bulundu
ğuna ve belki asıl hayatının 
da bu sahte hayata bağlı ol· 
duğuna şaşıyordu. Bir Çin ba· 
rında durup süpürgelerini ye· 
re bıraktı. İçince içmeğe ihti
tiyacı olmadığını, ancak kendi· 
ni bir tecrübeye daha vurmak 
istediğini anladı. Bar sahibinin 
bozduğu paranın üstünü geri 
verişi onu aydınlatmağa yettti. 
Elbise değiştirdenberi etrafın
daki alem de değişmişti, bu
nun neden ibaret olduğunu an· 
lamak istedi: bu artık aynı ol· 
mıyan bakışlardı. 

Aynı zamanda, nefsi müda· 
fa veya memnuniyet saikasiyle 
yeni hüviyetini herkesin kabul 
eder görünüşü kendisini de bu 
hüviyete daha fazla alıştınyor· 
du. Sanki. bir tesadüf ona ha· 
fit.tının en parlak muvaffakiye· 
tini temin edivermişti. Hayır, 
muhakkak ki insanlar mevcut 
değillerdi, işte neteaim, elbise 
değiştirivermekle insan benli
ğinden kurtuluyor, başkalarına 
göre de başka bir adam ola
biliyordu. Bu, ilk defa olarak 
Çin halkı arasına karıştığı za· 
man duymuş olduğu yadırga· 

manın tıpkısıydı. "Sonra da 
derlerki Fransızca bir hikaye 
kaleme almak o hikayeyi ya· 
şamak değil, yazmaktır!,, 

Süpbrgeleri birer tüfek gibi 
sırtında, merdiveni çıktı, ba
caklarını sürüye sürüye nöbet
çinin önünden geçti ve kendi
ni güvertede buldu. Güverte 
yolcularına katılarak baş tara· 
fa doğru gidip süpürgeleri~i 
bir halat yığının üzerine bırak
tı. Artıp, ilk limana kadar bek
liyeceği bir tehlike yoktu. Fa
kat gene yüreği rahat değildi. 
Güverte yolculanndan bir Ruı 
raklaşıp sordu: 

- Siz gemiden misiniz:? 
Ve cevabı beklemeden de

vam etti: 
- Gemilerde gezmek zevk

li şevdir, değil mi? 
- Bunu sen sonra öğrenir

sin oğlum: Fransızlar seyahati 
severler. Bu bir hadisedir.: 
laf istemem. Kaptanlar birer 
baş belasıdır, ama patronlar da 
öyledir. İnsan gemicilikte doğ· 

ru dürüst uyuyamaz da. Yalnız 
eyi yenilir. içilir. Ben Cenup 
Amerikasında iken gördüm. 
misyonerler vahşilere, latince 
mersiyeler öğretirlerdi. ve bu 
haftalarca sürerdi. Sonra gü· 
nün birinde piskopos gelince 
ses sada kesilirdi: çünkü vah· 
şiler duyduklan saygıdan felce 
uğramışçasına, susarlardı. Ama, 
sanmayınız ki bundan dolayı 
da, mersiye okunmazdı: orman· 
da, yalnız onu dinlemiş olan 
papağanlar, huşu ile mersiyeyi 
okumağa başlarlardı. 

. .. Bir sefer de, on yıl olu
yor, Seleb'ler açığında. kendi
lerini sulara kaptırmış, hindis
tan cevizi kabuğuna benziyen 
arap gemileri gördüm ki ölmüş 
vebalılarla doln idiler ve ölü
lerin kolları da - etrafta uçu
şan martıların gagaları altın· 
da - şöylece denize sarkıyor· 
du .... Evet .... 

Sizin taliiniz varmış. Ben ye
di yıldır gezer dururum, bun· 
lara benzer hiç bir şey gör· 
medim ... 

- İnsan, hayata sanat vası· 
talan ilave etmelidir, tabi sa
nat yapmak için değil, fakat 
hayattan fazla nasibini almak 
ıçın ... 

Karşısındakinin kamına bir 
tokat vurup tedbirli bir adam 
halile hemen arkasını döndü: 
tdnıdığı bir otomobil asma 
merdivenin başında durdu: Fer· 
ral Fransa'ya dönüyordu. 

Bir çocuk, elinde hareket 
çanı olduğu halde güverteyi 
dolaşmağa başladı. Çan:n her 
çalışı Klapik'in kalbinde bir 
aksi-sada gibi ötüyordu. Ken
di kendine: 

"- Avrupa. Bayram bitti. 
Şimdi Avrupa.,, diye söylendi. 

Yaklaşan çan sesi ile bera • 
ber sanki onun karşısına bir 
kurtuluş gibi değil, bir hapis
hane gibi dikiliyordu. Ölüm 
tehlikesi olmasaydı çoktan va· 
pbrdan çıkardı. 

Rusa sordu: 
- Üçüncü mevkiin barıaca· 

ha açıldı mı? 
- Bir saattenberi. Denize 

çıkıncaya kadar herkes oraya 
gidebilir. 

Klapik Rusun koluna girip, 
Haydi gidip sarhoş olalım 

dedi. 
- Sonı, Vaı-

Borsa Haberleri 

Çu. 
465 
377 
361 
289 
195 
131 
1 , 
111 

74 
63 
41 
35 
28 
24 
ıs 
13 
10 

Dün Borsada Yapılan Satışlar 
Uz Um 

Alıcı 1 
9 Nitei 13 75 17 

Fiat 4 GarbiZM A 14 14 
Koo ittihat 10 12 15 2366 YEKÜN 

M J Taranto 10 17 25 incir 
15 33 R Z Franko 6 50 6 50 
18 Zahire Borsası 

S Süleyman 10 
Alyoti Bi. 12 75 
S Celardin 11 24 
K A Kazım 10 50 
AZ Ahmet 8 80 
D Arditi 12 50 
J Taranto M12 

12 Çu. Cinsi Fiat 

Ş Z Galip 12 37 
J Mihridis 10 75 
L Reciyo 12 50 
S Emin 13 
LGalemidis 11 50 
Şım!ak Z 13 75 
Trifonidis D 12 
Cevahirci Z 10 75 

16 9404 Buğday 3 75 
12 37 141 Arpa 3 35 
12 75 18 Mısır 3 50 
12 75 3 Mercimek 6 
13 75 233 Sısam 10 50 
12 87 56 Fasulye 7 25 
16 15 Burçk 4 87 
14 15 Nohut 5 
14 51 Kumdarı 4 75 
15 25 207 KePalamut 220 
13 866 Bal pamuk 42 
10 75 60 Harar " 

4 15 
3 37 
3 50 
6 

10 50 
8 
4 87 
6 
4 75 

415 
46 

Mahkemeye Verildi 
Kara taşta Yeni Türkiye so· 

k • d ilJın a 31 numaralı evde otu-

BUyUcUIUk Yapmı,lar 
Tepecikte Bozkurt sokağın· 

da oturan yetmiş yaşlannda 
Yaşar kızı Pembe, Tepecikte 
oturn Basri karısı Emine ve 
lbrahim oğlu Aliye ailevi 
huzurlarını bozmak maksadile 
büyü yaptığı iddia edilmiş ve 
suçlu cürmü meşhut halinde 
vakalanmıstır. 

tan Asiye hanım namında bir 
ltad.n evini menfaat mukabi
linde randevü mahalli olarak 

i~lettiği iddiasile adliyeye ve· 
tıl ... · t' ... ıs ır. 

·Yeni Aslr . - .. 
Biraz Da ilim.. Hayat Ve Olijnı 

- Baştaraıı 6 ncı sdıittdt - döndüren • girdaplara dalıyor. 
koplar, temyiz ve tefrik imka· Ve ben bu girdapların üzerine 
nını veren boyanmış mikropları eğilmiş bulunuyorum. Ultra Mik
anca~ .öldürdükten sonra gös· roskop cihu:ında gördüğüm 
terebılırler. Hastanelerde, labo· parlak noktalar çin mürekebinin 
ratuvarlarda görülen şey ha· uıolekülleridir. Hiç bitmiyen 
zen en hayretbahş şekiller alan hareketleri su molekülleri ta· 
bir ölüm sahnesidir. Bazı kan rafından tazyik edilmesindendir. 
hastalıklannın mikroplan çiçek· Fakat burada milimetrenin mil· 
!eri andınr. Frengi mikrobu yarda biri kadar olan su mo
erguvani filigranlardan te~ek· leküllerini gönneğe imkan yok· 
kül eder. Bu kafesler har.,ket tur. Bu Ultra Mikroskopun oh· 
etmezler. jektifi karşısında cansız sandı-

Ultra Mikroskop'a gelince ğımız maddeleri teşkil eden 
zıyanın, alimane tevzii sayesin· atomların ihtizazına şahit ol
de nüfuz edilmez uzviyetlerin, maktayız. Birbirile çarpışan, 
maddelerin esrarlı hayatına birbirini defeden atomlar kar· 
şahit olmak imkanını ve ir. şısındayız. Buna, ayaklarımız 
Mü~ahede sahnesine verilen altında çiğnediğimiz çakılların, 
ışık, bunlara fosforlu bir görü· uyuyan bataklıktaki suların 
nüş bahşeder. Fakat burada da gizledikleri moleküller arasında 
ancak ziyanın temevvüclerine ebedi hareketin varlığına, brow
üstün olan varlıkları görebilen nien hareketi deniliyor. 
gözlerimizin kusuru yüzünd..:n M. Lecomte şunlan ilave 
görebildiklerimiz mahduttur. etti: 
Hallbuki, zıya dalgalan altında - Şimdi gördükleriniz bir 
neler neler saklıdır. Hudutsuz futbol maçına benzetilebilir. 
derecede küçük olan varlıklar O suretteki, başka bir seyyare· 
alemine daha fazla nufuz et· de oynanılan bu futbol ma· 
mek limidi şimdilik yoktur. çında top sizin gi;;rebileccğiniz 
Meğer ki bu mahzurları kaldı· kadar büyüktür, Fakat oynı· 
ran yeni bir icatta bulunulsun. yanlan görmeğe imkan yoktur. 

M. Lcomte Du Nouy bana Burade kendiliğinden bir mu· 
Çin mürekebinin moleküllerini kayese akla geliyor. Ultra mik
göstermek istedi. Objektifin roskopta gördüklerim süt yoluna 
altında bulunan bir cam tüp benziyor. Namütenahi bir bü
içındekı suya bir damla akıttı. y<;klükle namütenahi bir küçük· 
Ark !imhasını yaktı. Cihazın lük karşılaşıyor. Her ikisi de 
ayarını yaptıktan sonra çekildi. aynı derecede esrarengiz, aynı 
Ve bana "Buyurunuz. Bakınız,, derecede nüfuz edilmez iki 
dedi. alemdir. Profesör Lecomte gü· 

Zaten muaz:ı:am ve mıkrosko
bik iki telakki arasında 
kontrolu kabil yakınlıklar vardır. 
Fizik gö5teriyor ki elektronların 
etratında döndükleri atomun 
çekirdeği semanın nebilöz ta· 
bakasından varlığı keşfedilen 
Helium gazının izlerini taşıyor. 
llüyük l>ilginlerden Enstein,yeni 
kurduğu bir fareziye mucibince 
alemin namütenahi olmadığını 
iddia ediyor. Ona göre berşey 
münhanidir. 

Mahrekler asla müstakim 
hat olamazlar. Bunlar bir mün· 
hani çizerek kendi Üzerlerine 
dönerler. Yani alemin hudut· 
larını çizerler. Bu hududun 
uzaklığı ziyanın yüz milyon 
senede katettiği mesafeye mu
adildir. Yani 946 milyar 80 
milyon milyar kilometredir. 

Alimlerin bütün bu hesapları 
cidden insanı susatıyor. Ensti· 
tüden çıkarken içtiğim bir bar· 
dak bira ile mideme düşen 
namüt~nabi molekül ve atom
lan hiç düşünmedim. 
C::J.au.cl.e :aıa.uc:ı-ı.arcl. 

Fransada 

Yabancı İşçiler 
Paris, 18 ( H. R ) - İşsizlik 

meselesini tetkik eden komis· 
yonun raporuna göre 1932 de 
Fransada çalışan yabancı işçi
ler bir buçuk milyona vardık· 
!arı halde şimdi 816000 e in· 
mişlerdir. Bu miktarın daha da 

Oraya yaklaşırken göreceğim !erek ilave etti: 
şeylerin benim için büyük bir •·insan, kendi boyuna göre azaltılması için tedbirler alı-
keşfe muadil olacağını hissedi- ölçü esasları kurdu. Metre gi- nacaktır. 
yordum. Karanlık bir zemin bi. Böylece kendini nam!itena· 
üzerinde gümüşlü yıldızlar be- hi büyüklükle namtenahi kü
lirdi. Karmakarışık daimi bir çüklük arasında farzediyor. 
hareket içindeydiler. Oynıyor· Bu faraziye doğru mudur? 
!ardı. Gözümden bir kaç san· insan bir elektronun yerinde 
timetre uzakta bulunan bu var• -olsaydı kuracağı ölçü kendi bo
lıklar o kadar uzakta benzi- yu ile mütenssik olacak, ve hiç 
yorlardı ki ... Bazen daha büyük hüphesiz kendi dununda na
bir vücut, bir seyyare gibi di- mütenahi bir küçüklük alemi 
ğerlerinden ayrıliyor, sonra baş daha görecekti.,, 

Samuel lnsull 
Muhakeme Ayın Yirmi 

ikisinde Bitiyor 
ŞiKAGO, 17 (A.A) - Sa-

muel İnsull ile suç ortaklarının 
muhakemeleri bitmek üzeredir. 
Jüri heyeti ayın 22 sinde mü

zakerelerine başlıyacaktır. 

iz.mır Mektepleri 
I omisyonundan: 

Mübayaa 1 Muhterem Müşte

671 lira 56 kuruş keşif bedelli erkek lisesinin ön cephe ihata 
dıvarı için resmi ve keşfi mucibince ve pazarlıkla demir kapı· 
!arla korkuluk yaptırılacaktır. Pazarlık 20/11/934 salı günü saat 
15 dedir. Resim, keşif ve şartlarını görmek üzere her gün pa· 
zarlığa girişmek için de ~o 7,5 muvakkat teminat mektubu veya 

~ali~e ve~ne ~akbuzlarile tayin olunan gün ve saatta erkek 
lısesındekı komısyona gelmeleri ilan olunur. 5000 (952) 

lzmir Muhasebei-Hususiye Mü
dürlüğünden; 
No. Kıymeti 

L. K. 
1 Birinci Kordonda arsa 10817 25 

verilen bedel 
L. 

8311 
metre murabbaı 

712,15 
İdarei hususiyei vilayete ait birinci kordonda kain 1 numara! 

ars~nın mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkanlmış ise d~ 
venlen ~ede! haddi layık görülmediğinden müzayedenin açık 
~!ara~ b~r ay .~arfı~da pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. Ve 
ıst~klılerın encumenın toplandığı her Pazar ve Çarşamba gün-
1.erı saat 9 dan 12 ye kadar encümeni vilayete gelmeleri. 

4986 (947) 

rilerimize Müjde 
Yeni Emniyet Hasan Bas
ri terzihanesi bayram 
mUnasebeltle halka ko
laylık için açıldı. Hemen 

koşunuz 
İmalathane ve atölyemiz ku

yunıcular çarşısında 22, 24, 26, 
28 numaralara müracaat ve 
teşrif buyurunuz. 

Fiyatlar gayet ucuzdur. 
Yerli çulaki bir provalı te· 

miz i~ 11 lira, Nezaket yerli 
iki provalı temiz harç ve dikiş 
15 lira. 

iyi kazmir çifte provalı temiz 
harç ve dikiş 22 liradır. 

Müracaatları rica olunur. 
(945) 2-6 

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

Zayi 
Urla Noterliğinden tasdikli 

mührümü kaybettim. Yenisini 
çıkarttığımdan eskisinin kıy· 
meti kalmadığı ilan olunur. 

Seferihisar Ulamış kö
yünden Eyüp oğlu ölü 

Halil kızı Hatice 
4991 (954) 
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Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
. lzı~~r~e acentanıız yoktur. Be~ sandıktan vukarı her ticarcthaneııin 

sıparışını k::ıbul ed.i~nruz. .Ankara Ornıan Çif tli.~i ,\l iidürhıgüne nıüra
c~~t. Faz)~ ızahat ıçın lznıırde Ege Palas Ye Şehir gazinosu nıüsteciri 
Turkmenoglu Murat beyden alınabilir. 
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Düzeltme 
Dünkü sayımızın birinci sa· 

hifesinde " Hariciye Vekilimiz 
Cenevrede ., başlığı altındaki 
iki satır, o haberin aksine bir 
mana verilecek surette karış· 
mıştır. Okuyucularımız haberi 
okuyunca başlıktaki yanlışı an
lamışlardır. Özür dileriz. 

Kemalpaşa İcra Memurlu· 
ğundan: 

İzmirde Kavalar zade Şem
seddin beye borçlu Parsadan 
Y angöz oğlu İbrahim ağanın 
bu borcundan dolayı 12/7 /933 
tarihinde arttırma neticesinde 
muhammen kımetinin o;, 75 şi 
bulamadığından beş seneye te
cil edilen borcun birinci taksiti 
tediye edilmediğinden umumi 
hükümler dairesinde satılması· 
na karar verilen borçlunun 
ulu yolu mevkiinde Ş. Hafız 
ısmailG. tariki am: Ş. Yetim 
Hüseyin G. yol ile mahdut 40 
dönüm bağın 256 sehim itiba· 
rile 48 sehmi yeniden arttır· 
maya vazolunmuştur. Taliplerin 
satış günü olan 5/12/934 tari
hine müsadif Çarşamba günü 
saat 11 de Kemalpaşa İcra 
memurluğuna lüzumu müraca
atları ilin olunur. 4987 (956) 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

İkibin ikiyüz lira kıymeti 
muhammeneli İ:ımirde Karşıya
kada Donanmacı malıalıesinin 
Talat bey sokağında 45 numa· 
ralı maa bahçe hanenin tamamı 
şuyuun izalesi zımnında açık 
artırmaya çıkanlmıştır Birinci 
açık arttırma 22-12-934 tari· 
hinde saat onbirde dairede icra 
edilecek, kıymeti muhammene
nin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde onbeş gün müd
detle temdit edilerek ikinci 
açık arttırma 6-1-935 tarihinde 
saat onbirde icra edilecektir. 
Talip olanların kıymeti muham· 
menenin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat akçesi ver· 
meleri lazımdır. Daireye t:ılik 
olunan açık artırma şartname· 
sini herkes okuyabileceği gibi 
bu hususa ait 934/8188 numa· 
ralı dosyada müşterilere irae 
ve tafsilatı lazıme verilir. Hak
ları tapu senedile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını faiz 
ve masrafa dair olan iddiala· 
rını evrakı müsbitelerile yırmi 
gün içinde daireye bildirme
leı i lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillile sabit olma· 
dıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları ilan 
olunur. 5005 (951) 

İzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Müddei kimyager Abdüs
selam bey tarafından müddei
aleyh Ankarada nümune has
tanesi eczacılanndan eczacı 

Cevdet bey aleyhine ikame 
edilen doksan lira alacak 
davasından dolayı müddeialeyh 
namına yazılarak gönderilen 
davetiye arakasının bili tebliğ 
iade edilmesi ve bulunmaması 
hasebilc müddeinin talebi üze· 
rine müddeialeyh Cevdet beye 
gazete ile ilanen tebligat icra
sına karar verilerek bu baptaki 
muhakeme 1112/934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
ona bırakılmış olduğundan yev
mi ve vakti mezkürda müddei 
aleyhin bizzat ispatı vücut 
etmesi ve yahut tarafından 
musaddak bir vekil göndermesi 
aksi takdirde müddeialeyh 
hakkında gıyap kararı · verile
rek istenilecek muamelenin 
yapılacağı tebliğ ma!lamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

5007 (948) 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUğünden: 

1051 Numaralı Palamut 
20/11/934 tarihinden 31/8/ 

1935 tarihine kadar Çifte!rah
veden İzmire taşınacak Pa!amu
du~ beher tonundan 697 1/2 
kuruş ve tırnağın da 775 ku
ruş ücreti nakliye alınacaktır. 



SahHe to 

Tecrübeli Bir 
Muallim 

Tecrübeli ve değerli bir mu
allim ilk ve orta mektep tale
belerine hususi dersler ver
mektedir. 

İstiyenlerin idarehanemizde 
(l eki) bey namına tahriren ve
ya şifahen müracaat edebi-
lirler. 2-6 

Sablık Depo 
ikinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
katı gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
ıeyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekir beye 
müracaatları. 2-15 

Efendim, 
Kiracısı bulunduğum Asri 

ıinemada hiç bir kimse ile şe

rik olmadığımı ve bu şekilde 
aktedilmiş mukavelem de ol
madığını gördüğüm lüzum üze
rine muhterem gazetenizin mü
nasip mahallinde ilanını rica 
eder bilvesile hürmetlerimi su
narım efendim. 

Asri sinema müsteciri 
KEMAL 

4900 (955) 

İzmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

İzmlrde mukim Ali kızı Mak
bule H. tarafından kocası İz
mirde Gôztepede Mısırlı cad
desinde 308 numaralı Şaban 
oglu şoför Raif efendi aleyhine 
açtığı boşanma davası üzerine 
berayı tebliğ gönderilen dave
tiye ve arzuhal sureti ikamet
gahı meçhul bulunduğundan 

bahisle bilatebliğ iade edilmek
le müddeiye vekilinin talebile 
bu baptaki tebliğatın ilanen 
İcrasına ve arzuhal suretinin 
mahkeme divanhanesine tali
kine ve tahkikatının 1112/934 
Pazartesi gününe bırakılmış 

olduğundan mumaileyh Raif 
efendinin mezkur günde saat 
on raddelerinde asaleten veya 
vekaleten tahkikat hakimi nez
dine hazır bulunması aksi tak
dirde aleyhinde gıyap kararı 
verileceği H. U. M. K. nun teb
liğat faslına tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 5009 (946) 

İzmir Belediyesinden: 
1 - 95 numaralı adanın 17 

numaralı arsasının satışı kapalı 

müzayede ile 11112/934 de saat 
16 dadır. 

2 - 85 ,.danın 16 numaralı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11112/934 de saat 16 dadır. 

3 - 87 adanın 88 numaralı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11112/934 de saat 16 dadır. 

4 - 83 adanın 47 numaralı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11112/934 saat 16 dadır. 

5 - 93 adanın 6 numaralı 
arsasının satışı açık müzayede 
ile 11/12/934 de saat 16 dır. 
İzahat için başkatipliğe, iştirak 
için de söylenen gün ve saatte 
depozito makbuzlarile belediye 
encümenine müracaat. 

19-29 5003 (949) 
- Süvari mahallesinin mora

hane çıkmazında Hasan ve 
Mustafa efendilerle Hatice ve 
Fatma hanımlara ait 37 metre 
,nurabbaındaki arsanın yola kal
bedilmek üzere 148 lira bedel
ıe istimlakine karar verilmiş ve 
menafii umumiyeye aidiyeti 
tasdik edilmiştir. Alakadaranın 
bir itirazı olduğn takdirde 9 
gün zarfında vilayet yüksek 
makamına mÜ{acaatlan · ilan 
olunur. ~ ( 950 ) 

Ye11l"Asır· 

1 

Dahlllye 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• ~ •ı•r~~ a ~ı•~••• 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

İki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Baş durak 

ha.mdi :N'ftzhet 

Sıhhat Eczanesi 

• . . . . . . . 
. . 
. . . . 
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Umum Hastaların l1azarı 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 vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 

MÜTEHASSISI 

Fa.hrl Rlza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
3 - 20 (355 S.7 

Birinci Sınıf l\lutahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hftseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S: Çivici Hamam MUHU Sokak 

Tahsin Bey Hastanesi 
12-26 (764 

San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SAN İN 
Dişlerinizi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
m kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 

ferahlık verır, 

dişlerinizin çü
rümesine man 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diı macuau 

Sahlık 
İncir Bahçesi 

Aydının Germencik nahiye
sinin Üzümlü karyesi civarında 
bir kıtada yüz seksen dönüm 
incir bahçesi satılıktır. Arzu 
edenlerin Aydında Çankaya 
caddesinde 5 numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 
müracaatları. (3-10) 934 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadd~
sind~ 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder . 

Telefon : 2987 

s 7 (248 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 
rw « mı acr w 

Göz Tabibi 

lüttü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

ikinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

DOK.TOR 

Hatip Oğ. Esat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 534 

H. 3 25 

Talebe Velilerine 

• KIŞ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sabş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

ALGOPAN 
Qiş Ve baş Ağrıla
rı için En Faideli Ve 

Tesirli ilaç 
( Algopan Cevat ) dır 

( 1 - 6 - 12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba
lajda her eczaneden isteyiniz. 

- ... ~~~~~~~ 
Toptan Satış Mahalli: 
lstaııbulda Bah~ekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depo lı r ire Eczanelerde 
Vardır. İsrarla ALGOPANI lsteylnlr. 

Ne 
Ne 

Vaotus, Ne Ihlamur 
Havlu, T. diyot 

Nezlen.zi Geçireınez 

Selamet 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, burnu, ciğerleri, bu
ga21 mikroptan korur. 

İlk mekteplerde okuyan ve 1 
b 

sme dikkat 
er hangi bir dersten geri kai-

l mış çocuklara ders verilir. Mu- SELAı\lET FERiT 
allim derslerini talebelerin ev- Umumi depo : 

• )erinde verir. İsteyenlerin İzmir s. FERiT 

• 
1 

1 
borsasında zahire simsarı Şem-
settin beye müraeaatı;r_ı. 

10 
ifa Eczanesi 

' lml!ll!!!!llll~~~~lliıı!ı!~----............ ~ ....................... ~ı 
1 Emlak Ve Eytam Bankasından; 

Esas No. Mevkii No. Cinsi Depozito lir• 
396 İzmir İııtiklil mahallesi İkiçeşmelik caddesi 33/35 Asri ainema binası ve dükkan 3000 . 
Mevki ve numarası yukarıda yazılı Asri sinema binasının peıin para ile sabtı 26/11/934 Pazarte•'. 

glinü aaat on bire kadar kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. ihale Ankarada idare mecli•• 
tarafından yapılacaktır. Talip olanların depozitosunu veznemize yatırarak bedeli mukabilinde 
alacakları prtaameyi imza ve teklif mektubuna lef etmeleri ve miadından evvel tube müdürlüi'Ü11: 

·t~ eylemeleri !Aaımclır. Daha fazla malumat almak istiyenler ıubemiz Eml;k servisine müraca• 
ı~er. 11-19-25 4816 (903) 
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N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
NİEDERW ALO vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 15 birinci 
k~nunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HANSBURG vapuru 24 
ikinci teırinde Hamburg ve 
Anven limanlanndan tahliye 
ıçın bekleniyor . Anven 
Rotterdam ve Hamburg li
manlanna hamule alacakbr. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuen ve 
Direkte yük alacakhr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru Halen li

manımızda olup Nevyork, 
Baston ve Filidelfiya ve Nor
folk i~in yük alacakbr. 

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

EXPORTER vapuru 30 teş
rinisanide bekleniyor Nevyork, 
Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacakbr. 

JOHNSON LINE LTD. 
QTERNMORE vapuru 25 

teşrinisade bekleniyor. Anvers 
ve Liverpuldan yük çıkardık
tan sonra Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braile için yük ala
cakbr. 
GANDIAN PACIFIC STEAM 
SH!P AND RAIL WA Y CIES 

Liv~rpul, MontreaJ, St. Jhon 
ve Halifaka tarikile Kaaaclamn 
tekmil tehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

İzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini istifası zım
nında tahb hacze alınan esasa-
b beytiyeye mllteallik eşya 20-
11-934 Sah günü saat on dört
te birinci artbrması ve muham
men kıymeti % 75 tini bulma
dığı takdirde 22-11-934 Per
ıembe giinii saat on üçte aleni 
müzayede ile yeni müzayede 
bedesteninde sahlacağından 
talip olanlann yevmi mezkdrda 
kazır bulunmalan lüzumu ilan 
olunur. 

4993 ( 953) 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru yirmi iki 
teşrinisaniden 28 teşrinisaniye 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanlan için yük 
alacakbr. 

OBERON vapuru 24 teşrini 
ıaniden 28 teşrinisaniye kadar 
Anven, Amsterdam, Rotter
dam ve Hamburg için yük ala
cakbr. 

ORESTES vapur 10 kanu
nuevvelden 12 kanunuevvele 

kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacakbr. 

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kinunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

BLALAND motörti 19 teş
rinisanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
borg ve Skandinavya limanlan 
için yük alacakbr. 

HEMLAND motörü 2 kinunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beıg ve Iskandinavya liman
lan için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 22 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
tebore , Os1~ ve iskandinavya 
için yük alacaktır. 
SERVİCE MARiTIM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
SUÇEAVA vapuru yirmi iki 

teşrinisanide beklenmekte olup 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 9 kA
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulanıiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kinunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
gtinde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yoku ve hamule kabul eder. 
ılindaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon : 2004-2005 

Makine Ve lnıaatı Bahriye Miltehaaaı111 

ETUP UEllAI~ 
Makine imalathanesi 

Halımal,?11 0.:ır~11ı ~ uıuıua ôO 

M ütııeııeaemin 
mamotA.tı 

o'n rak 

a<let mak ı ne 
l ımırlle 

f 11a l ı ytıltedi r. 

A lakadarhı -
ı ın lııı makine· 

faahyet 
tarzları hRkkındA malt\mRt Rlmlllıtrını tınAİVfl f'cl ~ ri ı . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}llf1hane Ve Un DetJirmenleri 

için hılomom alitt Te edE1vllt ımlll edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz"Zgen 
Her boyda Ye her kuTnt 

te her 0!111 mahrukat tl&erine 

Blhlmum DPnlz Jılerl 
Dorbinler, tnlombalar Y• 

teaiutı mibanikiye Hanıtör Yt 

Y!nçler ye aair ı,ıer dernhtt 
v11 kahol fıcJilir. 

Yeni Aeır 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHMIL iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

ALGERIAN vapuru 20 
ikinci teşrinde Londra ve 
Holle yükliyecektir. 

ROUMELIAN vapuru on se
kiz ikinci teşrinde gelip 21 
ikinci teşrine kadar Liverpool 
ve Glaskov için yükliyecektir. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ROUMELIAN Liverpool ve 

Swanseadan on ikinci teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvers, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teş
rine doğru 

GOURKO Anvern, HulJ ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 
doğru 

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

m~ı::uı ( ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden &türü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ketlerimizin ihzanna başlan
mıştır. Dükkinında satmak 
Ozer~ b:zJe.l p:ı'<:et alan esnaf 
ihtiya;.larmı te;nin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler S - 10 
kuru,tur. Karadeniz malı 

S 1 tozunun zarif kutu
.a e p ları yalnız 1 s ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

tozu emsaline 

J JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
iZMiR, PiRE TRiYESTE VE 

SUSAK iÇIN MUNTAZAM 
HAFfALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa
lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 

1111/934 S.S SRBIN 
141111934 S.S BEOGRAD 
21/11/934 BLED 
28/111934 SRBIN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolculan 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafıilit 
J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

METALLüM 
Lambalarını t~rcib 

edenler hiç bir za. 
man ahlanmamıt· 

Jardır. 

Çünki: 
Kmeahn• naza 

ı ao aarlıyah az 
ı~ı~ı hol yegAne 
lamballır. 

Hn bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

f'lı ktrık malzeme 
t ıca ret ha Dlflİ 
p,et•malcıhır 

TEL[f ON 3323 
..._._. _______ r -

Işıldak Bulaşık ve ~ila 

faik va daha ucuz olmuına rağmen iki tiirlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atili, Blak Flag, 

Flayozen sinek iliçlannın her boyda kapalı kutulan vardır. Dök-

mesinin litresi yalnız 100 kuruıtur. 

ARTI• kumaş boyalanmızın tecriibesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yinlii 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rasbk saç boyasım 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan sabı merkezi. 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunlan, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, listikten mutamma 
mustarda, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaşır için aoda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : aaaa 

lzmir Defterdarlığından: 
Sahiplerinin vergi borçlannın temini tahsili için nabr zade 

mahallesinin müftü birinci çıkmazında 7 yeni emlik numaralı 

hane tahsili emval kanununa tevfikan haciz edilnıit ve tarihi 
ilindan itibaren 21 gün mllddetle müzayedeye çıkarılmış oldu
ğundan almak ve milzayede oartlanm öğrenmek iatiyenlerin def· 
terdarhk tabailit kalemine milracaatlan. 

. S-:-12-19 4745 (760) " 

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 lltif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalanndan ara-

(993) 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

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

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

Şimdi çok mesudum. Çilnkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Danada anlat kuzum. 
- Çok kolay. Yiiksek berber mektebinin Atine ve Bük-

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 
bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yapbğı tetkik se
yahabndan yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere 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. Fasla olarak Parisin son keıfiyabna Pariain en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hammların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

- Aman bana da adreıini ver gideyim. · 
- S6yliyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç 

yeni binada B. Sıtkı. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yemişte: Eıki Şeyh Mehmet Geylani yeni ahı çelebi mahalle

sinin Kafesli sokağında tamam kirgir iki kattan ibaret ve elye-v!ll 
şekerleme fabrikası olarak kullanılan 1, 3, S No. lu mağzanıll 

hazineye ait 11953910/37324800 hissesi: 8878600 hissesinin bedeli 
olan 9449 lira elli kuruş dört sene ve dört müsavi taksitle naktell 
ve 2016900 hissesinin bedeli olan 1891,27 kuruş nakten vey• 
mibadil vesikası olarak defaten ve 1058410 hisse bedeli oı.-

992 lira 58 kuruş da nakten ve defaten verilmek şariile cemall 
12333 lira 35 kuruş bedel üzerinden kapalı zarf usulile sahla'" 
cakbr. isteklilerin 3-12-934 Pazartesi güni saat 12 buçuğa kaclat 
925 liradan ibaret muvakkat pey akçelerile teklifnameleriıd 
komisyon riyasetine tevdi etmeleri. 13-19-25-1 4843 (917J 

PLATT 
Makina F abrikasmın 

NAMDAR ÇIKRIGı 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. a•ta P. K. No. aa• İZMIR 


