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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
~ ! Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 

General Görlng Romada 
; Roma, 13 (Ö.R) - Alman devlet 

---
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reisinin büyük mesai arkadaşı General 
Göring nkşam saat 21 de beraberinde 
hayam olduğu halde tayyarcsiyle Ber
Jinden Romaya hareket t:tmiştir. Ge
neral burada ltalyan şefi tarafından 
karşılanmıştır. 

Fiatl " s ,, kuruştur. Cmn1ıuriyetiu Ve Eserinin Be'kçisi, Sabtı1ılat"t Çıkar Siyasi GacetecUr Yeni Aınr matbaasmda bası!mıştır. 
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imdi d I ngilterenin 
a masına imkin 

Fransa ile ciyni safta 
olmadığı bildiriliyor 

• a • 1 

Piyasayı ·azy ·ıc mi . 
et ek is iyor ar? 

Geçen yıl bu aylarda vnpur 
acentalarmm memurları kapı 

kapı dolaşarak vapurlarına mal 
temin eyJemek için tacirl"re 
yalvarıyorlardı. Hatta memur
larının mürocaatlerini de küfi 
g3rmiyerek ncenta sahipleri, 
bizzat hususi kombinezonlarla 
yük elde etmek iç n ihracatçı
lara başvurmaktan, hususi 
ziyaretler yapmaktan geri kal
ıoıyorlardı. 

ÇOnkU aralanndaki anlaşma 
bo:r.ulmuş, ıiddetli bir rekabe-
tin tesirleri altında çalışmak 
zaruretini duymuşlardı. 

iş mevsimine takaddüm eden 
aylardo Hamburgda cereyan 

eden görüşmelerde tröst ye
niden ihya edildi. Son defa 
Vıyana toplantılarında da ta
rifelerin tezyidi kararlaştırıldı. 
Tarifelerin gayri tabii bir şe
kilde yükseltilmesinin doğura
t'.ağı menfi cereyanları önle
mek için de kendilerince güzel 
bir tazyik yolu seçildi. lzmjre 
uğrayan vapurların adedini ek
siltmek suretiyle bir vapur 
buhranı yaratıldı. Bugün ihra
cd tacirleri fiat tezyidini dü
şünecek mevkide bulunmıyorlar. 

Yaptıklnr1 satışları, giriştik
leri tanbbütlcri yerine getire
bilmek için yükliyecekleri mal
lara vapur temini için acenta
lnrn yalvarmakla meşguldürier. 

Geçen sene kendilerine ya
pılan ricaları bu defa tüccarlar, 
acentalara yapmak mecburiyeti 
ile karşılaşıyorlar. 

Mesela üç be~ yüz ton mal 
yüklemek istiyen bir tüccarın 
müracaatine acenİ:alnrın ver
diği cevap şu oluyor: 

'
1Vapar yok. Bakalım beş 

on gün sonra birşey yapmağa 
çahşacağız. Hatırınız için belki 
falan vapurda bir iki yü:r. ton
luk yer bulabiliri1~ Vesaire 
gibi ... ,, 

Kime ve neye bahr yapı
yorlar? Bunu anlamak zor de· 
ğitdir. 

Vaıiyet gayet açık ve sarih
tir. Tarifelerin teıyidini meşru 
ve mazur göstermek için kas
ten bir buhran yaratılmışt.r. 
Buhran Hiper yapılarak yüksek 
tarifeleri hnımettirmek yolu
na dökülünmüştür. 

Amma onların istediği nav
lunu ödemeye hazır olduklarını 
bildiren tüccarlara da acenta
lar pekala vapur bulmnlrta ve 
mallarını kabul etmektedirler. 

Muamelelerin cereyan tarzı 

açıkça gösteriyor ki vapurcu· 
ların tröstü yalnız tarifeleri 
tezyit ile kalmamış ve piya· 
sayı ta:r.yik eylemek yoluuı:o da 

girmiştir. 1 
- So11u 2 na savJa 
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lstanbul 13 (Yeni Asır mu
habirinden) - Başvekil ismet 
lnönü ve Hariciye vekili Tevfik 
Rilştü Aras yarın "bugün,, şeh
rimizde beklenmektedir. Ken
dileri ATATÜRK'e mülôki ola
caklnrdır. 

Ankarada kuvvetle şayi ol
duğuna göre Başvkil ismet 
loönü, Milletler cemiyetinin 
ayın yirmi birindeki toplatısma 
bizzat iştirak için Ceoevreye 

/Jliyük Şet, /Jaşvtlul Jı;mel fn611li~le ııöıü üı•oıJaı - Sonu alllntı salutede _ 
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hadiseleri içtimai "Times ,, de tetkik • • 
ıçın •. hak veriyor bize 

Ankarada toplanacak tıp kongresi Harici siyasetteki dürüst 
" ,, örüşecek lüğümüz takdir ediliyor 
Kongre raportörleri tayin edildi. Kongre Sıhhat Vekili Türkiyeyi gücendirecek bir kararın 

tarafından açılacak, alimler iştirak edecektir çıkmıyacağı zannediliyor 
Londra, 13 (A.A)

Royter ajansı bildi· 

Büyük kar fırtınası var Reyhaniye tezahüratı çok güzel geçti 

Karaman ağıllarına kurt Köylerden akın akın gelen köylüler 
sürüleri hücum etmiştir " Yaşasın Atatürk ,, diye bağırdılar 

Kurtlar bir erkeği parçaladı. 
Bir kadın soğuktan dondu 

l 

l(nnı-adan 

Kon a 13 ( Yeni Asır ) -
• on } iımi dört saat ı.arfanda 
f sı a ıı har ) uğmışhr. Konya 
imdiye kadu böyle şiddetli 

····----·-·.,-. 

bir eöıiiı~iş 

1 

kış ve bu kadar nnla kar gör
memişti Bazı kazalarla müna• 
kalat · e :1miştir. 

- ıı 11 4 ünıiJ ıavJada -

Hanan 'lılar: Biz Türküz, diyorlar •• 
Şam, 13 (Ô. R) - Kanunu· 

saninin dokuzunda Reyhaniye
de Türk ahali tarafından ya
pılan büyjik tezahi ratta, kör 
Jerden saatlerce nkm aluo ge
len köylüler: 

- Yaşasın Atatürk, yaşasm 
Hatay istiklali .. 

Diye bağırıyorlardı. Türk 
köylü lrnd ınlarının da erkekle
rin yanında yr.r aldıkları, ayni 
hararetle tezahürata iştirak et
tik 'cri görülmekte idi. 

Halep 13 (Ô.R) - Sancağa 
hariçten yeni kuvvetler gön
derilmiştir. Hanan aşireti reisi 
Mahmut, aşiret halkına şapka 
giydirm1şt r. Hananlılar : 

- Biz TOrkOı, daima Türk 
kalacağız, demişlerdir. 

Antakya, 13 (Yeni Asır) -

Antakya lısesi 
Havos Ajansı bildiriyor: 

Dün nraplnrm yaptıkları nü
ma>•İşe Türkler hemen muka
bele etmişlerdir, Kamyonlarla 
köylerden ge'en holk. bu nü
mayişlere iştirôk etmiştir. Arap 
nümayişçiler köylerine iade 
edilmişlerdir. Çarşılar hf..li ka-
palıdır. Yalnız • iaşe ihtiyacını 
temin içın bazı dükkfinlar 
açıktır. 

Halep, 13 (Ô.R) - lskcn
derun mutasarrıfı hacı lbrahim 
Efe Mısır ulemasına telgrafla 
mürncaot ederek Müslümanla
rın şapka giymelerine cevaz 
olup olmadığını sormuştur. Mı
sırdan fetva şeklinde gelen bir 
te'grafta şapka giymenin hiçbir 
m hıuru olmadığı bildirilmi tir. 

a.t.;>teki Vahdet gazetesi 
- .. om• tı lfl('l salu/ta~ -
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Piyasayı tazyik mi 
etmek istiyorlar? 

YENi ASIR -
On aylı 

ihracat 
•• • 

muvazenemız 
Türkiyenin 936 illi oa 

umum ithalatı 75 milyoe 
- Boştaıa/ı 1 nd say/ada -
ihracat maUanmw üç beı 

kitinin kazanç bırslanna oyun· 
ca1t yapacak bir mevkide bu· 
•nmıyorm. Ôdeaecek naTlun
far tamamen ihracat mallan
mıza yildenecektir. ihracat 
tacirlerimizi bilyücek xararlara 
ıokacakhr. 

937 Enternasyonal Fuarı 
bin lira, ihracatı ise 86 
838 bin lira değerindedir. 
da lehimize olarak 14 
732 bin lira fark husule 
miştir. 

Bir ihracatça &abf yaparken 
mutlaka ödeyeceği navlunlan 
gözönünde tutacak,masrafJarını 
hesap eyliyecek ve ona göre 
m6bayaatını yapacaktır. 

Define 
Arayanlar 
Mahkemede 

Fuar komitesi bütün viliyetlere ve 
Ticaret odalarına davetiye gönderdi 

Bo fark 935 senesinde 
milyon 286 lira .idi. 

Umum ihracat ve itbı 
mızda ülkeler içinde en b 
rakamı dolduran Almanya 
muştur. 

Binaenaleyh her şeyden önce 
Tapurcular ve acentalar tröstü 
müstahsile bir darbedir. 

Bundan başka bugtin için de 
ihracatçıların zararınadır. 

Çünkü üç ay evvel satış ya
pan bir ihracatçı, navlunu ev· 
velki hesabına nazaran yüzde 
ktrk fazlasiyle ödemek mecbu
riyeti ile karşılaşmışhr. Bütün 
bu vaziyetlerin doğuracağı ne• 
tayiç, topyekün ulusal ekono• 
mimize tevcih otunmuş bir ha-
reketin, bir husumetin ifade· 
sidir. 

Bizim düşüncemize göre se
bepsiz olarak aralarında tröst 
vücuda getiren ve ulusal eko
nomimize darhe vurmak isti-
yenler derhal kanuni takibata 
maru:ı bırakılmalıdır. 

T röslü insafa getirecek 
fili ve seri tedbir rekabet İm• 
kanlarını hazırlamak olduğuna 
göre bu yolda kararlar almakta 
gecikmemelidir. 

Nihayet ihracat maUanmızı 
zaman zaman kazanç bırslanna 
oyuncak yapan gayri milli un
surJarı bu işlerden uzaklaştır-

manın ve vapur acenteliklerini 
de milli ellere geçirmenin yol-
ları bulunmalıdır. 

Piyasayı tazyik etmek cüre
tini gösterenlere kartı hükft-
metin seyirci kalmıyacağı şOp· 
hesizdir. Nitekim lkbsat Ve-
kaleti bu ehemmiyetli mevzuu 
muhtelif elemanlarına tetkik 
ettirmektedir. Dileğimiz alına
cak tedbirlerin seri ve çok 
ciddi olmasıdır. 
~ak.kı C>oakoğıu. 

Yangın 
Sabaha • karşı aaat dörtte 

Balcılar caddesini tehdit eden 
atq Kömilrcüler içinde Arap 
hancısı Mustafa ile jandarma 
yüzbaphğından mütekait Ke· 
nanın sahibi bulundujıl bir çab 
altmda dört diikkin dört oda 
ve bir koridordan ibaret olan 
iki katlı ahşap binanm bekir 
odalarından Balcılar caddesine 
nazır bir odada yatan kasap 
Giritli Ramazanın yakbğı man-
galın devrilmesinden çıkarak 
derhal büyümek istidadını gös
termiş ve bu odanın albna dü· 
şen Balcılar caddesinde 103 
105 sayılı kasap diikkinJarınm 
tavanlarına bu!aşmış ise de ta-
ıban ve tavanların tahminen sekiz 
metrelik yeri kısmen yandığı gö· 
rülmüş, yetişen itfaiyenin aldığı 
tedbir sayesinde basbralmışhr. 

Zarar 30-40 lira raddesio
dedir. Binaların sigortah olup 
olmadıkları henüz anl•plama
mışhr. 

---Haklarında beraet 
kararı verlldl 

Karşıyaka ve Cumaovası ci
varında bir çiftlikte üç teneke 
altın gömülü bulunduğunu ha
ber alan üç kişi son zamanda 
lzmire civar vilayetlerden birin· 
den gelmiş ve bu defineyi ara· 
mak için vilayetten müsaade 
almadan, evvelemirde yerını 
tespit etmek üzere bu çiftliği 
aramağa çalcmışlar•lı. Ahmet 
Hamdi, Ômer ve lımaiJ ad
larnn taııyan bu Oç pbıs defi· 
nenin yerını tesbit ettikten 
sonra vilayete istida ile mllra· 
caat edip araıbrma ruhsatiyesi 
istiyecekJerdi. 

Bunların Karııyaka Te Cu
maovasında dolaılıklan zabı
taca haber alınmış ve üçü de 
tutularak dün adliyeye veril· 
mişlerdir. Üzerlerinde define
nin bulunduğu yeri gösteren 
bir kroki ile vilayete verilmek 
nzere daktilodan geçirilmiş ve 
hazırlanmış pulsuz bir de isti
da müsveddesi bulunmuştur. 
Meşhut suçlar kanuhuna 

göre asliyeceza mahkemesine 
sevkolunan Oç maznun, hare• 
ketleri teşebbüs mahiyetinde 
de görülmemit ve suçlan ••· 
bit olmadığından beraetlerine 
karar veriJmiıtir. 
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Mühendisler 
Halkevinde konferans

lar verecekler 
Şehrimiz mühendis ve mi

marlar birliği durmadan müte
madiyen ve çok mOtevaziane 
çahımakta ve meslektaşlann 
mesleki bilgilerini arttırmağa 
hizmete çalışmaktan baıka bal-
lan da umumi bilgisini arbr
mağa elinden gelen gayreti 
ıarfetmekten geri durmamak
tadır. Bu cümleden olarak 
HalkeTİlade halka ve alakadar
lara mahsus olmak üzere isti
fadeli bir konferanslar serisi 
tertip etmiştir. 

Mühendis ve mimarlar cemi
yeti reisi mimar N ecmeddin 
Emre tarafmdan " Aydınoğul
Jarıoa ait mimari eserler ., be
lediye başmühendisi Cahit 
Çeçen tarafından betonarme· 
nin son nazariyeleri, beJediye 
makine mühendisi Hurşit Çağ· 
lar tarafından "radı•olar.,, mü
hendis Yusuf Ziya, mühendis 
Aziz, nafıa mlldürü mühendis 
Turhan taraflarından muhtelif 
mevzular üzerine konferanslar 
verilecektir. 

Cumhuriyet Tfirkiyemizin ye• lsmet lnönünün bu münasebetle 
tiş(.rdiği çeşitli ürünleri ve söyledikleri bir nutkun bir su-
bu mallan iç ve dıp canlt bir reti ilişik olarak gönderilmiştir. 
surette tanıtmak amaciyle iz· Saym Başbakan bu s3ylevle· 
mirde her sene daha müteki- rinde, herşeyden evvel lzmir 
mil bir şekilde kurulmakta fuarına beynelmilel sahada bü-
olan enternasyonal lzmir fua- yiik bir ehemmiyet kazandır-
rının bu yıl 20 Ağustosta açı· mağı düşündüklerini ve malla-
larak 20 Eylü!de kapanması, rımızı harice daha iyi tanıtmak 
sureti kat'iyede takarrür etmiş- için vilayetler de dahil olduğu 
tir • halde fazla çalışılması lazımgel-

F uar komitesi reisliği bilu- diğini işaret buyuruyorlar. 
mum sefaretferimizle viliyet1era 1936 yılında iştirakleri ile 
ve ticaret odalarına bir tamim fuarın kıymetini artıran vilayet 
göndermittir. Bunda deniliyor ve Ticaret odalanmızan 1937 
ki : fuarma daha geniş mikyasta 

1936 yılı fuarını bizzat aç- iıtirak edeceklerini ümit 
mak lfitfünde bulunan fua- etmekle sevinç duymakta-
na onursal batkanı Batvekil yız. Geçen sene fuara iı-
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BiR AY ZARFINDA 

lzmir limanına 735 bin 
liralık eşya girmiştir 

ikinci Teşrin 936 ayında iz. 
mir liman1na giren eşyalar 

bakkmda yapılan bir istatistike 
göre bir ay zarfında limammıza 
(735) bin lirallk eşya girmiştir. 
Bu istatistike göre giren eşya• 
lar şunlardır: 

72 bin lira değerinde ve 79 
bin kiJoluk iplik, 181 bin lira 

değerinde 116 bin kilo pamuk 
pamuk mensucat, 36000 lira 

değerinde 12000 kilo yün iplik 
13 bin lira değerinde 25000 
kilo yün mensucat, 73 bin lira 
değerinde 765000 kilo maden 
mamulib, 108 bin lira değe
rinde de 169 bin kilo makina, 
33000 lira 74 bin kilo deri, 9 

Hava istasyonu 
CamaoTHı avarmda inta 

edilecek olan hava istasyonu 
teaiaat ve inşa.ah mayısa kadar 
ikmal edilecek ve müteakiben 
lzmir - lstanbul-Ankara arasın• 
daki bava seferlerine baılana
cakhr. . ·-·· ···-· Zeytin fidanlığı 

Burnava. civarında vilayetçe 
büyük bir zeytin fidanlığı te· 
sisine başlanmışbr. Burada ye· 
tiştirilecek iyi cins fidanlar fen· 
ni usullerle bakılacak ve zey
tinlik sahiplerine tevzi oluna· 
cakhr. Bundan sonra ze1tin 
cinslerinin ıslibma büyük ebem· 
miyet verilecektir. Yine bura· 
da k6yl01ere zeytin bakımmm 
fenni bakı:n sekilleri de öğre· 
til~cek ve gösterilecektir. 

bin lira 73 hin kilo muhtelif 
kAğıt, 13 bin lira 133 bin kilo 
cam, 40 bin Ura 1 milyon 
673 bin kilo madeni yağ, 27 
bin lira 61 bin kilo boyalar, 
kimyevi cisimler 27 bin lira 
193 bin kilo, kimyevi gübre 
4 bin kilo 65 bin lira. muhtelif 
erzak 39 bin kilo 110 bin lira, 
limon 1800 lira 17 bin kilo, 
sair itballt eşyası ile beraber 
735 bin Jira 318021000 kilo
luk eşyadır. Muvakkat ka
bul suretiyle ithal olunan eşya 
bu yek6na dahil değildir. Mu
,akkat kabul suretiyle limanı· 
mıza gelen eşya yekün itiba
riyle 75 bin lira ve 420 bin 
kiJodur. 

Vilayet bütçesi 
Vilayet bOtçesinin tetkikata 

ikmal edilerek tasdika arze· 
dildiği haber alanmıştır. 

·-·····-;,ı Liman tetkikleri 
. Tetkikat için şehrimize gel· 

mış olan limanlar umum mü· 
dürü Müfit Necdet buradaki 
tetkiklerini bitirmiştir. Yarın 
Güneysu vapurİ) le lstanbula 
dönecektir. 

r~ ·~ .....,..,...., 

Arapça ezan meselesi 
Kuşadasının Belevi köyünde 

Arapça ezan okumakla suçlu 
olarak ağırcezada muhakeme 
edilmekte olan Reşat hakkın-
da viliyetten sorulan sorguya 
cevap gelmediğinden muhake-
me ye dün devam edilememiş 
ve vilayete tekit yazılmasına 
karar verilmiştir. 

TAYYARE Sineması 
•••••••••••••••••••••••••• 
: TELEFON E . . 
: 31&1 : 

I : ........•.••..•..•...... : 

Bugün ve yarın gösterilip derhal Istanbula gönderilecek olan 

KAPTAN BLOOD .... . 

_ ~ I Z I ~ ~ C> :Et S .A.. ~ ,, 
Filmini gormek fırsatını kaçırmayınız. Bu ftlm Akdenızın coşkun dalgalarında zafer teraneleri yaratan bir kahramanın 

. bilyük aşkını da tasvir ettiği için büyük bir hususiyeti haizdir. 
....................... 1 AYRICA : Paramunt "Dünya haberleri,, Miki "canlı karikatürler,, 
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Bu filim uzun olduğu ıçın seanslar şu saatlerde başlıyacaktır. 
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1 

tiraki lemin için yaptığımız 935 senesine nazaran 
teşebbüsler bazı vilayet ve senesinde Almanyaya ihra 
Ticaret odalara bütçelerinin mız yarıya yakan bir niı 
tasdikinden sonra vaki ()iması fazlalaşcpış, ithalatımız 

nisbette artm: stır. dolayısiyle tahsisat bulmak hu- ., , • 
111 

.., 

sosunda müşkilata maruz kal- Yamanlar suyu 
mışbr. Bu ciheti gözönünde Belediye Yamanlar suy 
tutarak vilayet ve hususi mu- daha mükemmel bir surette 
hasebe bütçelerinin hazırlanmak daha ucuz olarak satılabi 
üzere olduğu şu sıralaroa fuar için satış işini kendi yap 
için gereken tahsisatın ayrıl- fikrindedir. Bunun için riy 
ması hususunu hatırlatmağı fai· şehir meclisine bir teklifte b 
deli görmekteyiz. nacaktır. • 

1 
... • •• ,,. 

Yalnız lzmirin değil, bütün Brüksel fuarı 
yurdumuzun malı olan lzmir Ş\;;hrimiz Ticaret odasına g 
enternasyonal fuarı yüksek mahimata göre Brüksel bey 
alikanızla Türk varlığını hak- milel 17 nci fuarı bu yd 1 
kiyle temsil edecek olgunluğa sanda açılacak, 21 Nisanda 
kavuıacakbr. panacaktır. 

••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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193& da en çok para 
kazananlar 

"Vo1lds 1 eleg/am,, gazetesi Amc-
1ikada /!)36 senesinde lıatlaltklaft eıı 
J!iiksek olan halıfıJ'at/ann bif ltslesüıı 
neş1dmi..ştir. Bu listenin başrnda 23 
bıiyült gazetenin ve ı·iiu 1·alun mec
muanın salııhi bulunan Heatsti eö
rnyomz. lfcarst kendi 01g-aııı otan 
gazetelerin idare meclıslerine ıipasct 

hakkı olarak haftada 500 bin dolar 
yanı 675 bitı 1 üık lirası almaktadır. 
Bu kazanç listesinde kendısine lumen 
lıemen yaklaşmak iizeıe olan si11ema 
yıldtzlanndan Mae Vesttır. Fakir bir 
boksöıün kızı olan btt kadın şimdi 
haftada 484 hin aolar yızni 605 bitı 
7 ürk l11ası kaza11makladır. 

Mae Vest b11~tmkü şii/11et ı•e mu· 
vat/akı;·etinilı büyük kısmım l lcatst 
matbuatınuı kendi aleylı111dcki J'OZl· 

farına botçludur. Bütün bu gazrU!er 
Lady lou /timini yaşatan icadım alı
llik ve Jazilet;n dıişma111 olarak gös
termişletai. 

Vorlds 7 eltgıam111 !ıs/esi gözıen·
miz önünde lıep mi!ı'onları do/aştm· 
yor. Oene ba listedeıı anlıyoıuz ki 
Omeral Mofoıs dilektörü meşhur 
SıJ/an lıa/tada 8 mılyoll ııallk, Mar
len l>ıeflidı yedi buçuk 111ilro11 /ra11k, 
Radyo mugamıilerilıden Bwg Oros/Jy 
7 mıl1•on /rank, Voolvoıllt mağazala· 
nnuı dilek/örü Mtl/e 6 111ilYO!l /tank, 
roıdan oğlu 3 mitı•oız /!Ollk, l.apont 
D11pont de Nemour 2 mi/ı'on f ra11k 
kazanmaktadır. 

1935 sencsillde beyaz pcıdc11111 en 
matu/ yıldızlaıuwı ita 1talıklan şu 
su zrı takıp etmekte idi: Mae Vest ıo 
nulyoıı Jıank. Oıda ve Marltıı 3 mıl
J'll 'l /1011k, Oaty Cooper 6 milron 
/ıank, Vamet Bak/er 5 milyon /tarık, 
komik /ot: Brovn 3 mi(vo11 400 btn 
/ıank, l01cl 1mitvon, /Hlfföıu7i Hmdy 
bir buçuk mıtfon /ıa11k, Cluult•s Do· 
yer ıki buruk mtlvo11 Jıa11k, f-led 
Astaire iki nuly011 400 bi11 f1a11k, 
0111g-er Roecıs bir 1111/Joıı 500 /un 
/ımık, Claatlefle Co/beıt, Vtuem Vıl

iionıs, Maıioıı Davics, Kaıı hancıs. 
/ean Kiepwa, 116 biri ıkişer mı!ı•oız 
/tank kazanmakta idilrı. Oazele11m 
iki hiifük sa/ti/esi milvo11lar kaza11011-
lamz isim/etiyle dolmuştur. /Jukac 
hm imtiyazlı illsan mılvo11/ar kaza-
11a1ak fasaı•ı•a1un /eı•ki11de bir bolluk 
ı•e tlifışam .j(inde yaşamakladular. 

Zor bir hesap 
Laypzig üniversitesi profe

sörlerinden birinin uzun ve ka· 
rışık hesaplardan sonra var
dığı neticeye göre yeryüzünôe 
yaşayan iki milyar insandan her 
biri saniyede üç molekül say
mak şartiyle hep birden bir 
bardak sudaki molekülleri say-
mağa otursafardı bu işi ancak 
on bin senede ikmal edebi-

Kadın KllhAı olan 
memleket 

Filistin Araplara kadın 
ğından mustariptirler. Bu 
den kadınlann fiati 30 Ster 
den yüz Sterline, bazı ka 
için 250 Sterline kadar 
selmiştir. 

Araplara sorsanaz kab 
yahudilerdedir. Zira yahud' 
topraklar1nı büyük paralar 
kabilinde aatao araplardao 
biri ni\ahlı dört karıları 
başka 6 - 12 karı satın al 
lardar. Bu yüzden kadın 
sanı tiddetle hissedilmeğe 

lamışhr. Şimdi erkek b 
ancak bir kadın düıüyor. A 
larda çalaşan kadınlar oldu., 
göre Filistin araplan bu 
yetlen şikayetçidirler. 

Ruzvelt Garboya 
tefevvuk edeblldl 

Şimdiye kadar Amerik• 
mevcut bir kanaate göre 
sinema yıldızları devletin 
mühim şahsiyetlerinden d 
çok mektup almaktadırlar. 
bir Amerika istatistiği Fra 
Ruzveltin nihayet Greta 
boya ve Marlen Dietricbe 
fevvuk edebiJdiğini göster 
tir. Filhakika Greta Ga 
günde 800 mektup aldığı 

de Ruıvelt 6500 mektup 
maktadır. Ruzvelt adresli 
tün mektuplara cevap ver 
mek itiyadmdadır. Tekrar c 
hur reisliğine intihabın• ıniit 
kip irat ettiği nutuktan s 
birkaç gün kendisine gönd 
len mektupların sayısı gii, 
yetmiş bine kadar yükselJll 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saadet reçetes!,! 

En iyi mekte~ 
~ Saadete erişmek için 
: cadele yollarım bilO"ek 
E yük bir fazilettir. Fakat 
: adetin mağlubu olmamak 
E büyük bir saadettir. 
• Auş:11sft'tl 

Saadetten daha şaşır 

daha aldatıcı birşey ola.O 
Felaket ise en iyi mekteP 

Frrvıfll 

En mesut insanların 
ima bezgin göründükleri 
saadettir. 

Br.lf!ıasar Orarl 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. 
W. F. H. Van ;)er 

Zee & f.AO. 

iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı' ~~ Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

KUMPANYASI 
S/S SATURNUS vapuru el· 

yevm limanımızda olup 16-1-
937 tarihine kadar Amıterdam 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacakhr. . 

SiS TIBERJUS vapuru 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Amsterdam ve 

Hamburg limanlarına yük ala
cnkbr. 

SiS UL YSSES vapuru 22-
1-937 tarihine doğru beklen-

DJekte olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas Varna ve Kös· 
tence için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
MiS ERLA"ID motörü 21 

ikinci kanunda beklenmekte 

~ olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotlerdam, Hambuğ, Gdynia 
ve lşltaodinavya limanlarına 
yük kabul edecektır. 

Zegluga Polska kumpanyası 
Sis LEHiSTAN vapuru 16-

t-937 taıihine doğru Anvers, 
Dantzig , ·e Gdynia limanfar1 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
Sis ALBA JULIA vapuru 

elyevm limanımızda olup 18· 

1-937 ye kadar Pire • Malta • 
Marsilya limanları için yük ve 
yolcu kabul eder. 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kanunda Pire-Malta ve Marsil
ya liman!arı için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsiJ5t için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRA TELLi 

SPC:RCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki dcğifikliklerdcn 
acenta mesuliyct kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
JJortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Tele fon 2946 
1-26 (2101) 

' 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

HERAKLEA vapuru 6 son 
kanunda beklenilmektedir. 9 
ıon kinunda Rotterdam. Ham
burg ve Bremen için yük ala· 
caktır. 

AKKA vapuru 13 son ki
nunda Hamburg ve Anveraten 
gelerek yük çıkaracaktir. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son k&nuna kadrtr Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

•Btr&• 
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo-
ration - Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXT A VIA vapuru ay•n şo· 
nunda beklenilmektedir. Nev
york için yükliyecektir. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek-
tedir. Nevyork için yükliye
cektir. 

- ...... -~1Dll8114•-
American Exporl Lines • The 
Export Steamship Corporation 

Pireden Hklarmalı 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu
batta Pıreden Boston ve Nev· 
yorka hareket edecektir. 

• t<=oO!:I •• 

Johnston Warren Linen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kanun, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Köstence için yük kabul 
eder. 

ıet-®-4• 

Armement H. Scbuldt • Hamhurg 
TROYBURG vapuru yirmi se
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yiik kabul eder. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 16 ikin
ci kanunda Köstence için yük 
kabul eder. 
~ 

Den Norske Middelhavalinje 
Oslo 

BANDEROS vapuru 16 ikin
ci kanunda beklenilmektedir. 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları için yükliye
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
ri ilmcz. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

:····································································· . . . . 111HA1'' BALIKYAGI 
~ Norveçya balıkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 
~ içilir. iki defa süzülmüştür. 

~ Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

~ Sıhhat Eczanesi . . --. . . . . . . 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Soğuk algınlığının bu ifk alametJerioi ORIPiN ile bertaraf 
etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi ba§ gös
lf'rmiş demektir. GRiPiN Bütün ağrı, ıızı ve sancılan derhal 
dindirir, gripe, romatizmaya, diş, sioir, adale, bel ağrılarile kı· 
rıkhğa karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

1936 -1937 
Taze bir asliti 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
l!kyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
senesının 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarmıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini boz.mayınız. 

. 
Turan fabrikala11, yüzde kırk .beş .. ~evadı gıdaiycyi ha

1
z 

kabuğu çıkan1mış pamuk çekırdegmden mamul un ha· 
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz baıı) mark:alı Turan mamul~tı 
küspe yedirerek onlann tayanı .h~>:rct derecede semız
leyip kuvvetlendiğini ve ioekle~•n.ızın verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksımz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulih lzınir ve civarı umum acenteliği Nefi Akyazılı 
ve j. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

• 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

• • • 1 "' . • • ~ ,. .. ., ' . • . . : . •, • . . :.J ... • •ı ~ .. ' :.:,.;r '1· :,. ı .• 

Devlet demiryollarından: 
Haftada üç gün Alsancak - NazilJi - Alsancak arasında işliyen 

130911310 katarlar 15-1-937 tarihinden itibaren Denizliye kadar 
giderek ertesi günü oradan döneceklerdir. Fazla tafsilat istas-
yonlardadır. 98 (60) 

Regina .. Perma 
En mütekamil ve en şık 

san·fil bir ondülisyon makine

sidir. Kullanan ve müşteri için 

katiyen tehlikesizdir. Türkçe 

katalok isteyiniz. 

Türkiye umum acentası : 

Hüsnü f demen, ikinci Kor

don 55/3 hmir . 

1 - 10 (59) 

Vapur Acentası 
iRiNCi KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
Lllermnn Lines Ltd. 

Londra hattı 
ADJUTANT vapuru 22 ikin

ci kanunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
Hullden gelip yilk çıkarıp ayni 
zamanda Londrn ve Hnll için 
yük alacaktır. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra. Hull ve An
versltn gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool hattı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine: ldinundn Lh-erpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara· 
cakhr. 

ALGERIAN vapuru on ikinc: 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

Deutschc Levante·Linic 
ANGORA vopuru limanı· 

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purJarm isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

ISTANBULDA 

HABER GAZETESi 
Memleketln kUllUrUne hizmet etmek maksadiyle 

l kinunusani 1937 tarihinden itibaren 

Lisan dersleri 
Vermiye başlamıştır. Bu dersler Macar'ların meşhur Şidlof 

metodu üzerine bazırlanmışhr. 

1000 kelimeyle tertip edilen ve kendi kendilerine pratik lisan 

öğrenmek melodlarmm en mükemmeli olan bu taluirleri dilimize, 

memleketimizin tanınmış lisan hocaları tatbik etmiştir. 

KENDi KENDiLERiNE 

Fransızca, Almanca, Jngilizce 
Öğrenmek istiyenler bu dersleri takip etmelidirler. Her ders 

üç aydan fazla sürmiyecektir. 

MEMURLAR ve ASKERLER 
Oç aylık abone fiati olan 400 kuruş üzerinden yüzde 10 is

konto S"Örecekler ve bu miktarı ay:ık müsavi taksitlerle de öde· 
yebileceklerdir. 

1stanbul vilayet ve belediyesi kendisine bağla bulunan bütün 

devair memurlarma HABERin bu teşebbüsünden istifade etme
lerini bir tamim ile tav:;iye etmiş bulunmaktadır. 

Aşağıdaki karneyi veya bir suretini doldurup gönderiniz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H A B ·~ R G A Z J~ 'I' E l.; 1 
ISTANBUI.. 

Gazetenizin lisan derslerine devam için 
yorum. Birinci tnksit olan kuruş 

Adres": 

aylık abone olu
ile gönderilmiştir 

İmza 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
İsim ve adresler okunaklı olmalıdır. 

2-3 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mah us getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarmda Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perpinyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUV F"'l' K DRl~l' IŞ'rAll 

Genelik .. • 
veı·ıı·. 

Verenı, romatizma, ade
mi iktidarı tedavi eder. 
emsalsiz devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur 

M. Depo S. Ferit Şifa • 
eczanesı 
Hükümet ıırası 
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den anlattı lngiliz Ha. siyasetini 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~-El!----~~~~~~~~~~~~~~~~-

ispanya kendi mu 
Frans z gazetelerine 

Londra, 13(Ô.R) 
Ecnel i gazete 
muhabirleri cemi
yetinin v rdiği bir 
ziyafette hariciye 
nazırı Eden ln
gilterenin harici 
siyasetini bir defa 
daha izah etmek 
fırsatını bulmuştu. 
'Nazır bu siyasetin 
esas gayesini şu 
uretle hulasa et-

miştir: Bütün mu
allak meseleleri 
halletmek ve iyi 
mün:ısebetleri mu 
bafaza eylemek. 
ispanyadaki va-
ziyetten bahs
ederken Eden bundan ileri 
gelen tehlükeler üzerinde dur
muş ve demiştir ki : 

EN lYI ÇARE 
- Bu tehllikeleri hafiflet· 

mek için en iyi çare lspanyol 
milletinin mukadderatını tayin 
etmek vazifesini kendisine 
bırakmaktır Bunun içindir ki 
lngiliz hükümeti ademi müda
hale siyasetine bağlı kalmak
tadır. 

Ayni s heple lngiltcre ve 
bütün imparatorluk Avrupayı 

birbirine hasım iki blok halin
de ayıracak her siynsete ta
mamiyJe muarızdır ar. 

Hariciye nazırı 1936 senesi 
içinde çok endişeler uyandır· 
mış olan bu teblükenin bugün 
gözle görülür derecede azalmış 
olmasından dolayi memnuniye
tini bildirmiş ve lngilterenin 
bazı memleketlerle yakınlaşma 
tesis ederken diğer baıılcmn

dan uzaklaştıgmı 

iddia edenlerin mü
llihazalarını redde· 

derek şu temin.:h 
vermiştir: 

Huın yenı u/uktaıa daıaıken 
dar ve hatti bundan aşm 
teslibata sürüklenirsek ancak 
bugün ızhrap çekmekte oldu· 
ğumuz ilfetleri uzatmış ve dün
ya için, henüz kendisini topla
mnğa başladığı felaketten da
ha müthiş bir felaket hazırla· 
mış oluruz. 

GERGiNLiK AZALIYOR 
Paris, 13 (Ö.R) - Dünkü 

gün,diplouıasi havasrndald ger
ginliğin mabsüs derecede azal
masile hususiyet kesbetmiştir. 
Hariciye nazırı Delbosdn "Ek
selsior11 gazetesine beyanatında 
bu bi~si teyit etmiş ve Berlinde 
neşredilen tebliğin çok mem-

•• • • u ş 

adderatını tayinde serbest olmalıdır 
yıln~ış .. •• gore Hitler Fransız teşebbüsjinden 

Edtn Avam kamaıasmda ttş11ki mesal Jüzumunda11 bahsedıyoı 
lesinin bütünlüğüce karşı da 
buna benzer bir vaziyet alın

mış olsaydı ademi müdahale 
esa beş aydan beri bir emri
vaki halini almış olacaktı. 
Şimdi bu neticeye varmak 
için sarf edilen gayret yavaşla
mamalıdır. Knt'i bir dönüm 
noktasmdayı:ı. Fransız menfa-

atlerinin ve yine Fransız men
faatleri demek olnn J<ıpanyol 
cumhuriyetinin menfaatlerinin 
yeniden feda edilmemesi için 
iki kat dikl<at sarfedilmelidir. 

FRANSA iÇiN SULH 
" Republik 11 Radikal sosya· 

list gazetesi de şu mütalaaları 

de önceden ona göre değiş
mesi lazımdır~ Yani Almanya 
harp ekonombi siyasetini bı· 
rakmah, beyneimile! emniyetin 
korunm sı için vazife ve me
suliyet müsavatı esasını ka
bul etmelidir. Blum'un Berline 
ver'"c..:ği cev bın bu merkezde 
olacağını umarız. Ve bu cevap 
doktor Scbachtm şahsını aşarak 

bütün AJmıın millebne işittiril
melid;;·. 

FRANSANIN TEDBiRLERi 
Parıs, 13 (Ö.R) - Frans:z 

bükümetinir. ispanyada ademi 
ınüdabale siyasetini müessir 
kılmak üze:~ almak niyetinde 
o duğu tedbirJeıi "Petit Jour
nal" şöylece tasrih ediyor: 

Delbos her şeyden evvel ve 
Londra ile ta°" mütabakat 

ra mebusan meclisine tevdi 
edilecektir. Bu kanun kabul 
edilince, muayyen tedbirlerin 
tatbiki tarihini Fransız hü· 
kümeli diğer alakadar hü
kümetlerle mutabık olarak 
tespit edecektir. Y almz lngil
tere müstesnadır, zira bu hü-
kümet şimdıden gönüllü kaydı 
ve sevki yasağını tatbik mcv
kiine koymuştur. Fransamn 
mutlak ve külli bir ademi mü· 
dahale anlaşması için ileri ür
düğü en esash şart sarfedile-
cek gayretin Londra ademi 
müdahale komitesinde temsil 
edilen bütün devletler tarafın· 
dan oyni zamanda ve ayni şe
kilde yapılma ıdır. 
iT AL YAN GAZETELERiNiN 

FiKiRLERi 
Roma, 12 (A.A) - Popolo -

şimdiye kadar yapılmış olall 
bu teşebbüsleri ciddi surette 

tehlükeye düşürmekte olan tab· 
rik siyaseti aleyhine şiddetle 
hücum etmektedir. 

Nazan dikkati Fosa çevirmek 
için tertip edilmiş olan manev· 

ıa aakikaten iyi dü~ünülmUştür. 
Zira böyle bir yatarıiAo sebep 

olmadıkça Fransan:n ltalyada 
müdahalede bulunm;\ğa tarafla!. 

olduğunu Hiio etmesi müş ·ül· 
dür. lspanyol Fası bugün Is· 

panyada müdahalede bulunmak 
için bir 1esıl..l ~eşkil edecektir. 

Bu münasebetle basit insanlar 
üzerinde tesir icrasından hali 

knlmıyacak olan meşhur bir 
takım hukuki deliUere i tioat 
olunmaktadır. 

FRANSADA HAZIRLANAN 
KANUNLAR 

Paris, 13 (Ô.R) - ispanyada 
ademi müdahale siyasetile 111'" 
kadar olarak Parlamentoya 

tevdi edilecek projeye göre, 
Fransa kendi arazisi dahıbnde 

dahi bir kontrol tesisini lrnbule 
hazır bulunmaktadır. Fransıı 

hükümet erkanı gerek kara, 
gerek deniz budutlanndan Is· 
panyaya hiçbir harp malzemesi 
geçmemesı için azami bir kon· 
trol tesisini lüzumlu gördükle
rinden bu hususta beynelmilel 

bir anlaşmayı kolaylaştırmak 
üzere bu kararı vermişlerdir. 

Paris, 13 (Ô.R) - Hükümet 
Fransadan ispanyaya gönüllü 

hareketini ve Frnnsada gönüllü 
toplanmasını men için yakrnda 

Parlamentoya bir kanun layi· 
hası verecektir. Bu kanun aynı 

mahiyette hükümlerin tatbiki 
için bütün alakadar devletler 

arasında itilaf basıl olduktan 
sonra tatbik edilecektir. Kanun 
mer'iyet mevkiine girince ha
~ırlanacak beynelmilel anlaş-

-Hakikate bun

dan daha aykırı bir 
şey yoktur. Etrafı
mızdaki dost ve iş 
ortakları balkasınm 
mlimkün olduğu ka

Jspall.JaJı ı.uıabtJt (tv11enle11n (oğu yabanaıaıdu. Şu göıdüğüniiz suvall/t.r f-lanko oıdusunda VtuhŞan Macaı gönüllü süva11ltıaır. 

mıya göre, bütün gönüllü se\'" 
kiyatı menedilecektir. 

YEŞiL BURUNDA 
dar geniş ve tamam olmasıni iı· 
teriz. Biz jbtilnflara inanma
yız. iş birliği lüzum ve imka
nına inanırız. Bu iş birliği ne 
vasıta ile tesis edilebilir? Siyasi 
itimat ve ekonomik istikrar 
Avrupa için elzemdir. Ekono
mik felaketler sulh için bir 
tehlükedir. Sulhun bütün dost
ları bu ekonomik zaruret ve fe
laketlerin ıayifıemesini dilerler. 
Bu yoJda Heri bir adım atmak 
için beynefmıl 1 anlaşmanın art
masmın, milletler arasında ser
best iş birliğinin tesisi, ticareti 
güçleş • iren maniaların azaltıl-
ması, fıliin veya filan ideoloji 
namına yapılan tabrıkah bas· 
lırmak için samimi bir gayret 
sarfediJme i lazımdır. Eğer 
hepimiz kendi üıerimize büzü-
lür ek, ferdiyet iddialannı 
:şiddetlendirirac , ekonomik 
\cc etimiz a so haddı c ka-

nuniyet verici mahiyette oldu
ğunu tasdik eylemiştir. Siyasi 
mahafil Berlinin tavrını değiş
tirmesinden dolayı hoşnutluk 

göstermekte ve pek fazla ümit 
edılmemekle beraber bu deği· 
şikliğin sulh meselesinin bütün
lüğüne karşı da kendini gös· 
termcsi temenn1 olunmaktadır. 
ALMAN CEVABINDA YÜZ 

BULDULAR 
" p 1 • opu aıre 11 osyalist ga-

zetesi Fraosanın Tetuaoda yap
tığı şiddetli teşebbüs üzerine 
Almanyanıo tavrını nekadar 
ko'aylıkla değiştirdii!'ini kay
dederek şunları ilave ediyor: 

Hitlerin beyanat. Fransız te
şebbüsünün doğrudan doğruya 
bir neticesidir. Bu da ıspat 
eder ki, az·mkar bir vaziyet 
alması sulh davasına dnha 
ııiyade hizmet edl'r. Eğer ge
çen ağustosdo )qp nyol ruese· 

Diğtı lulıştdtki tank ta asüeu Eöıe bir Rlls tankıdır 

ileri sllrüyor. Biz herkesin hils· halinde, ispanyada mutlak bir 
nü nivetioe inanmak isteriz. ademi müdahale esası tahak-
Fransanıo dahili itlerini iyi bir kuk ettirmeğe çalışmaktadır. 
neticeye bağJamak için ımlha Şuna kanidir ki bu gaye elde 
ne kadar ihtiyacı oJduğunu bi· edilince sulha doğru ve lspan·. 
liriz. Fakat hüsnü niyet gös- yada sükunun iadesine doğru 
termek istıyenler, manasız ba· büyük bir adım atılmış olacak· 
berler çıkıumamakla bunu daha br. 
iyi ıspat etmiş o!urlar. Siyasi Bu malcsatla parlamentoya 
temayülleri ne olursa olsun, teklif ed ceği salabiyel devri 
her bir Fransız için su:h an· projes ni tamamlamıştır. 
cak Fransanın ana vatan top· . Böylece hükümeltı ispanyaya 
raklarma ve imparatorluk top- gıtmek üzere gönüJlü kaydını 
raklarına tam bir riayetle ve gönüllülerin hareketini me-

- kü d.. netmek salibiyeti verilecek ve mum n ur. . d" 
ALMANYA VE HARP ıste ıği zaman bunu tatbik hu-

EKONOMISl susunda serbe t bırakılacaktır. 
Bu proje ile ayni !amanda fi
nans, adliye, dahiliye ve milli 
müdafaa neıaretJeri de alaka
dar olduğundan bu naz>rlar 
arasında buna dair filıirler ta
ati edilecektir. P.roje perşembe 
t1inü nazırlar meclisinden son• 

"Humnnite" kc,münist gaze· 
lesi de Almanyanın hfüınüni-
yetine inanmak istiyor. Fakat 
bunun için bir şart koşuyor: 
Almıınyanın temayülleıinde sulh 
istikametinde bir değişiklik 
i~in ekonomik temayüllerinin 

Di Roma gazetesi ispanya 

me.telesindtn bahseden yazı
sında diyor ki: 

Bu mesele hakkında Londra 
ile Paris arasında noktai na· 

zar ihtilafları mevcu: olduğu 

artık şüpheden azadedir. Fran-

sa Fas ıneselesi dola:'lsiyle 
hırsız var diye L .. ğuırhen 

Londra soğuk kanhhğm Mü· 

hafaza etmektedir. Nr.sı! kı 

Roma da ayni veçhile hareket 
eylemektedir. 

Piocolo gazetesi balihaZ1rda 
Pariste Almanyaya karşı tah

rik siyasetinde mutedil davra· 
nılmak lüzumu kabul ve teslim 

ertilmekte, çünkü bu meselede 

lngilterenin müıaheretine güve
nilmiyeceği bilinmektedir. 

Tevere l:' zeteti Fransanm 
ispanya mesel \ni halli için 

Paris 12 ( A.A ) - Portekiı 
elçisi Almanların Yeşil burun 

ve Maden edasına hulül etme .. 
ğe ba~ladıklarına ait haberleri 
yalanlamaktadır. 

TETUANDAKI TEŞEBBÜS 
Paris 13 ( Ö.R ) - Fraosıı 

konsolosunun T etuanda lspnn" 
yol Fası fevkalade komis~ri 
nezdinde yaptığı te ebbüs üze
rine lspanyol otoriteleri Tetuan .. 
daki Fransız ataşemiliterine ber 
istediği zaman lı:ıpanyol FasıP" 
da dolaşmak imkanını vereO 
daimi lese R pase vermiştir· 
Böylece Fransız ataşemiliterİı 
Fransız teşebbüsüne sebep ola~ 
Alman askerlerinin lspanY0 

Fasınli bulü'ü iddiası hakkıncl' ., 
her in Mehli, T etuan ve stt1 

mevkilerde müşahedeler yapa" 
rak vaziyeti Fren sız menfaıst" 
le bakımından tetkik ve ti" 
l.dp delJiJll!L"..P..ktir. 
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Dil bahlslerl: 
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Diller 
ilim llglsl ile bir &$la 

irca edlleblllr mi ? 

-14 -
Konuştuğumuz diJi tetk~k 

edersek bu müdcleayı tabkık 
edebiliriz. Bu tetkiki iki başlı 
olarak yapabiliriz: Hem harf
lerin lcaynaklarmı mütalaa ede
rek.. Hem dil üzerindeki se
zioılerini muhakeme ederek: 

Önce; diJ - damak harflerinin 
kaynaklarını mütalaa ~delim: 

Bunlardan birinci harf olan 
(N), bir dil - damak barfı ol
makla beraber, sübjeye (enfüs) 
dal olan dudak harfleri ile 
me,ıcut bağını çözmemiş sayı· 
lacak kadar yakınlığını kur· 
muştur. 

Sonra "L11 harfı gelir ki, bu
nun kaynağı damak üzerin
de mütebariz ve enfüs kaynak
larma yakmdır. "R., harfı ise, 
enfüs ile tevettür kaynakları 

da tam ortada ve kemal arasın , 
oktasında bulunmaktadır. 

n K G harflerine gelince; de
rece' derece tevettür harfleri 
il~ tekabül edebilen ve onlara 
yakın olan dil • damak harfle .. 
ridir ki dil ile olan ilgileri pek 
az duyulur •• Bu kaynaklar, bu 
durum ve bu ilgiler bize şun_u 
ilham eder ki: Madde harflcrı• 
nin ilzamı vasfı haiz olanları, 
bir yönden enfüs ile, bir yön
den de tevettür ve dolayısiyle 
hareketle ilgisini kesmemekte
dir .. Madde ve hareket; enfiis 
ve tevettür birbirlerinden tecrit 
edilmediği gibi... 

Şimdi de dil - damak harf
lerinin nutuk üzerindeki vezin 
ve manalarını muhakeme ede-

lim: 
"N,, harlı: 
N, harfı sezim verebilmek 

için ya (na, ne, nu, nü, no, oö, 
·ı , . , il " \j 

ı, uıJ J .. ı..u .. \cuı, çı 1 , .. u, ı, 

on, ön, m, in) diye hecelenmeli, 
sahmlanmalıdır. N, enfüs harf
lerine en yakın bir damak 
harfı olduğu için onun hece ve 

salımlarınıo medlülleri de en
füse tealluk eden en yakın il
zami vasfı ifade etmek gerek-
) . F' . psikolojik kanun 
enır.. ızıyo • 

b . eder Vak'a da bunu unu ıcap · · 
.. termektedir. (Ne) veya (En) 

gos . . . b . J •1 ve ınisıllerı ıl~ ezım enen 
ı e k - ··ı sözlerde bu bal açı ça goru -
ınekte (N) harfının izafe ettiği 
"taviyet., tezahür eylemektedir. 

Ben, beni, ncb, nebi, inba, 
benlik, nübüvet, bünüvet, ge
rinmek, inkisar, akın, saçın 
bakınmak uzun, kaim sözlerin
de olduğu gibi .. 

•ıN harfın:n hece ve salımı ,. 
mevcut olan sezim ve sözlerde 
tav'iyet bulunmak icap ettiğine 
göre: Bu harfın vazifesi katıl
dığı veya takıldığı söz ve ke
limeye tav'iyet izafe etmektir, 
deriz ... Tav'iyet, en mütekevvin, 
eo mütebariz ilzami vasıftır. Bu 
bal, dıl damak harflerinden 
(N) un dudak harflerine en ya
kın bulunmasının tabii, fiziy<>
psikolojik bir neticesidir. 

"L hartı: 
L harfı da sezim verebilmek 

için: (la Je, lu, Jü, }o, lö) ve (al, 
el, ul, ül, ol, öl, ıl, iJ) şekilleri 
ile hecelenmeli veya sahmlan
malıdır. 

Bu vezinlerin ifade ettiği va-

ttNI AlSDr 

=f!.t/P.,,... . ' ' ,• rQn;.-~~J 
Yine o dert 

ikinci kordon hakkındaki 

IKamutayda Müzakerata devam ediliyor 
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yazımı okuyan bir belediyeci 
arkadaş: 

- Zannedersem bu iş bize 
ait değilmiş. Hıhtım şirketini 
bütün hukuk ve vecaibiyle de
vir alan liman idare5'İnin bu 
cadde ile alakadar olması la
zımmış. 

un kaı:u~a: 
1 

en Fransaırnn l~nkara elçisile Suriye fev-
mu-;::ı;;:~.~3R~~tıc:t~~~ kala.de komiseri Parise davet edildi 
riyasetinde toplanmış ve Reıs 
vekili Gaziantep mebusu Nuri 
Conkerin vefat ettiğine dair 
başvekalet tezkeres' okun.arak 
merhumun hatırasma tazımen 

bir dakika siiki'it edilmiştir. 

Dedi. Bunun üzerine bir kerre 
de limancı bir arkadaşa sor
dum. O da: 

Bundan sonra Birincikanun 
1935 ve Mayıs 1936 aylarma 
ait raporun sunulduğuna dair 
divanı muhasebat riyaseti tez
keresi ve divanı muhasebat 
encümeni mazbatası okunmuş 
ve kabul edilmiştir. 

Memleketten çıkacak veya 
memlekete girecek üretme va
sıtalarının yasak edilmesi ve 
yasakların yabancı memteket
lerin y.asak maddeleriyle de
ğiştirilmesine ve Türkiye • Yu
nanistan ikr.met, ticarnt ve 
se yrisefain muahedenamesine 
bağlı B. listesinde yapıla:a~ 
tashih hakkındaki kanun layı~ 
baları iste!Ti üzerine iktısat 5 
€'ncümeninc verilmiştir. 

Kamutay cumartesi günü 
toplanacaktır. 

Tekirdağlı 
Parise gidiyor 
lstanbul, 13 (Yeni Asır) -

Beynelmilel müsabakalara işti
rak etmek üzere Türkiye baş 
pehlivanı T ekirdağh Hüseyin 
yakında Parise gidecektir. Hü
seyin er meydanının burasa ol-

du){unu "' ... Dinarlı ile güreş
mek istediğini söyledi. 

lngiliz sefiri. 
Kahire 12 (A.A) - lngiliz 

büyük elçiliğ;ne tayin edilmiş 
olan eski lngiHz fevkalade ko
miseri Sir Miles Lanıpson bu
gün itimatnamesini krala tak
dim etmiştir. 
···············~·························· 
sıf (itlik) tır. Bu da, bu harfın 
enfüsten uzaklaştığı halde mad
denin tam ilzami vasfını alma· 
mış olmasından ile~i . gelir: 
Arapçada ve Latin dıllerındekı 
(le la· el al) fer tenkir ve ip
ha~ ~efhumunu selb ile itlak 
ve tarif için kullanıldığı gibi, 
Türkçede de bir ismi sıfat!an
dnmak için (bi, bı, bu, bü) he
celeri ve bfr fiili sirayetlendir
mek için ( il, ul, ül ) salımları 
kullanılır .. 

F h k •• t•ı t ettı.kten - Zannetlersem devir cetve· Elçiler ı'"ansız ü ume ı e emas sonra lindc ikinci kordon yokmuş. 
C d k t ) t • t• "'k d eki rd• Diye cevap verdi. ene vre e onsey op an ısına ış ıra e ec e ır iki taraf (zan) ile söyledik-
Ankara 13 (Yeni As1r)- Fransız elçisi Pon- nümayiş yapmışlardır. Suriye hükümet makamab, ferine göre, ben d~ zanneder-

' sot, Suriye Fransız yüksek komiseri Marlelle beynelmilel müşahitlerin geçecekleri her mev· sem bu talisiz caddenin müz-
birlikte Parise gidecektir. Orada Fransız hü- kide Suriyelileri nümayişlerde bulunmağa teşvik minleşen lıastalığtna iki sebep 
kümetiyle temastan sonra Cenevredeki Fransız etmekte iseler de Türkler bu gibi teşebbüslere var: 

murahhaslarına mülaki olacaklardır. hemen milli nümayişlerle mukabelede bulun- 1 - Aidiyeti cihetinin ademi 
Paris, 13 (Ö.R)-lskenderun Sancağı hakkın- mal<tadırlar. tayini. 

daki Türk-Fransız müzakereleri Fraosanın An· Paris 13 (Ö.R)~ Ankarada ecnebi gazeteci- 2 - D.evir cetveline ithali· 
kara sefiri Ponsot vasıtasiy)e samimiyet havası )erini kabul eden Türkiye Hariciye vekili Dr. nin sehven unutulması. 
içinde devam etmektedir. Bu müzakerelere Ttvfik Rüştü Aras Sancak hakkında sorulan Zavalh ikinci kordon bu iki 
Cenevrede yirmi son kanunda, ·yani ertesi gün sualle~e cevap vermekten içtinap etmiş ve de- illetin elinde bir (tenis) topu 
açılacak Milletler cemiyeti konsey celsesinden miştir .ki : . . . gibi "aidiyeti cihetiyle,, liman 
evvel ve sonra devam edilecektir. Vazıyet şımdıkı harde vuzuhsuzdur. Fransız idaresine ve (devir cetvelinde 

Roma, 13 (Ö.R) - Iskenderun Sancağında başvekili ~· .Bl~m yaphğımız tekliflerden. ~a- kaydına tesadüf edilememiştir) 
Reyhaniyede yeni hadiseler çıkmıştır. Türkler- berdar _edılm1ştır ve bunları Fra?sa. harıcıye cevabiyle de limandan beJedi-
den birçok kimseler öldürülmüş ~e yaralaPmışhr. nezaretı tarafından hazırlanan .. P~OJe 1'~ kar~ı~ yeye sevk ve iade edile edile 
Beylan nahiyesinde de nümayişler olmuş ve laş~ı~maktadır. Fra~slz başvekıhnın yem tekhf- ne taşı kalacak, ne de toprağı .. 
Türk ahali "Yaşasın Atatürk di •e bağırarak lermı beklemekteyız. A. Murat Çınar 

13·;ş·;~k'if ·ı~t~~·b~i;· .. gitti ........... A~·~·k·;ıi·;;·A·~·k·~·;;~f; .. ·ı~pi';·~·~K ..... . 
Başvekilin yanında Hariciye, Dahiliye Ve- Vekil Şükrü Saraçoğlu 
killeri de vardır. Ulu Şef•· mülaki olacaklar gÜze} bir nutuk sÖy)edj 
Hariciye Vekili ayın onaltısında Cenevreye gidecek 

Ankara, 13 ( Yeni Asır muhabirinden telefonla ) - Başvekil 
ismet lnönü ile Hariciye vel<ili Tevfık Rüştü Aras, Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, bu akşam saat yirmide hususi trenle Istan
bula hareket etmişlerdir. 

istasyonda, Ankarada bulunan sefirler, Fransız e!çisi 
Ponsot ve diğer vekiller, mebuslar ve kalabahk Lir halk kitlesi 

tarafından uğurlanmışlardır. Başvt!kil ve Hariciye,. -dahi~iye v~kil
!erini diğer vekiller Gazi istasyonuna kadar teşyı etmışlerdır. 

Ankara, 13 (Yeni Asır mubabirindeD)-BaşvekiJ ismet lnönil
nün lstanbuldaa Cenevreye gideceği hak~ındaki haber teeyyüt 
etmemiştir. Başvekil, lstanbulda Uç giln kaldıktan sonra Anka
raya dönecektir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras ayın onaltı veya on yedi
sinde Milletler cemiyeti konsey içtimaında bulunmak üzere 
lstanbuldan Cenevreye geçecektir. Vekile refakat edecek olan 
Hariciye Vekaleti genel katibi Numan Menemencioğlu ayın on 
beşinde Cenevreye hareket edecektir. 

Başveldlle Hariciye ve Dahiliye vekilleri Ulu Şefe mülaki 
olacaklardır. 

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

Valansiyayı bombardımaıı ettiler 

Asi harp gemileri bir 
çok mermi savurmuş •. 

Muvakkat hükümet merkezinde halk 

Doğruiuk, nezahet ve seciye her 
meslekte zaruri sayıları vazifelerdir 

Ankara, 13 (Yeni Asxr mu
habirinden) - Yeni avukatlar 
kanun projesini gözden geçir
mek üzere memleketin muh
telif barolarmdan gelen avu· 
katlar, bugün adliye vekili 
Saraçoğlu Şükrünün başkanlı
ğmda toplanmışlardır. Vekil 
Saraçoğlu, müzakereleri Röyle
diği mühim bir nutukla açmış· 
tır. Vekil bu nutkunda bilhassa 
şunları söylemiştir: 

- Hiç bir meslek fertlerin 
hususi hayatına bu derece ya

kından karışmış değildir. Va
tandaşların şeref ve menfaatini 
müd:ıfaa azifesini meslek eJin
miş olanlarda yüksek bir se· 
ciye, doğruluk ve nezahet ara
maktan daha tabii birşey olabi
lir mi?lşte bu mülahazaJarladırki 
bu proje avukatlara meslekin 
vakar ve baysiyetile telifi müm-

kün olmıyan her tilrlü hal ve 
hareketten içtinap etmek va
zife ve salahiyetlerini adalet 
icaplarına uygun olarak ifa ve 
istimal eylemek vecibesini yük
lemiştir. 

Yakın bir istikbalde varmak 
istediğimiz ikinci hedef te mu· 
hakeme veya resmi daireler· 
den çakan, üstünde şüphe top
lanrcak isliyen herhangi bir 
işin avukat eliyle yapılmış ol· 
masımn öğrenilmesi o şüphe
leri silmeğe kafi gelmesidir. 

VekH nutkunu şu sözlerle 
bitirmiştir: 

Do·nııuk, nezahet ve seciye 
her meslekte zaruri sayılan 
vazifelerdir. Fakat hiçbirinde 
bu zarurd avukatlarda olduğu 
kadar şiddetle gösteremez. Bu 
sebeple Avukat söz söylemesini 
bilen namuslu adam diye tarif 
edilmiştir. 

• "Elarap,, dediğimizde bütün 
araplık alemi ile Arap mefhu- arasında 
mu anlaşılır. Bakıl, açıl, saçıl 
dediğimizde de ilzaroi ve aynı 
zamanda mutlak bir salım se-

bir panik başgöstermiş .. 
Nuri Cönk erin cenazesı 

Merasimle kaldırılarak 
Cebecide gömüldü zerız .. 

"R harfı: 
" R harfının kaynağı, da~ağı~ 

zirvesidir. Bu hal, onun ılzamı 
vasıfta kema'.e erdiğin.i. iş'a~ 
eder. u R" harfının sezi mı ılzamı 
tesir ve teessürdür. (Rab, rübu, 
er eren, erim, ar, arık, der, 
derme dir rev, reviyet, aşır, 
uçur, ~er, ~eri, seyir, eser, söz) 
ve kelime'.erinde görüldüğü 

. gibi... 
- Bitmedi -

VaJansiya 13 ( Ö.R ) - Saat ı f 1 
20,45 te şehirde denizden ge- ·,~ 
len şiddetli top sesleri duyul· ~ 
muş ve eUi kadar top darbesi 5 

Atatürk bir çelenk göndermişlerdi 
Ankara, 13 (A.A) - B. M. Meclisi reis vekiJi ve Gaziantep 

mebusu Nuri Cönker'in cenazesi bugün nümune hastanesinden 
kaldmlarak Hacıbayram camiine getirilmiş, orada namazı kılın
dıktan sonra büyük törenle kaldırılarak Cebecide şehitliğe gö· 
mülmüştür. 

Cenaze merasiminde B. M. Meclisi reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil ismet lnönü, vekiller, mebuslar, kor diplomatik ve ve-
kaletler ileri gelenleri ve kalab~Jık bir .~alk. hazır _huluomu~tur .. 

....... . .:;:--:,··.~. : .. · . . -1·.~; 1:. ~ . ..... ,:; ... !~ • • ıl ··: : 

sayılmıştır. Bu top $esleri ya
rım saat sonra kuilmiştir. Bu 
müddet zarfında hava teblü· 
kesine karşı tahaffuz işareti 
verilmiştir. Bütün şehir tam 
bir karanlık içine dalmış ve 
müdafaa tayyareleri şehrin üze
rinde uçmağa başlamışlardır. 
Fakat asi tayyareler şehir ü1e
rinde görülmemişlerdir. Bazı 

haberlere göre bu telaş liman 
, ., methalinde iki mevkiin bom~ 

Başta muzika olmak üzere pıyade, suvarı asken kıtalar, pohs 
ve jandarma müfrezeleri, mt-rasime istirak etmiş ve tabut bir 
top arabasiyle, otomobille nakledilecek mahalle kadar getirilmiştir. bardımanından ileri gelmiştir. 

GÖRMEK iÇiN GÖZLERiNiZi.. DiNLEMEK iÇiN 
KULAKLARINIZI.. GÜLMEK lÇlN CiGERLERINIZl AÇIN Roma 13 (Ö.R)- Salaman· 

Zamanın en nadir rastlanan en gUzel (2) fHml kadarı gelen telgraflarda nas· 
yonalist harp gemilerinin Va-

Başta Atatürk'ün gönderdiği çelenk olmak üzere elliyi müte
caviz 'çelenk merhumun me:ıarma konulmuştur. 

ç •• ı s • ı A h •• ı • Jansiya limanını bombaralman o ı a şor erı ettikleri ve ahalinin panik ge- yazısı 
d N h B . J çirdiği bildirilmektedir. Roma, 13 (Ö.R) _ Yeni 

Vilyam Dezmon -VEoa erı - onvayn Ayni haberlere göre general 

Mussolininin bir St~nıi - ilan 
Yazımızın faılahğandan Semi 

·Han tefrikamız giremedi. iti
zar ederiz. 

Asi askerler Madridilz çakmağa başlıyan bahriye mec• 

1 K I •• •• Franko lspanyol Fasına Alman dış mahalkleıfode muasına ya:ı.dığı bir mukadde- bu deniz bir hayat kaynağı yataklı Vagon ar ontro oru askerlerinin ihraç edilmediğini bir asi harp gemisi hükümete mede Duçe şunları yazıyor: 15 olabileceği gibi esaret :1.enciri 

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

Danı.el Dariö ~ AJber Prejan .. Lusie. n Baru görmek için bitaraf müşahitle· sadık bir vapuru tevkife teşeb- sene Faşist zer'inden ve Habeş de olabilir. Bunun içindir ki 

KOMiK MIKI _ JURNAL vesaıre.. rin oraya gönderilmesini teklif ı büs etmi,se de vapur karaya zaferinden sonra ltalyan milleti Navalizm diyebileceğ;miz hisler 
d t k f 'k · de ı·mı·· tu a k bu te bbu··sten kur bugün artık anlamı•tır ki ltalya ve kanaatler ltalyada kat'i ola· B ı b . b. den bug"unden itibaren Llle sinemasın a e me ı rın Y" o r ra şe - T 

una11n epsı ır ll!"-2l~-~2:!!~~~~~~~M~a~l~a~~!a~yı~b~o~m:b:a:rdı::m:a:n~e:d:e:n:__:tu:l:m:u~ş~~u~r~.:__~~~~~~~__:'~d=en=i=z~le~r~le:....:m~uh==a~t-b~i~r-a_d~a_d_ı~r_v~e~~r~a~k;.__:_y~e~rl~e~ım;.::.:..ıi ~f-ar_. ~~~~~~~~-



tl!Ni asnr-
sa 

En müthiş hastalıklar 
Sırf ruhi 
süratiyle 

im illerle 
nasıl şifa 

ve yıldırım 
buluyor? 

Bu makalede . manevi ve vicdani varlığımızı maddi ve · 
gayri şuuri varlığımıza bağlıyan köprüyü bulacaksınız 
Bir llzyolojlk tecr Ube Aleksi Karelin görUşU si. ye sinde önümüzde yepyeni 

bir atem açtı. Tıbbı, felsefeyl ve içtimai ,ahsiyetlmlzl aydınlatan 
ve beklen mi yen esrarlı lyzc hl arın anahtarını da verdi. 

-Yazan.: L)r • .A..l:>d:I. 1'4-u.lı-tar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Görülen ve izahı mevcut 

olmıyan bu halleri nasıl izah 
edeceğiz? 

Mademki bunlar birer hadi
sedir ve her hadisenin bir oluş 
mekanizması vardır; bu harı
kulftde şifaların da içimizde 
bir oluş ve tahakkuk ediş tarzı 
mevcut olması tabiidir. 

Bu hadiseleri izah etmek ve 
kavrayabilmek İçin profesörün 
kurduğu izah tarzı çok ente
resandır. 

Bu izahı doktor o!mıyan mü
nevver okuyuculann bile ko· 
layca kavraması için geçen se
neki makalelerde yazdığım 
ruhi hadiseleri veren Karelin 
işaret ettiği enfüsi bir iki tec
rübeyi zikretmekJiğim kafi ge
lecektir. 

Bugün Paris tıp fakültesinde 
resmi bir bp üstadının ağzın
dan talebeye ders olarak ve
rilen bu hadiseler; ondan çok 
evvel başkalara tarafından ve· 
rilmişlerdi; fakat doktorların 
bu bahiste sükdt etmeleri ve 
böyle bahislere yanaşmak ce· 
saretinden bile mahrum bulun
malan; bu gibi vekayiin düşü
nen insanlar nazarında, haki
kat olup olmadığını meş\~uk 
bırakıyordu. Artık böyle hadi
selerin mevcut olduğunu ve 
bu hadiselerin bizzat kendi 
vak'aları olduğunu resmi fakül 4 

teler söyleyince vaziyet büyük 
bir ehemmiyet almıştır. 

Bu hadiselere ilim ve fen 
resmen vaz'ıyet etti demektir. 

Geçen sene verdiğim misal
lerde Aleksis Karel'in. ruhi 
hallerin-samimi ve imanlı olmak 
şartiyle .. vücut üzerine yaptığı 
müthiş tesirleri zikretmiştim. 

O misallerde en müthiş has
talıkların, sırf ruhi amillerle 
yıldmm süratiyle şifa buldug·u 
gösterildiği için manevi duygu
larm maddi bamıza hangi yol· 
lardan geçerek tesir ettiğini 
aramak lazımgelmişti. 

Tuhaf ve garip bir tesadüf
tür ki maddi bir mebdeden 
lıareket eden bp fakültesi ile, 
mebdei manevi bir tahassüs 
olan hadlsel..,ri araştıran ilm'in 
her ikisi de ayni yolu keşfet-

mişlerdir. 
işte bu makalemde manevi 

ve vicdani varlığımızı, maddi 
ve gayri şuuri varlığımıza bağ· 
lıyan köprüyü göstereceğim. 

Şu enfüsi tecrübeye dikkat 
buyurunuz! 

Bugün bütün flziyoloji alim· 
leri bu tecrübeyi arbk muvaf· 
fakıyetJe tatbik etmektedirter. 

Bir kedinin veya köpeğin 
midesini, barsaklarmı, pankre· 
asını, karaciğerini, mesanesini, 
böbreklerini, akciğerlerini ve 
kalbini hep beraber yekpare 
bir kitle halinde çıkarmak ve 
sıcak bir banyo içinde muha
faza etmek mümkün oluyor. 
Banyo içindeki bu akciğerlere 
oxygen, vermek şartiyle ve 
verdiğimiz Jaalettayin müddetçe 
bütün bu aza hem yaşıyorlar 

hem de bütün vazifelerini görü· 
yorlar. 

Mide mükemmelen hazmedi-
yor ve barsı:ıklar bazmmı yapı· 
yor, böbrekler vazifesini görü· 
yor. Mesane \şliyor. Karaciğer 
işliyor. Kalp mükemmelen işli· 
yor. Ve bu umumi heyet müs· 
takilJen yaşıyor. 
Aynı ameliyata kendini feda 

edecek bir insan çıksa, aynı 

muvaffakıyetle bu ameliye ya· 
pılacaktır. Şimdi bir insanın 
buna razı olduğunu ve bütün 
ahşasmın vücudundan ayrı ola
rak yaşatıldığını farzedebiJir-
siniz. 

Bu muvaffakıyetli tecrübeyi 
ilk yapan fiziyolojist, sadece 
bir fiziyoloji mütahassısı olduğu 
ve fakat mesleğinin üstüne ve 
dışına yükselebilecek kabili
yette vasi kültürlü bir adam 
olmadığından bu miithiş hadi· 
senin felsefi manasını kavra-
mamıştı. 

Aleksis Karel gibi bir dahi, 
bu tecrübeyi bakınız hangi 
zaviyeden görmeğe ve hangi 
zaviye altına getirmeğe muvaf· 
fak oldu? 
BU AMELlYE NE DEMEKTi? 

Bu ameliye, düşünen, duyan, 
anlıyan, kavrıyan ve manevi 
bir varlığı olan insanın düşü

nen kı~miyle, nebati bir varhğı 
olan yani' anlamıyan, bilmiyen, 
muhakeme, mantık, şuur ve 
vicdanı olmıyan kısmının birbi-

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 44 ·D:····· ........... ·······vıL···soiiciA··· ... ,. 
1 rMJ~CSlJM~ 
Açhk ve susuzluk ıı-.lslnl de ayakta duramıyacak · 

bir hale getirmişti ••• 

Robert kendi kendine 
bu mülahazaları yürütür· 
ken üst katlarda, kon1Jşmalar 
ve R"Ürültüler olmağa başladı .• 
Dışarıda mitralyöz sesle~i git· 
tikçe fazlalaşıyordu. 

Hakk1 Sabri konuştu : 
- Mücadele bulunduğumuz 

binadaki adamlarla yapılıyor 

galiba .. Fakat çok merak edi· 
yorum, acaba burası hangi teş
kilata mensup?. 

Robert dalgın dalgın cevap 
verdi: 

- Morganların olsa gerek •• 
Öyleya Sevırili Diilman bizi 

başka bir yere getirecek değil 
ki .. : . 

- Sevgili Düşmanın aUah 
belasını versinl Baksana başı
mıza ve işler açtı .. 

Robert itiraz etti: 
- Yoolr.. Öyle söyleme 

dostum. 
Bu meselede onun biç ka

bahati yok.. Baksana dışarda 
neler oluyor. Yoksa şimdiye 
kadar bizi burada bekletmezdi. 

• • • 
Aradan yirmi dört saat geç-

tiği halde, Sevgili Düşmandan 
hiçbir eser göriiomedi. Arbk 

rinden ayrdması demekti. 
İlmi tabiriyle insan denilen 

mahlukun, şuurlu kısmiyle, şu

ursuz, nebati kısmı birbirinden 
ayrılıyordu. Aza ve ahşadan 
ibaret olan ve banyo içine alı .. 
nan kısım " etre Viscerol ,, 
bir nebati şahsiyet halinde 
hayatına devam ediyor. 
Düşünen şahsiyet, yani asıl 

insan da bunlarsız ve yalmz 
bir vaziyette kalmış oluyor 
demektir. 

Bu tecrübe yapddıktan son· 
ra "Cannnn,, çok daha kolay 
bir usulJe ayni tecrübeyi yapb. 
Yukarıda saydığım bütün bu 
azalar, merakizi asabiyeye yani 
düşünen şahsiyetimize (sempati 
zenciri) denilen iki asabi zin
cirle bağlıdırlar. 

Hayvanın bu zencirlerini ke
since, merkezi cümlei asabiye . 
ile, yani vicdan şuur ve ruh 
ile bütün bu unsurların müna· 
sebeti kesilmiş oluyordu. 

Ayni vücut içinde yaşadık
ları halde birbirinden bütün 
allkalan kesilmiş oluyor.Yani 
düşünen şahsiyetimizle, nebati 
şahsiyetimiz birbirinden tama· 
men ayrılmış oluyordu. Ve her 
ikisi de mükemmelen ve bir· 
birinden haberdar olmıyarak 
yaşıyorlardı. 

Bu fiziyolojik tecrübe, Kare· 
lin, görüşü sayesinde manevi 
varlığımızla, maddi varlığımızın 
ayrılması manasına geldiği kav• 
ranınca: Önümüze yepyeni bir 
alem çıkmış oldu. 

Evvela "Sempati 2encirleri• 
nin,, manevi varlığımızdan ge• 
len iradelerin maddi varlığı
mıza akış yolu olduğu görüldü 
ve öğrenildi. 
Fakat öğrenilen hakikat bun• 

dan ibaret kalmadı. Tıbbı 

ve felsefeyi ve içtimai şahsi· 
yetimizi aydmJatao ve bekleo-
miyen esrarlı izahların da 
anahtarını verdi. 

- Som~ Var -

· Fuar tahsisatı 
Haber aldığımıza göre iktisat 

Vekaleti bütün ticaret odaları· 
na yaphğı bir tamimde odala· 
rın yeni yıl bütçelerine lzmir 
fuan için tahsisat koymaları 

bildirilmiştir. 

son ümitleri de sönmüı bulu• 
nuyordu.. Sigaraları tükendi. 
Karınları adama kıllı acıkmış ve 
bilhassa susuzluk ikisini de 
ayakta duramıyacak bir hale 
sokmuştu.. Nihayet öyle bir 
in geldi ki, oldukları yerde 
yığılıp kaldılan. 

ESRARENGiZ BIR YOL 
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Robertle Hakkı Sabri evden 
çıktıktan sonra Hardi bir müd
det gazete okumakta vakıt ge
çirdi. Büyük bir merakta olduğu 
ve ikisinin de sağselamet bir 
an evvel dönmelerini beklediği 
için, vaktin pek geç olmasına 
rağmen uykusu yoktu. • Bir 
arahk gazeteyi elinden atarak 
salonun içinde ileri geri dolaş· 
mağa başladı .. Canı sıkılıyordu. 
Ne yapacaktı.. Onlar dönün
ceye kadar nasıl vakit geçire• 
cekti. • • Birdenbire aklına 
Sevgili Düşmanın, gece eve gi .. 
rerken kullandığı, gizli kapı 
geldi ve herne olursa olsun, 
bunu mutlaka mevdana çıkar· 

Büyük kar 
fırtınası var 

••• 
-Baştatafı 1 incı saklfedt -
Karamanın birçok ağıJlanna 

kurt sürüleri hücum ederek 
koyunların biiyük bir kısmını 
telef etmişler ve kalan kısmını 
da dağlara sürmüşlerdir. -

1 
Bir kadın ve -bir erkek feci 

surette ölmüşlerdir. Erkek kurt
lar tarafından parçalanmış; Ka
dın soğuktan donmuştur. Ka· 
panao yolları açmak iç·n amele 
ekipleri çalışmaktadır. 

Bursa 13 ( Yeni Asır ) -
Borsaya bugün de kar yağ
mak ta devam etmiştir. YRlova 
ve Mudanya yolları karla ka .. 
panmıştır. Yalova yolunu aç
mak için ameleler gönderilmiş· 
tir. 

lstanbul, 13 (Yeni Asır) -

Karadenizde müthiş bir fırtına 
vardır. Seyrisefer tamamen dur

muştur. Karadenize gidecek 
olan vapurlar iki gündenberi 

Büyiikdere önünde demirliye· 

rek havanın durulmasını bekli
yorlar. 

Sert bir şimal rüzgan, sani· 

yede 24 metre süratle esiyor. 

Dün de fasılasız kar yağmış

tır. Hararet daha üç derece 
dôşmüştür. 

Amerikada grevciler 
çoğaldı 

Vaşington 13 (Ö.R) - Grev 
devam etmektedir. Otomobil 
sanayicilerinin greve iştirakinden 
sonra grevcilerin sayısı 17000() 
kişiyi bulmuştur. .. 

Faruh Barlas 
Zeytincilik kongresine ikinci 

defa olarak gitmiş olan zeytin
cilik mütahassısı F eruh Barlas 
şehrimize dönmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

uzum 
Çu. Alacı Fiat 
112 Alyoti bi. 12 15 

53 Esnaf Bank 15 50 16 25 
51 M J Taranto 17 21 
49 H Alberti 14 25 14 25 
36 P Klark 13 50 13 50 
33 J Taranto M 13 75 17 
23 J Kohen 13 875 13 875 
20 D Arditi 14 25 14 25 
ıs H Alyoti 15 25 13 25 
10 Vitel 15 15 25 
402 Yekiin 

389864 Eski yekun 
390266 Umumi yekiin 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
240 Buğday 6 75 7 75 
191 Arpa 5 5 
225 Akdan 4 50 4 50 

. 411 Susam 18 18 75 
319 ba. Pamuk 49 50 

mak arzusuna kapıldı .• Evveli 
büyük bir tereddüt devresi 
geçirerek, uzun müddet bu 
arzu ile mücadele etti .•• 
nihayet kararını vermiş bu
lunuyordu • • • • Bir sigara 
ateşliyerek, gizli kapının nerede 
bulunabileceği ihtimallerini dü
ıünmeğe başladı:. 

Evin dört tarafında da bahçe 
olduğu için, Sevgili Düşmanın 
yan dıvarlardao gelmesine im
kan yoktu .• Öyle ise, mutlaka 

· yer altından geliyordu .. 
Bu ihtimali kuvvetli bularak 

. işe başladı. Mutbak ve odala· 
rıu tabanlarını uzun uzun mua
yene ettiği halde hiçbir neti
ceye varamadı.. Nihayet son 

. ümit salonda kalıyordu .• 
Hahları ka!dtrdı ve ortada ne 

· kadar eşya varsa hepsini dı
şarı çıkardı. Şimdi salon bom 

· boş kalmışh ve mükemmel bir 
surette Ç'1Jışabilirdi .. 

Salonun tabanına boydanbo· 
ya raptedilmiş olan muşamba
nın .:ok .kUJ11k hat ve çiçek· 

KÖTÜLÜK ARTMIŞ 
- Bir kaç adam: sallandırehm ::::: 

Sadrazam Mehmet Emin Ra- Bir gün vilkell mecHsiP' 
uf paşayı Balıkhaneye indir.. birisi: 
meğe kadar muvaffak olan - Istanbul da kötU!ilk -
Halet efendi lstanbuldaki karı- kötü adamlar çoğaldı, bull-
şıkhğm önüne hilmü mülaye- önüne nasıl geçeriz. 
met, idare ile geçilemiyeceğine Diye ortaya bir söz atıocl 
kanaat getirmiş olarak Sadri- Halet efendi hemen kıyd 
zamlığa geçmişti. etmiş: 

Halet efendinin bu fikri o - Onun kolayı var, böyll 
derece aşm gitmişti ki, masum lerinin gözlerini korkutmak içli 
olanlar, hiçbir günahı, kaba· birkaç adam sallandırmak. it 
bati olmıyanlar üzerinde tid- zım, mesela şimdi okçular bt 
detli tatbikata başlanm,.s, şındaki berberin başı kesilif 
asmaktan,kesmekten toz duma• cesedi ortaya atılsın.. Sailf 
na karışmış, bugün şu asılsın, karşı korku ilka eder, kötüle' 
öbürgün ele geçenler kabilin- rin arkasını alırız. 
den alabildiğine katil başlamış, Demiş.Fakat vezirlerden biritlı 
lstanbul adeta insan mezba- - Aman yahu 1 O beni' 
hasına dönmüştü. berberimdir, herifin günahı tJ 

Halet efendi darphane nazırı madığını bilirim. 
Abdurrahman beyi hiç yoktan Diye mildahaJe edince, fi' 
öldürttüğü gibi, Abdurrabmana let efendi. 
mensup, onun davasmı güdü- - Canım! Ona mahsus dt 
yor diye; kendi evinde rahat ve ğil • • • Birisi öldürülsün /JJ 

münzevi yaşıyan Reşit efendi hangisi olursa olsun... Se~ 
adında bir delikanhnın da kat- berberin olmazsa öte taraft"' 
line ferman yürütmüştü. berberin boynu vurulsun ... Mak' 

Bu fermanı dinleyen vezir- sat yine hasıl olur. 
(erden, gönlü merhametli birisi, Demiş • 
Reşit efendi hakkında şefaatte 
bulunmuş: 

- Paşam! Bağışla bu gencil 
Henüz yirmi yaşında bir taze· 
dir, belki ileride işlerimize ya
rar, genç öJdürmek te günah· 
br. Demiş ve fakat Halet 
efendi: 

- Gençleri katletmek yazık, 
ihtiyarları öldürmek günah .•• 
Canım her zaman katil için 
orta yaşlı adamı· nerede bul
malı? Bu da söz mü? katledif .. 
sin vesselAm. 

Diye hükmünü yerine getir· 
miş. 

. . . . . . 
Halet efendinin tarihte leke 

olan icraatından bir facia da
ha vardır: 

....... 
Nakledell 
TOKDll-

Fuar diplomaları 
Belediyenin,936 lzmir fuar•,_ 

iştirak eden firmalardan ta~ 
dir edilenlere verilmek nıeıf 
lstanbulda hazırlatmakta oıdt 
ğu dip!omalar pek yakıoıl' 
şehrimize gelecek ve müstaba~· 
farına tevzi olunacaktır. 

Fuhuşla mUcadele 
komisyonu 

Fuhuş ye fuhuşla b9\8~~ıs; 
hastalıklarla mücadele l< oınil 
yonu Sıhhat müdürlüğünde sı~ 
hat müdürü doktor Cevd 
Saraçoğlunun başkanlığıodl 
toplanmış ve icabeden kar•" 
farı almıştır. 
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NEF'll ZAMAN müstear adıyle yazdığı ciddi ve 
mizahi şairleriyle matbuat alemimizde bilyUk bir alaka 
ve sempati yaratan kudretli şairimiz ve kıymetli hem
şehrimiz Adana sulh hakimi Ali Hadi Okanın bu isim 
altındaki şiir kitabı yakında intişar sahasına çıkacaktır. 
Adanada Türk sözü matbaasında basılmakta olan bu 
nefis kitabı şimdiden okuyuculanmıza tavsiye eder ve 
fiati elli kuruş olan bu kıymetli eserin matbaamız vası- • 
tasiyle tedariki müroLün bulunduğunu da ilive eyleriz. 

I''.. Okurlarımız iki kitapta üstadın en güzel ulusal ve içsel 
şiirlerini, en ince nüktelerini, yurdumuzuP tanınmış 
yüksek şahsiyetlerinin karikatürlerini kaside ve medhi
yelerini bulacaklardır. Bu kıymetli eserden birer tane 
edinmek istiyenler şimdiden idare müdürlüğümüze mü

. • racaat etmelidirler. 4-8 ( 44) -S.4 
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lerle dolu olması, işi güçleşti

riyordu. Bir pertevsiz buldu ve 
bütün elektrikleri yakarak, mu· 
şambanın desenini incelemeğe 
başladı. 

Salonun tam orta yerinde, 
ancak pertevsiz!e an laşılabilen 
gayet belirsiz bir bat görür 
gibi oldu.. Daha fazla üzerinde 
durunca artık şüphesi tama
miyle zail olmağa başlamıştı .• 
Gizli kapı işte burası idi .. Fa
lıat nasıl açılacaktı?. Uzun 
müddet kapağı açabilecek bir 
düğme aradı .. Eliyle çiçeklerin 
üstünü birer birer bastırdı, lakin 
yine bir türlü açılmtyordu. Niha· 
yet ümid\ kesmiş bir halde ta
mam ayağa kalkacağı zaman, 
muşambanın üzerinde bir metre 
murabbamda bir parça birden
bire açılıverdi .. Bu vaziyet kar· 
şısında hayretler içinde kalan 
Hardi, birkaç metre geri sıç· 
ramaktan kendini alamadL. 

Teşebbüs muvaffakıyetle ne• 
ticelenmişti. Lakin şimdi de bir 
adım bile ileri atmaia ceuret 

........... 

edemiyor ve kendi kendi 
adeta pişman oluyordu .. 

Evvela tekrar kapağı k1tP'' 
mak ve sanki hiçbir şey 0101~ 
mış gibi davranmak istedi. f~ 
kat bir taraftan da içini b 
yük bir merak sarmağa b•( 
Iamıştı.. Her ne olursa j')ls"°' 
madamki bu işe başlamış b: 
luouyordu, yarıda bırakmak 
doğru olmazdı.. . ~ 

Kendi kendine "fazla ıle 
gitmek belki teb'üke1idir, aş'~ 
kadar iner sonra tekrar g ıtl 
dönerim .. ., Diye düşündü ~ 
yavaş yavaş ilerlemeğe başfıı ılı4 

içerisi zifiri karanhk o'daJ»~ 
için birşey görmek kabil d.~ 
ğildi. Elektrik cep fener;.. 
yanuıa alarak basamaklara 1 

tu. iki üç metre aşağıda b~ 
samaklar nihayet buluyor 
toprak gözüküyordu. I' 

Kalbi hızla çarparak inll>e (; 
başladı .•• Fakat ayal<ları tO..:l 
rağa değer değmez kaP"'lı 

J birdenbire kapanıverdi. . . ..a 
-Devam e~ 
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Eden, iş birliği istiyor 

Madrid tahliye ediliyor 

lngilterenin niçin silah .. 
landığını da izah etti. 

Asilerden hiçhaberyok.Hükümetçiler 
"Topçu düellosu var.,, diyorlar. 

Poncet 
Delbosla görüştü 
Çıkarılan şayialar tekzip 

ediliyor 

Bütün dünya silaha 
biz boş duramazdık, 

Londra, 13 (Ö.R) - lngili:ı 
dış bakanı Eden matbuat ku
lübünde ıerefioe veri'en ziya

' fette lngiliz parlamenter de
mokrasisini müdafaa ederek 

sarılırken 
diyor. 

Paris, 13 (Ö.R) - ispanyada 
soğuklar ve fena bava!ar as
keri hareketleri imkansız kıl
mıştır. Bugün asiler tarafından 
hiçbir tebliğ neşredilmemiştir. 
Madrid miidafaa komitesinin 
öğleyin neşredilen teb!iği ise 
şu birknç kelimeden ibarettir. 
" Madrid cephesinde vaziyeti 
değiştirmeyen şiddetli topçu 
düellosu olmuştur. Diğer cep
heleı·de birşey yoktur. ,, 

Paris, 13 (Ô.R) - "Königs
berg,, Alman kruvazörü 8 gün 
evvel tevkif ettiği "Marta,, 
lspanyol vapurunun tayfasını 
serbest bırakmıştır. Almanlar 
vapuru satarak parasım vapu
run sahibi olan Bask hüktime
tine değil, Frankonun asi bü
kümetine tevdi edeceklerdir. 

Paris, 13 (Ö.R) - ispanya
daki lngiliz bakır maden şir
keti Franko bükümetinin ma· 
den çıkarılan bakırlan musa
dere ederek lspanyol asilerine 
gönderdiği malzeme ve yaptığı 
hizmetleri tediye maksadiyle 
Almanyaya gönderdiğini Lon
draya bildirerek şikayette bu
lunmuştur. Fransız şirketine 
ait olan diğer bir madende 
ayni muamele tatbik edilmek
tedir. 

Jngiiiz notasının verildiği za• 
manki ahval ve şeraitten büs .. 
bütün başkadır. 

İngiliz notası, düşünce 
ve teşril<i mesaiye müsait bir 
şekilde ltalyan hariciyesi tara~ 
fından tetkik edilmektedir. Ve 
bu seferki ltaJyan notası da 
geçen seferki notaya mümasil 
bir tanda yapılacakhr. 

Mamafih ltalya cevabını ver
medtın evvel difl'er devletlerin 
de ve bilbusa F ransız-Sovyet 
birliğinin fikirlerini öğrenmek 
arzusundadır. 

Londra, 13 (A.A) - işçi 
partisi neşrettiği bir beyamıa
mede hükümetin ispanyaya 
göoülJü nakliyatı hakkında ka
rann bukukan muteber olma• 
dığım ileri sürmektedir. 

Bu beyanname lngiltere Bur
gos bükümetini tanımadığı için 
hükümet kuv tJcrine ifti· 
hak için giden göoüllfilerin 
ecnebi bir devlet, diğer 
bir ecnebi devlete karşı 
yardım ediyor, telakki edil
memeleri Jazımgeldi~ioi söy
lelliektedi~? Bu vesika şu şe· 
kilde bitmektedir: Bu karar 
bilhassa şu cihetten şayam 
hayrettir ki Fransız bükümeti 
bile faşist hükümeUere karşı 
bu kadar körü körüne bir em· 
niyet beslememektedir. 

Alman devir/ uı:çı Şa11sö/ye fiti/er 
Paris, 13 (Ô.R) - Fransa~ 

nıo Berlin sefiri F rançois Pon
cet'io Paris ziyareti bazı uy• 
durma haberlere vesile olmuş
tur. Bu cümleden olarak sefi
rin Almanyanın Fransa ile 
ekonomik ve siyasi işbirliği 
arzusunu ifade eden geniş bir 
projeyi hamil olduğu bildiril
miştir. Poocet'nin hariciye na-
zırı Delbos ile mülakatından 
sonra bu haberlerin esassız 

demiştir ki: 
"Bu dem~krasi bütün ırklar 

arasında işbirliğinin dünyanın 
umumi efkarı için elzem olduğu 
lrnnaatindedir. Bizim bir muhn
samaya değil, l>ir işbirliğine ima· 
nımız vardır. Ve hiçbir milleti 
bu iş birliğinin çerçevesi hari
cinde bırakmamaktayız. 

Hitlerin Berlindc Kor dip!o
maHğe l<arşı yaptığı beyanatı 
memuuniyetle okudum. Hitle
rin tercih ettiği barış anlaşma
sının yapılmasına tamamiyle 
taraftarım,,. 

Silahlanma meselesini mev
zuubahs eden Eden demiştir ki: 

"lngiliz programı büyük bir 
hız almaktadır. Bu programın 
diğer memleketlerde olduğu 
gibi milli finansımıza ve milli 
refahımıza bilyük bir yük ola-
cağı zaman da gelecektir. Fa
kat seri bir ıiJAblanma halinde 
bulunan bntün dünya karşısın-
da başka bir siyaset ta
kibedemeıdik. Maamafih bu 
yol tercih edeceğimiz yol 
değildir. Çün~ü biz her halde 
tereyağını toplara tercih et
mekte ve ekonomik işbirliği 
yolu ile Avrupanın sükunu için 
çalışarak muhakkak surette 
topa muhtaç olmıyan dünyada 
ötekilerinin de tereyağma sa-

l11[!ilteıe11111 Rımuı r!çısı Eıic Dw111011t 
Ct11lılmru a11lnşmasım ınıza edıı OT 

leni yapmağa hazır bulunmak
tayız. 

Eden milletlerin önünde açı
lan iki rola işaret etmektedir. 
Beynelmilel enlnşoınnan kuvvet· 
JendiriJmesi, Milletler arası ser· 
best iş birliğinin temini, bey
nelmilel ticaret ve münasebet· 
leri bozan engellerin bertaraf 
edilmesi, şu veya bu ideoloji 
lehindeki hislere hakim otmak 
için samimi olarak çalışılması 
ile dünyanın refahını ve saa
detini arttırmak mümkündür. 

Buna mukabil kendim:zi dün· 
yadan tecrit eder, el:ononıik 
imkanlanmızın müsaadesin
den fazla sif ah/anmaya devam 
ederıek iimdi bizi mustarip 
eden dertleri devam ettirmif 
olacak ve dünyayl benüz kur
tulmaya b.ışladığımız felaketten 
daha büyük bir felakete sürük
lemiş o!acağız. Bu yol ise cin

Londrada çıkan .. Neus Chro
nicle,, gazetesi bu münasebetle 
şunları yazıyor: Meşru lspan· 
yol hükümetinin memleketin 
müdafaası için devletin para
sınt kullanmağa salahiyeti ol• 
madığı iddia ediJirken acaba 
logiliz 'ermayesile iıliyea bir 
madenin istlbaalitını AJmanya
nın meşru hükümete karşı 
asilere yaptığı yardımı ödemek 
için kullanll?ak. ~caba daha 
ziyade ahLikı mıdır? 

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

olduğu anlaşılmıştır. Bununla 
beraber Alman ekonomi nazıra 
doktor Schacbtın Parise gide· 
ceği Berlinden de teyid edil-

hip olmaları için elimizden ge-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

net yolu olacaktır. 

Paris 13 ( Ö.R ) - Beynel· 
ıoilel diplomatik vaziyet dün 
sükünetle geçmiştir. logiliz ka· 
binesi sabah toplanma, ise de 
harici meseleler hakkında mü
him bir karar verildiği zanne
dilmiyor. Diğer taraftan ispan
yaya gönüJJü gönderilmemesi 
İçin lngiliz hükümeti tarafından 
yapılan teşebbüse verilecek ce
vap hakkında Roma ve Ber· 
]inden hiçbir haber gelmemiştir. 

Londra 13 (Ö.R)- lspanyol 
asi otoriteleri Ingiliz hüküme-
tini Ispanyol Fasında Alman --

Asiler 
Siang- Fu şehrine 

hakimdirler 
Şehirde bulunan ecne
bilerin vaziyeti ciddidir 

Şanghay, 13 ( Ô.R) - Ko· 
münist asiler Siang Fu şehrine 
hAkim oJup Kızılordu pişdar
Jarı bu şehirden şimdi ancak bir 
kaç kilometr~ mesafede bulun
maktadırlar. Hükümet kuvvet
leri de diğer taraftan demir· 
yolu boyunca şehre doğru 
ilerlemektedirler. Şehirde bu
lunan ecnebilerin vaziyeti cid
didir ve umumi bir tahliye ya
pılması muhtemeldir. 

lngiliz ta yyaı·eJeri 
Londra 12 (A.A) - Kahire· 

den bildirildiğine göre 12 tay· 
yareden mürekkep bir lngiliz 
filosu bugün Hindistana müte
veccihen uçmuşlardır. Bu tay
yareler 22 şubatta tekrar Ka
hireye avdet edeceklerdir. 

Tayyareci 
Meydanda yok 
Lonclra, 13 (Ô.R) - Londra -

Kap seyahatine çıkmış olan 
ve havanın muhalefetinden geri 
dönen tayyareci Burg dün saat 
19,45 de Marsilyadan buraya 
dönmek üzere hareket etmişti. 
Tayyareci Burgun Marsilyadan 
hareketinden sonra şimdiye 
kadar hiçbir haber almama
mıştar. 

Tayyarecinin sis yüzünden 
yere indiği tahmin edilmekte 
ise de akıbetinden de endişe 
olunmaktadır. 

Mussolini 
Askeri pllot rozeti aldı 

Roma 13 ( Ö.R ) - Aylar
danberi geniş mikyasta bir an
treoman takip etmiş olan Mus· 
solini dün askeri pilot tayya
reci beratını elde etmek için 
bir sıra imtihanlar vermiş ve 
neticede hava müsteşarı genı:
ral Velenin elinden ukeri tay
yareci ilot rozetini almıştır. 

- Sen! 
Diye koıarak içeri kaçtı. 
. . . . . 
. . . . 

Tefrika No: &4 

~ Kahrcıoğlunu, kızın dayısı kar
şılayıp ayrı bir odaya almıştı: 

- Hoı geldin efe! Hoş gel• 
din, gönlümüzü doldurdun. 

sonra, karaltının biri~i, kerpiç 
dıvarh bir kapanın tahtasını 
yumruklarile döğdü. içeriden 
köpek harlaması korkunç hav
lamalarla kapıya atıldı. Arka
sından bir ince ses: 

- Kim o? 
Dedi. 
- Ben geldim, ben .. 
- Sen kimsin! 
- Çoban Hasan! 
- Haaaaal 
Diye sevinçli bir çığlık kop

tu, bir takırtı, bir g6rültll ol-
du. eahçenin avlusundan palas 
Pandm.s ko,an bir ayak selİ 
belirdi, iı.;erden gelen; kapının 
arkasındaki demiri çekince kö
pekler havJayı;> dııan abldalar, 
fakat çoban Haıı.,a. birdenbire: 

- Şişştl Karabaş! •• Karabaş! 
Git! Diye haykırdı, köpekler 
bu sesi alınca birdenbire su
sup, sinerek, iniltili seslerle 
kuyruk sallayıp bir iki dön• 
dükten sonra içeri sokuldular .. 

Kapanan açılıp, köpeklerin 
havlamaaı ve çobanın ihtarı 
sıra11nda kapıyı açan endamlı 
bir kadın gölgesi: 

- Hasan geldi mi o? 
Diye sormuştu . . Hasan 

köpekleri savarkeo, Kahrcı, 
- Kim gelecekti? 
Dedi.. Kız bu Aşina sese dö

nüp bakınt·a Katırcıoğlunon 
hayalini sezdi, utandı, geri da,.,. 
nüp, mahcup bir sesle; içinde
ki hisleri taııran bir cenp sa
vurdu. 

Sevinçle Katırcıoğlunun sır
tlnı olrtıyan bu aksakallı ihti· 
yarın genç oğulları da Ka· 
brcıoğlunun etrahm Nnp, otu
rurlarken, kızan dayıaı dıpn 
hrlamıı, göz açıp yumma sıra· 
111nda içeri sofralar atbrmağa 
batlamıfh. Fakat Kattraoğlu 
kalktı; 

- Ağal Karmm tokl Ben 
buraya karın doyurmağa, mu· 
habbet etme(e gelmedim, 
s1rası değil, sızın kızınız 
ölüyormuı? Diye bana haber 
yollamışsınız, keyfin, karın do
yurmanın vakti dejil, gidelim, 
görelim kızı, vasiyeti beni gCir· 
mek imif .. 

Deyince •i• bir hahkaha 
atb, Katırcı oiluna yürlvOp: 

mektedir. Doktor Schacht Pa
ris beynelmilel sergisinde tesis 
edilecek Alman pavyonunun 
temel atma merasiminde hazar 
buluaacakhr. 

Paris, 13 (Ô.R) - Fcansa
nın Berlin sefiri Poncet hari-
ciyP. nazıra Delbos tarafından 
kabul edilerek' kendisiyle uzun 
uzadıya görüşmliştür. Alman
yayı ve Alman siyasetini en 
iyi tanıyan Fransızlardan biri 
olan Poncet Berlinde Alman ri
caliyle mülakatlarından doğan 
intibalarını veAfmanyanm Fran-
saya karşı temayüHerini izah 
etmiştir. Hitlerin son verdiği 
teminat bilhassa bahs mevzuu 
olmuştur. 

Alman gazeteleri Fransız 
sefaret ban esinin tebliğiui, sert 
tefsirlerle birlikte neşretmiş!er
dir. Bununla beraber bu gaze
telerin Fraosaya karşı yaptık-
ları hiicumlarm arkası alınacağı 
ilmit ediliyor. 

Poncet ayni meseleler hak
kında Vienut ile de görüşmüş
tür. 

Sen görmedin rnı lcızı? 

Göringin Roma seyahati 

General Salanıankada 
F ran~o ile görüşecekmiş 

Paris, 13 (Ö.R) - Bugün kında teminat verecektir. Fa-
kaydedilen en mühim hadise kat bu ziyaretin Ingiliz - Itaı .. 
Prusya başvekili ve Alman ha- yan mukarenetinin Romada 
va nazırı General Göringin yaptığı tesiri izale etmesi şüp· 
saat 22.45 de Romaya muva- heli görülmektedir. 
salitıdır. Ziyaret hususi mahi- Dikkati celbeden diğer bir 
Yette olmakla beraber gene- kt d R d G . . no a a oma an sonra e-
ralin şerefıne btrçok merasim 1 G·· · · S ı '-

nera orıngm a aman.aya 
yapılacaktır. General Göring "d k ı ı ·ı · · b 
Mussolini ve Kont Cbno ile gı ere spanyo ~sı erın~n aşı 

-b· ~ıakatl d b 1 General Franko ıle göruıeceği 
mktlm ;u ld M ar a .. u uAİ- hakkındaki haberdir. Almanya 
ca ır. anı I ~~ına._şore - İspanyada her ·müdahaleden 
ma~~aııın ta uuellıgı. maksat çekinmeğe davet edilmekte 
lngıhz - İtalyan centılmen an- . .. . . 
!aşmasından sonra ltalyamn ıkcn General G~rıngın Gene-
geçcn so:ı teşrinde Kont Ciano ral Frankoyu zıyaret etmesi 
ile Aitler arasında imza edilen .roanidar olacak ve Londra ile 
anlaşmaya sadık kaldığına ka- Parisin Berlini müdahale yolun· 
uaat getirme~dir. Italya da dan çıkarmalc ıçin ne kadar 
şüphesiz Almanyaya karşı va- güçlük çekeceklerini göstere-
ziyetinin asla de - işmedi~i bak- cektir. 

Dedi. 

. - Al A!.. 
- Neden görmedin canım! 

Yalan sfiyleme! Size kapıyı kim 
açta. 

derdiğin efeden senin adını 

1 
duyunca biz de seni istedik, 
otur hele, bir karıncık doyu
ralım, kuru soğan, kuru ek
mek ne çıkarsa.. Dedi. 

Diye adeta hep bir ağız söy
lenirlerken, Katarcının açtığı 
kapı arkasında bir kız belirdi 
ve sesiendi: 

- Katırcıoğlu! dedi. 

Haaaal Anladım; anladım, 
o mu1du o?. 

Yal 
- Hani ölüyordu ya? 
- Yalan! 
- Neden yalan? 
- Fatma senin derdine kül 

oluyor. 

- Yandığı için olsa gerek. 
- Ateıte değil. .. 
- Ayıp, ayıp ağa 1 Bu ka-

dar tosunlar arasında böyle 
söyleme 1 

- Onlar onun kardeşi ! 
- Dime f Peki Fatma şimdi 

ne oldu, nerede? 
- Bu gece hurda misafirsin! 
- Olmaz! 
- Olmazı yok ! Zarlada ıor-

Ja da burda misafirsin, Fatma· 
nın sana diyecekleri varmış, bi
zi adeta kudurttu. zaten g8n-

Katırcıoğlu ayağa kalktı: 
- Kuıura bakmaym! Fakat 

can çatlasa ben bu gece bu
rada kaJamam. Mademki Fat
ma sailammış, hoşça kalsın, 
hoşça kalın, görülecek işlerim 
var, sağlam Fatma ile konuş
maktan, hatırh sizlerle otur
maktan daha ziyade onlarm 
hali boy1Juma borçtur, bani 
bir lokma bile almağa iştahım 
yok, vaktim d~ dar. 

Diye söylenerek yürüyüp 
oda kapısını açtı, ev sahibi 
bu sert ve kafi sözler karşı· 
!ında donmu~ kalmııtı. Oğul
ları ve kızın kardeşleri arka
sından ayağa kalkıp: 

- Can efe! doğru iş yap
mıyorsun! Hiç olmazsa eve mi· 
safir olmamn hatırı vardır, otu
rup yemeuen bile bir kara 
kabvemi:ıi olıun ice?in .• 

Bu ses efeyi birdenbire geri 
döndürdü. Karşısında yangın· 
dan kurtardığı km görünce, 
ani bir tebessümle söz söyle
mek isteı ken kız devam etti: 

- Sizi buraya yalan bir 
haberle ben çağırttım, kapıdan 
içeriyi dinliyorum, bize selam 
da vermeden neôen kaçıyor
sun? 

Katırcıoğlu kapıy.ı gerilen 
kıza tatlı bir hitapla: 

- işim var kardetiml dedi, 
çok acele işim var, seni sağ, 
selamet gördüğüme Allaha 
şükrediyorum. 

- Sağ ol! Amma bir kahH 
olsun iç de git! Ben kendi 
elimle pişireceğim. Dayımın, 
dayı oğullarımın, l<ardeşlerimin 
yanında da sana söyleyecek bY. 
tek sözüm var. 

- So1111 var -



"Times,, de bize 
hak veriyor 
•••••••••••••••••••••••• 

-Baştmatı bmncı sal11tcde-
1»üyük bir teblüke alhna gire· 
ceklerdir. Bazı Türk gazeteleri
ein kısa süren çıkışlarına rağmen 
Türkiyeyi ıeıgüzeştçi emelfer 
beslemek veya Halebi isken-
derun limanından (Türkiye bü
lümeti bu limanın bir kısmanı 
kira ile tutmak istemekle be· 
raber) mahrum etmek arzu• 
ıunda bulunmakla itham için 
ortada hiçbir sebep yoktur. 
TOrkiyenin harici sİyHeti o 
kadar düzgün ve o kadar 
muılibane olmuıtur ki, bu gibi 
ıüpbeler bakh olamaz. 

Bununla beraber TOrkiyenin 
lskenderun Tlirklerinin Akıbeti 
•akkındaki endiıeleri çok sa
mimi g6zük0yor. Bunun için-
dir ki, Ankara bükümetinin 
mert tenkitlerde bulanmaktan 
İH meselenin teniyeıi için 
Sancak ile Suriye araıında bir 
federal ittihat karu'maaı tek
linde yapıcı ve faydalı bir 
teklihe bulunmUf olmaıı çok 
iyi bir haberdir 

Pariı, 13 (A.A) - Anado'u 
Ajanıının hmaei muhabiri bil· 
tliriyor: 

P6ti Pariziyen, Kahire muba· 
•irine atfen Tllrkiyenin daha 
8)'181 davranacağını, J•n reıml 
A.kara haberlerine naur•n 
S.acaiın Franaa ve Tlrkiye 
-.7esinde idari mubtari1etini 
talep edecepmsi Ye fakat Su-
rİJe vahdetine ıiyaseten ilha
baa razı olacaiımızı yazmak
tadır. 

Bu m&lhem aepiyata Fran• 
aız noktai nazannda bir tebed
dll olmadığım glaterea dDnkil 
Taa'm makalni illve edilip 
n denumanın h•nrllkl•nna 
.. kıhna batlan•c•k mlzake
raba bir aetice vermiyeceğine 
p.diden hOkllmecliJebilir. 

Anlatıbyor ki, maksatlan 
Yakıt kazanmak, aJDı zamanda 
Alltak1ada heyecam yatlfh· 
rarak tahkikat komiayoauaclan 
mlbait rapor almaktar. 

Gazeteler Reybaniyede bir 
111 bir çok yarah hidisesini 
komisyonun g6zll önünde aillh 
kavgaıı diye anlatıyorlar. 

Paria, 13 (A.A) - Anadolu 
Ajan11nın husuıi muhabiri bil-
diriyor: 

Ormeıen, Figaroda Sancak 
ihtilifını, Fransanın bu havali-
den çekilıynr sanılmasiyle uya· 
nan eski TDrk • arap dllımaa• 
•tı ile izah ediyor. 

Muharrir Suriyeyi ltalyaya 
devir, yahut Anadoluda yeni· 
den aDfuz mıntakalar: talııimi 
ihtimali gibi faraziyeleri gillünç 
•alarak diyor ki : 

1935 Kinunusaniıinde Roma 
itillfı FNnıa ile ltalya arasın· 
da Avrupa harici bütlln mese• 
leleri taafiye etmittir. Tllrkiye 
itirafınd•n zevk duyduğumuz 
l>ir d&rllıtlükle fail bir tadil
cilik politikası takip ediyor. 
Hitleria uıulüne doıtça milza• 
kere yolunu tercih ediyor. Bo· 
i•zl.r zaferinden monra t imdi 
Sancak İfİ•İ ele aldı. 

Muharrir Cenevre ye Paria 
m&zakerahnı anlatırken cemi· 
7eti Alrvamm eau meself'ye 
kantmıyacağını liylliyor ve 
Ankaranın sinirliliiinin aakin· 
leteceği Omidini izhar ederek 
diyor ki : 

Fransa taahhütleri ve milda
faaaiyle mükellef olduğu umu· 
mi menafıyle kabili telif tarzı 
halleri tetkikten kaçınmıyacak
tır. FakEı t bonu yapar'ıen gi· 
riştiği tnahbüt'erle bAiz olduğu 
menafıden de feragat edemez. 

Cenevreden Petit Journale 
bildiriliyor: 

Konsey içtimaınm tehiri iyi 
bir alamet sayıhyor. Burada 
Türkiyenin teşriki mesaisine 
çok ciddi ehemmiyet verilmek
te, onu Cemiyeti akvama da
nltacak her hangi kararların 
elim netayicinden korkulmakta
dar. 

Franaız tez
0

nin dojraluğun· 
du kimıe ıGpbe etmiyor. Bir 
aalapaa temeDllİ olanuyor. 

Ankaradan bildirildiğine göre 

Başvekil lnönü bizzat Cenevreye 
gid~rek Sancak davamızı yüksek 

beli~atiyle izah edecektir 
- Baştaıatı 1 incı savıaaa - sız münasebatı etrafında sual yey(: karşı cephe almasına im· 

gidecektir. Bu haber tahakkuk yağmuruna tutmuşlardır. kin ve ihtimal yoktur, diyor. 
ettiği takdirde Baıvekil Türk Dr. Tevfik Rllıtü Aras, yeni TIMES'~ GÖRE 
tezini yiiksek belAgat ve tali· s&yliyecek birıey olmadığını, Timeı gazetesi, haftalık edis-
katiyle izah edecektir. Türk teklifinin Fran11z teklifiyle yonunda lıkenderun ıancagı 

Ankara, 13 (Yeni Astr) - birlikte Fransız baıvekili Blum meselesini tahlil eden bir yazı· 
lstanbuldaki ecnebi gazete ve tarafından tetkik edilmekte sanda hukuk balnmından Fran~ 
ajans muhabirleri, matbuat olduğunu söylemiştir. uyı haklı bu?makta •e yazısını 
umum m11dftrl6ğünün bir daveti Belgrat 13 (Yeni As1r) - ıu cümlelerle bitirmektedir. 
Ozerine buraya gelmiılerdir. Türkiye hariciye vekili Anka- - Akvam cemiyetinin San-
Burada T&rk meslekdatlariyle d b 1 • b cak meaeleai hakkında vere· 
samimi temaslar yapmıtlar ra a ecae i gazeteci enne e.-. 
va kendi ıereflerine verilen yanalında Sancak meselesinin ceği kararın T&rkite bakımın-

Til k. · · h t• b" ele elan b01lk bir •-eti Ye ziyafetten sonra Anadolu r ıye ıçın aya ı ır mes ı-

k ı b d olduğunu, Franaa için İM ehemmiyeti olacağı fOpbesiz-
u.n ün e toplanmıılardır. Bu dı'r. T&rk notall'lnın ilerı· 1n-.n.. 

t 1 d alelAde bir meaele tellkkı edil- ıru 
op anb a tamimi glriitmeler len naur nokta11 haklıdır. 
Japılmlfbr. meai icap ettiğini liylemi,tir. 

· M Bunu hauati1etle ve engin bir 
Bu 11rada Vekiller Heyetin· lstanbul 13 ( Yeni Aı11 u- g&rütle tetkik etmek Jlzımdır. 

den çıkan Dahiliye Vekili hebirinden ) - lngilizce •Sua• Ceaevre, 13 ( O.R) _ Mil-
Ş&kr6 Kaya ve Hariciye V ~- day Espre• " gazeteıi San• Jetler Cemiyetine mBıabiUer 
kili Dr. Araı ta Anadolu ku· cak meaeleıinden babaederlcea tarafından Aatakya maaade· 
lllbDne gelmiılerdir. Fransız gaıetelerinin aıın net· mt:leri hakkında ginderilen 

Gazeteciler Doktor Araaın riyahnı mevzuu bahsederek, rapor, Milletler Cemiyeti aek• 
etrahnı almıılar; kendisini lngilterenin bu meselede Fran• reterliği tarafından mandalar 
Hatay meselesi ve T&rk-Fran· ıa ile bir safa geçerek TOrki- komİ•Jonuna ba•ale edifmittir. 

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

Reyhaniye tezahüratı çok güzel geçti 

Köylerden akın akın 2elen köylüler 
" Yaşasın Atatürk,, diye bağırdılar 

Hanan'hlar: Biz Türküz, diyorlar •• 
- 811Ştarafi 1 inds alııftde - çoğalmaktadır. Buna karp çalıımışlar Ye Sancak hududa 

ba cevabi telgrah aynen nq- Fransızlar bazı yobazlan ileri haricinden topladıklan iç ,Uz 
retmiftir. aOrerek afiretler ara11nda Sari1eli1i R•1Jaui1eye getiı-

lıtanbal, 13 (Yeni Asır) - irtica tahriklb yapmakha· mitlerdir. 
Tllrk gazeteleri muhabirlerinin dırlar. Buna ratmen bu inkı- Fakat T6rkler heyetin ge• 
Saacap girmaine mltaade llp hareketinin &n6ne geçile- leceiini on dakika ev•el haber 
olunmamıfbr. Muhabirlerden memektedir. Hannan aıiretin- aldıklan halde heyeti kal'fl a-
Ahmet Faik l>u hareketi pro- den yeniden bin kiti ıapka ••ti- • befet laali1le s&-
teato için mftphitlere bir tel- gjymiştir. rl1111101lerdir. Ha1k bu ıarada: 
graf çekmifae de bu telgraf ta 9 ikincikAnunda Reybaniye• - Haklumııı istiyoruz, İa· 
Yerilmemittir. de Türklerin biiyük tezah&rab tiklilimizi iıtiyoruz. 

Fransız otoriteleri telgrafın devam ederken Amuk klyle· Dıye bağırmıılardJr. 
hkenderuna çekildiğini, o ta- rinde de binlerce Türk ıaat• Bunun lizerine dıtarıdan ge-
rihte müphitlerin Antakvaya lerce devam eden tezahllrat- tirilen 300 yabancı ellerinde 
gitmiş bulunmaları hasebiyle larda bulunmuşlardır. sopa ve tabanca olduğa halde 
telgrafın verilmediğini söyliyor· Bitaraf müşahitler Beylanda Türk balka hücuma başlamış· 
lar. iken kesif bir halk kütlesi lar ve bu harekete hüklimet 

Ankara 12 (A.A) - Geze- müşahitlerin bulunduğu binanlD mıliıleıi de iştirik etmiılerdir. 
telerin bugün Sancaktan aldık- cıvnrında toplanarak : Yapıın Milis kumandanı Türkler Dze· 
ları haberlerde. Sancağa hariç- Atatürk, y aıaıın mliıtakil rine ateş açbrmıı ve üç Türk 
ten kuvvet gönderildiği bildi- Hatay. diye bağırmıtlar ve ölmüf, 8 Türk yaralanm1tbr. 
rilmektedir. Halepten Rr.yha- aürekli tezahl1ratta bulunmuı· Reybaniye'de müşahitler hey• 
niyeye ku•vetli jandarma maf. lardır. etini ziyaret eden TDrk heyeti, 
rezesi gönderilmiı ve diaer ka- Müıahitler ikinci kinunun T6ık, Kiirt, Çerkeıtlerden mil· 
sabalardaki silibh kuvvetler de onuncu günü Reyhaniyeye gel· rekkepti. Kürt ve Çerkesler de 
takviye edilmiıtir. mi,lerdir. Heyetin Reyhaniyeye TOrk olduklarını ve Tiirklerle 

Sancağın muhtelif ıehirlerin· g~leceğinden Tllrkler haber• birlikte iıtiklll istediklerini, 
de ve dağlardaki aıiretler ara- dar edilme:miıler, buna muka· Suriyelilerle yapyamıyacakla· 
sında ppka giyealerin adedi bil Suriyelilerin ba11rlanma11na rını bildirmitlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
içtimai hadiseleri tetkik için •• 

Bu oyunun da şatraoç gibi birçok 
incelikleri Vt'" iyi tarafları varmış .. 

Tatil günlerini KemeraJtı 

kahveJerin\n tenha yerlerinde, 
beyM. bir masanın baıında 
geçiren ve bir taşı oynamak 
iç1n saatlere.~ dOıünen kimseler 
vııı ·dır. Bunlar iyi giyinmİf, 
meıiek aahibi, entcllektüel in
aa01!ard1r. Müstatil maaanın ba
tında bazan sekiz, on saat 
kalarak ve hafızalannı iılete· 
rek dikkatle çabıırlar. 

Eğer 01nanan oyun satranç 
olsaydı, dıpndan, uzak bir 

.glrüfle bakan gözlerin bunu 
tabii karıılamalan mümk&n 
olabilirdi. Acaba onlan, berke
Iİll bileli!• domino taılan ize· 
rine ba kadar kuvveUe çeken 
oyunun 11m nedir? 
Adına .. Aznif" diyorlar. On, 

oniki kitilik grup her pazar 
tini mUaJJeO Yakitte kahYeye 
geliyorlar. Onlann tatJar1 ay· 
nclır. Hanal aurette, blylk bir 
itina Ue saklaamaktadv. 

o,_ bqh1or. Oaceleri ko
natmalar MJrek, nara daha 
fazla olayor. Hep11inin de eUe-
riae birer nargile Yeriliyor. 
0,macalar birer birer m11anıa 
etrafma aaralanarak "6rt kiti· 
6k oyanea grubuna• oyuala
nnı aeyrediyorlar. 

Ortaya ilk çıkılan taı d&
ıeıtir. Tap çıkandan ıonra ge• 
len oyanc .. eter pn11 varaa 
tetliıe ile onbet yazıyor. Efer 
pn11 7okıa baıka bir taıla 
aıraauu sa91yor. 

Aznif oyununda, oyaaculann 
birçok meai.tetlere ıabip ol
ması llzımgefl'r. San\I inh'lral, 
zeki ve tecrilbe birinci dere· 
cede muvaffakıyet sundır. Oyu· 
nun oynanıı tarzına kapılarak 
bu aznif 61tadlar1aın yaptıkları 
hareketleri takibetmek cidden 
ıayanı dikkattir. Meseli kartı· 
lıkla ve ortak oynıyan iki tec· 
rGbeli oyuncudan iki•İnin de 
bariz aayıları yazmadığını b.y· 
retle g&rilrıd\nilz. Sayı yazmak 
eıas olduğuna g&re, onlann 
bu hareketlerinden hiçbir ma· 
na çıkaramauınız. 

Halbuki billbare anbyorsu
aaz ki bu oyuncular, oyunun 
ilerisini giren erkAnı harpler 
gibi yanlannd~ki ve karıılann• 
daki oyuncuların ellerini oku· 
muanı ıayanı hayret tekilde 
biliyorlar. MeselA birinin yirmi 
bet ıayıya g&ı g&re kaçırması, 

o oyuncunun yanındakine 
tayı vermemesi İçindir. Ba 
yanı diklat oyun, seyred 
gittikçe sararak kendi ç 
vesine alıyor. 

Oyuncular araaında b 
bau bıbirler de kullanı 

Yalnız oynıyanlara " Zik& ,, 
yorlar. Yazdığı tayıyı 

lem!yenlere daha baıka 
ad veriyorlar. Eıaıen ya 
İ'J yazı" liylemiyen 
kartı taraf' oyuncusunun • 
lo., ıiyle karıllatıyor. Bu 
yanlan taJIDID h&k6ma6dl 
ilin gibi bir pydir. 

Uzun zaman ve meaelA 
kaç 1&at bu o~nu oynıy 

pyanı dikkat ltir haleti 
içinde bucalıyorlar. Bitin 
katler taılann &zerine ver 
gilrillt6 çıkaran nargileler 
mUf, yalmz eUer makine 
ifliyOI' • 

Oyuncular ifiade claba 
r6beaiz olaalar •e ter 
ılsterenler derhal k 
Jerini meydana veriy 
Bir oyuncu taıını tered 
eline aldığı ye oynam 
geçiktiti zaman, bunan ae 
bini karf1Sıadaki oyancu, 
ribeıiyle derlaal kavnyor 
derhal 07ua ,eldini de·· 
yor. 

Aznifte, bpkı futbol o 
gibi muayyen ıistemler ye 
yalar vardır. Me11ell o 
idar~ edenler kendi oyan 
temlenni tatbik ediyor!ar. 
aİltem eldeki tap r6re t 
edlliyer. q.. ·W.aki.. 
karşı tarafın taşlarına te 
vuk edecek bir •aziyet g 
riyorsa açık bir oyun tat 
edıliyor. Eter taşlar iyi de 
ae, bfl 1yi olmıyan taiaf k 
olduğa kadar kapalı ayuna 
derek, iyı taıh tarafın oy 
aun in kit alına imkln bır 
mı yor. 

Sonradan iğreniyoruz ki 
nif oyununun erkAnıhar 
yıllannı bu oyun &zerinde 
kıtmif, 'flirkiyeain en tanı 
azn.f 6atatlar1 ımiı.. Yine 
reniyoraz ki bu oyun, oya 
Jar ara11nda bir haıtahk ha 
g .. Jmif.. Tllrkiyede bu e 
yenecek yokmUf.. Şimdi 
dilerane rakip aramakla 
gulmOtfer •• 

Amerikada mühim bir 

"Ank~radaA toplanacak tıp ~-o~gresi Daktiloğrafsız yazı y 
Neslın Islahı,, mevzuunu goruşecek zan bir makine icat edil 

Kongre raportörleri tayin edildi. Kongre Sıhhat V ~kili NeYyorlr, 13 (0.R> - Hat· 1 
t f d 1 k ,.1. ) • ı• "k d ı ·.ı· c:lünson iıminde genç bir ini-ara in an aÇI aca t a im er iŞ ıra e eCeK lr •er11ite talebeıi, bOt&n Ameri· -Baştaıatı buüıd salılftde 

Üniversite tıp fakiilt~sindeki 
tanınmıı mlltaha111slar kongre· 
ye raporlar bazırhyacaklardır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekAletince kogre hazırlıklarına 
baılanmıttır. Kongre raportlr· 
leri tayin edilerek derhal faa· 
liyete geçmişlerdir. Bazı Sov· 
yet Alim! erirıin de kongreye 
İflİrik etmeleri muhteme'dir. 

SA(;JRLAR ENSTITÜSO 
Geçenlt:rde KopeDbag'da 

beynelmilel Logopedıe ve Pho-
niatrie kongreaine İftirlk eden 
lzmir Ağır, dilıiz •e k&rler 
enıtittıall direktlrO Dr. Necati 
Kip, kongre mOzakerah hak· 
kında bir npor hazırhyarak 
Sıhhat veklletille ıWermittir. 

Dr. Kip Almanyad~ yapbğı 
içtimai et&dler hakkanda da 
bir rapor bazırlamıfhr. 

ENSTiTÜ KADROSU 
Bu yıl Karııyakadaki mOeue

ıeoin k•droauna bir mOdllr 
muavini ve bir muallim illve 
edilmit ve yatak sayı11 y6z yir· 
mİJe çıkar1lm11br. MlleHeıenin 
Kartıyakadaki bipası ihtiyaca 
cevap vermediği için yeni bir 
bina daha kiralanarak JeDİ 
derabanele r de açılmıthr. 

Enıtitlde zengin bir mater• 
yel mDıeıi mf'ydana getirilmiı 
Ye bir plİko teknik llborat••an 
açılmıtbr. Plikot~knik IAborat
Yarından b&Jlk iatifadeler le
mill edllmekteclir. 

Ôğrendiğimiıe gire, yalnnda 
bir kirler konıer•atawan kt!~ 
rulmaııaa teıebbila edilmit~· 
MOe11eıede yetiten talebeı~r, 
mie11esede mOzik lğretmeni 
olacaklardır. Halihaz1rda enı
titün&n orkeıtra11nda on b~· 
keman, ild viyolonıeJ, iki k::ır~ 
net, iki flut ve dört piyauo 
çahtmalctadır. Yakında klrler 
ıubesi tarafından yallık kon• 
ıerleri •erilecektir. 

Mus~olininin 
oğlu evleniyor 
Roma 13 ( 0.R ) - Ma11o

lillİltİD ojl• J&kmda Mil&aola 
lait imla ewlueceklir. 

kayı hayrette bırakan yepyeni 
bir daktilo makineal icat et• 
mittir. 

Elektrikle itliyen bu maki· 
nenın, yam yazabilmeai için 
Jaktiloğrafa ihtiyacı yoktur. 
Sôylenılen her aözll otomatik 

Sov~/etler 
Bütçenin h~şte birini 

orduya verdiler 
Moıkova, 13 (Ô.R) - So•· 

yetler icra Komiteıi 1937 blt-
çeaiai kabul etn,1ttir. Buna 
pre bltçecle 1571 mılyoa rub
lelik bir fazlalık yardır. Bit· 
çenin br.fle lairi orcl•J• tabtil .. ..... 

bir Rrette bir kl;.cla 
mektedir. Fen adamlal'I 
ite bir tirli akll er 
mektedirler. Matbaacılık 
Jaktilo sanayiinde 
inkılAplar yapacağl m• 
kak olan ha makina, 
rikanıo en büyUk fabr 
larını enditeye dütDrlD 
Genç talebeye timdıdeD 
yonlar teklıf edilmektedir• 

Grip 
Salgın halindcd 
Lon4ra 13 (Ö.R) -

algını de•am ediyor. 

telıirlerin 71• yirmi ik 
80D hafta sarfında 725 
llm8ftlr. 

Mesai ve d•hiliye b• 
da ıriptea 7atmaktaclarlafı 



biraz daha yükBuğday fiatlerinin 
selmesi ihtimali pek kuvvetlidir 

Şehrimiz ticaret ve Zahire 
borsasınca neşredilmekte olan 
gündelik borsa sabşlan liste• 
lerine göre 6,12-1 937 tarihle
rinin teşkil eylediği son hafta 
içinde borsada aşağıda isimleri 
'yazılı eşyadan lcarşılarında mu
rakkam mikdan hizalarında 
gösterilmiş olan fiatlerle satıl
mıştır: 

! Eşya isimleri Son hafta Haftalık 
satış mikdarı fiati 

çuval az çok 
Buğday muh. 9386 5.75 7.25 
Çavdar 312 5.50 5.625 
Arpa Uşak 475 4.75 5. 
Bakla 140 5. S. 
Fasulya 189 8.50 9. 
Susam 1496 17.50 18.50 
Mısır darı 82 4.75 4.875 
Akdarı 330 450. 450 ı 
Kumdarı 890 4.75 5,75 
Burçak 85 4.875 4 875 
Pamuk m.(b.1721 47. 51.50 

" Harar 85 
" çekir 631000 ki. 3. 3. 

Palamut m. 18843 k 240. 475. 
Ze.yağı m. 147000 43.50 50. 
Pirina yağı 10000 29. 29. 
incir (çuval 611 4.25 4.50 
Siyah Uzüm 6 12.SO 13.50 
Çek. üzüm 3611 10.75 24. 

Haftalık borsa satışlarını bu 
suretle icmal eyledikten sonra 
işbu eşyanın nevi itibarile satış 

mikdar ve fiatlerini ve haftalak 
piyasa vaıiyetlerini aşağıda 
ayrı ayrı göstermekteyiz: 

Buğday 
Son hafta içinde borsada sa

hldığını yukarda i .. retledi~i~~z 
9386 çuval bukdayıa ~evı .ıtı
bariyle utılan mikdan ıle fıat
lerini ayrı ayn aıağıya derce• 
diyoruz: 
Nev'i çuval haftalık fiati 
Uıak asgari azami 
Yumuşak 5353 6 375 7 

.. engin 125 5 75 5 75 
" vadeli 240 6 75 6 75 

Sert 1238 6 625 7 25 
Karışık 630 6 375 6 375 
Çavdarh 1800 6 375 6 50 
Yekfın 9386 

Mevrudat kuvvetli olmakla 
beraber satıcıların nazlı hare
ket etmekte olması bu haftaki 

satış yekünunun geçen haftaki 
mikdara baliğ olmamasını in
taç eylemiş ise de işler yine 
normalin fevkinde cereyan et-

mişti r. Vaıiyet bu şeklini mu
hafaza ettiği ve talepler bu 
surette devam eylediği tak
dirde buğday fiatlerinin biraz 
daha yükselmesi ihtimali pek 
kuvvetli olarak görülmektedir. 

Arpa 
Borsada son hafta içinde 

Uşak nevinden 475 çuval ar
panın 4,75 ile 5 kuı uş arasında 
fiatlerle .ahldığını yukanda 
işaretlemiştik. Geçen hafta 
yine borsada 4,625·4,75 kuruş 
arasında fıatlerle 167 çuval 
Uşak arpa satılmış ve geçen 
s~nenin bu haftasında yerli 
nevinden 50 çuval arpa 4,5 
kuruştan muamele görmüştü. 

nin terakkisi arpa fiatleri üze
rinde de müessir olmakla ve 
hergiln talepler biraz daha 
fazlalaşmaktadır. Bu itibarla 
arpa fiatlerinin tereffüüne de 
muhakkak gözüyle bakılmak-
tadır. 

Bakla 
Borsa listelerine göre hafta 

içinde borsada kilosu beş ku
ruştan 140 çuval bakla satıl
mı~tır. GeçE"n hafta ise yine 
ayni flatle 100 çuva1 bakla sa-

tışı o!muş ve geçeo ~enenin bu 
haftasında keza 5 kuruştan 51 
çuval bakla muamelesi olmuştu. 

Son hafta içinde vaki talep
lerde be~ kuruıtan fazla fiat 

bulunmaması hasebiyle piyasa
ya bir mikdar bakla arzedil

miştir. Bununla beraber stoklar 
gayet az olduğundan kuvvtli 

işler g8rülmemiı ise de fiatler

de istikrar müşahede edilmiş
tir. Piyasa sakindir. 

Pamuk 
Yukarıda haftalık, sataş ola· 

rak gösterdiğimiz 1721 balye 
ve 85 harar pamuğun nevi 
üzerinden mikdar ve f iatlerini 

ayrı ayrı aşağıda nrıediyoruz: 
Fi at 

Nev'i balye harar as çok 
Akala 10 51 50 51 50 

linci pre- 686 48 50 50 
se hazır 
birinci p~800 
rese vadelı 

2 nci p· ?.2S 
rese hazır 

50 

47 

51 

49 
birinci ica
ba hazar 85 51 50 51 50 

yekün 1721 85 
Pamuk piyasasında geçen 

hafta görülmüş olan durgunluk 
netice itibariyle fiatler üzerinde 
az çok müessir olmuş ve bu 

hafta içinde fiatlerde 0,50 san
tim kadar bir tenezzül kayde-

dilmiştir. Bununla beraber işler 

geçen haftadan daha kuvvetli ve 
iştibah olarak cereyan etmiştir. 

Bu hafta içinde mübayaa 
edilmiş olan mallarıo ekseriye

tini vadeli mallar teşkil etmek
te ve hazır malların ise spekü

lasyon için sabn alındığı tah
min edilmektedir. 

Şimdilik fiatlerde istikr&r ol
madığı ve ihracat için talep 
vukuu halinde fiatlerin eski 
haline rücu edeceği ümidi var
dır. 

Palamut 
Borsa neıriyahndan al1nan 

palamut satışlara berveçbi ati 
tasnif edilmiştir: 
Nev'i Kenhel asg. aza. 
Tırnak mallar 5954 410 475 
Tırnaklı " 302 285 370 
Kaba " 11846 265 370 
Rüfüı " 741 240 260 
Yekiın 18843 

Palamut piyasasında birkaç 
haftadanberi görülen faaliyet 
bu hafta da azami derecede 
devam etmiı ve külliyetli işler 
olmuıtur. Fiatlerde tam bir is· 
tikrar mevcuttur. iyi mallar çok 
milsait fiatlerle alıcı bulmakta 

Arpa taleplerinin fazlalığı 
karşısında fıatlerde hergün te· 
reffü meyılleri kaydedilmekte
dir. Mevsim başından ıon ta· 
·ibe kadar ancak bu hafta 
içinde kilosu beı kuruıtan arn 
P• Hhlmııbr. Buğday fiatleri· 1 

ve kuvvetli mObayaat yapılmak
tadır. Piyata aağlam, alıcılar 
iıtibahd1r. 

Borsa neşr·yatına göre hafta 
içinde borsada yapılan zeytin· 
yağı işleri şöyledir : 

Nevi Kilosu Fi 
as. aza. 

Sara mal 10000 4~ 49 
haı.fr 

Sıra mal 122000 43 50 50 
eski satış 
Sabunluk 15000 46 48 
eski satış 

Yekfm 147000 
Bunlarla beraber 29 kuruı 

fiatle 10000 kilo prina yağı da 
satıldığı borsa listelerinde gö• 
rülmüştür. 

Zeytinyağı piyasası ha!en İs· 

tikrarını muhafaza etmektedir. 
Piyasada alıcı mevcut ise de 
mevrudat fazla olmadığından 
işlerde kuvvetli bir inkişaf hA
sıl olamamaktadır. 

ihracatçılar dahilden ve iz
mirden mal mübayaasma de
vam etmektedirler. Bu itibarla 
fiatlerin biraz daha yilkselmesi 
ihtimali mevcuddur. Piyasa sağ• 
lamdır. 

incir 
S on hafta içinde borsada sa

tıldığını yukarıda işaretlediği
miı: 611 çuval incirin oorda 
mallar olduğu borsa Jisteleria• 
den anlaşılmışhr. 

Bu miktar hurdanın 94 çu
vah hazır olarak kilosu 4,25 
ve mütebaki 517 çuvalı vadeli 
kaydiJe kilosu 4,5 kuruştan sa· 
tılmışhr 

işbu satışlarla beraber 1936 
mahsulünden son tarihe kadar 
borsada 5648 çuvalı hurda ol
mak üzere 174094 çuval inci· 
rin borsada alınıp satıldığı bor· 
sa neşriyatından anlaşılmıştır. 

incir mevsimi geçmiş ve sa· 
tıcılar elinde ehemmiyetli stok· 
lar kalmamış olduğundan artık 
incir piyasası mevcut değil gi
bidir.Bu itibarla piyaaa vaziye· 
tinde yazılmağa değer bir fev
kaladelik yoktur. 

Ç. Üzüm 
Bof3a tarafından neşredil· 

mekte olan satış listelerine gö· 
re son hafta içinde borsada 

gündelik itibariyle aşağıda işa· 
retli sattılar yapıldığı anlaşıl· 
maktadır: 

T aribi Satılan mikdar Fi ati 
T. çuval az çok 

6-1-937 1191 11.50 21. 
7-1-937 1039 11.50 21. 
8-1-937 14 298 11. 24. 
9-1-937 343 13.25 17. 

11·1-937 536 10.75 18.50 
12-1-937 204 12. 23. 
Yekun 14 3611 

Bundan bir hafta evvelki sa
taı mikdarı ise 2383 çuval top· 
lanmıt ve geçen ıP.nenin ba 
haftasında 1395 çuval çekir• 
deksiz Ozüm satıldığı tespit 
edilmiıtir. 

Son hafta satışlariyJe bera· 
her 1936 mab!ulünden son ta
rihe kadar borsada 389866 
çuval ve 1900 torba çekirdek· 
ıiz üzüm aablmıtbr. 1935 mah
ıulilnden geçen ıenenin bu ta
rihine kadarki s~tıı mikdara 
ise 485860 çuval ve 4122 tor· 
ba çekirdeksiz OıOm sablmııtı. 

Tashih 
Gazetemizin 12-1·937 tarih 

ve 9446 sayılı nüshasının 9 ncu 
sabifesinin 5 va 6 ncı ıUtünleri 
altında çıkan lzmir vilayeti 
defterdarlığının pul bayileri 
hakkındaki ilanın\D 8 inci satı
rındaki ( Müracaat etmiyenlere 
t-11-937 tarihinden itibart:n 
kat'iyyen pul verilmiyeceği) de
n '!ceği yerde hu tarihin (1-1-
937) yanhı olarak yaııldığı gö· 
rülmüttür. Keyfiyet tashih olu-

nur. 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi: Köprll t'apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
;,.._.:11!1!'4Rı~ 

Bu beıaba göre 1935 ve 1936 
mabıullerinin iki senenin ayni 
müddetleri zarfındaki salat 
ınikdarları 1935 senesi lehine 
olarak 95994 çuval ve 2222 
torba bir fazlalık göstermekte 
ise de fiat vaziyeti nazarı dik· 
kati calip surette 1936 lehine 
olarak tebellür eylemektedir. 

Son hafta içinde çekirdeksiz 
nıüm fiatlerinde geçen haftay• 
niıbetle bir değişiklik olma• 
mışhr. Fiatler 4-1-937 tarihin
de tespit edilmit olan tekli 
ıon tarihe kadar aynen mu• 
hafaıa etmiş olup işler geçen 
h aftakinden daha hararetli ola· 
rak devam etmiıtir. 

Çekirdeksiz Ozüm piyasasın
da bıevaim icabı bir durgunluk 
hissedilmekte ise de stoklar1n 
azhğı dolayısile durgunluk fiat
Jer ÜZP.rinde kuvvetli tesir icra 
etmektedir. Maamafih ay niha
yetinde yapılacak yeni ıevkiyat 
için ihracatçıların mal müba· 
yaası takdirinde fiatlerin tek
rar tereffü eylemesi ihtimali 
de •arit gibi görülmektedir. 

Şimdilik piyasaya normal na· 
zariylc bakılmakta ve işlerin ta
bii bir şekilde cereyan etmekte 
olduğu söylenmektedir. 

Sair e,ya, zahalr ve 
hububat 

Çavdar 
Fiatler buğday fiatlerini ta

kiben tereffü etmektedir. Mev· 
rudat hemen müşteri bulmak
tadır. 

Fasulye 
Nev'ine g6re fiatler müsaittir. 

Piyasada alıcı vardır. 

Sısam 
Zeytinyağı fiatlerinin tereffüü 

üzerine ıısam fiatleri de ileri
lemeğe baılamııbr. Hafta sahşı 
olao 1496 çuvalın 413 çuvalı 
hazır olarak 17,S "18,5 ve 1083 
çuvalı vadeli kaydile 18 kuruı
tan sahlmııhr. Piyasa sağlam· 
dır. Alıcı vardır. 

Oarılar 
HER NEVi DARI FIATLERI 

Piyasada alıcı vardır. Fiatler 
l'Çen haftaki seviyesinde olop 
piyasada kayda şayan fevka!· 
adelik yoktur. 

Pamuk çekifdeği 
Kuvvetli mübayaat yapılmak

tadır. Fiatler iki baftadanberi 
ayni ıeviyeyi takip eylemekte
dir. 

Piyasada ıimdilik kayda şa
yan baıkaca birşey yoktur. 

Abdi Sokullu 

münasebetiyle 

HAMZA RÜSTEM 
Fotograf atölyesi ve fotograf malzemeslnda 

Yılbaıından itibaren bir ay için büyük teozilit yapılacaktır. 

FIRSATTAN İSTİFADE EDiNiZ 
BAŞDIJR/\K - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 

RADYOLiN 

Yaşamak için dişli, hatta hem güzel hem sailam di~li 
olmak lazımdır. Gönde iki defa dişlerinizi RADYOLIN'le 

fırçalaymız. Muvaffakıyet kat'idir. 

Tiirkiye 
Kızılay l\.urunıu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yenı bmir eczanesi TELEFON : 2067 
~- '' r .. •• I ....... ıs azı••• 

lzmlr Slcflll Ticaret memurlu§undan : 
( Cumaovası Tarım Kredi Kooperatifi ) nin 1935 yılına nit 

sirkUleri ticaret kanunu hültümlerine göre sicilin 1912 numara· 
sına kayt ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicilli ticaret menıurluğu resmi mühürü 
ve F. T enik imzası 

l : Sirküler 
(Örnek: T. K. 19) 1000 c. 1936 

60 Numarala Cumaovası T. K. Kooperatifı 

imza sirküleri 
Ortak No. Adı ve soyadı Vazıfesi imzası 

12 lbrahim Eğemen Yönetim kuru!u 1. Eğemen 

433 ILrahim Pay koç 
başka.na 

Yönetim kurulu 1. paykoç 

243 Ahmet Uz 
üyesi 

Yönetim kurulu A. Uz 
üyesi 

Kooperntifimiz namına imza atruağa yetkeli zevatın imza örnek
leri yukarıya dercedilmiştir. Statünün 26 mcı maddesi mucibir;ce 
başkanla direktör veya bir üye ile direktör veyahut başkanla 
bir üye tarafınJan müştereken imıalan•cak evrakın kabulünü 
ve bu şekilde müessesenize kartı vuku bulacak taahhüt ve · ~· 
aratın tcşekkülümüzü ilzam edeceğini bildirir, saygılanm ızı 
sunarız. 

Retnıi mühür ve 
baskan imzasa 

17 - 7. 1936 
Üye Üye 

1. Eğemen l. Pay l< oç A. Uz 
Cumaovası Z1rai Kr,.di Koopcratıfi resmi mühürU. 
60 numaralı Cumaova'lı Tarım Kredi Kooperatifi Yöner m 

Kurulunun adlara hiza1arındaki imzalar kendi imzaları olup hu· 
ıurumuzda attıklaranı tasdik ederiz. 

17 - 7 - 936 
Cumaovası Köy Kurulu muhtarı resmi mühürü. lmı.a okuna

mamıştır. 

Üye : imza okunamamıştır. 
Üye: lm1a okunamamıştır. 

113 (64) 



lznllr 8lclll Ticaret 
mamurlulandan : 

[ lımir Çeltik fabrikası Ab
durrahman lısever ve ortaklara) 
ticaret unvanile lzmirde Alsan
cakta 386 numarala fabrikada 
Çeltik tabın etmek ve mamul 
pirinç sahı ve teferruatile uğ
raşan işbu şirketin t icaret un· 
vanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin 1911 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan o:unur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi m6hürü ve F. T e
nik imzası. 

1 : Mukavelename 
Bin dokuz yilz otuz yedi yıla 

kanunsani ayının dokuzuncu 
cumartesi günO saat onda 
lzmirde Saman iskelesinde 
Bahçeliler hanında kain daire
sinde ifayı vazife eden lzmir 
ikinci Noteri Emin Erener' e 
niyabeten ve vuku bulan talep ve 
davet Ozerine ben aıağıda 
imzaıı mevzu mezk6r daire 
baıkltibi Raif Giray, lzmir 
Belediye civarında 18 numa• 
rab ma;azaya gittiğimde ora
da haz1rlar olup zat ve hüvi
yetleri, lzmirde Karataıta Do
kuz Eyl61 aokağında 125 na· 
marah evde oturan Moiz Ye
ıurun ve pazaryerinde Taslı 

Çeıme aıokağ1Dda 66 numarada 
Abdullah CanyurdJu tarif ve 
ıalıadetleriyle taayyün eden 
ehliyeti kanuniye ve nizamiyeyi 
haiz bulunan, lzmirde belediye 
civarında 18 numarada kiin 
ve itbu mukavelename met• 
ninde ihtiıareo .. AKOSMAN" 
diye yazılan •HOSEYIN iZZET 
AKOSMAN VE MEHMET 
FEVZi SEYREK,. unvanlı ıir
keti tieariye namına dairemiz 
936 senesinin birinci veaaik 
dosyasında 144 ıara numara· 
81D4'a aakla lzmir &çilncii No
terliğince muaaddak 10 aiuı· 
toı 936 tarihli ve 7346 numa· 
ralı IİrlctHere mOsteniden tek 
ba11na imza etmete izinli te
rilderden MEHMET FEVZi 
işbu tirkete izafeten ve lzmir· 
de Kemeraltanda Şamlı aoka
iında 46 numaralı evde oturan 
ABDURRAHMAN IŞSEVER 
ve lzmirin Orhaniye mahalle· 
ainde Yuıufdede caddesinde 
213 numarala evde oturan Se· 
lim Sırra oğlu HÜSEYiN HIL· 
MI ÖZKAM kendi namlarına 
asaleten anlatacakları gibi bir 
ıirket mukavelenamesi yazıl
masını iatemeJeriyle yukar1da 
adresleri yazılı şahitlerin yan• 
larıoda kendilerinden sordu· 
ğumda mOttefikan söze bat· 
lıyarak • • . . • . • • . • . • • • 

.. Apğıda yazıh maddeler ve 
prtlar dairesinde bir ,irket 
mukavelenamesi akdettiklerini 
müttefikan beyan ve ikrar et
mişlerdir. 

M. 1 - Şirketin nev'i: Kol
lektiftir. 

M. 2 - Şirketin unvanı : 
•IZMIR ÇEL TIK FABRIKASI 
ABDURRAHMAN IŞSEVER 
ve ORTAKLARI" dır. 

M. 3 - Şirketin merkezi : 
lzmir ve muamele merkezi de 
Al1ancakta birinci kordonda 
386 numarala fabrikadır. Şir
ketin baıka yerde ,ube ve 
ajanı yoktur. ileride Türkiye
nin muhtelif mahallerinde şube 
ve ajanlık tesis o'unabilir. 

M. 4 - Şirkelin mevzuu : 
Şirket yukarada adresi yazıh 
l::mir ÇEL TIK F ABRIKAsını 
tesis ve inşa ile hariçten mü
bayaa edecekle-ri Çeltilderi 
fabrilcada temizliyerek satmak 
ve müşteriler tarafından gön
derilecek çeltikleri ilcret mu· 
kabü•nde tem z1emekle i,tigal 
etmekten ibarettir. 

M. 5 - Şirketin sermayesi: 
16000 on alh bin Türk lirasın· 
dan ibaret olup bunun 10000 
on bin lirası .. AKOSMAN,. 
tarafından ve 3000 liç bin Ji
ra11 HÜSEYiN HtLMI ÔZ· 
1C AM •e le hin tin11 da AB-

DURRAHMAN IŞSEVER ta· 
rafaudan nakten vaz olanmuıtur. 

M. 6 - Şirketin bir sene 
zarfındl yapacağı muamelattan 
elde edi!ecek hasılatı umumi
yesinden billimum masarif ~ık
tlktan sonra kalacak safi ka
zancın % 40 yiizde knkı 
.. AKOSMAN,, a, 0 0 30 yüzde 
otuzu ABDURRAHMAN lŞ
SEVER e, 0 11 30 yüzc:!e otuzu 
da HÜSEYiN HiLMi ÖZKAMa 
ait olmak üzere taksim edile
ceği gibi vukuu melhuz zarar
lar da yine bu ııuretle taksim 
edilecektir. 

M. 7 - Şirketi ilzam ve 
taahhüt altına koyabilecek 
her türlO akıt ve mua
melelerde her iiç şerik ten 
her hangi ikisinin mOttereken 
imza etmesi şarttır. Münf erid 
imza hiçbir veçhile şirkeH mesul 
edemiyecek ve bu yiizden bir 
zarar valo olursa milnhasuao 
ıeriki Alcide ait olacaktır. 

M. 8 - Vezaif : Şarilrler· 
den .. AKOSMAN " bu tirke
tin kasadarlık işini kabul et
miıtir. Şirketin umuru dahili
yesini tedvir .. Fabrikanın iş
letilmesi amele ve memur iı· 
tihdamı itlerini yapmak ıerik
lerden ABDURRAHMAN ıŞ
SEVER'io cümlei vezaifinden 
olup yalnız çe!tik alımında ve 
mamul pirinçlerin sahşında da
ha ziyade ihtisası olan • AK 
OSMAN " m rey ve muvafa· 
katini almağa mecburdur. Şir
ketin muhasebe itlerini Hüse
yin Ôzkan idare edecek ve ti
caret kanununun tarifah dai· 
resinde defterleri tanzim ve 
her üç ay nihayetinde hu!isai 
hesabiye ve sene sonunda bi· 
linço tanzimi ile diğer ıerik
Jcre imza ettirecektir. Şürekl 
deruhde ettikleri bu vazifeler· 
den ötürll ayrıca bir ücret al· 
mıyacaklardar. 

M 9 - Şeriklerden AB-
DURRAHMAN IŞSEVER ve 
H0SEYIN HiLMi ÔZKAM ça· 
lıtbkları mOddetçe sene niha
yetinde tahakkuk edecek ka
zancın hisselerine isabet ede
cek miktarından mahsubu icra 
edilmek llzere tirket kasas1n
dan her ay yetmi7 beşer lira 
alabilirler. Sene sonunda yapı· 
lacak muhasebe neticesinde 
kir olmadığı veya kendilerinin 
aldıkları paralar kirdan hisse
lerine düşen miktarı tecavüz 
ettiği takdirde farkını ıirket 
kasas1na derhal ödemeğe mec· 
bur olacaklardır. 

M. 10 - Şirket tarafından 
iıletilmekte olan "IZMIR ÇEL
TiK F ABRIKASI " nın teşviki 
sanayi kanunundan isf fade ede· 
ceğini mübeyyin vekilelçe veri
len vesika ve ruhsatname herne 
kadar Abdurrahman lşsever 
namına verilmit ise de bu bak 
mumaileyhe şahsan hiçbir im
tiyaz bah,etmediği gibi muka
velenamenin tanzimi taribinden 
itibaren derakap ait olduğu 

makamata istida ve beyanna· 
me vererek kendisine verilen 
teşviki sanayi kanunundan isti
fadeyi mutazammın işbu vesika 
ve ruhsatnamenin bu mukave!e 
mucibine herüç ferik arasında 
tesis edilen, " lZMIR ÇEL TIK 
FABRiKASI ABDURRAH
MAN IŞSEVER ve ORTAK· 
LARI " unvanlı firkete dev
rini istiyecek ve bu muamele
nin biran evvel tamamlanma-
sına çabıacakhr. Aksi takdirde 
bu yüzden doğacak zararları 
mumailt yh şahsan ta1min et· 
mekle mükellef bulunacaktır. 

M. 11 - Şniklerden biçbi· 
riıi şirket azasından baıka 
hükmi veya hakiki şahıslara 
hissesini devrederek onu kendi 
yerine ikame edeme1. Ancak 
ıeriklerden birine devir safi· 
biyetini biizdir. Bu suretle 
devir vukuun~a ıirket mOnfe· 
aib olmayıp geri kalan iki ıerik 
arannda devam edecektir. 

M. 12 - Slreklcla11 biriai· 

. 
nin vdata veya ehliyeti hpllq· 
kiyesi.U •ayi eyledifi takdirde 
o ferikin varislerinin veya ali· 
kalı kimıelerinin bu ıirkette 
bir ilişikleri kalmıyacak ve an
cak o ıerike ait hisselerini 
bittasfiye alıp çekilmeğe hak
lara olacaktır . 

M. 13 - Şirketin müddeti: 
Bir kanunusani dokuz yür otuz 
yedi tarihinden itibaren otuz 
bir kanunuevvel dokuz yüz 
otuz dokuz tarihinde hitam 
bulmak üzere üç senedir. Şu 
kadar ki: Kanunun aradığı 
esbabı fesbiyeden herhangi 
birinin mevcudiyeti halinde şe· 
riklerden "AKOSMAN" hiçbir 
ihbar ve protestoya hacetka.1· 
maksızın tirketi fesh ve tasfiye 
etmek veya ettirmek hakkını 
haizdir. 

M. 14 - Şirketin, .. AKOS· 
MAN" tarafmdan yukardaki 
on üçüncO maddede yazılı bak· 
kını iıtimil etmek suretiyle 
yahut Dç ıerikin riza ve mu• 
vafakatlariyle veya müddeti 
şirketin hitam bulması veya 
esbabı feıbiyeden birinin mev· 
cudiyeti üzerine feshedilmesi 
halinde şlirekidan .. AKOS·" 
MAN" mevzu sermayesini di
lerse nakten veya Çeltik ve 
pirinç olarak almağa veyahut 
tirketin aermayesinden olan 
lzmir Çeltik fabrikası alit ve 
edevabndan vukuf erbabınca 
takdir edilecek kıymet ilzerin· 
den sermayesini istifa etmeğe 
muhayyerdir. D;ğer ıerikler 
mumaileyhin bu madde muci
bince haiz olduğu işbu hak ve 
salihiyetlerini şimdiden kabul 
ve tasdik ederler. 

Akıtler baska bir diyecek
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleriyle bu mukavelenama 
resen tanzim, okunarak, miln• 
derecat ve mazmununun talep 
ve ikrarı vakıa mutabakati 
tasdik olunduktan sonra ziri 
imza ve tabtim kıhndı. 

Genel sayı: 419 
Özel sayı: 1165 
Bu mukavele suretinin dai

rede saklı 419 Genel sayırı 

aslana uygun olduğu tasdik 
lnlındı. Bin dokuz yüz otuz 
yedi r yılı Kinunusani ayın1n 

dokuzuncu Cumartesi gOnli. 
9 K. Sani 1937 

T. C 
lımir ikinci Noteri M. Emin 
Erener mührü resmisi ve 
E. Erener imzas: 

Bergama Asliye Hukuk Hl
kimliğinden : 

Bergamanın Tura bey ma
hallesinden Mustafa kızı Ayıe 
namına bilvekile avukat Galip 
taraf1ndan Ayvalık kazasına 
bağlı Aftınova nahiyesinde Sa· 
lihlerli marangoz Ahmet onbaıı 
aleyhine açılan ihtar davası 
üzerine miiddei •~kili gelerek 
mumaileybin ikametgAhını terk 
ile iki Oç aydan beri bulunma· 
dığı ve tebliğ için kimsesi da· 
bi olmadığından davetiyeainin 
tebliğsiz iade edilmiş ve dawa· 
cı vekili hakikaten miiddeia· 
leybin izini kaybettiğinden bu• 
lunduğu yeri bilmediklerini be• 
yanla tebligatın ilinen icrasını 
İl'temit olmakla bu bapta da· 
vanın 25 - 1 • 937 Pazarteıi 
giinii saat dokuzda görtılmek 
&zere mahkemece taliki karar 
altına alınmış bulunduğundan 
muayyen tarihte, müddeialeyhin 
mahkemeye gelmesine veyahut 
salihiyetli bir vekil g6nderme· 
ıioe aksi takdirde muhakeme' 
nin gıyaben görüleceği lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak 
lbere ilin olunur. 
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Brüksel 
Resmi ve beynelmilel pana

ymoı 7 nisan 1937 den 21 
nisana kadar ziyaret ediniz. 

Fazla tafıilit için Belçika 
Konıoloehaneaine mlracaat 
ediniz. Telefon No.. 4l10 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlan 

SAGI~All -------- :zABIF 
- - - .. ı 15"] - -

-VE Yf.:llZ 1 >llI t. 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. T Ş E ................. . :::::::::::::::::: SA 1 YERL RI • ================== 
:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda 186 Numarada • 

ŞARK HALI T. ft,,.. Ş 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Hava gazı fabrikasında 

mevcut muhtelif kuturda eski 
maden borular, dinamo, elek· 
trik motörleri, kristal fİfe ve 
karpuzlar, tunç ve metal par
çaları bıaskitip6kteki şartname 
veçbire 29- 1 - 937 Cuma g6nü 
saat on altıda aç1k arhrma ile 
ihale edilecektir. Hepsinin be
deli mubammeni bin OçyDz elli 
liradır. ı,tirlk için yOz iki li· 
ralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile a&ylenen glin ve saat• 
te encilmene geJinir. 

2 - 49 sayılı adanın 720 
metre merabbaındaki 1/1 saydı 
arsası beher metre murabbaı 
on liradan yedi bin iki yüz lira 
muhammen bedelle başkatip· 
Jikteki ıartname veçbile 29-1-
937 cumR ~ilnü saat on albda 
kapalı zarflı artırma ile ihale 
edilecektir. fştirAk için beşyüz 
kırk lirahk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanu· 
nun tarifi dairesinde hazırlan
ma~ tekliflerle iha!e günil saat 
on bese kadar encilm~n reis· 
liğine "verilir. 

3 - 11 sayılı adanın 228,00 
metre mura&ıbaındaki 16 ve 17 
aayıb arsaları beher metre mu· 
rabbaı alh yliz kuruıtan bin üç 
yOz altmıı sekiz lira bedeli 
mubammenle başkitiplikteki 
şartname veçhile 29-1 ·937 cu· 
ma gilnli saat on altıda açık 

artırma ile ihale edilecektir. 
lştirik için y6z &ç liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
s&ylenen gün ve saatte encil· 
mene gelinir. 

4 - 16 sayıla adanın 255,30 
metre murabbaındaki 29 sayılı 
arsası beher metre murabbaı 
altıyüz kuruıtan bin betyüz 
otuz bir lira seksen kuru, mu· 
bedeli muhammenle baıkitip
likteki ıartname veçhile 29-1-
937 cuma gönü saat on altıda 
açık artırma ile ihale edile
cektir. lttirik için yüz onbeı 
lirahk muvakkat teminat mak· 
buzu veya banka teminat mek
tubu ile a&ylenen g&o ve saatte 
encümene gelinir. 

5 - lkiçetmelik caddeainde 
Bayramyerinde 3/1 sayıla bina· 
ların enkazı milteabhide ait 
olmak iizere yıkılmaaı iti bat· 
kitiplikteki ıartname Yeçhile 
29-1-937 cuma günü saat on 
altıda ~ık artırme ile ihale 
edilecektir. Bedeli kqfi yirmi 
alta liradır. lştirik için Oç lira· 
hk muvakliat teminat makbuzu 
ile alylenen · ~n ve aaatte en• 
clBUıae ıtelinir. 
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Saç Eksiri 
Saçların rlöklilmeıine ve kepeklenmeaine mani olur. Kom 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihaıı 
Komojen Kanzuk aaç ekıiri maruf eczanelerle ıtriyat mai 
r1nda bulunur. 

Daimi Encümen Riyasetinden: 
Bedeli muhammen Yeri Cinsi 

Lira 
1200 Kartıyaka Bahariye S. Ev 

ldarei Husuıiye akaratından olup yukarada yeri ve cinai 1 
akarın mülkiyeti satılmak Ozere 20 giln mOddetle açık artl 
çıkarılmııtır. Şeraiti iiğrenmek istiyenlerin hergün hususi b. 
lar müdüriyet varidat kalemine ve pey ıllrmek istiyenlerı• 
ibalc günii olan 1-2-937 Pazariesi saat 10 da depozito mak 
brile birlikte Viliyet daimi enc&menine müracaatlar1 ili• 
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Devlet demiryollarından: 
Atağıdaki gayrı menkuller 26 • 1 • 937 Salı günü saat 1 

lzmir Alsancak 3 inci lıletme komisyoaanda ve açık • 
suretile ilçer sene için ayrı ayrı kiraya verileceklerdir. lıte 
rin gayri menkuller hizasında yazılan muhammen bedel 
rıoın yilzde yedi buçuğu nısbetinde muvakkat teminat ver 
ve ite girmiye minii kanuni bir halleri olmadığına dair • 
nameler ve aranılaa vesikalarla muayyen ... vakitte kom 
müracaat etmeleri lizımdar. Şartnameler Selçuk, De• 
istasyon yazıhanelerinden ve komiıyondan paruız alın1r. 

1 - Develik&y istasyon binaı• içinde bulunan kahve 
yanındaki ev muhammen bedel 105 6rad1r. 

2 - Selçuk istasyonu plltformu lıerinde bulunan 16 
rita Ne. la bir dtlkkln mabammen kira bedeli 10Cl lira 
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