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Cumlııırlyetin Ve Oum.Jtur•yet .Bsm11'11 , Sabahlar• ltkar 8iya8' GtYeledir 

Smc,~~ 
T .. nakJar v~ Ermeni patrildı••eaİ 
htanbal, 20 ıYmt Asu) - Er1Unl ba,

/HIPOSl gueteleıe beyanatında Sanaık/dl 

bütiln EnMnileıin 1/bll lundeşleıiü ls/IA/41 
ltlıtndl leşTi/U mesaide bulunacaklaı ından emin 
oldıl/anu, 1aşnllk tqltil4tınuı Ermeni işleıiM 
ka11şmasuıı şiddetle ve ne/Td/e TeddetlilUıl 

- ıhlaıiştir. 

Yeni Allr matbaumda bamlaufbr. 

Ce~vre _~~ i ~- .~ ~ 
................................................ 'i)QN"" CENEVREDE , DIPLOMj !f , TEMASLAR YAPILDI 

Sancağın gayri askeri ale ifrağı, Türkiyenin 
Iskenderuo limamndan is ade etmesi teklif edildi 

in~ ·ı. iahilile 
ilotrcı gidiyor 

MOatabsillerimizi kooperatif· 
ler etrafında toplamak yolunda 
11UardNaberi devam eden ça· 
hfma maaluef ittemlen hedefe 
ul•flınlamaauıbr. Kooperatif
çilik Türk çiftçiıini kurtara
cak, kalkınmaya mazhar kıla
cak vuıtalann baŞJnda gelir. 
Bundan dolayular ki, hükftmet 
yeni bir kooperatif kanuna 
hazırlamıı, Kamutay da bu ka· 
aunu geçen sene tasvip eyle· 
mlşti. Aradan haylı uzun za· 
manlar geçtiii halde bUyl\k 
lmitler bealedijimiz bu kanun 
tatbik mnkiine konamadL 
Ka••• emrettiil nizamname 
~. -Bunun neticesi 
olarak ela iDldpfıilı ieldedlii• 
mis kooperatifçilik iahilAle yüı; 
tatta. 

Ç&nkil kooperatif kanunu 
mevcut ko ratiflJr ortakları-....... .,. •. 
•et eylemekte, aksi takdirci• 
mevud kolaylıklardan Wiade 
lmkinlannı selbetmetmiclir'. 

Yirmi beş senelik hayata 
malik bulunan •e yıllardanberi 
incircileri ezmek lstiyen knv· 
vetJere g3f8ı vtJrerek mOca
dele eyliyen Aydın incir Mllı· 
tabıilleri Kooperatifleri ve it
titı.dı bir ilikti olarak tanıdık
lan kooperatifçiliğin devlet eliy
le ubakkuk ettirilmekte oldu
;unu g6rünce, derhal toplan· 
mlflar, kanuna uymak kar~ 
vermiılerdir. Likin ne yazık ki 
bekledikleri neticeyi elde et
mek mllmktjn olamamJfbr. Bu• 
ıan bu k~eratifler de in• 
biW tehlikesine maruz bu· 
Juauyorlu.Ç&nkll Kooperatifler 
ittihadı kendi kendisini tasfiye 
etmek ~ .......... Seb.W 
de malt bir mtp,.U c1efU. ._... 
kis kanuaun J.Uatbiı 111eık6k 
yaziyettir. ittihada dahil bala· 
nan kooperatifler, kanuna ay• 
mak kararını almıP.rdır. Yine 
bu kanuna gire devlet bir it
tihat vncad• getirecektir. 

Binaenaleyh llug&nkl lttftla
dan bergiln meanetsiz kalma11 
ihtimali mevcuttur. Var lığı meı· 
ktlkiyet kesbeden bir müe11e
aeye hiçbir banka müzaheret 
a&ateremiyeceği gibi, yarın gi
rifeceji. taahhlltleri yerine ge• 
tirememek mevkime dtitmeıi 
de gayet tabiidiJ'. Bir kac, ay 
sonra ali•re aabılar baıbyacak• 
br. ittihat aabı yapar Ye ilç 
ay sonra yeni ittihat ite bat
lana ıtphesiz ta8'1a'Wer ıerin• 
getirilemez. latikbali~ ealıia 
balanmıyan bir varbfap mllpet 
bir it g5rmeıi imklnarzchr. Bi· 
naenaleyb ittihat tasfiye yolana 
girince kooperatifler bapız ka• 
lacaklar, demektir. 

Yapabilecekleri İf Atclmclaa 
hlclrleri toplamak •e Yemif 

- So1111 ~"" "''""" --......... c:>oaJıL~u. 

ece Cenevredeki mur lılıas heyetimiz Ankara ile telefo 
muhavereleri yaph. ~aziyet henüz tebellür etmedi · 

lstanbul, 20 (Yeni Asır mu
habirinden) - FraUIZ başve• 
kili Leon Blamu11t Tiirk ve 
Fransız teklifleri llzeriode tet• 
kiklerini ikmal ederek mütalA• 
aaını bir mühbra şeklinde 
Frant11z hariciye nezaretine ve 
Paristeld btıyllk elçimiz Saat 
Da•aa'a tevdi edildiğini bil· 
dinniftim. 

Le0n Blum bu muhll
rasında Sancak lçfn 
afalı yukarı Danzlg gibi 
bir idare t•kll teklll edi
yor. Aynı zamanda ıeat ınev1tdt11 üzı l blf öıiınliş 

Cenevrede hareketli ye verimli bir gün 

Avenolün dairesinde T k ve Fransız heyetleri 

Milletler 
dün iki konfer akdetm · lenlir 

heye&ri ş"refine 
Cenevre, 20 (Ô.R.) - Fran· teıi de teşkil eclihııiştir. Bu 

aamn Ankara sefiri Pooıot komitede Fransayı Bosde"Vant 
burada bekleniyor. P0111ot, temsil etmektedir. Hava geçea 
Delbosa, Fransanın mlaım• ilkklnon mOzakerelerine niı· 
tekliflerini bild'rdiği Atattlrk1e betle timdi daha mlisait glS· 
yapbğı mülikat hakkında iza· rftlmektedir. ihtilafı halledecek 
bat verecektir. Fransız • TGtk bir b.al tarzı bulunacağı Dmicli 
müzakerelerinin dostane mahi· lllllumt olarak gösterilmektedir. 
yeti hakkında Türk ve Fran11ı Eden yar1n gelecektir. Bek bu 
mabafilinde ıarar edilmekle akşam gelmiştir. 
beraber TDrk daireleri Sancak Cenevre 20 ( ô.R ) - Ttir· 
meselesinin konıeyin bu dev• kiye hariciye nuuı doktor 
reıinde hallolunabileceğini pok Tevfik Rnıtl Araı ve diğer 
zannetmemektedirler. delegeler Fransa hariciye na• 

Cenevre, 20 (Ô,R.) - Mil· zırı Delboı ve hariciye müıte· 
Jetler Cemiyeti Mecliliııin yeal ,.ta V1enot ile ilk miilikatlarmı 
devresi bugün açılmıştır. Fraa• )'ılpmıtlardır. Bu müJikat Mil· 
aa hariciye mllatetan Vienot Jetler Cemiyeti dairelİnde ge· 
aaat 11 de Dr. ROıtl Ara'la •d •ekreter Avenolun bOro• 
Avenolun bGresunda f6rlflDll• •unda Isveç hariciye nazın 
tir. Ôileden ıonra ba mili· Sandlerin buzW"UDda yapılmıt
kat tekrar edllmiı ye bu defa br. lakendel'aa meaeleaiacle iki , ,,~ /uuit:lyı llllZlll lvoR Dtlbo& 
laveç hariciye nazın Sandler taraf tedeıW birleftiraaelc içia maa ialataa upamam11b. 811 
de hazır bulunmuttur. Dijer aılaıma ıarnti baylece dnam ı&ttaıeler Mill•tJer Cemiyeti· 

Hatid'lt Veki/imu DT. has taraftan bir hukukçular komi• etaaektedir. Esuen hiçbir za• - SofUl 4 IJ.adl w/Ultde -
............................... , •••••• ~ .... ~ ........................................................................................................... ;;ı;;ı ................. ... 

Yunan mıllı müdafaası 

Almanya Yunanistana 
4 milyar istikraz veriyor 
Dost memleket bu para ile milli 
müdafaasını takviye edecektir 

Ankara 111uahede81yle 
lekenderun ve Anllllcy~ 
r• verllen temlnetl lct. 
me etmek le kabildir, 
diyor. 

Blum a1nca Ancak ve ha· 
nliıdnin kllltorel, idari imtiyaz• 
lariyle gayri askeri bir bale 
konma11nı, lıkendrun limanın• 
dan TUrkiyenin iıtüade etme
ıini, aancağın hliz bulanacajı 
iintiyazların milletler cemiyeti-
nin garantisi alhnda bulunma-
11nı kabul etmektedir. 

- Sona ncD sahiftde -

Po/IJnya • l..ltvanva luıdlıaM 

Polonya 
Utvanya hududundaki ha .. 
dl•enln mahlyeU necrlr? 

Varıova 19 ( A.A) - Bu 
,ayın on GçGnde Polonya • Lit· ••Y• hududunda wkubulaa 
hldiee hakkınd, Pat Ajamı 
bir teblif neırehnittir. Bu teb· 
iğde deniliyor ki : 

Lıtvanya hudut .dabafultırl 
ArdlhıcG defa olarak S'fiea· 
dany mıntakaıındaki hudut 4i· 
reğini de'firmitlerdir. Bir Polon• 
1• ml&ezeai direği yerine koy• 
mata •At•tırken Uma1ahlar 
Polonyalı muhafızlara atet...
m11larcbr. 

Leh malLatııJlb o mantalcacla• 
ki Litvaaya tefine bldiaeyi bil· 
~irmiftir. Şimcliya kadar ~ 
cevap abnmlUDJf oı. .. Lih-..· 
ya idareıinin bir derece7e ka· 
dar hldis~e methaldar olcTu· 
tunu teyid etmektedlf. 

Hudut direğinin kaldıntma-

• •• det'lilmeel llldi.eleri ha· 
dutta 11k ıık vukua gelmekte, 
bir ~ •eydaa okuma mabi· 
1etiıai almalrtadar. Bu ıibi hl· 
diaelerin Litvanyama menfaat• 
ledne uyıun oldup ı&plıe e~ 
lecek bir keyfiyettir. 

-
Zirai kalk•nma 

• • 
proıesı 

Aallara. 20 (Yenl A•r) -
Zirai lsallonma pıejeıinin laa· 
m'ıkl111 bitti Ziraat bankan 
ır ... ı projeliae Kamataym 
ikbaal •dbMDinlle illve ola• 
naa Mr madde1e ..... btanbal 
emniyet Alldıj\, Ziraat bulca· ...................... .... 



, 

Kool!~tiffer 1 
Inkipfa değil, inhilale 

doğru gidiyor 
• 
ınşaa 

yeniden başlan• 
TGrk Hava Kurumu t 

dan Kiltiirparkta 38 bia 
liraya iaşaıı m6teahhiclille 

- BllŞ/ata/ı 1 urd say/ada 
ÇU'flSlDda aatmaktır. Halbuki 
bisim kooperatiflerden bekle
dıp.ia ba clejildir. Kl,lillla 
mabaı cbt pazarlara lreacli elifle 
gladermesi Ye ntmasımr. Eter 
nizamname daha çok gecikirse 
mewcat kooperatifleiia de in· 
hiWe ytb tatmalapadaa kor
kalabiJir. Yirmi bet .-elik bir 
çal .... neticıeliad• kaYYet ltal
m111 tqekklilleri cla;ıtmak çok 
yazık olacaktır. 

~ ~pursUzluk buhranı. 1 Ihti~~- . 
edibni9'ıolaa ve yerin W 

• rük balao .. lf baeebiyle 

Kanun, zamanında tatbik 
mevkiine girmit bulunsaydı 
ıtıphesiz bu YUİJetler dopı· 
yacak, belki defil muhakkak 
kooperatifçilik inkişaf yoluu 
girecekti. 

Hala devam etnıektedır Devlet ŞU.rasına 
Limanda Türkofis müdür vekilinin başkan- gönderildi_.~ .. 

Evelce de yazd111auz gıbı 

Yapılması du··şu··. lığında d __ ü_n_d ... e_....b_i ... r __ to_,p_l_a_n_tı yapıldı Belediye ile limanitletme ida-
resi mtıdürltlğtl arasında tabadt 

Du··ıen yenilı.kJer Vapur ~u~panyalannm lima· tirtmeğe çah,acaklarını söyle- düs eyliyen anlaıamamazhk yll· 
nım·nn ıbtıyacmı kU'flhyacak mitlerdir. Bu milaaıel>etJe oav• züaden ikinci Kordon ile Bi-

Limanlanmızın ıslahı için hü
kümetçe ~ni t~birler derpif 
o!•aaktadır. S. meyanda iz· 
JDİr ip. baıı yenilikler dllfl
nülmekte olduğu memnuniyetle 
duyulmuştur. lzmir Jimanı içia 
cllşünlllen ıılahat me1anmda 
Alsancakta hilen mevcut dev-
let demiryollanaa ait olan 
iskeleye ••Uİ bir betoa 
iskele daha inşası vardır. 
Bu iskele ini& edildikten sonra 
limanımıza gelen ecnebi Yapur· 
lann çoğu bara1a demirliye
cekler ve ıimdiki liman daha 
m&sait bir halde lralacaimdan 

miktarda lzmire vapur işletme• !unların yükseltilmesi meselesi rinci Kordonun Alsancak ciheti 
dikleri maliimd•. Bunun •· de görUşülmüş, acenteler kum- yıllardan beri bakımsız kalmış 
hepleri birçek defalar gazete· pan1alarca baza maddeler ize· ve tamirabnı da iki taraf üze-
mia tarafandaa iala olanmllfbU'. rinde yüzde lnrlc aisbetinde rine almaktan istinkif eylemiştir. 

yapalan zammiyatın kafi görül- Bu ylizden beriki yol da ge-Bir müddettenberi rahatsız 
bulunan ve dün vazifesi baıana 
gelen Tlrkofis midir vekili Rah
minin baıkanlığmda bu mevzu 
etrafında konuıuJmak üzere bir 
toplabb yapdmııtır. içtima• ih
racatçalar birliği reisi, palamut 
ihracatplan, vapur acenteleri 
iftirlk eylemiılerdir. 

Palamuttan gayri diğer me
Yat llzerinde ihtiyacın hafif. 
lecliği ılrlfmelerden anlaıılmıt 
Ye palamut için de vapur te· 
mİDİ çareleriae bqvarulmaıı 
keyfi1eti mlnaka1& edildikten 
•ara acenteler icap eden te· 
pbblalere giriferek Yapar ge· 

mediğini, yeni yükselmelerden çilemez bir bale gelmiotir. 
korkulduğuna ileri sllrmlş· 
lerdir. Bermutat bunun bey- Belediye eskidenberi -bu yol· 
nelmiJel vaziyetten doğdu- larm satın alınan Rıhtım şir

ketine aidiyetini ileri sürmekte 
ğunu mildafaa ettikten sonra ve zaif bütçesiyle en az otuz 
yeni yükselmeleri önlt:mek 

bin lira istiyen ikinci Kordonu için kumpanyalar nezdinde 
tamir edemiyeceğini bildirmek

teıebbils vadinde bulunmuı-
lardar. tedir. Liman işletme idaresi de 

Yeni A~ır _ Her zamaa tek· mukavele ile ikinci Kordonun 
l'arladığımız ıibi bu içtimalardan, Birinci Kordonla birlikte dev· 
acenteleria vaatlanaclan hiç bir redilmemiı oldufu iddiasında 
ıey beklenemez Onlan yola bulunmaktadır.Bu ihtilafın Dev-
getirecek bir tek çare vardır. let Şiraı1ına gönderildiği •e 
O da mlabet ye fiili tedbirlerle Şuranın vereceği karara gire 
karıalanna çıkmakbr. hareket olunacağı haber alan

mııbr. 

kadar inıasına birtürlü 
namıyan paraıllt kulesi 
bazırhklan ik111&l edilmi 

Alınan son karara glte 
mel yerine kuvvet Yermek 
64 tane ajaç kazık \. .. 
ve bu kazıklardan 
buçuk metre boyunda 
bir zemin hazırlanacak ve 
üzerine 45 metre iıtifaı 
paraşllt kuleli İDp edilec 
f nıaat haziranda bitecek 
kulenin içinde bir beton 
diven olacağı gibi aync 
de uanalr buiuqac:•ktır. 
dan ·başka dört cins tayy 
ait olmak üzere dört 
ve iç balkon bulunaraktd. 

Oda bütçesi 
lktısat vekaleti ıehrimiı 

caret ve Sanayi odasına ver 
bir emirde 937 yılı blHçe 
15 fubata kadar hazırlan 
vekifete gönderilmesini 
miftir. 

Ticaret odası idare h 
dün öğleden evvel toplan 
yeni yd bltçesiai mtlzak 
hatlama.ttır. 

Buaene oda memurl 
maaflarına münasip mikd 
zamlar yapılacağı söylen 
tedir. 

itiraf etmeli,a ki kooperatif 
ittihadının tasfiyesi önllmüzdeki 
mevsim için milstahsiller aley
hine bir tehl&ke yaratacaktır. 
Yenisi ikame edilmeden eski
sini yıkmak piyasada muhak
kak bir boşluk doğuracaktır. 
T ecsıürle ifadeye mecburuz ki 
bu vaziyet te kanunun tat!ıi
katanın geciktiriJme.sindendir. 
Şu halde İnhilili önlemek için 
elimizde kısa bir milddet var
dır. Satıılar iki ay sonra bq
lıyacakbr. ~u müddet zarfın
da nizamname hazırlanclıfı Ye 
yeni ittihat vücuda getirildiji 
takdirde tehJüke giderilebilir. 
Aydın incir kooperatifleri bat· 
sız kalırkP.n, Mani.sa bağcılar 

kooperatifi de tasfiye tehlüke
siyle karşılaşırken hassas olma
mız lazımdır. 

Tlrk waparlan latanbalda ol
dufa gibi nhbma paclaa Jaaa-
1&caklar ve Jolcalar doindu 
dotn1a karaya çıkabilecek· 
ler, nparlara girebileceklerdir. 
Bundan batka eıya da d~
dan dofraya vapurdan ahmp 
verilecektir. Yaman bir hırsız •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bliyük emeklerle kurulan 
müesseseferi dağılmaktan ko· 
ruyahm. Bunun aksi tesirlerini 
gözönünde bulundurmak zaru
reti vardır. M&atabailler koo
peratifçilikten bir defa aoğa
dular ma onlan tekrar ba te· 
ıeklt iller içine almak ta hap 
güçleıecektir. fkbHt Veklle
tinden sert ve kat'ı tedbirler 
bekliyoruz. 
~•kkı C>cakolf;J.u 

'.' 
Otobüs 

Belediye münaka
sayı bir ay uzattı 

Belediyenin ıimdilik alh oto· 
büs ısmarlamağa karar verdiği 
ve bu otobüaleri birinci Kor
donda iıleteceii, bu bapta ya-
pılan teklifleri tetkik için d.s 
bir komisyonun teşkil edildiil 
yazılmışb. 

Haber aldığımıza gire, ko· 
misyon, tetkikab neticesinde 
yapılan teklifleri şartnameye 
uygun bulmamıı ve alb otobll
alln biray içinde pazarlık ile 
ahnmasına karar vermİftir. 

Otobtıalerin mazotla itlemeai 
ıartbr. Hl.len lzmirde mazotla 
müteharrik dört kamyon var• 
dır. Bu kamyonlardan biri 
Tireye kadar y8a ku,... me· 
vaddı mlftaile saıfi1le gidebil
mektedir. Bunun çek ekono• 
mik olacağını dOıllnea belediye 
otobtısleri mazotla İflİJen tip
lerden almak karamada ma-
ıırdır. 

Yeni vapurlar 
Liman işletme idaresinin kör

fez için yeniden iki vapur sa .. 
tın almağa karar verdiğini ve 
bunun için lilltçesine 560 bin 
lira tahsisat koyduğunu yaz-
mıştak. Ôfrendiğimize g3re lk
but Vekileti bu vapurlara Ye• 
rilecek d6viz meselesini hal· 
letmek jlzeredir. Vapurlar la
giltere , NategAblarından birin· 
de iqa iilecek ve ısmarlan
malannı ta1ilteakip azami yedi 
ay içinde lzmir körfezinde se
fere baıbyabileceklerclir. 

Akay idaresinden muvakka
ten vapur kiralanacağı doğra 
deiildir. 

Salapuryalar 
Liman İflebae idareli iktisat 

VekiJetiDia werdifi bir emirle 
limanda mewcat ve kanunen 
limanda aakli1at yapmaktu 
memnu balaaan beı tondaa 
•ıafl 22 salapuryaya da aabll 
alacapdaa bir ehli nkaf 
heyeti bunlara ela fiat takdir 
eylemiftir. 

idare banlan sahipleriaia 
mafduriyetlerine meydan ver
memek için satın alacak ve 
kendi nakliyat işlerinde kulla-
nacakbr. 

Bundan bqka idare saadal
cılardan ipiz kalanlann bir ço
ğunu da tercihan kendi iılerinde 
istihdam eylemektedir. 

Çimento tarifesinde 
teulllt 

Çimentonun ucazlablma11 yo
lunda h&kümetin atbfl hayırlı 
adımlara ayak uydurmak mık
aac:liyle lzmire gümrllk harici 
olarak giren çimentoların pt· 
larclan arabalara çıkarılmasın· 

Bandırmada çaldığı eş
yalarla birlikte yakalandı 

Dart gOn evvel Bandırmada 
ehemmi,.tlice bir lbrsıM.k 
Yak'am olmaf ve hanas .ı 
•eluimiz zaflıtası tarafandaa, 
çalclaiı mtıcevberab ıatarkea 
yakalanmlfbr. Bu itleri yapan 
adam Bandırmalı Alamet oğlu 
22 yaılarıncla Saip adında bir 
gençtir. Saip çok zeki ve ga
ret pk giyinen bir hırsızdır. 

T alıarri memurlan tarafındq 
Kuyumcular içinde mlcevherat 
Atarken yakalanan Saip dt· 
lllİftİr ki: 

- Dart pa ewvel BUdQ'
mada k~amuz olan ve çok 
zengin bulunan Alameclia evi-

Yangın 
Tepecikte Siirmeli sokağında 

Zeliha Zebranın kiracısı bulun· 
duğu 54 sayılı umu ııhanenin 
ilçüncii katında sermaye Bed· 
riyenin odasından yangın çık
mıı ise de yatak, yorg11n ve ot 
minderler yandığı halde yetişen 

itfaiye tarafından etrafa aira· 
yetiae me1duı bıralnlmamıı 
ve ateı derhal slndüriilmiiftiir. 
Zabıta yangın sebeplerini ara.,. 
brmaktaclır. 
.......................................... 
da liman iıletme idaresince 
abnmakta ol•n tonda 50 k111111 
hamaliye licreti Jirmi bnp 

, indirilmiştir. 

ne bir gece herkes uyur
ken airc:n.a. Ve konsolun 

alnde balaya 600 lir~ de· 
erinde 42 dift inci, 150 lira

hk altm kordon, ylb: liralık bir 
elmas taıh altın bilezik, 
elmaa taşlı bir kadın saati, 
elmaı taıh iki altın yüziik ve 
daha bazı mücevherat çaldım. 
Ne yapayım çok ihtiyacım 
vardı. San'atım terziliktir. 
Hayatımda şimdi ye kadar hiç 
hırmılık yapmadım. Ve onlar 
o kadar zengindirler ki ibti
aial evlerinden bu eıyalann 
çaluaclıfınm heaUz farkında 
bile dejillerdir, 

Şehir Meclisi 
Bir şubatta toplanacak 

Şehir meclisi 1 şubatta ıubat 
devresi içtimalarına başlıyacak· 
tar. Bu devrede müzakere mev· 
zuu olacak olan iılerin bir 
proKr•mı Belediye riyasetince 
bazırlanma~tadtr. 

Kongre hazırhklan 
lS Şubatta yapılacak olan 

lzüm kongresi için şehrimiz 
ticaret odası faaliyete geçmiı· 
tir. Bu maksatla birçok 6z0m 
tiplerinin nllmuneleri bazırlan
ma;a baılan:nııtır. Nllmuneler 
ıimdiden lkbsat Vekiletine 
ıönderilecektir. 

TAYYARE ·si NEMASI [ TELEFON a11H 1 
Bugün son defa olarak glaterilecek olan qsiz filmi kaçırmayınız 

•HH•llllllllllllHllll•HH• T O P ~ .A. T HHHllllllllllllllllll'Hn• 

Giager Rogers ile Fred Aatair'in JU-.Jbklan bu filim yana lataabula gönderilecektir. 

Y-A.E lIN9 aylardanberi beklenilen senenin sayılı eserlerinden biri 

A K G N E 1 

Avcılar konseyi 
Oentıal Oöıingin biıçok unvan· 

/arı var. Bunlar meyanında avcılar 
başı un111111ı diğe1lninden dalıtı az 
e!remmi)lflli olanı dtğildir. Oöıifl!!, 
bu sıfatla, &ilin avcı/an atasında 
eğ!Lnali dedilwdu/aıa mevzu ltşltll 

eden bir karar ıttihaz etmiş, bir "lm
paıatoılllk avcılar ko11se~·i ,. teşkil 
edildiğini bildilmiştir. Bu konseyin 
vazı/esi t:vcıllta ait mtn/aatleıi ko
ıumaltJan ıbaut bulunacaltiır. Bu 
kadar ımtresan bir vazifeyi üztıine 
alan lwnsevın dzaları aıasında tanın· 
mış bu ava göımdt lıabüdir. Hepsi 
Rayşın en m<llu/ banlttrkri ve sana
yici/etidir, Öyle ki i{kıinde öm.1ünde 
bil' tavşan avına bile iştuôk elmtmiş 
adamlar vardır. 

Söyknenlue bakı/usa bu konstyill 
teşkilindeki maksat başkadır. Otne
ral Oöıing dlJıt sentlik pldnı tatbike 
memUf edilmiş bulunduquna göte 
avalar ltonseyindt banlttrkr ve sana
yici/eık sık sık temas ttkıek planın 
muva/Jakıyrlini ftmine {alışacaktır. 

Asll avcılık bu işte gösterilecektir. 
Şu halde Oöıing Ravşın ıktısadi 

hayatına hdkim olan sımauuı bir 
arada toplamak isttdiğı zaman ·•av
cılar ltonseyini,, toplantıya davd el
meklt ikli/a edeuktir. Bu toplantı/ar 
generalin &ılindtn ptk uzaltla olmı
yan av ltöşkOnde yapdacaktu. Orada 
müteassis luılalüardan uzak o/<llak 
ke11dilerlne hetltYi sövliyebiUaktir. 
Btv/ece ('şit çeşit spekü/dsyonlawı da 
ön.ine pçtaltlir. 
Bir yankeslclllk eksperi 

Yagoslavyanın Kırşova kasa
basanda T crez Vuçiç namında 
82 yaıında bir adam ilk defa 
olarak tevkif edilmiştir. Ba 
ihtiyar 62 seneden beri yan
keaicilikle reçinmektedir. Alt· 
mtf bu kadar leDl d !n beri 
nazarı dikkati celbetmiyen yan
kesici geçenlerde bir gGn çar· 
ııda meılejini yaparken gö
rülmilş ve yakalanmıştır. Vuçiç 
bu defa yakaluma11nı ihtiyar· 
lık aaikıuıyle elin1n 1',t,e11145İne 
atfetmekte olup bugüne kadar 
bir milyon diaarhk bir servet 
yaptığını itiraf etmittir. 

En obur harvan 
Siae en obur hayyan 6rilm

cektir derlerse alllerliaiz eı. 
bette ... 

la,Uterenia meıhur tabüyat· 
çılaruac:laa J91ua Lublıok yapbjı 
dekik beaaplarla yerylblin6e 

vücuduna göre en çok ye 
olan hayvanın örümcek ol 
neticesine varaufbr. Bu d 
hetapft,r• l111tn..n ... 

bir inaan ör6mcek kaur 
Juk edebilmek için ,ead 
koyun, 11 domuz, iki öküs. 
takriben 4500 kilo unlu fO 
yemelidir. 

Mef er IJI örümcek 
man bir oburmuı ..• 
Slllndlr ,apkanın 11 

bir tarihi var 
Silindir şapka ilk defa 

rak 1797 senesi ikinci kin 
on üçllnde Londrada He 
rington sırmakeniai tara 
icad edilerek giyilmiıti. O 
ne aid batıralan teabit 
lerin yazdıklanna göre y 
geçenler bu şapkadan k 
muşlardı. Birçok kadınlar 
nahk geçirmişlerdi. Çoc 
silindir şapkasıyle vak 
ilerlemek iıtiyen adamı 
ya tutmuılar, köpekler aca 
havlamışlardı. Blltlln bu g 
tülere rağmen silindir on 
kuzuncu asnn hayatına gi 
tir. Bu giriı mücadelesiz 
mııtır. 

O zaman bunu çok 
pahah, uygunsuz bulanlar 
yük bir ekseıiyet teıkil 
yorlardı. MGcadele ne • 
kaldı. Şimdi Yeni Ginenin 
yamlan arasında bile si 
ıapka geymeğe lizell 
vardır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
! Fikir kırınbları ı • 

~Bugün ve ya 
• 
: lnsanm sadece muaaJJ 
· i nın hoşuna gitmek ist 
• • i ahlafm hoıuna gitmemell 

' • bir ıebep\ir. 
( Mati' 

Desteklenen bir kitap 
ıen bir kitaplar. 

( Rıvd 
Muharrirlerin kendi 

randaki dostluldan aıb 
zer. Hiç olmazsa kıslJ 

i bakımmdao ••• • • • • ,, .......................... . 
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Dil bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
lllm llglsl ile bir a9la 

irca edlleblllr mi ? 

-19 -

Yazan: Avni Ulusay 
Varlığı kendisine, tabii bir 

kanun şeklinde tamtan harici 
alemde - ademlere ulaşan r bir 
inkılaptır ki, insana, hareketin 
maddede tegayyürler husule 
getirebilecek bir kudreti hfiiz 
olduğu l<anaatini verir ve 
sonra onu da, bir kanun ola
rak tanımağa başlar. 

ilk insanlar, bu inkılabı, ilk 
tuf anlarla idrak etmişlerdtr : 

Adem oğulları, kayalar, ma
ğaralar arasında kurdukları oba
lar içinde, asude yaşayıp gider
lerken, bırgün, karanlıkların 
muhite bakim olduğunu, kasır-
galarm, boraların kasıp, bur
kup savurduğunu, tufan ve 
tuğyan yağmurlarının ö~ü~e 
rastgelen şeyi selJerle surup 
götürdüğünü; yıldırımları~, gök
leri inlettiğini; şimşeklerın pa-
rılhlara He karanlıkları yala~ıp 
yırttığım; yer sarsıntıları ıle 
toprağın yarıld•ğını; kayaların 
saçılıp dağıldığını müsahede 
ederek, bütün varlığında uya
nan gerginliklerle ademi duy-
mağa başlamış.. Dehşet veren 
uğultularla tfı yanıbaşına düşen 
bir yıldırımın yanındakini öl
dürdüğünü görünce, tabiatın 

varlığındaki buhranlı hareket: 
ten doğan bu uğultuya kendı 
varlığındaki teveltürden doğan 
bir "ağ!,, ile ilgisini izhar et
miştir. 

lşte, bu (ağ) ile başlayarak; 
beşer diğer salımlı hece!eri de 
söyleyebilmiştir. Türkçede "ağ,, 
hecesi, hareketi ve onun fer'i 
olan teveltürü ifade eden ilk 
hecediır. 
Yukarıdaki şartlar içinde, 

tabiatın uğultusuna . uyarak 
"ağ sesini çık ran insan "ağ· 
ladı;;,,, diye bu hadiseyi hika-
ye imiştir. Ağlamak bugün 
de büyfik bir teessür ·ıe bisıl 
olan fiiJ olduğuna göre bu fiili 
yaşatan Türkçenin ilk konuşu-
lan dil olduğu ayan olur. 

Yine bu "ağ" salımlı hecesi 
iledir ki Türkçede güç ve. kuv
veti, fail ve amirliki, bakım ve 
halikliği ifade eden mefhum
lara isim verilmiştir. 
Adamoğlu " ağa " keli-

mesinden daha güçlü, daha 
kuvvetli kimse hakkında kuf-
Janmış, büyük karde~e. Türk
çede "ağabey,, denmıştı~. . 

Akan, hakan kelimelermdekı 
( k ) lar ( ğ ) il~ tebad~l 
etmiş harflerdir. Akmak, faı
liyet izhar etmek demek oldu
ğu gibi; "hakan,, da müstemir· 
ren ve şamil bir şekilde emir 
veren manasına da; emri muta 
olan hükümdar demektir. 
Ağ hecesi (a) dan daha mü

rekkep bir harf olan (O) ile 
" oğ ,, hecesi şekline gir
dikten sonra vücut bulan 
"Ogan,, kelimesi ise Türkçede 
en büyük mabut "halik,, anla
mını verir. Mef'ullik hecesi ile 
gelen "oğın,, kelimesi de Türk
çe ile münasebeti olan Bulgarca 
da "ateş,, manasınadır. 

Türkçenin sarfında, "ağ" 
hecesi en mühim yeri işgal eder. 
isim nevilerinden bir çoğu ile, 
mastarlar (ağ) daıı mütebadil 
"ak,, veya, "ek,, hecesi ile ya· 
pılır. 

işte böylece, beşer 0ağ" sa
lımlı hecesini söyledikten sonra 
sırası ile "ah,, "ay,, hecelerini 
söyleyebilmiştir. 

- Bilmtdi -

YENi ASIR 

DÜN CENEVREDE DİP OMA lİK TEMASLAR YAPILDI 

Sanca1?'ın gayri askeri hale ifrağı, Türkiyenin 
s enderun · ma n a istifa esi te lif edildi 

_ Baştarafı ı incıs alu/e.de - riyaset etmiştir. Bu konferansta yt:ti faaliyetinin normal b;r te- dnn ynpılnn 60,000 kişilik bn-
Fransız başveklll muh- Milletler Meclisi konseyinin zahürlidür. Mutat veçhile muh- yük tezahürata mukabil 11 ka-

tırasınan bir noktasında şimdiki toplantı devresinde telif memleketlerin harici siya- nunusanide mnhAlli hllkiimetin 
TUrklye-Fr.ansa arasın· görüşülecek meseleler üzerinde seUerioi idare edenler birbiriyle tertibiyle yapılmasıoa yeltenen 
dakl dostluğun bozulma- Fransanın güdeceği siyaset temas etmek ve resmi tophın- nümayiş hakkında aldıkları taf-
masına çok ehemmiyet te.spit edilmiştir. Bu içtimada tılar haricinde mühim bazı si- silah neşrediyorlar. 
verdll)lnl söyledikten başvekilden başka hariciye na- ya!i ~eynelll)ilel meseleleri g.ö- Suriyelilere yaptırılan bu nü-
sonra Suriye, Lübnan zırı Delbos, hariciye müsteşarı rü~mek üzeıe bu fırsattan ıs- mayiş bütün gayretlere rağ-
ve Sancağın müstakil Vienot, milli müc\afaa nazırı fifade edeceklerdir. men muvaffakıyetsiz olmuş 
birer devlet olarak bir k ı b' k Daladier, bahriye nazm ve meclisin resmi olarn açı ışı ve ın müş ülatla bin kişi top-konfederasyon teşkil et- n 
meleri tekllflnl pratik Cenevreye gidecek Fransız Perşt!mbe günü öğleden sonra lnnabilmiştir. Bunlara hükümet 
bulmadığ1nı ilave etmiş- Clelegeleri hazır bulunmuşlardır. olacaktır. Fakat bu sabahtan tarafından hazırlanan bayraklar 
tir. Paris 19 ( Ö.R ) - Cenev- itibaren diplomatlar arasındaki dağıtılmıştı. Hükümet Türkle· 

Paı·lsten verilen bu rede Fransayı temsil edecek temas başlamıştır. Türk dele- rin içtimama karşı gösterdiği 
haberler bu dakikaya olan delegasyon dün akşam sa- gasyonu, başında Dr. Aras büyük müşkülata mukabil Su-
kadar Ankaradan teyit at 23,20 de Paristen ayrılmış- oJduğu halde evvelki akşam riyelilere azami yardımda bu-
edllmemiştlr. tır. Delegasyon baş delege saat 21,30 da Cenevreye var- )unmuş, Türklerin teıahüratı 

Istanbul, 20 (Yeni Asır mu- Delbos ile muavin delege Vie- mııtır. Fransız delegeleri Del· esnasında fotoğraf alınmasına 
habirjnden) _ Bugün Cenev- not ve diğer birçok ~ahsiyet- bos ve Vienot Çarşamba sa- müsaade etmemişken bu mu-
rede Hariciye Vekilimiz Tevfik ferden mürekkeptir. Konseyin bahı Cenevreye varmışlardır. vaffa.kıyetsiz toplantı filme 

F hh bu ). "tı'ma devres·ı Cenevre Sancak meselesi hakliında alınmışhr. Rüştü Aras'Ja ransıı mura as- T f k lAd · t• 
- · • Uf konşeyin geçen ev a a e ıç ı- Gazeteler l•kenderun şehrı·n-ları arasında başlıyan temas- muesseseımın n uıunu utmış d I 0 

· 1 k ö t kt d" B maında raportör tayin e i - '.le ve ko"ylerinde Tilrklerle lardan sonra Hatay meselesın- o ara g s erme e ır. irçok 1 l h . . u 

1 k 1 b . . miı o an sveç ancıye nazın kürtlerin Sancaktaki şiddetlı' de vaziyetin tebellür edeceği mem e et er arıcıye nazırları Sander ise 3 günden beri mil-
tahmin ediliyor. vasıtasiyle temsil edilecc!kler- Jetler cemiyeti makarrında bu· tazyik tlolayısiyle hükümele 

Gece Ankara ile Cenevre- dir. Bunlar Fransa, lngiltere, S. lunmaktadır. Bu suretle san· müracaatle bu tazyike artık bir 
deki heyetimiz arasında telefon Rusya, Lehistan, Türkiye, lspan- ce~ meselesi hakkında Türk nihayet verilmesini istediklerini 
muhavereleri yapılmıştır. ya, Letonya, lsveç ve Romanya- Fransız müznkereleri başla- yazıyorlar. 

Paris, 20 (Ô.R.) - Başvc- dır. Müzakere ruznamesinde fev mıştır. Müşahit heyetle görüşen 
kil Blum dün başlıca nazırlar kalade merak verici bir mesele · Ankara 20 (A.A)- Gazete- TUrklere tercümanlık yapanlar 
arasında yapılan bir konferansa yoktur. Meclis, Milletler cemi- fer Antakyada Türkler tarafın- takip ve tevkif edilmektedirler. 

··vekıııer····· .......... eyeır ........... opf .... ·na.-···· .... ·r.~:~iti~~~-: .. .. 
r de arada istenmiyor 

1
.Iehte bir cereyan, İyi tesir bırakmadı 
Fransa ile aramızda noktainazar farkı devam etmektedir 

Ankara 20 (Yeni Asır-Tele
fonla)- Vekiller heyeti bugün 
Başvekil ismet lnönünün baş
kanlığında toplanmıştır. 

Bu toplantıda, Sancak işi 
hakkında F ransanın yeni teklifi 
ve Cenevredeki murahhasları
mızm temasları konuşulduğu 

tahmin olunuyor. 
Ankara, 20 (Yeni Asır) -

Bugün toplanan Vekiller he
yetinde umumi müfettişlerin 

raporlnrı etrafıuda müzakere
ler cereyan etmiştir. 

lstanbul, 20 ( Yeni Asır -
Telefonla) - Cenevreden bil-

Balkan matbuat 
kongresi 

Atina 20 (Yeni Asır)- Bal· 
kan üçüncü matbuat kongresi 

şubatın on beşinc!e burada top
lanacakhr. Dört gün devam 

edecek olan bu kongrede Bal
kan matbuatı arasında mesai 
h;rJiğioin temini görüşülecektir. 

Franko 
Yeni ı tasyonu açtı 
Salamanka 20 (A.A)- Yeni 

radyo rasyonal istasyonu dün 
akşam general Franko hazır 
olduğu halde açılmıştır. Yeni 
istasyon Madride 170 kilomet
re mesafededir. 

diriliyor: 
Türk - Fransır murahhasları 

arasındaki konuşmalara de
vam olunmaktadır. Bugün 
öğleden sonra üç toplantı 
olmuş ve bu toplantılara ra
portör Sandler de iştirak et
miştir. 

Bu müzakerelerin uzun sü
rr:ceği ve bu meyanda hukuki 
bakımdan bazı temaslar da 
olacağı aulaşılmaktadır. 

Ankara 20 (Yeni Asır-Tele
fonla)- Bugün Cenevrede ya· 
pılan temaslar nelicesi gelen 
haberler burada lehte bir ecre-

yan lehte bir tesir bırakmamış
tır. Fransız teziyle Türk tezi 
arasındaki nolctai nazar farkı 
devam etmektedir. 

Fransızlar hukuki bakımdan 
bazı meselelerin Fransa ile 
Türkiye arasında halledilip 
edilemiyeceğinin tedkik edil-
mesini teklif etmişlerdir. 
. ~avamız ise gayet sa-

rıhtır ve uzayıp gitmesine de 
sabrımız yoktur. 

Yarın öğleden sotlra topla· 
nacak Milletler cecıiyeti kon· 
seyinde vaziyetin ne derece te
bellür edeceği merakla bek
lenmektedir. 

lstanbul telefon şebekesi 

lstanbuJ Avrupa şehirle
rine telef onla bağlanıyor. 

lstanbul, 20 (Yeni Asır) - lstanbul telefon şebekesinin tevsii 
ve ıslahı projesi Nafıa· Vekaletine gönderilmiştir. Vekalet müs
teşarının riyasetinde teşekkül eden bir komisyon proje üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. 

Yeni projeye göre lstanbul, Dünya şehirleri arasında telefon 
şebekesinin ehemmiyeti bakımından çok mühim bir mevki 
lcazanacaktır. 

lstanbulda büyük bir santral kurulacaktır. Bu santralın projesi 
de hazırlanmıştır. Bugünkli telefon şebekesi, nüfusu bir milyona 
yaklaşan bir şehrin ihtiyacını karşılamaktan çok uzak bulun
maktadır. Istanbul yeni tesisatiyle bütün Avrupa şehirlerinin 
telefon hatlarına bağlanmış olacaktır. 

Iranda bir Amerikan şirke ine 

Roma, 20 ( Ö.R ) - Kudüs 
arap mafilinde ,temin edildiği
ne göre FiJistin araplatı logiliz 
tahkikat komisyonuna görüşle
rini açıkça jzah ederek Filis-
tine yah.udi göçünün durdu
rulması hususunda ısrar etmiş
lerdir. Arapların fikrince 
yahudilerin Filistinde yerleş
mesi oradaki ınukaddesülislim 
ve hiristiynn mahallerini teh-
lükeye düşUrmcktedir. Yahudi
diler, yerine bir havra yapmak 
üzere, Ömer camiini yılmıak 
niyetindedirler. Keza bıristi
yanlarca mukadde8 sayılan Ye-
şua gölünde eleldrik santraUarı 
tesis ederek buranın da ltud
siyetini bozmuşlardır. 

Roma, 20 (Ô.R) - R~smi 
istatistıklere göre Flistinde 
sükuneti tesis etmek için iki 
buçuk milyon lngıliz lirası 
sarf edilmiş ve bütün bu mas
raf FJidin bütçesine yükle
tilmiştır. 

Roma 19 (Ô.R) - Habeş 
meselesinden ileri gelen vazi-
yetin Cenevre kadrosunda tas
fiyesi için yeni hiç bir adım 
atılmamış olduğundan ltalya 
milletler cemiyeti meclisinin 
bu içtima devresinde de temsil 
edilmiycce ktir. 

Ornıan kanunu 
An Kura, 20 ( Yeni Asır ) -

Orman kanunu layihasının zira-
at encümeninde müzakeresi 
hitam bulmuştur. 

lngiltere 
llabcş ilhakını 

tanı ru ı y o ı· 
Londra, 20 (A.A.) - Avam 

Kamarasında Habeşistan hak-

ÇOL SILAJ.IŞORLARI 
30 KJSll\I 2 l)EVllE 

petrol imtiyazları verildi 
Tahran, 20 (A.A}-Parlamentonun dünl ii toplantısında finans 

bakanı Davar bazı şimal ve şimn!i Ş~rki vilayetlerinde petrol 
çıkarılması ve petrol ihrHcı için bır pıplur inşnsı hakkında iki 

kındn bir suale cevap veren 
Eden ltalynn keşif kuvvet· 
lerinin faaliyet dairelerini 
genişletmiş olduklarını Adis 

Hepsi birden 

FOKS DÜNYA HAV ADISLERI 
RENKLi OPERET 2 KISIM 

BugUn L A L E sinemasında 

Amerikan şirketine verilen imtiyaza dair kanun projelerini 
tevdi etmiştir. 

Tahran, 20 (A.A)-Maliye nazırı Petrol imtiyazının bir Ame
rikan kumpanyasına verilmesi ve petrol boruları inşasının da 
diğer bir Amerikan kumpanyası tarafından yapılmasına müsaade 
edilmesi bakk11:1d.A meclise bir kanun Jôyihası tevdi etmiştir. 

Abebada'H lngiliz elçi
liğinin baş konsolosluğu tahvil 
edildiğini, ancak bunun Habe
şistan üzerinde ltafyan hlikimi
yetini tanımak olmadığını söy
lemiştir. 

pıg:_ 
Sahife a 

• • f • 

Bir yarış 
Meşhur zenci Owens bir ya

rış beygiriyle koşacak, onu 
geçmeye çalışacakmış ... 

insanların hayvanl1trla yarışa 
başladıklarını haber veren bu 
Amerika telgrafı oldukca mü
him... Ben, bu yarışın neticesi
ni şimdiden tahmin ediyorum. 
Hayvan insanı geçecek. Bu mu
hakkak ... 

in anlarla hayvanlar arasında 
yapılacak bütün yarışlarda hay
vanın zaferiyle neticelenecek tek 
bir numarn vardır: O da ko
şudur. 

Koşu yarışında hayvanın in
sana galebesi ne kadar muhak
kak ise müsabakaların diğer 
çeşitlerinde de insanıo hayvana 
taş çıkaracağı o kadar kat'idir. 
Bu müsabakalardan bir kaçını 
gözden geçirelim: 

1 - Yemek: 
Hayvanın ot yiyeni et. et 

yiyeni de ot yemez. Jnsan hem 
ot hem de et yer. Bunları bu· 
lamaymca birbirini ,-er. 

2 - Sempatik münasebet: 
Hayvan bu ihtiyacı senenin 

muayyen aylannda duyar. in
san, senenin on iki ayında, 

hatta fırsatını ve gücünü bu
Jursa 365 gününde aynı ihtiya• 
cın esiridir. 

3 - Çalmrık : 
Hayvanın çalanı karnını do

yuracak kadar çalar. insanın 

çalanı bütün ömrüne yetiştik
ten sonra evlat ve ahfadına 

da bırakacak kadar çalar .• 
4 - Evlada kötülük : 
Hayvan yavrusu için pençe 

pençeye, diş dişe geliyor. Hav
vanın kızlarından yavrularını 
atanlar hatta boğanlar çıktı. 

5 - Geçimsizlik : 
Eskiden geçinmeyen iki ki

şiye ( kediyle köpek gibi ) der
lerdi. Şimdi kedi köpek koyun 
koyuna yatıyorlar. Bunların için
de birbirlerinin yavrularıma ana
lık edenler bile var. 

Bunlara benzer daha bin bir 
yarışın galebesi insan tarafın .. 
da bulundukca hayvanlara sor
salar dı : 

- Aaem oğullurına ne sıfat 
verirsin 1 

Acaba: 
- Eşrefi mahlükat. 
Derler miydi 1 

A. Murat Çınar 

••• 
Sovyetlerde 

Ye~i tevklflerml var? 
Roma 20 (Ö.R) - Rigadan 

bildirildiğine göre eski Sov
yet halk komiserler meclisi 
Rikof ile . komünist enterenas· 
yoneJi ileri gelenlerinden Buha
rinin tevkif edildikleri söyle· 
niyor. 

Yeni Asır - Bu haberin ne 
dereceye kadar doğru olduğu• 
nu l>ilemeyiL 

Alman elçisi 
Tahran, 20 ( A.A.) - Yeni 

Alman elçisi Egberg Graffe 
dün Gülüstan sarayında Şahin
şah tarafından kabul oluna
rak itimat mektubunu tevdi 
etmiştir. 

Meksika ve Cenevre 
Meksika, 19 ( A.A) - Mil

letler cemiyetine alikasını gös
termek jçin Meksika hükümeti 
cemiyet nezdinde vasi salahi
yetli bir murahhas bulundura
• a hr. 

Divanıharp 
kararlar! 

Tokyo, 20 (A.A) - Divanı· 
harp 26-2~936 isyan teşebbüsü 
ile alfılrndar bazı ivil ve as• 
kerlcriü muhakemesini bitirmiş, 
general Riu Saitoyu beş 
sene hapse ve. ayrıca dokuz 
zabit He 16 sivil 18 ile 20 ay 
arasında değişen hafif cezalara 
mahkum etmiştir. 



Sabite 4 rENI ASIR 

Tıpta büyük bir inkılap 
Th.H. Morgan ve Pfeifer buluşları ile 
~addeyi istismar eden ve aşan bir 
kuvveti düşündüklerini gösterdiler 

_.,,_ 

BugUnkU tababet kendini aydınlatan bu mevzulara yepyeni olarak temasa 
gelmekteiHr. Hazırlanan lnkll3p çok derindir 
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Amerikalı " Thomas Hunt 
Morgan " kadın yumurtasınan 
reşim devrinden evvelki safha
sanı tetkike koyuldu. Yukarıda 
bütün harikala hassalarmı say
dığımız böcreleri yaratan, ana 
höcreyi tetkike sarıldı. Ve böc
renin nüvesini, yumaklanmış 

vaziyetinden çıkardı. Bir iğne
nin sivri ucundan bin defa daha 
küçük olan höcrenin, kendin
den daha küçük olan nUvesini 
açmak için akıllara hayret ve
ren incelikte aletler yaparak 
mikroskop alhnda çalıştı. 

Bütün hayvanat ve nebatat 
nevileriyle insan nevinin maddi 
ve manevi evsafımn bu nüve
lerde saklandığını gösterdi. 
Biyolojide ve tababetteki ve
raset kanunlarını tahakkuk et
tiren bu cisimleri bize tanıttı. 
ilk darbede "Hemophilie" ve
rasetiyle, "Landsteiner,,in keşf
ettiği ve Tıp alemini hayret
ler içinde bırakan (4 kan grup
lan) gibi esrarlı mevzuları ay
dmlatb. "Genetik,. ismindeki 
sarih bir ilim şubesioi yaratmış 
oldu. 

"Th. H.Morgan,, d• bu ha
rikulade keşiflerinden dolayı 

"Nobel., mükafatını aldı. 

* •• 
Hayat ile ve hayat hadise-

leriyle uğraşan bu ilimler hiç 
bilinmiyen ve hiç beklenmiyen 
ufuklarla bizi karşılaşhrırken 
"Goeteamum Dorvach" labora
tuvarlarmda 11 M.Pfeifer "in büs
bütün başka vadide yaptığı ta
harriyat ta birdenbire bizi ay
dınlatan bir mahiyet aldı. 

Pfeifer bu laboratuvarlarda 
8 sene bila fasıla 30 bin tec· 
rübe yapmıştı. Kimyevi mad
deler mahlüllerinin tebellür 
ederken kendi kendine uzvi 
şekiller alması mevzuunu tetkik 
ediyordu. Meşhur Fransız alimi 
''lstefan Leduc,. ın keşfiyatı 
tamik ediliyordu. Fayfer'in bu
luşları bütün dünyayı hayretler 
içinde bırakıyordu. 

Fakat Fayferin fizik alemin
deki tabarriyatı bir4enbire yu
karıda saydığım tecrübelerle 
temasa geldi. 

Fayfer " K lorür dö Küivr ,, 
mablülünü ı,endi kendine te · 
bellüre terkcdiyor ve kimyevi 

maddeler bir milddet sonra te· 
bellür ediyorlardı. 

Fayfer yukarıdaki alimlerin 
hayatın en birinci vasfı "şekil 
yaratmaktır,, bayattar höcrenin 
içinde "Orgamoformateur,, bir 
prensip vardır iddiasını du
yunca aklma bir tecrübe yap
mak geliyor. Kendi kendine 
tebellüre terkedilen "Klorür dö 
Küivr., mablülüne bir damla 
insan seromu ilave ediyor. Ha
yattar bir mahluktan gelen bu 
damla seromda hayatın ayni· 
maz vasfı olan teşkilatçılık var 
idiyse tebellür eden cisimlerin 
şekiller alması lizımgeleceğini 

düşünüyordu. 
Aziz kari, bu tecrübenin ne 

netice verdiğini biliyor musun? 
Bütün kimyevi bi!Jürlar es

rarlı bir elin müdahalesi vaki 
olmuş gibi derakap şekillenmiş 
ve organize olmuşlardır. Fayfer 
bu esrarı. hadiseyi görünce 
derakap, buğday, mısır ve saire 
gibi can! ı nebatat tohumlarm
dan birer ekstre yaparak aynı 
tecrübeyi yapmış ve billurlar 
derakap şekiller ve imajlar ha
linde toplanmağa başlamıştır. 
Ve Fayferin derin dikkati şu 
hadiseyi de tesbit etmiştir. 
Aynı mahlüle insan kanının 

verdiği imaj başka, hayvanmki 
başka, nebatların her birininki 
başkadır ve her biri daima 
kendine hastır. 

Fayfer, şekil yaratmak haya
tm vasfı ise, şekli bozuk mah
lukların ve nebatların; şekil

lenme hassasının bozukluğun

dan ileri gelmesi muhtemeldir. 
Eğer bu böyle ise mahliilü bil
lurlaştırma hassası da bozul
muş olacaktır, diye düşünmüş 

ve şu tecrübeyi yapmıştır. 
Şe::kli son derece muntazam 

bir Çam kozalağı ile, yamrı 

yumru büyümüş bir Çam'ın ko· 
zalağmdan iki ekstre yapmış 

ve ikisini aym mahliille tecrübe 
etmiştir. Alman netice şayanı 
hayrettir. 

Muntazam kozalağın yarat
hğt imaj gayet net, sarih ve 
son derece vazihtir. Biçimsiz 
hayatın yarattığı imaj bulanık 
ve sakatbr ve gayri muntazam
dır. 

Bugün Fayfer'in metodu, to
bumlann aynı zevahir altında 
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··ıii9iiizceiien··çe·:iirer.·:······· ..................... zi\li .. N·ı:ar .. 
Acı bir çığhk koptu.. Hakin Sabri karanhkta 

boşluklara doğru fırladı gitti 

T ahmineo sokaktan elli metre 
yüksekte bulunuyorlardı. Üst 
katlardan doğru, pençerenin 
kenarını takiben aşağıya ka
dar enen bir su borusu Ro
bert n gözünden kaçmadı. 
Bu bt>ru vasıtasi :y le kaçmak im
kanları bulab:Jirlerdi. Fakat 
Hakkı Sabrinin yaralı olması 
bu im~anı giiç l cştiriyordu .. Öy· 
le ise şimdj ne yapacaklardı?. 
Bu su;ıda arkasını eşyalarla 
doldurmuş oldukları kapı dışa
rıdan zorlanmağ& başladı .. Va
kit kaybetmemek liizımdı .• Bel· 
ki birkaç dakika sonra, kapı 

kırılacak ve bütün Gangester
ler içeriye hücum edecekti.. 

Hakkı Sabrinin yarası olduk
ça teblükeli ve ağırdı. Akan 
kan gittikçe fazlalaşıyordu .. 
Biran ge!di ki, ayakta duramadı 
ve kendini yere l.ıraluverdi.. Bu 
acıklı vaziyet karşısında zavallı 
Roberl ne yapacağını şaş11mış 
ka lmıştı. Cebinden mendilini 
çıkarıp yar asım sarmak için yere 
eğildi .. 
Hakkı bunu red etti ve elile 

pençereyı işaret etmeğe çalışa
rak: 

- Sen kaç Robert, dedi .• 

olduğu halde hangisinin mü· 
kemmel, hangisinin zaif ve 
randmansız olduğunu göster· 
meğe yarıyan bir miyar olmuı
tur. 

Acaba bu yeni buluşlar ta· 
babetin hangi bahislerini bek
lenmiyen ışıklariyle aydınlata
caktır. istikbal ne olursa olsun 
Fayfer bu akla ve hayale gel
miyen keşiflerinden dolayı No
bel mükafatını almıştır. 

Şimdi istitrad kabilinden 
şunu ilave edeyim: 

Müspet ilmin bu en yüksek 
simaları, dünya otoritesi mev· 
kiini alan bütün bu adamlar, 
bütün bu hadiselerin maddi bir 
tarzda izahı mümkün olmadı
ğını, Fayferio tecrübesinde ol· 
duğu gibi maddeyi istismar 
eden ve mahiyeti maddeyi 
aşan bir kuvveti düşündüklerini 
ilan ediyorlar. Felsefi düşünüşe 
veçhe açan bu noktayı bildir
meği faideden hali bulmadım. 

•*• 
Veraseti, bayab ve biyolojiyi 

ve bünyeyi aydmlatan bir mev
zudur. Bugünkü tababet elyevm 
kendini aydınlatan bu mevzu
lara yepyeni olarak temasa gel· 
mektedir. 

Hazırlanan inkılap çok de· 
rindir • 

- Devam e<kak -

Bergama da 
Recep tabanca ile 

Falk'I yaraladı 
Bergamaoın istiklal meyda· 

nında ve taksi yerinde şoför 
lbrahim oğlu Recep, bir kavga 
neticesinde Osman oğlu F aiki 
karnından, sırtından ve kolun• 
dan ağır surette tabanca kur· 
şuniyle yaralamıştır. Carih Re· 
cep ve bu işle alakası görü· 
lenler yakalanmış, yaralı Faik 
Memleket hastanesine kal• 
dırılmıştır. Tahkikata adli· 
yece el konmuştur. 

•• • • 1 1 • 

Askerlik 'ubesl relsll
ğlnden: 

Malul subay ve erat ile şehit 
yetimleri üç aylıklariyle on se· 
neliklerini almış olanlarm 1 
Şubat 937 gününden 10 Şubat 
937 gününe kadar şubeye mfi· 
racaatle kayıtlarını yapbrmalan 
ilan olunur. 

Bana bakma.. yanarsak iki· 
miz de yanmayalım •• 

Yaralı arkadaşının bu mert
çe sözleri karşısmda, Robert 
birdenbire şaşaladı .• Buna im
kan var mıydı hiç... Onu böyle 
kolu kanadı kırılmış bir vazi• 
yette bırakıp kaçmak ... 

- Hayır kardeşim, dedi •• 
Böyle birşeyi asla aklımdan 
bile geçirmek istemem.. Ölüm 
ve zafer .. Herşeyde beraberiz .• 
Hakkı Sabri büsbütün ken· 

dini kaybetmişti. Fakat buna 
rağmen bala yalvarıyordu: 

- Beni dinle Robert.. Bir 
az da makul düşünmek lazım .• 
Şimdi neredeyse kapı kırılacak .• 
Sen kurtulursan, belki sonra 
beni de kurtarabilirsin .• 

Robert hala Hakkı Sabriyi 
kolları arasında tutuyor ve 
neye karar vereceğini bir türlü 
kestiremiyordu .. Tesadüfen eli
ne geçirdiği bir sürahi suyu 
arkadaşının başından aşağı de-
virdi.. Şimdi hasta, biraz ken· 
dine gelir gibi olmuştu. Fakat 

Fuar planında 
Yeni ve mühim deği
şiklikler yapılmıştır 
Belediye enternasyonal lzmir 

fuarı için beş yıllık bir prog
ram hazırlamaktadır. Bu pro .. 
grama göre bu sene fuar

da hayli değişiklikler yapı
lacakhr. Bu cümleden olarak 
giriş yerinden gazinoya kadar 

olan yollar kamilen asfalt ve• 
ya beton olarak yapılacaktır. 
Bundan başka kapıdan havuza 

kadar olan kısımdaki parteller 
tamamen kaldınlacak, ortada 
uzun bir partel yapılacak, ante· 
renin arkasındaki nur kulesi 
de kaldırılacaktır. 

Bundan başka sol cihetteki 
inhisarlar pavyonuna kadar 
olan küçük pavyonlar tamamen 

kaldırılacak, diğer sıralardaki 
bazı pavyonlar da yeni plana 
göre yıktırılacak, yerlerine be

ton binalar inşa olunacak, ga· 
zinonun ön taraflarında bulun• 
makta olan Aydın Bira, Ruşen 

Mehmet ve Radyolin fir· 
malarına ait pavyonlar ta
mamen kaldırılacak ve havu
zun etrafında Atatürk ve ismet 
loöoünüo büstlerini bavi par
teller yapılacak, gazinonun önil 
parke döşenecektir. Bütün 
pavyonların önlerine ağaçlal' 
dikilecektir. Antrenin hemen 
sağ tarafına sergi sarayı ve 
sol tarafına turizm köşesi bi· 
naları inşa olunacaktır. 

Halk evi 
Köycülük kolu faaliyete . 

geçıyor 

Halkevi köycüler şubesi 
idare heyeti, kolun mesai tar
zmı görüşmek ve derhal işe 
başlamak üzere dün akşam 
vali Fazlı Güleç in başkanlığın· 
da bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda kolun köylere 
yapacaklan faydalı seyahatlert 
köylerde verilecek öğütler ve 
köylü hastalarına doktorların 
bakımı ve sair işler hakkında 
çok faydalı karar alınmıştır. 

Nafıa vekaleti 
lzmir belediyesinin ka

rarını çok beğendi 
lzmir şehir meclisinin verdiği 

bir kararda şehirde işleyen yük 
arabaları tekerleklerinin 7,5 
santim genişliğinde yapılması 
kabul edilmiş ve bunun için 
bir de müddet kabul olunmuş 
ve keyfiyet ayrıca Nafıa veka
letine bildirilmişti. 

Haber alındığına göre Nafıa 
vekaleti bu kararı çok muvafık 
bulmuş ve şose ve sair yolların 
bozulmamasını teminen bütün 
kasabalardaki yük arabaları 
tekerleklerinin 7,5 santim ge
nişliginde yapılmasını tamim 
etmiştir. 

hu sırada, kapı dışarıdan fena 
halde zorlanmıya başlamış ve 
hatta bir kısmı kırılmıştı bile .• 

Kaybedilecek bir tek saniye
leri yoktu .• Pençerenin kena
rını takip eden boru vasıtasiyle 
kaçmağa çalışacaklardı. Bu te
şebbüs oldukça teblükeli görü
nüyordu ve muvaffakıyet ancak 
binde bir ihtimal dahilinde idi. 
Buna rağmen eğer talileri yar
dım eder ve fevkalade bir ha
dise başgösterirse kurtulabile
ceklerini ümit ediyorlardı. 

Pencerenin kenarına geldiler. 
Borunun vaziyeti el ile tutu
larak kolaylıkla inilebilecek bir 
şekilde idi. Fakat ne yazık ki, 
Hakkı Sabri hem büyük bir 
azap içinde bulunuyor ve hem 
de yalnız bir tek kolunu kul
lanmak mecburiyetinde kalayor 
idi. Robert, perdelerden birini 
sökerek arkadaşmm beline 
sıkıca bağlamak suretiyle buna 
da bir çare buldu. Maksadı 
perdenin diğer ucunu da kendi 
vücuduna bağlamak ve bu su-

Çocuğa çifte verilir mi? 

Dün Karşıyakada feel 
bir hidise oldu 

Onüç yaşlarında Salih ağır yaralı~ 
Dün Karşı yakanın Soğukku· kendisine vermesini isteDJİft; 

yu mahalfesi Kaiır:ımanlar mev- kat Hüseyin, Salibin bu tek rıİ 
kiinde bir hadise olmuştur. kabul etmemiştir. Bu ıı ~ 
iki çocuk arasında geçen ve iki çocuk çifteyi verirsin, e'ttl 
Salih ismindeki çocuğun ağır· mezsin diye çekiştirme~t lı' 
ca yaralanmasiyle neticelenen bu ken açık bulunan çifteoıo ıtf'. 
hadise hakkında şu malumatı rozu düşmüş ve patlalll 'I 
aldık · Namlısı Salihe karşı oJao ı:lıl 

Kabramanl:ır sokağında otu- teden çıkan saçmalar Sa»' 
~an on üç yaşlarmda Mustafa kasığı üzerinet muhtelif ~ 
oğlu Salih, ineklerini Kahra- lerioe girmiş ve Salih de 
manlar mevkiinde bulunan hah- yere düşmüştür. ;J 
çelerine otlatmağa götürmüştü. Vak'a mahalline yetişen I 
Bu sırada, babasının çiftesini şıyaka polisi, imdadı sıhhi I 
alarak avlanmak için buralarda mobili istiyerek yaralıyı ~ 
dolaşan Ali oğlu Hüseyin, leket hastanesine gönd "' 
Salibi görünce koşarak yanına ve küçük Hüseyini de Y1 

gelmiştir. yarak tahkikata baş!amıŞ~ 
Salih,Hüseyinden çifteyi nere- işe müddeiumumilik e~ ıl 

de bulduğunu ve görmesi için muştur. Salibin yaraları ağl 
........ '411• 

Cenevrede 1 

1-IarıaretJi ve verimli 
bir gün 

Yunan 
Milli müdafaa-

Baştara/ı birinci sahi/tde 
nin himayesi altında cereyan 
etmektedir. 

Berlin, 20 ( Ô.R ) - Lehis
tan hariciye nazırı Bek sabah 
Berline gelmiş ve öğleden 
sonra Cenevreye hareket et
miştir. Leh hariciye nazırı bu 
geçişten istifade ederek hari
ciye nazırı Von Neurath ile 
görüşmüştür. Bu mülakahn 
mahiyeti hakkında izahat ve
rilmemekle beraber umumi si
yasi vaziyet üzerinde cereyan 
ettiği bildirilmektedir. 

Cenevre 20 (A.A)- Delbos, 
Vienot bu sabah .saat 10 da 
Cenevreye gelmişlerdir. Bugün 
Fransız hey~ti ile Türk murah
has heyeti arasmda bir konfe· 
rans akdolunacaktır. 

Eyllildenberi Milletler cemi· 
yeti konseyinde yerini iş~al et· 
memiş bulunan Ekuator bu iç
timada Cenevredeki başkonso
loııu Gastellu tarafından temsil 
edilecektir. Konseyde yalnız 
Italyanın sandalyesi boş bulu
nacaktır. 

Cenevre 20 (A.A) - lvon 
Delbos Romanya dış işleri ba
kam Anteneskonun şerefine bir 
ziyafet vermiştir . 

Milletler cemiyeti konseyi 
Iskenderun işleri raportörü 
Sandler de gece Fransız ve 
Türk heyetleri şerefine bir zi
yafet verecektir. 

Paris, 20 (A.A) - lskende
run sancağı hakkında Cenev
rede yapılacak müzakerelerden 
bahseden Eko Dö Paris gaze· 

retle, Hakkı Sabrinin herhangi 
bir ihtimal karşısmda sokağa 
yuvarlanmasıoa mani olmaktı ... 
Evveli Hakk1nan dışarı sark
masına yardım etti ve sonra 
kendi de pencereye çıktı. 

Fakat tam bu sırada, oda
nın kapısı büyük bir çatırdı ile 
kırılmış ve bütün Gangesterler 
asabiyetle içeri.ye hücum etmiş 
ti ..• 
Hakkı Sabri pencereden sark

mış bulunuyordu ve vücudunu 
boşlukta tutan perdenin diğer 
ucu da Robertin elinde idi .• 

Robert ne yapacağını şaşır· 
mıştı. Birdenbire kendini kay
betti ve acı bir çığlık kopar
dı.. Hakkı Sabri karanlıkta, 
boşluklara doğru fırladı gitti. 
HAROININ AKIBETi VE 
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0 sabah, Şikagoda çıkan 
bütün gazeteler iki misli satış 

· yapmıştı. Müvezzilerin bağırıı
maları caddeleri dolduruyordu. 
Gece, polis ile Mor~anlar ara-

-Başıaraıı bitına salrı/t~ 
vip etmekle beraber her I 
ihtimale karşı hazır buluO I 
oın doğru olacağını idri~ 
mektedir. 

Atina, 20 (A.A) - prrJ' 
yon el el işleri san' atkarla~ 
derasyonunun Metaksasıo r 
tine verdiği bir ziyafette ,,; 
bakan şiddetle alkışlaoao ~ 
nutuk söylemiş ve eıc 
demiştir ki: ~ 

-MiJlet için faydalı çalı~ 
larda bulunmıyanlar ;/. 
temsil etmek iddia , 
bulunmazlar. istikbalde rıi_J 
temsil edecek olanlar V" 
şan sınıflar arasından ~ 
cektir. Bu yeni şelile ·~] 
yavaşça, fakat ihtiyatla ~ 
yoruz. Çünkü herşeydeP e 
hazırlık ve teşkilat yapmalı 
zamdır. Güne intizaren fJ 
miz de Yunanistanın yarıa 
iyi etmekle meşgulüz. 

Yunan istikraz• 
Atina, 20 ( Yeni Asır~ 

Başvekil Metaksaş 6.5 JJJ;J 
drahmilik bir istikraz akt 
miş olduğunu söylemiştir·.,/ 
··································f~ 
tesinin bildirdiğine göre. 
sız dış işleri bakanı T~rlı ,1 
kümetine, Türk ekallı.Ye 
mahalli muhtariyetini dalı~ 
yade genişletmeyi teklif e1 , 
cek, fakat bununla beraber l 
riyedeki Fransız manda ~ 
üzerinde herhangi bir de I 
lik yapmağa ancak Mil~ 
cemiyetinin salahiyettar ol/. 
hakkmda Fransa taraf•;; 
şimdiye kadar ileri sürüleO 
tai nazan terketmi~' 

sında yapılan şiddetli "'~ 
dele, bütün Şikagoyu ·~ 
kaldırdığı için herkes ne 'I 
anlamak maksadiyle, s,.b• JI 
yin ilk iş olarak gazete 
hücum ediyordu. 

1 
I_ 

· Halkı bu kadar mera~;~ 
ran haber ne olabilirdı 1, 
,,Şikago Tribune,. gazete~
ilk sahifesini, boydan bo.Y8 

layan yazıdan bir parça ; İ 
Azılı bir Haydut ya kal~ i 
.. D" ş ·k • polıf un gece ı ago ~ 

rafmdan Morganlarıo, M0 ' 

kağındaki gizli binalar•~' of 
bir baskın yapılmıştır. f-lıı, 
etmedikleri bu vaziyet "le 
moda, haydutlar büyil 1. 
şaşkmlığa uğramışlarsa ds~ 
hal lcendilerini toplayar8 ~ 
tün kuvvetleriyle polise 
mütekabil ateş açmışlard1'~J 
cadele iki saat kadar de;:ıl'. 
miş ve bu esnada haY ~ 
kurşunları altında birço"., 
!erimiz yaralanmış veNb~i 
kişi de can vermiştir. ~ 
binnnın alt kısmına g 

-Somt \'tı' 



Ademi müdahale çıkmaza saptı 
Berlin ve Roma Sovyet cevabını bahane ederek 

ademi müdahaleyi geciktirecekler mi? 
Müşahitler ecnebi memleketlere yatınlan altın işini halledemiyorlar 

Loadra, 20 (A.A) - Ademi .,....... hir kanaate gire, 
mlclabale komiteaiaia askeri f Fıalll8 hadatlaruaa glnllUllleria 
mlltabauallan kontrol pllauam ıeçmePe kapamaya hazır b 
tatbikiae ait projeti IH9tirmif· im ..... ~• Fraakonan .b~ 
lerdir itina JeDI plinda nazan ıti• 

Mo;..g Pnt guehlli• bu• almabiJecektil'. Eu1e11 
bilclirdifiae gire lapuyap pek pkmcla ailAlı ye mllbiaD· 
gidecek olu .....;... dtlta .,. mata da pmil bir kontrol .U-
vel bir blüraf • a.ra- ş_emi ,kqaalmuı umut edalm~k· 
cak •• lıillahale tedir. 
ko "8erl tara• ı.,..lra 20 (A.A)- Royterin 
fın arqbralacakbr. öğrendijine ,are Valanaia ve 

Komite mümeısiJleri bunun s.ı.ıak• hükOmetJeri bu ayın 
üzeria.e vapur kapta11111a gemi- uıla•pcanda verilen kontrol 
de ........ veyallat laetlaaagi er~jeli bakkmdaki cevaplarım 
me.-• malzeme ........... bildirmitl~ıdir. Valansia h&kD· 
ğı• clair bir Yeaika • ......_ meti kontrol proje ve preosi-
Jercllr. 88 Yesİka billlaare .... bine itiraz etmemekJe beraber 
telif lapaaJOI limanlan a.&acle projeyi mllessir kılacait mllbr 
bulanacak beJDelmilel bahriye lja_.I• balaaduj'U bir talam 
karakollanna alsterilecektir. ...,...,. ileri dnaelctedir. Bu 

Hük& .. tçi limaalan Almaa• ._..etle Valanıia hGkümeti pro--
lar ve ltal1aalann nuareti al- j-..ia glalll&l•ri iıtihdaf et• 
bada bulunacak, ui limanlan -.eli IAJ11Pgel~ini beyan ey-
iıe So~tferle Framat.na ne- le•ktedir. 
sueti albnda olacakbt. Proje eter ha11p bir ıuretle 

lafilteeye re&nce, bu t.llll- lspa11yol /l/4blzedtlni jbJll edildiği takdirde v aluaia 
met hakem nzifeai ,arec:eWr. ketlere yabrclıfı albalarıa bi- hpaayot topraklanma koatro- lalklmeti hareket serbestiaiai 
lıpanya-Fraua, Ye ı.,...,a • taraflafbnhaua meseleainde J&aftn saya dlftlğtl kanaatini istirdat edecektir. 
Portem ~ • l&*plb1a· ...... Çlla8ndaa ....ı br- tnlit Mmlftlr. Y.Wı harlct 

1 

Salamanka hDkOaıeti ise 
cak ve k~ak •• ı••• --.1ı lraWI olaeatma clltla· bir koıdrot plbaam tatMki projenia kabul edilmiy.eceği 
gitmemui için ba lulwltara •ekteclialer. IDtlmkla acldeclllmektecUr. mltallumdachr. Ba hllkllmet 
yabana müplıitler konacaktır. SoYyetmwablaulmam ba _.. Mamafih bmıun da tatbiki imdada geçen binlerce Franaız 

Loadra, 20 (A.A.) - Ademi telefi tetkik etmekten sureti \Jir takım ıiya1t ve fenni şart- glnlllllıtlne nazan dikkati 
müdahale komitesio.ia mii8bit· kat'iy.ede imtiaa dtiti mılüm· lara tlbiclir. Siyaıi sıhaam tlbi celbetmekteclir. 
lcri bedbiaclirl~r. Ve IMi •ita· dar. ohhijd fat11U ,...... .. ,llWil YW...INI ....... JaıUtere 
bitler Sov1etler BirJiiiaia tek· ı.-..._ 28 (A.A) - ....... ma'f laaklaittlald !O lldacllrlr ......... iN~ ıla,..ti 
rar hürriyetini iktisap etm-... 1•1• Pli Mktalum koatsoll a.aa tarilali JalOi• •OtallD& •• l'9Uitl _..i+1 fô6 et• 
den korkmaktaclarlar. Çllllcl balduadald Jeni pllam ma.. Roma Ye 8erlnia vereceji ce• mekteclir. 
dllnkü hidiıeler ademi 1Dlcla· •emlekete harp malaemeai ye vapJar, ecnebi memleketlerine Malam oldutu llzere mevzu 
balenin pratik bir pldlcle glniiUi HYkiai de meaetmekte Lpanyol bankasa tarafından projenin yerme bqka proje 
halledilme • ih6maUerilP zayıf· olduğu bildirilmektedir. Bu plia yapbnlan altanJaruı bitaraflq· ikame edilmek Gzeredir. Tat· 
latmııbr: 

1 
Barıos ve Valauia hükümet• bnlmau meaeleıiain halli, fenni bik edilmesi Valansia ve Sa .. 

1 - Sevyet Blrliii hükü· leri tarafından kabul edilmese Wıada ise lıpanyaya ea yakua İamanka tarafından kabul edil-
metinin ce•abite Roma ve Ber· bile ~tbik edilecektir. Ba timeadifer iataıyonlan ile la• meline bajh olan bu proje 
Jinden ıelen yeni haberlerin takclirdt ı.,u,a ye ispanya panya1a giden yollarm kon- yalnız harp malzemesini değil, 
tetkiki neticesinde diplomatik kara ıalan hariciade İflİJecek trolll ve muvazzaf memurların pnlilllleri de istihdaf edecek· 
mahfiller Berlia ile Romanın bir kontrol tqkillh J&pala• Frua ve Portekia tarafından tir. Ademi mildahale tili ko· 
Sovyet cevabını bahane ede· cakbr kabalı tartıaa bathclar. mitesi ba projenin mlizakere• 
rek ademi mlldahale itlerini Valanaia ye Barıoa baki· Londra, 20 (A.A) - Gen.. sine benUz başlamamqbr. 
geciktirecekleri kanaatinde· metlerialn din verdikleri ce- ral Frankomm buraya gelea Sir Eric Drummond ba ak· 
dirler. Y&pta •Mmi ......... komi- enam fcontrol pllamm bagln· .... hariciye nezaretlad~ Edeni 

2 - ltalya her halde Va· lesinin tek&fial tamamiyle kil teklinde kabul edihaiyeceii ıarecek ve kendisine Roma· 
--. bllrlmetinia ecaelti p- reddetmiyerek bir taktm şart· tarzındadır. General Franııı • daki vaziyet hakkında malhıat 
nilUIUerini Iapaayol tabiiyetiae lan ileri slrmtq qlduklan ma- lspaayol haduduaıu hcrıGa bia· •erecektir .. 
kabai etmek buauandald ka· IGmdar. Jerq gihalllüaila ıeçtiji luuu• Roma, 20 (Ô.R) - Fruıız 
ranna tiddetJe itiraz edecektir. Loadra, 20 (A.A) - D6a _.anda adeai mldahale komi- lalklmeti lı~anyı>I Fa11nda 

3 - Adem mldabale ko- Londraya gelen Burıoı ve Va- tahain nazan dikkatini eelbet• geaeral Frankoya tlbi naıyo· 
mit .. inia --•bbulan bpan• lauia biikllmetlerinia cevaba mektedir. aaUst otoriteleri taraflnclan 
yul banbsmın ecnebi •emle• si ul m ahitlerde mlitteli'.can Londranın ıiyae~rnahıfi.Hnde verilen viıalan kabul etme· 

Yuan: Tok Dil 

Kable&0i1u atam ıeri çevi· 
rip: 

- Bu da ne demek? 
Dedi. Hayclarotla yavq ya· 

vaı, fakat aert hareketlerle 
yllrlldl: 

- Ne demek mi? yahu b• 
una yemin ettirelim, Alı•er· 
diın, diyorum. Bu benim ılzlla 
ve hareketimdir. Sen arfr ..... 
dan fidip te herifta caaaaa 
kıyanan, bana kaacak derler 
be 1 

- Kancıklık aeade 4ejil 
Hayclaroilu, onlarda. S..i al· 
damı ... ,, haydi efeler 1 

Nirali.le tekrar yola ablan 
Kabrca~ arkumda., 
Hay~·~ 

1 
-'- S.. atarlar ~lsun Ka· 

tiraoflot Ben nni adam san· 
dım, aldalUIUtJm, bir daha 
birllirimizl$ IHılatmıyabm •• 

Katırcıotlu da hi)kırdı: 
- Caam öyle iatecli-. ayle 

olamat Allah..,....ılaclak Ha1-
daroila.. Bea kentli ..ı.ıenmi, 
kıı....., .. alıp çekiJfonma, me· 
rama k.,ndiace ke>fhW. Bir 
g8n bqıa ukılu• haber sal 
relirim .. 

- Ui•Jar elal Sa• ee ha· 
ber .. ,.., ne de aeaia ar-
kadatbiaaa pvellİrial. 

- Ya J 1 Binleabire ba Wl. 
ayi al&met ....... uran y.k •• 
Kllanlar llaydi arkamdaa f Ar
kaclltlaaw •• ..... J&
panıoaı. 

Diye Kabrcı otla atılda. Ka
bıqnın efeleri: Bayıachrk of' 
la, kara Veli, efeaclili eila " 
brak Ali kızaalarile birHk 
Haydar oflunun efelerine Yeda 
etmiılerdi. Ne oldaklanm bil· 
meye» yej,n Hasan, akyakaJı 
oi&u ve kwa -.... .. ıqırqı kt• 
larak, Katarcmm efııeleri: 

- AUaha umarladık kına
lar, arkadatf ar! 

Diye bairıt•P aynhrkeu, hep 
si de lil ve mebbut, bir ıeydoa 
anlamaz bir halde; 

- Uplar olsunl diyebil· 
mitl.,di. 

• •• 
Kas~ C~YPf p~ albna ve-

.._ 1•tan. k~a sirayet 
etmif pp~ kipl'I gemçeı, 
ark atlamaz, kotmata mecali 
yok bir aba o.tinde, yan çıp
lak hallle luaMrel 

- Dahi Dahi 
Diye •"'*' ıeıiye 1i1a 

kaçı1ordu... 
~damlanl)lp 

takef.iaif. · 

olanlar bile : 
- Pata! H,adi 1 
Diye can havliİe ine geçip 

yllr&mete teıvik ediyorlardı. 
Blylece az ıittiler, qı sittiler, 
d•re tepe diz ıittiler amma, 
arkalann~n da bir nara beli· 
rince tepe~ üstü gittiler., 

Katarcaojla dlrt nala at il• 
Hrek efeleıinio ötAffe pbla• 
aıp, çalup geJirord .. 

K•brao;luaun naraa : 
- Bre iaia aı•İI atlarclan 1 
Diye ortahjı çınlabrken za• 

vaHı k&çlik ça•ut Ahmet Pa• 
f8Y• yanındaki k61Dstlr beyırir· 
li .adamlan yalım barakblar Ye 
clatddalar. Kata~ıotla kllçlk ça· 
vuı P•tamn: 

- Dahi Dal 
Edip bir tllrll ytırltem-editl 

klbeyllnmın la&nG keHrek 
yere atlaymca pap 1Ra yan 
çıplak halile atman a.m.. k.
paadı; 

- Aaau •tadll Aman efemi 
Ayaldanaı appyim, kulua k6· .... ...,., 1s.,.. .. ..... 

ı Hitler Avrupaya hitap edece 

lngiltere dörtler pakhna 
mütemayil değil mi? 

Paria, 20 (Ô.R) - lnıitiı 
nazarlanaclaa Ye Travayist par• 
tisiaden Delton "Depecbe de 
T..._" de •tftt:ttlfi bir ..... 
kalede ıunlan yazıyor: lngil-
tenMle aiıııitııiıd elklna deiif· 
IHIİIMI• Almaa1a mea'alcllr. 
Çlakl .......,.e harp aaaa.rü 
lıalae geçmiftir. 8-•la be· 
raber lngiliz milleti de harp 
fikriadea ae&et eder Ye Iİ lb 
JlrlflU nihayet Yermek için 
ber teldi& m&zakereye hazırdır ... 
Pım, 20 (Ô.R) - "Debats" 

1aza1or: Hideria 30 Soak4a•· 
da A•ru ya hitap edeceği 
bildiriliyor. Alman Şanı6lyui 
Edenin natbyle ~ ljrenq 
olacakbr ki Avrupa kendi kay
aaldanaı Alman tealihabma 
laİllH\ille ko,.ak DiJetiHe 
dejllclir. Ba aatak Hitler 9e 
ManoMai tarafındaa dikkatle 
glzln&nde tuta malld1r .Zira oa
Jar Fransayı yüaıı barak .. k 
içia cllrtler paktaaa 41hmek 
iaterken la,Utere ba gibi t_.. 
tibata mlteaayil olmadatpu 
g6stermiştir. 

lngilterenin Roma sefiri F orayn 
Ofise Roma konuşmalarını anlath 
Londra, 28 (Ô.R) - Kabine ıabah BaldviDiD riyasetinde top· 

lanmaı ve zanaedildiiine g&e dahili meıelelerle ve bilbaua milli 
mldafaa aervislf!rinin teaaild itiyle metıu( olmut~ur. 

Londra, 20 (Ô.R) - lngilterenin llo,_aa aefiıi air 2ric Dtu
mond dOn akpm selmit ve ıelir gOne.JI ldttnle flrlt'fftk 
Romad41ki son hAcliaeler hakkında iza1aaf verillftir. ~ .. il 
ForaJD Ofise ltaerek Kont Ciano He yapblt ... lımeleria 
neticesi hakkında y&kıek memurlarla glrtlfmlt Ye Massolial • 
Glring mtillkab hakkındaki i11tibalarını bilclirmiıtir. 

Irana giden Türk heyeti bit anlaşma 
Teminine muvaffak olmuştur 

lıtaab11I, 20 (Ye11i A11r) - Cemal HilnOnlin baıkanhiı alm
da lra• giden Tlrk heyeti, lran heyetile temaalannd« iki taa-
kllmeti alikallar eden meselelerin heyeti umulllİJeıi tızerintle 
eıi• itiban,le bir itilifa varmııtar. 

Yalnız bazı teferruata ait meselelerin tlaha Mnra s6rifllmeli 
kararlqbrallll'fbr. H~yetimiz Tabrandaa Batdada geJmittir. Ye
Juna devam edeçektir. 
....................................................................................... 
meğe karar Yerdifiaden Fasın tcımetiei hlldhntt saflanlula 
ltpuyol Ye F raaaız mıntaka- çarpttan batla ecne&ileri ı.
lan aruanda kara yoluyla .,_,o1 tabiiyetine ıeçina91t 
mlnakaleler tamamen kesil• hususundaki karar1na .... 
mittir. Mlloakaleler deniz yo- ltalyan matlM.a-. fapbia 
layla yapalmaldadır. hicumlara ehemmiyetle ipıot 

Paris, 20 (Ô.R) - Meb'usan etmektedirler. 
mecliıi tarafından t<abul edilen Gioraale D'ltalia gezeteai de 
Ye lıpınyaya ,antfffl aevldya• ıu satırları yazmaktadır : 
tnd menetmek için hlklmete Bu karar bqbca devletleria 
Nlllliyet 9-- .... _, ~aha 9i(clitiAMlallltJere ra;.. p 
A1ea ••del ....,..... da b· b1rçe blylyen bir kazıl da• 
W edilerek C... uha1-cla aka•aa rol açmaktaclır. Şha
itinrea Wltik me•kiine pe- dly, kadar tee7yllt cıtmiJ• 
cektir. '8Jialara gire, Roma allk4cla; 

Pan. 2Q (A.A) - Paria Mi- hllrlmetJerclen ispanya luarllt 
~ ıaıele~iain Roma muhabiri bittiji zamn lıpıoyol aaflana· 
bdcliriyor • da harbetmiı olanlann ilk ta· 

Sıllblyettar ltalyan mJ..fel- b"" ti . . • d 
1 • d . d ..,.. nye eranı ıa e etmeme eriDI 

'':" a emı m& ahaJe hakkında- talep edecektir. 
kı ltalyan ce•abının mefruz ISPANY ADA SOVYET 
FraDS11 Sovyet nllfiıza dolayı- DEVLEn 
ıiyfe bpanyadakl vaziyetin bun- R 20 ( A A ) N .....: 
dan sonreld inkitafı hakkında • oma • . - •..-
mlllaim bir takım ihtiraz" le .. Di Roma pzetesı lıpanya• 
yatlar ihtiva etmeaine rafm:n bir SoYyet cleYletinin kuralm~ 
,.plCI Wr mabiyet anettijini 81Dın A•rapa datlkoıunda •e-
zannetmekteclirler. iiıiklilder •icada getireeeli 

Bu mahfiller ltalyan notası· hakkında Mauolini tarafmclae 
nm mOıbet mahiyette olmasa· yaJ>llan be ya nah •zun madı,a 
nın ltalyanın Avrupayı yeniden tefsir etmektedir. Bu psete 
kurmak huıuıuadaki pllnları- diyor ki: 
na lagiltereain dikkatini celbet· -Eier lngiltere muvakkat Ak-
mek anuıundan ileri geldifini deniz anlaflll&ınu aynı tekilde 
ill'fe etaaektedirler. tefair ederse Anapa kurhll-

Ayni malıfiller ValaDaia hll· m11f olacalrttr. 

yemin •e ettim, ıizleri bi~ da· 
ba takip etmem. Y al'farmllııaa 
batla••· 
Kabrcıo ... •ti11dm inerek : 
- Ona itana etmedin senf 

Ko"'ak bir delikanlıya yemin 
ettin, o da inandı, dilflllanın 
baıı ezilmek ıerek •• Sen bizi 
sanki eline ıeçirseydin aai mı 
bU'81urclın, yine fırsat bulsan 
elilidea ıeleni •kana koymu• 
sın. in aııjL 

- AllWI efe•I Yelyara,_ •• 
- Barak .f8 .ifleri. Jaetli ba· 

kalım apdeatia boıuld..,... ap-ı 
deat al, bir de •maı kal oaclan 
&ODrL. 

- AU.t.ıtla• •fel 
- Eee.. C....ı cehenneme 

ceNltet ı~ tiaKli bal 
la ...,._Kızanlar yakaladakla· 
,,.a ..... yan, hepaini biçinl 

Diye bapu Kabraojla 
Ahmet _pqayı ahndaa aldı, 
ia.titdi. G&tltdljil bir ıa ba· 
ımda bin kerre abd .. tini bo
za• paf8DID abd•t a1ap sorla 

-••• alleialdp, 

ı'lim verirken palayı boı._ 
savurflu. 
..... ' 
•••••• 
Kabrcıoilu•1111 ef.a.rl, Ka

çlık Çavut pqanm beraberilt
~ ıidealeri oldakları ,.. .. 
sere aere ko1.mutlaı, batlanm 
ılid•leriıadım ,,.......... .. 

Kaçaalar, yoluD ilerİIİDİ: 
- Arkamwlaa ıelirler, kor· 

ku.i,le aap tıtça bırakıp 
sorJ dlaerlerken Hayda,..._ 
ıaun ilerliyen efelerile U...
blır, fakat: 

- Aman çem&clik laaycl.t
larla bre 1 Kaçml 

F eryacliyle .,_a clajt•k 
yİ•e kaçarlar~n, HQclarotl-
nıan efeleri: 

- Heyyy kaçma,ınl Daraal 
nlralariyle kaçanlan toplamat
lar, Haydare>ilunun yanma 
kadar gltlrmlltlerdi. 

Heydarofla, onların k&çalc 
çavut papnın adaml•n olda
junu anlayanca: 

- Sona "" -



Evlenme meraklısı çılgın Asiler bozguna uğra 
Yedi karılı bir lngiliz Londra mahke- Cumhuriyetçiler muhasara etti 
mesinde yirmi seneye ıiıahkôm oldu Los Angeles tepesini zaptet 

Evlendiği kadınlar hep seçme güzellerdir 

lı ıoluı AUısvorlh poli& /uı/tvıwi auzsuıda hk ka11sı Miss Helen M111 
dan gelen iki polis hafiyen 
John Eliot namı altaada ,.... 

Zamammazda bir kadınla ba- pın karısı Lady Stamp evlen· 
tetmek ,açl ... lfken Jobn me dyafetiae ri:yuet etti. KiU-
Aiuwortla aan.tien adh bir aedeld tiren DDUtalmayacak ka· 
llagilia 7edi defa eYleacliii için dar parlak geçti. Ba tarihte 
Loaclranın Old Balle7 mahke- Aianortb ilk karan ale7binde 
•Hinde yirmi aeae ağar hapia bir baıtanma dav .. aÇIDlf ba-

1an John Ainawortb 'ı yakalada· 
lar. Suçlu mabakeme edildi. 

cezuma malaktan olcla. hanayorda. 

On yedi ay ağar ha.,.e mabkem 
oldu. Ainsworth 1930 da ba
pi8baneden çakb. Birinci Ye 

Aaal pribi, Jobn Ainawortla'ı EYlenme merakhıının dlr-
llk kan11 tberine daha alb ka· dinci izdiyaa Man adunwa 
dua alllıia MYkeclen ,eyin ne Doul'lu tehrincle 7apaldı. Ye
............. bir atk maceruı, ili ıe•cui kual»anm en gtlıel 
• de •••hat kum olmama• km idi. Ba l'eDÇ laz koea
•clır. •nın keadiaiaden enel da-

ikinci izdivaçtan için talik hlk· 
mi Yerilmifti. Aimwortb iki 
aene aabretti. 1932 de Ho111H-
ada methDr aaaayicilerdea bi
rinin 29 yapndaki kıza lıJia 

EYlenme ..ataha ..... o~ ba ha Oç defa evlendfjini bir 
iMiam eYI~ tlrenleriaden teaadOf eseri olarak 6ğre
hotlaun, kilİle orı'*rmnl kea· nince koeuımn evinden kaçtı. 
~il 'dam:: Mendeluolın'nn Herif J.İlle uJ.nmada. Nafuaau 

Majon ı,on Viı.oala evlendi. 
Bu lte'fa 1Mı eyfiler Lalayanı 

lapaa1ada P1irdiler. Amerika
ya bir seyahatte ballllldW.r. 

abr 8

1 
apb• tialdae"~-~ll- tamamen defittirerek John 

na ayı an 11 .a mwr. Eli ı -
J ha Ain ortb' "Jk •~ ot namını a dı. DördGncu 

Hldiseler mutad tekilde tlenaa 
ett. Bir gln gea9 iradın koca· 
ımı kaybetti. Yalnız baflna 
babasının yanana d6nd0. John 
Ainswortb derhal ispanyaya 
döndü. Alhtıcı balayı seyaha· 
tinde tanıdığı bir lapanyol gll· 
zeliyle evlendi. Bu kadın ha· 

o •• ID 1 Kana k' d .a • • L. 

d ba k 
. va a an ·uç ay geçmemııti aı, 

on an yraalı la bahsediyor: H tb , b"U . d bi la"d • J L- k "mJiclir K J e sa ı enn e r p 1 a - ouu ço 1evı . en- M" R d b" m.· . b . . d T .1 k 1 aa ozemer namın a ır genç 
L-~ı a~d IÇtlB ed fUVQI as er kızla tanıftJ. iki gün SOnra da 
-.ıaneaın e am ım. zaman . 1 d 8 d f 1 .• bat bakı "d" Bala nııan an ı. u e a ta 11 yar-

a CI 1 ım. yımlZI d t d• z· J Ö 
L a_ • • tik k. k ım e me ı. ıra ev enme t • 
aen\R geçırmıt ı ocamın d da 
ukerl hapishanede bir sene renin en az sonra yani ha kikaten göz kamaıbracak bir 

halatını geçirmeden Londra- güzellikte idi. 
yatacağını 6ğrendim. John ba· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. mektubunda 1••r diliyor Edenin nutku tefsir ediliyor 
Ye: •s... mWAld olmak için 

he-ta tqebbl9 ettiğimden N k A 
malaklm oldam. diyordu. Ha- otu )manyaya 
ldkatte iH Blackpool' da ya• ' 

pıJu iadİftCllDIZID parlak bir 1 A be t ki e f d 
,.kilde tea'idi için mukabili ol- evve a ır e ı 'sonra a 
mı1an çekler doldarmuıtu. Mab-

==~~:.:be:.!:ıi~::cli.RI~ birihtardır, deniyor 
medim. 

1923 DE 
Jolaa Aimnortla'ı 1923 de 

Port .. oath yakımada Farebam 
kuabaauada giriyoruz. Bu 11e

fer JOha Nil'el Scott Vinaton 
aama• almıtbr. Fonoırfl Ye 
ndyo ••dula;. aatan bli ma· 
taı•• mlcllrld&r Ye bir 
bahçıvan kıziyle nipa&dır. Ba 
ldlç&k tebrin •ldaleri Joha 
Nigel Scott Viaatonan wlenme 
tlrenini hlll ••bnamatlardar. 
Gelin incilerle .a.lenmif bir rop 
taıayorda. Tlreni mltealdp yeDi 
e•liler Wight adasında &al ayuu 
l'eçirmeğe gittiler. Çok geç• 
medea hldiae anlqaldı. John 
Nfgel Scott, eıki iamiyle, John 
Aismvorth · taaddüdB zevcat 
auçund~n ilci ay hapse mahk6m 
oldu. Bununla beraber herif 
ikinci karııına mektubunda : 

- Sana iaamyqrum. Ve HV• 

fhade ıadılrı-. diyordu. 
ÇO~ S~BIRSIZ ADAM 

192S te Kapiten Jobn High 
Landon, yahut Jobn Ainworth 
• Hereford " kuabuıada Miu 
E•eliae Bany namında enfeı 
g&zeUikte, eamer bir luzla ••· 
leacl;. lagilterenin ea mana.f 
p...-,eUeriacl~ .., Stam· 

·-·-·· Londra, 20 ( A.A ) - Diln Jetin blkim olma11, memleke• 
Avam kamaraunda harici İf· tin bayatını ve huid aiyaıe· 
lerin müzakereai neticeaiade tini idare etmesi neticesini ye• 
hiçbir karar ittihaı eclilmemif- rebileceğini zannediyorsa emi· 
tir. Edellin natkuna tefsir eden •İm iri çok JaDlhyor. Ona ıu 
DaiH Telıraf l'a&eteai diyor ki: ceYabı Yerebilirün: Bayle bir 

- Aitler nllı da•uı lehinde •elice blltoa neticelerin eoaı 
çahJmak arzusunda oldaj1ana mnhtemel olaaıdır. sa,ıe bir 
birkaç kerre liSylemiıtir. Din neticeye biı lngilizler kati 
akpm beynelmilel bir ifbirliği olarak muhalefet edeceğiz. 
temini hususunda lngiltere açık lngiJteren;n g6nll.llll ae•kıya· 
bir teklifte buluamuıtur. bnı hemen menetmeai İH elde 

Daili Herald da Edenin .ay- me•cut bir kanan olmamdan 
ledifi nutkun aon cGmlelerinin ve diğer deyJetJeria aynı ıe· 
Almaayaya enelA bir teklif kilde karar vermelerini bu ıe· 
IODra da bir ihtar mahiye· beple beklemeğe ilzam olma· 
tinde olclaj11na kaJdederek ma11ndan ileri gelmiftir. 
fUDlan lllve ediyor : Fransa da aynı tekilde l»ir 

Eter Berliade bir u akh 11e- kanan kabul etmiftir. Ejer bB· 
lim blllllf'& hiçbir fıraab ka- tin alikadar hllkllmetler i>u 
çumamuı lhamdar. itde Franaa gibi bir •iyaset 

Daili Mail paetem Edeain kabul etmiş olsalardı bir an· 
Moskovayı da teı•ik etm .. i M- latma ihtimaline timdidea daha 
zam geldiği k anaabnı izhar edi- aiyade yakın gelmi f olurduk. 
yor. Almanyaya ekonomik yar-

Pw, to (Ô.R) - Edeaiil dıma hazıra. Şa prtla ki ıi
d6- aJqa.ki aatlr.a hakkında yaıt •lkta ekOH1Dik İf birUği 
ilk telgraflann blldiremediji ile beraber Jlh'lmelidir. Eğer 
fU fıkralar ehemmiyetle ay- ekonomik Jardım ailiblanmaya 
dedilmektedir. •e ıiyul kUlflklaldara yara• 
•- Eter bir tek meb .. • Jacak olaraa nllı da•uma 

bile, lapaa1a dahili barbmm laiamet edecek ~erde onan 
memlekette bir ..U için ec- lalae eaıeller pbrllllf ol•. 
nebi Wr _..,._ _,. iki tin- Amapa nereJe ritmeld• old .. 

Buradaki asi garnizon esir edildi 
Madrid, 20 (Ô.R) - Dllnkll 

gln yapılan harp hareketleri 
llaklunda rumi tebliğdir: Mer
kez cephesinde l 1 erkek. 11 
kadın ve birkaç çocuk b1i'kf\. 
met hatlarına iltica etmiflerdir. 
Araajaez cephesinde bir marl 
kola Ye bir mıhla tren Pinto 
Valdel Hore meYkiinde ittik· 
pf yaparken alileri peripD 
etmiftir. 

Madrid cephelİDcle •balam 
ilk -tleriacle Camlnui1et 
bnet!eri Sero No•a,'ı if.
pl ......... uilerclea .ı 
ubit •e Jb ukw -.. .ı
......... Elem. birçok harp 
mallemeai ele dltmltt&r-Diter 
cepheler.. Mrter yok. 

Maclrid, 20(Ô.R)-Bir1ta1,aa 
YapanllHID CumlwrİJet l'emİ• 
leri tarafaadaa ,Uah•arak bir 
UpaDJol ....... MYkedllcliti 
Ye otoritelerin emriae lro•al
data haberleri eaauazdar. Va
laaaiyada kabine meclW din 
akpmld lçtimamda alalllllere 
hpa111ol ..... ,....i ..... 
projea,le •lfpl olme•'flw. 
Fakat._ ...... ._ ... 
..ı. tetkik .tileceldir. ~ ararilada w llıli/1aı 

Rw, 20 (0.R) - N..,o- lladrW, 20 (A.A) - R .... 1 Jtbl ıeçmiftir. llew. 
naliat lr•JMfmdan WldirNI- tehJit: me elimiae dlflll...,. 
fiae gire •UJonalİltler Loa Cerreo De Lea Anıeleain baıln ui ta)'Jareler 
Aasrelea meYkiiade milialeria upb teyit olunmaktadır. Aatu• yeaiclen bombardımaa 
mukabil bir taamazana reelde- rİle cephelinde bilkllmet top- ~• ... ı. maballMİDe 
derek bir çok ganimetler elde ç11 kuwwetleri .Laap mllhim- ı.r ablmıfbr. Diler 
etmiflerclir. HlkUmet kanetle• .mat fabrikalarnu, OYiedo ıimal de birteJ 1oktar. 
rinia Madrid llnivenite mahal· iataayonu •e bu mmtakadald H... Ajan
leainde Klinik butaneai bina- F.ıa kıt'alar karalplu maa• 4iadeki mahabiri İlle 
Jannı t9rar ele ıeçirdilderi mi8iai mth 11•1 bir mette riJetçiler tanfındaa 
t.bift ediliyor. Klinik hutaa .. · r bomı,.rchmn ebaiflerilir. rel• •etltllbe h1fr 
llzerinde daima iailerin bay• 
rai• daJl'alanmaktadır. Barse• Madrid 20 (A.A) - Maclrid bllc:umn akim kak:h 
lon limanı naıyonaliat gemi ve ceplaninde Ye bilba•a Barrio etmektedir. Ayni Ajall8 
tayyareleri tuafmdan bir daha Uaera mıntaka11nda blıtln ge- rid muhabiri vaziyeti 
bombardıman edilaıiıtir. ce bByGk bir topçu faaliyeti tekilde 16yleee ta1rih edi 

Madrid 20 ( 0.R ) - 86t0n olmuıtar. aabah afrenildiihae g 
rece silren ,iddetJi bir muha- Pariı 20 (Ô.R)- ispanyadan Angelea mevkiine hlkim 
rebeden aonra Cumhuriyetçiler gelen haberler hDkllmetçilerin için muharebe bDtGn gln 
Cereo De Leı Angeles tepeıini Sero Los Angeles muvaffakı- le devam etmiftir. N 
uptetmiılerclir. Buradaki asi yetini teyit etmektedir. Madrid liıtler kiliseye ve tepe 
kıt'a eıir edilmiıtir. Bu tepenin mBdafaa komitesi tarafından Yesindeki misafirhaneye 
birinci derecede sevklllceni &ğleyin fU tebliğ lıeıredil- etmitler iae de her iki 
ehemmiyeti vardır. miştir : Cumhviyet kuvvet - cumhuriyet topçu11111un 

Madrid 20 (A.A) - HOkU- leri Madridin cenubunda zapt aleti albndadır. Fakat 
met kunetleri Cerre De Loı ettikleri yeni mevzileri tah- naliıtler hea6z tealim 
~geleate 200 den fazla asiyi kim etmektedir. Loı An· lardır. Pyfevkiia m 
.~! .. •lm1tlardır. geleste al.nan esirlerin adedi deYam •tmektedir. ............................................ tunu bilmelidir. Keneli makad· ........... İi.AN .................................................. .. 
deratını da, Avrupanın mukad· Ôdemifde mUteveffa bay J 
derabm .da ta~in etmek Alman- H&ıeyin gazi ile 6tedea beri 
yanın elındedır. Hak mGaavab d b bb · i .. iwııde i b" li.. • 1 'hti aramız a mu a et ve aamı· ..-- ' ar ga yo UDU 1 yar . . . 
ederae t-.-:11 ed 1ı· mıyet cayp olup ba lıaıuaay· 

..._., er e ımse azan ti bal' . • ("btimal b dren INr aal&fmazhğa 800 Yer- ye ımıza ı mer ama 
mekten çekinmiyecektir. Fakat k~fl baza ba1Ut Ye praıklr 
çektitimiz iabraplara uyutucu kımaeler tarafındaa aydwi:aldu
bir iJlç bakikt deYa olmaL f: fiipheais olu) f.ya mer-
Bl.ttba DliUetleri dabilt jim- aman moes ... eıin e on 1ekiz 

Istanbul rady 
Sut 
12.30 • 14 ananda plllda 

muaildli, lıandil, 
muaiki 

18.30 Plllrla daaa •-
19.30 Koaferua, taJJ 

miyetl ...... 
tarafmdan 

leri ne oJuraa ~ı.ua, itb~ai bin lira sibi lllytlk bir mehlli 
kabal etmek anua mevcat alacajumz olduğuna merba-
olmahdar. maa ftfabnclan ••vel ipa et- 20 

Ba ana mnmcl olmadıkça melde kim bilir keadilerince 
maahedeleria hiç bir hükmi t.a .. ~d.aa me........._ .itlban 
olamaı, IDbinrcı hir ıiyaaet tlccanıım lıaWclar eclenı hal· 
takib etmekten yazıeçmeli, JUi ile ba a.ı..z pyianm çıka
her k..m İf bir&tine iftirald nldığını iıittik. Gerek merhum 
•ab~I •• ecla1ıeelidtr. lbtlllflaraa Ye gerek qğla Süleyman .mn
~~ ı~uad~ milletif'r cemiyeti eueselerinde hiç bir glDa me• 
gibiu biç kimsenin urarma ol· talibimiz olmadığının efkln 
m~ aıan her milletin menfa· amamiyeye alenen bildirilme· 
b!ine. olarak karar verebilece:k lini muteber gazetenizi tavlİt 

TGrk mlllild ~ 
fanda• Tlrk m • 

11 .. u•!sbtem kabul olunmabdır. ederiz. 
-eti or: rte,.. fU mlltallayı yilril• Ôdemifte Naim otlu Ali 

1 • denın beyuabnda bl· Bodv ye otla SadalE Bodur 
yllk azım vardır. Bulutla dlm· Çatal yol malMUeliaden 
leleri bir tarafa bırakarak dof- Avai A. Sadık 
radaa doğraya hedefe •araa 19-21 5-6 < 90) 
formllller kallanmııtır. A-•-·ılı- ••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• .._. fet edecejini bildirmittir. 
yor ki lngiltere arbk kendine inanmaktadır. • lntnaıiıeant ,. lngilil: ha· 

•T ampı" diyor ki: Eden in• riciye auuı tarafmdan ltalya 
gilterenin mevkiini aarahatle Ye AJmanya7a yapılan ihtarla• 
t•yin etmit ye bazı Alman Ye nn çok faydalı olacajı kana· 
ltalyaa tefairleriniıı 1aaı.1 tef· tmcladar. Zira DeDİD mlmk&n, 
lirleriae kal'fl nxiyeti tarih nenia imkADllı oldağmıa açık· 
e1lemİftir. lagiltereldn lapan· ça 16ylemelde JUhflaım n 
1aam dalaill •• ıa.ncı idare- hatta ı1at111flana ldDe reçeek 
... ............ .,. d ... .. .. tok llıdf ....... , 

28.IOO.. ~ 
Anpça haYadia 

20.45 Salip ve arka 
rümdan mulkf 

21.15 Orkeatra 
22 Ajanı Ye bora 118 
22.30 Mnntebap pllklarla 

lar 

Ankara rady 
Saat 
12.50 -13.30 aramda 

Tlrk muıildti, d 
rict haberler, 
aiki 

tUO lakalip derileri 
deıı. naklen 

19.30 Tllrk maajkiai •• 
.. rkılan 

19.45 Arapça ne,riyat 
20.15 Tlrk muaildai 

arkadaflan h•.tlll• 

20.30 Kham Nami 
koaferaaa 

20.45 Plakla danı 
21 Guel__e; ha 



··~-.... , .. .,, 

Buğday ve arpa fiatleri tereffüe 
mütemayildir. Pamuk piyasasında 

büyük işlere intizar olunuyor 
13-1-937 den 19-1-937 tari

hine kadar ki ıon bir hafta 
içinde borsada aablmq olan 
zehair, hububat veaair toprak 
mahsulleriyle ticaret etyasının 
cins, mikdar ve- haftalık asgari 
ye Azami fiatlerinm beneçht 
ati olduğu anlatdmıfbr : · 
Euanın cinsi Mikdan Haftabk 

çaval fiat 
as çok 

M. buğday 100'4 6. 7.3125 
uh, arpt 1170 4.875 5.50 
ki• s 5. 6.50 
dan 424 4.50 4.75 

ICtlmdarı 1 4. 4. 
Araka 8 9. 9. 
Mmrdarı :as s. 6.so 
Susam 1076 18. 19. 
nsulya 76 8.50 11.75 
Pamuk (balye 2023 47.SO 55. 

" çeki.(ki. 156000 3.26 3.2S 
Yapağı (kilo 3408 60. 60. 
Palamut m.(ke 3205 240. 470. 
incir mu.(çuv. 1895 4.25 S. 
le.yağı m.(ki285400 45. 43. 
Pirina yağı (ki 2000 29. 29. 
Acı bademiçi (ki125 76. 76. 
Çekir. lldla 4224 8.50 22.50 

Buğday 
S- laafta içiade borsada 

sablan b91'dayl.. aen itibarile 
ve fiatlerile Wrlikte apğıda 
g&tterilmiıtir: 

Miktan Fiati 
Nev'i Ç. az çok 
Uşak Yu. mal 4731 6,50 7,25 

" sert " 2216 6,50 7,3125 
Kanıık • 684 6 6, 75 
Muhtelif " 240 6,875 6,875 

.. Yu. " 227J 5,5625 6,75 
Yekün 10044 
Buğday mevradabllıa ~ncak 

tehir ihtiyacım karııbyabılecek 
bir miktarda olması fiatlerde 
yükaelme meyli lauale getir• 
miıtir. Şimdilik gelen mallar 
tamaaaiyle sablmaktadır. Piyasa 
uilamcbr. 

Arpa 
Haftahk sabş yek6au olarak 

yukarıya kaydettiğimiz 1030 
çuval arpanın nevi itibariyle 
sahlan mikdarile bunların ayn 
ayn fiatleri aşağıda giisteril-

·miftir: 
Fiati 

Nev'i çuval az çok 
Upk mallan 847 4,875 5 
Yerli " 56 5,50 5,50 
Diyanbelcir 127 S 5 
Sigara 140 5,125 5,125 

Yekün 1170 
Piyasada dahil ve hariç için 

arpa alıcılara me•cut olduğun· 
dan mevrudat bemen aablmak· 
tadar. Fiatler de hemen her 
gün tedrici tereff61er hl11I 
olmaktadu. Talebin bu tekilde 
devamı halinde fiallerin biraz 
daha ,akıelmeai ihtimali ka•
vetlidir. 

Bakla 
Halen piyasada bakla stok· 

)arı kalmamııtır. Bugünkü bakla 
fiatleri 5 kuruıta sağlam ola· 
rak görülmektedir. Maamafib 
vaki olacak taleplere karşı da· 
hılde ~ a!m't küçOk partilerin 
yüksek fıatlerle satılması da 
ihtimalden u:tak görülmemek
tedir. Yalnız menim sonu ol
mak münasebetiyle kuvvetli 
bakla taleplerine şimdilik inti
zar edilmemesi lizımgeldiği de 
s6ylenmektedir. 

Pamuk 
Borsanın ı.,n haftaya ait gün· 

delik bOltenleriı:e gare borsada 
sablmıı olan pauıuk ların nevi, 
miktar ve fiatleri ıöyledir: 

Fiati 

Nev'i miktarı asgari azami 
bal ye 

Akala 24 51,50 53 
1.ci prese 
hazır 934 47,SO 50,50 
1.ci prese 
yad eli 1065 50.00 50,SO 
Yekün 2023 

Bugünlerde piyasada 50 ku
ruşa alıcıya tesadüf edilme
mekte, iyi ikinci ma!lar 47,S 
kuruştan nazlı muamele gör
mektedir. 

Pamuk fiatlerinde görülmek· 
te olan ba tenezzllltn anzi ve 
muvakkat olduğu ve ihracat 
içia kuvvetli iıler başladığı 
takdirde fiatlerin derhal eski 
.eviyesine dahil olacağı ihti· 
mali kuvvetli olduğundan satıı 
İflerİllcle teenni ile hareket 
edilmekte Ye kuvvetli satıcılar 
geoit işlere girişmemektedir. 
Pamuk piyasaıı vaziyetinin önü
müzdeki hafta içinde tayazzuh 
edeceği tahmin ediJmektedir. 

Palamut 
Borsa netriyabndan yaph· 

ğımıa: telhise gGre son hafta 
içinde borsada yapılan pala
mut işleri aşağıdaki gibidir: 
Nev'i kent alı fiati 

asgari 
Tmaak mal. 1581 380 
.. •P." 40 355 

Kaba " 449 290 

" " R&fuz 
Kapçık 
Yektin 

" 762 240 
" 353 245 

20 210 
" 3205 

aıami 

470 
355 
360 
290 
265 
210 

Geçen seneye nispetle bu 
sen~ görülen dütkünlük 1935 
rekoltes'nin bozulması üzerine 
mallann kespeylediği kudret
ten ileri gelmit ve bu sene re· 
koltesinin normal olduğuna 
mebni fiatler bu seviyeye yük
ıelmemiştir. Mamafih bu sıra
lardaki palamut fiatlerinin el
veri,li olduğu siSylenmektedir. 
Piyasa sağlam, ahcılar istah
lıdır. 

Zeytin yağı 
Son hafta içUlde borsada sa

tılan zeytinyağlarının nevi, mik· 
tar ve fiatleri borsa b&ltenle
rinde şu suretle g8sterilmiştir: 

Nevi Kilosu 
Yemeklik 3200 
Sara 262200 
Sabunluk 20000 
Pirina yağı 2000 
Y ekiln 287400 

Fi ati 
Az Çok 
51 53 
45 50 
50 50 
29 29 

Son hafta içinde de ibra• 
catplar mübayaalanna devam 
etmiı o!duklanndan fiatlerde 
geçen haftaya n'isbetle yeniden 
O,S • 1 kul'Uf arasında yük
selaae huaule geJmiıtir. İzmir 
piyaSUID• pyet u mikdarda 
mal gelmektedir. Bunan için 
ihracatçdar dahilden de müba
yaata giriımiılerdir. 

ihracatın devam etmekte 
olduğuna göre zeytinyağı fiat· 
lerin;n daha kuvvetli tereffü
ler göstermesi ihtimali kuvvd
Jidir. 

incir 
Son hafta içinde borsada 

satılmıı olan incir mikdannın 
yakanda ipretledijimiz gibi 
1895 çuval oldu;a bo,.. b&J-

tenlerinden anlatılmış ve L~vi 
itibarile mikdar ve fiatleri ber· 
veçhi iti surette tasnif edil
mittir: • 
Nevi Mikdan Fi at 

azami asgari 
Naturel 131 4 75 S 
Hurda hazır 1096 4 25 5 

" vadeli 668 4 75 4 75 
Hurcl~ it1eri normal bir fe• 

kilde devam etmektedir. Hor• 
da fiatlerinde tereffü ümidi 
vardır. 

Ç. üzüm 
Borsa idaresi tarafmdan her 

J.?Ün netredilmekte olan sabf 
listelerinden anlaşıldığına göre 
son hafta içinde gftndelik iti! 
barile aatılmı' olan çekirdeksia 
.Uıümlerin mikdar ve fiatleri 
.şöyledir: 

Fi at 
Tarih mikdar asgari Azami 

t. çuval 
13-1-937 402 13 21 
14-1-937 384 1250 2250 
15-1-937 713 1125 21 
16-1-937 404 1175 19 
18-1-937 745 1075 20 
19-1-937 3 1677 850 2050 
Yek6n 3 4224 

Ay nihayetlerine dojru gi
dilmekte olması haaebile eski 
angajmanların tahmiline baıla
nacağı muhakkak bulunduğun• 
dan •on gGnlerde fiatlerde gl
rlllmD.t olan yiikıelme meylini11 
öntimllzdeki hafta içinde inki· 
şaf etmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Darılar 
Kumdan stoklan kalmamıt

br. Talepte yoktur. Akdan. 
iyi mallara bq kuruf& kadar 
ahca vardır. Mısırdan fiatleri de 
malın nev'ine göre S • 5,75 
kurut arasında olup m6tteri 
bulunm~ktadır. 
Fa•ulJe, araka va nohut 

Mevsim m6naıebetiyle ifler 
normal bir safhada cercyaaı 
etmektedir. Araka nev'iDe gCSre 
8 • 9, Fasulyeler ise keza k•· 
litesine nazaran 8 - 12 karat 
arasında satılmaktadır. Pişkin 
mallar aranıyor. 

Sıaam va pamuk 
çaklrdsll 

Zeytinyağı fiatleri.._in ron gln· 
lerde gösterdiği terefftl yağ İl· 
tihsal edilen mevat fiatleri 610· 
rinde derhal kuvvetli bir teıir 
icra etmiftir. Sıaam fiatleri h,
len 18 • 19 kuruıta ve tereff~ 
meyyal olup çekirdek fiatleri 
de 3,25 kuruıta keza tereffiie 
meyyaldir. Haıhaı aranıyor-'a 
da piyasada mevcudu yoktur. 

Yapağı 
Eski mili kalmamıı gibidir. 

Yeni mallarıa istihsali ile be-
raber yapağı piyasasında hayli 
değişiklikler olacağı ümidi vardı·• 
Abcı varsa da piyasada mal 
yoktur. 

Kuru meyvalar 
Ceviz, badem ve aaire aran

makta ise de piyasada mal ol
madığından fiatler yOksektir. 

Abdi &okullu 

BC>N9C> 
Miibadil ve gayri mübadil 

bonolan bilumum banka ve 
tirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yllzde beı ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mDmaıil 
her nevi eabam saba alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteU No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77> 5.7 b.3 

Göring • Mussolini görüşmesi 

Roma-Berlin mihverini 
kamyonlannı görmeden ara- çok kuvvetlendirmiş ••• 
ba almayınız (Taksim Bah-

Yalnız 1 tek lira 
l\fasrafla 100 kilometroya 
3500 kilo yük taııyan ma· 
zotlu BENZ - MERCEDES 

çesi karıısı No. 25 lstanbul) Bu mihver lngiliz - Italyan anlaş-
Telgraf adresi: Dizel-lıtanbul 
Tel: 40835. Adresinizi yazı· masİy)e tezat teşkil etmİvor • • • 
nız katalog gönderelim. Ye- Berlin, 19 (A.A)- Hambur· ı 
dek parça sergimizi ziyaret ger Fremdenblak gazetesi Gö-
ediniz. 21-23 (114) I ring - Muıeolini görGşmelerİoin 

miyetle kaydetmektedirler. 
Edenin Cenevreye hareket 

etmeden evvel Sir Drummond 

'-~------------ manevi bir ltalyan - Alman ı 
Mili• Hukuk hakimliğinden: cephesinin teıkili ile nihayet· 
lzmirde Bayraklıda Menemen 

ile görüşeceği zannedilmekte
dir. G6n01lilfer meaeleıi hak
kındaki Moakova cevabının 
ademi müdahale meselesinin 
makul bir tekilde halline mü· 
aait bulunduğu ilive edilmek .. 
tedir. 

cadcleainde mukim iken tagay.. 1 
JiiP eclea Rauf kar111 Nazife 
ve anau Ayıeye: 

MilAı belediyesince Cumbu• 
riyet meydanlığı yapılmak üze• 
re istimlik edilen hanenin be• 
deli istimlikine vaki itirazınız 
lıerine 23 • 1 • 937 Cumartesi 
ıüDll 1&at 9 da duruıma yapı· 
lacajmdan mezkir gün gelme
diğiniz veya bir vekil giinder• 
meditiniz baJde llY•P karan 
teblitine hacet kalmak11zın 
keşif ve muhakeme yapılacağı 
teblit makamına kaim olmak 
Oz•re illa oluaw. (115) 

•• Yurd Şarapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müıterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Kllçlk hamam ıokak No.3 
Sabt yeri : Yol bedestanı 

ağzında tlltlincil Bay Ethem 
Ruhi. 
Tatra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baı 
vursunlar. 

ff 3 1-13 (85) 

Urla icra Memurluğundan: 
Urlada kunduracı Hasan 

usta ile lıtanbul Sanyar bak
kal Tevfik haneıinc:le misafi· 
reten oturan Yuuf km Ayıe 
aralanndaki ~ocak tulimi da
vası Urla atliye hukuk hikim
Jiğinin 9-12-936 tarih ve 125 
esas 127 karar Nu. ilimı tem
yiz edilmiyerek kesbi kat'iyet 
ettiğinden ve bu kararla çocu· 
kun teslimi Hasan uıta tara· 
fından iıtenildiğindea icra iflas 
kanununun 24 llncii maddesine 
tevfikan Ayıeye tebliğ edilmek 
üzere tanzim olunan icra emri 
mahkeme divanhanesine talik 
edildiğinden tebliğ makamına 
kaim olmak nzere illa olunur. 
Doıya 937 • 127 194 (104) 

lzmir Ticaret mahkeme.si tah
kikat lıikimliğindeo: 

Müddeialeyh : Kulada Meh
met Ali Dedezade Emin. 

Davacı Jzmirde Mehmet Hü· 
•eyin taran ve oğlu Sami ve 
şerikleri ıirketi tarafından aley· 
hinize açılan alacak davasın
dan dolayı tarafınıza tebliğ için 
Jıönderilen davetiye varakası 
ile arzuhal sureti ikamt:tglbı
nız meçhul bulunduğu terhiyle 
miibaıir tarafından tehliğ edil
meksizin iade kılınmıı ve şu 
suretle ikametgAhınız meçliul 
bulunmuı olduğundan hukuk 
usul muhakemeleri kanununun 
141 inci maddesine teyfikan 
ilAnen tebligat yapılmaıına ka
rar verilmiı olduğundan liyiba 
ile cevap vermeniz ve bir su
retinin de dıwacınııa tebliğ 
ettirmeniz ve tahkikat günü 
olan 18 şubat 937 tarihine 
rastlıyan perıembe gUnü aaat 
10 da lzmir ticaret mahkemesi 
tahkikat bAkimi huzurunda ha
zır bulunmanız, aksi takdirde 
hakkınızda gıyap muamelesi 
yapılacağı ve bu davaya ait 
yenileme arzuhali ile çağırma 
kiğıdı mahkeme divanhanesine 
aıılmıı olduju tebliğ yerine 
geçmek tızere ıaıete ile ilin 
olunur. 184 (102) 

Oö1tng ve kalısı 
lendiğini yazmakta ve mütali
alanna ıu suretJe devam et
mektedir: 

Şilpbesiz Göringin seyahati 
huıusi mahiyette idi. Bununla 
beraber bu seyahat iki biikü
metin harici polıtikalarına taal
lGk eden menfaatler arasında 

bir ahenk tesisiyle manevi bir 
temel kurmağa yaramıştır. 

Volkischer Beobacbter gaze· 
teainin mqhabiriyle yaptığı bir 
mOIAkatta MaHolini boJıevik
liğe kartı yeni bir Avrupa 
fikri uyanmaıı lilzumundan 
balıaetmittir. Bu ıuretJe Füb
reria Nilrenbergdeki nutkuyla 
Moskovaya karşı yaptığı teh
ditler ltalyada müsait bir ze
min bulmuttur. Çnnkil ltalya 
komOnizmin ispanyada yerleş
mesini istemiyor. Ve Roma • 
Berlin mihveri lngiliz • ltalya 
anJaf1Dasiyle bir tezat teşkil 
etmiyor. 

Volkiscber Boebacbter gaze
tesi muhubirinin Mussolini ile 
yapbj'a müliketın neırediJmesi 
siyasi mabfellerde endişe uyan
dıl'IDlıtır. Bu miil.tkatta Mu110-
lini, muvakkat Akdeniz anlat· 
maıının Roma-Berlin mihverini 
kuvvetlendirmiş olduğunu söy
lemiştir. 

Halbuki siyasi mahfeller bu 
anlaşmaya aynı manayı verme
mekte ve akti muhtemel bir 
diirtler misakı hakkında ecnebi 
memleketlerde dolapn ıayıa· 
lan da emniyetsizlikle karşıla
maktadırlar. 

Bu mahfiller Sir Eric Drum
mondun böyle bir ihtimali C 'ano. 
ile müzakere etmiyeceği kanaa
tindedirler. 

lngiliz hariciye mahfilleri 
ltalyanın lapanyaya göniiUü 
gönderilmesinin men'i hakkın· 
daki fikrini öğı enmek için Sir 
Eric Drummondun geJmeaiai 
beklemek lazım geldığini ebem-

- . • •t ... 

· Roma, 20 (Ô R) - General 
Garing lta!va ve Almanyanın 
ispanyada bir komhnist reji
minin yerleşmesine kat'i olarak 
muhalefet kararında oldukla· 
rını matbuata bildirmiştir. Al· 
maa nazırı demiıtir ki: 

- Almanya 9e ltalyaoın ka
~atleri ayındır ve illi memle

t aynı otorite ve .-izam sis· 
temine 1Daliktir. 

Bolıevik tehlükeıine kartı 
sıkı iı birliği zaruretini kabul 
etmişlerdir. iki millet bu teb
liikeye her suretle karşı koy
mak azmindedirler. Almanyanın 
ispanyaya kartı bıkip ettiği si· 
yaseti barakmağa ltalya tarafın
naa davet edileceği rivayetleri-
nin esassızlığı arbk tezahür 
etmiştir. Bana ltalyada yapılan 
eyi kabul 1talyanın Habeı me• 
se:e .. ~nde Almanya tarafından 
kendisine yapılan mlizahareti 
takdir ettiğinin bir delilidir. 

Roma, 20 (Ô.R.) - G&ring 
Napoli ve Capri'de görd6ğil 
kabulden dolayı Mu11olioiye 
bi~ ~eşekkür telgrafı g&nder
mıştır. 

General Göring ltalyan mal· 
buatına beyanatında demiştir 
ki: Mussolini ltalyan milletinin 
Habet meselesinde tarihin en 
gilç bir devrinde kendisinin 
lehinde ve aleyhinde oJanlan 
asla \lnutmıyacağını ıöylet11ittL 
Bu ziyaretim müoasebdiyle 
hakikati sayled tini anlaya· 
bildim. Bana gösterilen iyi 
kabule minnettarım. Duçe 
ve Kont Ciano ile gCSrlişmele
rimizde blltün noktalarda tam 
bir anlaşma gördlik. Eminim 
ki Roma - Berlin mihveri Av
rupada yaratıcı bir sulha yol 
açar. 

Regina - Perma 
En mllteklmil ve en şık 

san·fil bir ondOIAayon makine• 
sidir. Kullanan ve mllıteri için 
katiyen tehlikesizdir. Tllrkçe 
katalok isteyiniz. 

Tllrklye umum acentası : 
H&snll ldemen, ikinci Kor

don 55/3 lzmir. 
3 - 10 (59) 

münasebetiyle 

HAMZA ROs·rEM 
Fotograt etölyeal ve fotograt malzemaslnda 

Yılbaşından itibaren bir ay için büyük tenzilat yapılacaktır. 
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Sahife a 

lzmlr sicili ticaret me
murıuıundan: 

[ Antalya umumi nakliyat 
Türk anonim şirketi bmir şu
besi] ticaret unvaniyle lzmirde 
Kardiçalı banda 6 numarada 
nakliyat işleriyle uğraşan işbu 
şirketin ticaret unvanı ve Nuri 
ile Mahmut Erimeze verilen iki 
kıta vekaletname ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1918 numarasına kayt ve tes
cil edildiği ilan olunur. 
lzmir Sicili Ticaret Memurluğu 

F. Tenik 
Resmi mühür ve imzası 

1 : Vekaletname 
1 : Vekaletname 
Bin dokuz yüz otuz yedi yılı 

Kanunusani ayının dokuzuncu 
cumartesi günüdür. Türkiy~ 

Cumhurluğu yasalarına daya
nan ve örneği tasdikli aşağı· 

daki mühür ve imzasını kulla
nan lzmir ikinci Noteri Meh
met Emin Erener'in mazereti 
hasebiyle aşağıda imzası bu'u
nan Şefik Çuhadaroğlu niya
beten vukubulan davet üzerine 
lzmirde Kardiçalı hanına git
tim. Saat on beşte yanıma 

gelen adı ve sam lzmir Kar
şıyakada Y emişçipaşa soka
ğında 15 numarada oturan 
Ziya babacan ve Değirmendağı 
cad. No. 2 evde oturan Vahit 
Y enertürk adlı şahitlerle belli 
olan Istanbul Dördüncü Noter
liğinden tasdikli bir nüshası 
dairemiz vesaik dosyesinde 
saklı dört Kanunusani 937 
tarih ve altmış üç numara!: 
Umumi Vekaletname muci· 
hince Antalya Umumi nak· 
liyat Türk Anonim şirketi 
namına bilvekale muamele ifa 
ve imzaya mezun olduğu anla
şılan lzmirde Kardiçalı hanıu· 

daki yazıhanesinde mukim şir
keti mezkiire hissedarJarındao 
Mehmet Suphioğlu şirkete iza
fetle bilvekale baştan aşağı 
tarafımdan yazılmak üzere an
latacağı gibi bir v~kaletname 
yapmaklığımı istedi. Yasanın 
aradığı gibi kendisini ve şahit
lerini ergin ve olgun gördüm. 
isteğinin ne olduğunu sordum. 
Mumaileyh benim ve şahitlerin 
yananda söz aldı ve dedi ki: 

Aaizi salahiyet umumi vekili 
bulunduğum ANTALYA U
MUMi NAKLIY AT TÜRK 
ANONiM ŞJRKETI'nin gerek 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir ve Denizyolları idarele
rine mahsus vesaitle Türkiye 
hudutları dahilindeki istasyon 
ve limanlardan ve gerek Türk 
ve ecnebi vesaitiJe ecnebi 
memleketlerinden gelmiş ve ge
lecek vey:ı oralara sevkedilecek 
emtea ve eşya ve saireyi 
t.esellüme, tabliyeye, tahmil ve 
sevke, ordino, konişmento, be
yanname ve makbuzları imzaya, 
ordino ve konişmentoları ciro
ya, depozito akçeleri veya te
minat makbuzları itayca ve le• 
delbace bunları istirdaaa, fazla 
verilen navlunların merkeze 
iadesini talebe, zayi olacak em
val ve eşya için tazminat talep 
etmeğe, ınüşteıiler veyahut şir· 
ketler veya eşhas zimmetindelti 
faturaya müstenit şirket mal· 
Jiibatını talep ve tahsil ve ah· 
zu kabza, şirket merkezine 
isale., Haydarpaşada, Kemal ve 
Vartakesden biriyle müştere
ken Seyfi, Aokarada Rifat ve 
Ali Münipten biriyle müştere· 
ken Nazım, Samsonda lbrahim 
ve Sami müştereken, lzmirde 
Nuri ve muhasebeci Mahmut 
Erimez müştereken, lzmit
te Selahecldin ve hmail Hak-
kıdaıı biriyle Nihat müş-
tereken, Eskişehirde Hfise-
yin Nuri ile müştereken şirket 
namına vaz'ı imzaya selahiyet
tar olmak ve bulundukları ma
hallerdeki muamelata şamil 
bulunmak kaydiyle şirketimize 
izafeten vekil tayin ettim. De
ye beyan ve ikrarda bulunma
ıııı üzerine bu vekaletname re-

sen tanzim, okunarak tefhim, 
münderecat ve mazmununun 
talep ve ikrarı vakıa mutaba· 
kah tasdik olunduktan sonra 
ziri imza ve tahtim kıhndı. 

Genel sayı. 436. Özel sayı. 
1 - 71. 

Bu vekaletname suretinin 
dairede saklı 436. Genel sayı· 
h aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz ye· 
di yılı kanunus!ni ayının on 
birinci Pazartesi günü. 

11 K. Sani 1937 
T. C. lzmir ikinci Noteri 

M. Emin Erener 
Mührü re~misi ve Erener imzası 

Bugün bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı Kanunusani aymın do
kuzuncu CumartP."'İ günüdür. 
Türkiye Cumurluğu yasalarma 
dayanan ve örne2-i tasdikli 
aşağıdaki mühür ve imzasını 

ku11anan lzmir ikinci Noteri 
Mehmet Emin Erenerin maze
reti hasebiyle ben acıağıda im
zası bulunan Şerik Çoha
daro~lu niyabeten vukubulan 
davet üzerine lzmirde Kardi
çah hanına gittim. Orada ya-
nıma ~elen adı ve sanı Karşı
yak2da Yemişçipaşa sokağında 
15 Nu. da oturan Ziya Baba
can ve lzmirde Değirmendağı 
cadd,-cıinde 2 Nu. h evde otu
ran Vahit Yenertük adlı şahit
lerle bel!i olan Istanbul Dör
düncü Noterliğinden tasdikli 
bir nüshası dairemiz vesaik 
do-ıvasmda saklı 4 Kanunusani 
1937 tarih ve 63 numaralı 
umumi vekaletname muci
bin<'e Antalya umumi nak
liyat Türk Anonim Şirketi 
namına bilvekale muamele ifa 
ve imzaya mezun olduğu an
laşılan lzmirde Kardiçalı ha
nındaki yazıhanesinde mukim 
şirketi mezkfire hissedarların
dan Mehmet Sipahi oğlu şir
kete izafetle bilvekale baştan 
aşağı tarafımdan yazılmak üze
re anlatacakları gibi bir veka
letname yapmaklığımı istedi. 
Yasanın aradığı gibi Kendisini 
ve şahitlerini ergin ve olgun 
gördüm. istediğinin ne oldu
ğunu sordum. Mumaileyh be-
nim ve şahitlerin yanında söz 
aldı ve dedi ki: 

Haizi salahiyet umumi vekili 
huluoduğum u Antalya umumi 
nakliyet TUrk anonim şirketi
nin Türkiye cumhuriyeti devlet 
demiryolları idaresine mahsus 
vesaitle Türkiye hudutlarından 
ve muhtelif istasyonlardan ge
rek anonim şirketimiz ve 
gerek istih!af eylediğimiz A~
talya umumi nakliyat kollektıf 
şirketi "ZIYA SIP AHI OGLU 
VE KARDEŞLERi,, namlarına 
gelmiş ve gelecek bilcümle 
emtea ve eşya vesaireyi tesel-
lüme, icap eden mahallere 
sevke ve teslime, rıhtım ve 
gümrük muamelelerini ifaya, 
hamule senetleriyle bunlara mü· 
teferri evrakı imzaya mezun 
olmak üzere Haydar Paşada 
Seyfi, Kemal ve Vartakes, ls
tanbulda Asaf, Yunus ve Rıza; 
lzmit ve Derincede Nihat, Is
ma'il Hakkı, Eskişebirde Hü
seyin ve Nuri, Ankarada Ali 
Münip ve Nazım, Turbalda Ha
lil, Samsunda Ibrabim ve Sami, 
lzmirde Nuri ve muhasebeci 
Mahmut Erimez'i bulundukları 

mahallerdeki müesseselerimize 
şamil o'mak kaydiyle ve 
münferiden imzaya salahiyet
tar olmak şartiyle şirketi

mize izafeten vekil tayin ettım. 
Diye beyan ve ikrarda bulun
ması üzerine bu vekaletname 
re1cn tanzim, okunarak tefhim, 
münderecat ve mazmununun 
talep ve ikrarı vakıa mutaba
katı tasdik olunduktan sonra 
ziri imza ve tahtim kılındı. 

Genel sayı özel sayı 
435 1/70 

Bu vekaletname suretinin 
dairede saklı 435 genel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. 1937 senesi kanunu
sam ayının on birinci pazartesi 
günü. 

1 l K. sani 1937 
lzmir ikinci noteri resmi mfi .. 
hürü ve E. Erener imzası. 

196 (112) 

TEn1 AS11t 21 Kanunuaanı nıa7 -

Devlet demiryollarından: · I · 
Aşağıda cins, mikdarı ve muhammen bedeli yazılı çuval 

tamir iplikleri numunesine uygun ve şartnamesi tevfikan 
27-1-937 çarşamba günü saat onaltıda Jzmir Alsancakta 
sekizinci işletme binasında işletme komisyonunda açık eksiltme 
suretiyle satın -alınacaktır. isteklilerin 10688 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve aranılan vesikalarla iıe girmeye kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte 
komisyona müracaatlara hizımdır. 

iplik numuneleri komisyonda görülebilir. Ve şartnameler de 
komisyondan parasız alınır. 

Çuval tamiri için 500 kilo makina ipliği kilosu 125 kuruş 
1000 kilo çuvaldız ipliği sicim kilosu 80 kuruş. 

16-21 108 (79) 
22-1-937 Tarihinden itibaren iş'arı ahire kadar aşağıda gÖ!;

terilen yolcu ve muhtelit katarlarda tadilat yapılmıştır: 
1 - Basmabanedeo Afyona hergün hareket eden 1107 numa

ralı muhtelit katar yalmz Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma günleri 
hareket edecek haftanm diğer üç gününde hareket etmiyecektir. 

2 - Afyondan Basmahaneye hergün hareket etmekte olan 
1108 numaralı muhtelit katar yalnız Pazartesi, Salı, Perşembe, 
Cumartesi günleri hareket edecek haftanın diğer üç gününde 
hareket etmiyeceklir. 

3 - Afyon - Aydın - Afyon arasında baftanm üç gününde 
işletilmekte olan 1305 - 1306 numarah yolcu katarlarile bu katar
lara karşı Den:zli, Çivril, Burdur, Isparta, Eğirdir şube hatlarında 
işletilmekte bulunan muhtelit katarlar işlemiyeceklerdir. 

183 (113) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcuoun temini tahsili için lstanköy sokağında 

kain 6 sayılı . bina tahsili emval kanununa tevfikan haczedilmiş 
ve tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çık:ırıl· 
mış olduğundan almak ve müzayede şartlarını öğrenmek istiyen
lerin Defterdarlık tahsilat idaresine müracatları. 

21--28-4 199 (110) 

lzmir vilayetiMuhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

1 ci kordon ~addesinde Türk yükseltme cemiyetine ait olup 
mezkur çemiyetin dağılmış olmasından ~olayı ihbarnamesi tebliğ 
edilemiyen 1 No. lı binaya istinaf komisyonunca konulan 1175 
lira gayri safi varidat kabul edilmedi~i takdirde alakadarların 
ilan tarihinden itibaren 30 gün zıırfmda müracaat etmesi ilan 
olunur. 192 (105) 

Jz ir Vilayeti muhasebei hususiye 
Müdurlüğünden : 
Nerede olduğu bilinemediğinden ihbarnamesi tebliğ edilemiyen 

Madam Riyanın : 
Mt-nemen ilçesine bağlı kesik köyünde Armut alanı ve at çu

kurundaki tarlalarına tahriri arazi komisyonunca konulan 828, 324 
Lira kıymetler kabul edilmediği taktirde ilan tarihinden itibaren 
30 gün zarfında bızıat veya vakilinin mahalli idare hey'etine' 
müracaat etmesi lüzumu ilan olunur.. 193 (106) 

lznıir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

Göztepe Daniş bey sokağın· 
da 41 kapı Bo. evin sahibi 
Avusturya tebaasından Corci 
Bobli oğlu Y akuvusun 338 se· 
nesinden beri kaybolduğundan 
ve veresesi olmadığından bah· 
sile hakkında kayıplık kararı-

nın itası hazinei maliye tara· 
fından talep edilmesine mebni 

adı geçen Y akuvus hakkmda 
malumah olanların lzmir Asli-

ye mahkemesi ikinci hukuk 
dairesine müracaatle malumat
larını bild!rmeleri için davet 
makamına kaiın olmalC üzere 

_gazete iJP. ilanen tebliği mah
keme kararı iktizasından ol-

makla keyfiyet ikinci defa ola
rak ilan olunur. 

205 ( 108) 

lzmir ikinci Hukuk mahke· 
mesinden: 

Jzmirde· Bayraklıda Menemen 
caddesinde 34/38 sayılı evin 
sekizde bir payı sahibi ölü 
Sofuklu Nikolayidi oğlu Italyan 
tebaasıntlan ölü Y orgo oğlu 

Lideraki 332 senesindenberi 
kaybolduğundan ve veresesi 
bulunmadığından bahisle hak
kında gaiplik kararı varilmesi 
Emlaki Metruke müdüriyeti ta
rafından istenilmesine mebni 
adı geçen Y orgi oğlu Lideraki 
hakkında malumatı olanların İz
mir Asliye mahkemesi lki~ci 
Hukuk dairesine müracaatle 
malumatlarını bildirmeleri için 
davet makamına kaim olmak 
üzere gazete ile ilanen tebliği 
mahkeme kararı iktizasından 
olmakla keyfiyet ikinci defa 
ilin olunur. ıo6 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Izmir ve civarında belediye 

eliyle işletilecek otobüsler için 
ilk parti olarak 4 veya 6 silin· 
dirli tam dizel motörlü 20 ila 
24 kişilik ve şehir yollarında 
çalışan tiplerden olmak ü~ere 
6 adet komple o!obüsün 

5-1-937 tarihinde yapılan ka· 
palı zarflı eksiltmesine İştirak 
için alınan tekliflerin şartname 
hükümlerine aykırı olması do
Jayısiyle ihale yapılamamıştır. 

19· 1·937 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla ihale 
'edilecektir, Bu müddet zarfın
da encümenin içtima günleri 
olan Salı ve Cuma günleri saat 
on altıdan 17,30 a kadar şart· 
name hükümleri noksansız ola
rak tamamen kabul edilmek 
şartiyle ya bizzat veyahut bil· 
vt.:kale encümene müracaat 
edilir. 

Beherinin bedeli muhammeni 
gümrük, muamele, belediye, 
tahliye ,.e kordon resimleri be
lediyeye ait olmak ve lzmir 
belediyesi itfaiye binası önünde 
teslim edilmek şartiyle altı bin 
lira ve bepsinın otuz altı bin 
liradır. Mali ve fenni şartna-
meleri 180 kuruş bedel muka
bilinde lzmir belediyesi makina 
ve elektrik mühendisliğinden 
tedarik edilir. Taşradan isti
yenler şartname ve posta üc
retlerini peşinen göndermeli
dirler. Muvakkat teminat iki 
bin yedi yüz liradır. 

Teklif yapacak firmanın oto· 
büsler hakkındaki bilumum ka
taloğ ve tt!knik resimlerle bro-
şür plan ve izahnamelerini ve 
yedek parça kataloğunu ve 
fiyat listelerini vermesi mec· 
buridir. , 198 (107) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlannıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. . 

1 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. -

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizi~ verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği N ef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

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

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojeo 

- saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle atriyat mağa:ıala· 
rında bulunur. 

1 

Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitle,. Caddesi Makara Sokak 
Posta K ulusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster• 
katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIA TLERIMIZI JSTEYINIZ • 

Biitün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyinizrYalnız makasına 
dikkat ediniz. 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. ezle ve baş ağrısı 
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OPTi .. 1 

MUS 
W. F. H. Van i)er 

Zee & Co. 
Olivier Ve Şii. 

KUMPANYASI 
SiS SATURNUS vapuru el

yevm limanımızda olup 16-1-
937 tarihine kadar Amsterdam 
Rotterdam ve Haniburg için 
yük alacaktır. 

SiS TIBERIUS vapuru 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limaoJarma yük ala
caktır. 

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

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

SVENSKA ORIENT LINIEN 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kad11r Rotterdam, 
Hamburg ve Bremerı için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
j?'efecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam Hamburg ve Bre· 
men içın ~ük kabul edecektir. 

•nrı&• 
American Export Lirıes 

The Export Steamship Corpo
ration ~ Nevyork 

EXMOOR vapuru 21 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. . . . 

EXMINISTER vapuru ıkıncı 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için yükliye
ccktir. 

........... 

Fenerleri 
Geldi 

Acentası 

Hüsnü 
Iriemen 

ikinci 
Kordon 

5513 

fZMIR 
5-10 (84) 
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LIMITET 

Vapur Acentası 
IRlNCI KORDO. REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikint:i 

kanunda Londra, Hull ve An
versh~n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
İçin yük alacaktır. 
FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 

kanunda Londra, Hulf ve An
versten gelip yük çıkaracakhr. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hufl için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so
nunda Londra, Hull ve An
versten gelip vük çıkaracaktır. 

Liverpool hattı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan S!elip yük çıkaracaktır. 

MiS ERLAND motörü 21 
ikinci kanunda beklenmekte 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklcoilmekted 'r, Nevyork için 
yük kabul eder. 

----·~ ....... -American Exporl Lines - The Soğuk algınlığının bu ilk alametlerini ile bertaraf 
etmezseniz birçok ağır hastalıklara tutulmak tehlikesi baş gös
termiş demektir. GRiPiN Bütün ağn, sızı ve sancıları derhal 
dindirir, gripe, romatizmaya, diş, sinir, adale, bel ağrılarile kı

N • 

,MITAT OREL 
DRAGO vapuru 15 şubatta 

Liverpool ve Svansea'dan gelip 
yük çıkar~cakbr. 

olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Hambuğ, Gdynia 
ve Islmndinavya limanlarına 

yük kabul edecektir. 

Export Steamship Corporation 

rıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

• 

Adres - Beyler Numan 
zade sokagr Ahenk mat

yanmda. 

Deutche-Levante - Linie 
GALILEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten yük çıkaracalctır. 

Zegluga Polska kumpanyası 

Sis LEHIST 1-\N vapuru 16-
1-937 tarihine doğru Anvers, 

Dantzig ve Gdynia limanları 

için yük alacaktır. 

Pireden ;.ıktarmalı 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Ncvyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
hinunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

ipi ı arayınız. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
""(7Z/../.ZZZZ;; UZZZ2Jr7..ZZ.z.:T".LZ;r_L;7J..J 

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

. 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 Jimnofarı için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPE CO vapur acenlalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 -·-------, 
Diş hekimi 

. Naci 
1 ortaçsu 

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

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

o 

EXCALIBUR vapur 12 şu
batta P .reden Boston ve Nev
Y'>rka hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boslon 16 gün 
Rire - Nevyork 18 gün 
~: ... •~

Johnston Warren Linen Ltd. 
Liverpool 

JESıyIORE v:-ıpuru 7 şubatta 
beklenılmektedır. Liverpul ve 
Anversten yük getirecek ve 
Burgas, Varna ve Köstem·e 
limanları için yük alacaktır. 
Cie Royale Hongrose Daoube 
-oa;~~ 

Maritime Budapeştc 
DUNA vapuru şubat orta

sında bekienHmektedir.Belgrad, 
Novisat, Budapeşte. Bratislava 
Viyana ve Linz için yük ala
caktır. 

---•·>-00-~-
Armement H. Schuldt - Hamhurg 

TROYBURG vapuru otuz 
ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yiik kabul eder. 

GLMECKSBURt vapuru 8 
şubatla beklenilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Brcmen 
i~n yük kabul ede~ 

MARITZA vapuru 28 şuba
ta doğru Leknilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

~'-)~,;o<::>
Service Maritime Roumain 

Bükreş 
DUROSTOR vapuru 21 ikin

ci kanunda Köstence için yüK 
kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taabhüde"gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

193~1937 senesinin 
Taze bir asliti 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
em al 
Kamil 

Aktaşba-
ıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilal 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

endi sat 
maktadır 

ADYOLiN 

Yaşamak için dişli, hatta hem güzel hem sağlam dişJi 
olmak lazımdır. Günde iki defa dişlerinizi R DYOLIN'le 

fırçalaymız. Muvaffakıyet kat'idir. 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 

lzmir Milli Emlak MüdiirJüğünden: 
Alsancak Mesudiye caddesinde 82 eski 84 taj numaralı Yu

nanlı emvalinden 1250 lira nakit muhammen kıymetli ev ve iki-
çeşmelik Asmahmescit 175-153 yeni numaralı Yunanlı emvalin
den 3000 lira gayrı mübadele bono muhammen kıymetli dükkan 
kapalı zarfla ve Tepecikte Kocatcpe sokağında 22 eski 24 taj 
ve Akşam sokağında 17 numara taj alan 200 Hra nakit mu-

On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
te)if eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 

Adres : NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLU 
ÜHTELİF MARl'A OTOMOBiL PARÇALARI SATIŞ YERİ 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
1-13 (81) H 3 

hammen kıymetli Yunan emvalinden ev ve Bucanm Köprülü 
sokağında 10 eski ve tnj numaralı 1700 lira gayrı mübadil bono 
kıymetli mağazanm mülkiyetleri açık artırma ile 10 gün müc-
detle sahşa çıkarıtmışhr. ihalesi 1-2-937 pazartesi günü saat 15 
dedir. Taliplerin MiJli Emlak Müdürlüğünüe müracaatlan. 

161 [103) 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 

erit Kuvve 
KUVVJ~I' KUDRET 

Gençlik verir. 
Verem, romatizma, ade
mi iktidan tedavi eder. 
emsalsiz devadır. 

Büyük şişesi 

60 

(2299) 

Kuruştur 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet sırası 

~ "'r-H..-u-·· S-E-Y ... IN--K_;A'YıN 1 

Mobilye evi ŞEKERC E N0.26 
LÜKS VE SAÔLAM 

Yemek ve 1atak odaları takımları sipariş üzerine kabu] edilir. 

lz~~~ vil~yeti defterdarlığından: 
Sabıbının vergı borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma

baJlesinde Hefimağa çarşısında kain 6 sayılı düklciin tahsiJi em
val kaDlınua tevrikan haczedıvmiş ve tarıhi ilandan itibaren 21 
gün müddetle mtizAycdeye çıkarılmış olduğundan almak ve mi\
zayeclc şartlarını öğrenmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ida-
resine müracaatları. 15-21-27 133 (68) 

lzmir vilciyeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet aga ma

hallesinde Saman çarşısında kain 4 numaralı dükkan tahsili em
val kanununa tevfikan haczedilmiş ve tarihi Handan itibaren 21 
gün müddetJc müzayedey çıkarıJmış olduğundan almak ve mü· 
zayecie şartlarını öğrenme: istiyenlerin defterdarlık talcsiJat ida-
resİ!ıe müracaat lan. 15-21-27 132 (67) 

lzmir Vilayeti defterdarlığından 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsiJi için Ahmet ağa ma

hallesi keten çarşısında kain 8 sayılı müslim ham tahsili emval 
kanununa tevfikan haciz edilmiş ve tarih ilandan itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmış oldu;undan almak ve müzayede 
şartlannı öğrenmek isteyenlerin defterdarbk tahsiliit idaresine 
müracaat lan. 

21--28-4 200 (111) 



1937 güçlüklü bir yıl 
1:ı1--~~~~-----------------~---~~~----

yılı olacaktır 

lngiı·z Ha. nazırı b öyle söylüyor 
"Reich'ın rolü Avrupanın bellibaşlı kaygusudur 

'' 
Fransız 

sayıyorlar. 
Londra, 20 (Ö.R) - Hari

ciye nazırı Eden dün akşam 
Avam kamarasında şu beya· 
natta bulunmuştur: 

- Önünde bulunduğumuz 
beynelmilel meseleler sebebiyle 
1937 yılı güçlüklü bir yıl ola
cağı gibi bir de beynelmilel 
faydacılık meyli olacaktır. In
giltere ispanyanın dahili işle
rine karışılmasını d}lima cesa
retsizlendirmiştir. logiJterenin 
iyi anlaşılmış menfaatleri uğu
runa ispanyadaki ihtilafın Is· 
panyol hudutları dışma çıkma· 
masına ve ispanyanın siyasi 
istiklali ile toprak bütünlüğü

nün korunmasına uyanık bulun
mak lazımdır. 

GÖNÜLLÜLER MESELESi 
"ispanyaya gönüllii gönde

rilmemesi hakkında Almanya 
Te ltalyanın cevabını henüz al
mış bulunmıyoruz. iki güne 
kadar bu cevapların gelmiş 
olacağını ummaktayım. lngil
terenin şimdiden ispanya için 
gönüllü kaydını menetmiş ol
ması tamamiyle yerindedir. 
Zira lngilterede gönüllü yaz
mağa çalışmakta olan Agentler 
bilhassa tayyare pilotu beratını 
elde etmiş olan gençleri çek
meğe çalışıyorlardı. Bu şartlar 
dahilinde, böyle bir vaziyetin 
nasıl nihayet verilebileceğini 
aramanın hükümet için bir va· 
zife olmadığını iddia edebile
cek bir tek mebus bulunabilir 
mi? 

ISPANYOL FASI 
lspanyol Fası meselesine ge

çerek Eden şunları söylemiştir: 
10 Son Kanunda Fransa se

firi hükümetinin yakında ls
panyol Fasına kuvvetli Alman 
müfrezelerinin muvasalüt ede
ceğini haber almış bulunduğunu 
ve bu yüzden Fransız hüküme
tinin çok endişede olduğunu 
bize bildirmişti. logiliz hükü
meti de derhal tahkikata giriş· 
meği lüzumlu gördü. Ceuta ve 
Melliladan bize gelen raporlar 
lspanyol F asına guya Alman 
kıt'alarıoın çıkarıldığı veya çı

karılması için hazırlık yapıldığı 

meselesinde emniyet verici ma
hiyettedir. Bununla beraber 
Fransa emin olabilir ki lngil
tere bu mıntakada vaziyeti 
mevcut muaheddere hürmet 
bakımından dikkatle takip et· 
mektedir. 

ITAL YA - INGILTERE 
Sonra lngiliz - İtalyan cen

tilmen anlaşmasından bahseden 
hariciye nazırı demiştir ki: 

- Son Ingiliz - Ita)yan be
yannamesi lngiltere ve ltalya 
arasmda münasebetlerin olduk
ça gergin bulunduğu bir faslı 
kapamaktadır. Yeni vaziyet 
lngilterenin harici siyasetinde 
bir değişiklik husule getirme· 
miştir. lngiltere tarafından 
hiçbir taviz yapılmamış ve cen-

gazeteleri bu nutku lngiliz siyasetinde bir dönüm noktası 
ve Romanın şartlarına boyun mu eğecektir? lngiltere Berlin 

tilmen anlaşması lngilterenin 
diğer devletlerle olan dostluk
lannı hiçbir suretle müteessir 
etmemiştir. lngiliz - ltalyan 
beyannamesinde herhangi bir 
devlete ispanyada müdahale 
hakkını veren hiçbir şey de 
yoktur. Bu beyanname ne bir 
muahededir, ne de bir pakttır. 

INGILIZ TESLlHATI 
fogilterenin teslihatı hakkın-

Eden 
da da Eden şu mütalaayı yü· 
rütmüştür: 

- Teslihahn artırılması ha· 
rici siyasetimizdeki hedeflere 
varmak için en esaslı bir vas~
tadır. lngiliz hükümeti bir 
siyasi yatıştırma ve ekonomik 
iş birliği için müşterek çalış
malarda yer almağa hazırdır. 
Bu yolda muvaf· 
fakıyete varmak 
için herkesin yar- illt'.~~.w< 

damına ihtiyacımız 

vardır. 

Hariciye nazırı 
Mussolini tarafın
dan " Völkische 

Beobachter ,, AJ-
man gazetesine 

verilen mülakatı 
ima ederek şöy
lece ha.ykırmışbr: 

DEMOKRASi VE 
BOLŞEViZM 

--~·''"""''""'··· 

fili/er Balmdekı J aballcl dericilerin elçtlt'fiVle giiliiştiyor 
vardır ki ırk ve milliyetçilik elimizde olmamakla beraber 
mefhumlarını bir doktrina haline onun birinci derecedeki ehem· 
sokacak kadar yükseltmiştir miyetini şimdiden kaydetmek 
ve bunları vazettiği kadar ha· mümkündür. Bu nutuk lngil-
raretle tatbik etmektedir. Or- terenin harici siyasetinde bir 
taya çıkan ve Almanya için de dönüm noktası teşkil ediyor. 
varit olan sual bu halin Al· Ve bu siyasetin başlıca bir 
manyaya ve bütün bizleri ne· unsurunu da demokrat Fransa 
reye kadar sürükliyecektir. ile gittikçe daha sıkı bir işbir-

- Demokrasi
nin bir bolşevizm 
amili olduğunu biz 
kabul edemeyiz. {ll]~~~~~IJİI 
Biz bilakis onu 7 arzcadan bv ma11zaJa.. ha11sız • /11güız - /talran ve Almarz lıaıp gemıkri 1 ı;uca 
komünizmin antidotie(panzehirj) BiR DÖNÜM NOKTASI liği teşkil etmektedir. 
sayarız. Avrupanın, birbirine Paris, 20 (Ö.R.) - Eden'io NUTKUN ROMADAKI 
rakip ideolojiler dahası içinde nutku hakkıoda 11 Populaire ,, TESIRLERı 
silahlandığını görmekten hiç gazetesi şu izahatı veriyor: Roma 20 ( Ö • R } - Dün 
memnun değiliz. Eden lspanyol milletinin akşam Eden tarafından Avam 

ALMANY ANIN ROLÜ kendi mukadderatını kendisi kamarasında yapılan beyanat 
Nutkun sonunda Eden doğ· tayin etmek hakkını ilin et- Fransız gazeteleri tarafından 

rodan doğruya Almanyadan mekle kalmamış, ispanyanın memnuclukla karşılanmamıştır. 
bahis ile şunları söylemiştir: siyasi istiklalini ve toprak bü· Fransanıo Faşist devletlerin 

- Reich'ın istikbali ve Av- tünlüğünü bozabilecek her te- sözlerine körü körüne ioaoma-
rupada oynıyacağı rol Avru- şebbüsü menetmekle logiltere• ğa mütemayil olmadığı kayde-
panın bellibaşla bir kaygusudur. nin kararb olduğunu söylemiş• diliyor. Fakat ispanyaya gö-
Burada, Avrupanın merkezinde tir. Bu satırları yazdığımız da- nlillii aevkiyahnın önünli almak 
65 milyonluk büyük bir millet kikada Edenin bütün nutku için bir kontrol kuralmua bak· 

kındaki Jngiliz teşebbüsü, he- Paris, 20 (Ö.R) - .. Humr 
men ve şartsız tasvip edilmek- nite" faşist devletlerin lngiliS 
tedir. Bununla beraber, Roma teşebbüsüne nasıl mukabele 
ve Berlin kararlarını vermedik· edecekleri meselesiyle meşgul 
çe, Fransanın hiçbir taahhütle oluyor: Almanya ve Italyaoı• 
bağlanamıyacağı bildirilmek- , cevapları üzerinde şimdiye kr' 
tedir. dar tahminlerde bulunmakta• 

Roma, 20 (Ô.R) -- Pariste sakmdık. Fakat Roma ve Ber 
çıkan .. Figaro,, gazetesi lngiliz ) lin gazetelerinin kullandıklafl 

Mussolitıi tayyateci beratuu 
a/dıklan soma 

teşebbüsüne Almanya ve ltal
yanın müşterek bir cevap ve
receklerini tahmin ediyor. Bu 
gazeteye göre gönüllüler mes
elesinde şimdiki halde Fransa 
ve lngiltere arasında mevcut 
gibi görünen ahenk yapmacık
tır. Ingiltere, Berlio ve Roma· 

su/a11nda 

nın şartlanna bo-
yun eğmeğe mec
bur olacaktır. Ro

ma ve Berlin is
panya işlerine ka .. 

rışmamak prensi
bini kabul et
mekle beraber bu-

nun bütün safha
!ariyle top yeküıı 
tatbikini istiye .. 

~ ceklerdir. Bazı ri· 
vayetlere göre ltal
ya yeni bau tek .. 
lifler de yapacak

tır. Meseli ispat: .. 
yada komünisi: -
ler1e sağ cenah 
müfritleri müstesna 
olmak üzere bütün 

mHli kuvvetlerin birleştirilmesi 
için bir teşebbüs yapılmasını 
istiyecektir. Böyle bir rejim, 
faşist mahiyetinde olmamakla 
beraber, Avrupa ailesine men
sup bütün diğer devletler ta· 
rafından memnuniyetle karşı· 

!anacaktır. 
.. Ekselsior" gazetesi bu gibi 

bir Italyan teklifinin diğer dev
letler tarafından kabulünü ıüp· 
heli görllyor. Bununla beraber 
teklifiıı yapılması faydaıız ol
mıyacaiım da yaDyor. 

· l ifadeye bakılırsa pek az ümit 

• beslenebileceği şüphesizdir. Di• 
ğer taraftan Burgos junta91 

Londra müdahalesi:ı.lik komiteJİ 
tarafından hazırlanan kontrol 
tekliflerini reddetmiştir. 

Roma ve Berlin muhabirle" 
rioio ihsas ettiklerine göt• 

AJmauya ve ltalya 7 Son K'" 
aundakı tekliflerinio JBDİ prcr 
;paganda neşrıyatmın men, 
talebini yeniliyecekJerdir. Buna 
benzer tekliflerin demokrat 
devletlerce kabu uhii imk~ 

sızdır. Faicac unun ort•Y1 

ahlmas1 3C:dece vakit kazaP" 

mak maksadiyledir. Berlin ,e 
Roma Malagayu karşı asilerill 

gmştliderı hücumun neticesi~ 
beklemek istiyorlar. Nasıl ~ 
Fransız • lngiliz notasına cevaP 
Yermek ıçin de Badahoz taar 

ruzunun neticesini beklemif~ 
lerdi. Fransa böyle eğri bit 
satıh üzerine sürüklenmemelİ" 
dir ve sürüklenmesine imki1 

yoktur. 
FRANSIZLAR DÖRTL~ 

PAKTINA CEPHE ? 
ALIYORLAR 

" Oeuvre ,, Dörtler paktıP111 

canlandırılması teşebbüsii111 

karşı cephe alıyor: Mesele idi" 
oloji meselesi değildir. Sulh"' 
harp meselesidir.Sükunetle tet
kik edilmclid'~..Almanyanın V•" 
şington sefir! doktor Lutb~ 
şu beyanatta bolunmuştut 
"Avrupada harp imkansızdı~ 
~vrupalılar muharebe isteıııe; 
le1·. Barışçı hal tarzları hik. 

olacaktır." Güzel, fakat bur•~ 
Faşizm ve Komünizm mesele 

ortaya çıkmaktadır. Avrupad; 
Rusyayı dışan bırakmak olab 

mi? Eğer istenilirse, yarın ~ 
Avrupa yapabiliriz.Demokt•~~ 
bunun teşkiline muhalif del~ 
dh·foı . Ancak muayyen bir t 

tı•' .nayüle esir olunmasma pıll 

liffo:ler. ( 
"Figaro" ltalyanın niçin f~• Iİ' 

sız siyasetini muvaffakıyets•~ 
ğe uğratmak istediğini so~0~,ı 
ltalyanın zaafa uğradıg• 111 
devrede olduğu gibi yine b6 ;.• 
bir zaaf germanizmi Akde:J 
sürecektir. Machiavel~el1 ~ 
ltalyan siyaseti realisttır·. ıJ 
nun lüzum gösterdiği feY1~~ 
nasıl inkar edebilir ? Hak~ 
tudur ki bugün otoriter re~ 
Jer her zamandan ziyade 1'.ıi'1 
barict aiyasetlerinin netic~..ı.tı 
den dolayı ııbrap çeki.P'...- ,ı 


