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İmtiyaz sahibi: ŞEVKET B.LGIN 
Baş,uubarrir ve umumi neşr.yat müdürü: 

HAKKJ OCAKOGLU 
ilk devlet treni 

lstanbul, 31 (Yeni Asır) - Yarın 
Sirkeciden Edirneye ilk devlet treni 
merasimle hareket edecektir. Edirne· 
den de ayni merasimle ilk tren lstan· 
bula hareket ,..decektir. 

1 A.EIC>N°:E Ş~::Ft..A.İT.İ 

Devanı mUddettlfürkıve ıç·nıHariç çin 
Seneuk . . . . . . . 130f!._ _!_500 
Altı avlık . . . . . 70fJ 1300 _ 

1 iELEFOH : 2&9...,. 
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Dünya 1937 ye 1936 dan 
dabs ınesut işaretlerle girmiyor. 

Ufukta ne maddi, ne de ma-
Aı bir silabsıı.lanmanın işarenev 

ti . g6rıniyoruz. Dünya}'I kap-

ı aı eoıniyetsizlik buhranı de-
ıyan k . 

d·1yor. Do tran ayrıhkları vam e 
.. .. den kin duyguları kabar-

yuzun · ı l .. b 1 
beynelın1 e munase et er 

ınış, mJ . ı 
sahasındaki uçuru ar gemş f!· 

. t• Dudaklarda şu istifham 
ınış ır. 

dolaşıyor : 
_ Yeni yıl şuura avdet yıla 

olacak ını ? .. . 
1 

nlı<Yan tahını büsbütün 
nsa o d"d. . .. t t a't teb ı ını gos eren 

karark~ ~ önünde vicdanları 
teblli 1 eten bir şuur güneşıoın 
aydın a a . .. k . . ? 
yükseldiğinı gorece mıyız 

k·ye yeni seneye büyük 
Tür ı . . 

noıitler1e gırıyor. l b. . . . 
Tarihe göçen yı ızım ıçın 
• 1• biı çalışma yılı oldu. 

feyız ı h . . k. 
"ınizin da a genış ın ı-

Sanayu M·ıı· ı· . 
kavuştuğunu, ı ı ge ırın 

şafa.. 
1 

gördük. iktisadi kal-
arttıgın . A • 

1 
oıüjdelıyen hadıselerle 

kınrnaY k.k b .. 
l tık. Fitha ı a ugune 

karşı aş h d 'h 
Yapılanlar, u utsuz ı · 

kadnr d·ı· . larımızla mukayese e ı ırse 
tıyaç kJa mükellef oldukları-
yapaıa b' . d w ·ıd· belki onda ırı egı ır. 
oıızıP . l .. · d t öyle bır yo uzerın e-
~ak:. başka milletlerin bir 
yıı , 1

' üklemekten korkacakları 
oes e Y • ı · b 

d 
muazzam ış erı a-

ka ar .. bil ··kb' 
şaraıağa,ümitlerinıızın.. yuk ır 

rea;ize etmege arar 
kısaıını S 1 

. bulunuyoruz. a tanat 
vera>IŞ h ı· d .. . d 0 bir harabe a ın e 
reıımıo e - 1 

il .. edilen bu guze va-
tese u~ k d .. mkün olduğu a ar 
tanı nıu 

b. zamanda muasır me-
kısa ır b 

. t' en yüksek oıerte e-
denıye ın . d . 

k k azının eyız. 
sine Ç' arma f h 
Mılletimizin umran ve re a ı, 

b 
. b' den asırlarca evvel 

u ışe iZ "b' 

Fransız hariciy~ nazırının 
riliyor. Londra, bu 

Ankara ya 
seyahatle 

geleceği haber 
alikadardır. 

ederse Cenevreye de arkamızı • v• 
çevırecegız.,, 

ıtan ul, 31 (Yeni Asır)-Atinada Dr. Tevfik Rülfü 
i\ras·general Metaksas müllkatJarından nra bır resmi 
tebliğ eşre<Jildi. Teb!•ğ samimi bir isanla yazılmııtır. 

yapılan müliikatJarda Balkan ntanhntn sağlamlığı 
teyıt edildikten .sonra bütün meselelerde Metakıas1a 
Dr. Aras arasında tam bir mutabakat o auğu beyar EE"~:ı,. 

ediliyor. 
)ıtanbul, 31 (Telefonla) - Dr. q°evfik Rüıtü Ara 
t dokuzda geldi. Hararetle karşılandı. 

";ıtanbul 31 (Yeni Asır muhabirinden) - Saylav Yu-

N d. Cumhuriyette yazd1ğı başmakaJeae Sancak 
nu 

8 1
' rı d k d' k" meseleaini hukuki bakımdan tab ı e ere ıy r ı~ 

_ ., ta ulkeıl Suriye et;aretine hırakılama~. Hak
~ t@.!ar.r t rr.aı zzz~L7-ZZ>f'ZZ77.< C 

yıl münasebetiyle 

lumııt ve haysiyetimizi kim•ey~ çi~nelemeyiz. Türkiye· 
1:110 c~zli! edılmeıi ihtimaline l{arşı •lk yapacağımız iı 
'!\illetler cemiyetine arkamıu çevirmek ve sonra da mu· 
'addes izzeti nefsimizin müdafaası için cap ederse bü-· 
~ün dünyaya açık alınıa ~arşı koymak olacaktır." 

İstanbul, 31 {Yeni Asır) - Aıinadan bildiıiliyor: 
Tevfik Rüştü Arasın Atinayı ~i yaretine ve n~şredilen 

tebliğe makaleler tahsis eden gazeteler, Türk· Yunan 
yakınlaşmasının derinliğine işaret etmektedirler. Gaze
teler ıulbperver Türkiyenin Boğazlar meselesinde ol
duğu gibi Sancak meselesinde de iyi bir netice alaca· 
jına emindirler. 

Hataylılar and içtiler 

d .. h. ı:· •• I d. ersın e a a amu ı·m ;oırsoy evYer ı b . b()~ ~.k 
-e ••• • · şu esı uvu Leon Blum: Her. şeye Iagmen ben J l 

&kinlik cemiyetinin 
tezahüratla açıldı 

sulha inanırım"' divor 

Lron /Jlunı 

P, ris, 31 (Ô.R) - Yeni se
ne münamebetiyle başvekil Bf unı 
radyoda şu autl<u laykmıştır: 

"Yeni yal et ğiode 'bütün 
Fransızlara umhuriyet hükü
metinin dileklerni bildiririm. 
Her şeyden evvel 
Avrupaya ve dü aya •u h 
dıleriz. Yeni yıl l:l.r: sükünet 
yılı oisun ve uzun sülibet yıl· 
lan hazırlasın. Harp ve 
sulh davası karşısında insan1 
diğer hiçbir menfaatin hükm 
yoktur. Fakat bu dileğin ta· 
bakkulrnnu mümkün kılmak 
insanların kendi elindedir. 

- Sonu 3 i.ııcü salıi/ede -

Yeni yıldan neler bekliyoruz? 1 

Yurdaşlar arasında küç .. k bir anket 
"Hatayın istikla:i,,her sınıfa mensup yurddaşlar aras nCla 

b 1 d•J ki • b d ı· Yazısı 2 lnCI es enen 1 e erın aşın a ge ıyor •.. sahifede 

Tayyare Yıl başı Piyangosu 

Kazanan numaraları 
• • 

sıze aynen verıyoruz 

den ıtıhcıreD 

Bu numaraoıo son çift raka· 
mı olan 17 numara, p'inda 
mevcut 400 bin liralık mülci
fah 400 numara aralarında 
taksim edeceklerdir. Buna gö· 
e 400 numara biner Jira ala· 
caklardır. 

200 bin lira b l c olan milletler gı ı 
aş aoıı:~ .. 

, tanımasını istiyoruz. Bugune 
kadar yapılanlar bun?a? . son· 

dotduruımag ılanmıf ve u· 
ran!&tdan fazla halk ta ayakta 
merakta numara arı ·.ıemeğo 
başlamışlardır, 6145 

.L 

k. muvaffakıyetlerımızm te-
ra ı k . . 
1I>inahdır. Memle etın genış 
bir emniyet havası içinde, tam 
bir fikir ve vicdan huzuru 
içinde çalışması kalkınmayı 
elle tutulur hale koymağa ki

fayet edecektir. 

BaşvekiJimizin son nutkun
dan anladığımıza göre, 1937 
senesi cesurane haınlelerin ya
pılacağı sene olacaktır •. Türki· 
ye sanayileşme haraketı~e k~-
rar verdiği gün bugünku netı

- Sonu 2 nci sayfada -
tı;;evk.e'ı El 

ViDA?" 

r-'\ 
-a'AN 

. , 

Tam saat yirmide numara· 
Jarm çekilmes ne başlanmıt ve 
ilk olarak dolaptan 5 lira 
ikramaye kazanan 1843 numara 
düşmüştür. 

Y ent Asır - Numaralar. ik 
ramıye kazanan miktar uzerin· 
den ayıı arak aşa,:?ıya yaza yor uz: 

En biiyük ikr;ımıye 

500 bin lira 
34417 

150 bin lira 

1221 

. 
rı 

. 
1 

ıs 

ti 
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1937 ---
Zıraatımizda 
bir ink!lap yılı 
olacaktır 

- Baştatafı 1 inci sayfada -
celeri hayali sayanlar, şimdi 

ı:iraat sahasında girişmek üzere 
olduğumuz muazzam işleri de 
dudak bükümü ile karşılıyalıi

lirler. Hakikat kendisini tanıt
makta gecikmiyecektir. 

Yeni yıldan neler bekliyoruz? 

Y urdaşlar arasında küçük bir anket 
Bir mukayese 
Pirede yo!cuların 
gördüğü zorluklar 

"Hatayın istikla~i,,her sınıfa mensup yurddaş\ar arasında 

Biz seoelerdenberi devam 
eden neşriyahmızda bilhassa 
bir nokta üzerinde ehemmi· 
yetle durduk: 

beslenen dileklerin başında geliyor ... 

Ziraatımızın hakiki manasıy· 
la kalkınması için devletçe ya· 
pılııcak muazzam işler yanında 
çiftçinin teşkilatlanması ve ci· 
bazlanması kat'i bir zaruret 
olduğunu gösterdik. Bu teş
kilatlanma işi sadece zirai 
kredi koope!atifleriyle ikmal 
edilemezdi. Ziraatımızın iptidai
liğini gözönünde tutarak istihsal 
kooperatiflerine ehemmiyet ver· 
meğe, çiftçilerimizin emeklerini 
ve cihazlarını birleştirmeğe 

mecburduk. 
ismet loönü, lzmir Halkevin· 

deki samimi hasbihalinde müs
tahsilleri hayati bir zaruret 
olarak birlikte çalışmağa da· 
vet ederken asıl yaraya 
parmak koymuşlardı. Şim· 
di Başvekilimizin ağzından du· 
yuyoruz ki teknik ve rasyonel 
çalışma zıraata da teşmil edi· 
lecektir. Orta Anadoluda, Doğu 
illerinde çiftçileri birer cüz'i 
tam şeklinde toplıyacak bi
ne yakın zıraat kombinası 
kurulacaktır, bu kombinalar 
müşterek ve münferit zıraat 
aletleri, modern makinalarla 
techiz olunacak,istihsalin ehem· 
miyetli mikyasta arttırılma· 
sına çalışılacaktır, 

Şu halde 19,;7 senesini me• 
sut bir zirai inkılap senesi 
olarak selamlamak kabildir, 

Yukarıda milletin eınniyet 
havası içinde, fikir ve vicdan 
buzuriyle çalışması her muvaf
fakiyetin başıdır demiştik ••• Bu· 
nun içindir ki Türkiye harici si• 
yas etinde sulhcudur.Fakat sulha 
olan bağlılığımızın samimiyetine 
güvenerek milli davalarımızdan 
herhangi birisinde bir zaaf 
eseri göstereceğimizi umanlar 
çak aldanırlar. 1937 Tiirk mil
letinin vicdan huzurunu ihW 
eden büyük hir divaya netice 
verecektir. Şuna kanüz ki Ha· 
tay bu yıl içinde istikliline 
kavuşacaktır. Yalnız siyaseti
mizin zaferi için değil, bir in
sanlık davasının zaferi iç!n de 
başka bir sureti halli hatıra 
getirmek kabil değildir, Tür· 
kiyenin dostluğuna kıymet ve
renler milletimizin vicdanında 
yer tutan bu davanın hırpa· 
!anmasına asla müsaade elmi
yeeeğioi de bilmelidirler, 

Şev ket. :J311~1n. 

Devlet deniz yolları isken· 
deriye seferlerini kaldırdıktan 
sonra lzmirin Pire ve isken• 
deriye ile olan muva3aJası ke· 
silmiş gibidir. Bu yüzden çe
kilen zorlukları bir çok defalar 
bu sütunlarda iyzah eylemiş· 
tik, Sözüne itimat ettiğimiz 
bir arkadaşımız lskenderiyeden 
lımire gelirken başına gelen· 
leri şöyle hikaye eylemiştir: 

"lskenderiyeden lzmire, doğ· 
ru vapur bulunmadığından Pi
reden aktarma suretile se· 
yahat etmeği kararlaştırdım. 
Pireye çıktığımız gün va· 
pur yoktu. Üç gün bekle• 
mek lazımgeldi. Üç gün sonra 
Piyero F oskari vapuru için bilet 
aldık. ltalyadan gelen on yol
cunun eşya:arının muayenesi iki 
saat sürdü. Bu muayene bitme· 
dikçe vapura gitmekliğimize 
müsaade edilmedi. Gümrük sa· 
lonunda müsaade çıkmasını bek· 
!erken vapurun vaktı geldi,ha· 
reket etti. Biz de karşıdan ba· 
kaka Idık. 

Alakadar memurlara bağır· 

dık çağırdık. Alındıran olmadı. 
Acenta bütün yolcuların bilet 
paralarını geri verdi. Fakat 
ne çare .•. 

Yemden üç gün bekledik. 
lstanbula bir vapur bularak 
Yunanistandaki mecburi misa• 
firlikten kendimizi kurtardık. 
lzmire vapur bulunmamasından 
çektiğimiz yetmiyormuş gibi 
bir de Yunan gümrük memur
larının girerken ve çıkarken 
eşyalanmızı yere yığacak şe· 

kilde araştırmağa tabi tutmasa 
cidden ıstırap vericidir. lstan• 
bul gümrük salonunda gördü· 
ğümüz centilmence muamele 
karşısında da sevinçten gözle
rimiz yaşardı." 

lskenderiyedeo dokuz günde 
lzmire gelebilen arkadaşımızın 
başından geçenler bu hat için 
herşeyi anlatmağa kafi geldi· 
ğinden hiçbir mütalaa ilavesine 
lüıom gönniyoruz. 

Vilayet encümeni 
Vilayet daimi encümeni, dün 

öğleden evvel Vali Fazlı Gü
leç'in başkanlığında toplanarak 
mevcut işler hakkında icaheden 
kararlan almıştır. 

Daireler tatil 
Resmi devair dün öğleden 

sonra tatil edilmiştir. Memurlar 
yarın öğleye kadar çalışacak· 
!ardır. 

Dün 1936 senesinde idik. [ 
Bugün 1937 deyiz ... 
Bir gün farkı ile koca bir 

sene ademe karışmıştır. 
Yeni yıldan heı kes birşey 

bekler. Hiç birşey beklemedi· 
ğini iddia edenler bile .. , insan• 
lığın mukadderatı budur: Dai· 
ma beklemek... Daima ümit 
etmek •. Dün meteliğe kurşun 
atarken bugün servet denilen 
anka kuşunun kolaylıkla baş
larına konduğunu gören vatan· 
daşlar bile yeni yılı ne kadar 
büyük ümitlerle beklemişlerdir. 

Şairin dediği gibi: 
"Ümit cihandan da büyük .. " 
"Bn kanaatle her mesleğe 

mensup Vatandaşlar arasında 

bir küçük röpertaj yapmak 
hevesine kapıldım. Bugün, bu 
saatte, sevgili yuıddaşlarımdan 
her birinin yeni yıldan neler 
beklediklerini öğrenmek el
bette meraklı bir şeydir. Bu 
yazımla bu merakı kısmen tat· 
min edebilmişsem ne mutlu 
baoa ... 

Vallmlzln temennileri 
işe baştan başladım. llkönce 

valim ·z ve parti başkanı Fazli 
Güleçin fikirlerini öğrenmek 
istedim. Fazlı Güleç beni se· 
vimli bir nezaketle kabul ede· 
rek düşüncesini şu veciz ci-m 
lelerle anlattı: 

- " Yeni yıl çiftçilere ve 
bütün müstahsillere uygun şart• 
lar içinde geldiğine göre geç· 
mişlerindeo daha üstün ve da· 
ha dolgun bir refah yılı olma· 
sını, vatanda ve cihanda saa· 
det ve huzur yaratmasını di
lerim • ., 
Antakya va lskanderun 

Viliyet daimi encümeni aza· 
sından Foçalı Sım: 

- Antakya ve lskenderunun 
istikliline kavuşmasını candan 
dilerim. 

Sayın hocanın kılıbık olup 
olmadığım bilmediğim için ikin
ci anusunu yazmamağı tercih 
ettim. 

Dünya sulhu 
Parti ilylln kurulu daimi 

encümeni azasından Mehmet 
Aldemir: 

- Dünya sulhunun devamını 
dilerim. 

TOrklyeden örnek 
alsınlar 

Doktor Abdi Muhtar: 
- Yeni girecek seoeden ne 

bekliyorsuouz diye soruyor
sunuz. 

Biiyük harptenb ri; birdaha 
dönmemek üzere giden bunca 
senelerin hiç birisi insanlara, 
hasretle beklediği şeylerden 
hiç birini getirmediğini gördük
ten sonra, bu yeni girecek 
seneden bir şey beklemek 
abestir. 

Yeni girecek seneden nete· 
menni ettiğime gelince; 

- Avrupa devletlerini idare 
edeo başlara, Türk milletini 
idare eden başların taşıdığı 
samimi su hseverlik ve hilesiz 
dostluk hiı;lerinin ilham edil· 
miş olmasını temenni ederim . ., 
PUrUzsüz muvaffakıyet 
Parti ilyön kurul ve vilayet 

daimi encümeni azasından 
avukat Ekrem: 

- Yeni seneden isteıliğim 
ve bekledil<lerimi anketinizin 
bana ayırdığınız yerinde sığ• 

dırabilmek için hulasaten diye· 
bilirim ki; Türk milletinin milli 
arzularında ve medeni vaz;fe. 
!erinde, başımızda Atatürk'ü
mü:r. ·olduğu halde pürüzsüz 
muvaffakıyetini dilerim. ,, 

Emellerimiz tahakl:u'k 
Etmelldlr 

Vali Muavini Cavit : 
- Yeni yılın sulh ve mille

timiz için refah ve feyz ve be
reket yılı olmasını, milli ba
kımdan emellerimizden biri olan 
Sancak meselesinin milletimizin 
arzusu dahilinde halledilmesini 
temenni ederim. " 

Çok ı,ıer yapac2'ğız 
Belediye reisi Doktor Behçet 

Uz: 
- Y t>nİ yıldan beklediğimiz 

yok, yapacağımız işler pek 
çoktur. Geçen senelerin tecrü
beleri yeni sene için hızımızı 
arttıracaktır. Ve buna lam 
manaaiyle hazırlanmış bulunu· 
yoruz; 

Yeg6ne arz~muz 
Emniyet direktörü Salahetıin 

Arslan Kordul: 
- Yeni yılın bütün milleti

miz için refah ve sandet ile 
dolu olmasını ve milli emelle· 
rimizin tamamen tahakkuk 
etmiş olduğuou görmek yega· 
ne arzumdur. 

Refah daima refah 
Hususi muhasebe direktörü 

Adil Sayar: 
- Evvela memleketin bol bir 

refah ve saadete kavuşmasını 

halkın refahının artmasını, zi. 
raat ve ticaretin geçmiş sene
lerden daha verimli olmasını 

.TAYYARE SiNEMASI 
l•W••••••••••••••••••••• 

Telefon 3151 
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istemek benim için her isteğin 
başındadır. 

* •• 
Emniyet yardirektörü Ismail 

Güntay: 
- Cumhuriyet devrinin baş

langıcından bugüne kadar çok 
feyizli giden bütün memleket 
işlerinin ve gençliğin mesaisi· 
nin daha verimli olması, halkı· 
mızın refahının bir kat daha 
artması gönlümün en samimi 
dileğidir. 

Köylü ve şehirli 
Ziraat mücadele müfettişi 

Nadir Uysal: 
- 937 Yılı içinde köylünün 

içkiden kendisini kurtarmasını. 
bol kl!zandığı zamanlarda is
rafat yapmamasını. 

Kasaba ve şehirlinin hahve
haneye devamdan ve oyundan 

- Sonu 4 11cü Sav/ada -

Hearsl'ın serveti 
Şimali Amerika daima en 

büyük servetlerin memleketi 
idi. Buhran vaziyeti değiştir
memiştir. Son bir istatistige 
göre geçen sene Amerikada 
senelik varidatı bir milyona va• 
ran 3 milyon kimse vardı. Sa· 
yısı tabii daha az olan birçok 
Amerikalılar da bir milyondan 
fazla İrat sahibidirler. En zen· 
gin Amerikalılardan biri meşhur 
gazeteler kralı Hearst'tır. Se· 
nelik iradı dokuz milyon doları 
geçmektedir. 

Bütçelerin sıhhati ~amına 
Tütün umumi bir istihlak 

maddesi olmadan ne kadar 
takibata uğradığını bilir misi· 
niz? 1620 senesinde Fransa 
kralı Lui tütünün eczaneler· 
den başka yerde satılmasını 
menetmişti. Muhalif harekette 
bulunanlar ağır cezaya çarptı-
rılırdı . Fakat bunlar diğer 
memleketlerde tatbik edilen 
cezalara nisbetle ehemmi· 
yetsizdi . lngilterede, tütün 
zer'iyatını memlekete sokan 
Sir Valter Ralleigh kral Jakob 
emriyle başı kesilerek idam 
edilmişti. 1608 de papa Urben 
tütün istimalini menetti. Rusya· 
da Grandük Mişel Fedorriç 
tütün içenleri kamçılatır, tek· 
rarı halinde dillerini kestirirdi. 
Dördüncü Mehmet 1670 de 
tütün içerken yakalananları 
boğdururdu. Bütün bu tazyik· 
lere rağmen tütün zafıor ka
zandı. Şimdi hükümetler usul
J.,rini değiştirdiler. Tütünden 
gittikçe daha ağır resim alıyor· 
lar. Müstehliklerin değil, fakat 
büdçelerin sıhhati namına,.. 

!En ihtiyar at 
Dünjanın en ihtiyar atı ln

gilterenin Sil'--\ adalarında 
yaşıyıp ve 48 yaşındadır. 40 
sene müddetle ayni arabayı 
çekmiştir. Bu atın sahipleri 
şimdi onun uzun ömrünü kut
lu!amışlardır. Hull şehrinde de 
47 yaşında diğer bir at yaşa
maktadır. Yani, koşu ıstılahı 
ile, uzun ömür sahasında bu 
iki hayvan atbaşı beraber gel
mektedirler. 

Yangın 
ltfa:yemiz.in gayretile 

hemen bastırıldı 
Bugün 14,46 da Göztepe 

tramvay caddesinde lzmirli 
Talat'ın 900 sayılı evinin alt 
katındaki çamaşırhanesinde ça· 
maşır yıkanmakta iken ocakta 
fazla miktarda yakılan ateşin 
hararetinden birinci, ikinci ve 
üçüncü katın bacaya bitişik 

olan hatılları tutuşarak ateş 
ikinci ve üçü,.cü katın tal.an 
tahtalarına sirayet etmiş ise de 
derhal itfaiyenin aldığı tedbir
'"' sayesinde tevessüüne mey
dan verilmeden bastırılmıştır. 

Ev altı bin liraya, eşyası da 
beş bin liraya sigortalı idi. Za
rar elli lira kadardır. Ateşin 
bastırılması esnasında başta it
faiye kumandanı lbrahim ol· 
duğu halde bütün efradın gös
terdikleri dikkat ve itinaya ila
veten zabıtanın aldıılı tedbirler 
cidden takdire şayan görülmüş, 
ateş evin kirlenmesine bile 
meydan verilmeden söndürül
müştür. 

Bir maç 
Adana felaketzedelerine 

Garip bir muhakeme tarzı 
Thomas Truce adında bir 

haydut son günlerde Şikagoda 
muhakeme edilmiştir. Tbomas 
cürmü meşhut halinde yaka
lanmadığına göre kendisine 
atfedilen suçları inkS.r edi-
yordu. Şahitler de ken-
disini tanımakta o çekini-
yorlardı. Haydudun cinayetler 
dosyası pek yüklü olmasına 
rağmen ortada bir delil olma
dığından beraeti muhakkak 
görünüyordu. Hakim haydudun 
hapse tıkıldığı gündenberi 20 
kilo kaybetmiş bulunması hase• 
bile şahitlerin kendisini tanıma· 
dıkları muhtemel olduğunu dü· 
şünerek Thomas Truc'un eski 
sıkletini kazanacağı güne ka • 
dar hapiste kalmasına karar 
verdi. Belki o zaman bir mah· 
kümiyet kararı vermek kabil 
olacak ..• Ne garip muhakeme 
tarzı .. , ....................... . 

1..937 
Hangi yılınıza benzer? 

Senelerinizden hangisinin 
1937 ye benzediğini bilmek 
ister mi~iniz ? 
Şunu iyice hatırınızda tu· 

tunuz ki bu küçük oyunda 
aşağıdaki rakamlardan : 

4 - Hadiselerin gerçek 
tarafını. 

8 - Tali ile talisizlik ara
sındaki müvazeueyi 

12 - Yükselmeleri ve su· 
kutları 

19 - Hastalıkları 
30 - Kaderin payıuı, 
Teşkil eder. 
Hesabı şöylece yapınız : 
1937 - 4 == 1933 
1933 senesi size ne kazanç 

temin etmiştir? Herşeye rağ
men 1933 5,;nesindeki teşeb
büslerinizden ne netice aldı· 
nız ? 1937 senes"nde aynini 
ümit edebilirsiniz. 

1937 - 8 == 1929 
Bir de 1929 senesini hatır· 

layınız. O sene sizin için 
talili mi talisiz nıi olmuştur? 
Bu yıl da ayni neticeyi bek· 
liyebilirsiııiz ? 

Yükselme, sukut, sağlık ve 
kader için de ayni hesabı 
yapabilirsiniz. .. 

Uöy:ece meşum tefehhul· 
lerden kendinizi koruyabilir· 
siniz. 

,:...=:..~t:=:===ı;ı;:= 



rate i Sperco 
Vapur Acentası 

Acentemize ait tele
fon numaraları bir ka
nunusani 1937 tarihin
den itibaren aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

2004 numara yerine 
4142 . 

2005 numara yerıne 

4221 telefon numaralan 
ikame edilmiştir, 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. T eL 3956 . 

Evi: Köprü t'apur iskelesı 
Berat apartnnaoı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

KINAKQL KK:_a 
cevheridir. lştihasızlıkta, za
iflikte, ınracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazım Hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda liınt 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hüzım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 
~ 

' Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a [min 
Kağıtçılar 

Avrupada yaptığı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has
talarım bergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 h.3 (2298) 
.. ~ .. , • 

N. V. 
w. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
CHIOS vapuru 23 birinci 

kaaunda bekleniyor. 26 birinci 
kanuna kadar Rotterdam.Ham
burg ve Bremen için yük ala
caktır. 

_..,.. .... BJ?&~ ... ~-

American Export Lines 
The Export Steamship Corpo

ration - Nevyork 
EXMOUTH vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limam için yük alacakttr. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükref 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

----~19fl8~•-
American Export Lines • The 
Export Steamship Corporation 

Pireden kktarmah 
EXCALIBUR vapuru 18 bi· 

rinci kAnunda Pireden Boston 
ve N evyork için harekt;t ede
cektir. 

Seyahat mllddeti 
Pire • Boston 16 gündür 
Pire • Nevyork 18 trllndür. 

•• l8J •• 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. lskende• 
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanlar1 için yükliyecektir. 

.. , ® •• 

Armement H. ScbuJdt - Hamhurg 
TROYBURG vapuru on se

kb: ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yiik kabul eder. 
~ 

Johnston W arreo Lioen Ltd. 
Liverpool 

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

V apurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No .. 
2007 - 2008 

1 n 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Dai.mon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvannda 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

me 
AVNİ NURİ 

Montajları iki 

• 

B JO ID 
kullanınız ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciğerler için bava ne ise diş-
ler için de RADYOLİN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 

ciğerlere de bava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 
temiz ve beyaz dişlere de 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kanı, RADYOLİN ağzı temiz· 
ler. Havasız kalan en sağlam 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD
YOLİN ile fırçalanm•yan te
miz ve beyaz dişler de öylece 

sararmajfa ve çürümeğe 
mahkumdurlar. 

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

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarıom en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA. 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 

Olivier. Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
İRiNCİ KORDON REES 

BJNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
ADJUTANT vapuru 22 ;kin· 

ci kanunda gelip Londra iç.in 
yük alacakbr. 

LESBIAN vaputu ikinci ka
nun İptidasında Londra ve 
Hullden gelip yük çakarıp ayni 

zamanda Londra ve Hnll için 
yük alacaktır. 

· GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
vershm gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool hatta 

EGYPTIAN vapuru 26 bi
rind kanunda Liverpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara· 
cakhr. 

ALGERIAN vapuru on ikind 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracakhr. 

Deutscbe Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı• 

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Diş hekimi 

1 

llortaçsu 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. H:ıstalarını müs• 
takil olarak kabu! ve tedavi 
eder. 

T e?efon 2946 
1-26 (2101) 

~--------------' 

Diş tabibi 
k Muayenehanesini 2 mcı 

Heyler So. Hamam karşısın· 
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 

Hususi muallim 
ilk ve orta okııl talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin bergün sa· 
at 16 • 18 e kadar Yeni As11 
idarehanesine müracaatlar1. 

13- 13 H 3 ,_mm ____ .., 
Eczacı Kemal Kamil 

AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
sokağı köşesi 

F,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

Beyler 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokuculuk 

kafelerini kullanıoız 1 Alemini taıırtm•ş bulunmaktadar 
Grlpln ; Bntnn ağrı, sızı ve Hilileczaneıini, eczacı Kema 

sancıları keser. Kimili işindeki ciddiyeti, kolon-
Grlpln : En şiddetli baş ve yalarını lzmirlilere sorunuz. 

diş ağrllaıını sür· Yakın ve benzer isimlere 
atle dindirir. aldanmamanız için 

Grlpln : Nezle, grip ve ro• şişeler üzerinde Kemal 
ınatizmaya kar11 Kamil adını görmelisiniz. 
çok müeHirdir, 

BRIPIN kaşelerinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tertih edinir , 

, 1 ,. 

. 
c. • .. ... ' :- • • -,,~"... • ~ .. .. 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZlYliR Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tz& lzmı.

Tek ve müteaddit kath pamuk iplikler, boyanır, kaster
leuir, katlanır lurmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMlZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

MERK.KZl : HERJJ.N 
Almanyada 17fJ Şubest Mevcuttur 

lStH mayo ve ihtıyat l\kçeıı 
165,000,000 Haybemıuk 

Türkiyede ~nbelerı: lS'l'ANBUL ve lZMIR 
.Muırda Şul>eJerl ° KAHlHE ve lSKI~NDKUlYE 

Her türlü bankll muaıoeJatnı ifa ve kalıul eder 
c .ALMANYAJ>.A suyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

<1hvP.n ijeuıtle IO:Oı8TJUtMARK Ratılır. > (1)-lı 

MESERREEÇİ oğlunun mağazalarııla gelmiştir. 
haşla nacaktır. kadar ikıual cdilert~I{ •• gunc 

İki tip motör : Beygir- Beygir 
satışlarına 

Kuvvet, konomi, Güze ik, Sür'at 

TELEFON No. 3513 TELGRAF : IZMIR, AVNİ ADRES : Büyük Kardiçalı han altında dairei mahsusa Nuınara 20 - 21 
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ispanya asileri partiyi kaybetrr.işlerdir 

Sallhiyettarların kanaati budur 
Alınanlar asileri muzafferiyete eriştirmek isterlerse 
7 5 bin kişiliK koskoca 
Italya ve Almanyanın 
Paris 31 (Ô.R) - .. Pari11 • ~ 

Soir" ispanya meselesinin son 
vaziyetini şöyle gösteriyor : 
Londra ademi müdahale komi· 
tesi alaylar ve tenkitlere sebep 
olmuş olabilir. Bununla beraber 
bu komite sulhun fimdiye ka· 
dar kurtarılmasına yardım et· 
mittir ve çok muhtemeldir 
ki onun sayesinde ileride 
de sulh korunabilecektir. 
Eğer bazı devletler ispan
yaya gönllllil ve silih gön
dermekle ıu veya bu tarafın 
ıaferini t~min edebileceklerini 
ummuşlarsa bu bir hatadır. 

Hitlerin Burgos hükümeti neı
diadeki mümeHiJi olan General 
Taupfel Hitlerden gizleme
mi tir ki lıpanyada asileri 
muzaffer kılmak için Alman• 
7anın 75 bin kişilik tam bir 
•efer kuvveti g6ndermesi la
zımdır. Böyle bir ordunun 
nakli için lizımgelecek va
sıtalar, bunun sebep ola
cağı masraflar düşünülsün ve 
nihayet bu ;, hakkında ne 
de olsa gelip Londra komi
tesine hesap vermek za
rureti de ilave edilsin, pel<ili 
takdir edilir ki bu vaziyette, 
taraftarlarının sabırsızlığına 
rağmen, Hitler böyle ağır bir 
mes'uliyeti yüldenmeğe pek can 
atıyor değildir. Bahusus ki ltal
yaya dönünce onu da mütered
dit bulmaktadır. 

Falcat diğe .. taraftan Fransa 
Ye lngiltere de pek fazla şey 
istememelidirler. Dik ta törleri 
geniı ve ıulb için teblükeli te
ıebbüslerinden vazgeçirmeye 
muvaffak olurlarsa iyi bir ıey
dir. Ancak kiğıt üzerinde ka
bul edi!ecek müfrit taleplerde 
bulunmamahdırlar • O :zaman 
ispanya dahili barbı lıpanyol· 
lana kendi vasıtalarına münha11r 
kalınca, bunların ·mazide ol
duğu gibi· boğazlaımaktan 
cayacakları tahmin edilebilir. 
lapaoyada yığın halinde müda
halenın önü alınır1a Avrupa 
aulbu kurtulacak ve hariciye 
nezaretleri vakıt kaybetmemiş 

olacaklardır. 
Pariı, 31 ( Ô.R ) - .. Petit 

Preyençal" yazıyor: Bir ay ev
vel, yalnız Frankonun taraftarı 
o'an mürteciler ve F aıiıtler 
değil, birçok cumhuriyetçiler de 
-birincileri ıev.nçle ve sonun
cuları elemle- Franko'nun par
tiyi kıtzanmak üzere olduğunu 
sanıyorlardı. Bugfin vaziyet 
değişmiştir. Blum Hıtlere daha 
ileri geçi!emiyecek bir hudut 
olduğunu göstermiş, Edtn de 
Mussolın ye Balear adalarında 
ltalyanın yerleşmesine taham-
mül edemiyeceğini anlatmıştır. 

Bu ihtar!ar diktatörleri düşün
dürür. Avrupanın ekseriyet.ne 
ko'ay kolay me)dan okumıva
caklardır. Bunun neticesi ade
mi müdahalen;n takviyesi, gö
nlilltı sewkiyatının keeılmesi ve 
men'i olacak:ır. Bu karar Av-

rupadaki kanlı kibusuo sonu 
olabilir. 

ispanya beynelmilel kavga'a
rın dö w? iiŞ meydanı o'maktan kur 
tulur. Bu neticeye varma '-< iç'n 
Edenin Cuma akşamı Avam 
kamarasında bulduğu formüle 
uyarak, in"nla hareket ve ce
saretle sebat etmek kaf ı dir. 

Berlin, 31 (Ö.R) - Hitlerin 
başlıca müşavirlerini Berştet
gaden'de topladığı haberi tek
z.ip edil iyor. Şansölyenin yılbaşı 
tatilinin l 1 son Kanuna ka
dar devam edeceği bildirilm~k
tedır. 

ITAL YA HENÜZ CEVAP 
VERMEDi 

Roma, 30 (Ô.R) - ltalya 
bükümeti Fransız - lngiliz te
ıebbüsüne henü:z cevabını b:J. 

dirmemiştir. Fransız mabafili 
bu cevabın kaçamaklı olacağını 
tahmin ed yorlar. Yani ltalya 
prensip itibarile lngilterenin 
ve Fransanın teıebb:.ısüne işti

rak etmekle beraber birçok 
ihtiraz kaytları ileri sürecektir. 
Hariciye naıırı kont Cianonun 
dün Almanya ıefirile yaptığı 

mülakatın neticesi ltalyanın 

hareket hattını değiıtirme•i 

olmuştur. Von Hassel ltal
yanın ispanya me!lelesinde 
Almanyaya karşı kabul ettiği 
taahhütleri aıimldir bir 1 ıanla 
hatırlatmış ve ltalyayı ayrı bir 
şekilde hareket etmemeğe da
vet etmiştir. 
lTALYA VE ALMANYANIN 

CEVABI AYNI OLACAK 
Paris, 31 (Ö.R)- l\omatlan 

gelen haberlerden anlaşaldı~ana 
göre ltalya ve Alo1anyanın 

cevapları birbirinin tamamile 
ayni olmasa b le b iç olmazsa 
birbirine benz yecektir. Berlin· 
den bildirildiğine göre, general 
von Seektin cen z ! merasim:n
de bulunmak üzere Berline 
dönmüş olan Hitler cnüşavirle

rile göriifmiiftür. 2-lnoedilcli--· 

ğine göre ispanyaya gö
nüllü sevki me~elesinde şan
sölye istelcsiz bir cevap 
vermekle beraber ordu ve 
har ciye mahafilinden verilen 
iht iyatlı taniyelere uygun bir 
şekilde hareket edecek ve ls
panyol mil iyetçiferine gen:, 
mikyasta ve açıktan açağa yar
dıma kalkışmak gibi teblükeli 
bir yola girm:yecektir. Yani 
Hitler, ~eneral Frankonun iste· 
diği y ığm halinde tal<viye kuv
vetlerini göndermekten ve Al
man ordurnoun muntazam kıt'a
laranı lspanvol işine karışbr
maktan sakınacaktır. 

Paris, 31 (Ô.R) - Hariciye 
nazırı Delbos Rusya ve Polon
ya sefirlerini kabul etmiştir. 

Roma, 31 ( Ö.R ) - Bnı 

8U1gosaan ve Maa1iaac11 ıkı ma1Lzaıa 

mahafılde zannedildiğ ine göre, 
ispanyada ademi müdahale 
için Paris ve Londra hükümet· 
lerince yapılan teşebbüse İtal
yanın cevabı cum11rtesi veya 
paıar günü lngiliz ve Fransız 
sefirlerine tebliğ edılecektir. 
Bu cevabın metnine gelince; 
ltatyan ve Alman notalarının 
son günlerde çıkarılan bazı 

ıayialara aykırı olarak birbi· 
rının hemen hemen aynı 

olacajlı tahmin edıliyor. Fran
aa ve lngilterenin teklif
leri ltalya ve Almanya ile 
Porlekize eski miilabazalarını 
hatırlatmak fırsatını verecek 
ve bu üç devlet yeni yapılan 

teşebbü<;ü bir prensip itıbariyle 
kabul etmekle beraber bazı 
itirazlar serdedecek ve ademi 
miidahalenin " totobiter " top 
yekun o!ması için bazı şartlar 
koyacaklardır. 

Bıı hususta bir maka1e neş · 

reden Vatikan organı "Oner
vatore" gazetesi de aynı ne
ticelere varmaktadır. 

GAZETELERiN 
MÜT ALEALARI 

P!.EJs 31 (~.il) - Almanya 

ve ltalyanın cevapları beklenir
ken gazeteler bu cevapların 
muhtemel mahiyetini muhtelif 
şckil ' errle tefs:r ediyor'ar. 

"J mrnal,, gazetesinın istih
bar atına göre cevap'arın ya· 
kında verılmesi beklenmekte
dir. BerJin ve Romadan gelen 
ilk haber'er bu cevapların müs
bet muhtevası hakkınd.,. timdi· 
den sarih bir fikir edinmeğe 
müsait değildir. Her halde ba~ı 
noktalar şimdiden muhakkak 
benziyor: Paris hükümeti 
ltalya ve Almanyadan bek
lenen cevap bugün veya ya• 
rrn, yani yılbaşında gelmiş 

o lursa hayrete düşmiyecektir. 

D.ğer taraftan besbe1Jidır ki 
Roma ve Berlin danışıklı ha· 
1'f'ket ediyorlar ~e iki bükü-

metin cevabı, aralarında an
laşmayı müteakip, yazılmış o'a
caktu. Somurtkan bir ta\'ır 
takanmağa önce pek istekli 
görünmiyen Romada Seriinin 
tesiri kuvvetli o!arak kendini 
hissettirmiştir. 

Sosyalist "Populaire" gazetesi 
bu fikirde değ'ildir. Bu gazete 
otorit~r bükümetluin sürün-
dürme manevruını üzerine al· 
makta ve şunları ilave etmek· 
tedir: Alman ccvabmın kanunu 
saniden önce beklememelıdir. 
Her ne kadar Berlinde gene· 
ral Von Seektin cenaze mera· 
siminde bu unmak üzere Hitler 
Be rştesgadenden harekt:t et~ 
mişse de acele cevap verm ye
cektir. Almanyn - ltalya - Por
tekiz bloku vakıt kazanmağa 

çalışıyor. Nasıl ki geçen ağus
.osta da aynı şekilde hareket 
etmişti. Fak at ümit edılebilir ki 
lngiltere ve Fransa bu 
oyalama manevrasına müsaade 
etmiyeceklerdir. Büyük lngilix 
liberal gazetesi "Manchester 
Guardian" ın miltalaası da bu
dur: ispanya için Faşist tehdi-

dinden kurtulmak Ü%ere hiT tek .. 

JJeuJUeqtıiknde HUUlln vuı~ı 
çare vardır. Bu da lngiltere ve almak ve böylece Fraoaayı 
Fransanan nihayet ademi mü- bareketaizliğe mahk6m ederek 

dahale paktıoı saydırmalnıdır. Çekoalovakyaya karıı serbestçe 
O va kıt, ispanya asileri kendi- bir darbe indirmek hülya•ında-
lerini sun'i olarak J•ffttan ok- dır. 

ıijenden mahrum kalacaklardır. "Pelit Parisien" FransanıD 
" Humanite " komünist ga- vazıyetini yeniden hat rlah• 

zete~i de Berlio ve Romanın yor: Fransa ciddi bir kon• 
oyalama manevrasımn sebebini trol için Londra komitesinin 

şöyle anlatıyor: Kazanılan fır- kararlaşhracağı her tedbire ha-
sat Hitlere asilere malzeme ıırdır. Hatıl harp malzeme•İ 

göndermek imkanını veriyor. ve gönüllü geçmemesi iç'n Is-

Bu vardım birkaç gündenberi panya hudutlarında yapı lacak 
şimdiye kac!ar misli görülme· bu mürakabenin kendi topra-
miş derecede yığinla bir bal a l- ğma da şamil olmasını Fransa 

mıştar. Alman ordu şeflerinin reddederek ademi müdahale 
bu hareketine muba:if olmaları siy11setinin tAm muvaffakıyetine 

mümkündür. hizmet edecektir. Fakat tabii-

Fakat şansölye şimdi ordunun dir ki bu külli yardım, ancak 

fıkrini ihmal etme~e karar ver- dığer devletlerin şahsi menfaat 
miştir. Hıtler ispanya-Fransa takip etmediklerini bedihi bir 

hududunu Atlintıkten Akde- tekilde göıtermit o:maJarı ıar· 
nize kadar kendi işgali altana tiy!edir. ....... 

lngiliz başvekili yeni seneye 
girerken görüşlerini anlatıyor 

Londra, 31 (A.A) - Baıbakan Baldvin yeni ıeoe müoasebe

tiyle mubafa:zakir partinin başlıca tefekklillerinden b iri olaa 
Piomise Bagnee gönderdiği bir mektupta Büyük Britanyanıa 
geçen sene zarfında ekonomik sabada büyük muvaffakıyetler 
elde ettiğini yazarak diyor ki: 

Dıt işleri hllkümetin başına pek çok iş aç~ışbr. SilAblanma 
programı biç biı lngiliz bükümetinin kaçmamıyacatı elzem bir 

iştir. Hiç bir ecnebi devlet lngiltere tarafından taarruza uğra• 
maktan kork mamah~ır. Sılahsız olan ve müdafaa vaıntası ba
lunmıyan b r millet taa.ıruıu davet ve mütearrııı teşvik eder. 

Yeni senenin lngiltere için bir bereket senesi o1maıını temenai 

ederiı:ı. 

Belgrad - Sofya anlaşmasının yakın
da imzasına jntizar ediliyor 

Belgrad, 31 (U.R) - .. Petıt Parısıeu,, muhabır.nın salahiyettar 
makatn:ardaıa cğrendiğine göre Yugc,slavya • Bulgaristan arasın· 
da aktedilen dosUuk muahedesi yakında imza edilecektir. Eyi 
haber alan dairelerde bi ldirildiğıne göre bu yeni diplomatik 
vesıka balkan antantına dahil bütün hükümetlerin ve Fransanın 
tam muvafakatiyle elde edilmiştir. Yu~oslavya ve Bulgaristanan 
münasebatı bu suretle sağlam ve devamlı bir esasa dayanacak 
ve bu dostluk muahede!6İ sulh eserıne ve beynelmilel iş bera• 
berliğine kıymetli bir hizmet teşkil edecektir. 

Bükreş, 31 (Ô.R) - Maarif nazarı Konstantin Anjo!esko yıl-
batı!!,d~D- 1011ıa.Eranaar.a~e"lı _iki haft~ ka~~caktır. 
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' Kanunu .. nl tea.7 

Dil bahlslerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
ilim lelekklsl ile bir a•la 

irca edlleblllr mi ? 
-3-

Yazan: Avni Ulusay 

Saitler 
S . · · k ndı's·ınde mek-aıt, sezımı e . 

mun olarak saklayan sest:r .. 
Samit, ancak bir ~ait yardımı 
ile se:ıiınteoen sestır. 

Bu ifadeyi şöylece tahkik ve 
tecrübe edebiliriz : " A ,, ve 
,. B ,, harflerinden her birjsi 
tek başına birer sestir. Sait 
harfleri " A ,, sezimli olabi!· 
mek için ya doğrudan doğru

ya " h, b, ş " gibi b'r samit ile 
birlikte söylenmelidir; ah, ab, 
aş gibi ynhut gırtlak harfleri
nin mülhohkı olan: " ğ, h, y ,, 
geniz harflerinden birisini, giz
li olarak beraberinde taşıdı
ğını sezdiren bir ten ile. ve 
med, uzunJuk, veya istitale 
ile söylenmiş olmalıdır. Hayret, 
tazım, korku, sürur, elem ve 
keder ifade eden yolda söy
lenen "A,, lar gibi .. 

Samit harf olan \B) ve omm 
gibi diğer samitler ise söyle
oebilmek ıçın, kendisinden 
sonra bir sait gelmelidir. 

A+B=ab, (söz) 
B+A=ba, (söz) 
C+e=Ce, ,, 
Düsturlarında olduğu gibi .. 
işte yukarıdaki düsturlardır 

ki önce yazdığımız: 
Madde + hareket= hayat 
enfus + tevettür=hüviyet 
Düsturları ile karşılaşaralt,dil 

YaıJığının - yani, dış ~·e İÇ alem· 
leri ihtiva eden hayat 
ve h&•iyetin ifadesi demek 
olan nutkun, bedibelere müste
nit nazariyesine vücut verir .. 
Bu nazariye ile idrakimizin en 
basitten en mürekkebe kadar 
!;"';. ...!..d-•aa• .. eıüv.r, .a.a :- ıtade-
mizi tespit de!füiıH •• 

Bu nazariye ile, önce harf 
ilmini, sonra sarf ilmini elde 
ederiz ki dil ilmi bu ikisinin 
hasılası dır. 

-2-
HARF iLMi 

Eskiler, harf iJmi üzerine 
•burufiyan,, mesleği adile bir 
felsefi meslek lrnrmuşlardı. 
)skolastik bakımdan bu harf 
ilmi ile bütün beşeri mukad
deratı ve ilim asıllarını keşfet
mek daiyesine düşmüşlerdi. 

Davamızın böyle bir ilim ile 
aJalıası yoktur. Biz, müspet 
yolda yürüyerek, teknik bir 
neticeye ermekle hedefe vara
bileceğimize kailiz. Bu sebeple, 

batıni olgunluk melekesine da
yanan bilim ve ilimlerden ziya
de, fiziki, istikrai ve istidlai 
kanun ve kRide!ere güvenerek 
yol alaca!:, gayemize varacağız. 

-S01m Var-
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

T. R. ARAS 
lstanbula döndü 

~1Nede_n_m_ii_sa_a_de etmişler? 
· Jstanb:i~- · Ameri a. hariciye nezareti ispanyaya 

N şereflendirdi er ~ ihracat izni hakkında izahat veriyor 
lstanbul, 31 (Yeni Asır -

Telefonla) - Sabahın saat Va~n, 31 (Ö.R) - a· u karar eureti ôutimüuleki bal ı ütün vaziyetlerde, ihraoatçı· 
üçünde şehrimize ge!mek riciye neıareti Paris, Londra, için tatbik edflecek mahiyette larm sil5h, mühimmat ihracı 
üzere husuı;i trenle hareket Roma, Berlln, Moskova ve dejjjldir. için ruhst istemelerinin, va-

k Ş f At t .. k f 'it. h ·ı b"l k tanperverıikleıine müra~aat eden Büyü • e . . . a ur , Vala.,.,_ sefirlerine, itimat•ı msacat ru fiah verı e ı ece edilerek ônüne aeriJmişfir. İh-
o uı<aa.ı t.met ere ıue~wt racatçı s1lah fabrikatörlerinin 

altşam liıerı şehr mızı şeref- ,. ld '-'-- bnltu ı B'-' :ı halleri tayin eden hükümlere c< J" 

lendirdıler. Büyük St:fe Na· .~ d ı u L.•1 •• t• • ı...... göre: Her istiyecek şahsa silah 
• , ev e u mu,mme mın ... ya~;:ı- iş birtği sayesinde h\ikümet 

fıa V eltili Ali Çetinkaya ~·, ve mühimmat ihracı için ruhsat 1 d h 
1 . :ı ya tny,.are ihracatı için ruhsat spanyctda bir ademi mü a a e 

N refakat etmektedır. verilir. Ancak silah ve mühim· · 1· t k" d b·ı · •=- f ver.eğe ne sebeple mecbur sıyase ı a ıp e e ı maşl.UC. a-
... az;c~ Ylt:lU!~.D".71ZTLZJ- knldığıoı izah etmeleri ifin mat lhr.at.nhnın bir Amerikan kat buD&ardan Robert Hevos, 

Mug ... )ada ti;tu•İ n ı· B kaooooyla veya birleşik devlet· hüldimetçe verilen izahata rağ-
u ta ımat vermiştir. u talimahn men, meşru bir hak diye ruh-

1 :-a n ad 1 metni pMlar: lerce akiedilmiş bir muahede sat r.lde etmek noktasında ısrar 
K Hariciye nezareti Bilbaoya ile yasak edilmiş olduğu haller etmiştir. 

Muğlo, 30 (A.A) _ Muğiada göndcrıknek üzere 2,770,000 mtıstesnadır. ispanyanın vazi- Hükümet bir Amerika va-
salılacak tütürı kalmamıştır. dolar kıymetinde tayyare ve yetinde bu istisnalardan !ıiç tandaşının devletin siyasetine 

tayyıne motörü ihracatı için birisi mevcut olmadığından muhalif olan bu hareketini te· 
Bu y.I yalnız tütünden il içine ·· 1 k 1 t F 1- t 'h 

ruhsat vermeğe mecbur kal- ruhsat elde etmek hakkı in- essur e arşı amış ır. a11a ı -
do··rt milyon lira rrirmiştir. Tü- _.,,, d. ] d racı ı·çı·n ruhsat ı"sti'bsal edilen "' mıştır. Büdfğiniz gibi, kongre kar eauemeı ı. spanya a va-
tüncülerin yüzü gülmüştür. ye- taı afından kabul edilen bir ka· ziıet kanşltğ"ından beri bükü· tayyareler ye~i olmawğından 
ni yıl tütiin erinin hazırhgw ına . I }Ah •• h. ve iyi bir vaziyete sokulmaları 

rar ~ureti muhasımlara glinde· melin spanyaya sı" • mu ım· zamana ba§'h olduğundan bun-
şimdiden baş!nnmıştır. Gelecek rilecek silah ve harp malze- mat, tayyare ve saire ihracatı ların sevki ancak iki ay sonra 
yıl ekim n1ıntakalarının fazla mesi üıerine ambargo lıonuJ- hakkındaki hattı hareketine başhyacak ve altı aydan evvel 
olacağı unıu uyor. masını emretmektedir. Fakat dair birçok sualler alınmıştır. bitirilemiyecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aa.••••••••••••••••••••••••••••• .. •• .. ••••••••••aa•••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni yıl müna!!ebetiyle Tayyare Yıl başı Piyangosu 

Fransız baş ve yili radyo
da mühim bir s H ylev verdi 

Kazanan numaraları 
• • 

sıze aynen verıyoruz 

§2 
aaı1e a 

ikinci kanun 



YENi ASIR 
-x __,. • x .,,..- 1 . ) 

Heyecanlı bir aşk romanıl 
Aşkı bir koskoca imparatorluk tacına 
değen kadının yeisi ve bahtiyarlığı 

Saylav Tayfurun heyecanlı bir hitabesi 

Güzel var, güzelcik var ..• 

Mersin, 27 (Ozel) -
Hatayhlann istiklAl davalannı 
korumak için kurduklan .. Ha
tay erkinlik.. cemiyeti Mer
sind., bir şube açb. 

Dün saat 14 de yüzlerce 
Hataylı Halkevi salonlarında 
toplanmışlardı. Şehrimizde bu" 
lunan Hatayın çok değerli ço
çuğu ve Antalya saylavı Tay .. 
fur bu toplantıya riyas~\: ede"' 
rek şu kısa nutku söyledi: 

"Üç sene evvel lstanbulda 
kurulan ve bu müddet zarfın
da içtimai ve kültürel soba
da ı.ıymetli çalışmalar gös· 
teren .HwtayJılar Cemiyeti 
şimdi "Hat.27 erkinlik birliği,, 
adıyle sıy'lsi bfr eemiyet haJine 
inkı lap etm'ilJ ouıur.uyor . Ga·· 
yemiz, bayır, bucak, nahiyeleri 
de dahil olduğu haic!e Hatayın 
istiklalini temm etmek ve bu 
uğurda Uizınıgel~i7 her careye 
başvurara\c hu haklı davamızı 
tahakkuk ettirmektir. Şimdi 
cemiyetin idare heyetini seçe .. 
ceğiz.,, 

Cemiyetin n:zamnamesine 
göre bütün Hataylılar hafi rey 
ile rey puslalarıoı sandığa at
tı !ar. Reyler tasnif edild i ğinde 

eden en mukaddes alimettir. 
Hatayı11 iıtiklllinl gösteren 

ıu mübarek bayrak bundan 
on beş sene evvel Ankara iti
lifnamesile kabul edildiği halde 
bugüne kadar çekilmemişti. Bu· 
gün burada istiklal nişanesi 

olaralr. ~ektiğimiz şu bayrağı 
yak1.ıda Büyük Türkiye Cum· 
buriyetinin koltuğunda teessüs 
edecek oian Hatay devletinin 
parlak semasında da dalgalan
dıracağız. Bu mes'ut günü gör
mek için on yedi senedir müs

levlilerin bertürlü zulmüne, 
iazyıkına milli iman dolu gö
ğüslerini siper ederek çalışan 
Hatayhlar bundan sonra da 
her fedakarlığa katlanmağa, 

her müşkülü iktihama ant edi· 
yoruz. 

istiklal uğurunda müberek 
kanlarını akıtarak terki hayat 
eden, kalplerimizde ilelebet ya· 
şayan ve yaşayacak olan şühe
damızın kahraman namım tez· 
kar ve taziz ediyorum. 

Y aşasm Atatürk yaşasın bü
büyük Türkiye Cumhuriyeti 
yaşasın onun kıymetli Başba

kanı yaşasan Hahıy •.• " 
Bundan sonra lstanbul kız 

muallim mektebi son sınıf ta· 
lebesinden Hatay kızı Antak
yalı Muzaffer şu içi; hitabesini 
söyledi: 

Ey yurddaşlarım; 
" Biz bugün kırk asırdan

beri Türk olduğunu bütün 
dünyaya haykıran Hataylıların 
kurduğu şn mutlu yuvayı kut
lu iam2k içi~ foplanmış bulu· 
:ııuyor:uz. Biz öyle bir m1ıletiz 

ki, hakkımızı inkar edenlere 
Vivanadaki Ellzesfeld şatosu ve şntonun balıçesınde eski kıat dük de Vindsot k · k k gün gibi işi ar Olan ha i at· 

Valliı lngiltere Kraliçesi kelime yazıldı. Bütün bu yazı- larında iki karga kanadını an .. ]eri öğretir ve görmek istemi· 
olamamtşsa bunun biricik se· )anlara rağmen 8 inci Edvardın dıran saçları hakikatte onları yen gözleri, seslerimizi duy-
behi daha önceki iki izdiva- aşk romansı hakkında neler bi- aydınlatan altınm akislerine mak istemiyen kulakları açarız. 
ctdar. Dük de Vindsor ile Mrs. !iniyor.Hiç birşey.Masallar, yine maliktirler. işte bu kurumumuz bütün 
Simpson buna inanmışlardır. masallar.. Ben burada Vallis Gözleri, o kadar koyu bir bunları avazı çıktığı kadar hay-
imparatorluk, onların dü- Simpsonu birçok senelik samimi menekşe rengindedir ki insa- kıracak, bağıracaktır. Bu Türk 
şüncelerine göre, kralın ya- dost!uğum esnasında ve bil- nın onlara kadifeden yapılmış dıyatının-L?\:bir yabancı ~arcti 
moda hayat yoldaşı olarak hassa Kral sekizinci Edvardın iki hercai menekşe diyeceği altında yaşamıyacağıni anlata-
asil olmıyan ve hatta Ame- tahttan feragatine takaddüm geliyor. Siyah, uzun kirpikleri "Azız arkadaşlar! Ulu önder caktır. 
rikalı olan bir kadmı ka- eden vahim günlerde sevdi~i g özlerini gölge:lendirmiştir.Kaş- Atatürkün evrensel varlığından Kalbimizdeki inan o açılmış 
bul edebilirdi. Fakat, iki defa adam karşısında göründüğü larına gelince, çok ince çekil- ilham ve kuvvet alan Halayın derin yara!arı bizlere unuttu· 
boşanmış bir kadman krala gibi anlatacağım. miştir. erginliğine kavuşması için bu- racaktır. 
zevce olmasına razı olmadı. GÜZEL VAR GÜZELCiK Wallis 39 yaşındadır. Fakat gün sayın Mersinlilerin huzu- Değerli Hataylılar; 

Fikrimce Vallis herhangi bir VAR ancak 30 yaşında görünür. runda Hatay Eerkinlik cemiye- Bu uğurlu ıüniimüzü kutlu· 
kraliçe kadar taht için yapıl· Güzel diye çehrl!sinin çevre- Güzel midir, hayır. Mr!J. ti şubesini açıp bayrağını }arken ulu önderimizin ilk Ada· 
mış bir kadındı. Şahane tavır- siyle profili arasrnda tam bir Simpson bizzat kendisi de bunu çekmekle bahtiyarım. naya geıdikle•i gib söyledik-
ları, meziyetleri, parlak şahsi- ahenk bulunan mükemmel ka- itiraf ediyor. Fnlmt, ç ehresinin Aziz hemşehriler bilirsiniz ki leri şu cümiey: ~atırlatacağım: 
yeti onu, o mcvkie liyakat kes· dm çehreleri kastediliyorsa manaları, bilhassa bu çehre bayrak bir milletin şan ve şere- "Kark asırnk Türk diyarı 
bettirecek bir halde idi. Fakat, Vallis Simpson bu manada gü· krala teveccüh ettiği zaman çok fini, milli benliğini varlık ve ecnebi esaretinde kalamaz .. " 

ettik. Ve anladık ki zelzeleler 
bütün dünyayı altüst eder, fa .. 
!iat Türk ölmez. Türk azim• 
kardır. Yılmaz ve usanmaz. 
Yürüdüğü yoldan dönmez. 

Ulu Önderimizden aldığımız 
ilham ve kuvvetle yorulmadan 
yürüyoruz. Yürüyeceğiz. Bunu 
bilmiyenlere öğretmek, anla
mak istemiyenlere anlatmak ve 
duyurmak için ne lazımsa ya-
pacağız. 

Yakacak, yıkacak, ölecek, 
öldürecek ve Ulu Önderin bu 
sözüuü yerine getireceğiz. Kırk 
asarlık Türk diyan ecnebi esa
ret nde kalamaz. 

Hataylılar, bugün açbğımız 
şu Hatay bayrağı ölmez bir 
irade ile ebediyen dalgalana .. 
cak ve bu dalgalanan bayra• 
ğın ezeli güneşini gözlerinizde 
benim gördüğüm gibi herkes 
de görecektir. 

Bizi zulmetten nura çıkaran, 
yoktan var eden, yaşatan olu 
önderimiz Atatürkün en küçük 
bir işaretile hiç tereddüt etme-
den kanımızı dökeceğimize Ha
layımızı yabancılara vermiyece
ğimize ant içiyoruz. ( Ant içi-
yoruz sesleri ) hepimiz birbiri
mizi kutlarken bu yeni yuva 
için canla baş la çalışmaya söz 
veriyoruz. ( Söz veriyoruz ses-
leri ) 

Bu heyecanlı hitabeden sonra 
Ahmet Yurtsel de şunıarı söy-

ledi: 
"Ey Türk semasına yaraşan 

ve yakışan Hatay bayrağı bu-
gün seni ATA TÜRK Türkiye· 
sinin güzel Mersininde dalga· 
Janırken duyduğumuz sevinç 
TÜRK gençliğine kafi değil
dir. Biz en büyük sevinci Ha
tay dağlarının zirvelerinde seni 
gördüğümüz gün duyacağız ve 
öğreneceğiz. Senin önünde hür· 
metle eğilmek her Türkün bor· 
cudur. 

Milli hududun dışında, dost 
bir milletin zulmü altında inli
ye H taylı kard e ıun 
iniltileri bizim tahammülümüzü 
bitiriyor. Sizin feryadımz bura· 
da oğultular yaparak fırtınalar 
koparıyor. Sizlere öz yurdu 
çok görenlerin gözleri önünde 
zincirleri kıracak bu fırtına se· 
malarmızı saran siyah bu lutları 

yırtıp size Türkün nurlu güne· 
şini hediye edecektir. Yurdun 
bu köşesinde dalgalanan mu

kaddes bayra~ınızı selamlar
ken sizlere Türk gençliğinin 
sevgi ve saygılarını sunarım.,, tali ve Baldvin başka suretle zel değildir. Onun çehresinin güzeldir. Onu tanıyanlar, ken- istiklalini gösteren ve onu idare. işte biz bu söze inandık, iman 

karar verdiler. çok karakterleri ve hatlannın disinin kolaylıkla hayranı ol- ~~~~~~~~~~~-~~H, ~~·~·~~~~~t='~~~~~~~~~~~ 
Vallis Simpson hakkında ne · ı çok hususiyetleri vardır. W al- maktadırlar. Vallisin rlostların- • • ~ 

Ier yazılmadı. iddia edilmedi liste klasik güzellik kanunları dan birisi, bir gün kendisinden Olen Alman generahna milli 
mi ki onun kendisini krala ver- önünde eğilen hiç birşey yok.. bahsederken şöyle diyordu: ld 
miş olması, yahut kralın ona tur. Onun ca:ıibesi bütiin gü- "- Beni yer yüzünün ıssız Cenaze tÖrenİ yapı 1 
karşı beslediği se:vgi, büyük zellik kaidelerinin dışında bir bir adasına nefyedecek olsalar Berlin, 30 (A.A) - Bugün Berlin harp malulleri mezarlığında 
bir imparatorlugun başına fela· cazibedir. Rengi yabani güJle.. ve birlikte bir kadın almama askeri merasimle general Fon Sekte milli cenaze merasımı ya· 
ketler yağdırmasına ramak kal- rin r~ngini andırır. Wallis es· müsaade etselerdi Vallisi se· pılmışbr. 
mışh. Buna benzer milyonlarca mer midir? Hayır... Fotoğraf- çerdim.,, • B. Hitler ordunun en yüksek şefi sıfaUyle merasime iştirak 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni yıldan neler bekliyoruz? 

Yurdaşlar arasında küçük bir anket 
''Hatayın istikla;i,,her sınıfa mensup yurddaşlar arasında 

beslenen dileklerin başında geliyor ••. 
-Baştaıatı 2 ina sahıfede -

kendisini kurtarmasını, yurdun 
her tarafında gürbüz çocuk 
üretilmesini, gençlerin daha 
çalışkan olup ist:hsal hayatına 
ablmalarını dilerim. 

Hasret çehHen zevk 
Tayyare Piyanı:o Müdurü 

Şevki Demir : 
- Benim yeni seneden bek

lediğim şey; Yılbaşı tayyare 
piyangosunun büyük ikram:ye
sını kazanacak vatandaşın du
yacağı zevki duymaktır. 
Hate> y dile ~ Eerln ve e ndl
şeıer-!n ~oplan'"ığı yerdir 

Avultöt Halit Tevfik 
- Yeni yıl için umdukları· 

mı soruyorsunuz. Başında "Ata .. 
türk,, ü bulunan bir ulus için 
yeni yeni devrimler yarataca
ğanı ummak değil öz yürekten 
inanmak bir baktır. Bundan 
ötGrüciür ki, on .4ört yılda on 

dört asran yapamıyacağı hari· 
kafan hamlelerle yapan Türk 
ulusunun dünyancn düşiine
mediği yeni yeni hamlelerle 
Her yönden yeni yeni devrim
ler yaratarak ebedıleyeceğine 

ve bugün esart altında ioJiyen 
Hataylı kardeşlerimizin esaret 
zencirlerini kıracaklarına daima 
yurd ile birlik~e bayram yapa-
caklarına inamm vardır. 

Temennim başımızda büyük 
öndeı imiz Atatürk olduğu halde 
bütün Türk ulusu için bu sa· 
adet ve esir Hataylı kardeşle· 
rimiz için de kurtuluş dileğim· 
dir. 

Beledlye cezaları 
Manav Zihni : 
- Yeni yılda belediye ceza• 

Jarının azalmasını ve lzmir şeh
rinin imarı için yeni adımların 
atıldığ}DI ... sJ>rm~k isterim. 

Bundan sonra belki yüzlerce 
vatandaşla konuştum. Hepsinin 
ağzından bir tek dilek duydum: 

- Hatay'ın istiklalini isteriz. 
Bu yurttaşların başka dilek

leri yok mu? 
Elbette ki var. Fakat hangi 

dilek bu milli davanın tahak
kukuna üstün gelebilir. 

Bu küçük an ket bana halk 
tabakalara arasında lskenderun 
ve Antakya davasınm ne kadar 
ateşli bir yer tuttuğunu göster4 

miştir. 
Şimdi o tezin heyecanlarım 

ifade edemiyenlcre hitap ediyo· 
rum: 

- Müsterih olunuz. Atatür-
kün eli Hatay davasının üze· 
rindedir. 
Şu halde Hatay kurtulacaklar. 

A. Abidin Okt~y 

etmiş ve birçok hükümet azaları ile parti ve devlet adamları, 
eski ve yeni ordu amiral ve generalleriyle birçok e içiler bu me· 
rasimde hazır bulunmuşlardır. 

Müteveffanan evinde icra edilen kısa bir ayinden soora cenaze 

mezarlığa götürülmüş ve orada askeri merasim yapılmıştır. Ev
den mezarlığa kadar olan bütün yolları kaplayan binlerce kişi 
Alman askerlerinin babasının tabutunu selamlamıştır. 

Bcrç Türker Kamutayda mühiın 
bir teklif yapt! 

Ankara, 30 (A.A) - B. M. Meclisi bugün Nuri Cönkerin 
reisliğinde toplanmış Afyon karahisar saylavı Berç T!irker kızıl-
ay cemiyeti varidatının artırılması haklnndakı kanun teklifinin 
reddine dair encümen mazbatasını ve hudut sahiller sıbbat 

umum müdürlüğü 936 yıla büdçesinde 25CO hrahk münakale ya
pılmasına dair kanun layıhasmı kabul etmiştir. 

Kamutay bundan başka maarif veka!e!i merkez teşkila~ ve 
vazifeleri hakkındaki kanunun 12 ve 13 iır.cü maddelerioin de
ğiştiri!mesine ve resmi devair ve müessesat ile dev'ete ait idare 
ve şirketlerde ve menafii uaıumiyeye ait müesseselerde bulun
durulabilecek vesa iti nakliye hakkmdaki kanuna ek kanun 
layihal&mnın da birinci müzakerelerini yapmış ve Pazartesi günü 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

.......... z 
Hem suçlu, hem... Ağaç kesiyordu 

Ikiçeşmelik Namazgah cad- Bayraklıda Menemen cadde· 
desinde Hasan oğlu Abdurrah· sinde Faik oğlu Bilal çam 
man sarhoşluk saikasiyle Yusuf 
oğlu Hakkının dükkan camla- ağacı dallarını kestiğinden 

rA!s~f.anmıstır. rını kırdı~ındao yakalanmışllr •. _ . -

Bektaşilik ay\ni 
Suçluların sorgusuna 

devam edıliyor 
Bulgurca köyünde Bektaşilik 

Ayini yapmakla suçlu olarak 
yakalananlar hakkında ikinci 
sorgu hakimliğince tahkikata 
d~vam olunmaktadır . 

Maznunlarla şahitlerden bir 
çoklarının müvaceheleri yapıl· 
mıştır. Bundan başka suçlular
dan iki kişi daha aranmakta 
olduğu gibi mahalJinde de ke
şif yapılması ve tetkiklerde bu-
lunulması takarrür etmi ştir. 

Mekteplerde 
Yllba•• tatili yapıldı 
Şehrimizdek! bütün mektep

ler dün öğleden itibaren yılbaşı 
tatili yapmışlardır. D ers!l."re 
pazartesi günü sabahleyin baş
lanacaktır. 

Paket müdürü 
Eskişehir posta ve telgraf 

ve telefon merkez müdürlüğüne 
tayin olunan şehrimiz paket 
müdürü Hüsnü Erdem yeni va-
zifesine gitmi ştir. Hüsnü Er
dem, arkadaşları tarafından 

uğurlanmıştır. 

Ağır cezada bir yıllık 
çalışma 

Ağır ceza mahkemesinde 
geçen seneden yeni seneye 
111 dava evrakı devredilmiştir. 
Geçen sene devro!unan evrak 

. 97 i.d.İ.·· 
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amiralının tehditle Bask hükümeti Alnlian 
karışık taleplerini kat'iyetle reddetmiştir. 

Pari•, 31 ( Ô.R ) - Alman 
y .. uru "Palos" ın Biskaya su
lannda tevkif ve taharrisi ve 
•eara serbest b1rakalması hak

kında ispanyanın Paris sefareti 
şu tebliği neşretmiştir: 

"Alman vapurunu tayfası ve 

hamulesiyle serbest bırakan 
Bask hükümeti hamulenin 
harp malzemesi te'akki olunan 

kısmını ve vapurda tevkif edi
len lspanyolu iade etmekten 
istikif edince Königsberg Al· 
mao kruvazörünün kumandanı 
bu harp gemisine dönerek bu-

radan Bask hükümeti reisine Alman ftıosundatı iki paıça 
bir telsiz göndermiı ve Alman telsize verdiği cevapta Alman dan ve sefer telsiz telgraf mal- Bilbao limanındadar. "Palos,, 
Yapurunun sahilden 23 mil me· vapurunun Ispanyol kara sula- zemesinden mürekkep olduğu- vapuru bamulesinden müsadere 
safede, yani lspanyol kara su- rı içinde tevkif edildiğini, için- nu ve harp malzemesi mahiye- edilen kısman geri verilm~ıini, 
lan haricinde tevkif edildiğini de yapılan araşbrmamn bu ba- tinde o'duğu için geri verile- kruvaıör kumandanının bQt6n 
iddia ederek tutulan lıpaa- kımdan beynelmilel hukuka ta- miyeceğini ilave eylemiştir. Kö- ısrarlarına rağmen reddeden 
yol ve hamuleden ahkonulaa mamile uygun olduğunu ve esa- nigsberg kumandanı bu cevabı Bask hükümtıti, ancak Londra 
kısmının da iadesini iıtemiı ve sen hadiseye şahit olan bir in- aldığını bildirmekle iktifa et- ademi mlldabale komitesinin 
aksi takdirde Bask hükümeti- giliz harp gemisinin de b~nu miş ve başka bir iş'arda bu- bu meseleyi halle salibiyettar 
nin bunun neticelerine maruz teyid edehileceğini kaydettık· lunmamıştır. olduğunu ve esasen ispanya 
kalacağına bildirmiştir. ten sonra alıkonulan hamulenin Roma, 31 (Ô.R) - Königs- delegesinin hadiseyi komiteye 

~ Bask bükümeti reisi bu baruta tahvil edilecek selüloz- berg Alman kruvazörü hali bildirdiğin\ ileri sürmüştür. 

·····cephe-ıer<1t; ......... yenı······bi~····şey·····y·oktu~······ 
~--~----~--------~--------~----.. 

Italya Londranın sualine cevap verdi ademi müda-
haleye verilen cevap 

Paris, 31 (Ô.R) - ispanyada 
bugün mühim bir askeri hare
ket olmamıştır. Bu hafta içinde 
geçen kanh günlerden sonra 
şimdi bir sükünet hlsıl olmuş· 
tur. Esasen gerek Madrid cep
hesinde, gerekse Astürya'da 
soğuk çok f iddetli olduğun .. 
dan harekata imkln olama
mııtır. Bugün Madrid müdafaa 
komiteaiaia tebliği henüz ah· 
namamııbr. Biricik haber Ta· 
Javera'da asiler nezdinde bula
nan Havas Ajansı muhabirinin 

at 

~u telgrafıdır: 
"Madrid cephesinde havanın 

bozukluğu ve Kastilya'da kar 
ve buzlu rllzgir barek Atı im
kinsız bırakmııtır. Üç glln de
vam eden hücum ve mukabil 
hücumları bir sükünet takip 
etmiştir. Bombardımanlara rağ· 
men muhasımlar mevkilerinde 
kalmıtlardır. Soğuk sebebiyle 
siperlerde durmak çok güç o( .. 
makta Ye tankların kullamlması 
imkln11z olmaktadır. 

Paris, 31 (Ô.R) - Roma 
bükümetinin işleri uzatmak ve 
oyalamak yolunu tutacağı bak
kmda çıkarılan pyialann hila
fına olarak Roma hDktımetiniıı 
lngiliz - Fransız teşebbüsüne 
cevabını bildirdiği haber veril· 
mektedir. Almanyanın da his
siyatını ifade ettiği sam
leyor. Alman hariciye na
zırı Von Neuratb'ın davetile 
Vilhe'm:ilrasseye giden lngil
tere ve Fransa sefirleri nazırla 
uzun milddet görüşmüşlerdir. 
Diplomasi mahafili bu mUlika
tın ispanya meselesi üzerinde 
cereyan ettiğini gizlememekte
dirler. Bununla beraber Alman• 
yanın reımi cevabını verip ver
mediği henüz belli değildir. 

Italya için ise cevabın ve
rildiği kat'idir. ltalyan kabinesi 
don Londra ademi mftdahale 
komitesine ispanyaya g6n6llll 
ı<Snderilmemeıi mesele•i bak· 

7 aı•J •aıe bombaıdıma11lafllıdan bir illtıba 
kında cevabını göndermiştir. r n hareketine mini olmak için 

iyi haber alan mahafilin fik- ayni mahiyette tedbirler alma-
rincc bu nota tahmin edildi· lıdarlar. 
ğindea daha müsaittir. Roma ispanyada iki taraftan birine 
bükümeti gönüllülerin hareke- bP.r mali yardım, ister istikraz 
tine mani olmak ve diğer mü· şeklinde, ister umumi iane 

dahaleleri menetmek hususun- şeklinde olsun menedilmeli 
da mutabakatını bildirmektedir. ve ispanya bankasının ecnebi 

Keza ispanyaya gönülliilerin memleketlerde bulunan altı-
ve malzemenin girmesine mini m harp maksatları için kul-
olmak için bir kontrol yapıl- laoılmamahdır. ltalya faz'a 
masanı da kabul etmekte, an- olarak her propagandanın, 
cak kısmi tedbirlerle mesele- ezcümle radyo yoliyJe propa-
nin bütünlüğünün gözden ka- gandanın ilgasını istemektedir. 
çınlmaması şartını ilive etmek- ltalyan cevabı henüz hulasa 
tedir. imza eden devletler ken- halinde bildirildiğinden şimdi· 
di topraklannda da gönüllüle- den \Juoa ait bif hüküm 

yürütmeğe imkan yoktur. 
Ancak Fransız mabafili son 
zamanda gösteriJmiı olan bu 
bedbinliği bu cevabm mu
hik kılmadığını, ltalyanm şe· 
kil itibariyle uysal görünmekle 
beraber kabulü imkansız şart
lar Heri süreceği hakkındaki 

tahminlerin tahakkuk etmedi· 
ğini, bilakis ltalyan cevabının 
rlaha iyi bir vaziyete avdet 
ihtimalJeri açtığım kaydedi-
yorlar • Sadece Almanya· 
nın itilafa yanaşmıyacak bir 
tavır ve hareket takınarak ltal
yanın uysalhğıoı teairaiz bırak-
masından korkulmaktadır. ltal· 
yanın uzlaşmaya doğru aarfet
tiği gayret, Adis - Abeba se
faretlerinin konsolosluğa tah-
vili kararının boş bir şey ol
madığını göstermektedir. 

•••• ı : ı .. 

Adanalılara 
yardım 

Konya, 31 (A.A) - Adana
lılara yardım için Konya çift
çileri iki vagon . buğday ver· 
diler. Toplanan para Uç bin 
lirayı geçti. Teberr~at devam 
etmektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aleni teşekkür 
Dört senedenberi böbrek 

hastahğı ile kıvranan kızım 
Musaddere bazik bir tedavi ile 
ameliyatına Uizom gösteren de· 
ğerli dahiliyecimiz Doktor Esat 
Hatipoğlu ve çok büyük tedbir 
ve muvaffakıyetle bu mühim 
ameliyah bitiren Askeri mer
kez hastanesinin genç ve ça
lışkan operatörü Cevat Alpsoy 
ile onbeş gün tedavide kaldığı 
esnada çok temiz ve bir aoa 
kucağı kadar müşfik lzmirde 
Güzelyerdeki Sıhhat evinin sa
yın doktoru Sadık Ahmede ve 
hemşirelere candan teşekkür
lerimi bildiririm. 

Urladan babası 
MURAT AKPINAR 

C ·S 6 ) (3454\ 

• 1 = 
Komünist propagandası yapan 

3 suçlu yakalandı 
adliyeye verildi 

ve 

Bayram kahvelerde, halka komüni~ 
propagandasına ait vesikalar okumua 

Zabıta, lzmirde komünist kufiyetlerini icap ettirmediğin-
propagan.d~~ı yapmakla maz- den serbest bırakılnuşlar. Bay-
nun üç kıtıyı yakalamışbr.Bun- ramm mevkuf kalmasına karar 
lar kunduracı Bayram ve arka- e ·ı · t' v rı mış ır. 

daşları .. H~Ht ile Ismairdir. Bayram kahvelercle halka 
Komunıst maznunları za- .. . ' . 

b t t bk'k t .k 1 d'l Komumst propagandasına aat 
ı aca a ı a ı r.:ıa e ı • 

dikten sonra müddeiumumilığe beyannameler okumak _ve Ko-
ve oradan da ikinci istintak münizme ait bazı rısaleleri 
dairesine sevkolunmuşlardır. öteye beriye dağıtmakla maz-

Maznunlardan Halit ile Is- nnndur. Hakkında tahkikata 
mail baklanndaki deliller mev- devam o!unmaldadar. 

Kömürün pahalılanmasına sebep 

Kömür yokmakiçinRüh ... 
sat verilmemesi midir? 

Alakadarlar bu doğru değildir diyol' 
Birkaç gün evvel fazla so

ğukların başköstermesi ilzerine 
kömilrcülerin gömilr fiatlerini 
yükıelttiklerioi ve belediyenin 
de buna karşı hemen tedbir 
almağa teşebbüs ettiğini yaz
mışbk. 

Dün bir muharrimiz alaka
darlardan kömür buhranınm 

sebepleri hakkında malumat 
istemiş ve şu neticeyi öğren
miştir: 

Kömür yakılması için icap 

eden ruhsatnamelerin verilme
sine son verildiğinden kömür 
yakalamadığı ve yolayisile buh
ran husule geldiği, tamamen 
asılsız bir iddiadır. 

Orman idaresi kömür yak· 
mJtk istemiş olanlara rubsatoa
melerini vaktinde vermiş ve 
vermekte bulunmuştur. Geçen 
senelerde olduğu gibi isteyen
lere mmtakalarındaki orman
lardan odun keserek kömür 
yakm&larına milsaade edilmiş 

ve ruhsatı verilmiştir. Ve bazı 
mıntakaloa·dan bu suretle yakı
lan kömürlzr şehrimize ge!me
ğe de baılamııtır. 

Bazı köylülerimizin lzmire 
beniiz kömür gelirmeğe başla
mamış olmasının baıhca sebebi 
tütOn mahsulünden elde ettikleri 

paralarla şimdilik ibtiyaçlArını 
temin etmekte ve kömür yak
mağa acele etmemekte olduk
landır. Orman memurları, mm
lakalarında kömür yakmak için 
ruhsatuame almış olanların bir 
an evvel lzmire kömür naklet
meleri için yaptıkları teşebbüs
ler maalesef şimdiye kadar 
müsmir netice vermemiılir. 

Yukarıdaki sebeplerden do-
1r.yı köylü kömOr yakmak için 
henOz: tam faaliyete geçme
rnittir. 

Manisa ve mülhahatı Salihli 
ve A!a~ehir ormanlarından ya
kılan !tö mür1erin de buraya 
getirilll'esine müsaade edildiği 
halde Manisanan ihtiyacı hase
bile mevcut ve yeniden yapıl
makta olan kömürler lzmire 
getirilmemektedir. 

Alakadarlar bu halin ençok 
daha yirmi gün devam edebi
leceğini söylemektedirler. 

Bahkesirlu Giresun oahiyc
!ıiodcn de lzmirc kütlivetli mik
darda kömür getirilirdi, Bu 
sene bu kömürler Balıkesirin 
ihtiyacı hasebiyle oraya sevko
lunmaktadar. Bu yüıden bil
hassa Karşıyanın kömür iht iyacı 
çoğalmakta ve bmire nisbetle 
Karşıyaka bugün kömürünü da
ha pahalıya yakmaktadır. 

Orman dairesi mevcut stok 
kömürlerden lımir ve Karşı
~· jnkeP ı..u .. uıa ucuz f iatle ~ 

satılması için 35 bin kilo kömlr 
belediyeye verilecektir. Bele
diye en çok üç gün aonra bu 
kömürleri muhtelif semtlerde 
ve günde bir kioiye azami bet 
kilo verilmek ibere kilosuau 
beş kuruştan sattıracakbr. Ka
yıklarla denizden gelmek llzere 
knlliyetli miktarda kamnr me•
cut ise de havaların son g6nler
deki mtisaadesizliği dolayısile 
gelememekte 9e ilk mnsait bava 
beklenmektedir. 

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

Müzayede ile 
fevkalade büyiik 

satış 
3 ikinci Kinun 937 Pazar 

günü öğleden evvel saat oa 
buçukta tramvay caddeai Klp
rü vapur iskelesi karıısıncla 
681 numaralı hanede maraf 
iki aileye ait birçok lüks mo
bilyaları açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

Satılacalc eşyalar meyanında 
üç aynalı mavondan mamul 
saybur, dört köşe anahtarlı 36 
ldşilik ceviz yemek masası Ye 
8 adet iskemlesi, maruken ka
nape ve iki koltuk, bronz bi
rer buçuk kişilik Avrupa ma
mulatından iki adet karyola 
maa somya, mavun iki kapala 
kristal camlı şifonyeralı ayaalı 
dolap tuvaleti ve iki lcomncli-
nosu, fevkalade zar f ve nadi
de elektrik avizeleri, mOkem• 
mel kadifeH kanape ve iki 
koltuk. mavi yatak odası tuva· 
let komidonosu divan ve fİ• 
fonyeralı dolabı, tekrar kırmm 
yatak odası takımı, Amerikaa 
kanape iki koltuk. liikı iki 
adet salon gramafonu ve bir-
çok plakları ile beraber, yelli 
bir halde Singer ayakb ~ 
çekmeceii elektrikli nakıı n 
dikiı makinesi, bet limbala 
Telefunken markalı radJo, 
Amerikan duvar saati, san Ye 

bakar mangallar, emsalsi:ı 16 
parça tam bir misafir oda• 
için kaoape takımı ve perde
leri, iki adet şemsiyelik, birçok 
perakende Avrupa yemek İa· 
kemleleri, yeni bir halde ma• 
deni sobalar ve boruları, sepet 
takımı, etajer sigara mUlllan, 
oyun masası, çift kanath ay· 
nah dolap, tuvalet, yağlı bop 
tablo'ar, bronz korniıalar, per• 
deler, kübik orta masası, Ame· 
rikan yazıhane koltuğu, 
ve birçok Isparta seccadelen 
vesaire birçok lüks mobilyar.., 
.açık arttırma suretile sabla-
caktır. Aynı zamanda bütla 
konforu haiz ev kiralıktır. 

Fırsatı kaçırmaymız. 
Fırsat Arthrma salo 
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-
neler olmuştur? 

Geçen bir yıl içinde dışarıda ve içerde olup biten 
en mühim hidiselerin bir tarihçesini yapıyoruz.o 

Bu tarihçeyi okuduğumuz zaman bir 
nasıl bir seyir takibettiklerini 

yıl bizi heyecandan heyecana sürükliyen hadiselerin 
ve ne net~ceye bağlandığını daha iyi anlıyoruz 

Son Kinun - Habefistan
ltalya barin aon Klnun 936 
•JI i~nde bltün fiddetiyle de
Yam etmiftir. 1 Sonkinun ge• 
t·eai Hab~f ordu11u Tembiyeni 
iıtirdada muvaffak olmuf, ltal· 
1an uçaktan Dolo'yu iki defa 
bombardıman etmitlerdir. Dolo 
bombardımanı eınaıında laveç 
nyyar Kaulhaç haltaneai de 
laarap olm-.tar. 

20 ıon KAnun tarihinde top
lanan milletler cemiyeti lconse· 
Jine Franaız dıt bakanı Laval, 
Eden ve Baron Aloiai iıtirAk 
etmiflerdir. Konuımalar asabi •ir hava içinde cereyan et· 
•ittir. 

20 aon klnun gecesi Lava!, 
Eden, Beck ve Madriaga ile 
Tlrk •e Portekiz d•legeleri 
Habeşistan iti kon1eyde giril• 
flllrkea beyecanh .&der 96y· 
lemifNı' Ye Avuataralya dele· 
ıni Mr. Bruce'an noktainna· 
rma iltihak etmiılerdir. 

20 ... kAaaa ıeceai Avru• 
pa Aatile onikiye dört kala, 
IDsiJtere Krab ve Hincliataa 
imparatora Sa Majeıte Betinci 
'Corç laa1ata palerini JUID• 
aa,tar. 

2S IOD klmmcla toplanan 
Miletler Cemiyeti konaeyi Ha
beı • ltalyan ibtillf1nı dostane 
tekilde halle yanyacak hiçbir 
maara raıtlamadıtıaa tee11ilf 
elmİflb'. 

Amerika cumhur reilİ Ruz· 
•eltin Amerika li:ongreıinin 
•ıtadı mllnaaebetiyle verdiği 
llJlew bitin dinyada eyi kar· 
11lanmı1hr. lngiliz dııitlezi ba
kanı Edea •erdiği ı6ylevinde 
mltecaTizin mliklfatlandırılma
•• mahal olmadığını ı8yle· 
mittir. 

TORKIYEDE 
hmirde ktıltlirparkın temel 

atma t&reni yaplldı. Dr. Uz •ir •lylev verdi. Konvada AIA
ettin tepea nde ıebitler anıdı
aın açım USreni yapıldı. Tür· 
•iye ilk ince tuz fabrikasının 
temelleri Çamalb tuzlHında 
abldı. Dr. Araı Milletler ce• 
miyeti konseyi devre baıkan· 
laimı ele aldı. Merainin kurlu· 
hat bayramı tesit edildi. 

Afganistan dı,iıleri bakanı 
Serdar Muhammet Han Anka
AJI ıiyaret etti. Dr. Tevfık 
Rltti Araı tarafından verilen 
retml ıiyafette bulundu. 
Uağlada luzıl bastahğı gl· 

ltlld&. On l1ç mlaap tespit 
tdildi Anado1a ve Paria Ajans• 
ları arasında bavadiı miibade· 
lea;ae baflandL Cumhur baı· 
•ammıu soiktstde teıebbDıden 
açlu olanların muhakemelerine 
Ankara ağır cezaıında devam 
edildi. 

Cenevredeki Nanıen ofisinin 
delAletiyle m~leketimizde bu· 

Janan 1300 beyaz Rus, Türk 
tabiiyetine kabul edildıler. Hü· 
ktımetimi&in nümunei imtisal 
•facak h•reketine Nanıen ofisi 
ree'men tefekkür etti. 

Afanyada bir hafta devam 
tden yer sarsıntıları oldu. in· 
•Dca zayiat tespit edilmiştir. 

•ni Yunan elçisi Cumhur baı-
ammıza itimatnamesioi takdım 
~ 

lnrili• kralının lllimll müna• 
ti1le TDrk donanmasına 

a.emp b6tUn harp gemif•ri 
yalılannı yarıya kadar indir• 

.AJID yirmi ıekizinde Lon• 
Japılan cenaze tarenioe 

lae7etimi& de qtirik etti. 

Fransanın Ankara sefiri An
karada verdiği söylevde Fran· 
aız ve Türk ıayasetinin yanyana 
yürümekte olduklarını ı6yle
miıtir. 

Şubat 
ltalyan • Haheı harbı bfttün 

ıiddetiy :e devam ediyor. Oga
den cephesinde bllyiik Habeı 
taarruzu başlamı,, maddi bir 
netice elde edilememiıtir. l-la
beı imparatoru Haile Selaıie 
eli silah tutan kadın ve erkek
leri cepheye davet etti. tfa-
betler son Omitlerini yağmur 
men.mine saklıyorlar. 

Pariste Romanya ve Türkiye 
dıt bakanlan Fransız rica1iyle 
Habet • ita yan mese esini gö· 
rüıtüler. Dr. Aras bir müddet 
Pariıte kalacaktır. 

Yunan devlet adamlarından 
ve tanınmıı generallerinden 
Kondilia eviode ka · p sekte· 
ıinden vefMt etti. Kendiıine 
miUi cenaze tCSreni yapıldı. 

Şark demiryollannın hüktı
metimize geçmesi için yakın· 
da konuımalara başlanacakbr. 
Lindbersrin çocuğunu öldir· 
mekle ıuç:u Hoptman1n kurtul· 
maıı için ıon te,ebbOsler de 
yapı.ıyor. Alber Saro kabinesi, 
Fransız patlamentosunda itimat 
reyi alcb. Mımr•lngiltere arasın• 
da bir anlatma imkim olmadı· 
ğını Vafd partisi lideri ıöyledi. 
Cerrahi kongrenin Kahiredeki 
toplantısı esnasında bazı bidi
seler oldu. Habeıiıtanda bir 
faşist ftrkaıın•n mahvolduğu 
ıöyleniyor. 

Eski lngiliz başvekillerinden 
Makdonald lskoçvadan saylav 
çıktı. logiliz mil i müdafauının 
karada ve denizde takviyesıne 
karar verildi. Cenubi Afrikada 
ceviz cesametinde do 'u düştü. 
19 kişi öldli. Evler yıkıldı. 

Amerika ve bilhassa Nevyorkta 
aaansörciller grev yaph. 

lngiliz krab Edvard merkezi 
Avrupa İfleri etrafında Eden· 
den izahat aldı. 

10 Şubat tarihinde Habf'f 
imparatoru Necati verdiğı söy-
levde fU cümleyi kullandı: 

- .. Ei-er bir gün medeni 
dünya ltaıyanm Habeşistanı is
tili ettiğini duyarsa, Habeı 
toprakları üzerincie namusuyle 
yaşıyan tek Habetlinin llalma• 
dığı batıra getirilmelidir. " 

Yeni Asu - Filvaki Habet 
imparatorunun daha bozgun 
hidiıeainden &nce itaret ettiği 
netice aynen vaki olmuı ve 
Habeı raslan hirer birer ken· 
di uluıla11na ihanet etmiflerdir. 

Pariste Sosyaliat lideri Leon 
Blum taarruza uğradı ve yara· 
landı. Leon Blumun ıapkası 
Aksiyon Fransez idarehane· 
sinde bulundu. Elen Kralı Corç, 
Yunanistanda devamlı bir da· 
bili ıilk6ıı havası yaratmaya 
çalıflyor. 

Londra ctnaze merasiminde 
bulunan dört kralla iki nazırı 
Pariste 61dürmek üzere faali
yet g6ıteren bir ıebeke mey• 
dana çıkarıldı. 

Japonyada aıkeri bir ihtilal 
başgöıterdi. Ordu bir askeri 
kuvvet darbesıyle nezaret bi
nalarını işgal etti. iki nazır öl· 
dftrüldü. Suikastçı:ar Harakiri 
yapblar. iç sukfin avdet etti. 

TÜRKiYEDE 
!"r. Araı Pariıte Fransız 

cumhur başkanı taraflndan ·ka· 
bul edildi. Suikastçıla11n mu
hakemeıi neticelendi. Hepsi 
hakkında beraet karan verildi. 

• lzmirde Jebir mediıi Şubat 

devresi toplantılarını yaph. Kı
zılay balosu neşeli geçti. La
hide inkllibımız hakkında bir 
lıonferans verildi. 

Şubat ayı iç nde Tilrkiyenin 
her yerinde fırbna ve soğuklar 
oldu. Menderes ve Gediz taşh, 
ovalan sular kapladı. Tirenin 
üç köyü sular altmda kaldı. 

lzmirde seylib\ andıran yağ
murlar yağdı. Burnavada birçok 
evler bof8lhldı. Yüz ev harap 
oldu. lzmir 48 saat hiçb\r yer• 
le muhabere edemedı. 

lstanbulda Ş·tbane yol<utun• 
d3 müthıt bir tramvay kazası 
o.du. Üç ölü, on altı yaralı 
tespit edildi. Fenerbahçe Be
şiktaşı O -1, Galatasarayı 6 • 1 
yendi. lzmirde lzm ıupor Göz
tepe ile berabere kaldı. Bur
navada bir fmnda üç kişi kfi· 
m&rdeo zehirlenerek aldüler. 
Tırede milthiı bir cinayet oldu. 
Hüseyin Ayşeyi 28 yerinden 
yarahyarak öldürdii. 

Mart 
Titulesko Balkan antantı ve

kOçük antant koseyinin içtima• 
ına riyaset etti. Balkan antanta 
konseyi Belgradda toplandı. 

Saoksyonların şiddetlendırilme
sine karar verildi. L,.,ndra de
niz konferansı Sen Ceymis sa· 
rayında inilcat etti. lngihz de
niz baş lordu MonseJI bir söy
lev verdı. 

lta lya Hebe,1erin &liifere ve 
kızdbaç teşkilatına vahşıyane 

bereket ettiklerini bir nota ile 
Cenevreye bildirdi. On uç·er 
komıtesinin toplantısında Habeş 

delegesi heyecanlı beyanatta 
bulundu. 

-Biz boyundurnl< altında ya
tamak istemeyiz. Kendi kendi· 
mizi kurtaracağız, dedi. 

Alman kuvvetleri Ren'in gayri 
askt:ri m1nta lc asına girdiler. 
Milletler Cemiyeti konseyi ve 
Lokarno devletleri Londrada 
fevkalid~ toplantd.ar yaptılar. 

Bu konu,malaroa Almanyamn 
sandalyesi de Alman müşahit
leri tarafından doldurulmuştu. 

A manyayı mahk6m eden ka· 
rara Almaıalar iştiıik etmedi
ler. 

lt.ı lyaolar Habeşistanda bll
yük muvaffakıyetler kazandılar. 

ltalyan kıt'aları artık Adis Abe
ba yolu üzerinde bulunuyorlar. 
Deaaie ltalyanların eline g~çti. 

TÜRKIYEDE 
Kız~lay lcurumu Tire ve Te

pek&y halkına b&yük yardım· 
larda bulundu. T&rkiye ile Da· 
nimarka arasında adli bir uz· 
laşma yapddı. 7 mart tarihinde 
Hariciye vekAleti umumi Liti· 
bini ziyaret eden Alman sefiri, 
Almaoyanın aldığı karartarı 

izah ettı. lstanbulda bulunmak· 
ta olan büy&k ıetimiz Atatürk 
Ankaraya avdet buyurdular. 
Parise gitmekte olan Fransanın 
Suriye komiseri dö Martel An
karaya geldi VP. karşdandı. F o• 
toğrat sergisi Ankarada açlldı 
va Başvekil ziyaret etti. 

Edirne ve bavalis ni sular 
bastı. Maddi ıarar büyüktOr. 
200 hane ıular albnda kalmış· 
br. 22 martta Anlcarada toprak 
bayramı it utlulandı. 23 martta 
Menemende inkıllp ıehidi Ko· 
biliy ve arkadaşları ad1na bti· 
yük tören yapıld•. On binlerce 
Egeli hazır bu'.undu. 24 martta 
bapekil, refakatinde dijer ba• 

kanlar oMuğu halde Afyona 
giderek Atatürk zafer amd1nı 
bir söyleviyle açmışhr. Başvekil 
Afyon • Karakuyu hetbnm da 
açıbt tCSrenini bir sCSyleviyle 
yapmııbr. Bu tlrende civar 
vilAyetler valileri de bulundu. 
Kağızman karasmdaki zelzele
de 84 ev yıkıldı. 

Nisan 
Habet bOk6me~ Milletler 

Cemi7etine glnderdiii bir no
tada ltalyaya karıı daha ener• 
jık bir vaziyet takıntlmaıını 

istemiıtir. Petrol ambargosu
nun tatbikı için lngilterenin de 
iltihakıy e yapılan gfirftşme ·er· 

de ltalyanın bu karan gecik· 
tırmek emeliyle Cenevre cemi· 
yetine temayOI göıterdiğine 

ıabit olunmuttur. 
Nisan ayı diplomatik temas

lar ve bldiselerle geçmiıtir. 
Habet • ltalyan temaalarının 
doğrudan doğruya yapılmaaı 
talep edılmiıse de Habetler 
bunu kabul etmemişlerdir. 

Suat Davas Konseyde Tllr• 
kiye adına beyanatta buluna• 
rak harpte gayri İD1&ni usul• 
Jerin tatbikini takbih etmiıtir. 
Fransa Almanyayı da çerçeve· 
•inde bulunduran bir sulh planı 
teklif etmıı, bunu Almanyanın 
sulh pllnı takıp etmittir. Her 
iki plin siyasi mahfillerde de· 
rin dedikodu1ar uyaodırmııbr. 
Fransa • lngıliz • ltalyan an· 
laşmazhğın• . inine gf'çmek 
için Flandin'an arabulucu
luk yapmas\nı par!amento· 
da müzakere ederek kabul 
etmiştir. M111r Kralı Fuat vefat 
etti. 

TORKIYE'DE 
Beynelmilel A.tıncı lzmir 

fuara bazırhklarına ehemmiyetle 
devam edilmıe, Trakya namma 
güzel bir pavyon yapılması ka· 
rarlattırılmıthr. T&rkiye • Al
manya ticaret anıaımas1D1 ye• 
nilemek üzere Ankarada baı· 
Jıyan müzakerelere bir A 'man 
heveti iştirak etmişbr. Elde 
edilen netice oayanı memnu· 
nıyettir. 

Burnava cıvaraoda bir bağda 
altı renkli büyük bir mozayik 
meydana çıkarılmışbr. Mimar 
Sil'anın ölümüniin yıldönümii 
münasebetıy!e Ankarada biiyük 
tören yapddı. Çocuk bayramı 
"utlu landı. Bayan Afetin An· 
kara Halkevinde Alaca büyllk 
bafriyab hakkında verdiği kon
feransı güzide bir dinleyici 
kiitleıi alkıtladı. Boğazlar re· 
jiminin değişmesi hakkında 
devletlere birer nota verdik.Dr. 
Aras bu notanın bliyük Avrupa 
merkezlerinde uyandırdığı inti
baı Parti grubunda anlattı. 
Ankarada büyük bir ıpor kon
gresi inikat etti. Kurbmun 
adı değittiraldi, teşkilita ilive
ler yapıldı. Spor ajanhklan 
tesiı edildi. MJS1r krahnın ölü· 
mil dolayııiyle taziyet telleri 
taati edıldi. Prens Faruk kra1 
oldu. 

Mayıs 
Milletler cemiyeti bubranb 

bir ay ızeçirdi. Cemiyet nizam
namesinin takviyesi talep edil· 
di. Müzakerat çetin oldu. ltal
ya Habetiıtanı kendi lmpara
tor'ak b~dutlarına ilhak ettiği
ni Cenevreye bildirdi. Millet
ler cemiyeti afyon istitare ko-
18İSJDll1' toptandt. Romanya dıf 

bakanı Titulesko Belgrada gitti 
Balkan antantı kons~yi Belgrad 
da toplandı. Dr. Aras riya· 
set etti. Bir tebliğ neıredildi. 
Dr. Araı Atinaya gitti. Me
takıaıın ziyafetinde bulundu. 
Belgradda kOçOk Antant kon· 
feransı toplandı. Lokarnocu 
devletler, ltalyanın da İftira
kiyle Cenevrede bir toplanh 
yaphlar. lngiltere Almanyaya 
bar sual listeai g&nderdi. Ber• 
linin Yerdiği ce•ap talminklr 
bir hava yaratmq ayalamaz. 
ltalyan aomaliaine asker sev
kiyatl devam ediyor. Habef 
kuvvetleri artık gızlenemiyecek 

tekilde r=c'at edıyorlar. Habet 
kıskacının daraldığı ıCSyleniyor. 
DeHieden cenuba doj'ru yOrll· 
mekte olan ltalyan kıt'aları 
Adisabeba yoluna tuttuklannı 
iddia ediyorlar. Glr&n&ı ltal· 
yanlar1n lehiodedır. 

TORKIYEDE 
Hnk&metimiz Ergani bakır· 

lan anonim ıirketinin ecnebiler 
elinde bulunan hiaselerini ıatm 
aldı. Bahar bayramı TOrkiyede 
coşkun tea'it edildi. Alman tez .. 
yin aan'atları .ergiai Ankara 
•ergi evinde açıldı. 4 Mayısta 
lzmirde TOrkku,u kalllbl ve 
Dr. Mustafa Enver adına diki
len heykelin açım t&renleri ya· 
pıldı. Iğdır ıa baskınında zarar 
görenlere Kızılay yardım edi
yor. Atatlrk lugiliz bly&k el~si
ni kabul buyurdular. Elçi Persi 
Loren aeki~iad Ecl•ardın tahta 
çıkma11 mllnaıebetiyle yeni iti· 
matnameıini b&ytik ıefe tak· 
dım etmittir. 17 mayısta Ata
türk lstanbolu tereflendirmiıtir. 
Erzurum·Sivaı demiryolu temel 
atma t6reni yapıldı. Üçtlncll 
Türk dili kurultayı için hazır· 
lık ara ba,ıandı. Fenerbabçe 
Rasyaya davet edildi. 

Haziran: 
Konseyde Boğazlar meselesi 

gairütlllda. 22 haziranda Bo
ğazlar itinin Montr6'de g&rll· 
şülmesi kararlaıh. 23 haziranda 
Montr6'de laviçre federal hli· 
kilmeti reiıi Motta'n1n riyase• 
tinde toplanan Boğazlar kon· 
feranıı ilkglin nutuklar ve iyi 
temennilerle geçti. G6rüşme· 
ler samimi bir baya içinde ge• 
çiyor. Romanya dııbakanı Bal· 
kan devletlerinin bi11iyatına 

tercliman olarak Boj'azlann 
Tiirl. iye Cumhuriyeti hiikOme• 
tine kayıtsız ve ıartaaz veril· 
mesini dilemittir. Konuşmalar 
çok mllsaittir. 

Mılletler Cemiyetinde man· 
dalar meaeleai g&r61tild6. Eden 
Akvam Cemiyetinın reforma
s1na dair bir nutuk söyledi. 
ltalyanlar arbk Habeıistan'da 
zafer yo.undad1rlar. 

TORKIYEDE 
Yugoslavya kabinesi hasın· 

dan Şevki Behmen Ankara, 
lzmir ve lstanbulu ziyaret etti. 
Karabük demir ve çelik f abri· 
kaları inşaatı için hazırhklara 
baılandı. Cumhuriyet Halk par-
tisı genel sekreterini Atatürk 
vazifeden affettaler. Dahiliye 
vekili iç bakanlık uhdesinde 
kalmak prtiyle parti genel 
ıekreteri oldu. Bütiln vilayet· 
lerde valiler parti başkanı ol
dular. Valiler toplanb11 Anka· 
rada, lzmirde ve latanbalda 
Şiikrü Kayanın riyaset nde y11-
pıldı. Ozlim fiatlerini tespit için 
bmirde ofil, tarbı direkt6r1eri 

ve oda reiıinin ittirık:yle bir 
toplanb yapıldı. ilk posta tay· 
yaresi lzmir Gaziemir istasyo• 
nuna inmiıtir. Bu tayyare tec-
rlibelerini yapacakbr. ilk ba
harda lzmire bava poRtalan 
ağrıyacakbr. 

Temmuz 
Milletler Cemiyetinde Habet 

meselesi g6r6t616rkeo bir Çek 
gazetecisi kalbiDden aldığı bir 
kurıun yuasile öld6. Habet 
imparatora memleketinden firar 
etti. ltalyan kuvvetleri Aclia· 
Abebaya girdiler. Gorede ye
ni bir Habeı b&kOmeti kurul· 
du. Aıamble zecri tedbirlerin 
faydaaızhjına karar •erdi. Zecri 
tedbarler ilga edildi. Mussolini 
bir nutuk ı&yledi. ltalyada ıen• 
likler yapddı. Boğazlar konfe· 
ranıı hararetli Ye heyecanlı 

g6rOımeler yaptı. lnl'iliz ve 
So•yet tezteri ara11ndaki ayn• 
lık Pol Bonkarun t•Hısutuyle 
laalledildi. SovyetJer hüsnü ni· 
yet g&ıterclUer. 20 Temmuz 
geceıi saat oada BofazJar ma
kavelenameti altın kalemle 
Moatr6de imza edildi. 21 Tem• 
muz sabahı T&rk ordusu Bo-
ğazlara girdi. Boiazlar komis· 
yonanun faaliyetine ıon verildi. 
Trakyada manevralar yapıldı. 
Tlrkiye bayram yaplL 

ispanyada b&yiik bir iayaa 
pkb. Oı du vaziyete hakim 
oldu. Milisler Cumbariyeti mil· 
dafaa için aillba nrdcblar. Lord 
Loyid Ankaraya geldi. Boçkay 
takımı lstanbalda 1·5 mailip 
oldu. 

Ağustos 
Kamutay, boğazlar makave· 

lenamesini allutlarla kabul etti. 
Tllrkiyeden sonra sırasiyle Bul· 
gariıtan, Yunanistan ve Ro· 
manya da tasdik ettiler. Berlin 
olimpiyatları batladı. Açıh, t&
reninde Hitler bulundu. T&rk 
ekibi Berlinde çok alkı,landı. 
Olimpiyatlarda bitinciliii Ame
rik a, ikinciliği Almanya adı. 
Mersinli Ahmet gürefte dOnya 
lçlincllıü, Y •t•r E .. ken dünya 
ıampiyonu oldu. Ohmpiyat di· 
reğine Türkiye bayrağı çekildi. 

General Metaksas Yunanis· 
tanda diktatör oldu. Donan· 
mamız lzmire geldi. Atatlirk 
ve ismet ln6nil lzmir belediye 
reisini kabul ettiler. lzmirde 
incir ve OzOm piyasaları açıldı. 
lspanyol uçaklan Madridi bom• 
bardıman ettiler. Ruıyada 

T roçki tarahariarı bir suıkast 
hazırladalar. Suikastçılar yaka· 
landı, Türk dili kurultayı top• 
landı. lzmire gelen iktııat ve-
kili Cel61 Bayar Çeşmeden 
Midilliye geçti. 

lngiliz Krala sekizinci Edvard 
Dalmaçya sahillerinde bir ge
ziye çıkh. Belgradı ve Atinayı 
aıyaret etti. 

Eylül 
bmir fuarını baıvekil açb. 

Refakatinde lktısat, Sıhhat ve 
Adliye vekilleri de vardı. in· 
gHiz Krala Çanakl.alede hara• 
retle kartılandı. lstanbulda Ata• 
tnrkü ziyaret etti. Samimi ko• 
nuşımalar cereyan etti. Romanya 
barıciye naım Titulesko istifa 
etti .• Yerine Antoneıko geçti. 
Tıtulesko ağır hastadır. Türk 
g<ıezetecileri Belgrada gitbler. 
ispanya kabinesi değişti. lngi• 
bz kıah Atatlirkle b1rlikte Mo· 
dada denaz ya11,ıarını seyretti. 
Kokteyl pRrtisinde bulundu. 
Vıyanaya m6teveccihan latan• 
buldan aynlırken lo6nii'nil 
Londraya davet etti. 

Dokas Eyltil lzmirMı tlreıal• 



k utluJancL. Izmir fuarını 386bin 
kişi ziyaret etti Hariciye •eki
limiz Atinaya gitti. Türk·lngi
liz klearing muahedesi imzalan-
dı. lkbsat ve maliye vekilleri 
Karadeniz sahillerinde seyaba· 
te çıktılar. ispanyada vahşiya· 
ne bir harp oluyor. Kadınlan 
soyarak idam ediyorlar. 

Dr. Göbels Atinaya, Nöyrat 
Peşteye gitti. Türkiye • fra.n~a 
arasmda Sancak mesele~ının 

.• .. üJ . d ·r bir arzu 
goruş mesıne aı d 

. F muahe e-vardır. Sunye ransa . 
. p . t ·mzatandı. Surı ye 

sı arıs e ı . 

h . . . lstanbula geldı. eyeti reısı . . 
B t 1 gazeteler tenkıt ettı. 
eyanaın 

lzmirde tayyare taarruzuna 
karşa korunma tedbirleti alındı. 
Fransa para kıymetlerini dü
şürdü. iç piyasada endişeler 

belirdi. Bilbao şehrini asiler 
yaktılıır. Atina olimpiyadı açıl· 
dı. Biz maalesef eyi bir ekiple 
gitmedik. 

ilk Teşrin: 
Sancakta büyük heyecan 

\tardır. Sancak Türklerine karşı 
tedhiş siyaseti tatbik ediyorlar. 

F elJahlar kardeşlerimizin huzur
farım bozdular. ispanyada Ara-
gon cephesinde müsademeler 
oldu. Altmış Türk köyünün 
arazisi Sancakta sahlığa çıka
rıldı. Cenevrede milletler cemi
f~ti asamblesi toplandı. Şükrü 
Kaya Türk görüşünü anlattı. 

Leon Blum - Litv inof mülakata 
ehemmiyetli oldu. 

Vataniler Halaydan meb'us 
çıkarmak için faaliyete geçt~
ler. Türk ulusu, yalnız kendı-
sini temsil eden Türk'ü meb'us 
cıkar1r şeklinde cevaplar ve· 
rildi. Italya devaluasyon kararı 
verdi. Sancak Türkleri Fransa 
ve Türkiye hariciyelerine bir 
nota verdiler. Futbolcularımız 
Rusyada mağJiip oldular, 

lzmir cıvarında garnizon 
manevraları başladı. Manevra
lara Orgeneral izzettin Çalışlar 
nezaret etti. Alınan neticeler 

çok üstündüler. Bilhassa Türk 
tayyare kuvvetlerinin göster
di~i muvaffakıyetler her aürtü l 
takdirin favkindedir. Belediye 
Manevralara iştirak eden kuv· 
vetlerin kumandanları şerefine 
bir ziyafet verdi. Başvekil Na
zilli,lzmir, Manisa ve Balıkesir-
de köylülerle beş gün sfüen 
gör üşme ' erde bulundu. Ihtiyaç-
larını tespit etti. 

J~ lmanya Sovyetlerden ürk-
tüğünü ve Avrupanın komü
nizm tehlükesiyle karşı karşıya 
bulunduğunu ilan etti. Asiler 
Madrid kapılarma geldiler. 30 
Sovyet gemisi ispanya sularına 
hareket etti. 

Yugoslavya başvekili ~ok.a
raya geldi. Sovyet Assovıahım 
başkanı general Eideman da 
Cumhuriyet bayramımızda bu
lunmak üzere Ankarada kar
şılandı. Cumhuriyet bayramı 

Ankarada büyük bir resmi ge
çitle başladı. Ordunun geçişi 
bütün dünyada lehimize akis· 
1er uyandırdı. 

ikinci teşrin: 
Türk donanması Maltayı zi

raret etti. lngilterenin Akdeniz 
filosu tarafından selamlandı. 
Donanmamız bundan sonra Yu
aan sularını ziyaret etti. Faler-
3e büyük sevgiyle karşılandı. 
Şereflerine ziyafetler . verildi. 
Donanma dönüşte lzmıre uğ-
radı. Hall<ımız donanmayı doya 
doya seyretti. Denizcilerimize 
ziyafet verildi. 

Kamutay boğazlcır u:.eseJesi 
baidouda fevkalade bir celse 
akdetti. Edırnede vefat eden 
ı;eDeral Şükıü Naili için mera
" m yapıldı. Fransa notamıza 
cevap verdi. Kendilerine ildnci 
~ir ıı ci a vererek Halayda istik
'51 iskdı k. BerEn ve Tokyo, 
ıta lvaı:mı da iştirakiyle bir an
a~~a y:.ptılar. Amiral Horti 
~011 ayı ve v:yanayı z"yaret 
!lti. Asiler İspanyada vaziyet• 
1en emin görünüyorlar. Eden, 
Avam 1'tınarasında söylediği 
nutukta Türk-lngiliz dostluğun
dan bahsetti. 

Romen hariciye nazırı Var
şovayı ziyaret etti. lngiliz fiJoau 

.. 
1 anya sularında dolaşıyor. 
;;ansa Sancak işi için Millet
! r Cemiyetine gidilmesini tek• 

1; etti. Fransa Sancak işile 
bilfıil alakası olmad,ğını, Mil· 
Jetler Cemiyeti tarafından ken· 
disine verilen mandaterliğin 

yine Milletler Cemiyeti karan 
ile geri alınabileceğıni bildirdi. 
Bu teklif \<ahul edildi. 

Sovyet Rusyada suikast ha· 
zırlamaktan suçlu dokuz Alman 
tebaası idama mahkiim ediJdi. 
Bilahare bu karar hapis ceza
sma çevrildi. F enerbahçe Be
şiktaşı mağ:up etti. Hüküme-
timiz kontenjan rejimin; 1 ikin
ci kanun tarihinden itibaren 
tamamen kaldıracağmı ilan et
ti. lstanbulda gençlik, Hataylı 
kardeşlerimize yapılan zuifım
ları protesto etti. 

Alman lktısat nazırı Anka
rayı ve Adanayı ziyaret etti. 
Avusturya dış bakanı Berlini 
ziyaret etti. 

Fransız dahiliye nazırı Sa
lrnaro vatanına ihanetle itham 

o 

edildi. Kendisi gece vak tı Lil 
şehrindeki evinde havagaziyle 
.zehirlenerek öldü. 

Sancakta seçim yapıldı.Türk 
halkı iştirak etmedi. Doktor 
Aras parti grubunda izahat 
verdi. Yeniden orduya hediye 
ed fen 43 tayyareye ad konma 

merasimi yaplldı. Almanya Ver: 
sayın se vrüsefer hükümlerinı 

tanımadığım ilan . etti. . Bal: 
kan el"kanı harbıye reıslen 
Bükreşte toplandı. Hususi lise-

lerde genç kızlar askerlik der· 
sine başfadılar. Prens Pol Lon
draya hususi bir ziyaret yaptı. 
Küçük san,atlar kongresi An
karada açıldı. 

ilk kanun 
lskenderunda Türk kardeş

lerimiz tevkif edildiler. Millet-
ler cemiyeti konseyi lskenderuo 
meselesini müzakere etti. San· 
cağa müşahitler gönderil
mesine karar verildi. Fransa 
hükümeti Hariciye vekilimizi 
Parise davet etti. Müzakereler 
samimi bir hava içinde geçti. 
Bitaraf delege Sandlerio de 
iştirak ettiği konuşmaJarda hiç 
bir yakınlaşma elde edilemedi. 
Fransız hariciyesi, konfederas· 
yon teklifine yanaşmadılar. 
Neşredilen tebliğ samimi bir 
ifade ile yazı lmıştır. 

Asi kuvvetler muhasara çen-
betini yırtarak taa rru2a g eçtiler. 
Ruzvelt tekrar Cumhur reisli-
ğine seçildi. Adanada korkunç 
bir seylap oldu. 38 kişi 
öldü. 416 ev yıkıldı. Kıw 
zılay Adana felaketzedeleri 
İçin yardım listeleri açtı. Bü· 
yük Şef Adana felaketzede· 
lerine 10,000 Jira teberru ettiler. 

lngiliı: krala Sekizinci Ed· 
vard, Mrs. Simpson isminde 
bir Amerikalı kadınla izdivaç 
arzusunu i2har etti. Kabine bu 
arzunun yerine getirilmesine 
İngiliz milletinin razı olmıya
cağmı krala bildirdi. 

logiliz sarayı büyük bir buh· 
ran geçirdi. Kralın morganatik 
izdivaç teklifinin reddi üzerine 
Sekizinci Edvard saltanattan 
feragat elti. Parlam.ento is~i~ay! 
teessürle kabul etlı. Sekızıncı 
Edvard bir veda nutku söyledi. 

Dük Dö Y ork altıncı Corç 
unvaniyle lngiltere Kral• oldu. 
lkbsat ve arttırma haftası ha
raretle kutlulandı. ismet lnönü 
ve CeJ~l Bayar birer sôylev 
verdiler. lzmir şampiyonu Al
hnordu, lstanbul şampiyonu 
F enerbabçe, lstanbul ikincisi 
Galatasaray ve Ankara şam-
piyonu Güç takımı &rasmda 
Ankara'da bir turnova yapıl-
dı. Ankara stadı merasimle 
açı!dı. Başvekil gençliğe kısa 
bir hitabe irad etti. Çeki 
Kad:n talmlll Ankaı a, ls
tanbul ve lzmirde yaptığı 
maçlarda beraberlik ve gali-
b:yctler. kazandı. Atatürk ve 
ismet lnönü Ankarada bü
yük erkanı harbiyede Fevzi 
Çakmağı 7.İyardle iki saat ka· 
dar görüşlüler. Bitaraf uıü~a· 
bitler heyeti lstanbuldan geçe
rek sancağa gitti. 

Ankara, lstanbul, lzmir ve 
diğer vilayetlerde parti kon
gr,.ler\ inikad etti. 

Gayri Menkul Malların Açık J 
Artırma ilanı. 

Bergama icra Memurluğun
dan: 
Açık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu. Biri oturulur diğeri ha: 
rap bir yağ deposunu havı 
maa müştemilat bir evin tama
mı. 

Gayrimenkuliln bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı numa
rası. 

Dikili ilçesinin Bademli kö-
yünde meşrutiyet mahallesinde 

Takdir o!unan kıymet 600 
liradır. 

Artırmanın yapılacaı?-ı r :r, 
gün, saat. 17 - 2· 937 Çarşam· 
ba saat 11 - 12 Bergama icra 
dairesinde. 

1 - işbu gayrimenkulün art-

tırma şartnamesi 7 - 2 - 937 ta
rihinden itibaren 1323 No, ile 
Bergama icra dairesinin muay-

yen numarasında herkesin gö· 
rebilmesi için açıktır. ilanda 
yazıh olanlardan fazla ma 1fımat 
almak istiyenler, işbu şartna
meye ve 1323 dosya numara
s' le memuriyebmize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey veya 
milli bir bankasının tem·nat 
mektubu tevdi edilecektir.(124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay
rimenkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
h inden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelt.>rile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksihalde haklan 
tapu siciliyle sabit olmadıkça 
sahş bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak eden)er Rttırma 
şartnamesi ni okumuş ve lüzum
lu malumatı almış ve bunlan 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 1 

gayrimenkul üç defa bağml· 
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak arbrma be
deli muhammen kıvmetin yüzde 
yetmiş beşini bulm~z veya 
satış istiyene rücbanı o!an di-
ğer alacakblar bulunupta bedel 
bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakJarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle ikinci artırma 
4-3-937 Perşembe günü ayni 
saatta yapılacak artırmada 

bedeli istiyenin alacağıoa rüc
bam olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartıyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel edilm~zse ihale yapı• 
lamaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermez ise ihale kararı fesbo· 
Junarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kim!le 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen onbeş güo 
müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok arhrana ihale ediJir. 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten 
hesap o!unacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca bükme hacet 
kalmaksııın memuriyet' mizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 

7 - Borcun. 933 haziran 
ayından evvel ödenme3i la.ıım
geldiğinden satış (2280) sayılı 
kanunen tarifatı dairesinde 
yapılacaktır. Mezkur lrnnuna 
göre veri!en bedelin yüzde 75 şi 
bulmas1 şarttır. 

Bir ev yut.arıda gösterilen 
17-2-937 tarihinde Bergama 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 

Tarih ve icra memurunun 
resmi mühür ve imzası 

1662 1,3447) 

Gayrimenkul malların açık 
artırma ilanı • 

Bergapıa icra memurluğun .. 
dan Dosya: 934-366 

Açık arthrma He paraya çev• 
rilen gayrimenkulün ne olduio: 
Ma müştemilat 1296 sehimde 
221 seh1mli bir han ile 288 se
himde 42 sehimli bir bahçe. 

Gayrimenkulün bulundu~u 
mevki, mahallesi, sokağı nq-
m arası: Han Kınık kamununuo 
Su'u ve Sarıçohıın sokağı Tuz 
pazara mevkiinde bahçe Kmık 
k,ımnnunun kauba civarı mev• 
kiindedir. 

Takdir olunan kıym~t: Han 
'lıicıcıesi 900 lira bahçe hissesi 
140 liradır. 

Artırma vapılacağı yer, glln, 
s:ııat: 10-2-937 Çarşamba saat 
11-12 Bergama icra dairesinde. 

1 - işbu j?ayrimenkulün ar
twrma şartnamesi 29-1-937 ta· 
rihin<Jen itibaren 366 No. ile 
Bergama icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yaııh olan?ardan fazla ma\ümat 
:ılmak istevPnler, işbu şartna
meye ve 934-366 dosya numa· 
rasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazıh kıymetin yüzde 
yed ibuçuk nisbetinde pey veya 
milli bir bankasının teminat 
me"tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğ"er alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müspitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. Aksihalde hakları 
tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedellnin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterifen günde ar-
tırmıya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum-
lu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman
larda gayrimenkul üç defa ba
ğırıldıktan sonra eoçok artı· 
rana ihale edilir. Ancak arbr· 
ır.a bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyene rücham olan 
diğer alacaklılar bulunup da 
bedeli bunların o gayrimenkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
ençok artıranın ta<ahhüdü baki 
kalmak şartile birinci artırmayı 
takibeden 15 inci 25-2-936 per· 
şembe günü ayni saatte yapı
lacak artırmada bedeli istiye· 
nin a!acağına rücbanı olan 
diğer alacaklılarm o gayrimen-
kul ile temin edilmiş alacak
ları mecmuundan fazlaya çık-
mak şartile ençok artırana 
ihale ~dilir. Böyle bir bedel 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış ta!ebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal ve• 
ya verilen mühlet içinde pa
rayı vermez ~se ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel 
cnyüksek teklifte bulunan kim
se arzetmiş olduğu bedelJe al
mağa razı olurta ona, olmazsa 
veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle arhrmtya çıka
rılıp ençok artırana ihale edi· 
lir. iki ihale araıııındaki fark 
ve geçen günler için yüzde beş
den hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar aynca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti
mizce ahcıdan tahsil olunur. 
Madde (133). 

7 - Borcun, 933 hazirandan 
evvel ödenmesi lazımgeldiğin-
den sabş (2280) sayıh kano· 
nun tar;fab dahilinde yapıla· 
cakbr. Mezkur kanuna göre 
verilen bedelin yüzde 75 i bul· 
ması şarttır. (Satış 2280 numa-
rab kanuna tabi değildir.) 

Han ve bahçe hissedarı da 
gösterilen 10·2-937 tarihinde 
Ber<Yama icra Memurluğu oda· 

I:> 

sında işbu ilan ve gösterilen 
Rrhrma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 
Tarih ve icra memurnun resmi 

rnührü ve imzası [3453) 

Garimenkul :malların aç1k / 
arhrma ilim 

Bergama icra memurluğun· 
dan: 
Açık artırma ile paraya çev• 

rilecek gayri mengulün ne ol
duğu. 150 M. M. avlu tçinde 
3 kısımdan ibaret bır evin 
tamamı. 

Gayri menkuJiln bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası. Kımk kamununun aşa 
mahatlesinde. 

Takdir olunan kıymet 1000 
liradır. Arbrmanm yapılacağı 
yer, gün, saat. 19/2/937 cuma 
günü saat 11-12 Bergama icra 
dairesinde. 
1-lşbu gayrimenkulün art• 

tırma şartnamesi 9/2/937 tari
hinden itibaren 932/1320 No. 
ile Bergama icra dairesinin 
muayyen numarası ·da herkesin 
görebilmesi için açıktır. 11Anda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler şbu şartname
ye ve 1320 dosya numarasile 
memuriyetimize müracat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı lnymetin yüzde 
yedi buçuk nispetinde pey ve
ya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri
menkul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialatını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müspitelerile b irlik te memu
riyetimize bildirme1eri 1cap 
eder. Aksiha!de haklara topu 
sicilliyle sabit olmadıkça satış 
'ıedelinin paylaşmasından hariç 
ka'ırlar. 

4 - Gösterifen günde artır
maya iştirak edenler artırma 

şartnamesini okumuş ve 1üzumJu 
malumatı almış ve bun arı ta
mamen kabul etmiş ad ve iti· 
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayrimenkul üç defa bağrıldık· 
tan sonra en çok artırana iha
le edilir. Ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmaz veya satış 
isteyene rüchanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile te· 
min edilmi ş a lacaklarının mec· 
muundmı fazlaya çıkmHzsa en 
çok artbranın taahhüdü baki 
kalmak şarti vle ikinci artırması 
6 • 3 .. 937 Cumartesi g ünü ay-
ni saatte yapı :acak artırmada 
bedeli ist iyerıin alacağınn rüc
hanı olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edi!miş 
alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartı ile en çok artıra· 
na iha!e edilir. Ilöyle bir be
del ed lmezse ihale yapılamaz. 

Ve satış ta!ebi düşer. 
6 - Gayrimenkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal ve-
ya verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholuna· 
rak kend:sioden evvel en yük· 
sek teklifte bu'unan k:uıse ar-
zetmiş olduğu bedelle a'mağa 
razı olursa ona razı olmaz ve
ya bulunmazsa hemen oo beş · 
gün müddetle arttırmaya çıka- 1 
rıhp e.n çok arthrana ihale ·ı 
ed ı lir. iki ilıa 1 e arasındaki fark 
ve geçen gün'.er için yüzde ı 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriye
timizce alıcıdan tahsil olunur. 
madde (133) 

7 - Borcuıı, 933 Haziran 
ayından evvel ödenmesi lazım-
geldiğinden satış. (2~80) saylfı 
kanun tar falı da resında yapı· 
Jacaktır. Mezkür l<anuna göre 
verilen bedelin yüzde 75 i bul-
ması şarttır. 

Yukarıd:ı gösterilen bir ev 
19-2-937 tarih inde Bergama 
icra memuduğu odasında işbu 
il&n ve gösterilen arttu ma 
şartnamesi dairesinde satılacağı I, 

ilan oluuur. , 
Tarih ve icra memurunun 1 

reıımi mührü ve imzası 
1659 (3446) 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 

Bergama icara merourluj'ua
dan: 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek gayrimenkulün ne ol
duğu: 90 M. M. arsa üzerinde 
alth üstlü harap fiç odayı bir 
mutfak bir harap dam bir saya 
bir hali b?!" hamamhk bir tu
lumbalı kuyu ve avru içinde 
bir da:n ve eşcarı havi ev. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesj, sokağı nu· 
ma!n: Bergama Gazi Hayretti!ı 
mahallesinde 

Takdir oJunon hıymet: 700 
liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer. 
gün., saat: 17-2-936 Çarşamba 
saat 11-12 Bergama icra da· 
resinde 

1 - işbu gayri menkülur. 
arttarma şartnamesi 7·2-937 
tarihinden itibaren 932/1326 
No.ile Bergama icra d,.:resinde 
muayyen numarasında herkesin 
göre':>ilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istivE"nler,işbu şartname· 
meye ve 1326 dosya numarsile 
memmuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mek· 
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir-
t ;fak hakkı sahipletinin ~ayri 
menkul üzerindeki hak arını 
hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialar1m işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için
de evra!n müsbiteleriyfe bir
likte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu siciliyle sabit olma~ 

dıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ~ünde ar· 
hrmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesi okumuş ve lüzumlu 
malümat almış ve bunları ta· 
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağnl
dıktan sonra en çok artırana 
1hale edilir ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yiizde 
yetmiş beş :ni bulmaz veya sa
tış istiyene rüchanı olan di~er 
alacaklılar bulunup la bedel 
bunların o gayri menkul ile te
min edi lmiş alacak 'arıoın mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
ka mak şartiyle ikinci artırma 
4-3-937 per~embe g·ünün aynı 
saaatte yapılacak artırmada 
bedeli istiyenin a lacağına rüc
hanı olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartı ile en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
edilmezse iha le yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kim>e derhal veya 
verilen mühlet içinde paray1 
vermezse ihale kararı feslıo 'u
narak kendisindı::n evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona raz1 olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle artırmaya çıkarı'ıp 
en çok artırana ihale edilir. 
iki ihale araıiındaki fark ve 

geçen zünler için yüzde beşten 
hesap olunacak faiz ve diı;er 
Z'lrc r 'ar ayrıca bükme ha~et 
l<a : maksızın memuriyetimine 
alıcıdan tahsil olunur. Mac! le 
(133) 

7 - Borcun, 933 Haz. ı an 
ayından evvel ödenmesi la7.lm 
ge:diğinden satış (2280) sa ıh 
kanunun tarifatı dairesinde ~ :ı-

~ı l acakhr. Mez.kür kanuna g~ re 
verilen bedelin yüzde 75 şi 

bu ' ması ı:arttır. 
Bir ev yukarıda gösteri en 

17-2· 937 tarihinde Bergcma 
!::ra memurluğu odasında ı şbu 

ilan ve gösteri!cn arttırma 
~artnamesi dairesinde sablaC'lğl 
ilan olunur. 

Tarih ve icra memunrnuıa 
resmi mühür \le imzası 

1660 (3448) 



lzmlr 81•111 'Rca•et JUl&amla yanlı '1&1aitJer yanm-
Memurllllun•n: da diledlileri soruldukta hepsi 
bmirde Y eaimanifaturacılar' da söre bati.yarak : 
4 numarada yazma, tftlbent ve M 1 - lzmir Birinci N.oter-
elbise ve saire ticaretini yapan liğince yazıla 13 - 7 - 1933 ta-
müseccel Ali ve Adil FKlan ve ribli ve 4650 numaralı muka-
ortakları tirketioin müddeti velenamedeki ıeraitle yaıma, 
20-12-.936 tarihinden itibaren tülbent ve buna mtimasil emval 
beş sene temdit crienduğuna ile elbise ve saire üzerine "Fi-
mütedair mukaveJname tica- dan Mehmet oğulları Afi ve 

ret kanununun hiiltlimleıine Adil ve türellası ,, unvanı al-
göre sici.tin 1900 numaraSJna tında akteyfedilderi sidl t.ica-
kayıt ve tescil edildiği ilan retin 1714 numarasında kaydı 
olunur. icra kılınan koUektif şirketi 

lzmir sicili ticaret memur- müddetinin hitam buld$ 20 
luğu resmi mührü ve Kanunuevvel 1936 günfmclen 

F. T enilc imzası itiba.en ayoi şekilde daha be.ş 
1 mullavele s~ne devam etmek üzere ko!-
Bin dokuz yüz otuz altı se- Jektif şerik sıfatiylc her biri 

nesi Birinci Kanun ayının on muvaialtat eylemiştir. 
dokuzuncu Cumartesi günü saat M 2 - Şirketin merkezi 
on bir sıralarında lzmirde Ha- muameJatı eskisi gibi Iımir 
limağa çarşısında 14 numaralı ve firması, soyadı kanunu mu-
dairesinde vazife gören aşağıda cibince neıŞreyledikleri Noter-
mübür ve imzasını koya11 lzmir likçe tasdikli 30/6/1936 otu'l. 
ilçüncü noteri bay °iabsin Amu- Haziran bin dokuz yüz otuz 
run vekili bay A li Raif G ün- altı tarih ve 5689 numaralı 
yerin yanına gelen ehliyeti ka- sirkülerle kabul edilen "ALİ 
nuniyeyi haiz bulunan zat ve VE ADİL F iDAN VE OR-
bilviyetleri kanun nazarında TAKLARI,, dır. 
tahadete ehil görünen kimse- M 3 - Şirketi ilzam eden 
)erden lzmirde ÇiviciJerde 18 hukuki akit ve taahhütleri or-
numarada tüccardan Ekrem taklardan Ali Fidanla Adil Fi-
Moralı ve lzmirde beşinci Sul- dan ve izzet Fidanın unvanı 

· taniye mahallesinin Kapanizade şirketle beraber kullanacakları 
ıokağmda 33 No.lı evde oturan münferit imzalar1 ile muteber 
Mu.1tafa oğlu Haean nam şa- olacaktır. 
bitlerin tarif ve şahacletleriyle M 4 - Sermayei şirket esas 
anlaşılan lzmirde Güzelyafı mukavelenin ikinci maddesinde 
tramvay caddesinde 6 numaralı gösterilen derecat üz.erine ko-
evde oturan tüceardan Ali nulan on beş bin "15000., Türk 
Fidan ve ayni caddede 933 lirasıdır. 
numaralı evde oturan tüc- M 5 - Şirketin kar ve za-
cardan Adil Fidan ve izzet Fi- rarı esas mukavelede muharrer 
dan ve Rukiye Fidan, anlata- hisseler üzerine tevzi olunması 
cakları gibi şirket mukavele- meşruttur. 
lerine zeyl olmak üzere bir M 6 - Müddeti hitam bu-
mukaYelenin tarafımızdan ya- lan alacak ve borçları işbu 
zılmasını i•tediler. t:t sanlan sirke! kabul ve taah!:,~ 

Iktısat ve ileti iş dairesi°4'rüncü 
bölge amirliğinden: 
işverenlerin dikkat nazarına: 

3008 No.lı iş kanununun haz1rhk faa?iyeti 1 iş yerlerinin iş 've
renlerin ve işçilerin tesbitiyle başlıyacaktır. 

Bu maksatla 5 ve 5 ten yukarı işçi çalıştıran ve ekonomik 
mahiyette iş yapan her iş yeri bir beyanname dolduracaktır. 
Umumi veya mülhak yahut hususi bütçelere veya belediye büt
çelerine tahsisat konmak suretiyle doğrudan doğruya veyahut 
mali yardımda bulunarak dolayısiyle işletilen iş yerleri de be
yanname dolduracaklardır. Beyanname jş yerlerine en yakm po
lis karak<>llarından tedarik edilecek ve iş verenler beyannameyi 
bizzat kendileri veya vekilleri dolduracaklardır. Beyannameler 
11 lkiucikinun 937 tarihine müsadif pazartesi gününden itibaren 
iı yerine en yakın zabıta karakollar1Ddan a!macak ve hakikata 
uygun bir şekilde doldurulup işbu tarihten itibaren 15 gün için
de bir makbuz mukabilinde zabıta karakoluna teslim edilmiş bu
lunacaktır. lşyeri beya'lnamesini muayyen olan müddet içinde 
doldurup teslim etmiyenler hakkında İş kanununun 144 üncii 
maddesine tevfikan takibat yapılacaktır. 1657 (3451) 

'İkhsat 
1

Vek3leti iş Dairesi 4 üncü" 
Bölge Amirliğinden: 

iş verenlerin dikkat nazarına 
1 ikinci Kanun 1937 tarihinden itibaren iş yerlerinde vuku

bulacak iş kazalara hakkmda dairemize malumat vermek mec
buridir. 

iş kazaları beyannameleri dairemizden istenecektir. 
1656 (3450) 

münasebetiyle 

HAMZA RÜSTEM 
Folcgrc:I atölyesi ve folograf malzemeslnde 

Yılbaşından itibaren bir ay için büyük tenzilat yapılacaktır. 

FIRSATTAN iSTiF ADE EDİNiZ 
BAŞDlJRAK - EMiRLER ÇARŞISI No. 28 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan soba.'ar için mahsus getiri!di. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. P&rplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her iıtenile~ kömnr vardır. 
(2299) 

Ba ...ı.aeıe ile ta
yin edilen beı sene hitamında 
iıbu koVektif tirketin mua
melibna nihayet vertlmecliği 
takdirde ayni ıeraitle daha 
beı sene devam etmesi meı
rutlur 

Akitler başka bir d~ecekler 
olmad9aı bqyan Ye ikrar ey
lemeleri t\zerine işbu . muka
veleyi )'azmakla be~r hıwr 
bulUHOJar yanında -açtltça oku
nup manası anlabla.k meaJ.. 
ve mam.luecatı arztderma uy
gun oldaju tasdik kılındıktan 
•oma alını hepimiz imza ettik 
ve mlliüilediık. 

Akitler: lmuJarı. 
Şahı&ea: imzaları. 

Neler resdğ mlihlirü ve vekili 
Ali Raif Gijayer ima.1.1, 

Umami No. 10273 Hususi 
No. 6/113. 

Bu mukavelename suretinin. 
daire dosyasında saklı 19 
Birinci kanun 1936 tarihli 
ve 9835 umumi numaralı 
aslına uyg un olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
alh senesi Birinci Kanun ayının 
otuzuncu Çarşamba gUoü. 

lzmir üçüncü noteri Tahsin 
Amur mühür resmisi ve imzası. 

okunamamışhr 

En liiks ve sağlam mobiJyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 mod~lleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 1651 (3452) 

Sc:46~ 
~ ... 

- 3 
Buılzln kendi kabahatınıidır ;iffa~~ J 
ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadını~ b~ld 

bundan daha kolay bir f'Y yolmn~ zıra bu • ılhtiyacı temin edecek blr_PERLOO(Nl ın 
.trı diş mac1.1nu vardi~. ___ , 

AY ...... ~~~.1 .. &q. t-~~ ~l~-
1uc ~,,.«6t4w ofa.c. ilıt,:rrn· ... ~ .lıit4b ~~. 

TURAN Fabrikaları mamutAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kulJanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 ~umarada um~~ acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat edınız. 

Posta Kul. 224 Telefon 34&9 

BEYOGLUNDA 

Bristol Otel· 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenio en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
reıile bütün Eğe . halkına ken
disini ıevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar m\ithiı ucuzdur. 

Bir Hedly e ver
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meşhur Kolonya, 
Esans, Pudra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
ŞiFA 

• 
~czaoesı 

MEYVA 

1( 

ıı 

En boı meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaıtmr. 

İngilizKanıuk eczanesi Beyoıılu - lstaobul 
,. r -

lzmir Muhasebei Hususiye Mü-
dürlüğünden: . . 

Adam Adamip!a karısı madam lstelyamn müterakım verg~ 
borcundan dolayı müzayedeye çıkarılan Seydiköyündeki ~raz~ 
ve binalara ile Çileme Bileriç ve Develi çiftlikleri ve Develıdekı 
un değirmeni arhrma kanununa tevfikan 21 giln müddetle satı: 
lığa çıkarıldığından pey sürmek i.ıtiyenlerin ~zmir Muhasebeı 
Huauaiye T ahsillt Komisyon kalemıne gelmelerı. 

30-31-1-2 1633 (3429] 


