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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: , 
HAKKI OCAKOGLU ' 

1 ..A.~<>1'TE:: ş:e:~İrrİ 

Devam mUddetil fürkiye içinlHariç ıçiı_ı 
Senetık . . . . . . . 1300 2500 
Altı avlık-.-.-.-.-.-. 700 -ı3iJO 

ıı --__ TELiı!FOH_:~G9~ 
Fi ati Gazetedir 

Ulus, AtatUrk'Un arkasında 
istanbul, 7 \Yeni Asır) - Adana 

kurtuluş bayramı şenliklerinde hatipler, 
Türk ulusunun bundan sonra da büyük 
Şefin arkadasından koşmakta en ufak 

ı tereddüt göstermiyeceğini tebarüz 
ettirdiler. 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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tatürk'ün 
işaretini bekliyoruz ..... 
l1ram:ıa yeni telı:lifle-rde bıılu,
twcakmış ... llatay ddvasınıtı 
milletler cemiyeti k<»ıseyirıdc 
uıüza~·ere.~inde~ı evvel bizim
le doğrııdau doyruya anlaş
mak için son bir gayret 
dalıa sarf edecekmi§ .•. 

Bu son gayretleri de ilk gay
retleri glbi olacaksa beyhude 
zahmet etmesinler. Hatay Türk· 
Jeri, Afrikanın en iptidai ka· 
vımlarına karşı tatbik edilen 
işkence usulleriyle inim inim 
inlerken kupkuru sözler işit
mekten usandık. Karşılaştığı· 
mız hidiaelerle şuna eyice kani 

olduk ki, kültürüne muhabbet 
beslediğimiz Fransanın birbi· 
rine hiç benzemiyen iki yüzü 
vardır. Bir tarafta hize dost 
görünen bu yüz, müstemlekeci 
menfaatlerinin mevıuubahs ol· 
duğu yerde ifrit kesilmektedir. 
MilJetler cemiyeti namına San
caktaki vaziyeti anlamağa me
mur edilen müşahitler, misafir 
bulundukları Düryönün evinden 
başlarım çıkarmışlrsa dertlerini 
anlatmağa koşan Tlirklerin is
tiklal seslerini elbette duymuş
lardır. Fransı7. jandarmalarının 
dipçiklerine ehemmiyet vermi
yerek .. Hür doğduk, hür ola
rak öleceğiz. lstiklAI istiyoruz, 
Suriyeye esir olmayacağız" diye 
haykıran coşkun iosan!ano 
hürriyet ve istiklal davalarını 
boğmak kastiyle yapılan teca· 
vüzleri, zalimane bareketJeri de 
e~bette görmüşlerdir. 

Bu kötü vaziyet devam et
tikçe Fransa ile nasıl anlaşa· 
biliriz? 

Biz istiklal kavgalarında yüz
biolerce şehid veren büyük mil
letimizin haysiyet ve şerefini 
ve batta mukadderatım ilgilen
diren bir davada müstemlekeci 
:ıihniyete baç verecek insanlar 
değiliz. ATA TÜRK'ün büyük 
eseri olan yeni Türkiyeyi an
lamamakta ısrar eden Fransa
nm asıl aldandığı nokta da 
budur. 

Fransa, bizimle anlaşmak iıı· 
tiyorsa, sozunu tutmalıihr. 
TÜRK hakkına hiyanet ediJe
wiycceğini bilmelidir. Bu da
vanın başka türlü çtkar yolu 
yoktur. 

Sancağm boynuna esaret iJ
mıgmı geçirmek istiyenlerio 
kastları sadece 300 bin Türk'ü, 
TÜRK olarak yaşamak hak· 
kından mahrum etmek değildir, 
Onun a birliktP. milletimizin 
prestijine l<arşı tevcih edilmiş 
bir suikast vardır. Bunun için
dir ki Hatayın istiklali davası 
aynı zamanda bir haysiyet, bir 
siyasi prestij davası o!muştur. 

On dört seneden beri makus 
- Sonu 2 neı say/ada -
&evlıu!ıt'I; ~ilst..:o 

t r ett· 
ORGENERAL ÇALIŞLAR AT ATÜRKÜN REF AKATINDADIR 

~Fransız resmi--ı;;iıhdiliAtafü;kiin seyahaiin'<fen kıiŞ'kulandı 
~ Vahim bir emrivakiden korkulduğu beyan ediliyor 
lngiliz mahafili Sancak meselesini dikkatle takip ediyor. Dün Kedorsey, Foraynofisle uzun 
temaslarda bulundu. lngilterenin mutavassıt rol görmesi Fransız mahafilinde arzu ediliyor 

Bu ne biçim taraflı "Bitaraflık,, Ecri misiller meselesi 

Hak aramaK için müşahitlere başvu- Eski alacakların tahsili 
ranlar dipçikle, süngüyle karşılandı .. 

Hataylı kardeşlerimiz büvük heyecan içinde 
Hataylılar, müş~hitlerin misafir oldukları Düryonun evi önünde : 
Hakkımızı arıyoruz, hür doğduk, hür yaşıyacağtz bağırdılar 

lstanbul, 7 (Yeni Asır mu· lere gönderdiler. 
babirioden)- Milletler cemiyeti lskenderun Türklerinin yap· 
octmına Sancağa giden müşa- hldarı hareket h~lkın milli ve 
bitler heyeti lskenderunda siyasi varlıklarını korumak hu· 
Fransız mümessili Düryo•nun susunda gösterdikleri cesaret 
evine misafir olmuşlardır. Is- manda memurlarını telaşa dil-
kenderun ve Antakyalı binler- şürdü. 
ce kişi müşahitler heyetine Düryo, Türk halkın büyük 
mülaki olmak, ilerdenberi çek· tezahüratma bir mukabele ol· 
tikleri dayamlmaz iztırapları mak icio Suriyeden getirilenler 
anlatmak ve istiklal davaların- aras.ndan birkaç yüz kişiyi 

dan hiçbir kuvvetin kendilerini loplıyarak kendi evi önünde 
menedemiyeceğini bildirmek mukabil bir nümayiş yaptırmış 
için Düryonuo evine doğru bir ve bunlara : 
nehir seli halinde akm ederken - Yaşasan Suriye 1 Diye ba-
yolları tutan jandarma müfre- gırtmışhr. Burada şayam dik· 
zeleri halkı yürüyüşten menet- kat olan noktalar, Türklerin 
mek istedi. Fakat heyecam son vatanperverane tezahüratlarma 
hadde gelen Hataylılar bu ma- Frallsız mümeswli Dii.fyo silahla mukabele edildiği hal-
nia çeoberini yararak Düryo· . bulamıyan Hatay mümessilleri de ne oldukları beUi olmıyan 
nun evi öoüne geldiler. Burada: Türk halkın maruz kaldığı me· birkaç yüz kişinin yaygarala· 

- Müşahitleri görmek iste· zalimi arzetmek üzere Düryo· rma sükut edilmiş olması ve 
riz. nun konağına kadar geldikleri mahalli zabıtanın bunları daha 

Diye bağırdılar. Müsellah halde mahalli hükümet kuv· ziyade yaygara koparmağa 
kuvvetler jandarmayı takviye vetleri tarafından silahla mu- teşvik etmiş bulunmasıdır. 
ederek halka hücum ettiler. kabele gördüklerini, bilhassa HAKKA KARŞI CEBiR 
Akla gelmiyecek hakaretlerle, müşahitlerin Sancakta bulun· Kahire, 7 (Ö.R) - Ecnebi 
dipçik darbelerile bn bitaraf dukları bir zamanda bu hadi· müşahitlerin Antakyaya gel· 
müşahitlerin gözleri önünde seferin birkat daha ehemmi· meleri bu ıehirde büyük nl\-
ha lkı dağıttılar. yeti haiz bulunduğunu havi mayifJer yapılmasını mucip 

Müşahitlerle temaaa iaakAn bulunan bir telsrrafı ıuüsahit• - Sonu Mşınct ıay/ada -

cihetine S?idilmiştir 
··-·-· • •• • 

emrı uzerıne Maliye Vekaletinin 
iş ehemmiyetle takip ediliyor 

Defterdarlık ve milli emlak 
idaresi ecri" misiller işini ehem
miyetle takip etmektedir. 933 
yılında müruru zamanın önüne 
geçmek istiyen Milli Emlak 
idaresi musakkafata ait 12500 
bedeli icar dosyesini icraya 
vermişti. 

Öğrendiğimize göre bunlar· 
dan mühim bir kımı satış 
bedellerine aittir. Ve bun
larm tahsili emval kanunu 
dairesinde tahsilleri müva
ıenei umumiye kanunu ica· 
bmdan olduğu ıçm icraen 
talcibinden sarfınazar edilmiştir. 

Ecrimisiller ışıne gelince; 
bunlar hakkında 2490 numaralı 
kanunun 67 inci maddesine 
göre muamele yapılacaktır. 
Vanl ecrimiıitlerin doğrudan 
doğruya tahsili emval kanonu 
mucibince tahsili icap etmekte
dir. Maliye vekaleti bu hususta 
alakadarlara emir vermiştir. 

Bir iddiaya göre maddei ka
nuniyenin tarzı tahririnden 
takip olunacak ecri misiller 
ikiye ayrılmış olup birinci kıs· 
mı fuzuli itgalden mütevellit, 
diğeri ise konturatoouo bitme· 
ıinden •ont"a tıeçen srGnlet 

Malıyc ı•ıkilt hıat Ağıau 

icarlarıdır. Fuzuli işgalden 

millevellit olanlarının tah· 
sili emval ~anuniyle tah· 
sm icap edeceğinin anlaşıl· 
ması kabil değildir. Ancak 
mahkemeden hüküm alındıktan 
sonara tahsili emval kanuniyle 
tahsil olunabilecek ecri miıil
Jer mukaveleye merbut t)lup 
mukavefenn bitmesinden sonra 
geçen günlere ait icar bedeli· 
tından ibarettir. Halbuki Ma• 

- Sonu 4 ndi Say.tada -



•ehnea 

Atatürk' ün 
işaretini bekliyoruz .. -. 

- Bas ttUa/ı ı inci salıi/ede -
hi""r tili ile karşılaşmamıı 
olan Türk siyaseti bu defa da 
laakkm zaferini temin edecek· 
tir. Hak Ye ıeref divuında 
bir kerre geriliyen bir siyasetin 
ae kadar meıum Akıbetlerle 
karttl•fbfına camlıarinete te
kaddiim eden taribimizin her 
safhası bize &ğretmiştir. 

Milletler cemiyetinde diva
mız eyice anlaşılacak mıd1r? 
Banun böyle olmasam candan 
dileriz. Hatay meselesinin Tür· 
kiye için geri d&nülmesi imkin
saz olan bir varlık divası ha· 
line geldiği anlAfllmalıdır. Biz 
Sancak Türklerinin müstakil 
ye hür olarak mesud ol:nala
nnı istiyoruz. Bundan daha 
haklı, daha tabii bir istek ta· 
aavvur olunamaz. Aylardanberi 
devam eden feci hadiseler Su· 
riye hükümetine itimad edemi-
yeceğimizi göstermiştir. Sancak 
Türkleri Suriyeye esir olmıya
caklardar. 

Bugünkü şekliyle Sancağın 
istiklali üz.erinde temerküz 
eden davamız şuurla anlaşıl
mazsa, yarım ağızla yapılan 

vaac.!lara kanmıyacağız. Mese
leyi hakkımıza ve kendi kuv-
vetlerimize güvenerek bizzat 
halletmek mecburiyetinde ka
lacağız. 

Bu tarihi günlerde şeref ve 
haysiyetimiz.in zerre kadar tezli( 
edilmiyecekine imanımız vardır. 
TÜRK miUeti yekvücud bir 
kütle halinde gözlerini büyük 
ŞEFE çevirmiştir. Onun milli 
davaya ışık serpen iıaretini 
bekliyor. 

Şevke't Bllgi.n. 
•••••••••••••••••••••••• 
Oda bütçesi 

lntisat vekaJetmden dün şeh
rimiz ticaret odasına gelen 
bir yazıda odaların blitçelerini 
15 Şubata kadar hazırlayıp 
Vekalette bulundurulmaları bil
dirilmiştir. 

1 Men'i ihtikir komisyonu 
Gıda maddeleri üzerinde görülen Viliyet 

Çalışma programı tereffüler Üzerinde kararlar alacak 
hazırlıyacak Son zamanlarda-•ş•e•h•ri•m•i•zd·e--m•a•s•ı•t•a·k-arrür etmiştir. Bugün dar alınıp satalırken pamuk 

bau gıda maddeleri üzerinde saat on buçukta toplanacak yağının kilosu 25 kuruşa ka-Dahiliye Vekileti vilayete 
gönderdiği bir yazıda vilayetin 
beş senelik bir çalışma prog
ramı hazırlamasını istemiştir. 
Ôğrendiiimize göre vilayet bu 
programı yakında haz.arlamağa 

başhyacaktır. 

Balo 
Çok muhteşem ve 
eğlenceli olacaktır 

lzmir deniz sporları yurdu
nun kışlık balosu önümüzdeki 
Cumartesi gtinü akşamı iz.mir 
Palas salonlarında verilecektir. 

Bafonun mtikemmeliyetini te
min için hiçbir fedakirlıktan 

çekinilmemiştir. Gayet kuvvetli 
bir orkestra elde edilmiş ve 
on yedi amatör gençten müte· 
şekkil maodoli•ata gurubunun 
arada mutena parçalar çalması 
tabb temine alınmışbr. 

Meşrubat fiatlerinde de hu· 
susi tenzilat yapbnlmak sure• 
tiyle ucuz eilenmek imkinlan 
bulunmuştur. Cumartesi gOnü 
akıamı lzmirpalu salonlara bir 
nete kaynağa olacakbr. 

Define ihbarı 

ihtikir yapddığa görülmüştür. olan komisyon umumi piyasa dar satılmakta idi. 
Hiçbir sebep olmadan halkın vaziyetini inceden inceye ted- Pamuk çekirdeğinin lulosu 
zaruri ihtiyaçlannı teşkil eden kik edecek ve icap edecek bu sene yine geçen senekinin 
gıda maddeleri üzerine botbo- tedbirleri alacakbr. ayni gibi yani 2,7S santim ile 
bot konulan yüksek fiatler .• • 3 kuruş arasındadır. Buna mu-
alikadarlann ehemmiyetle na- Misal olarak şöyle bir madde kabıl zeytinyağ fiatlerinin ala-
zarı dikkatini cclbetmiş ve men'i gösterebiliriz: bildiğine yükselmesi fırsatı ka-
ihtikir komisyonunun Vali Faz- Geçen sene pamuk çekir· çmlmıyarak pamuk yağının da 
h Giileçin riyasetinde toplan- değinin l<i'osu üç kuruşa ka- kilosu 48 kuruşa çıkarılmıştır. 
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Meşhut cürümler kanunu 

Fertleri basiretle hare
kete sevketmektedir 

Başmüddeiumumi, cürümlerin git
tikçe azalmakta olduğunu söyliyor 
Meşhut cürümler kanununun 

tatbik mevkiine girdiği za
mandan şimdiye kadar olan 
vaziyet hakkında malumat rica 
etmek lizere dün bir mubarri
rimiz müddeiumumi Asım Tun
cayı zıyaret etmiştir. Asım Tun
cay mubarririmizi mutad neza
ketleri ile kabul ederek Yeni 
Asır karilerine fU beyanatta 
buluamuılardın 

- Kanunun tatbik edildiği 
Teşrinievvel ayında mllddeiu· 
mumiliie 226 it ve bu işlere 
ait 476 tabıs gelmittir. 

Cez.a kanunlarımız yapılırken 
kanunen ceza tehdidi altında 
bulunan herhangi bir fili işli
yenin hareketinin muhitte uyan
dıracağı sui tesir ve ma· 
kfü·. intibalar zail olmadan 
cezasmı çekmesi kanun vaz'ını 
gödSoünde bulundurulur. 

Dr.Uz 
lzmir şehrinde 

Dilencilere yer olma
dığını söylüyor 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 
dünkil gazetemizde Paris - Soir
dan naklen intitar eden garip 
bir haber milnasebetile şunları 
söylemiştir: 

- b:mirde ve mülhakatında 
yazdığınız gibi dilencilik yoktur. 
· bmirde ameleye o kadar çok 
ihtiyaç vardır ki, el avuç aça
rak dilenmeği aklına getirecek 
bir tek şahıs gösterilemez. 

Paris - Soir'm iddia ettiği 
dilenciler cenneti her halde 
bizim memleketimizden çok 
uzaklarda aranmalıdır. lzmir iş 
ve istihsal memleketidir. Bura
da alnlarımn terile hayatlarını 
kazanmaktan zevk alan namus
lu ve şerefli insanlar arasında 
tüfeyli geçinenlere yer yoktur. 

Zıpkınlar 
Bundan sonra bamalJar ıırt• 

lartnda eşya taşımıyacaklar 
Hamallar buna kızmışlardır, • 
malum ..• 

- Kucağımızda mı taııyaluı1 
- Dişimizle mi taşıyalım? 
Diye birçok dedikodu 

yapacaklardır. 

Bu işin ikinci bir safba11 da 
vardır. Salabiyettarlar onu da 
hatırhyabilirler: 

Üzüm, incir, arpa, buğd•1 
yükleri arabasına alan veyi 
taşıyan hamalların ne kad 
çuval parçaladıklarını yüreği 
de sızı duyarak seyretmiyd 
var mıdır? 

Ben, belli bc.zlı sokaklarımıı· 
da, birinci ve ikinci Kordon 
üzüm, buğday çiğneye çiğneye. 
artık onların birer nimet ol" 
duklarına karşı beslediğim hür 
meti kaybetmeğe başlamışhllt 

Mubareklerf ellerindeki demi 
zıpkını çuvala bir vurdu!ar" 
mı : evvela çuval, hiç bir fare4' 
nin delemiyeceği genişlikte de• 
Jiniyor. Bir de bu demirle ar 
kalarına veya arabalarına alır• 
larken boydan boya cart diye 
yırtılıyordu. 

Umurlarında mı ? Yükü ara" 
baya atsınlarda, isterse çuvaf 
büsbütün Loşansm ... 

Ötedenberi bu dertle met" 
gul olanlar, şikay<::t edenlet 
vardı, fakat bir türlü önüne 
geçiJememişti. 

Vekaletin emri, bammalla..
sırtlarmda yük taıımamalart 

Uzerinedir. Çok dilerim ki bit 
emrin tatbiki hakkında verileli 
talimatlar, çuval düımanı de" 
mirleri de kıracak bir kuvvette 
olsun ! 

•••••••••••••••••••••••• 
Muallimler arasında 
Denizli Zafer mektebi mua 

-1imi Nadire ve Ankara öire 
menlerinden Kamil lımir vi 
yeti emrine, Burnavanın 9 E 
)ili öğretmenlerinden KadriJf'. 
lstanbul viliyeti emrine veril
mişlerdir. 

Şehrimiz odası yeni yıl büt
çesini bu hafta içinde tanzim 
etmiş olacaktır. 

Burnovada bir yerde define 
olduğu Konyala Mustafa adında 
biri tarafından Milli emlike 
ihbar edilmiştir. Bunun Ozerine 
alikadarlarca yapılan ve 6ç 
gün süren hafriyat neticesinde 
birşey bulunamamışhr. 

Tetrinisaoide gelen it mik~ 
dan 147 ve eşhası da 314 tür. 
Kinunuevvelde it mikdarı 134 

Esasen cezadan maksut olan 
da bunun milessir ibret olma
aıdır. Cllrl\m itleyen fertlerin 

cürmilo delilleri ile birlikte 
y•kalanarak mahkemeler hu
zuruna çıkarılmasa ve derhal 
basit bir mohake:me usu1ile 
cez.a kanunumuz.un gösterdiği 
cezaların verilmesi maksut olan 
int;baı ve tesiri yerine getir
diki içindir ki bu ıekil bir camia 
içinde yaııvan fertleri bütün 
yapacağı işlerde teyakkuz ve 
basirete sevkeder. Nitekim bu
güne kadar meşhut cürümlerin 
muhakemesi usulüne dair olan 
ba kanunumuzdan istihsal edi
len gaye bu mtilihazalartn ha· 
kikatmı filen tebarüz ettir
miştir. 

. .................................................................................. . 
Yeni bütçe gelecek hafta 

vekalete gönderilecektir. 

Çuval - kanaviçe işi hakkında 

Tüccarlar iktısat vekale
tine müracaat etmişlerdir ··-·-·-Çuval fabrikası yapılıncaya kadar 

resmin tenzilini istiyorlar 
lzmirin ihracat ve ithalat ta

cirleri müşterek bir istidayı ik
tisat vekaletine göndermişler
dir. lstidanm bir suretini de Ti
caret odasma verdiklerini haber 
aldık. 

Bu iıtidaya göre ihracatçılar 
ve idhalitçılar, gümrük tarife 
kanununun muafiyet ve kabulü 
muvakkat hilküm1eri hakkın
daki beşinci maddesinin 
muaddel 10 ve 16 nca bend
lerine istinaden idbal ve 
ihraç ettikleri boı çuvallar 
ve kanaviçeler hakkındadar. 

istidada hulasaten deniliyor 
ki : 

Bu çuval ve kanaviçeler 
memleketin dahili mahsulitının 
ambalAjında ve ihracında kul• 
lanılmak üzere ithal edilmekte
dir. 

Ba müsaadenin bir kısmı 
yeni kanunun tatbike başlan
masından evvel kullanılmış bu· 
lunmaktadır. Bu şekilde it· 
hal edilmi, bulunanlar ka
nunun ıümulü dahilinde ih
raç edilmekte olan madde
lerin ambalajında kuUanılmış
hr. Tacirler bu husustaki mü
racaatlerini bilhassa iki nokta 
üzerinde toplamışlardır: 

1 - Gerek ihracatçının ve 

1 
gerekse idhaJatçmın muvakkat 
kabul usulile memlekete soka
rak ihracatçıya devrettiği çu· 
val ve kanaviçeler. 

Dogrudan doğruya idbalatçı 
veya ihracatçının getirerek 
kendi toplama vasıtaları veya-!! 
hut müşterileri olan köylüye 
satılan kanaviçelerin ihraçta 
mahsup edjJmesi hususudur. 

Bu hususta yapılan incele
meler sonunda şu noktaların 

ham istenmektedir: 
1 - Yeni talimatnamenin 

tatbikinden evvel yapılmış sa
tış ve devir işlerinin tanınması, 

2 - Mahsup işlerinin ticari 
durumumuzla ve tamüllerle 
bailanan yolların ve usullerin 
tedkiki ile bu esaslar üzerinde 
muamele yapılmasmın temini. 

3 - Yukarıdaki iki madde
nin müşkül görüldüğü takdirde 
muvakkat kabul hükümlerinin 
muafiyet faslından kaldırılarak 
zuruf resminin memleketimizde 
çuval ve kanaviçe fabrikası 
yapılınceye kadar tenzili. 

Bu teklifler üzerine ticaret 
odasının da aynca tedkikler ya
parak bazırhyaceğı bir raporu 
bir kaç gün içinde iktisat ve
kiletine göndereceği h:ıber 

eıhası da 292 dir. 
Bu i~tatistikten anlatılır ki 

kanunun tatbikindenberi bu 
kanunun çerçevesine giren 
suçların mikdarı her ay 
muntazam ve muayyen bir 
şekilde tenezzül etmekte 
ve ilk gllnlere nazaran tenez
zül niıbeti hilen yüzde kırkı 
bulmaktadır. 

... •• 1 ..... 

Yivecek maddeft .. ri 
ol 

Odaca yapılan tetkiklere 
göre 1935 yılına nazaran 1936 
senesinin birinci alh ayı içinde 
yiyecek ve içecek grubunda 
yüzde 10, yakma, aydınlatma 
grubunda ve temizleme gru
bunda yUzde 9,39, yiyecek eşya 
ile ev eşyası grubunda yüzde 
9,50 tenezzül bulunduğu hesap
lanmışbr. 

Gruplara nazaran altı aylık 
tenezzülün vasati nisbeti de 
9,63 dır. 

Karşıyaka 
telef onları 
Geçenlerde kablosunun bir vapur 
tarafmdan taranması yüzünden 
inkıtaa uğnyan lzmir-Katşıyttka 
telefon muhaberesi dün akşam· 

dRn itibarenkonuşmaga açılmıştır. 

Köy birlikleri 
Dahiliye V t:kiletinden vila

yete gelen bir tamimde birbi
rine yakın bulunan her beı 
köyün en merkezi vaziyette 
bulunan köyün merkez ittihaz 
o!unarak köy birlikleri vücuda 
getirilmesi istenmiştir. 

Vilayet keyfiyeti kazalar 
kaymakamlıkfarına tebliğ ede
rek kazalarda bu vaziyette 
olan köyler içi11 birer harita 
tanzimini istcm;•lir-

Hukuk huzurlaı" 
ıneselesi 
Sataı ve icar komisyonlarına 

iştirak edecek o!an belediye 
azalarına hakkı huzur verilip 

verilmiyeceğinde bazı yerlerde 
tereddüt edildiği Maliye veka-

letince haber alınmış ve Mali· 
ye vekiletinden viliiyete gelen 
bir tamimde şu noktalar izah 
edilmiştir : 

Mübadillerden ve Yunanh· 
lardao metruk mallar ile vaz'ı 

yet olunan Rus emvalinin sataş 
ve icarları için toplanacak ko

misyonlarda hazır bulunan be

lediye izalanna da Rus, müba
dil veya Yunanlı hesabı cari
lerinden huzur hakkı verilmesi 
muvafıktır. 

Ancak mülkiyetleri satılacak 
veya icara verilecek olan mal

lardan 10 veya 15 gayrimen

kulün ihale günleri bir araya 
getirilecek ve satışlar için haf-

tada azami bir gün toplantı 
yapılacaktır. 
CYTL7zn'77777.T~~ 

~ Zayi Kasa Anahtarı ~ 
~ Çakı sisteminde bir kasa 
~ anahtarı kayboldu. Bulanlar 

I
~ "Yeni Asır,, idarehanesine 

l elirirse memnun edilecektir. 
M - Mllf.lla 

, ........ --- 1 ( rılenler meyQ&Da ÇIAIJ vı 0 ... ·-· ... 

Saate ve ayara dair 
Bilme~·iz, şimdi nasıldıt? Fakat 

bir zaman lstanbulım saat/eti bifbi
rini tutmazdı. Mcse/d köp'Iİ başw
daki saatıa, Yeııicami saalt, Şırkeli 
Hayriye saatı. Akap iskele.sındeki 
saat, Sitkecı istasvonu ile tramvav 
saııtı bir tüttü, bir hizaı;a gelmez
lerdi. !tatta üniversite kapısınm sa· 
ğında ve solundaki iki saatm bltbi
ıbıdeıı beş, on dakika farklı oldu
ğunu götürdünüz. 

Meğer, eski lstanbul, saat bakı
nzuıda!l düm•amn en balztsız bucağı 

dcğılmiş. 

81!.000 nıi/uslu Pekill[! şelırinde 
11.!ku vakfım bildumek İ(tn ko1111lm11ş 
J't di tatte ıwwnıi ı•e biiyük saat ,,ar
dır. Eskiden şehrin ctrilikler ma/ıa/
fesi!lde zeval vakti bıt top atılır, bu 
saat/ar da ona [!Öte ayar ol11n 1ıf!n11ş. 

Artık, b11. lop atılmnor ı·e Pekıng
dc tloğm ayaı/ı saat b11/1111mıı•or. 
Doğru ı·aktı flÖstcrmrdiği halde harıl 
ltaııl işli1·en saatlaıa acımaz 111ıs1111z? 

Bızım aklımıza giizel bir lngılız 

sözii ge/ıjw: " Geri kalan, ralıut 
ileti giden bir saaltansa itle ışlemi

ym bir saat, daha eyidir. Çünkü bu, 
hir olmazsa günde iki <il'Ja, doğıu 
zczmam gösterir.,, 

BiLGi 
Bir Meksikalı, Los Aogelos 

Üniversitesinden fahri doktor
luk unvanı istemiştir. ileti !\Ür· 
düğü delil çok kuvvetlidir: 
Meksikalı, spaghetti denilen 
ltalyan makarnasını yapmakta 
e~siz bir maharet sahibidir. 

Spagh~tti doktoru ! 
Kendinizi sevdirebilmek 

için 
Bir Amerikan dergi<Ji " ken

dinizi etrafımzdakilere na1al 
ıevdirebilirıiniı.? .. dire ıoru-

yor ve şunları tavsiye ediyor: 
1 - Başkalarile gerçektell 

alakadar olunuz.! 
2 - Güler yüzlü olunuz. Gii• 

lümsemesini bilmiyen bir kim .. 
dükkan bile açmasın! 

3 - Bir insanın kendi adi. 
kendisine bir dildeki seslen
en tatlısı gibi geldiğini hatır 
)ayınız! 

4 - iyi bir dinleyici olunuı. 
Başkalarını, kendileri hakkında 
konuşmağa teşvik idiniz: Bir 
çok insanlar, konuşmak ihtİ"" 
yacı ile doktoru çağırırlar. 

5 - Bir başkası ile ooall 
menfaatlerini kothyarak kon•" 
şunuıt 

6 - Başkalarına ehemmiyet 
verdiğinizi hissettiriniz ve buoll 
samimi olarak vapmız! 

3 kadın 

Isveçte yalnız iki kadın alttO 
liyakat madalyasiyle taltif edil• 
miş bul:.:nuyordu. Bunlard .. 
birisi meşhur ediplerden Jeııll 
Lindi ve diğeri Selma Lager 
lof'tur. 

Bu iki edibin eserleri lsveçt• 
en çok sevilen ve okunan eser"' 
lerdir. Şimdi bir üçüncü ka~ 
daha ayni liyakate mazhar ol"' 
muştur. Bu da Greta Garba"' 
dur. Altın liyakat madalya" 
on beşinci Şarl tarafından ib"' 
das edilmiş olup yalnız büyillı 
san' atkarlara verilmektedir. 

Greta Garbo, bu münaıe" 
betle Isveç kralına şükraOJlll' 
bildiren bir mektup göndeı-' 
miıtir. 

ı 
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Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CAL YPSO vapuru 10 klnu· 

nusanide gelip yükünn tahliye· 
den sonra Burgas, Varoa ve 
Köstence için yUk alacaktır. l 

TIBERIUS vapuru 14 kiinu· 
nusaniye kadar Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg liman· 

e" lan için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

AASNE vapuru 8 ikinci ki· 
iye nunda gelip Rotterdam, Ham· 

burg, Gdynia ve lskandinavy• 
ra· limanlan için yllk alacaktır. 
vaf ERLAND motörü 21 ikinci 

kanuna kadar Rotterdam,Ham
burg, Gdynia ve lskandioavya 
limanlan için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

ALBA jULIA vapuru 9 ikin
ci kanunda Pire - Malta ve 
Marsilya lim1.nları için yük 
alacaktır. 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 
kanunda Pire-Malta ve Marsil-
ya limanları için yük alacakbr. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalağına 
mnracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki d~ğişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 

ilan 
Çeşme icra memurluğundan: 
lzmirde mukim Aam Ô:ı:kan 

anası Saffete maafaiz ve mas-
raf (5000) lira itasına borçlu 
Çeşmede mukimler Vafir oğlu 
KelAmi ve Rıdvanın mukadde
ma Uzunkuyu ve Çeşme kaıa· 
basında bulunan fabrika ve 
alit ve edevatmın bu borca 
mukabil haciz altına ahnmııb. 
Satış devam etmekte iken 
borçluların tehiri icra kararı ge· 
tirmeleri üzerine satıı durmuş· 
tur. Muabharan tehiri icra ka
rarı ortadan kalkmış ve Eşme 
icra memurluğundan 7-7-936 
glln ve 36/34 • 196 sayılı yazı
dı:ı satışın şimdilik yalnız Çeş· 
me merkez kazasındaki mahcuz 
fabrika alatına teşmili bildiril
miş olduğundan memuriyetimiz-
ce de Çeşme kasabasını tenvir 
eden motör ve fabrika dahi· 
tinde bulunan aliit ve edevatın 
satılmasına karar verilmiştir. 

l - Satılacak olan fabrika 
alfit ve edevatı şunlardır: 

A) (Grosley) markah ma· 
zot)a müteharrik 3S beygir 
kuvvetinde bir adet gaz mo· 
törü. 

B) !ki çift değirmen taşı 
maa gongo. 

C) Bir ~ift ufki Avrupa de
ğirmeni ve bu motör ve değir-
menın alüt ve teferruat.dır. 
Bunlara (4000) lira kıymet 
biçilmiştir. 

2 - Satış Çeşme icra me
murluğu odasmda 8 • 2 - 937 
Paıartesi günü saat on dörtte 
yapılacaktır. Birinci artırma, 
tarihi ilandan itibaren bir ay-
dır. Birinci artırma neticesinde 
biçilen kıymetin yüzde yetmiş 
beıi bulunamazsa, on beş gün 
müdetle ikinci arhrmaya bıra· 
"•lacak v• en çolc arbraoa 

N. V. ( 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vapuru 6 son 

kanunda beklenilmektedir. 9 
son kanunda Rotterdam, Ham• 
burg ve Bıemen için yük ala· 
cakbr. 

AKKA vapuru 13 son ki· 
nunda Hamburg ve Anversten 
gelerek yllk çıkaracaktir. 

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

American Export Lineı 
The Export Steamship Corpo· 

ration - Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ikinci 

kinunda be\tleniyor. Nevyork 
için yOk alacaktır. 

EXT A VIA vapuru ayan şo· 
nunda beklenilmektedir. Nev· 
york için yükliyccektir. 

EXMlNlSTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek
tedir. Nevyork için yUkliye
cektir. 

- ... ••ana ... •~-
American Exporl Lineı • The 
Export Steamship Corpor tion 

Pireden kktarmalı 
EXCAMBION vapura 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston Ye 

Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Bostoa ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu
batta Pırcden oston ve Ncv
yorka hareket e cektir. 

Johnston Warren 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kanun, Liverpool ve Anverı· 
ten bekleniyor. Burgas, Varoa 
ve Kö.dence için yük kabul 
eder. ,..,.®"-4 .. 

Armement H. Schuldt- Hamhurg 
TROYBURG vapuru yirmi se· 
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük kabul eder. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

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

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hak landa biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ihalesi yapılacaktır. Bu ntışta 
icra iflas kanununun, menkul
lerin satışı hakkmdaki büküm
leri tamamiyle tatbik olunacak
tır. Delliliye resmi müşteriye 
aittir. Bu hususta daha fazla 
malumat edinmek istiyenlere 
Çeşme icra dairesinin 36 • 32 
sayısında kayıtlı talimat clos· 
yası, pazar günleri müstesna 
olmak üzere her gUn açık 
olduğu gibi lazımgelen izahat 
icra memurluğu tafafmdan ve
rilecektir. Keyfiyet ilin olunur. 

51 (34) 

RADYOLiN 

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

fırçalayınız. Muvaffakıyet kat'idir. 
• • .... • ~ • • • • • ' • • .... .. .... • 1 .. :·.. ... , --

lzmir mezbahası Türk anonim şirketinden: 
lzmir mezbaha ı Türk anonim şirketinin senelik . Adi heyeti 

umumiye içtimaı 15 Şubat 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü 

sabah saat on birde şirketin merkezi olan mezbahadaki salonda 
aktedilecektir. Bet ve daha ziyade hisseye malik olan bissedar

larm mezldlr içtimaa iştirak etmeleri ilan olunur. lçtimaa iştirak 
edecek hissedarların şirket nizamnamesinin maddei mahsusasına 

tevfikan içtima günllne tekaddüm eden en az bir hafta evvel 

hisse senetler~ni veya vesaiki muteberelerini şirket kasasına 

teslim ederek duhuliye karh almalan mecburidir. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - Meclisi idare raporunun okunması 

2 - Mtirakip raporunun okunması 

3 - 1936 senesi bilinçosunun tetkik ve t&ıdiki. 
4 - Meclisi idarenin tebriyesi 
5 - Amortismanın mikdar ve zamanı tediyesi veya mahsubu 

ve temeltüün tevzii hakkında meclisi idareye salahiyet 
itası 

6 - Meclisi idare azalarına verilecek hakkı huzurun tayini 

8 - Mürakib intihabı ve ücretinin tayini (30) 

iki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlığının bu ilk alametlerini ORiPIN ile bertaraf 
etmezseniz birçok a~ır hastalıklara tutulmak tehlikesi baş göı
ltrmiş demektir. GRiPIN Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal 
dindirir, gripe, romatizmaya, diş, sinir, adale, bel ağrı)arile kı· 
rıklığa karşı bilh89sa mftessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

Olivier Ve Şü. 
LlMITET 

Vapur Acentası 
lR(NCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lioes Ltd. 

Londra hattı 

ADJUTANT vapuru 22 jkin
ci kinunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsn 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağ• 36 numaraya 
nakletmiştir. H:ıstalarını müs· 
takiJ o!arak kabul ve tedavi 
eder. 

T etefon 2946 
1-26 (2101} 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 

Hullden gelip yUk çıkarıp ayni 

zamanda Londra ve Hnll için 
yük alacaktır. 

............. a. ......... , 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An-

versten gelip yUk çıkaracak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

Liverpool hath 

EGYPTIAN vapuru 26 bi
rine; kanunda Liverpool ve 

Svanseadan gelip yük çıkara· 
cakbr. 

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

Deutsche Levante-Linie 

ANGORA vapuru limanı

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadar. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc-

retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Yazı makine şeridi 
Y nzı makineleriniz için AL

P AD markalı şeritleri kullanınız. 
Kopyalı şeritleri bir taraftan 

mürekh~pli olduğu için buru· 
fatı pislemez. 

Satış mahalli: J. KALOMENI 
yazı ve hesap makineleri atel
yesi Gazi Bulvarı Küçük 
Kardiçah Han No. 7 lzmir. 

Denizli icra memurluğundan: 
Saylav Kazım Sananlının ta

lebile Belediye reisi Mustafa 
naili hakkında verilen iflis 
kararı temyiz mahkemesince 
nakzedilmesi üzerine Denizli 
ticaret mahkemesince yeniden 
icra kılınan mubakemesiadc 
işbu jflôs tafebinin reddine 
2-1-937 tarihinde karar verildi· 
ğinden evvelce buna mütaallik 
yapılan iflas hakkındaki ilanın 
ve muamelenin bllkmü olmadıiı 
ilin olunur. (29) 

Eczacı Kemal Kamil 
AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeraltı caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

büyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal KAmilin 

Bahar çiçeği 
koionyası 

olacaktır. lzmfrd.) Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerin~ dddi yürüyen 
bir müessese .>mıu.;, kokuculuk 
alemini şaşırtmı-ı bulunmaktadır 
Hi lôleczancsiııi, cezacı Kema 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirıi!e:~ sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanız için 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

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

TELEFON: ~337 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömUr vardır. 
(2299) 
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~Dil bahisleri: 

• 
1 

~ •....................... 

Diller 
ıum llgisl ile bir a:.sla 

irca edilebilir mi? 

-9 -
Yazan: Avni Ulusay 
SESLERİN ZÜMREVI 

VAZiFELERi 
Seslerin :z.ümrevi vazifeleri 

abirinden ne kast ediyorum? 
ıah edeyim: 
İç ve dış alemlerin ifadesi 

lemek olan nutkun özü ve 
msuru o!an harflardan bir ka
:ınıo, ses cıhazının bir uzvu 
iıerinde toplanmaları, onların 
ıym neviden bir hizmet gör-
oek üzere iştirak ettiklerine 

d
lbette bir delildir •• 

Her ne kadar, her harfın 
aşlı başına bir vazifesi ve 

lelalet ettiği müstakil bir mef
ıum varsa da, bu uzuv üze-
inde toplanan vazifeleri ve ait 
,)dukları mefhumlar arasında 
ıkı münasebetler ve bir asla 
ucu kabiliyeti bulunmak ta ta
tiidir. 
Jşte bu mantıki ıaruret ile, 

eslerde ne gibi zümrevi va
:ifeler bulundui!unu araştıralım: 

Bu araştırmada vereceğimiz 
ıetice, harfterin hakiki med-
üllerini bulmak İşinde de bize 
;ok faydalı olacaktır. 

Harfleri, mensup oldukları 
JZuvlara göre beş zümreye 
ıyırmıştık. Bunlardan birinci 
EÜmreyi ele alalım: 
(B.P.M.F,V.) 
Bu harflerin, nasıl bir asla 

ücu kabiliyetini haiz olduk
ıarını; daha doğru tabir ile 
bangi umumi mefhumun ifadeN 
ıinde müşterek bulunduklarını 
tahkik ederken, hılkatin öz man-
tığım.' ~abiatın şuürunu, fiziolojik 
'e pısıkolojik icaplar gözönün

kan • e edik o seyı 
~~~~~~~~~~~~~~~- ~ Sarayında~ühi~ 

aşkanlıgı da toplantı aroluyor n 
o 

o r s 
azırlı 1 1 Tcplantdara büyük gene-ar yapı ıyor raller de 1 tirak ediyor 

..ı::----------------------------.a..----A ti 11 a 7 ( Yeni Asır ) - Balkan Antantı ha- giltere arasında akdedilen " Centlemans Ag-
riciyc nazırları konseyi için Hariciye nezaretin· reement ,, meselesini de görüşecektir. Balkan 
de büyük hazırlıklar vardır. Başvekil general devletlerinin bu anlaşmayı hüsnü suretle karşı-
Metaksas bizzat bu hazırlıklarla meşgul oluyor. hyacağı ümid edıJiyor. 

Konsey toplantası alakadar devletler hariciye Konseye Türkiye dış iş'eri bakanı başkanlık 
nezaretlerine bildirilmi~tir. Romanyadan henüz edecektir· Konsey toplantıları neticesinde neş-
cevap gelmemiştir. ÖğreniJdiğine göre Balkan redilecek resmi toblığde dört devlet haricive 
Antantı hariciye nazırları konseyi ltalya ile in- nazırlarının imzaları bulunncaktır. 

......... (!t!?ıS 

1 e 
Fra sız gaze eleri Türkiyenin eski 
arazilerini almak istediğini yazıyorlar 

Ajans Havas111 tahşidat haber eri uydurmadır .. 
. I.stanbul, 7 (Yeni Asır muba- S?azeteleri ve bilhassa Oevuer uzaklaşan Fransız gaıeteleri, ~ '-

bırınden ) - Havas A1"ansı, Jurnal gazeteleri Antakya me~ 1 ltalı·an başvckıli Mussolini 
efkarı yan ış yola sevk~tmeğe R 7 (Ô R) u·· 

Cenup hudutlarımızda i~i fırka selesini mevzuubah9 ederek oma, · - Ç gün-
k Çalışmaktadırlar. de b · V d 'k d .. as er ta. hşit ettig· imizi bildir· Türkiye hakkında sütunlarla 0 ra ene 1 sarayın a mu-
kt d Bu gazeteler Esklae- h' t ı t ı .. - ı me e ıse e bu haberin asıl yazılar yazmaktadırlar. T ım op an 1 ar ve goruşme er 

ve esası yoktur. Havas Ajansı Fransız gazeteleri bu yazı- hirde Cumhur Başkanı devam ediyor. Musolininin riya 
ve Fransız gazeteleri bugibi larında, Türkiyenin eski impa- Atatürk ile Başvekil ve set ettği büyük erkanıharbiye 
hab~crler ya~ma.kJa Fransız rator1uğu ihya için çalıştığım, veklllerln mUIAkatlarını reisi ve bir çok generaJlerin 
e~.k~rı umumıyesıni heyecana eski araziyi tekrar kazanmak yanhş bir surette tefsir iştirak ettikleri bu toplantıda 
duşurmek. maksadını istihdaf gayesini istihdaf ettiğini bil- ederek lskenderun için genç Faşist lejyonlarının bar· 
etm~.ktedırler: .. .. dirmektedirJer. bir emrivaki hazırlandı- be hazırlanmaları için bir fa-
.... '?.~!!~.~~.~~.~~ .. ~~.t.~? .... ~:an~ız Bu haberlerle hakikatten ğlnı Heri sürmektedirler. aliyet projesi hazırlanmıştır. ~e bulundurac&k; yer yüzünde 

12111 ,konuşulan dillerden - hilkat 
o.lı kanununa uygun olarak - te-
bio•kamül sahasma girenlerin bi- '' 
k~rincisi olduğu anlaşılan T ürkçe 

beJ' üzerinde temrinler yapacağız. 

Sancak ha ı'k'~~~·~·~~'i~~dJ;;;f ~ ............... ,, ... Pii~kü'ifü'""Y~i';:;;· .. ·b~~~ ... d~·~·İ~; ....... .. 

e s endeFunda yal
f akat biz bekli yemeyiz.,, nız on Türk ailesi varmış 

, t• iç ve dış varhkJarı : 

0 Madde + hareket = hayat 
,ı- re enfüs + tevettür = hüvi

e yet düsturları ile görüp anla
_,uıakta olduğumuza göre, ha-

•• yat ve hayat sahibi olan her 
hangi bir hüviyet üzerindeki 
idrak ve ifademizi de bu iki 
aslı terkibe yarayan dört nevi 
varhk üzerinde yapacağız ve 
yapmaktayız demektir. 

Seslerin ismi bulunan 29 
b2.rften beşi olan dudak harf
lerini, bu dört varlıktan (mad
de, hareket, enfüs, tevettür) 

.,,, b . . .. b'I ,J angısınc mensu > gore ı ecc-
b ğimizi tahkik edelim: 

• Bu harflerin, ses cihazındaki 
alıi durumu; bütün seslerin kaynak-
e1" lan olan uzuvlardan sonuncusu 
all lizerinde bulunmaktır ve iki 
if• dudaA"ın biribirine dokunması 
•" ile olmaktır. 
ıt• Bu halin pek mühim iki ma· 
1, nası. ~ar~ı.r: • 

Bırıncı~ı - lkı dudağın ve}'a 

8
, dil-diş, dıl·damak gibi uzuvların 

binbirine dokunmaları ile çıkan 
j• seslerin: Kcsafetleri ve temas 

cdi!ebilmeleri ile varlıklara an
" )aşılan mefhumlara, yani madde 
a• ve enfüse .. doğrudan doğruya 
et geniş veya gırtlaktan çıkan 
1• harflerin de varlıkları ancak 
il madde üzerindeki - şuur veya 

müşahedeye raci - tahavvüller 
•" ilı=~ anlaşılan mefhumlara yani 
" hareket ve levettüre tealluk 
" etmesidir .• Bu tealluk beşerde 

insiyaki bilgiyi uyandıran "Fi
ziyo - pisikolojik 11 bir fitret ka
nunudur .. 

ikincisi de - Dudak harfları
nın, ses cihazında son merhale 
üzerinde bu-!unuşu, o harftarın 

' en mükemmel ve en bariz bir 
mefhumun medlulü olmasını 
icap ettiğid i r. 

Şimdi, bu kanun ve bu icap 
dolayısı ile, dudak harflarının 
- dört varlık içinde - yalnız en· 
füsü ifade ile vazifeli olması 
liizımgeldiğini kabul edebiliriz. 
Çünkü, ancak cnfüstür ki mad
denin mütebariz ve mütecerrit; 
bu sebeple, mütekamil şeklidir .. 

- Sonu Var -

Sancak Türk olarak tasdik edilmiştir 
. Ank~ra, 1 (Y ~ni Asır - Telefonla) - Bugünkü Ulus gazete· 
sındekı makalesıode Sancak meselesini mt:vzuubahs eden Falih 
Rıfkı Atay şunları yazmaktadar: 

- "Türk olduğunu tasdik ettirdiğimiz ve Türk olarak Fran
saya emanet ettiğimiz Sancak halkının mukadderatı emniyet 
altına almmadıkça Türkiyenio müsterih olabileceğini tasavvur 
etmek yalnız yanlış değil, tehlükeli bir yola sapmak olur.,, 

Falih Rıfkı makalesine şu cümlelerle nihayet vermektedir: 
F - "Fransa Cenevreye gidilmesini istedi ve Cenevreye gidildi. 
· ransa bu meseleyi bekliyebilir, fakat biz bekhycmeyiz.,, 

Sahte pasaportlu adam 

ral • 
nesı 

• • 
ın--a ı re 

. eya a edjyord 
Paris, 7 (Ô.R) - Yugoslavya kralı müteveffa Aleksandr'ın 

valideleri Mari ve ikinci oğlunun seyahat etmekte olduğu trende 
'bir şahıs yakalanmıştır. Bu şahıs, sahte bir pasaportla seyahat 
etmekte ve kendisi polisçe takip edilmekte idi. Tevkif edilen 
bu şahıs hakkında derhal tahkikata başlanmıştır. Bu şahsın, 
müteveffa hrnl Aleksandr ile Bartonun katilleri işinde alakası 
olup olmadığı ve Ataşi teşkilatı ile iş biri ği yapıp yapmadığı 
tedkik olunmakta olup tahkikat gizli tutulmaktadır. 

Bu acaip yalan, fili yutan 
yılan hikayesini de geçti 

Paris, 7 (A.A)-Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Tan gazetesi bugün bir Antakya telgrafı neşretmektedir. Bu 

telgrafa nazaran on beş bin nufuslu lskenderunda on Türk ailesi 
varmış. Köylerden 150 Türk taraftarı gelerek nümayiş yapmış, 
Araplar yüzlerce kişilik bir nümayişle buna mukabele etmiş, 
komisyonun kabul ettiği şahıslar müttefikan Fransız himayesi 
altında birbirleriyle hoş geçinmeyi temin etmişlerdir • 

ANADOLU AJANSININ NOTU 
Muhabirimizden gelen telgrafı aynen neşrediyoruz : Baştan 

başa Türklerle meskun olan lskenderun şehrinde bile yalnız 
on Türk ailesinin mevcut bulunduğuna dair iddia Fransız gaze
telerinin eflciirı karıştırmak ve Türklerin Arap kitlesi içinde bir 
ekalliyet teşkil ettiklerini ıspat etmek için kullandıkları propa
ganda yoJlarının çok garip bir şeklidir. 

Komisyona evvelden hazırlanmış sahneler gösterilmekte olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Umumi müfettişler Nafıa vekaletinde 
toplanarak nafıa işlerini görüştüler 

Ankara, 7 (Hususi) - Umumi müfettişler bugün Nafıa veka
letinde Nafıa Vekili Çetin Kayanın başkanlığında toplanarak 
kendi mınıaknlarının nafıa işlerini görüşmüşlerdir. 

TAYYARE Sineması 
•••••••••••••••••••••••••• . . 
E TELEFON : 
: 3151 : 

Bugünden itibaren sinemacılığın 

iki devre hepsi 
bir harikası 

birden 

•••••••••••••••••••••••••• 
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~r:!fj/;;9!/:s ı}tk .. [~ W'""' ' '"°" O'i;,,:i:~...-· ~:0.WI 
Bir hatıra 

Edirne hattırııo da hüküme
timiz tarafından satın almdığı· 
m, ve bu münasebetle yapılan 
merasimi gazetelerde okudu
ğum zaman hatırıma Abdurrah• 
man Şeref merhumun bu de· 
mir yoluna nit bir hikayesi 
geldi. 

Bu hattın inşası için ilk mü• 
zakereler ceryan ettiği sırada 
devlet ricali, ve memleketin 
ileri gelenleri arasında bir ta
kım dedikodular baş göstermiş. 
" Bir kôfır icadının Topkapı 
saray hümayünüoün bu derece 
kurbünden geçirilmesinin mu
vafık şıar din ve devlet ola
mıyacağı ,, yolunda söylenen 
bu sözler ağızdan ağıza dola
şarak sadrazam Ali paşanın 
ku~nğma kadar gelm iş. 

Ali pasn inşaat projelerini, 
hattm sar1tyı hümayunun pek 
yakından geçeceğini, anlatarak, 
tarafı şahaneden bu hususa 
muvafakat edtlip edilmiyece
ğini Abdüliizizden sormuş pa
dişah : 

"Hat yapılsın, tren geçsin 
de, sırtımdan geçsin, kaburga 
gemiklerimin üzerinden geçsin,. 
diye haykırmış. 

Bu cevaptan kuvvet alan 
sadrfızam işi meclisi has vüke
laya sevkettirmiş. Ali paşanın 
ötedenberi garip bir huyu var
mış, saraya, hünkara, devlete 
taaHulc eden mühim işleri daha 
evvelce padişaha arzeder tebliğ 
ettiği iradei seniyeleri kimseye 
söylemiyerek hariçte, mecliste 
işi başh başına kendisi yapı
yormuş. Padişaha sormağa lü
zum görmiyormuş gibi hareket 
edermiş. 

Bu hattm Meclisi vükelada 
müzakeresi sırasında her vesile 
ile Ali paşayı hırpalamağa ça
lışan mütercim Rüştü paşa 
istihza ile : 

'
1Sadrazam paşa hazretleri

nin sayelerinde tren yolu ne
rede ise haremi hümayunda11 
geçirilecek.,, demiş. Rüştü pa· 
şanın bu tarizine tahamınül 
edemiyen Ali paşa; incecik 
titrek sesile; .. Ben değil, mül
kün sahibi öyle istiyor,, diye· 
rek hasmını iskat etmiş ama 
kendisi de bitmiş. 

Harap bir halde meclisten 
çıkarken .. Kırk güne kadar 
vefatım vukubulursa müsebbip 
Rüştü p şadır,, demiş. 

Ve garip bir tesadüf eseri 
olarak tn bu hadiseden on ye
di gün sonra ölmüş. Ali paşa 
gibi zamanının en büyük bir 
vezirinin bu tuhaf hallerine ve 
o zamanın haleti ruhiyesine 
bakıp ta hayret etmemek elden 
gelmiyor. Meğer ne devirler 
yaşamışız!.. 

• Özeren 

Se 
Beri inden 
ayrılmamış 

Berlin 7 (Ô.R)- Ba~ı gaze
telerin işarlerine rağmen Fran
sız sefiri Berlindeu ayrılmamış
tır. Sefir, Hit ı erin kordip!oma
tiği kabul edeceği onbir ka
nunusaniye kadar burada kala
caktır. Parise hareketini bu 
sebepten tehir etmiştir. 

Mühimnıat 
fabrikaları 
Londra, 7 (A.A) - Voolvicb 

fabrikasınin yerine kaim ola
cak olan dört yeni mühimmat 
fabriknsından Siarley fabrika
sınin inşası için asgari dört 
milyon lngiliz lirası sarfedile
cektir. inşaat iki senede bite
cek ve yeni fabrika bidayette 
4 bin amele ile işe başlıya
cakbr~ 
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Tahran Mekluplar.ı,: 
................................. 
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Jranda su1ama işleri 

'@ZljAQ ., 
Nafıa Nezaretince bir 
proje hazırlanmıştır 
Kışın şiddetine rağmen Tabriz 
barajının inşası devam ediyor 

Akdeniz buhranı yatışınca 

Bütün gözler yeniden 
Almanyaya çevrildi •. 

Almanya Paris ve Lond~a karşısında 
biraz yalnız mı ka ıyor? 

Roma (ikinci Unun) - ı 
lngiliz .. ltalyan gerginliğin-

den ileri gelmiş olan Akdeniz 
hUhramaıa yabşmasile bütün 
Avrupannı dikkali -şimdi Ai
manyaya -dikilmiştir. !taJyan ga
zeleleriein Londra ye Paris 
muhabirlerinin bildirdiklerine 
göre A•rapada sulh ve sükO
ııun tesisi artık Afmanyaya 
bağlıdır. ltaıyamn da artık ln
giliz - Fransız görüşlerine esas 
itibar11e iştirak ettiği hakkmda 
Ingiliz ve Fransız gazetelerinin 
neşriyatı o ka8ar kat'i mahi
yette olmu~turki, Faşist mat
buatı lngiliz - Italyan muka
reneti dolayısiyle ltalyanın 

A!manya ~le münasehatını ye· 
niden tetkik ve tayine mec
bur kalacağı iddiasını redde 
mecbur .kalmışlardır. "Bununla 
beraber ltalyan gazeteleri de 
kabul ediyorlar ki .. ispanya 
meselesine karşı Almanya ve 
ltalyanın hareket hatları ara
smda, iki memleketin Akdeniz 
menfantlerinin başkalığından 
doğan baıı farklar tabii ola· 
rak ortaya çıkmaktadır . " ıBu 
müşahededen sonra, ltalyaoın 
garp devletlerile Almanya ara· 
sında lspanya meselesinde ol
auğu kadar daha umumi Al
man meselesi hakkında da na· 
muskar bir hakem rolü oynı-
yacağını f arzetmek için bir 
adım kalır. Zira her zamandan 
ziyade bugün ltalya dost Al-
manya üzerinde te!İr yapacak 
mahiyettedir. Diğer taraf tan 

Almanyanın Akdeni2de yerleş
mesine mani olmak .i,Çin in-
2iltere ve Franannın ltalya 
ile kolayca anlaşabilecekleri 

hakkında ecnebi gazetelerinde 
çıkan yazıları ltalyan gazete
lerıuin sütunlarına nak1elmeleri 
de dikkate şayandır. 

Böylece Almanya Paris ve 
Londra bükümetleri karşısmda 
biraz yalnız ka1maktadır. f'ran
sanın ültimatom şekrnde teh
ditlerde bulunduğu haberleri 
mibalagalı otmakla beraber 
Ingiliz .siyasetinin ispanyada 
ecenebi müdahalelerine kat'i
yen hasım ıbir vaziyet muhaf aaa 
ettiği muhakkaktır. 

lngilterenin ispanyada başka 
bir devletin yerleşmesini asla 
kabftl edemiyeceğini anlamak 
için Napoleon muharebelerine 
kadar çıkmağa lüzum yoktur. 
lngiliz mahafili HitJcrin logiliz
F.ransız teklifini kabul edemi
yecega umuyorlar. Böylece 
umumi bir Avrupa anlaşmasına 
esas hazırlanacak ve bunua 
mukabilinde Almanyaya ekono• 
mik yardım yapılacaktır. 

Hitler ve arkadaşlara, Al
manyanın - esaslı tavizat yapıl
madıkça - bugünkü ekonomik 
güçlüklerden kurtulamıyaca
ğ'mı iddia etmişlerdir. Lon
dra ve Paris hükümetleri bu 
iddiaya dayanarak Hitlerden 
ne istediğini açıkça bildirme· 
sini isicmişlerdir. Eğer Fübrer 
buna cevap verirse Fran.sa ve 
Ingiftere b)fzı şartlarla yardıma 

(Jernıanşahtan -iliı manzara 
T.alıran (ikinci kanun~- İran o'ku unda Fransızca, lngilizce 

mauıf nezareti ayni zamanda ve Almanca dillerinin tt::drisi 
Evkaf nezareti de o~duğundan 'için aynca üç sınıf açılmıştır. 
alakadar memurlar için Evkafa Bayan .öğretmenlere beden 
ait bilgilere dair altı ay devam terb"yesi -öğretmek için Beden 
edecek bit' ~rs aç-aaşbr. terbiyesi encümeni tarafından 

Öteki nezaretler dahi alaka- Tahranda ayrıca bir kurs açıl-
dar tnemuTlarma ait oldukları mrşlır. 
bilgileri tedris için böyle ~urs- Tebrizae ;yenı l:>ir spor sa· 
lar a'mışlardır. hası için lazımgeleo araziyi 

Büyük kus muharriri Pouch· belediye maarif idaresine ver-
kine'in şubatta 'butün Rusyada miş ve o sabada lazımgelen 
jübilesi yapılacağından Iran şeylerin :yapılması jçin ilk ham-
hükümeti de Tahranda mera- lede muhtelif şirketlerin iane-
sim yapacaklır.Tahrandaki 'ka· siyle üç yüz ıelli lira kadar bir 
dın birliği ocağında çocukljirı para toplanmıştır. 
koruma işleriyle meşgul oJmak iKTiSADi HAREKETLER 
üzere buStıısi bir ışube eçıJ- HazerJ.laa vilayetinin sulan· 
mıştll' ma işiyle meşgul olan Iran 

Iran hükümeti bütün garbi devleti şimdi de Hazer deni· 
lrenda jeografik ve arkeolojıli ziyJe Azerbaycan arasındaki 
tetki at yap rma'ktadır. mahsuldar Mogan arazisini au-

Tahran Yüksek öğretmen lama ameliyesine başlayacaktır. 
............................................ Proje ve planlar ha::.ırlanmıştır. 
hun bulunacaklardır. Bu şart- lran bükümeti ·r takım mah· 
larda Almanyanın 'takip ettiği 
'tecerrüt ve onarşi siyaaetinden 
vazgeçerek taarruz tasavvur
larılN ve silahları artırmak ni
yetlerini terkettiğini tasrih 
edecektir. 

Yan resmi Fransız maha
fiHain fikrince Hıt,er lngiliz -
ıF ransı~ teldifi kat'i bir retle 
karşılamıyacnklır. O Şimdiye 
kadar ahvalden daima büyük bir 
maharetle istifade etmiştir.Ne· 
den yine ayni sekilde hareket 
etmesin? Memleketinin ekono-
mik vaziyeti emniyetli değildir. 
Diğer taraftan bilhassa lngi· 
]izlerin teklifleri tama verecek 
mahiyettedir. City Almanyaya 
yardım teklifinde balunuyor. 
lngilterede çok büyük serma· 
yeler vardır. Fakat bunlar Af .. 
man teslibah için kullanılacak 

para vermeğe mütemayil dc
j!illerdir. 

busları san'at ve ziraat işlerin
de çalıştırmağa karar vermiştir. 

Iran hükümeti lran ormanları 
hakkında tetkikatta bulundur
maktad1r. ~'ğaç l<esmek sure• 
tiyle işletilecek ormanlarla mu• 
hnfazası lazımgelen ormanlar 
ayrılaca"khr. 

Haıerlstanda Abvaz şehrinde 
ve Karun nehri üzerinde saf 
demir, çelik ve betondan mu· 
~zzam bir köprü yapılmıştır. 
iki senede biten bu köprünün 
uzunluğu beş yüz metreden 
fazla ve enı on metr~ 
karlardır. Kemerlerin yük-
sekliği yirmi 11ekiz metre ve 
köprünün en yüksek nok· 
tası kırk metredir. Su sathın· 
dan ooüç metre yükseldikte 
olup altından gemiler geçebi
lecek ve köprünün üslünde 
piyade, otomobil, kamyon ve 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 40 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de olmuşutur. Şirley hak

kında birşcy söyliyP.mem, 'fakat 
Marlen mUhim işler görecektir. 
Yarın gece saat birde seni ve 
Hakkı Sabriyi Morg 11okağının 
ağımda bekliyeceğim. ikiniz de 
beni takip ıediniı. Siz.i bir yere 
g6türeceğim. Yanınıza ruvel
verleriaizi almayı •e beran ih
tiyatta bulunmayı unutmayınız. 
Benden daima yirmi beş metre 
açıkta bulununuz ve kat'iyyen 

O bu uğurda hayatını feda
dan asin kaçma~, ilkin sizin 
muvaffakıyetlerioizi görmeden 
ölecek olursa kendini dünyanın 
en talis:z ve ıbedbaht insanı 
sayacaktır. Bunu unutmayıoız.; 

uzun mUddet benden hiçbir 
haber alamaısann~, S'Cvgili düş· 
man bayata gözlerini yummuş
tur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••wıııııa•ıııııaaııııaaıııaıaııeı•••••••••• 
lnglllzceden çeviren : zıv A NEBi 

S. vglll DUşman sizlere yardım etmenin mUkafabnı 
belki bir gUn hayatiyle ödlyecektir 

Sabab'eyin !kahve atı sofra- J 
sına oturdukları zaman, Hakkı 1 
Sabri geceki vak'ayı Hardiye 
alaylı bir ıSurette anlabyoıdu .• 
Artık R'lbert te yavaş yavaş 
kendinden şüphelenmeye baş-
lamış ve gece sanki bir rüya 
gördüğünü zannetmişti .. Fakat 
kahvealhdan sonra, salondaki 
etajerin üzer;nde bir zarf bul
dukları %aman mesele değişti. 
Bu sefer de alay sırası Roberte 
gelmiıti: 

- Bana inanmıyorduna-z, di
yordu.: Gece bu evde mutlan 
biliai varA·. 
yuıuuu"'r"'~-6 -

vibi bir şey. ..• 

Zarfı yırtarak içindeki mek· yanıma yaklaşmaymıı:. Aksi 
tııbu merakla olcuduhu.: takdirde ikinizin de hayatı 

"Robert., teblükeye düşer. Berlio ote· 
Bazı se!;ep:erden dolayı uzun linde beni yakalamak için ar· 

zamandır ge~emedim. Bu mek- kaından lrnşduğunu unutma· 
lul:.u bırakmak için aocak bu- dım. Bir daha böyle bir~eye 
g~n fırsat bu!abildim. Yeni teşebbils etmemeni ta.siye 
evinizde herhalde rahatımı ederim •• Benim kim olduğumu 
iyidir •. Arkadaşını tebrik ede- öğreumeğe çalışmak boşuoadır. 
rim. Bu hususta büyük bir isa- Ve ıizio için tehlükelidir. Be· 
bet gösterdiğin için seni de nim hakkımda ba~ka kimseye 
tebrik etmek lazım .. Onun size bir4ey söylemeyiniz .. En büyük 
büyük yardımlan dokunacağını arıum siıin muvaffak olmamz-
tirrit etmekteyim •• Bu meıele- dır. Sevgili düşman eizlue yar· 
dea ŞUJe1 n MarJeni de dım etmeDİa mlklfatanı beDd 
babcrdu edifin cok yerüı- birgna ba1atile &diyecektir. 
rılenler meydana çıK1}ur. nu• •· ,,___ u • 

Yarın gece ıaat birde bek
liyorum .• Allaha ısmarladık .• ,, 

Sevglll ou,man 
Hardi: 
- işte sevgili düşman niha

yet geldi, de(ti.. Demek Ro
b~rtin hakkı varmı~. 

Sabri hA1a gözlerine inana
mıyordu: 

- Llkin bu nasıl olabilir, 
diye sordu. Gece aşaiı indiği
miz zaman her taraf sımsıkı 

kapalıydı ve salonda bir insa
nın bulunduğuna dair hiçbir 
emmare yoktu ..• 
Hakkı Sabri doğru söyjiyor-

dL Acaba -~ dliplan içeri 
na11l girmifti? Ev kenCliline 

BALIKHANEYE 
- Rauf pa•anın ıtcorku• -

Eskiden sarayın en berbat ı pıdanl Pad~ah, 'Rauf paıa i · 
ve korkunç kapısı balıkhane ferman •erdi amma, daha 
kapısı idi. Padisab birisine kız· katline !ferman alamadnnl 
dı mı, vezir olsun, sadrazam Bostancı başı Abdulla1ı a 
olsun, ne olursa olsun: bahkhanenin etrafında dolap 

- Bnhkbeneyef ken: 
Emrini verince yaka paça alır- - Rauf paşayı 1baMdıan 

lar:, .sarayın bo kapıs-ma geti- ye kadar ,getirmiş1er, Hl1 
rir'let'di. 'Sarayın ıbalıkhane oka- efendi, paşanın sürülmeıini de 
pısı denize açılan bir kapıdır. ğil, balıklara yem olması 

Padişah.: huzurda (!?) bir bavlı ylllva 
- Balıkhaneye J mış, sultan Mahmut, saatlere 
F ermanmı verdikten sonra; düşünüp taşınıp, hareme girip, 

ferman eğer o adam hak~nda çıkbktan nice sonra: 
nefy ıse kayıl lar ~anaşır, alır· - Olmazl DemiŞ! Rauf pa• 
far bir kadirgaya götürürlerdi. şanın başı Kallavi sarığa pek 
Eğer idamsa Bostancıbaşı ba- yakışır, ben onun başına iDtw" 
~ık hane kapısının başında dikil· mam sün~ün ı e~ilsio, fimd" 
miş bulunurdu. fermanını ek.emlş •.• 

• Fakat Rauf paşa, b 
•• 

Mahmut devrinde Sadrazam 
Mehmet Emin Rauf Paşa, 
Halet Efendinin Padişaha 
iğva ve ıfesadile sadaretten 
indirilip, elinden mühür alına
Tak: 

- Baht.haneye indirilsin! 
Emrini alınca, paşayı bai1khane

ye indirmeğe memur olan Halet 
efendi, pürtelaş bost~oca başıya 
koşmuş: 

- Aman demişl AyriJma ~a-

Almanlar 
istihkam yapıyor 

Bertin, ":/ ( Ö. R ) - Ha
va nezareti , tayyarelerin 
uçuş mıntakalan baklanda bir 
em· rname ıneşretmiştir. Buna 
göre, Fransız hududu kısmında 
'tayyarelerin çu u as.aktir. 
Buna sebep bu mıntakada is
tihkamlar yapılmakta olduğu 
söylenmektedir. 

···············"···················· ..... . 
Trans lraniyen treni için ayrı 
ayrı yoJlar vardır. 

lranda işler çoğalıp fazla
laşmakta ve boşda kimse ol-
madığmdan muhtelif ikbsadi 
işlerde çahştırı ıacak amele bu
lunmamaktadar. 

BELEDlYE iŞLERi 
Tahran'da belediye binası 

önünde bir sene zarfında yapıp 
bitirilecek muazzam bir park 
inşasma başlanmışbr. Mezkür 
parkda S. M. şahinşahın bü
yük bir heykeli dikilecektir. 

Kışın l.ütün şiddetine rağ
men külilyetli mikdarda amele 
ile T ebriz barajının inşasıoa 
devam olunmaktadır. 

Isfahan belediyesinin yeni 
yıl bütçesi yarım milyon liradır. 

Zahdan şehrinde gümrük 
idaresi tarafından ıtfaiye teş· 
kilah yapılıp kocaman su depo 
ve ambarları yapılmıştır. 

ait olduğu için belki bir 
anahtar da o taşıyordu, fa
kat yirıe kapıyı açmasına 
imkan yoktu. Çünkü içerden 
sürj?üfüyotlardı .. 

Robert: 
- Aklıma birşey geldi, dedi. 

Bu eyin birtarafmda mutlaka 
gizli bir kapı var.. Sevgili 
düşman oradan geliyor.. Bu 
meseleyi başka türlü mülihaz.a 
etmek boşunadır. 

Robettin fikrini pek makul 
buldular. Hakkı Sabri: 

- Evet, çok doğru, diyordu. 
Lakin bu gbli kapıyı herhalde 
bu!mağa çahşmahyız .• 

RoLert ihraz elli: 
- Y oook.. itte bu olamaz •• 

Sevgili düşman mektubunda ne 
yazıyor? .. 

- Biliyorum, lakin her ihti- · 
male karşı bunu öğrenmemiz 
lazım olur .• Hem yalnız kapıyı 
bulsak kafidir. Daha fazla ileri 
sri4ecek deiiliı .• 

- Se91ili d6pnaa bnua 
farkiaa Yanrsa bize çok kızar •• 

haneye indirilirken k-.m-
boslancı Jbaşıyı görikı~ 1c 
çayı koyvermiş ve Jkor~ 
ki1çüğü, büyüğü ne va .... ttef. 
mışt. 

Başı alınmayıp sürgün 
len Rauf Paşamn bu koft." ,... 
2ünden züriyetinin kesihliti • 
bir daha evlat yüıüne 1raı 
ka1dığ1 o rg&nün tarihini ,_.. 
!arın rivayetlerindendir. 

Nakleclea 
TOK DL 

Ecri misiller 
meselesi 
-Bastarafı tnrıntl slilıtfttll!

Jiye Vekaletinin noktainaz 

fuzuli işgalden müteveJlit 

misillere de müştemil o! 
yolundadır ki, banan 
no\:sanlara yol a~maın JQIJ 

meldir. 
Ecri misillerin takdirini •· .. --

heyetlerine lbHe bırakmıya 

den kanunun borclusu, mikaa 

ve müddeti belli olmayan na 
işgalden müteveHit bir e~ri 

silin mahkemeden ve i 

dairesinden geçmeksizin tab 
emval kanunu ile tahsilini ıiMİ 
zam etmiyec<>ğ'İ 
bilir. ,. 

Satılık ev 
Doktor Mustafa EnYer 

caddesine çıkan Voroıilof 
Bulvarı üzerinde yeui bir e1 

satılıktır. 

Müracaat yeri Büyük Kar• 
dıçalı banı 68 numara. 

Telefon 38S4 

acanım .. 
Robert itiraı: etmekle 

ber, büyük bir merak içiadey 
Zaten nedense insanlar ya 
maması IAzımgelen bir şe 
üzerine bilakis fazlaca düşer1 

Hep beraber evin her t• 
fanı aramağa başladılar. 
dıvarlar inceden inceye ted 
edildi. Halılar kaldırılarak 
temelerin üzerinde kapağa b 
zer bir yer arandı. Fakat 
tün bu araşhrmalara rağ 

zannettikleri gibi gizli bir k• 
veya kapak bu!amadılar. Ha 
kı Sabri büyük bir haff 
düşmüştü. 

- Hayret 1 Diyordu .• 
gili düşman insanı adeta 
ede~ek kadar esrarengiz 
yapıyor.. Bu sanki t>ir • 
değil, manev1 hir kuvvet.. 

Roberlle Hardi ıate• 
tanberi merak içinde 1 
Robert bu meraktan ideta 
olacaktı: 



a Kanunusanı ıea.,. Sanne & 
"'"' -ASJR :...::ıa ' o 

Bu ne biçim tar~fh " Bitara fhk ., 

aramak için müşahitlere başvu .. 
ranlar dipçikle, süngüyle karş:landı .. 

ınt 

ar· 
ce 
ip, 

a-
ek ... 
ik 

a. 

ft 

sonra Kongrenin kararından 
................................ ~~Z72'1, .................... .., ........ . 

Bütün ruhsa ti yeler ilga edildi. Harp malzemesi 
yüklemiş olan vapurlar geri döndürüldü 

- Boştaıa/ı J 11r.i sav/ada -
oldu. Halk mağazalarmı kapa
dı. Şoförler, arabacalar, mek
tepler grev yaparak akın akın 
tez.11hürata illibak ettiler. 

FransJz hUkllmetince alınan 
şiddetli tedbirler teı.abüratın 

devımma mani oldu. Kafileler 
cebren dağıldılar. Türk halkı 

arasmda tasviri gayrikabil bir 
infial hüküm sürmektedir. 

Mahalli zabıta bir çok kim
seleri tevkif etmiştir. 

ACABA ÇOK MU 
EHEMMiYETSiZ? 

lstanbul, 7 \Hususi muhabi
rimizden ) - Fransız devlet 

radyosu dün Antal<yada yapı
lan muazzam nümayişleri müm· 

kün olduğ'u kadar ehemmiyet
siz gösterır.eğe çalışıyor. Güya 

yalnız şehrin merkez'ndeki ma

ğaza'ar kapalı kalmış, çarşılar-

da faal'yet durmamış ve ma-

Beyaz saıav Vaşmgto.uran bu mallzaın halli zabıta karışıklıklara mani 
Vaşington, 7 (A.A) - Se- rilecek harp malzemesine am- rar memnuniyetle karşılanmış- ispanyada dahili harp devam olmnk için tedbirler almış imiş .. 

nato ambargo hakkındaki ka- bargo konması hakkkmdaki hr. Mamafıh beyaz ev tarafın- ettiği müddetçe Amerikadao HUDUDUMUZDA NE 
rar suretini kısa bir müzake· takririni kabul etmişlerdir. Bu dan bu sevkiyata ambargo veya Amerikanın kontrolü al- iSTiYORLAR? 
reden sonra kahir bir ekseri- takrir şimdiye kadar ispanyaya vaz'ina ait kararın Cuma günün- tında olan şehirlerden lspan- Roma 1 (Ö.R)- Fransa la· 
yetle kabul etmiştir. gidecek silahların ihracı için den evvel (bugün] tatbik oıev- yol şehirlerine hertürlü harp rafmdan Antakya ve lskende-

Nevyork, 7 (A.A) - Valan· verilmiş olan bütün müsaade- kiine geçemiyeceği tahmin levazımatı sevkıyatı yasak edil· rundaki askeri kuvvetleri tak· 
siya hükümetine gidecek tay- leri iptal etmektedir. edilyor. miştir. viye edilmiyeceği hakkında ve• 
yareleri hamil olan lsanyol Roma, 7 ( Ö. R ) - Roma Nevyork, 7 (Ô.R) - lspan· Bütün ruhsatiyeler ilga ohm- rilen teminata rağmen bergün 
Markantabriko vapuru bu ak· mehafilinde lspnyaya silah sev· yaya harp malzemesi ihracını muştur. Bu emre inkıyat gös- Türk hudutlarına Suriyeden 
ıam ambargo hakkındaki ka- kiyatının men'i için Amerika yasak eden kararnamenin met· termiyenler para ve hapis ce- yeni kuvvetler ve harp malze-
rar suretinin kabulünden evvel hükümetince ittihaz edilen ka· ni şudur: zasile tecziye olunacaklnrdır. mesi gönderiliyor. 

~~~~~~··~Ü~~~~~~~~.~~~~; ··················~~~·~~·~··················~···················································:~~·····~·····~·~·················· 

tabriko vapurunun Sandyhok 
açıklarında yakalayarak Brok
Jyne çevirmişlerdir. 

Vaşington 7 (A.A)-Mühim
mat kontrolü hakkında merkezi 
idarenin kongreye verdiği ra
por 1 panyaya yapılan Ameri
kan silah ve harp levazımı ih· 
racatının genişliğini sarih bir 

Madridi Eskuryal 
Hükümet iler 

yolundan vurmak ist
0

yor 
hakimdirler u ar bide 

mcu:ıınmuuunıımııuuuuuıırmııuıuuunıuuıııUllı11nııununnnıuuumıumuıwıuuıına~u1ftillltnlPt.ft -Madrid, 7 (Ö.R) - Havas TRIBUNA NE DiYOR? FRANSAYA HÜCUM 
muhabirine göre asi kuvvetler, Roma 7 ( Ö.R ) - Kadikse Paris, 7 ( Ö.R ) - Sosyalist 

iSPANYAYA TAYYARE 
GiDiYOR 

• surette göstermektedir. Bu ra
pora göre : 

taarruzlarma devam etmekte· on bin ltalyan gönüllüsünün partisi mensuplarından Yc~rongi 
dirler. Hükümetçiler cenubu çıktığı hakkındaki ecnebi ga- başvekil Blumun naıiri efkara 
garbide vaziyete hildmdirler. zetelerindeki haberleri ele alan PopuJaire gazetesinde yazdığı 

Nevyork 7 (Ô.R)- On se
kiz tayyare ve beşyüz tayy:-re 
motörünü hamil lspanyol va
puru, şimdi Amerikan karasu· 
farı haricine çıkmış bulunmak
tadır. 

6 ikinciteşrinden 30 ikinci
tcşrinc kadar yapılan muamele 
26 milyon 569 bin dolar kıy· 
metindedir. Bu müddet zarfın~ 
da 149 şahıs ve firmaya 4~05 
ihracat tezkeresi verilmiştir. 

Vaşington, 7 (AA) - Va
şington hükümeti geri çevrilen 
Marcantabrico vapuruna yeni
den gideceği yere hareket mü
saadesi vermiştir. 

Bu vapur ilk çıkışanda Brok· 
Jyne döndürülmesinin sebebini 
Vaşingtonda silahlara ambargo 
konması meselesinin geçirmekte 
olduğu inkişaflarla değil fakat 
başka bir kanuni cihet teşkil 
eylemekte idi. 

Vaşinglonn, 7 ( A.A ) -
Ayan ve Mebusan meclisleri 
Pittnmanm ispanyaya gönde-

Milisler Üniversite mahalle- Tribuna gazetesi diyor ki : bir makalede ispanya işleri 
sinden çekilmişlerdir. Hükü- - Kadikse çıktığt bildirilen etrafında hükümete şiddetle 
metçiler, bütün çarpışmalara ltalyan gönüllüleri hakkındaki lı~cüm . etmektedir. Muharrir 
rağmen nibayet zafere kavu· rakamlar hayalidir. Ecnebi gö· dıyor kı: . .. . . . 
şacaklarına kanidirler. nülliiler lspanyol lejyonuna gi- - Burgoı ası h~kümetının 

iSPANYA SEFiRiNiN bT F k t b I Almanya ve ltalya tarafından 
Ö O r~w 1 ır. a a unun spaoyaya tanınmamasına ve son deniz 

G R ŞMELERI dıger devletler tarafından gö· hidiselerioin önüne · 
Paris 1 (Ö R) J an a -ıı- .. d "ld' w. ._1. gcçmesme . . , . - sp Y nu u goo erı ıgı şe~ ınde gös• ınani olamad k A · k ti 

sefira, bugün Kedorseye gele- .1 . d w ı · sı uvve er 
k terı mesı ogru değildir. " her taraftan ya d .. ·· 

re hariciye nazırı Delbos!a iLERi H r ım goruyor. 
görüşmüştür. Bu görüşmeler, AREKETINE Cumhuriyetçiler ise ambargo 
son deniz hadiseleri ve Königs- D~V AM ve ademi müdahale gibi birçok 

b Al k 
Salnmank, 7 (Ö.R) - Asi engeller karşısmda bulunuyor. 

erg man ruvazörünün Va- k ı M d 
lansia hükümetine ihtarlara mes- uvvet er a ridde ileri hare- Cumhuriyeti müdafaa lazım· 
elesi etrafında cereyan etmiş- keline devnm etmcl<tedirler. dır. Fransız hariciyesinin taki-
tir. ~~n çarpışmalarda zayiat her bettiği siyaset doğru değildir. 

G{?NÜLLÜLER iŞi ıkı. tar~tta da büyüktür. Milis- Fransız hariciyesinin siyaseti 
Roma 7 ( Ö.R ) - Hariciye lerın bır taarruzu kırılmıştır. değişmelidir. 

nazırı bugün lngiliz ve Frnnsız Bütün muharebe Madrid cep- Muharrir m~kalesiııin sonun-
sefirlerini kabul ederek gönül- hesiode devam etmektedir. Di· da bu hu usta propagandaya 
Jüler meselesi etrafında görüş- ğer lepheletde ufak çarpış· devam edeceğini bildirmek-
müştür. malar kaydedilmiştir. tedir. 

elini gırtlağına götürüp sıkan, 
ağzı bir karış açık, nefesi 
tıkanmış, gözleri yerinden fırla
mış olan Süleyman ağa sofranın 
başmda tepinip, çırpınarak can 
vermişti. 

Etrafta in, cin yoktu. Vakit 
alabildiğin~ ilerlemişti. Yolları, 
dağları gözleyip at koşturmak· 
tan bizar olan Katırcıoğlu ön
lerine gelen bir pınarm başında 
atını kastı. 

Tok Dil Tefrika No: 79 . . . . , . . - Duralım l 
o~di. 

Amanın, bizi bırakmayın, 
gerisin vay dır halimize, ölü
yoruz, hey ! imdat feryatlarımız 

, beş pul etmedi, biz de tuttuk, 
, belki mer&?mımızı karşı karşıya 

gelince anlntmz diyip taş, kaya 
dinlemeden koştuk, geldik. 
işte bizim hikayemiz böyledir. 

- Vah ! vah ! vah ! vah 1 
- Ya !... Paşa çok çektik. 
- işte kurtuldunuz ... 

t' Küçük Çavuş Paşa bunu 
sJi müteakip bağırdı: 
~ - Bana bakın ! Bize sofra 

11 hazırlayın, Süleyman ağanın da 
arkadaşlarına sofralar atın ! 

Hazırlanan sofrada Süleyman 
ağa ile beraber yemeklerini 
yirken paşa sordu : 

- Süleyman ağa 1 Şimdi.Ka-

tırcı nerededir dersin? Dedi. 
Ateşte kızaran kuz.unun kı

zarmış bir parçasın iki avordu
nu doldururcasına akılan Sü
leyman ağa, 

- Şeyi 
Diye .söylenmek jstedi, be

ceremedi, acele acele ağzında
ki lokmayı geveleyip yuttu, 
lakin Süleyman ağanın dehşetle 
gözleri açılmış, hadakasından 
fırlarcasına patlamıştı. 

- Hı!, hı! hık! 
Diye boğuk boğuk sesler 

çıkarırken, yüzü morarıp, ken
dini arkası üstü attı. 

Küçük çavuş yerinden fırla
yıp, üzerine koştu: 

- Su! Su! Diye bağırdı. Dı
şarıdan su gelinceye kadar. 

. . . . . . 
Birkaç ~aat içinde Süleyman 

ağayı yıkayıp, oracığa göm
düler ve o semtte onun adı 

[ Süleyman dede ] anılsın diye 
paşa bir emir verdi, Süleyman 
ağanın arkadaşlarandan, Katır
cının bastığı semti anhyan pa· 
şa, arkadaşlarına: 

- Silih baş1nal Korku yok! 
Yolumuz! Afyonkarahisardır ... 

Diye bağırdı ... 

. . . . . . 
••• 

Efeler tepeyi terkedip ovaya 
inmişlerdi. Akyakahmn haberi 
arkasından koşuyorlardı. 

Sessiz bir l<oşu ile Afyon
karahisarı semtine doğru iler

lediler. 

- Bekliyeliml. 
Ve atından indi. Haydaroğlu 

atbaşı beraber gittiği arkada
şına bakıp, atandan inmiyerek, 

- Hayır ! lnmiyelim Katırcı! 
Yaklaştık! Biraz. daha yol ala· 
lam •• 

- Faydasız .. 
- Neden faydasız olsun ! 

Düşmanla karşı karşıya gelir, 
koıumuzu paylaşmz. 

- Gel sen hele! in şuraya!. 
Madam ki böyle istiyorsun biz 
biraz şurada mola verirken ileri 
adam gönderelim, bakalım ne
ler var ? 

Haydoroğlu hiç ses çıkar
madan atından inerken, efele
rin hepsi de gem kasıp atla
rından iomeje koyulmuılardı. 

HEDEF ESKUR YAL YOLU .. 
Avilla 7 (Ö.R)- Franko kuv

vetlerinin şimali şarkideki taar
ruzu Madridin garbında kain 
Elipilenoto J..asabasının zaph 
ile neticelenmiştir F rankonun 
şimdiki hedefi Eskuryal yolu
dur. Efrad çok olup mütema
di} en takviye kıt'aları gelmek-
tedir. Düşmnn da taarruzlara 
mukavemet göstermektedir. 
Milislerin bir huruç hareketi 
lnrdolunmuştur . Tayyareler 
müthiş faaliyette Lulunmakta 
ve topçular durmadan hedef
lerini dövmektedir. 

ALMAN, lTALYAN 
GÖNÜLLÜLERi 

Avilla, 7 (Ô.R) - General 

fakat Haydaroğlu dönüp ba· 
ğırdı : 

- Kızanlar 1 İçimizden beş 
altışı alından inmesin, hangini% 
olursa olsun, yola devam edin 
önümüzde ne var ne yok an
layan 1 

Dedi. 

Efelerden beş alta kişi ayrılıp 
atlarına h1z vererek arkadaş
larını bıraktılar ... 
. . . . . . . . 

Ayrılan efeler konak yerin· 
den belki bir saat kadar uzak-

laşmışlardı. Geçtikleri yer bir 
dağ sırtında ı,· .. tarafı uçuruma 
bakan lrnrkunç bir yoldu. 

Birdenbire önde giden kara 
Memo bağmp elini kaldırarak, 
atını yavaşlattı. Arkadakiler de 
yavaşlattılar, kara Memo durdu 
eliyle aşağıda, ovada bir yeri 
göstererek: 

- Görüyor musunuz? kızan
lar! Bakın aşağıdaki top top 
ltavaklarm bir kurıun çalımı 
sağında inaalar kaynaııyor. 

1 HÜRRiYET ÇOCUKLARI 
BAGIRIYOR 

Ankara, 7 (A.A) - Gaze· 
lelerin Sancaktan alıp bugün 
neşrettikleri haberler çok mü
himdir. Sancak Türklerinin Av
rupalı müşahitlerle temasa gel
memeleri için her türlü vasıta
ya başvurulmaktadır. 

Pazartesi günü Sancttğa ge
len müşahitlere miiracaat et
melc için civar köylerden gelen 
binlerce halk yolda müsellah 
jandarmalar taı afından durdu
rulmak ve f,öylerine iade edil
mek istenilmişferse de halk 
davasaoı müşahitlcre anlatmak 
için yoluna devam etmiş ve 
takviye kuvvetleri gelinceye 
kadar halk :nüşahitlerin otur
duğu Mendubun evine kadar 
get~bilm · ştir . 

Halk burada: 
_ .. Hakkırnm arı}oruz, istik

lal istiyoruz, Suri} c mandası 
altına giremeyiz. Hür doğduk. 
hür yaşıyaçağız, hür olarak 
öleceğiz.,, 

Diy bağırmışlardır. 
Bu sarada müscllah kuvvet

ler halkın üzerine hücum etmiş 
ve halkı cebirle dağttmışbr. 
Halk mümessillerJ, müşahitleri 
görmek için gelen halka yapı
lan bu hareketi prott-ste etmiş
lerdir. 

Diğer telgraflarda Sancağın 
cenup kısmında bulunan erme· 
nilere ve Suriye amaline hiz· 
met edenlere yeniden silah 
dağıtılmaktadır. Bu da kafi 
görülmiycrck Sancağa yeniden 
kuvvetler sevkolunmaktadır. 

Kilis, 7 (A.A) - Dün An
takyada memleketin istiklali 
lehinde büyük bir nümayiş ya
pılmak istenmişse de zabıta 

kuvvetJeri müdahale ederek 
ahaliyi dipçikle dağatmıştır. 

Halk en meşru bir maksat 
uğrunda seslerinin yükseltil
mesine mani olunmasından ve 
bu uğurda cebir yapılmasandan 
dolayı heyecan içindedir. 

,. ·-····· .... 
Doktorlar 

Harp antrenmanlarına 
tabidir 

Berlin, 7 ( Ö.R ) - Bundan 
böyle doktorlar ht:rsene harp 
antrenmanlarına tabi tutula
caklardır. Birçok mmtakalarda 
hususi harp tıbbiye mektepleri 
ihdas olunacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Franko Madride taarruz şek-
lini değiştirmiş ve hedefini 
Eskuryal yolu kısmından tut
muştur. Generalin maiyetinde 
mühım mıkdnrda ltalyan ve 
Alman gönüllüleri olup taar-
ruzn iştiriik eden efrat ye
kfınu mühimdir. Fakat bütün 
taarruzlara rağmen hükümet
çiler şiddetle mukavemet gös
termektedirler. 

Efendihoğlu bağırdı: 
- Ulan onlar basbayağt 

Gavur askeri gibi birşey. Sa
kın Akyakalmm haber verdik· 
leri olmasın. 

- Sen de amma da budala 

imişsin Onlar olmayıp da 
kimler olacak. 

- Peki amma, hcrif!er yer

lerinden kımıldamıyorlar. 
- Mola vermişlerdir. 

- Cananı sen de amma ak-
sisin, Akyakalı nerden geldi, 
bunları nerde görüyoruz .. 

- Dedim yal Bunları nerde 
görüyoruz .. 

- Dedim ya! Behey herif..! 
- Herif sensin! 

- Ne demesini istiyorsun? 
- Budalada sensin! 
- Dur be efendili oğlu, 

efendilerin yakana mı yapışb, 
ne lrn öfke! 

Efendili oğlu, Karamemo
nun yanına atını soktu, bir 
eliyle gözüniin 

- Bttm.edi -

• 
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ete lerinde 1 
Konyalılar Ata türkü 

• 
sanayı şehri halini alan 

• a ı var ır 

Köylere yaya gezintileri sevimli bir spor oldu 
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Kayseri, 3 (Hu-
usi muhabiri -

miz yazıyor } -

Anadolunun gö
beğinde, Erceyiş 

dağının etekle
rinde kurulan bu 

~ok eski Türk 
tehri, Cumburi-

- Boştoıa/ı ı inti sallt/eae -

Ankara 7 (Hususi) - Eski
şehirde ATA TÜRK'ün başkan
lığı altında mühim müzakere
lerde bulunan başvekil ismet 

lnönü ve refakatindeki zevat 
gece saat 23 de Ankaraya av
det ettiler. istasyonda vekiller, 
mebuslar tarafından karşılan
dılar. 

lstanbul 7 (Yeni Asır Mu-
yet rejiminin fe- habirinden ) _ Paristen gelen 
yizlerinden en haberlerde Atatürkün ani ola· 

çok istifade e- rak Konyaya hareketi ve Ada-
den bir yurt par- naya gideceği hakkında devran 
çası haline gel· eden şayiaların Fransa resmi 
miştir. mahafilinde büyük tesir yaph-

Düne kadar ğıoı, ve seyahatın vahim bir 
yalmz pastırma· emri vaki ile neticelenmesinden 
siyle şöhret alan korkulmakta olduğu bildiril-
Kayseri bugün mektedir. 
birçok hususi- Kayseri valısi Adli Bavmamn hoşkanll!jı altında ReşodıJ•tye lzeı-·etre yapılan köy gezısi ADANA SEViNÇ iÇiNDE 
yelleri ile temayüz eyliyor. kolları aileleri ite birlikte yaya lerine getiriliyor. Köylüler ta- lstanbul 7 ( Yeni Asır Mu-

Tarih tetkikleri ortaya koy- olarak köylere gitmekte tatili rafından yapılması gereken babirinden ) _ Adanadan ge• 
muştur ki Kayseri eski Türk köylüler arasında geçirmek- i~ler de bi_r pro_gram d~hi- len telgrafta Atatllrkiln Ada· 
isannı sinesinde sakhyan bir tedirler. Bu gezilerin iıtih- lınde .tesbı.t edıl~r.ek ıcap nayı da şereflendirecekleri-
diyardır. Hithitlere ait degv erli _J f 1 d'.. ı .. l" - eden dırektıfler verılıyor. Dev· U ld d aa ey e ıgı gaye 111.oy unun . 1 inn kuvvetle mu uğu bil i-
izlerin ele geçirilme1i buranın k lk · 1 k letçe yapılması lazım ış er not 

a mmasıoı temın ey eme - d'l k d b 1 · e gel' ·ı riliyor. Adana balkı büylik 
tarihi deg· erini arttırmıştır. · B · · d 1 e ı ere er a yerın ırı -

br. unun ıçın e esas ı k t' 1 b ziya et" ümit ve sevinç içinde Atatür-
Sümerbank bez ve mensucat . . me sure ıy e u r ın 

fabrikaları, tayyare fabrikası bır programla hareket edı- faydaları köylü kardeşlere kü beklemektedirler. 
liyor. Herhangi bir köye fiilen gösteriliyor. FRANSlZ GAZETELERiNE 

burada sanayi hareketini ayak- ÖRE 
Jandırmış, iş hacmını genişlet- varılınca kafileye dahil olan Hulasa bir köy ziyareti o kö- G 

doktorlar tarafından hastaları yün hayabnda muhakkak bir Paris, 7 (Ö R) - Blitbn ga· 
miş, amele bayatı uyandırmıştır. 1 Ks k d . 'ki k b 1 J t 1 S k ı si etra 
Aslında .,..

0
k uyamk olan halkı muayene o unuyor. uy çocu - eğış' i aş angıcı o uyor. ze e er, anca meıe e -

"' ) k 'k 1 t da- t 1 T 1 ti k-y bü os fında uıun uzadıya yazılar ya-ilerileme ve iktısadi kalkmma arma şe er, çı o a a gı ı ı- • op anan no ar o r una 
hamlelerinde rollerini bihakkın yor. Mekteplerde kitapları ol- tevdi ediliyor. Bu notlar beş zıyorlar. Pöti Parisien Ata· 

ki k"tapl · 11 k k.. k lk - tn.rk'ün cenubi anadoluya se-ifa eylemekten hali kalmamıştır. mayan çocu ara ı ar verı- yı ı oy a ınma programına u 

Halk israfattan mücteoip ve liyor. Köylünün dertleri, ihti- temel teşkil eylemek üzere yahatini mevzuu bahsederek di-
yaçları dinleniyor. icapları yer- elde bulunduruluyor. yor ki: 

tasarrufa çok riayetkardır. •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bankalardaki tasarruf hesap· 
farının yekünu göğüsleri ka
bartacak kadar yüksektir. 

Buradaki halkın bankadan 
ödünç para aldığı zamanlar 
pek mahduttur. Bankalar Kay
seri mevduatını, Kayseridc de· 
ğil diğer şubelerinde işletirler. 
Çünkü mevduat ikrazatın çok 
üstündedir. 

uzveltin beyannamesi 

Halkın zeka ve iş bilgisine 
bundan daha iyi bir delil gös· 
terilemez. Kayseri hal~ı çalış
mada olduğu gibi okumada da 
:zevk bulmaktadır. 

Eski kütüphanesi, Hlkevi kü
tüphanesi her gün okuyucu
larla doludur. Bilhassa halke
vinin faaliyeti her sahada gô
ze çarpıyor. Evin bütün şube
leri faaldir. Bilhassa köycülük 
şubesi köy kalkınma davasın
da birçok vilayetlere örnek 
olacak bir faaliyet içindedir. 

Her hafta pazar günleri baş
ta değerli vali Adli Bayman 
olduğu halde halkevinin köy
cüliik içtimai yardım ve spor 

v • z 
o 
Vaşington 7 (A.Al - Ruzve1t ( 

kongreye olan beyannamesinde 1 
dıyor ki: 

Ahval beni ispanyadaki 
müessif mücadelenin ortaya 
koyduğu hususi vaziyetinde bi
taraflık kanununa ilavesi mese-
lesinin tedkikini sizden rica et
meğe mecbur ediyor. 

Ruzvelt kongreden bitaraflak 
meselesinden başka birkaç 
hafta içinde müddeti bitecek 
olan bazı müsaade ve salahi-
yetlerin uzatılması meselesinin 
de derhal tctkil<ini istemekte
dir. 

Keza işsizliğe karşı yardım 
için de munzam tahsisst isten
miştir. Bunun mikdarı bu hafta 
içinde bildirilecektir. 

..........•................•.•......... , .....................••...•............••...... 
No: ~3 Yazan : ADNAN BILGET ......••• ,.. . ...................................... . 

Gök TUr akanı, Semi - Hanın bakışları alhnda 
titredi ve konuştu: Çocuğun tıpkı sana benziyor ••• 

Bununla beraber gök Türk 
balrnnlığı arlık bütün Ç in ül
k esinde l:orlrnlacak bir kuv
vet olmuş, gururla yüknelen 
başlar eğdir ilmiş ve Türk ül
kesi bir hayli genişlemişti. 

Türk adı, bütün cihanı titre
tiyordu. 

Semi·Hıın bir taraftan ordu
daki ve1.ifesini büyük bir dik· 
katle idare ederken öte taraf
tan da kızının terbiyesine ihti-
mam ediyordu. Onu, artık 

devlet vazifesinde çalışmayan 
Güncerkız'ın şefkat ve hima
yesine terketmişti. Güncerkız'm 
hayatı cidden hazindi O, daha 

gençken bir subayı sevmiş onu 
hayalinde kendisi için ideal bir 
sevgili yapmış, bir gün sevg ili
s inin açılmasiyle o da aşkını 
Hiraf etmişti. 

Sevdiği gencin bir başka 

kız için yanıp tutuştuğunu 
fnrkeden Güncer kız, büyük 
b r arzu ile kendi aşkını feda 
etmişti. Ondan sonra biç k im· 
seyi sevmeğe, h içbir erkeğe 

gönül vermeğe cesareti kal
mamıştı. O, her erkeğin alda· 
tacağını ve bir gün sevgilisini 
en basit bir vesile önünde al
datmak isteyeceğini düşünürdü. 

Ordudaki vazifesini bitiren 

ra ·y· bir asır evvel 
ües ir kı aktır 

Ruzvelt bundan başka ken
disinin ilk başkanlık devre
sindeki eserini hulasa ettikten 
sonra ezcümle di) or ki: 

Vazifemiz demokrasiyi bu
günkü dünyada bir asır evvelki 
daha basit düuyada olduğu 
kadar müessir olarak işletmek 
mümkün olduğunu ispat etmiş· 
tir. Aramış olduğumuz kalkın· 
manın muvakkat olması ve 
evvelki felaket sebeplerine 
karşı emniyet alınması lazımdır. 

Ruzvelt bundan sonra yeni 
kongre için aşağıdaki mesele
lerin ana hatlarını gösteriyor: 

1 - idare makinesinde ge
niş bir ıslahat, 

2 - Sıhhi olmayan evlerin 
yılulmasıoı ve yeni ikametgah· 

;:ı 

Güncer kız, kendi arzusuyle 
Semi-Hana başvurmuş ve onun 
çocuğunu himayesine almıştı. 

Beı yaşına ayak atan küçük 
Semi·Hao, adını aldığı güne 
kadar Güncer kızın himaye· 
sinde kalacaktı. 

Semi·Han, bu haliyle mesut 
olmuş bir ana olarak kendi 
kendisini avı.:toyordu. Rüstem 
bey öldükten sonra hiçt:iir er
kekle alakadar olmayı hatırın· 
dan geçirmiyordu. Kalbinde 
sevmek için, büyük bir sevgiye 
yer vermek için sonsuz arzular 
vardı. Hayatı, hiçbir kadının
kine bcnzemed ği için bunda 
kendisini biraz da haklı bulu
yordu. Ondaki sevme ahlakı 
gitgic!e yerini başka hislere 
terkediyordu. Şimdi onun da 
bir sevgilisi, hem de bir kız 
sevgilisi vardı. Bütün bir aşk 
bayatmın mahsulü olan küçük 
SemipHan'ı istediği gibi yetiş
tirmek, Türk akıncı ordusuna 
teslim etmek istiyordu. Ona 
ad verilece~i gün kimbilir ne 

lar inşasını ihtiva eden bir şe• 
bir programı, 

3 - Kira ile çiftlik tutan· 
lara finansal yardım, 

4 - işsizliğe karşı siyase
tin ve sosyal emniyet sistemi· 
nin genişletilmesi ve muhtaç
Jara i11sizlere yardım. 

Ruıvelt diyor ki: 
Fazla istihsal, az istihsal ve 

spekülfüıyoniyle üç kardeş mu
sı bettir ki enfiliisyon ve def-
lasyon musibetlerini tevlit eder· 
ler. Hükümetin f iat seviyesini 
zaman zaman hasıl olan kuv
vetli temevvüç1ere karşı hima
ye için hususi teşebbüse yap
tığı yardım milletin menfaa
tinedir. N.R.A. milJi kalkınma 
müessese teşkilatının büyük 

kadar mesut olacak, kızım 
diye 6vüneceği insaoı bağrına 
basacakb. 

O zı.man endişeleri bile bn
y6k bir değişiklik arzedecekti. 
Kızını iyi yetiştirmek, mesut 
etmek için vesilelerden fırsat
lardan istifade yollarını ara
mağa başlıyacaktı. Kızının ya
nıbaşında kendi porsamış gön· 
lüne bir aşk bulmak için sar
fedecej?i enerji ne kadar 
gülünç o1acaktı. 

Gf'nç kadın bahar sabahının 
uzattığı ılık havayı ciğerlerine 

dolduruyor ve derin hayallere 
dalıyordu. Semi-Han artık ha
yatından memnundu. Bütün 
müşkillcre rağmen ulusunun 
maküs taliini yenerek askeri 
galebeler kazanmıştı. 

Bu düşüncelerinin yanında, 

karlı gecelerde çocuğunun yanı 

1 
başında geçirdiği elemli gün· 
leri hatırlıyordu. Onlar neka· 
dar da müdhit sahnelerdi. Ço-

1 cuğu hem soğukla hem açlıkla 
mücadele ederk.en onu do1ur• 

0111aı varaı •• 
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"-Fransa lskenderuna karşı 
bir emri vaki yapılmasına mü
saade etmiyecektir. Ekselsiör 
Cemiyeti akvamın mandasiyle 
Fransız idaresi altına verilen 
topraklara bir kuvvet darbesi 
mutasavvır olamıyacağını kay· 
dedi yor. 

Fransız gazeteleri Türk mat
buatının bl!yecanlı neşriyatına 
cevap veriyorlar.Türkiyenin bu 
meseleyi kuvvetle hal yoluna 
girmemesini istiyorlar. Ve lngil
tere ile Fransa arasında San· 
cakta askeri bir harekete mani 
olmak için görüşmeler ya
pıldığını yazıyorlar. 

Londra, 7 (Ô.R) - Fransız 
Hariciye nezareti buğün Fo· 
rayn Ofisle uzun temaslarda 
bulundu. Fransa, Sancak me
selesinde lngilterenin mutavas
sıt bir rol görmesi arzusunu 
izhar etmiıtir. lngiliz gazete
leri, TOrk matbuatının Sancak 
hakkındaki neşriyatından bu 
topraklar nzerindeki halkın ıü
k6n ve buıuru iyi olmadığı 
meydana çıkdığını yazıyorlar. 
logiliz mabafili, Sancak mese• 
lesini dikkatle takip ediyor. 

• •• 
NELER YAZIYORLAR? 

Hatay meselesinin umumi 
efkArımızda uyandırdığı büyük 
heyecan nihayet Fransaya 
akaedebilmiştir. aylardanberi 
Hatayın istiklali için en derin 
endişeler izhar eden Türk mil-
letinin ıesini duymamakta urar 
edenler timdi dünya efkAn 
umumiyesinde aleyhimizde h ir 
cereyan uyandırabilmek için 
radyolarını harekete geçirmiş 
bulunuyorlar. 
Okurlanmız aşağıda verece

ğimiz haberleri büyük bir ihti· 
yat kaydiyle karşılamahdırlar. 
Bilhassa Türkiyeye karşı yük-
sekten atarak blöf yapanların 
hatalarını anlamamakta devam 
ettiklerini kaydetmek isteriz. 

Paris 7 (U.R)- Fransız dev-
let radyosu Sancak meselesi 
münasebetiyle aşağıdaki haber
leri vermiştir: 

lskenderun meselesi birden
bire vehamet kesbetmiş gibi-
dir. Mümkündür ki Atatürk 
bugün Konyadan Adanayn ha
reket etsio. . 

Bu mesele etrafında Fr~nsız 
siyasi mahafilinio fikri şudur: 

- ,.Fran <'a, Türkiye tarafın-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hedefleri faydalı şeyJerdi. Ve 
şimdi biliyoruz ki müşkülat 
N.R.A. nm pek çok şeyler 
yapmak istemesinden ileri gel
miştir. N.R.A. nın statüsü ka
nunuesasiye muhalif olarak ilan 
edildi. Fakat mesele hlli baki 
durmaktadır. 

mak için nelere katla~mıştı? 
* • • 

Genç kadm, Türk bakanını 
otağında ziyarete gidiyordu. 
Güneşten önce yola çıkarak 
ve ıssız dağları tekbaşına aşa
rak hakanın otağına geldi. 

Semi - Hamn gelişi, otağ
dan çalınan borularla selam
landı. Hakan akmcıların büyük 
kumandanını ti kapıdan kar· 
şılıyordu: 

- Neredesin Semi - Han, 
diyordu. Gözlerimiz yolda, kal· 
dı. Bu ne vezifeseverlik .• Ay
larca tek haberini almıyoruz. 
Seni şimalde sanırken cenup
tan galebe haberlerin geliyor. 
Şahsından, sıhhatından hiçbir 
haber yok .• 

Genç kadın, muhatabının ta 
gönlilne kadar nüfaz eden 
gözlerini farketmemiş gibi gö
rünerek sert parmaklı ellerini 
uzatb. Bu el uzabşta öyle 
engin bir teslimiyet kokusu 
vardı ki, gök Türk hakanı bi
liibtiyar titredi. 

1 

dan bir cebrü şiddet harJ 
tine tevessül edilerek SaoJ 
bir emrivaki ihdasına M 
suretle müsamaha etmiyeceW 
Fransa Atatür!;:ün siyasi k 
setine ve Fransız dostlujt 
korumak azmine itimat etıll' 
tedir. 

Fransanın, mandater m~ 
ket sıfatiyle Suriyeye ve ~ 
cağa karşı vazifeleri va 
Hiçbir suretle bu vazifele" 
tecerrüt etmiyecektir. 

Paris bükümeti F orayn ol 
temasa geçmiştir. Kedorse1 
meselede mandater bükiiıııı' 
lerin Solidaire "taavün haliol
bulunduklarına 1'anidir. 

Bir mandater devlet elindl 
toprağı terkederse bu fen• 
misal olacakmış! 

Yeni Asır - Fransız rl 
yosunda veriJen bu babi 
hakikaten Fransız ıiyasi Ol~ 
filinin noktai nazarı mı ~~ 
ğuou bilmiyoruz. FilbaP 
Fransa, Büyük Şefimizin 

dört ıenedenberi tecrilbe J 
miş olan siyasi deha1tna ili' 
edebilir. Ancak Fransa ile~ 
dostluğumuzu, Türk mille~ 
ıarib haklan fevkinde tuta' 
ğımızı biç llmit etmemelidir

0
• 

NELER TEVE~tl ... 
EDIYORLI" 

Paris 7 ( Ö.R ) - EkJ 
yör gazetesi Sancak mese~ 
ne tahsis ettiği mekale' 
diyor ki: 

- .., Ankara, ltalya tarJ 
dan bir askeri harekete ~ 
olmak için lskenderun me I 
sini bir dakil,a evvel a 
mek istiyor. Türkiye, Frao~ 
lngiltere - Küçük antant ~ 
Balkan antantı arasında Ak 
niz misakını tahrik edeıı 
memlekttir. Türkiyenin kor~ 
su hakikaten ltalya ise e; 
olmalıdır ki Fransa, logilt' 
ve Cemiyeti Akvam kuf' 
darbesine müsaade etıııi~ 
cektir.,, 

1 Övr'de bayan Jenevyev 
1 

bouis diyor ki: 
- ., Fransız mahfelleriJ 

söylendiğine göre, An~ 
Sancak meselesini derhal .- Jı 
letmek için Fransa fizerıll"' 
bir tazyik yapmak istiyor.,,' 
Diğer bazı gazetelere göre~ 

Fransa Yakın şarkta nizaıJl 

sulhün ihlaline müsaade et~ 
meğe karar vermiştir. Fraor 
vaziyetin nezaket kesbettif' 
görüyor. Fakat hadiselerin~ 
ha ileri geçmiyeceğini tabii"' 
ediyormuş. _-1 

::::;:;"" 

O görmiyeli beri Semi .. 1-1-' 
ana varlığı içinde ne ka~ 
olğunlaşmış, nekadar güzeli rJ 
mişti. Mevzun endamı, göO ~ 
leri parçahyan bakışlan ve~"k' 
kadın büviyyeti içinde Y" 
selen göğsü Sipi -Han'ı yalı•~ 
dan alakadar ediyordu. Aocb1 
Hakan'ın Semi-Han'a deı İP ' 

hürmeti vardı ki, bu kiiÇ ~ 
hislerinden hiçbirini meycl•' 
koyamazdı. Onu ellerinden t t 
tarak otağa aldı ve yanı b 
şanda yer gösterdi: 

- Akıncılardan haber? 
- Hakan'a akıncılann '' 

lAmlarıoı getirdim. 
- Erzakları ? 
- Tamamdır. 
- Neş'eleri? 
- Yerindedir. 
- Yorgun değiller ya.. ' 
- Hepsi de iyidir. Miit~ 

denizle bir hafta istirahat "' 
dim. 

- Çok gUzel Semı - 1-J" 
Bütün güvendiğim ıensiO • 

- Samı 'illi 
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Sahife• 

Dosya No. 932-1316 
Gayri menkul malların açık 

arttırma ilanı: 

Bergama icra memurluğun
dan: 

Açık arhrma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu 100 m. m. yer üzerinde 
kurulan maa müştemilat bir ev. 

Gavri menkulun bulunduğu 
mevki, mahallesi, soka~ı numa
rası Bergama Kurşunlu mahal
lesinde. 

Takdir o!unan kıymet 400 
liradır. 

Artırmanın yapılaca~ı yer, 
gün, saat 16-2-937 salı saat 
11-12 Bergama icra dairesinde. 

1 - lsbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 6-2-937 ta
rihinden itibaren 1316 No. ile 
Bergama icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin gö· 
rebilmesi için açıktır. Ilanda 
yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler işbu şartna· 
meye ve 1316 dosya numara· 
siyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

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
ların diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 
o1an iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 
tapu siciliyle sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasmdan 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları ta
mamen kabul etmit ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağml· 
dıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muhammen ktymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyene ruçhaoı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 

mecmm:mdan fazlaya çıkmazsa 
en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şart yle ikinci 
arttırma 3-3-937 çarşamba gü
nün ayni saatte yapılacak art
tırmada bedeli istiyenin alaca
ğına rüçhanı olan diğer ,ala
caklıların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakları mec
muundan faılaya çıkmak şartı 

ile en çok arttırana ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılamaz ve satış 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal ve.ya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermez ise ihale kararı fesho
Junarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 

arzetmiş olduğu be:!elle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz ve· 
ya bulunmazsa hemen on beş 
gün müddetle arttırmaya çıka
rılıp en çok arttırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde beş
ten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar aynca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti-

mizce ahcınan tahsil olunur. 
(Madde 133) 

7 - Borcun, 933 haziran 
ayından evvel ödenmesi lazım 
geldiğinden satış (2280) sayılı 

kanunun tarifatı daire:>inrle ya
ıulacaktır. Mezkür kanuna göre 
verilen bedelin yüzde 75 şi 
bulması şarttır. 

Bir ev yukarıda gösterilen 
16-2-937 tarihinde Bergama 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şart· 
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Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kuınaşlar: 

SAGLAJI -.. .. --- - lili :zABiF -------
Yeni yaptıracağınız. elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Pederim Hüseyin gazinin 
vefatı hasebiyle pek çok arka· 
daş ve müşterilerimizden aldı
ğım taziyetoamelere ayn ayn 
cevap vermeye vakıt ve tees· 
sürüm mani olduğundan hak
kımda gösterdikleri t'!veccüh 
ve sevgiye karşı teşekküratı

mın alenen ifasına muhterem 
gazetenizi tavsit ederim: 

Oğlu SÜLEYMAN SİVRİ 
(31) 

lzmlr belediyesinden: 
17 sayılı adan.o 727,64 met· 

re murabbaındaki 33,33/1, 34, 
35 sayılı arsaları beher metre 
murabbaı 600 kuruştan dört 
bin üç yüz altmış beş Jira sek· 

sen dört kuruş bedeli muham
menle ve yine aynı adanın 

447,34 metre murabbaındaki 

25 • l, 26, 27 sayıla arsaları 

beher metre murabbaı üç yüz 

elli kuruştan bin beş yüz altmış 
beş Jira altmış dokuz kuruş 

bedeli mubamuıenle başkatip

likteki şarname veçhile 15 • 1 -
37 Cuma günü saat 16 da 

açık artırma ile ihale edile
cektir. iştirak için dört yüz 
kırk beş liralık muvakkat te
minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelinir. 

31-5-8-12 1647 (3443) 
• www ... 

KfNAKQL KK~na 
cevheridir. lşlihasızlıkta, za
iflikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazını Hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda lint 

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

namesi dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 
Tarih ve icra memurunun 

resmi mühür ve imzası 
64 (38) 

rılenfer meyaana çuuyv• • • ·-· 

iLAN 

Bir Hedl ye ver· 
mek istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başının 

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

Beğeneceksiniz 

M. Depo 
S. Ferid 
Şif A 

• 
eczanesı 

Menemen Belediye Reisliğinden: 
Helediye nümune fidanlığında mevcut fidanlar aşağıda yazılı 

fiatlerle satılığa çıkanldığından talip olanların belediyemize mü
racaatleri ilan olunur: 

Fidanın ismi 
Akasya 

" 
Sofura 

" 
Tesbih 

" 
Gladiça 

lsfandan 

Katalpa 
Dut 
Badem 
Kayısı 
Zerdali 
Palmiye 
Ligüstürüm 
Dallı servi 
Gül ibrişimi 
Turunç 
Trabzon hurması 

6 aylık 
6 ,, 
6 " 
6 " 
6 " 
6 " 

Yaşı 
2 
3 

Aş1lı Aşısız 

2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

8-12-16 

" 
" 
" 

65 

Kuruş 

10 
20 
10 
20 
10 
20 
20 
5 
5 
5 
5 

50 
5 

10 
15 
10 

5 
25 
15 

[33) 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen senelik kira !:>edeli beher metre murabbaı başına 

(20) kuruş olan Dinar istasyoııunda kain ve 850 metre murabbaı 

genişliğindeki 6 harita numaralı ambar, 22.1.37 Cuma günü saat 
15 de lzmir Afsanc•k 8 inci işletme komisyonunda pazarlık 
suretile kiraya verilecektir. isteklilerin muhammen kira bedelinin 
y!jzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve 
işe girmeğe mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyanna
meler ve aranılan vesikalarla muayyen saatta komisyona müra· 
caat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Dinar 
istasyon yauhanesinden parasız alınır. 
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İKTİSAT VEKALETİ İŞ DA
İRESİ 4 ÜNCÜ BÖLGE 

AMİRLiGi 

iŞ VERENLERiN NA
ZARI DiKKA TiNE 
Günde eoaz beş işçi çalıştıranlardan başlamak üzere her 

dürlü işyeri sahip1erinin cioldurmakJa mükellef oldukları be· 
yannamelerin, 11/11937 tarihine rastlayan pazartesi günün· 
den itibaren polis merkezlerince aiakadarlara dağıtılacağı, 

iş yerlerine en yakm zabıta merkezlerinden bizzat iş ve· 
renler veya veki1leri tarafından alınacak, temiz ve hakikate 

uygun bir şekilde dolduru'acak olan ( IŞYERI BE
YANNAMELERİ ) nin yukarda yazılı tarihten itibaren 
onbeş günlük müddet içinde ve makbuz mukabilinde xabıta 
ta karako!uoa teslim edilmiş bulunacağı ve 

lşyeri beyannamesini muayyen müddet içinde doğru ola· 
rak doldurup teslim etm~yenler hakkmda iş kanununun bu-
na ait hükümleri mucibince derhal cezai takibata geçileceği 
ehemmiyetle ilan olunur. 

Ihtısal Vekaleti Iş Dairesi 4 üncü Bölge Amirliği 
( Birinci Kordonda Cendeli hanının birinci 
katındadır) TELEFON : C103 • 4104 
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SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

. 
• . . . . 
• 
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MEYVA 

En hoı meyva tuzudur. lnkıbaı.ı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rabatsız.hkları önler. Hazmı kolaylaıtınr. 

İn1rilizKanzuk eczanesi Beyoglu • İstanbul ,.:-----· 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A H M i K A il ~ı\ f) A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
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