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Şanlı ordumuz salı günü 
boğazları işgal edecektir 
O -gün memleketin her tarafında şenlik 
yapılacak ve Türkiye cumhuriyetinin 

büyük zaferi kutlulanacaktır 

Jstanbul 18 (Hususi)- Mon
trö Boğazlar konferansının 
dünkü celsesinde hazırlanan 
Yeni Boğazlar muahedesinin 
metni okunmuş ve ittifakla ka· 
bul edilmiştir. 

Yeni muahedeye göre, bo
ğa.zlar komisyonu lağvedilmek
ledir. Muahcdenameye eklenen 
bir protokol la1 hükumetimiz· 
den başka beş devletin imza- . 
sını müteakip gayriaskeri mın· 
takanın tahkim edilmesine baş· 
lanması derpiş olunmuştur. 

Yeni muahede Pazartesi gü
nü imza edilecek iken, M. Ti· 
tüleskonun da imza merasimin· 
de bulunmağı arzu etmesi do· 
layısile Salı gününe tehir olun
muştur. 

ltalya, konferansa bir mü
şahit göndermiştir. Hariciye 
Nazınmız Rüştü Aras, f talyan 
müşahitle uzun müddet görüş· 
müş ve kendisine yeni muka
velenamenin bir suretini tevdi 
etmiştir. 

Bu sabahki Alman gazete
leri, Boğazlar mes' el esinden 
bahsile yazdıkları makalelerde 
Türkiye'nin, İngiltere, Fransa 
ve Rusya'nın takip ettikleri si
yasete ve bu üç devlet tara
fından hazırlanan cereyana sü
rüklendiğini kaydetmekte ve 
bu vesile ile Alman aleyhtar
lığını güden bir bloka bilerek 
dahil olmuş bulunduğunu ilave 
eylemektedirler. 

Titülesko, Pazartesi akşamı 

buraya gelebilirse, muahede 
o gün akşam saat 22 de İm· 
zalanacaktır. 

Montrö 18 (Radyo) - Bo
ğazlar konferansı, dün geceki 
celsede Japonya delegasyonu
na tatminkar bazı teminat 
vermiştir. 

Türkiye dış işleri bakanı 

Tevfik Rüştü Aras, ltalya baş 
dclegelesi Buvaskopa ile ko
nuşmuştur. Buvaskopa Italya
nın, boğazlar muahedesini im· 
zalaınıyacsığını Tevfik Rüştü 

Aras'a bildirmiştir. -----
Fransa'da 

Kadınlar da intiha
bata iştirak ede

cekler 

Karabinyerler ---····-··--lngiliz sefaret
hanesini bastılar 
. -----1 ngi ltere, hadiseyi 

protesto etti 
Londra, ] 7 ( A.A ) - M. 

Fletcherin sormuş olduğu bir 
suale cevap veren Vikont 
Granbourne şöyle demiştir: 

-Adis·Ababa'daki lngiliz 
maslahatgüzarı ltalyan 'ların 
kararnamesine riayet ederek 
sefarethanenin telsiz telgraf 
istasyonunu kullanmaktan vaz 
geçmiştir. 

Maslahatgüzar M. Roberts. 
ltalyan makamatı nezdinde pro· 
testoda bulunmuştur. 

Kararnamenin neşrinden iki 
gün evvel yani 6 temmuzda 
Karabinyelerden mürekkep 
bir grub telsiz istasyonunu 
işgal etmek üzere sefarethane 
toprağına girmiştir. Maslahat· 
güzarın müdahalesi üzerine 
ltalyan 'lar ayni günde biı az 
(Devamı 4 üncü sahifede) ------Vahap 
Fransa'ya gidiyor 

Rusya' da 
Bir marşandizle bir yolcu 

treni çarpışmış 51 kişi öl
müş, 52 kişi de yaralan
mıstır. 

~ 

Fiati (l 00) Para 

Sivri sakalh Yu 
nan miralayı ----
1312-1313 
~------·--~---~----Senesinde Giritte neler yapb? 

~ '. · 

Girid adasının belli-başlı kanlı hadiselerinden biri
sini, Yunan hükumeti namına adayı işgale kalkışan 
sivri-sakallı Miralay Vasos'un macerası teşkil eder. 

Bu macera, Girid tarihinin en mühim, 
en son ve en feci bir safhasıdır. 

Bu safha, 1313 (1897 J Türk - Yunan harbım icap 
ettirmiş ve Türk askeri Atina yollarında düvelimuaz
zamanın siyasi müdahalesi ile durdurulmuştur. 
Yakın tarihin bu çok meraklı macerasını bütüp ta/si

lô.tile ve resim/erile Ulusal Birlik kari/erine vereceliz. 
Yeni tetrikamızın belli-başlı bahislerinden birkaçını 

yazıgoruz: 

1896 da Girid' de katliam yapıldı mı? 
1897 de Girid'deki vaziyet - Pire ve Atina'da Girid 

muhacirlerinin vaveylası - Hanga Yunan konsolosu ne 
için firar etti - Bingazi'den Girid'e fedai geldi mi - Bir 
Yunan konsolosunu1. marifetleri - Girid mezalimi v. s .. . 

Girid Türk'lerinin kahramanlıkları .. . 
Komiteciliğin, /esad ve ihtilalin, higanet ve cinayetin 

tarihi demek olan bu tefrikamız pazartesi gününden 
itibaren neşredilecektir. 
r 

21 Temmuz Sah günü saat 
15 de Montrö Palas salonların 
da yeni boğazlar muahede· 
namesi parlak merasimle imza
lanacak ve şanlı ordumuz da 
0 gün Çanakkaleye girecektir. 
Salı günü, ordumuzun Çanak
kalcye girişi münasebetile mem 
leketin her tarafında şenlik ya
Pılacaktır. 

Montrö, 18 ( Radyo ) -
Türk delegasyonu, boğazlar 
muahedesinin imzasını müte
akip, büyük bir ziyafet vere
cek ve bütün delegasyonlar 
bu ziyafette hazır bulunacak· 
!ardır. 16 ıncı maddeye dair 
teminat verildiğinden, Bulga· 
ristan da muahedeyi iınzalıya
cağını, bildirmiştir. 

Paris 18 (Radyo} - · Meb· 
usan meclisi reyiam encümeni 
dün toplanmış ve kadınlara 
intihap hakkı verilmesi hak
kındaKi teklifi 1 reye karşı 

Vahap Altay 

1 --(Ulusal Birlik) e Göre--
ı \..~--................ ------------------------------

Yeni spor teşkilatı 

Romanya dış bakanı M. 

~---------.-·~···-----------
Mısırh talebe ve profe-

sörler lstanbul,da 
~~--· .... -··~---------

Çana kaleden ğeçerken şehitlerimizi se-
lamladılar ve denize bir celenk attılar 
lstabul, 18 (Hususi) - Ka- '-~.._,. 

hire üniversitesi talebesinden 
~ .. kişilik bir kafile, 10 pro
tsorte birlikte dün şehrimize 
&elmişler ve rıhtımda üniver-• 1 

Sıte rektörü, profesorler ve 

~alebe tarafından karşılanmış· 
ardır. 

Üniversiteliler Romanya 
bandıralı Dacia vapuru ile 

Çanakkale' dert' geçerlerken, 
burada yarım saat kadar kal
~ışlar ve şehitlerimizi selam
;rnışlardır. Kafile reisi Ömer 

eki Bey Anafarta ve Arıburnu 
~uharebeleri hakkında bir 

labe okumuf ve birlikte 

1 

lstanbul'a gelen üniversite
liler Kahire'de Nahas 

paşa ile birlikte 
gelen muharrir Necmiddin 
Nasıf bey de bir şiir söyle· 
miştir. Bundan sonra denize 
bir çelenk atılmıştır. 

17 reyle kabul etmiştir. Ka
dınlara intihap hakkı bahşe· 

den projeyi tanzim edecek 
raportörler yakında tayin edi
lecektir. ---------1 Şimal denizin

de fırtına 
Stokholm, 17 ( Radyo } 

İsveç'in cenup kısmındaki ha
valide, şiddetli fırtınalar de
vam ediyor. Bazı yelkenliler· 
den haber alınamamaktadır. 

Haber aldığımıza göre, Al
tay'lı Vahap, salı günü Fran· 
sa'ya gidecek ve Paris'in en 
kuvvetli takımlarından olan 
Rasing'te oynayacaktır. 

Vahap, Rasing kulübün 
müteaddid tekliflerini şimdiye 
kadar kabulden imtina etmiş 
ve İzmir' den ayrılmak isteme
m işti. Fakat son hadiselerden 
fazla müteessir olmuş olacak· 
ki, Fransız'ların bu defaki 
tekliflerini kabul ve Rasing 
takımında merkez muhacimi 
olarak oynamağı deruhte et
miştir. ----------·-_. _ _.... ______ _ 

Fransada silah fabri
kaları millileştirildi 

------------------Meclisi mebusan, 85 reyi muhalife karşı 
484 rey ile kanunu kabul etti 

Paıis 17 (Radyo) - Fran· ni M. Daladiye tarafından 
sız parlamentosunun bugünkü müdafaa edilmiş ve bu kanun 
toplantısında, silah fabrikala- reye konarak 85 reyi muhalife 
rının millileştirilmesi hakkın· karşı 484 reyle kabul edil· 
daki kanun, başbakan muavi· miştir. 

Spor işlerimiz, yeni bir nizamnameye tabi tutuldu. Teşkilatta 
değişiklikler oldu ve salahiyetler bir başka türlü tevzi edildi. 
Şimdi eski hey' etler yerine artık ajanlar çalışıyor ve bu arka
daşlar işe başlamış bulunuyorlar. 

Aşağı yukarı, bizim memleketin ve bilhassa İzmir'in spor iş
lerindeki en mühim ve en zaif noktası, salahiycttarların, kulüp 
ve oyuncular üzerindeki idari hareket ve kararlarında bitaraf 
kalmamalarıdır. 

Kaç yıl var ki, İzmir' de futbol veya merkez hey' etinden çı· 
kan herhangi bir kararın peşi sıra, kulüpçülük ve tarafgirlik 
iddiaları yürütülmüş durmuştur. 

Şampiyonluklara kadar burnunu sokan bu kulüpçülük hissi 
ve tarafgirane gayrettir ki, lzmir' de spor mevcudiyetini için 
için çürütmüş, birçok kıymetleri ve elemanları yeis ve nevmidi 
içinde kenara çektirmiş, halkı spordan soğutmuştur. Hatıramız, 
bundan 10 sene evvelki İzmir futbolu ile şimdiki futbol ara
sında bir mukayese yaparsa, ileri veya geri, ne marifetler yu
murtladığımızı derhal anlarız. Çekiştire çekiştire, hırpalıya hır· 
palıya, masa başı oyunlarına, tarafgirlik ve şuna buna uydura 
uydura, nihayet sporu bu mertebeye düşürmüşüzdür. Yeni ajan 
ve mes'ullcrden beklediğimiz ilk şart, ilk meziyyet ve vazife· 
perverlik herşeyden evvel, kulüpçülük denilen mefhumu tama· 
mile bir kenara fırlatmalıdır. Bu, bir gençlik işidir, kulüp mu 
lüp yoktur. Kulüpçülük yerine şümullü bir spor ve gençlik sev
gisi hakim olmalıdır. Hüsnüniyetin ve bu şekilde ideal bir sev· 
ginin bulunmasından sonradır ki kendilerinden bir iş bckliyc 
biliriz. Aksi takdirde vaziyet şuna dökülür : 

Eski hamam, eski tas .. 



o 
ı 

Sahife 2 

e 
al 

Karanlık çok kesifti. Bilhassa 
pusu tertibine çok müsaitti. 
Kambremer, gerek aradığı 
noktayı bulmakta ve gerekse 
ilUkabil tedabir ittihaz etmekte 

çok müşkilat çekti. Fakat buna 
rağmen, biraz sonra bastonla 
kafasına vurduğu herifin düş
müş olduğu yeri bulmağa mu
vaffak oldu. Kambremer, ka
ranlıkta elite yerleri aramağa 
başladı. Hayli aradığı halde, 
insan vücudüne benzer birşey 
bulamadı. Başından vurulan 
adamdan eser yoktu. Buna 
nazaran, vurulan haydud, ya 
ser::.emliği zail olduktan sonra 
ayağa kalkarak, araba ile 
kaçan arkadaşını takibetmiş 

veyahutta kaçan haydud, ken
dısini orada bırakmağı mu
vafı~ bul.nııarak müahharen 
mde oı u ıp bbt i.. rıııuştu. 
H r k a a i a, yhine 

r • et v u lıuluııyaca-
~ı ..Jd ı ı k m.senin ha-
ıJl d.ır o. a nuan emin 
olan K..a . , ayni yolu 
ta ip eunıy e geri döndü 
ve Paris'e avdet dmek üzere 
Sen Klod köprüsü yanında 
tramvayın vüruduna muntazır 
kaldı. 

Kambremer, tramvayı bek
kdigi müddetçe mütemadiyen 
düşünüyordu. KtZı Mart'ın, 
büyük bir familyaya mensup 
olJuğu hakkındaki zannın boşa 
çıkmaması, maksçı için mem
nuniyeti mucip ise de, evin
den ve kızından ayrılalı zaten 

epeyce müddet geçtiği halde daha 
bir hayli zaman geçeceğinden 
merak ediyor ve kendi ken
dine kızıyordu. Çükü bir za
mandanberi kızının etrafında 
bir takım şüpheli adamların 
dolaşmakta olması, dikkat 
nazarından kaçacak şey de
gildi. 

Binaenaleyh, matmazel T e
rez'in uğradığı taarruz gibi kızı 
Mart'ın da bir taarruza uğra 

mış olması ihtimalini düşünerek 
gayri ihtiyari merak ediyordu. 
Esasen birkaç gün evvel hay
vanat bahçesinde Mart'ı kaçır
mak istiyen bir kadının pey
da olması, Kambremer'in fik
rini büsbütün berbat etmişti. 

Makasçı, bütün bu ihtimal
leri zihninden geçirdikten 
sonra kendi kendine mırıl
dandı: 

- Demek oluyor ki, Osil
van sulalesine mensup olan
ların kafesine bu yolda anı 
taarruzlar tertip olunuyor. 

Kambremer bunları düşün
dükçe heyecanı ve sabırsızlığı 
artıyor ve süratlc yürümiyen 
tramvaya küfür ediyordu. Kon
kord meydanına geldiği za
man, biran evvel kızına mü
laki olmak tehalüki, son dere
ceyi bulmuştu. Makasçı, orada 
tramvaydan indi ve hususi 
bir araba kiralıyarak süratle 
evine şitnp etti. Filhakika, 
evinden çıktığı zaman, kızını 
valide mesabesinde bulunan 
çamaşırcı kadına tevdi etmiş 
olduğundan dolayı endişeye 
mahal yoktu. Makasçı, merak 
etmekle beraber, küçük Mart'ı 

ra s 
yece 

1 
m ' ş .. 

- Do orluk 
60 yaşından sonra 

başlarmış 

........... ası ın, bi hücuma maruz ka
ca a a e ize çek·ı bilinek arzusu, Ital

ya' da a ika il takip ediliyor muş 
"Bir ltalyan diplomatı tara- ven altına almak için, lngil-

Fransa'da doktorların 60 
yaşından sonra "icrayı san'at,, 
edemiyeceklerine dair bir ka
nun hazırlanıyor. Buna birçok 
doktorlar şiddetle itiraz ettiler. 
Bunlardan biri şöyle diyor: 

ış yo 1 
uyur bulacağından emin idi. 
Kendisi, araba ile evin önüne 
geldiği zaman, dış kapının 
açık ve içerisinin de ziyadar 
olduğunu görünce dedi ki: 

- Güzel, Madam Sorbiye
nin işçileri henüz yatmamışlar, 
galiba çalışıyorlar da. Öyle ise 
bir glina tehlike olmamıştır. 

Hakikaten çamaşırcı kadının 
hizmetkarları yatmış olmama· 
lıdırlar ki şu sözler işitildi: 

- işte, bir araba geldi. 
Belki de o geliyor. 

Her zaman maşiyen gi-
dip gelen fukaraların otur
dukları mahallede nadiren 
araba görüldüğü için, kapı
nın onune bir arabanın 
gelmesi, adeta mühim bir 
vak'a hükmi.ine geçmişti. Bi
naena:eyh Kambremer, evden 
gelen şama.a ve gürültü, ara-
baıın kapı öniinde tevekku
fundan neş'et ettiği zannile 
işe ehemmiyet vermediği gibi 
işçilerin, (belki o geliyor) di-
ye yüksek sesle bağırmalarına 
da kulak asmamıştı. 

( Arkası var ) -=-.------
lzmir sicilli tica-

1 ret memurluğun
dan: 

İzmirde Balcılar içinde 121 
numarada her türlü boya alım 
ve satımını Kara Alizade Ah-

med Mümtaz ve mahdumu 

Cahid unvanı altında yapmak-

fından ,, kaydiyle Roma'dan tere'nin, Fransa ve Akdenizde 
Noyes Viner Zaytung gazete- kıyıları olan devletlerle yap-
sine yazılıyor : mış olduğu askeri anlaşmalar 

ltalya'ya karşı tatbik edilen Milletler Cemiyetinin bu ba-
zecri tedbirler Milletler Cemi- rıştırıcı jestine bir aykırılık teş-
yetinin assamblesi tarafından kıl etmektedir. 
kaldırıldı ve bu kararın met- Her ne kadar bu genel 
ninde, İtalyanın müşterek me- kurmay anlaşmaları, milletler 
saiye geri dönmesini güçleş- cemiyeti tarafından yaptırıl-
tirec~k herhangi bir sertlikten mamış ve muhtelif devletlerin 
çekinildi. Halbuki, zecri ted- kendi aralarında aldıkları ted-
bir politikasının tatbikini gü- birleri ifade etmekte bulun-

Sovyet ana yasasında değişiklik 

a da 
•• 

•• • s r aan nka-1 
1 

d ,5 milyo u muştur·~ 

ta iken bu kerre ( Ahmed Sovget Rusga'da 
Mümtaz Istanbullu, Cahid So ti b. l.ğ. 

kadın askerler 

İ 
vye er ır ı ı anayasa 

stanbullu ) unvanını almış ol- pro·es· · 122 · dd · J ının ncı ma esı, 

duğuna mütedair beyanname kadın 1·ı k k d 5 · ~ e er e arasın a ov-
ticaret kanunu hükümlerine · yet le b. l ... · d k ·k r ır ıgın e e onomı , 
göre sicilin 1763 numarasına sosyal, kültürel ve siyasal 
kayt ve tescil edildiği ilan alanlarda tam bir müsavat 

olunur. bulunduğunu bildirmektedir. 
izmir sicilli ticaret memur-
luğu resmi mühürü ve F. 

T'enik imzaı 

1 -- Beyanname 
lzmirde Balcılar içinde 121 

numaralı mağazada "Kara 
Ali zade Ahmed Mümtaz ve 
mahdumu Cahid,. unvanı al
tında boya üzerine uğraştığı

mız ticaret işlerimizin bu kerre 
iktisap edilen soyadı ile bera
ber terkip eylediğimiz "AH
MED MÜMTAZ 1STANBUL
LU, CAHİD İSTANBULLU,, 
firması altında devam eyledi-

ğini ve mukavelenamemizde 
tasrih edildiği üzere şirketi
mizi ilzam eden hukuki ve 
hususi akit ve taahhütlerin 
Ahmed Mümtaz İstanbullu 
imzasile konulan unvanı şir
ketle muteber olduğundan 
aşağıda firma ile konulan imza 
örneklerinin berayi tesçil tas
dik buyurulmasını dileriz. 

15 Temmuz 1936 
firma ve imzaları. 

umumi no. 6229 hususi no. 7 /35 
Dairede okunup anlatılan 

işbu 15 Temmuz 1936 tarihli 
beyanname altındaki firma ve 
ve imzaların, İzmirde Balcı
larda 121 no.lı mağazada 
icrayı faaliyet eden "Ahmed 
Mümtaz lstanbullu ve Cahid 
lstanbullu şirket şerikleri zat 

Bu suretle, eş_asen inkılaptan 
beri Sovyetler hayatında mev
cud bir vakıa, bu madde ile 
teyit edilmiş olmaktadır. 

Filhakika, Sovyetler birli
ğinde gerek kültür gerek 
ekonomi alanlarında kadının, 

faai unsur sıfattle, mevkii ve 
oynadığı rol çok büyüktür. 
Yalnız son altı yıl içinde 

ve hüviyetleri marufumuz Ah-
med Mümtaz lstanbullu ve Cahid 

' lstanbullunun olup mündere-
catmı kabul ve ikrar eyledik
ten sonra yanımızda koyduk
larından şirket fırması ile im
zaları tasdik kılındı. Bin do
kuz ~üz otuz altı senesi Tem
muz ayının on beşinci çarşam
ba günü. 

T.C. İzmir üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mühü
rü ve vekili Ali Raif Gü-

ner imzası 

Umumi No 6230 HususiNo 7/35 
Bu beyanname suretinin da-

ire dosyasında saklı 6229 
umumi No.lu aslına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz altı senesi Tem-· 
muz ayının on beşinci çar
şamba günü. 

T. C. İzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mührü 
ve vekili Ali Raif Günyer 

imzası. 

endüstride, nakliyatta, sovk
hozlarda, traktör istasyonların
da, ticarette, kültür müesse
selerinde ve daha sair bun
lara mümasil yerlerde çalışan 
kadınların adedi dört buçuk 
milyona yükselmiştir. Kadın
lar, şimdi Sovyetler birliğin
de çalışan insanların üçte 
üçte hirini teşkil eylemek
tedirler. 

Endüstride çalışan kadınlar, 
bütün işçilerin hemen hemen 
yüzde 40 ına varmışlardır. 

Sovkhozlarda, gerek idari ge
rek fili ziraat alanlarında ça
lışan kadınların nisbeti yüzde 
27, nakliyatta çalışanlarınki 
yüzde 16,6, tiçarette çalışan

larınki yüzde 39 dur. Bilhassa 
Sovyet devlet müesseselerde 
kadınlara verilen mevki çok 
geniştir; bu müesseselerde 
kadınlar, çalışanların hemen 
hemen yarısını, kat'i surette 
yüzde 48,8 ini, teşkil eyle
mektedirler. 

Kadınların mutlak surette 
ekseriyeti haiz bulundukları 

iş alanları da vardır. Netekim 
mensucat fabrikalarında ka
dınların nisbeti yüzde 70, di
kiş endüstrisinde yüzde 82; 
trikotajda yüzde 84,6 dır. 

Sigara fabrikalarında çalı
şan kadınların nisbeti ise 
yüzde 63 tür. Ayrıca maarif 
alanında çalışanların yüzde 
71 inden fazlasını ve sıhhat 
koruma alanında çalışanların 
da yüzde 60 a yakınını ka-

l dınlar teşkil eylemektedir. 
/Devamı 4 üncü sahifede J 

Seneliği 
L. K. Vakfı 

700 00 Hacı lbrahim 

- Biz doktorların hayatı 
dörde ayrılır. Birincisi, 18 ya· 
şımızdan 25 imize kadar mek· 
tepte okuruz. 25 ten 50 yaşına 
gelinciye kadar san' atımızı öğ
ren;riz. 50 den 60 a kadar 
san'atımızda ameli bilgi sahibi 
olmuş bulunuruz ve ancak 60 
dan sonradır ki tam manasile 
doktor oluruz. 

Eğer bize ancak 5 sene da
ha doktorluk etmek hakkı ve
rilirse hangi hastayı iyi ede-

b·ı·.? ı ırız .. 
Bu vaziyet karşısında 65 den 

sonrakileri değil, 60 dan evel
kileri doktorluktan menetmek 

lazım! 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine. 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen-

ler gazetemiz idare memuru 

Hüsamcddinc müracaatları. 

O ivier ve şü
rekası Limıted 
vapur acentası 

Cendeli Han Birinci kor-

d Tel. ·2443 on. 
Not: Vurul tarihleri ve va-

purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES L TD· 

" GRODNO ,, vapuru 25 

haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 

alacaktır. 
"MARDINIAN,. vapuru 27 

haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 

için yük alacaktır. 
"DRAGO .. vapuru Temmuı 

ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamandB 
LONDRA, ve HUL için yük 

Mevkii 
Şamlı sokak 

' Nevi 
otel 

No. 
58/60 
60 7 
1 

Yukarıda mevkii ve numaraları yazılı Erduhan oteli naınilt: 
maruf otel ve müştemilatından olan altında bir kahvehane ve 
dükkanı ile arkasında bir garaj teslim tarihinden itibarerı 
~1/5/937 tarihine kadar ?la~ i:-arı açık artı!maya çı.kar.ılmıştırf 
ihalesi 1817 /936 cumartesı gunu saat 11 dedır. lsteklılerın evk

8 

müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 9 12 18 ._../ 

İzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Lirtı 

76 Reşadiye kaptan hüseyin sokağında 18 taj no.lu ev 9~ 
77 Oruç reis mahallesinin kirpi s. 19 taj no.lu ev !. 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş ~u~ 

müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 27 /7 /936 pazarte:,
1 

günü saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdüriyetine nıu· 
racaatları. 2091 

beIC 
Yap 

de 
bir 
ler 

Gel 

sen 

Yal 
lıy 

gö 

Yol 
Şiş 

dan 
Şek 

tıerı 

sın~ 

ol 
bı 



--------~(:.;;.UluAal irlik) 

(IİtKA.YE lkiavuzidarehanesind~ı N. v. Fratelli Sper-
~~~~-------' W. F. H. Van co VapurAcen-
Kadri, güzel karısı Münireye Salonda bir düzine kadar Der Zee tası 

- Bugün resmi elbiselerimi kadın ve erkek "Evlenmek 
çıkar. Çünkii gazetem namına heveskarı " vardı. Ve Kadri, & Co. ROYAL NEERLANDAIS 
evlilik klağuz idarehanelerinde ilk olarak Madam Hakkı'nın DEUTSCH LEVANTE LINIE KUMPANYASI 
tetkikatta bulu'nacağım dedi. gıyaben tanıttığı tacizci ihtiyar " TİNOS " vapuru 7 tem- "VULGANUS" vapuru 13 

.M. ünire şeytan bir güzeldi; dul kadınla karşılaştı. Aldıg" ı temmuzdan 18 temmuza kadar G muzda bekleniyor, 11 tem-
uzel gözlerini kırıştırdı ve: malumatı besliyen kadını hiçe muza kadar ANVERS, ROT- limanımızda olup ANVERS, 
- Tabii evliliğe talip bir sayarak, piyanonun yanında TERDAM, HAMBURG ve AMSTERDAM , ROTTER-

bekar sıfatile bu eğlenceli işi bir koltuğa- oturdu. BRE DAM, HAMBURG limanları MEN limanlarına yük ala-
Yapacaksın değil mi? dedi. Ne garip alemdi bu alemi için yük alacaktır. 

E 
caktır. 

- vet elmasım .. Ben Ba- Kadri, şimdi salon mevcu- "CERES" vapuru 27 tem-
Y~zit'teğinden ziyade Şişli'de- dunu tetkik ediyordu: "CHIOS,, vapuru 11 tem- muzda gelip 1 ağustosta 
kı ki "d muza doğru bekleniyor, AN- ANVERS RO avuz ı ares:ne, gözlüklü Mahud muciz duldan başka , TTERDAM , 
H kk • VERS, BREMEN ve HAM- S E a ı ya ğittim. Oraya evlen- tetkike Iayik bir tip, genç ve AM T RDAM ve HAMBURG 
ın k · · b BURG limanlarından yük bo- 1 l k e ıs~ıy~n ir bekar olarak güzel kızla asil tavırlı ihtiyar iman arı için yük alacaktır . 
. aydedıldım. Bu aksam şere- annesi vardı. şaltacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 

f ıme bir müsamere var; gide- . Kadın ve erkek herkes bu "ANGORA,, vapuru 20 "GOTLAND,, motörü 20 
C~ğim ve... kendime göre bir salonda birbirlerinin gözünün temmuzda bekleniyor, 25 tem- temmuzda ROTTERDAM, 
dılber bulmağa çalışacağım; içine baktığı halde, bu genç muza kadar ANVERS, ROT- HAMBURG, COPENHAGE, 
0 vakit senden ayrılıp ona ve güzel kız ayaklarının TERDAM, HAMBURG ve DANTZIG, GDYNIA, GO-
varacağım 1 ucundan başka bir yere bak- BREMEN limanları için yük TEBURG, OSLO ve ISKAN-

B ·· 1 · k Id d alacaktır. . u soz erın şa a o uğunu mıyor u. DINAVYA limanları için yük 

bıldiği halde, son sözler üze- Bu kız neden bu kadar AMERiKAN EXPORT LINES alacaktır. 
tine Münire sinirlerine hakim düşünceli ve mahcup idi. Ser- "EXMiSTER" vapuru tem- "VASALAND" motörü 30 
olamadı ve : veti ve güzelliği olduğu halde Temmuzda beklenmekte olup 

Ç k h muzun nihayetine doğru bek-
k - ır in ayvan! demekten bir evlilik klavuzunun idare- leniyor, NEVYORK için yük yükünü tahliyeden sonra 

endini alamadı. ROTTERDAM, HAMBURG, K d hanesinde ne işi vardı? alacaktır. 
a ri ve Münire, her ikisi Bir aralık, Madam Hakkı COPENHAGE1 DANTZIG, 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

. ... ' . ·... . ·.:.. ~ ': -. ... ; .. .:. :.-.. .. . .. . .. 

IZMIR 
Pamuk ensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catın~ faiktır. 

~~ ~e.n~ ve güzel, her ikisi de geldi: DEN NOSKE MIDDEL- GDYNIA, OSLO, GOTE-
leı;~ırının meftunu bir çift idi- _ fşte bay Kadri. Söyle- HASLINJE (D. S. A-S BURG ve ISKHNDINA VY A ,Eıiiilz:aliil!l':.~l!F..ı1!.t:t:r.s«11:s~ıı::mmt:ı-IEll•was-1m1m::..m1--

M diğim tip karşısındaki genç SPANSKELINJEN) limanları için yük alacaktır. lzm. y.. Me t 
inire Kadri'ye elbisesini kızdır! Dedi. OSLO SERViCE MARITIM 1 r Un nsuca 1 

\'erirken: RO _ Güzel bir tip. Beni " SARDINlA ,, motörü 20 UMAIN T • 11 k A ş • k t• 11 

- Bana bak, Kadril Dedi. kendilerine takdim edermisi- temmuzda bekleniyor, İSKEN- "ALBA-JULYA,, vapuru 30 Ur r 1 n n 
'Gelecek defada kılavuz idare- nı"z? 1 d ı· 1 • DERiYE, DIEPPE DÜNKERK .,emmuz a ge ıp ağustosta 
sine ben gideceğim ve .. Ko- - Baş üstüne bayım. ve NORVEÇ limanları ıçın PiRE, MALTA, MARS{L y A Jfa}kapına kumaş f abr •kası 
<:asız kalmış ihtiyar, koltuğu Beş dakika sonra, Kadri yiik kabul edecektir. ve BARSELONE hareket 
g 1 

edecektir. 
ene leşmiş bir kız sıfatile ve düşünceli kız geniş bir "h ' SERViCE MARITIM Yolcu ve yiik kabul alır .. 1 tiyar; dul, çok çocuklu bir pencerenin yanında baş-başa ;IA d k k h ı k ROUMAIN ı an a i hare et tari leri e 
oca arayacağım! kalmışlardı. Genç kız birden- navlonlardaki dcg" isikliklerden BUGAREST . 
- Amma .. Yaptın ha .. Kı- bire Kadri'ye: acente mesuliyet kabul etmez. 

2 B K d · k "DUROSTOR,, vapuru 9 D h f l f ·ı A l k ım, dünyada şimdi ahmak - ay a rı, ço rıca a a az a ta sı at a ma · için 
k d h b temmuza bekleniyor, KÖS- lk K d d aln d M' · · · ·ık .. e erim, za met uyurup beni inci or on a Tahmil ve 

ıa 1• ınıre yı ı goren, TENCE, SULINA, GALA TZ 
on k h annemden istemeyiniz. Çünkü Tahliye binası arkasında FRA-

un ço tan sa ibini buldu- GALA·rz kt BEL ğu sizi sevmek benim için hiçbir ve a arması · TELLi SPERCO acentasına 
nu anlar. Senin gözlerin, GRAD PUDAPEST, BRA- müracaat edilmesi rica olunur. 

Tarafından mevsim dolayısile 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
z rif 

• 
yenı 

Ve uc zdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz senin dud,rkların... vakit mümkün olmıyacaktırl T l f 

B k b b k 
TISLA VA, ViYANA ve LINZ e e on: 200412005/2663 

- Sus Allahaşkma, gene en ço tan eri aş asını se- ..... • • 1 s t y 1 • 
Yalan şelalesi akıtmağa baş- viyorum. o da beni sevİ '10r. için yul~ kabul eder. 'Doktor a iŞ erwerı 
lıyacaksın! Fakat parasız olduğu u,in an- S. A. ROYAL HONGROİSE 1 

Kadri hem gülüyor, hem nem beni ona vermiyor! Dedi. DE NAVIGATION DANU- Ali Agah Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
görüşüyor, hem de gı·yini.vordu. Kadri, bu çok seri itirazdan BIENNE MARITIM ç k H l ki H Al/ T. A. Ş. 1 ocu asta ı arı • • 

Nihayet, şık bir kıyafetle hayretler içinde kalmakla BUDAPEST 1 mütehassısı il Mımar Kemalettın cad lesinde F AHRı 
Yola çıktı. Az vakit sonra beraber, halli lazım bir kalb .. SZEGED " motörü 13 ' ı·k B ı S k N 'tKANDEMJ0R O [ ş· ' inci ey er o ağı o. 68 ğ U 

ışli' de oldukça eski zaman- muamması karşısında kaldı- temmuza doğru bekleniyor, T clefon 3452 ----111!11-~------------ım• 
dan kalmış, dışarıdan renk ve ğmı hemen anladı ve: BELGRAD ı NOVISAD ' ----------• -
şekli çok değişmiş fakat e n- - Sevdiğiniz necidir, ha- BUDAPEST' BRATISLA VA, 

tıengiz halli bir konak karşı· yanım? Diye sordu. ViYANA ve LINZ için yük 
sınd d d kabul edecekti.ı. a ur u. Avrupa'da tahsil görmüş 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarif el eri 

hakkında bir taahhüde giri-

Gözlüklü Hakkı'nın madamı elektrik mühendisi! Fakat 

~lduğu söylenen kart, yarı avdetinden beri altı ay oldu-

ıyıklı bir Ermeni dudusu ğu halde bir iş bulamadı! 
~arafından kabul edildi, Salon, - Merak etmeyiniz o halde.· 

b~ş denecek kadar sade idi; Sizi ben bu müşkülden kur-
k ırkaç c1zem· mobilyaaan baş-
a hiçbir şey yoktu. 

b" Madam Hakkı, misafirleri 
1.ı-'ter birer kabul etmekte idi. 

taracağım! 

* * * Kadri iyi bir gazeteci ve 

çok sevimli bir salon genci 

şilmez." 
Birinci Kordon, telefoon 

No. 2007 - 2008 • 
Ali Rıza 

l\.ad ·• · .. rı yı, bu yeni ve genç, 
fuzel müşteriyi kabul ederken, 
ulağına: 

idi. Çok tanıdığı vardı; .~üy~k Mücellithanesi 
zevat tarafından çok sevılırdı. 

J> - Sizin talihiniz cidden 
~tlak, diye fısıldadı. Kendi-

nııe kol k .. . b· ayca ve ço munasıp 
1~ eş bulacaksınız!. Yalnız size 

Bu sayede, gözlüklü Hakkı'nın 

klavuz idaresinde tanıştığı b•1 

güzel kızın sevgilisine elektrik 

şirketinde iyi bir iş bulmakta 
hiç güçlük çekmedi. 

t
es. i ve talip bulmaz, bir müş
erım · h k v ız a kında biraz malumat • * • 
ermeliyim: Bu bir kadındır; Bir ay sonra elektrik mü-
~cn · d' ç kgın ır. Fakat ihtiyar ve hendisi ile genç kızın nişan 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

• Satılık ve kiralık 

Ucuz evler ..:.
0

1 
_çocukludur. Genç müşte- merasiminde Kadri ve güzel 

·• erı . . b b 
Q rnızın aşına bir bela zevcesi Münire de hazır u- Park ve hastahane arasında 
~ e~ektir. Siz bunun tacizatına lunuyorlardı . Damlacık cadde-sinde 34 ve 
bu ak asmazsınız.. Sizin için Yeni bahtiyarlara bakarlar 70/1 numaralı evler gayet '· ~ 
t~ ~kşam güzel bir kız gele- ken Münire Kadri'nin kulağına: ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. / 
a tır. ihtiyar ve asil bir - Gözlüklü Hakkı'dan zi- Taliplerin öğleden sonra Ko- j;~· / 
3:~esinden başka hiçbir kim- yade senin klavuzluğun yaman nak yanında Hacı Sadullah ~ / ] 
Ilı 'h Yok. Zengindir. Tam size imiş dedi. otelinde Bay Şevket' e mü- ı ' [ .& ... ra Ol l .D,,,"'" A ,, l 
~ sus bir tip... Vedi Fikret racaatları. '· -

fiilrı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Lokarno mes' elesi için yakında bir 
beşler konferansı toplanacaktır 

~-----------------------------~~ 
Fransa, lngiltere ve belçika devletleri Almanya ile Italyanın 

iştirakini temin için ihzari bir toplanh yapacaklardır 
Londra 18 (Radyo)-Lokarno konferansına Almanya zuu bahsolacak ve Almanya ile ltalya'nm iştiraki temin 

ile beraber İtalyanın da iştirak edebilmesi için, lngiltere olunduktan sonra, Lokarno mes'elesi için bir beşler 
Fransa ve Belçika'nın ihzari bir konferans akdetme/eri konferansı toplanacaktır. Bu konferansın, nerede topla
takarrür eylemiştir. Konferansta, yalınız bu mes'ele mev nacağı hakkında henüz bir karar mevcut değildir. 

H ............... --,...-------

Kralı öldürmek istiyen Akdeniz paktı bozulmadı 
adam ırlandalı imiş 

Muhakemeye sekiz gün sonra başlana
cak. Hadisenin kahramanı o/au kadı

dının ismi gizli tutvluyor 
fstanbul 18 ( Hususi ) - evvelce dahiliye nezaretine 

Bazı ecnebi gazetelerin ve bir mektup yazarak millete 
radyoların verdikleri habere zu1medildiğinden, ipe-sapa 

gcirc; lngiltere kralına suikast gelmez şeylerden dem vur
mes 'elesinde, müfrit komünist· muştur. Kendisi lrlanda'lıdır. 
!erden olup şimdiki Soyyet Asıl adı jerloan Belingan'dır. 
idaresi ile anlaşamadığı için .Yüksek tahsili vardır, son 
Rusya' dan ayrılmış bulunan 1.amanlarda gazetecilik edi
ınaruf T roçki ile hüviyetleri yordu. 
meçhul bazı kadınların rolü Avukatı, mahkemede, mü-
bulunduğu söyleniyor. ekkilinin deli olduğunu söyle· 

Bu kadınlar casus mudur, diğinden raporu alınmak üzere 
hangi millettendir, maksatları muhakemesi bir hafta talik 
nedir, meçhuldür. Ancak, edilmiştir. 

Londra zabıtası, suikastçının Suikasd hadisesinin kahra· 
hiçbir teşekküle mensup olma· manı olan kadının ismi gizli 
dığını iddia ediyor. Kendisi- tutulmaktadır. 
mn biraz sapık ve deli oldu
ğu da söyleniyor. 

Bir habere naza. an suikastçı, 
--- ···---

Sovyet anayasasın
da değişiklik 

- /Juştarcıji 2 inci su/ıi/cde-

Umumi surette bütün Sov
yetler birliğinde iş alanında 

·-lngiltere hariciye nazırı paktın 
mer'i olduğunu söyledi 

İstanbul, 18 ( Hususi ) - tere, Fransa, Türkiye ve Yu-
Zecri tedbirler kalktıktan goslavya arasındadır. 
sonra, İngiltere, Fransa, Tür- • 
kiye, Yugoslavya ve Yunanis- f zmir sicilli tica
tan arasında aktedilmiş olan 
Akdeniz paktının hükmü kal· 
madığı hakkındaki haberler 
doğru değildir. 

Fransa hükumeti bir 'tebli
ğinde, Akdeniz paktından 

ayrıldığı haberini tekzip et
miştir. 

Ingiltere hariciye nazırı Lord 
Edende11 bu hususta beyanatta 
bulunarak: 

" - Akdeniz paktı, lngiltere, 
Türkiye ve Yugoslavya .ara
sında mer'idir. Bu muahede
nin bozulduğu doğru değildir." 

Demiştir. 

Yunanistanın Roma sefiri, 
dün ltalya hükumetine bir 
muhtıra vererek, Yunanis
tan' ın Akdeniz paktından 
ayrıldığını bildirmiştir. Buna 
nazaran Akdeniz paktı, lngil-

ret memurluğun
dan: 

lzmirde birinci kordonda 
8110 numarada ithalat, ihra· 
cat ticaret ve komisyonculu-
ğunu yapan Ali !Haydar Naz
lının oğlu Mustafaya ver-
diği vekaletname ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1760 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 2205 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi ınühürü ve F. 

Tenik imzaı 

1 -- Vekaletname 
Bin dokuz yüz yirmi yedi 

senesi martının üçüncü per· 
şembe günü saat on yedi 
raddelerinde lzmirde ikinci Japonya' da 

örfi idare kal
dırıldı 

kadının raa1 mevkii bu büyük italya Montrö kon-
nisbette iken, hususi surette •f k ' 

beyler sokağında kain dairei 
mahsusasında mükim zirde 
vaziül imza lzmir ikinci katibi 
adli Mehmet Emin bey ibni 
şeyh Muhiddin efendinin ma
zeretine mebni tarafımdan bin
niyabeben zirde vaziül imza 
dairei mezkure memurlarından 
Hasan Sabri ibni Ahmet lz
mirde açık yemiş çarşısında 
Nazilli Ali Haydar beyin ti
carethanesine geldiğimde ora
da hazır bulunan ve zat ve 
hüviyeti imzalarını vaz eden 
lzmirde Rağip paşa otelinde 
misafireten mükimler Antal-

Tokyo lŞ (Radyo) - Örfi 
idare bugünden itibaren kal
dırılıyor. imparatorun bu bap
taki iradesi intişar eylemiştir. 

Titülesko 
Yardım muahedele
ri ne taraftar oldu
ğunu söylüyor 

Bükreş 18 (Hususi) - M. 
Titülesko, Üniversel gazetesine 
şu beyanatta bulunmuştur : 

- Hudutlarımızı garanti eden 
yardım muahedelerine tarafta
rım. Müttefiklerimizin ve bizim 
hudutlarımızı garanti eden her 
devletin bizim de müttefikimiz 
olduğunu beyan ederim. Sov
yetlere karşı takip ettiğimiz si
yaset, 170 milyon nüfusa sa
hıp bir devletle iyi geçinmek 
zaruretinden doğmuştur. 

Rusya'da 
Feci bir tren kazası 

Moskova 18 (Radyo)- Si
birya' nın Karikaya istasyonun
da bir yolcu trenile bir mar
şandiz treni çarpışmış ve yol
culardan 51 kişi ölmüş, 52 ki
şi de yaralanmıştır. 

Karabinyer/er 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
soma çekilmişlerdir. 

M. Eden'in vermiş olduğu 
talimat üzerine M, Drummood 
da Roma hükumeti nezdinde 
teşebbüslerde bulunmuştur. 

memlekttin ayrı ayrı mı~ltaka· ' eransının ararını 

~arında da ~üyük bir ~ızla kDbu/ etmiyecek mi? 
ılerlemektedır. f Baştara/ı 2 inci sahifede J 

Sovyetler birliğine dahil 
milli cumhuriyetlerde de; kar
şılaşan nisbeten fazlaca güç
lüklere rağmen, bu alanda 
gene çok mühim terakkiler 
elde edilmiştir. Nitekim; Öz
bekistan' da endiistri alanında 
faal surette çalışan kadınların 
nisbeti yüzde 37, Tatar'lar 
arasında yüzde 33, Kalmuk
lar arasında yüzde 31, Ase
tinler arasında da yüzde 
24,6 dır. 

Ücret bahsinde kadın ile 
erkek arasında hiçbir fark 
gözetilmemekte ve kadınlar 
ayrıca, ana sıfalile, çalışma

larında birçok hususi imtiyaz
lardan istıfade eylemekte
dirler. .. 
f zmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

lzmirde Taşçılar iç.inde 24 
numarada kereste ticaretini 
Tülügüğüs oğlu Hafız lsmail 
unvanı altında -yapmakta iken 
bu kerre (İsmail Sevğen) un· 
vanını almış olduğundan işbu 

yeni ticaret unvanı ticaret ka· 
nunu hükümlerine göre sicilin 
1762 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

T enik imzası 

sonra, hücuma maruz kalınca 

heran Karadenize çekilebilmek 

arzularını dikkatle takip 
eden İtalya da, ayni alakayı 
taşımaktadır. 

ltalyan olan oniki ada ve 
Rodos'un yakınlığı ve bu ada
ların doğu Arika'sı yolunu 
korumak bakımından çok de
ğerli durumları, Boğazlar 
meselesinin ltalya için olan 
ehemmiyetini yükseltmektedir. 

Sırf ekonomik mahiyeti 
olan Boğazlar seyrisefainirün 
bile ltalya •için ehemmiyeti 
pek büyüktür. 

İtalya, iki buçuk milyon to· 
nilato ile, boğazlardan geçen 
devletlerin en başında bulun
maktadır. Ondan sonra epeyce 
farkla ve bir milyon tonilato 
i!c lngiltere iktnci, ondan dh 
Yunanistan üçüncü galmek
ted ir. 

ltalya'nın boğazlardaki bu 
menfaatleri dolayısile, lngiliz 
gazetelerinin :sandıkları gıbi 
ltalya'nın, boğazlar konferansı· 
diktat'ını imzalıyarak tasvib 
edeceği düşünülemez. 

ltalya daha konferansın 
başlangırında icap eden ihti
raz kayıtlarını bif dirmiştir. Bu 
itibarla, Montrö'nün vereceği 
neticeyi, o, Akdeniz'de takı· 
nacağı tavrın büyük bir kısmı 
ilgili olan dikkatli hir tetkik
ten ieçirecektir. 

yanın Taş kazası ahalisinden 
sandıkçı zade Süleyman efen
di ibni Aptullah ve Arapza
de Rıza efendi ibni Mehmet 
tariflerile teayyün eden ve iz-
mirde açık yemiş çarşısında 
4 numaralı mağazada mukim 
tüccardan Nazilli Ali Haydar 
bey ibni Ali bey takrir ede
ceği veçhile bir vekaletname 
tanzimini talep eylemesine bi
naen kendisiyle bir güna mü-
nasebetleri ve manii şehadet 
bir halleri olmadığı tahkikatı 
vakıdan anlaşılan şahidanı 
mumaileyhima müvacehesinde 
keyfiyet ;kendisindan ledel is-
tizah takriri kelame bil ipti
dar bil umum devairi resmiye 
ve müessesatı hususiyede ken· 
disini temsile ve bankalarla 
borsa ve gümrük dairelerinde 
namında mukayyet ve mevcut 
emval ve eşya ve nukudu ah
zu kabza ve defatır ve sene
dat ve evrakı resmiye ve hu
susiyeye vazı imzaya ve bil 
umum emteai ticariyesini bor· 
salarda bey ve furuhta ve na
mına emval iştirasına banka
larla hesabı cari küşadına vel 

Sardanapol'un 
••• 

Büyük Aşk, ~Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 
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Allo .. Dedi. 
Laburatuarın bir köşesinden 

madeni bir ses geldi ve bu 
ses: 

- Kont hazretleri M. Pas
kalis beklemektedir! Dedi. 

M. Paskalis, gayet alçak 
bir sesle: 

- Tecrübe bitti demek 
daka iyi. Cüzdanların muhte· 
viyatını kontun önünde tetkik 
ederim! Diye mırıldandı. 

M. Paskalis cüzdanı elinde 
tutarak, seri adımlarla labora
tuvardan çıktı; penceresi olmı· 
yan fakat bir çelik kapı bulu
nan koridor dı\ arına kadar 
yürüdü. 

Bu çelik kapı önünde M. 
Paskays yüksek sesle ısınını 
söyledi; beş saniye sonra, 
çelik kapı duvar içine doğru 
kayarak açıldı; M. Paskays 
bu kapıdan geçerek kont Ar
manzanın asıl laburatuvarına 

girdi! 
Bu laburatuvar birinci la

buratuvardan daha geniş ve 
daha mükemmeldi. 

Laburaluvarda bir adam, 
dim-dik duruyordu. Sırtında 
bir iş gömleği vardı; fakat 

üzerinde pek çok ve her 
renkten lekeler bulunuyordu. 

Kuvvetli ve iri olan bu 
adamm yüzü, ikinci Filip'e 
çok benziyordu, Tannan bir 
sesle: 

Bonjur M. Paska!is! 
Dedi. Bu defaki gaybubiye· 
tiniz, tahmin etmediğim bir 
derecede mukadderatınızdan 
endişe başlamış ve ruhi te· 
şebbüşlere girişmek üzere 
idim. Sizi görmekle endişe· 
!erim nihayet bulmuştu. 

- Teşekkür ederim üstadl 
Deyen Paskalis, büyük bir 

saygı ile eğildi; üstad: 
- Maamafih, gaybubetini· 

zin uzaması, bu defa iyi mah· 
sul ile döndüğünüze i:lelildirl 
Aziz profesörüm, görelim, 
bana bu defalar neler getirdi· 
· ı D d" nız.. e ı. 

M. Jan Paskalis, Paris Fran 
ko Amerikan enstilüsünde iki 
sene Psihiyatri ve kimya pı o· 
fesörlüğü ) apmıştı. Kont Ar
manzanın hizmetine girmek 
üzere istifasını vermişti. Bo 
hareketin sebep ve hikmetini 
hiçbir k"nıse bilmiyordu. 

lzmir Emrazı Sariye hastaha· 
nesi sabn alma komisyonu 
başkanlığından : 

Y. Asır gazetesinin 10 Temmuz 936 tarih ve 9290 ve o 
günkü Birlik gazetesinin 10 Temmuz 936 tarih ve 744 sayıla· 
rında miktarları ile muvakkat teminatları gösterilerek açık ek· 
siltme ile alınacakları itan edilen 4500 kilo kalın buğday ke· 
peği, 2000 kilo Tosya pirinç, 15000 kilo odun 400 kilo sad~ 
yağı 600 kilo sabun 600 kilo toz şeker, 12000 kilo birincı 

nevi ekmek 800 kilo patates, 800 kilo kuru soğan 200 kilo 
taze bamya, 1000 kilo taze fasulya, 1400 kilo patlıcan, 1300 
kilo tomates ki 13 kalem ihtiyaç ikinci açık eksiltmelerinin bi· 
tim tarihi olan 15 Tem muz 936 dan itibaren bir ay içinde pa· 
zarlıkla alınacaktır. istekliler her Cumartesi günü lzmir Emrazı 
sariye hastahanesinde saat 11 de toplanan komisyona muvak· 
kat teminatlarile birlikte müracaatları • 2214 

hasıl kendisinden bilafark bil ve bazısilc münferiden veya 
cümle müessesat ve dcvairi müçtemian ifayı vekalet için 
resmiyle ve hususiye ve meca- ahar veya ahalarını da merre· 
lisi idarede kendisini temsile ten badeuhra tevkil ve azle 
ve namına vazı imzaya ve 
şimdiye kadar aleyhine ikame 
edilmiş ve fimabad ikame edi
lecek ve kendisi tarafından 
aharları aleyhine ikama edil
miş ve bundan sonra ikame 
olunacak bilcümle deaviden 
dolayı mehakimi cinaiye, mu
hakimi asliyenin hukuk, tica
ret, ceza ve sulh kısımlarile 
mecalisi muhtelife ve devairi 
hükumetin kaffesinde müddei 
ve müddealeyh ve ;şahsı salis 
ve dahili fiddava ve itirazül 
gayir sıfatlariyle ve sair bil
cümle sıfatı kanuniye ile iti
razen, temyizen, iadeten ve 
tashihan muhakeme ve mu-
hasamaya ve evrak ve müte
diyatı lazımeyi kendi imzasile 
tanzim ve takdime, protesto 
keşidesine cevap itasına, tebliğ 
ve tebellüğa, ve ahzu kabza 
ve sulhu ibraya reddi azaya, 
iştikai anilhükkame, mümeyyiz 
ve hakem ve ehli hibre ve 
muhasip ve sindik tayin ve 
azline ve iflas talep ve red
dine ve konkordato aktine ve 
aleyhine itiraza velede] hace 
hile ve taksirat davaları ika· 
mesine ve işhat ve istişhada 
ve tahlif ve istihlafe, reddi 
yemine, hacız vaz ve fekkine 
mukarrerat ve ilamatı müstan· 
selenin tenfizini talebe ve mu· 
amelatı icraiyenin takibine ve 
lcdel icap işbu şeraitin küllisi 

velhasıl bilcümle hukuku ka· 
nuniyesini mu haf azaşını müte· 
vekkif olup işbu vekaletna· 
mede zikrolunmıyan ve fakat 
kanunen icrası lahit olan her 
nevi muamelat ve merasim• 
kanuniyeyi nefsinden bila far~ 
icraya mezun olmak üzere ur 
rafından mahtumu MustafB 
beyi vekaleti ammei mutlaka 
ile tevkil eylediğini beyan ve 
ikrar eylemesi üzerine işbll 
vekaletname resen bittanzirJl 
ve müekkil ve şahidanı mu' 
maileyhima müvacehelerinde 
alenen ve cehren kıraat ve 
meali takrir ve tefhim oluna' 
rak münderecat ve mazmunorı 
ikrarı vakıa muvafakatı beyarı 

ve tasdik olunduktan sonra 
ziri cümlemiz tarafından imz11 

ve tahtim kılındı. 
Müekkil Ali Haydar imzaS11 

şahit Süleyman ve Ali Rıı8 

imzaları. 
Katibiadil namına: Hasarı 

Sabri imzası. 
Umumi no. 7669 Hususi no. 6A 

işbu vekaletnmame suretini; 
daire dosyasında mahfuz 371 
umumi numaralı aslına mll•· 
bakatı tasdik kılındı. Bif1 
dokuz yüz otuz altı yılı teJ11' 
muz ayının onaltıncı perşeınbe 
günü. 

16/Temmuz/1936 . 
T. C. lzmir ikinci noter~ 

Mehmet Emin resmi mühiirı' 
ve E. Erener imzası. 

30 kuruşluk pul 
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