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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Telefon: 2776 - Pazartesi - 26 Teşrinievvel 1936 

Brüksel' de 
Reksiatlerle Sos,yali•tler 
carpış tılar. 40 ki fi tevkil 
edildi. 

Fiati (100) Para 

talin cumuriyetcilere:Rusya sizinledir 
harbe devam ediniz! dedi 

' 

Madridteki 
aldılar. 

siperlerde kadınlar _da yer 
Vaziyet çok naziktir. 

-----------------------------

•• •• zoru 
Varna'ya gidiyor 

Berlin, 25 (A.A) - Alman 
Emden kruvazör bu sabah 
Caraliari' den hareket etmiştir. 

Bu krnvazörü Bulgaristan' da 
Varna'ya gitmektedir. 
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Selanikte Beyaz Kule 
gelmiş ve öğleden sonra saat 

17 de 100 bin eski muhari· 

bin bulunduğu toplantıda bir 

nutuk irad etmiştir. 

Gece, Selanik şehrinin her 

tarafında elektrikler yanmıştır. 
Yunan kralı Jorj, Faleron'dan 

bir torpitoya binerek Selani
ğe hareket etmiştir. 

Yarın kralın huzurunda bü
yük bir geçid resmi yapıla· 
caktır. Kral, ertesi gün topçu 
atış manevralarmda buluna: 
cak ve Metaksasla birlikte 
Atina'ya dönecektir. 

ltalya hariciye nazırı 
Romaya döndü . 

ltalya; müstemleke meselesinde, Alman. 
yaya yardım e1eceğini bildirmif 

Kont Cigano 
Munih, 26 (Radyo) - Dün 

M. Hitler tarafından kabul 

edilen ve iki saat kadar gö· 

rüşe n ltalya hariciye nazın 

Kont Ciyano buraya gelmiş 
, ve Odeon meydanındaki abi
deye bir çelenk koymuştur. 
Munih'te Von Hes büyük bir 
geç"t resmi yaptırmış ve Çi-

yano bu resmi geçitte hazır 
bulunmuştur. 

Matbuat mümessillerini ka
bul eden Çiyano beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Almanya ve ltalya hü
kumetleri mümessilleri bey· 
nelmilel vaziyeti görüşmüşler 
ve sulhun takviyesi ve lizım 

gelen tedbirlerin alınması 

için mutabık kalll)ışlardır. iki 

hükumet, Garbi Avrupa dev

letlerinden sulhu ihtilal etmi
yeceklerine dair teminat isti· 
yeceklerdir. 

ispanya meselesini gözden 
geçirirken, Burros bülrumeti· 
nin tanınmasına karar veril
miştir. Çünkü bütün lspanyol 
milletini F ranko ile beraber· 
dir. Maamafih, iki hülcümet, 
ademi müdahale komite.;inin 
karannı bekliyecektir. 
( Dnamı 4 ilncil .Jüfetle) 

( ( lJlua~l Birlik) e G6re ) 

Milli Birlik Bakımından 
Bir mülihaza 
Sosyal sınıflan henüz teşekkül etmemiş bir memleket olan 

Tükiy' de inkılap rejiminin en doğru ve yerinde hareketi, mil· 
letin"" smıflaşmasmı ve bu yüzden ilerde kendi içinde ideoloji 
kavgalarının baş göstermesini önliyecek tedbirleri vaktinde 
almış ve sınıfsız bir memlekete en uygun nizamı kurmuş ol· 
masadır. 

Ne aşağı, ne de yukan tabakadan hiçbir imtiyazlı insan küt
lesi tanımamış ve tanımamaya azmetmiş olan rejim, bütün ic· 
raatını, milletin kollektif ve müşterek menfaatlerine uygun bir 
mecrada sevk ve teksif etmek imkanını bulmuştur. · 

Türkiye'nin dünle, asla kıyaslanamıyacak kadar büyük olan 
kuvveti ve itibarı herşeyden önce, milli bünyesine ve ihtiyaç
larına uygun bir idare altında, milli birliğini sarsılmaz bir te· 

mel üzerinde kurmaya muvaffak olmasından ileri relmektedir. 
Dünyanın bugünkü bulanık ve tehlikelerle meşbu havası için· 

de, hiç birşey, bu milli birliğin temiz ve kudretli manzarası 
kadar huzur ve ümit verici değildir. 

Şimdi, üzerine titremekle mükellef bulundutumuz bu milli 

birliğimizin kıymet ve ehemmiyeti üzerinde, bıkmadan ve usan· 
madan milleti aydınlatmak vazifesi doğrudan doiruya neşriyat 
işlerile uğraşanlanmızm vazifesi olmak lizım .gelmez mi? Bu· 
nunla beraber, inkılapçı matbuatımızın sahifeleri ve sütunlara 
arasında, milli, menfaatlerimize aykırı ve milli birliğimiz ba

~kımından zararlı cereyanların bir müddetten beri dikkate de
ğer bir inkişaf gösterdiği, devamlı surette neşriyatı takip eden· 
ler için bir sır değildir . 

Muhtemel bir ihtikar meı'elesini, istismir edilen bir aınıf 
davası halinde göstermeğe çalışanlar yanında, bUnu ftalle~ut 
bir Kapitalizmin avukatlığını"' yapmak için hriat &iteni.- ara· 
mızda rastlamak hakikaten insanın canını sıkacak hadiselerden 
dir. Gene bunun gibi, bazı ayrılıkçı fikirler, gazetelerin en 
göze görünmez taraflarına, mizah sütunları, edebiyat anketleri 
gibi dikkate en az çarpan kısımlarına gizlenmektedir. 

inkılap matbuatı, milli davaları yayma ve tanıtma yolunda 
hakikaten büyük bir şerefe hak kazanacak surette vazifesini 
yapmaktan asla geri kalmamıştır. Milli idealler bakımından 
şüpheli ve bulanık bazı yazıların arada sırada bu temiz sütun· 
lara karışması muhakkak ki kötü niyet e!leri d~ldir. Ancak 
sakat ve şüpheli davalar uğrunda fikirleri bulandırmak istiyen· 
lerin daima tetikte ve daima fırsat peşinde olduklarını asla 
unutmamak ve bu bakımdan çok dikkatli davranmak gerektir. 
Sokak diliyle yapılacak sokak politikacılığının sahası muhak· 
kak ki Türk matbuatı olmamak icap eder. 
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İzmir Sicilli ticaret memurlq• IHafta ın Ansi lopedi'si,I 

n öldür 
Afk .. Kıskançhk.. Cinayet,. 

- 18 Çeviren: Fethi Y. Er. 
Karnım acıktığı zaman z:!i Size bu garip şeyleri kırk 

çaldılar. Con kahvaltıyı ge· yıl sonra anlatıyorum. tBugün 
tirdi. Kahvaltıdan sonra gene bu vak'anın olduğunun tam 
oynadılar. Hastanın karnı kırkıncı senesi. 
acıkmıştı. Herkes bu krallara mahsus 

Doktor zili çaldı. olan mezarların açılmasından 
Con öğle yemeğini de ge· bir şeyler ele geçirebiliriz 

tirdi. Yemeği yidiler, içtiler ümidi ile Sen Dön ise akın 
ve tekrar oyuna başladılar. ' etmeğe başladı. 

Epey olmuştu.. Doktor Ağustosun 6 sından 8 ine 
kendi aklınca saatin altıyı kadar on iki asırlık tarihi 

ğundan: 
İzmirde Saman iskelesinde 

ticaret yapan müseccel (Soko• 
n; Vakum oyl kompani lnkor• 
porcytc.d) şirketinin otto A. 
Svikerte verdiği vekaletname 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1867 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

T. C. lzmir Sicili ticaret 
memuru resmi mühüürü ve 

F. Tenik imzası 

1: Vekaletname 
geçtiğine hükmederek: yaşatan elli bir kralın meza· 2: Beyanname 

işte! Diye kalktı zaferi rım bozdular. Bilumum alakadaranca ma· 
- Nasıl! Zafer mi? Bunun üzerine yağmacılığın, lum olaki: B ... n zirde vaziülimza 
- Şüphesiz; vakit geçti; kargaşılıklığın önüne geçmek _ atide "Şirket,, tesmiye olunan 

saat aşağı yukarı dokuz veya iStenôi. Sokoni· Vakum Oyl Kompani 
on olmuştur. iskelet gelmedi. Hem, bunu ölen insanlara lnk'in mührü ve şirketi mez

- Saatinize bakınız baka- yapmak ne çirkin ve utanıla- kure reis vekili A. F. Gorwin 
lım. Eğer vakit geçmişse, ben cak şeydi. ile katibi umumi muavini A. 
de zafer diye bağırıyorum. Bunları yapmak, veya ya- T. Doramusun imzaları tahtında 

Doktor saatine baktı, fakat pılmasına meydan vermek muta 13 Şubat 935 tarihli ve-
birşey demedi . on dört asır tarihini lekele· kaletname mucibince müştere· 

- Aldandınız değil mi dok- mek demekti. ken ve münferiden haizi sela-
tor, saat tam altı değil mi? Zavallı sersem insanların, hiyet vekillerinden biri olan 

- Evet, o halde? geçmişi değil geleceği değiş- Archibald V. Walker "Arçi-
- lştel iskelet giriyor. tircbileceklerine akılları yat- bald V. Voker" mezkur veka-
Bu sözü ıile hakim "geri çe· mıyordu. letname ile bir veyahut birden 

kildi. Doktor her yana bak- Mezarlığın ortasında, halka ziyade vekilleri nasp ve tayin 
rnıştı. Birşey görmeyince : mahsus olan yerde bir çukur etmek selahiyetini haiz bulun-

- Nerede? diye sordu · hazırladılar. işte içi kireçle duğundan ve şirketi mezkure-
- Eski yerinde , köşede.. dolu olan · bu yere "Dago· nin Türkiye cumhuriyeti dahi-
Hiç birşey yoktu. bert" in zamanında 15 şinci !indeki muamelatı için bir vekil 
Doktor kalktı gösterilen yere Luiye kadar yaşıyanların nasp ve tayin ve marüzzikir 

gitti ve iskeletin bulunduğu kemikleri atılacaktı. vekaletnamenin bana bahş ve 
yere kendi geçti. Beni mezarları açma işine ita ettiği selahiyetlerden ~irde 

- Şimdi ien iskeleti göre- nezaret etmem için müfettiş dere ve zikrettiğim selahiyet-
biliyor musun ? tayin ettiler. Böylece birçok leri vekili mumaileyhe tevdi 

- Siz görmeme mani olu- kıymetli şeylerin çalınmasının etmeği arzu ettiğim cih<>tlc 
yorsunuz. Fakat kafa tasını önüne geçilecekti. Kabul et- mezkur vekaletnamenin bana 

kısmen görebiliyorum. tim. verdiği selahiyetc tevfikan ha-
? Birinci Teşrinin 12 nci Cu-

- Nereden reketle Türkiye cumhuriyeti 
- Sağ omuzunuz üzerinde.. martesi günü "Burhan,, lara dahilinde bana vekalet etmek 

k b ait olan yeri açtırmağa baş· Sanki sizin i i aşınız varmış ve şirketin memleketi mezkı'.lre 
lamıştım. · 

4 

gibi, biri canlı biri cansızl ilk önce 14 Mayıs 1610 da dahilindeki umur ve muame· 
Doktor bu sözlere inanma- titı ile mebani ve emvalinin suikast neticesinde öldürülen 

makla beraber titredi. k emrü idare ve mürakaba ve 4 ncü "Hanri" yi çıkardı . 
Arkasına döndü. Bir şey Bu ceset çok iyi muhafaza temşiyetini alelitlak deruhte 

göremiyordu. edilmişti. Yüzünün çizgileri etmek ve bu gayeyi kuvveden 
Hakimin yanına varınca-hü- olduğu gibi duruyordu. file isal etmek için anifüzzikir 

zünle-azizim, dedi; eğer yapa- Onu kilise içine götürdük. Sokoni-Vakum Oyl Kompani 
cnk vasiyetiniz varsa yapınız.. Bu cesed seyircilerin üze- lnk. muavinlerinden Otto A. 

Dokuz gün sonra, Con rinde iyi bir tesir bıraktı. Swickert "Otto A. Svikert" i 
efendisinin odasına girdiği Hepsi ona hürmetle eğildiler. kendime vekil tayin ederim. 
zaman, onu yatağında cansız Cesetli dik olarak kilise Şöyleki: Vekili mumaileyh şir-
olarak buldu. direklerinden birine dayattır· ket muamelatının icrası için 

O gün tam haydutun kafa- dım ki, herkes gelip onu ziya- müsaadei mahsusa istihsal et-
sının koparıldığı günün üçüncü ret edebilsin. mek üzere icap eden müra-

ayı idi. * Yaşarken nasıl giyinmişse, caatta bulunmak, böyle bir 
• • ölüsü de ayni elbiseleri taşı· müsaadenin alınması için ifası 

Şarbay doktorun bu son yordu. lazım gelen muamelat ve hu-
sözü üzerine sordu: Kıvırcık saçları, başını süs- susatın kaffesini veyahut her 

- Peki! Bütün anlattıkla- lüyorôu. Uzun beyaz sakalı hangisini yapmak, şirket iş-
rmızdan ne demek istiyor- göğsüne kadar ozanmış bir lerile menafi ve emvali 
sunuz? halde idi. hakkında hükumetçe veya 

- Ap-açık! insan bazı kere, Kadınlardan bir kısmı kra- hut devairince lüzum görüle-
hakim gibi, görmediği bir lın elini sıkıyor, kimi eteğini cek muamelat ve hususatı za· 
şeyi görüyorum zannediyor, öpüyor; kimi de çocuklarını man zaman ifa etmek, şirketi 
işte bütün anlattıklanmla bu· onun önünde diz çöktürüyordu. bilumum hükumet devairi ve 
nu demek istiyorum. Ara-sıra da: şuabatı ve hey' eti ve mümes-

Sömüvar söze karıştı: - Ahi Yaşamış, olsaydı, sillikleri nezdinde temsil eyle· 
- Olmayan bir şeyi, olan halk bu kadar zavallı olmazdı. mek ve şirket aleyhindeki da-

veya olacak bir şeyi öldüre- Zavallı kral, diye söyleniyor· valarda mahkeme celpnamele· 
bilir mi? lardı. rini ve şirkete taalluk eden 

Bana lsvcç kralı için söy- Bu hal 12 birinci teşrin bilumum ihbarnamelerin tebel-
lenen şeyleri anlatırmısın? cumartesi günü; 13 pazar, 14 luğu için zaman zaman bir şa-

- Hayır gözümle gördü- pazartesi günü devam etti: hıs veya eşhas tayin etmek, 
ğüm şeyleri anlatırım. Pazartesi günü, işe, ameleler binalar, imtiyazlar, muafiyetler 

Sizi öğle yemeklerini yedikten ve ruhsatnameler dahi dahil 
Evet ben. sonra başladık yani saat üçte. olduklan halde şirket muame-

4 üncü Hanri'den sonra 
Nerede oldu bu? lalı veyahut herhangi menafii 

oğlu on üçüncü Luvinin cese· b h 
Sen Döniste dini çıkardık. için muci i istifade olan er 
Ne zaman 1794 te. me- O da oldukça iyi muhafaza hangi gayrimenkulü iştira, is-

zarlar karıştırılırken. edilmişti. Fakat babası kadar ticar veyahut ahar bir surette 
Şarbay da: değildi. · Yüzünde bıyıkları iktisap ve bilumum vesikalar 
- Evet evet anlatın, dedi. bile duruyordu. ile satış senetlerini veyahut 
Sömuar anlatmağa başladı: Üçüncü olarak 14 üncü sair senedatı veyahut bunların 
- İşte; 1793 te Fransız "Lui" çıkarıldı. Yüzündeki herhangi sini tescil veyahut tes-

eserleri müzesi direktörü ta- çizgile tam manası ile "Bur- cili esb.abını istikmal, bu gibi 
yin edilmiştim. bon" sülalesinin en canlı tipi· hususat için iktiza eden be-

Bu zamanda Sen Dönise nı yaşatıyordu. yannameleri, ilmühaberleri ve 
mezarları açacaklardı. - Arkası var . makbuzları ·tanzim, herhangi 

adli, idari veyahut diğer bir 
makam veyahut Noter huzu
runda isbe.tı vücut vesaik, de
fatir ve kuyudatı müteallikaya 
imza vaz ve şirkete ait veya· 
hut şirketin hakkı tasarrufu 
olan arazi ve euılakini işgal 
etmek, şirket muamelatının tem
şiyet ve rüyeti için aslen ve 
fer· an lazım ge? ~n veyahut icap 
eden alameti farikalar ile ih
tira beratları, ruhsatnameler, 
muafiyetname ve müsaadeler 
ve her nevi ve cins ruhsatna
melerin şirket namına tescili 
zımnında icap eden bilumum 
muamelatı veyahut bu muame
latın her hangisi için müracaat 
ve bunlan ifa etmek, şirkete 
ait olan veyahut şirketçe isti
car olunan herhangi arazi ve 
yahut ebniyeyi satmamak şar
tile icar etmek mumaileyh ve
kilin maiyetinde bulunan 
şirket acentalariyle memur
larım istihdam etmek ve bun
ları sureti daim~de ve 
muvakkatede işten el çektir
mek veyahut bunları azil ve 
ihraç ve mezkur acentalarla 
memurların şirket muamelatı

nın rüiyet ve temşiyetine aid 
bil'umum hususatta istihdam 
ve idare etmek, şirketin alıp 
sattığı enıtea, eşya ve nesneı 
ticariyeyi satmak ve teslim 
etmek, herhangi gümrük ida
resinin talep edeceği beyan
nameler veyahut tahlifler 
dahi dahil olmak ve fakat 
bunlara münhasır olmamak 
üzere şirkete aid veyahut şir

kete mensup emtea, eşya, 
nesnei ticariye ve emval ve 
saire için şirket namına mak
buz itası hususunda iktiza 
eden veyahut münasip olan 
muamelatın kaffesini veyahut 
herhangisini ifa etmek "Şirket 
umur ve muamelatının rüiyet 
ve temşiyeti veyahut işbu ve
kaletname ile mumaileyhima 
vekillere ita olunan selahiyet
lerin herhangisini ifa hususun
da iktiza eden veyahut mu
vafık olan bil'umum masarifi 
ihtiyar tve tediye etmek, her 
hangi banka veyahut mali 
müessese nezdinde banka 
hesabatı açmak, oraya zaman 
zaman şirket paralarını depo· 
zito etmek ve bir para tedi
yesi için şirkete keşide veya
hut ciro olunan ahara kabili 
devir senetler ve emre mu
harrer senetlerle havalename
leri böyle bir banka veyahut 
mali müessese lehine ciro_ 

alelitlak çekleri mubadele po
liçaleri ve para tediyesi için 
ahara kabili devir sair sene
datı ve emre muhaı rer senet
leri · keşide, icra ve kabul et
mek, şu kadar ki bunlar mez
kur banka ve mali mües5ese 
tarafından mezkur banka veya 
mali müessese nezdinde o 
vakit mevdu bulunan meba
ligi aşmamak şartile tekmil 
mebaliğe kadar ediye oluna
caktır. Meğer ki mezkur banka 
veyahut mali müessese işbu 
selahiyetin geri alındığından 
haberdar edilmiş olması, şir

ketin her hangi ·bir veyahut 
birden ziyade şahıstan, mües
seselerden, cemiyetlerden,şah
siyeti hükmiyelerden, hüku
metlerden veyahut hükumet 
heyetlerinden, devairi icraiye
sinden veyahut vasıtalanndan 
herhangi zaman alacağı olan 
veyahut almağa hak kazanıl
mış bulunan bil'umum düyu-

'-s ANT U Nl EDEN - lngiliz hariciye bakanı Italyan'la· 
rın hiç sevmediği, Fransız'ların korkarak sevdikleri ve Alman· 
ların üzerine ümid bağladıkları siyaset adamıdır. 

Habeş davasını müdafaa için ltalya'yı feda eden M. Eden 
henüz 39 yaşındadır. Oksford üniversitesinden parlak su~e.t~e 

. . k . h. f . bıtırır 
yetişmiştir. Umumi harbe iştirak etmış, as en ızme ını ,.. , 
bitirmez siyasete intisilp etmiştir. Sir Üsten Çemberl~yn 1: 
hususi katibi 1931 de müsteşar olmuş nihayet 1935 BrıtanY 
hükumetinin 

1

hariciye işlerini tedvire memur edilmiştir. . • 
N ı rt. · d hur sıyası Bundan bir asır evvel apo yon pa ısın e meş d 

Pit'in yaptığı vazife, bugün de ltalyan emperyalizmi karşısın a 
Eden'e ne düşmüştür. 

---------------:-~---:- , . SELANIK -· Makedonya'nın tabii merkeı. ve limanı, ş~: 
· k ·d· Atı mali Yu~anistan ile Yunan Makedonya sının mer ezı ır. ,.r 

na' dan nra Yunanistan' ın en biiyük, en işlek şehridir; ha 
8 

250,00U nüfusu vardır. . irı 
Selanik 1912 Balkan harbinde Yunanlıların elıne Tahs. 

h b . t r di1111ış, paşa isminde bir hain tarafından a ersız es ım e 
umumi harpte itilaf devletleri iırin hareket merkezi olmuştur: 
Selanik'te 60-70 bin kadar İspanya' dan hiçret etmiş kuvve~. 
li bir yahudi akaliyetl vardır. Bu sebeple sosyalizm ve koıll 
nizm ak:deleri de l urada kuvvetlidir. 

ili LEOPOLD: Belçika kralı, unvanı 
Filip • Karl - Albert - Mayurad - Alber 

şöyledir: LeopoJd· 
- Mariya Mih3il, 

Belçika kralı! ur 
1901 de Brüksel'de doğmuştur. 1934 te bahasının Na?1. 

de kaza neticesinde ölmesi üzerine Belçika tahtına· geçmı~t~r· 
· · l k · · b·t fi ğ ıJarı Üçüncü Leopold, geçenlerae mem e etının ı ara ı ını 

etmiştir. 

MAKS/M L/1 V/NOF: Sovyet hariciye komiseri, bugün· 
lcrde ismi Ziyoniyef - Troçki davalarına çok karıştırılmaktad~r· 

1876 da doğmuş 1894 te sosyalist partisine intisap et~ıŞı 
1 . re ye 

1901 de tevkif edilerek hapsedilmiş az zaman sonra svıç 'da 
firar etıPiş, Lenin'le beraber çalışmış, 1907 de Stot Gard 

. l k . R ahhaslat' toplanan beynelmilel sosyalıst er ongresıne us mur , 

katibi sıfatile iştirak etmiştir. Rus ihtilalinden sonra Londr3 ya 
ilk sefir olarak [1917] de gitmiştir. 

S/GNUZA - lspanya'nın geçen hafta asiler eline düş~ 
4200 nüfuslu küçük kasabası. Enares nehri üzerinde ve Ma. 

G d 1 h letin1" rid'in yüz kilometre şimal şarkısındadır. uva a a a eya 

merkezidir. . . .. .. kasa· 
lspanya'nın ekser şehirlerinde olduğu gıbı bu kuçuk 

hada yedi-sekiz asırlık eski ve tarihi büyük binalar çoktur· 

Askeri ehemmiyeti yoktur. __..,,;;
1
. 

---~=:.::.:....::..:....~-=-~.:.._~~~-:---:-~-----:------;~va' 
natı, ukudu veyahut malları olarak irae olunan l errı le 
talep, istirdat ve makbuz ve- menkule ve gayri men.k:tı 
rerek tahsil ve bunlar ıçın ipoteklerini vesair te~:te1' 
müteber ve ihticaca salih ib- almak ve kabul etmek, ıp g. 

. k b nJsr 
ranalelerile makbuz ilmühaber- muamelesı yapma , u d 
leri ita, mukteciyat veyal.ut , herhangi bir şahsa veya~:8• 
müsaadatı kanuniyeye göre eşhasa devir, hacız ve mu ı· 
davaları ve münazaaları ika· dere muamelatı yapmak, rrıe i· 
me, müdafaa, hakeme havale, kur ipoteklerle sair te~ı· 
Sulhan tesviye ve h&lletmek, nah müzayede lie ve tJ1 ·r h t 581 
şirket namına icra edecekleri kt1r ipoteklerin veya u k}stı 
bil' umum mu ımelattan müte- teminatın na tık bulundu l· 
vellit deavide müddei müdde- menkul ve gayri menku.1

1 
ın:e· 

ialeyh veyahut şahsı salis st- ların alelusul furuhtu ı e .;e 
fatlariyle adli ve idari maha- yahut suveri saire ile infaı )e 

kim ve mecalisin bil'umum kanunun bu kabil ipotekl:~i~ 
derecatında hazır bulunmak, teminata mutasarrıf ve ~ ·e· • ., 1 ~ 
bu kabil takipte, müdafaata, olanlara elyevm bahşettıg de" 
hükümde ve itilafta vetesviye- yahut bundan böyle bahş~rtls.I 
de zaruri veyahut münasip ceği bütün !eiahiyetleri istlı rlt 

. b .b. . otek e olan he.hangi ve bil'umum ve ıcra, u gı ı ıp b\lt 
kanuni muamelat ve hususata teminatı ibra ve iskat veY

9 
.;e 

tevessül selahiyeti kazaiyeyi ahara bir surette tebrİ)'e ·~i 
esB1 

haiz mahakim ve mecalisin bu nevi senedat ve v ye: 
davetiye varakalariyle dava icra ve bu bapta lazı11l. ~0ıı· 
ihbarnameleri talep ve tebel- hut muvafık olan kaffeı 1e~ 

melat ve hususatı ifa etıı 
lüğ, şirket lehine olan herhan-

k k . selahiyetini haizdir. 
9

'26 
gi ilam, hü üm ve ararın ,ıc-

26 
Mart 1 ..J 

rası esbabını istikmal, şirket 
aleyhi~~Öla;;-h·erhangi ilam Pul, imza ve mühür attı .. 

Bu bin dokuz yüz otuı .-ŞI· 
hüküm~ve kararı kabul veya- · ıııt 

senesi Mart ayının yır bıl 
hut temyiz, herhangi mahke- l"fl .. .. ·h·ı o .> 9' me veyahut meclisce talep tmcı gunu tarı ı e . 8 ~ 
olunan senedatı ita ve her vekalet zirine mevzu ıtllırı1ıırtl· 
hangi muamelatı kanuniyeden hıs ve hüviyeti dairece! J(o111: 
ferağat etmek, herhangi iflas fum Sokoni -Vakum Ü'/ ı.JrtliS1 
vtyahut tatili tediyat kavani• L pani lnk. müdürü .J/0 ws.1' 
nine tevfikan matlubat ve A. V · "Voker .. A. de .;ol-
müddeiyatı ispat ve iddea ker "in olup muvaceheın 8ı11e11 

ıı ve münderecatını taıl150ıırıı olunan herhangi mü. is veya- n J 
kabul ve ikrar eyledikte . ..,ıı0' hut tatili tediyat eden şahısla 

7 
· cı •·· 

veyahut diğer her hangi noter kanununun 6 ın ttiı11' 
desine tevfikan tesdik ·~ı .. 51 dayin • : yahut dayinlerle "' .. 

Noter mührü ve 1 dO; herhan.. tesviye veyahut tas- d . mele ·tı 
fiye icra:s dahi dahil olmak Bu suretin....ı: aıre 6 tıı'1 

-Y.a-sı~da 26 Mart }93 ,.a.fııt üzere Lu bapta iktiza eden .1 J11 .. '' 
5
• 

herhangi bilumum umur ve 'f! 3512 numara 1 e ı.ı tıt 
hususatı ve ifa etmek, teminat aslına mutabık olduğU" 

' ! 
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Birinci sınıf mutahassıs ra e .l perco 1 . y·· M c t 

tekası Limited Dr. Demir Ali vapur acentası W. F. H. Van zrr-ır un ensu a 1 
! \tapur acentası Kamçıoğlu Rov~~M~!~~If's~oAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 
ı· Birin . K d R b" Cilt ve Tenasül hastalıklar "ULYSSES" vapuru 16teşri- & Co llaJkapınar kumaş fabn·kası cı or on ees ınası ve elektrik tedavisi • W""" .1 

Tel. 2443 İzmir - Birinci beyler sokağı - nievvelde gelip yükünü tahliye· DEUTSCH LEVANTE LINIE 
.. L LONDRA HATTI Elhamra sineması arkasında den sonra BURGAS, VAR~ " ATHEN ,, vapuru 26 ilk Tar af ından mevsim dofayısile yeni 

. . ESBIAN.. vapuru 9 bi- N . 55 NA ve KÖSTENCE limanları 
tınc t o. . teşrinde bekleniyor, 3 son k d ğ k / . ~ :..ı eşrine kadar LONDRA T l f . 3479 için yük alacaktır. k R ERDAM ÇI ar l ı umaş ar. 
t ~ULL · · ··k ı kt e e on. teşrine adar OTT , 

ıçın yu a aca ır. "CERES,, vapuru 21 teşri• s v ı 
bi :MARONIAN,, vapuru 19 • nievvelden 25 teşriniev- HAMBURG ve BREMEN için ag am 
RAnci teşrine kadar LOND- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE vele kadar ROTTERDAM, yükliyecektir. 
,.,.,.., ve LEITH için yük ala- "HERAKLEAn vapuru bi- AMSTERDAM ve HAMBURG "MİLOS,, vapuru 29 ilk Za rı-r 
-..~t rinci teşrin ortasında HAM-
J~IVERPOOL HATTI BURG BREMEN ve AN- limanları için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor, HAM-

1'EGyP VERS'ten gelip yük çıkara- "UL YSSES,, vapuru 4 teş- BURG ve ANVERS'ten yük Ve ucuzdu 
tin . TIAN" vapuru l5 bi- caktır. rinisaniden 9 teşrlnisaniye ka- çıkaracaktır. 

ı· Pocı teşrine kadar LIVER- Tarih ve navlunlardaki deği- dar AMSTERDAM, ROTTER- "MANISSA,, vapuru 11 son 
?· t 1.0L ve SWENSEA' dan şikliklerden mesuliyet kabul DAM ve HAMBURG liman- teşrinde bekleniyor, 15 son 

Yen: yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

j ~yük çıkar_a_ca_k_t_ır. ____ e_d_il_m_ez_.________ lan için yük alacaktır. teşrine kadar ROTTERDAM, Satış Yerleri 

" • 
d 

e 
e 
~ 

tı, 

ı· 
ıJ 

B· 
a/~t Verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
hıtd l'rlıştır. Hem yü7 1erce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
~~~Unun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
~de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

~.t~eriın. li haiz olduğu selahiyete bi-
~tj M· · Beyoğlu dördüncü no· naen bu kerre müracaatla 
~qbu~tat Cemal Kuntay resmi Türkiye umum vekilliğine ta
~~d Ve namına imza oku- yin edilen "Ceyms Fulton 

r- ı. Şef er James Fu!ton Shafer,, 
'1trıeı b k b f ';1 21 

sayı 10326 Özel aş a ir vazi eye tayini do-

" ORESTES ,, vapuru 16 HAMBURG ve BREMEN için 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine yükliyecektir. 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG ARMEMENT;H. SCHULD~ 

HAMBURG 
limanları için yük alac.aktır. 
SVENSKA ORlENT LINIEN "MARITZA" vapuru 22 ilk 

"VASALAND" motörü 13 teşrinde bekleniyor, ROTTER-
birinci teşrinde gelip ROT- OAM ve HAMBURG için yük 
TERDAM, HAMBURG, BRE- aJacaktır. 
MEN, COPENHAGE, DAN- "AUGUST LEON -IARDT" 
ZIG, CDYNIA, GOTEBURG, vapuru 11 son teşrin-.ıe bek· 
OSLO ve ISKANDINA VY A ler.iyor, ROTTERDAM ve 
limanları için yük alacaktır. HAMBURG için yük alacaktır. 

. :·vı.KIN.GLAND,, motörü 30 AMERfKAN-EXPÜRT LINES 
bırıncıteşrınde beklenmekte , . 
olup ROTTERDAM HAM- ·EXMOOR" vapuru 17 ılk 
BURG BREMEN ' GOTE- teşrinde bekleniyor, NEV-
BURG' ve ISKANDINAVYA YORK ve BOSTON için yük 

alacaktır. limanları için yük alacaktır. 
HOLLANDA .AUSTRA· "EXMINSTER" vapuru 30 

LIA LINE ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
" ALHENA" vapuru 6 ikinci YORK ve BOSTON için yük 

teşrinde beklenmekte olup alacaktır. 
PRINSIPALLE, AUSTRALYA "EXHIBITOR,, vapuru 14 
ve YENi ZELAND için yük son teşrinde bekleniyor, NEV-
alacaktır. YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME "EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
ROUMAIN teşrinde bekleniyor, NEV-

"SUÇEAVA" vapuru 20 bi· YORK iç.in yiik alacaktır. 
rinci teşrinde gelip 21 birinci EXAMINER" vapuru 14 ilk 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR- ICanunda bekleniyor, NEV

YORK için yiik alacaktır. 
SILYA ve CEZAIR için yük "EXAMELIA,, vapuru 26 
alacaktır. ilk teşrinde bekleniyor, NEV-

" ALBA JULIA,, vapuru 19 YORK için yük alacaktır. 
2nci teşrinde MALTA, MAR- - =c::w« • 

SiL YA ve CEZAIR için yük AMERİCAN EXPORT LİNE 
alacaktır. Pire tariki le seri seferler 

ZEGLUGA 'POLSKA "EXCALIBUR,, transatlan-
"LEW ANT,, motörü 1 ikinci vapuru 23 ilk teşrinde PiRE

teşrinde beklenmekte olup den BOSTON ve NEVYORK'a 
ANVERS, (doğru) DANTZIG: 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile Q 242 layısiyle verilen vekaletname-
~ 11 v k nin iptal edildiğini " Levis navlonlardaki değişikliklerden 
rttllıiz: a!~tna!11e suretinin Robert Oven - Mewis Robert acente mesuliyet kabul etmez. 
~0tıu ~os~erı~.en lsta~~ul: O · O Daha fazla tafsilat almak 
'tt llıus ddorduncu noterlığıh- ke~t~ Ôttı~eA·~ s:fck~rt ~~ij için İkinci Kordonda Tahmil 
~ib a dak 24 Eylül 1936 
'<3h Ve Türkiye umumi vekilliklerin~ ve Tahliye binası arkasında 
'•sın l l382 genel sayılı tayin ettiğini bildirmiş ve la- FRATELLI SPERCO acenta-
~ 111arı ab:e dosyamızda alı- zıın gelen evrakı vermiştir. sına müracaat edilmesi rica 

ili\.. ır suretine uygun 1~ ~ll ta d"k Keyfiyet kanuni hükümlere olunur. 
~ >'iiı 8 1 kılındı. Bin do· muvafık görülmüş olmakla Telefon: 2004/2005/2663 
~ırı otuz altı senesi Eylül b ·· ı b 
~~ ot u muzeyye eyanname ve- 'I 
ij, uzuncu Çarşamba rildi, 11 Haziran 1936 

). " 30 Eylül 1936 iktisat vekili N. bir imza J 
" t- "- ı T. C. lkisat vekaleti j 
· ~llıi~ E zmir ikinci noteri Ticaret umum müdürlüğü 1 

i CJ>i"W_I __ _ 

Doktor 1 
Ali Agah 

~qllıına t~ner resmi mühürü resmi mührü bir inıza 
3Q ıınza okunamadı. okunamadı 

kuruşluk pul 10 kuruşluk pul 
30 

- Eylül • 1936 24/Tcşrinievvel/1936 180 kuruşluk pul G ) Ö l 
~. ~ 30 Eylül 1936 e;314sayı. z3ı2~yı. 
''tt.t iktisat vekaleti iç Bu 11 haziran 936 tarihli 

Çocuk Hastalıkları 1 
mütehassısı . 

ikinciBeyler Sokağı No. 68 
• \;}:fon ~452, I 

• 

Jlırı 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde "": AHRıl 
IKANDEMİR Oğlu ,1 .................................. ,..., 

hareket ediyor. TENCE, SULINA, GALAÇ 
"EXETER,, transatlantik va- ve BRAILA'ya gidecektir. 

puru 6 son teşrinde PİRE'dcn S. A. ROYAL HONGROISE 
BOSTON ve NEVYORK'a DE NAVIGATION DANU-
hare ket edecektir. BIENNE MARITIM 

"EXCAMBlON,, transatlan· BUDAPEST 
tik vapuru 20 son teşrinde "DUNA,, vapuru 18 ilk 
BOSTON ve NEVYORK'a teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 

hareke: edecektir. 
Sefer müddeti: 

PlRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü 

24 ilk teşrinde bekleniyor, 
DIEPPE DÜNK'~RK ve NOR
VEÇ limanlarına yük ala
caktır. 

.. SARDINIA ,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LİNE LTD 
LIVERPUL 

"DSOMORE,, vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, VARNA, KÖS-

NOVlSAD, BRDAPEST, BRA
TISLAV A, VIY ANA ve LİNZ 
için yük alacaktır. 

.. SZEGED,. motörü 20 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEST, BRA
TISLAVA, VİYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUC.,REST 

"DUROSTOR,, vapuru 28 
ilk teşrinde oeldeniyor, KÖS
TENCE. SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATJSLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

uınum müdürlüğü beyanname suretinin daireye 
~G Ankara 6/1936 mübrez aslına ve dosyasında 
~~ ?.eyye/ beyan. alıkonulan nushasına uygun 
·''le olduğu tasdik kılındı. Bin do-
J{) "L 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

~lılıMIA~-~ ~-. 
''"'irı . kuz yüz otuz altı yılı teşrini 

ıııı h~· teşrin 1330 tarih- evvel ayının yirmi dördüncü 
~llıqağ Ukümleri dairesinde cumartesi günü. 
\.~i r a izinli bulunan 24/Teşrirıi evvel/1936 
\~ ıtketıerden Sokoni - T. C. lzmir ikinci Noteri 
~~d·· ()YI k 1 k h M 

·oJI ıu r" , Kuruf 
Numara : 34 

Urkıye umumi veki- E. Erencr imzası , • ~ 
ıl\ l'·· o.nıpani, n orpo- resmi mü rli ve . Emin 

,,~ ...... l .............. ~ ............. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiilıı ............................. mım .............................. lll!ml .. ... 

)•en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlqra bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Brükselde,Reksistlerle Sosy liSt 
ler arası a çarpışmalar oldu 

Reksist Lideri ve 40 kişi tevkif edildi.Sosyalistler, "Reksistle
rin yeri Berlin • .,,diye bağırdılar. Brükselde asker do aşıyor 

Paris 25 (Radyo)- Bugün Brükselde, Reksistlerle, Sosyalist· duğu meydanda toplanmağa başlamışlar, mukabil nümayiş ya· 
ler arasında çarpışmalar olmuş, Reksist Lideri Leon Degrel pan Sosyalistler de: " Berlin'e gidini Sizin yeriniz orasıdırln 
ile 40 kişi tevkif edilmiştir . diye haykırmışlardır. Bu esnada bazı karışıklıklar ve çarpış

Sabahleyin, saat 11 de şiddetli bir yağmur altında eski mu

haripler toplanmışlar ve bu toplantıda Kral Leopold ile M. 

Vanzelland da hazır bulunmuştur. 

malar olmuş, zabıta müdahale ederek birkaç kişiyi tevkif et· 
miştir. Brüksel sokaklarında askerler dolaşmakta ve halkın top 
}anmasına müsaade etmemektedir. Gece, Reksistlerin yeni bir 
nümayiş yapmalan muhtemeldir. Kanlı çarpışmaların vnkuun-

Ôğleden sonra, Reksistler meçhul asker abidesinin bulun· dan korkuluyor . .................... _______ _ 
Yugoslavya başvekili Biyariç Radikaller kong-

yann lstanbul' da resi sona erdi --. - ------·------
Dün akşam, Yugoslav gazete- M. Leon blum, halk cephesinin 

ellerinden mürekkep bir yıkılmıyacağını söylüyor 
hey' et hareket etti P~ris ~6 (Radyo).- Biyariç~ tukta, halk cephesinin yıkılma· 

tekı Radıkal Sosyalıst kongresı yacağını, çünkü Sosyalistlerin 

Belgrad 26 (Radyo) - Yu· Dün akşam, Yugoslav gaze- bugün bitmiş ve gece 500 ki· mevkii iktidara halkın arzusu 
goslavya başvekili, M. Stoya- tecileri ve saylavları, Cumhu- şilik bir ziyafet verilmiştir. 
dinoviç ve refikaları, refakat· riyet bayram.nda bulunmak Kongrenin, Radikallerin hüku· arzusu ile geçtiğini söylemiştir. 
lerinde Türkiye'nin Belgrad üzere Aukara'ya hareket et- mete karşı ne şekilde hareket Perşembe günü Eliza sara· 
elçisi Ali Haydar olduğu halde mişlerdirf. edecekleri hakkında ne gibi yında M. LebrWlun riyasetinde 
bu~n lstanbula hareket ede- M. Stoyadinoviç'in lzmir'i de bir karar aldığı henüz belli büyük bir toplantı yapılacak-
cektir. ziyc:reti muhtemeldir. degv ildir. t B d l _____ .-• .,..... ... • ... _... ır. un an evve Matinyön 

POionya' da Hava pakti Al~~:~::;a~r'~:ğ~"j .. -~eı;nde kabine toplanacaktır. 
y h d;•· l h Fransa ve /ngiltere- yenerek lik şampi- Rusya'da 
. a u 1 a ey - nin de girmesi l ihtilalin 19 zuncu 

lı yonu odu tar ğl isteniyor 1 

( Baştarafı 1 inci sahifede) yıldönümü 
Varşova 25 (Radyo) - Bil· Roma, 26 ( Radyo) - Jyi ter çizgisinin biraz ilerisinde Moskova, 26 ( Radyo ) 

tün Polonya' da Yahudi aleyh- haber alan mahafilde söylen· duruyor. Yan hakemlerde to- Sovyet ihtilalinin 19 zuncu 
darlığı gün geçtikçe artmak- diğine göre, Alman hava pun seyrini takip ile meşgul.. yıldönümü, bütün Rusya'da 
tadır. Üniversitenin kapanma· nazırı mvavini general Milch, Altınordu sol hafı de. in bir parlak merasimle tes'id olu-
sı üzerine sokakta Yahudiler general Wol ile görüştüğü pas verdi ve ofsaid vaziyette nacaktır. Moskova'da muaz· 
aleyhine nümayiş yapılmış, sırada, lngiltere'nin de iştirak bulunan diğer bir A. O. !ular zam bir resmi geçit yapıla-
Yahudi mağazaları taşlanmış edebileceği yeni bir hava üçüucü ·golu attı. Hakem, 
ve bu mağazaların sahipleri lokarnosu teklif etmiştir. derhal gol kararını verdi. Yan 
dövülmüştür. Bu pakta fransa'nın da hakemler, vaziyeti kendisine 

---• girmesi temin-edilecektir. - bildirdiler ve bu kararın geri 

Dariçing'te Ş .... · • . 
Mevkuf sosyalistler M. uşnıng 
serbest bırakıldılar Macaristan' da 

Dançing, 26 (Radyo) - Ev· av anıyor 
velce tevkif edilmiş olan yirmi 

Sosyalist serbest bırakılmıştır. .. ._ __ 
ltalyan heyeti 
Varşova'da 

Varşova, 20 (Radyo) 
Karakoviyada Pilsudskinin me-

zarına toprak koyan Italyan 

askeri heyeti Varşova'ya gel· 

miştir. ---·· ... ·- ----
Son dakika: 

İngiltere· Fransa 
~--_.··---

ltalya imparatorlu-
ğunu tanıyacak

lar mı? 
lstanbul 26 (Hususi)- İngil· 

tere ve Fransa'nın, ltalya'nın 
Lokarno anlaşmasına iştirakini 
temin için Adis-Ababa'daki 
elçilikleriui konsolosluğa tahvil 
edecekleri ve bu suretle im· 
paratorluğu tanıyacakları ha· 
her verilmektedir. 

Macaristan ve Avusturya da 
imparatorluğu tanıyacaklarını 
bildirmişlerdir. 

Peşte, 26 (Radyo) - Avus· 
turya başvekili M. Şuşning 

Macaristan'da avlanmaktadır. 

Çekoslo~akya 
Rusya ve Fransa 

ile beraberdir 
Prag, 26 (Radyo) - Baş 

vekil Milan Hodza beyana

tında, Çekoslovakya'nın Fran· 

sa ve Rusya ile olan paktla
rına sadık kaldığını söylemiş 

ve bu taahhütlerimiz, Alman· 

ya ve halya ile iktısadi saha

da bir anlaşma yapmamıza 

mani teşkil t:demez, demiş ve 
Çek harici siyasetinin değiş· 
mediğini ilave eylemiştir. ------

Kacakcılık 
' ' Biri ölü 170 kacakcı , , 

yakalandı 
Ankara 25 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde Gümrük mu· 
hafaza örgütü, biri ölü 170 
kaçakçı 30,69 kilo gümrük, 
1212 kilo inhisar kaçağı ele 
ıeçirmiştir. 

alınması lazım geleceğini, 

çünkü ofsaid olduğunu söyle
diler. 

Fakat hakem kararında ıs· 
rar etti, iki yan hakemin de 
sözlerini dinlemiyerek oyuna 
devam edilmesini söyledi. K. 
S. K., lılar sahadan ayrıldılar, 
Oyun beş dakika kadar dur· 
du. Herkes gitmeğe hazırlanır
ken her nedense Karşıyakalı
lar tekrar sahaya çıktılar ve 
oyuna başladılar. Fakat kuv· 
vei maneviyeleri kırılmış oldu
ğundan topun arkasından bile 

koşmayorlardı. Hakimiyeti ta

mamen eline alan Altınordu 
onbiri, birbiri üstüne üç gol 
daha çıkardı. Maçın geri kalan 
15 dakikası, adeta karanlıkta 
oynandı, topu görmek değil, 
oyuncuları bile seçmek müş· 
kül oluyordu ve bu şerait al-

tında maç, 1-6 Altınordunun 

galibiyeti ile neticelendi. 
Hakem, çok bozuktu ve ade

ta tarafgirlik yapıyordu. Akın
ları bilasebep kesiyor, yalnız 
oyuncuları değil, seyircileri bile 
asabileştiriyordu. 

Bilhassa üçüncü golün of
sayd olduğunu israrla söyli
yen iki yan hakemin sözleri· 
ni hiç sayması, büyük bir 
hata idi. Bir h,akem arkadaş· 
!arının fikrini almağa ve ona 
göre karar vermeğe mecbur· 
dur ve bilhassa kendisi hadi· 

• caktır. 

. ------~-1 tal ya hariciye nazı-
rı Roma'ya d6ndü 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 

Bolşevizmin Avrupa'da ya· 
yılmasına mani olmak için 
Almanya ve ltalya birlikte 
hareket edeceklerdir. 

lktısadi meselelere aid bir 
anlaşmada yapılmıştır. Almart· 
lar, Habeşistan'nın imarında 
1talya'ya yardım edeceklerdir.,, 

İyi malumat alan mahafilde 

söylendiğine göre, M. Hitler 

Ciyano'yu kabul ettiği sırada, 

Almanya'nın italya imparator· 

luğunu tanımağa karar verdi· 

ğini bildirmiştir. 

Kont Ciyano Roma'ya dön· 
müştür. 

Paris, 26 (Radyo) - Fran· 
sız gazeteleri, Ciyano'nun 

Berlin' deki görüşmelerinden 

bahis ile verdikleri haberlerde, 

lta1ya'nın, müstemleke işi~ 
Almanya'ya her sahada yar
dıma karar verdiğini bildir· 
mektedirler. 

se mahalline uzak, diğer ikisi 
ise daha yakın olursa. 

Hiç olmazsa bu gibi mü· 
him maçların hakemlerini, 
futboldan anlıyan, görüş kabi
liyeti yüksek olan olan kim
selerden intihap edelim. Aksi 
takdirde İzmir' de spor daima 
ölmeğe, stadyum !arda seyir· 
cisiz kalmağa mahkumdur. 

Göztepe · Buca maçı 2·0 
Göztepe lehine neticelenmiştir. 

l 

--li paşa v 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. ş;;;;;;Jdin Benlioğlu 
.. Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi. .. llJ 

-1-

Ali paşanın kadına karsı zafı or;; kadar 
~ ..c .. 

büyük idi ki, ihtirasına esir olduğu 
anda her kötülüğü yapardı 

Küçük bir mukaddeme : kokuları var. Bu güzel günde, 
Bu bir romandır, fakat ha- Yanya'nın en maruf ve eJl 

yale değil, tarihe, hakikate zengin ailelerinden birisi o)ııı 
müstenit ve çok feci bir ro· irinci ailesinin neş' esi her 
mandır. Romanın mevzuu, doğ· zaman fazla idi. 
rudan doğruya Tepedelenli Kira İrenei dünyaya nur 
Ali paşa ve Ali paşanın çok topu ğibi güzel bir çocuk 
meşhur olan şehvani ihtirasla- getirmiş ve bugün bu çocll' 
rma, hodgamlığına müstenittir. ğun Vaftiz merasimi yapıla· 

Ali paşa, nihayet bir asırdan caktı. 
az fazla bir zamanın tarihi bir Bu vaftiz merasimi, çok 
simasıdır. Bu adam, kadın yü- tantana ve debdebe ile hS' 
zünden bir şaki sıfatile ve se- zırlanmış, Yanya'nın bütiİll 
nelerce dağlarda gezmiş, ka- kibar aileleri merasime da· 
dın yüzünden hayatı dağı fı~· vet edilmişlerdi. Davetliler 
tınalar içinde geçmiş, nihayet arasıeda, Y anya Rumlarırıı~ 
ihtiyarlıkta Vasiliki isminde çok sevdiği Muhtar paşa, yal11 

genç bir Rum dil berine tutul· T epedelenli Ali paşanın oğlıl 
muş bu Rum dilberinin aşkı da vardı. 
ile milliyetine bile hiyanet ede Muhtar paşa, cesur ve ya. 
rek makhur ve mel'un olarak kışıklı bir adamdı· kötü!U~ 
ölmüştür. 

Ali paşanın kadına karşı 
zafı o kadar büyük idi ki şeh· 
vet ve ihtirasına esir olduğu 

anda hiçbir vicdan bağ ve 
inancı tanımaz, her kötülüğü 
yapardı. 

Kira Frosirıi, Ali paşanın 

kadıncılık hırslarının tarihi bir 
simasıdır. Kira Frosini de ha· 
yali bir kadın değildir. Bu 
kadının çocukları bilahara 
Fransa' da Liyonda tahsil gör
müş ve şimdiki Yunan dram 
sahnesinin müessisleri arasına 
girmişlerdir. 

Kira Frosini • Ali paşa .. aşk 
faciası, kendine mahsus büyük 
bir hususiyete maliktir. Çünkü 
bu aşk muadelesinin asıl iki 
malumu vardır: ·:Muhta; -paşa · 
ve güzel Kira Frosini ! 

Muhtar paşa, malum olduğu 
üzere Tepedelenli Ali paşa 1ın 
oğlu, öz oğludur. 

işte; Yanya gölünün karan· 
lık suları dibinde biten facia
nın ruhu, dehşeti, rezaleti ve 
hususiyeti budur: 

Evet, Ali paşa, oğlunun 
sevdalısını sevmiş, istediği 
mukabeleyi görmediği için de 
bu kadinı Y anya gölünde boğ
durtmuştur. 

Şimdi, macerayı dinliye· 

bilirsiniz artık: • 

"' 

karşı meyli yok de~ecek aıd1 • 
Bu sebeple Yanya ve civıı· 
rındaki halkın ve Rum halkı· 
nın teveccüh ve muhabbetini 
kazanabilmişti. Papasların saÇ' 
tıklan taassup zehirlerile adafJl 
akıllı zehirlenmiş olan YanY3 

Rumları, yerli ArnavudlardaP• 
hakim sınıf olan yerli Türk· 
lerden ve bilhassa hükurnet 
erkanından daima uzak yaşs· 
mağa çalışırlar. Fakat Muhtar 
paşa için büsbütün başkB 
hareket ederler idi. 

Vaftiz ruhani ayini peskoP
05 

M. 1 a· ısae , sağdıçlığı (vaftiz all 

lığını) da yeğeni Frosini yapS' 
caktı. 

Frosini, çok genç Viyarıs· 
nın en güzel kızı idi. Eoda~~'. 
ten, renk itibarile bir Venüs~ 
andıran bu kızın iri, siY8 

gözleri, la'I gibi d~dakları htı' 
rikulade güzel idii 

Ayin de hazır bulun· 

mak üzere gelirken . ~: 
manın en iyi siyah ıpe 
!ilerinden yapılmış, vücud011~ 
ve kendisine pek ziyade .Y

8 

raşmış bir kostüm giymişt•· I· 
F rosini şuane kadar, kB 

binde bir erkek hayali yaşat· 
mamış idi. Belki bazı ktır8~ 
delikanlı hayalleri genç ' 1 
taze kalbine girilmiş idi; .fak:ıı 
Frosininin güzel gözlerı .. 11 
delikanlılardan hiçbiris1rı 1 • 
.. . d b' ~ b'l d .. (JlıŞ 

1 A k k l 
uzerın e ıran ı e urnıp ·ıı 

•• Ş ıvı cımı tı. Fakat, vaftiz merasirni 11~. 
... "' 

Baharın çok güzel bir günü, yapılacağı salona girdiğidv i 
bütün bahçeler çiçeklerle süs- k't F · · a e) ı , rosını genç paşa ı rı 
lenmiş, hertarafta güzel çiçek zamanın en ziyade oaı:,~ 
izmir tramvay ve dikhatı calip elbisesae . r0bİ' 
l k 

zabitini görünce, kalbioırı Jile 
e e trik şirketinden kelebek gibi çırpıntığını, .far" 

Cumhuriyet bayramı münase· başının döndüğünü, ayak 
I 

betile 28, 29 ve 30 İlkteşrin nın doşlaştığını hissetti. ) 
evamı fl0'./ 1936 gecelerine mahsus olmak ( D~ .tı 

üzre yapılacak :ısgari 500 vat· ------ rt~ 
lık harici donanma tenviratı V on Ri bentrop ya ~ 
için sarfedilecek cereyan, ya· Londrada bulutıac:ı. 
pılacak tesisatın takatı Cum- Londra, 25 (Radyo) -: yof'ı 
huriyet bayramından evvel tah- manya'nın Londra sefir• '>" 
riren şirkete bildirilmek şartile Ribentrop :yarın Loodr~e· 
kilovat saatı 12 kuruşta,1 fa- gelecek ve krala itimatrıa 
turalanacaktır. sini takdim edecektir. 

Bu vesile ile herhangi bir 

kaza ihtimalini ortadan kaldır· 
mak üzre donanma tenviratı 
ameliyatının hükumetçe lanın· 
ınış enstalitörlere yaptırılması 
ve bu tesisata müteallik fenni 
aiıkama riayet edilmesi lüzumu 
ihtar olunur . 24·25 

Sıhhat balı~ 
v 1 

y g hPI 
Başdurakta Sıh lıf 
eczanesinde salt 


