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• ULUSAL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 21 ikinci kanun 1937 

Rusya 
Hariciye nezaretinin ace. 

le bir emrile Tokyo Sov. 
yet sefiri Japon payitah. 
tını terketmiştir. 

--------------------------
Fiati (100) Para 

isi Cenevre'de li.onusuluyor 
---- ' ' Saııcali. 
Uluslar So~y~t~~i bugün 1

8 1.~edk -~-YavKu~~~,~~e~1~~d-~i-P~it~Ok~ıa1 ~~rı~m=~,z 
er ın e sıya- ıe e gı ece er 

Sancak meselesini mü- si temaslarda 

zakereye başlıyor 
lngiltere hariciye nazırı M. Eden ile Romanya 

hariciye nazırı M. Antonesko, sancak mes
elesi hakkında birer söylev vereceklerılir 

Cenevre, 21 (Radyo) - istanbul, 21 (Hususi) -
~alsız hariciye nazırı Fransız otoritelerinin, Taşnak-

: _vo~ Delbos ile mu- larla Çerkes'leri aleyhimizde 
avıknı Pı~er ~iyeno, San- harekete teşvik etmesi, lstan-
ca mes elesı r t'' .. 
S dl 

.
1 

h rapor oru bul Ermeni mahafilinde alaka 
an er ı e usus" k d ı onuş- uyan ırmıştır. 

muşlardır E · ... · b d ı F d. I rmenı patrıgı, un an eve 
ransız e egeleri Ata· d·v· b k tü k ' gazetelere ver ıgı eyanatı te · 

r. tarafından kabul rarla, Sancak'da Türk kardeş-
edılen_ ~ransa'nın ~ ka- }erinden ayrıhnıyan Ermeni'le-
ra sefırı M. Anri Ponsu- rin hareketlerini takdir ettiğini, 
bueknl. bu

1
raya gelmesini bütün Ermeni'lerin Türk'lerle 

ıyor ar. 
Cenevre, 21 (Radyo) _ beraber hareket etmesi lazım-

Sancak • 1 geldiğini söylemiş ve Taşnak-mes e esi rapor-
törü M. Sandler, Türk ların Ermeni'ler namına söz 

le Fransız delegasyon- söylemeğe salahiyetleri olma· 
a~ı~a bir ziyafet ver· dığını ilave eylemiştir. 

m.~ştır. Haber verildiğine Ankara, 21 (Hususi muha-
g_ore, sancak mes'elesi birimizden) - Fransa'nın Suri-
çın ayrılan mütehassıslar ye fevkalade komiseri, Anka-

bulundu 
Berlin 21 (Radyo) - Po

lonya Hariciye Nazm Kolo· 
nel Bek, Cenevre'ye mütevec-
cihen dün akşam buradan 
hareket etmiştir. Almanya 
hariciye nezareti, Polonya ha-
riciye nazırının, Alman rica
lile yaptığı temaslar hakkında 
resmi tebliğ neşretmemiştir. ___ ..... ___ _ 

Kayser 
_l_Tı_e--krcü ağırlQ,iı] ~ 

~~mitesi, dün saat 17 de fik Rüştü Aras; dün öğleden ra'ya gelmiş ve Paris'e gitmek 
1 toplantısını yapmıştır. sonra uluslar S<•syetesi genel üzere fstanbul'a hareket et- Kayser Villıelm 

Cenevre, 21 ( Radyo ) - sekreteri Müsyü Avenol nez- miştir. ı Berlin, 21 (Radyo) - Sa-
Fransız hariciye nazırı M. dinde Fransız hariciye nazırı İstanbul, 21 (Hususi muha- bık Almanya imparatoru Kay-
Dclbos, dün sabah buraya muavini M. Viyeno da bera- birimizden) -Cenevreden ge- ser Vilhelm, iki gündenberi 
gelen Romanya hariciye nazırı ber olduğu halde akdolunan len haberlere göre Sancak buhran geçirmektedir. Doktor-
M. Antonesko ile uzun müd- içtimada bulunmuş ve Sancak mes'elesinden dolayı Türkiye, lar, herhangi bir ihtilattan en-
det konuşmuş ve müteakiben mes'elesi etrafındaki müzake- Devamı 4 üncü sahifede dişe etmektedirler. 
hususi bir ziyafet vermiştir. l · · "k l ~ ........ ~-------

Ik re ere ıştıra ey emiştir. d • tt b 
i devlet hariciye nazırları Tevfik Rüşdü Aras, ondan Ma rid, fecı sure e om· 

:araksındak,i lmüzakerelerin, san- sonra Piyer Viyeno ile San-· bardıman edı.ldı• 
ınes e esile alakadar ol-d ğu cak mes'elesi raportörü M. 

u söyleniyor. 
C Sandler'i görmüştür. Bu es-: 

·· ~nevre, 21 ( Radyo ) --ı nada, bir mütehassılar kö.;;i; 
_!urkıye Hariciye Vekili Tev

yonu teşkil edilmiştir. Hitler Fransız delegeleri, Sancak 
mes' elesinin, iiyi bir safhaya 

Talimat ve- girdiğini ve ihtilafın, hüsnü 

• 
rıyor 

M. Bitler 
Berlin 21 (Radyo) - Hit

ler, bulunmakta olduğu Per
kes Gaften' den mütemadiyen 
Berlin'le temas halindedir. 
Hitler, Almanya'nın lngiltere
ye vereceği cevabı nota hak

~ında Alman hariciye nezare
ti teavir etmektedir. 

suretle halledileceği hakkın-
daki kanaatlarının, dünkü te
maslardan sonra kuvvet bul· 
duğunu beyan ediyorlar. 

· Londra, 21 (Radyo) - ln
giltere hariciye nazırı Lord 
Eden, bugün Cenevre' de 
bulunacak ve konseyin ilk 
toplantısına iştirak edecektir. 

Konsey, Türk delegasyonu
nun arzusu veçhile evvela 
sancak mes'elesini konuşacak 

ve dünkü hususi temasların 
neticesini tetkik edecektir. 

Söylendiğine göre, lngiltere, 
hariciye nazırı Eden ile Ro· 
manya dış bakanı M.Antonesko 
sancak hakkında mühim beya
natta ~bulunacaklardır. 

Türk delegasyonu, Sancak 
mes' elesinin, mümkün olduğu 
kadar çabuk halledilmesini 
istemektedir. 

Bükreş, 21 (Radyo) - Ro· 
manya başbakanı M. Tatares
ko, dün, Fransa'nın bura sefiri 
M. Tiyeri ile uzun müddet 
konuşmuştur. Bu konuşmala
rın, Sancak mes' elesile müna· 
acbettar oldutu söyleniyor, 

~~~-----.-..--~~~ 

Yüzlerce bina yıkıldı, 25 kişi 
öldü ve 100 kişi yaralandı 

Madrid'den 
Paris, 21 (Radyo) - Baı

selon' dan haber verildiğine 
göre ispanya cumhur reisi M. 
Azana, Valans'a hareket et
miştir. M. Azana'nın, yarın 

(bugün) ispanya kabinesinin 

yapacağı toplantıya riyaset 

edeceği ve müteakiben, Valans 
belediye dairesinde mühim 
bir söylev vereceği ve bu 
söylevinde, beynelmilel karak· 
terden uzun uzadıya bahsede· 
ceği söyleniyor. 
Paril 21 (Radyo) - lbtililci· 

bir görünüş 
lere mensup tayyarelerden bir 

filo, dün tekrar Madrit'i bom

bardıman etmişlerdir. Atılan 
bombalar, şehrin mühim bir 

kısmını tahrip etmiştir. Yalınız 

Valdek mahallesinde en mii

him binalar mahvolmuş, 25 

kişi ölmüş ve 100 kişi de ağır 

surette yaralanmıştır. 

Salamank'tan .gelen haber· 
ler, Kepodolyano ordusunun 
da Malagayı top ateşine tuttu
ğunu bildirmektedir. 

Alman hava nazırı Göring'in Ankara seya. 
ha tına büyük ehemmiyet atf olunuyor 

Şanlı Yavuzumuz 
fstanbul, 21 ( Hususi ) - Londra'da ;çıkan (Deyli Telgraf) 

gazetesinin verdiği bir habere göre, Almanya Hava Bakanı 
General Göering şubatta lstanbul'a gelecek ve sonrada Anka
ra'ya geçecektir. Bu gazeteye göre General Göering, Ankara· 
da ricalımile Ggörüşecektir. Bundan sonra Yavuz zırhlımız ile 
iki torpitomuz Almanya'nın Kiyel limanını ziyaret edecektir. 

Alakadar siyasal mahafil, General Göering'in, Ankara 
ricalimizle yapacağı temaslara çok büyük ehemmiyet atfeyle
mektedirler. ....... ~-------
Deniz facialaı birbirini 

takib ediyor --üç vapur battı ve mürette-
batları ile yolculardan 

bir çoğu boğuldu 
Londra, 21 (Radyo)- Nor- 1 

veç bandıralı Venüs vapuru 
şimal deniıinde hüküm süren 
şiddetli fırtına yüzünden bat· 
mıştır. Vapur, uzun müddet 
imdat istemişse de hiçbir va
pur yetişemediğinden müret
tebatile beraber batmıştır. Va· 
purun yolcuları 16 kişi idi. 

Bunların hepsi boğulmuştur. 

Mürettebattan da pek az kim
seler kurtulabilmiştir. 

Şangay 21 (Radyo)- Kan 

Ruzvelt 
Dün beyaz saraya 

taşındı 
Vaşington 21 (Radyo) 

Amerika Cumhur reisi M. Ruz 

velt, dün muazzam bir törenle 

beyaz saraya taşınmıştır. M. 

Ruzvelt, yollarda yüz binlerce 

halk tarafından hararetle al-

kışlanmıştır . 
Amerika Cumhur reisinin 

bu münasebetle kongrede ver· 

diği söylevde, yalınız Amerika 

demokrasisinden bahsetmiş ve 

harici siyasetten hiçbir söz 

söylememiştir . 

• •• 

yan sahillerinde bahn b'r 
Çin vapurundaki yolculardan 
iki yüz kişi boğulmuştur. 

Berlin 21 (Radyo) - Al
man bandıralı Vels adındaki 
İmdad vapuru, tehlikede bu· 
lunan iki vapurun yardımına 
giderken batmıştır. Yirmi bet 
kişiden ibaret olan mürette
battan kimse kurtulamamıştır. 

ihtilıtf 
Bu sefer kat'i ola • 
rak halledilecek 

. ita 1ya'n1 n M. Stogadinoviç 

N••f 43 •ı Belgrad 21 (Radyo)- Yu· 
U USU mi • goslavya başbakanı M. Stoya-

YODU geçti, dinoviçle Hırvat Partisi lideri 
· arasındaki temasların, geçen 

Roma, 21 (Radyo) '....... Nü· haftadan beri devam etmekte 
fus için yapılan umumi ista- olduğu ve Sırp • Hırvat ihti· 
tistikte, lltalya nüfusunun, 43 lafının, bu sefer kat'i olarak 
milyon 286 bin kişiden ibaret halledileceği Zağrepten bileli· 
ol dutu teıbit edilmiıtir. riliyor • 



sahife 2 
- . ,,.. ~· 

~ Zabıta Romanı: 
Sağ ike gömülen 

.. -16 _ .. 
Salonun etrafında kapısı açık halde onun o karanlık kuyu· 

birkaç oda gördü. Bir müddet nun içerisinde yaşaması kabil 
dışarıdan odaların içerısım midir? Zira o• kuyuda yiyecek 
dinledise de hiçbir ses işitme· içecek olmadığı gibi teneffüs 
di, odalara girdi, kaffesini eş- edecek hava dahi yoktur. Fik· 
yadan hali buldu. Midavsın rime kalırsa sen benimle eğle-
başka bir mefruş odada ika- nıyorsun • 
met ettiğini anladı. - Söylediklerinizin kaffesinin 

Başka bir merdivene dahi sıhhatine itikat ederim. Lakin 
gözü ilişti ise oradan üçüncü bu hususta vicdanım emin ol-
kata indikte orasını da hali mak için kim bana Karterin 
görünce kendi kendine dedi ki ölüsünü iÖsterirse ona bin do-
Dama kadar çıkmalıyım; ora- lar hediye vermeğe hazırım. 
dan tekrar her tarafı güzelce - Eğer siz Karterin ölüsünü 
teftiş ederek aşağı inmeliyim görmek istiyorsanız pek kolay-
ki hakikate varıp şu muamma- lıkla görebilirsiniz. Şimdi he· 
nın halline muvaffak olay.m. men mahruk haneye gider, mah 
Hemen Nikola Karter bu fi- zenin bulunduğu yeri kazar, 
kirde iken uzaktan bir ses Orada Karterin ölüsünü göre-
işitti, sadanın sofadan gdme- bilirsiniz . 
sini muhtemel addederek so- - Benim istediğim bu ise 
faya girdiyse de birşey göre- de fakat mes'ele pek a-üçtür. 
medi. Sesin dahi kadın erkek - Sizce Karterin ölmesi 
sesi olduğunu fark edemiyerek şüphelımidir? 
bir müddet esas mes'eleye va- - Haşa, korkarım ki bu 
kıf olmak için durdu, Sesin dahi, faal memur şu müşkü-
ne taraftan geldiğini anladığı latın bu tedabirin kaffesine 
gibi derhal o tarafa giderek f'ağmen oradan halas olmak 
kapalı bulunan bir oda kapı- çaresini bulur diri dahi oradan 
smı açtı ise de başka bir ka- çıkar . 
palı kapıya daha rast geldi. - Ey ishak, emin olunuz ki 
Mezkur kapının yariına yaklaş· ölmüş kimseler bir daha dün-
tığı gibi içeriden iki kişinin yaya avdet edemezler. 
konuşmakta olduklarını anla- - Acaba Karterin dıvarı yı· 
makta gecikmedi. Odanın her kıp taşları toprakları naklede· 
tarafı kapalı olduğundan çok rek bulund1.:ğu yerden çıkıp 

karanlıktı. Fakat Nikola Kar- hemen şimdi buraya gelmek 
ter kendi mahareti sayesinde ihtimali vok mudu!'?. 
odanın kapısını pek çabuk bu- - Zannımca siz aklınızı şa-
larak kapıya yanaşıp kulağını şırmışsınız. .. 
kapıya verdi, iyice dinledise - Hayır, ben aklımı şaşır-
iki kişinin konuştuğu tahakkuk madım, fakat ben Karterin ölü 
eder etmez hemen ellerini cep- sünü topraklar altında çürümüş 

lerine atarak tabancasını yok- yahut ateşler içinde yanıp kül 
lamağa başladı ve her guna olduğunu görmedikçe vicdanım 
felakete ve zahmete amade ve rahatsız olacaktır. 
müstait bulunuyordu~. - Söylediğimi dinleyiniz. 

Farz edelim ki Karter bulun

-9-

iki caniler 
iki kişinin bulunduğu kapı

nın yanı vazih surette söz işi· 

tilecek kadar açık bulunduğu 
gibi onları layıkile görmek te 
mümkündü. 

Nikola Karter dikkatle ba
kınca Moris Kroser ile, ishak 
Midavsın karşı karşıya otur· 

duklarını gördü. Onların arka
ları kapıya doğru bulunduğun

dan CNikola Karter gözükmi
yordu. Moris ile ishak sigara 
içiyorlardı. Nikola Karter dahi 
o esnada bir sigara içmesini 
arzu ettise sigarası bulunma
dığından bu arzusuna muvaf
fak olamadı . 

Karter, birkaç dakika sonra 

Midavs ile Kroser beyninde 

cereyan eden atideki müzake
reyi güzelce dinledi. 

Midavs dedi ki : 
Midavs dedi ki : 
- Acaba Karterin olması 

muhakkak mıdır? Kroser müs
tehziyane gülerek dedi ki; 

- Şayet şimdiye kadar 
Karter ölmediyse bedihidir ki 
yakın bir zamanda bulunduğu 
mevkide terki hayat edecektir. 

- Terki hayat etmesinin ta
hakkukunu arzu ediyorum. 

- Niçin bu kadar telaşla 
tekit ediyorsunuz? Farzedelim 
ki benim tabancamın kurşun· 
ları ona isabet etmedi, acaba 
etrafı güzelce, metin bir haciz 
ile kapalı taşlıktan yakasını 
kurtarması muhtemel midir, o 

duğu binayı yıkabilmek için 
alatı lazımeyi elde edebildi. 
Acaba bir haftadan evvel ora-

da bulunan manii yıkıp taşlan 

toprakları nakledebilir mi? 

- Bu doğrudur. 

- Şimdi Vicdanınızca kanaat 

hasıl oldu mu? 
Biraz .. 
Lakin bu kadar telaşa lü

zu~ yok, siz ikinci bir tehli

keye, felakete maruz olmamak 

için, serian bura.dan çıkmanın 

kolayına bakmalısınız, ben ise 

bir müddet burada kalmağa 

mecburum, zira zuhur edecek 

hadiselere bir nazarı tetkikle 

bakmalıyım . 
- Ah, azizim Kroser, fakat 

benim başka birşey de hatı-

rıma geliyor. Şayet memurini 

zabıta yanmış olan hanenin 
enkazını kaldırıp orayı teftiş 
ederek kuyuya inip Lafon ile 
Karterin cesetlerini orada gö
recek olurlarsa sen ne yaparsın 

- Şu korkunç faraziyattan 
vaz geçiniz, sizi bu gibi fara
ziyeyi derhatır etmenize sevk 
edecek bir cihet görülmiyor. 

- Böyle birşey olması kabil 
değil midir ? 

- Kat'iyen kabil değildir. 

- Şayet böyle birşey olursa 
polis reisi hemen seni derdest 
eder. 

· - Ben daima bu gibi mev· 
Kilerde kendimi:kollarım.~Şayet 
böyle birşeyin vukuunu hisset
sem çekirge gibi uçar yakamı 
kurtarırım . 

- Arkası var • 

(Ulusal!Birlik) 

Dünyanın en mes'ud köylüleri 
- = - =---

Herkeste, küpler do-
lusu altın varmış. 

Amerikaya satılan ayılar, bu 
etmiştir köy halkını zengin 

Fransa' da yeni para deği
şikliği karşısında atman ted
birler arasında, bütün Fran
sız'ların elindeki altın mikta
rını hükumete bildirmek mec
buriyeti de vardır. 

Fakat, gazetelerin yazdığına 
göre, birçok yerlerde halk 
altını hükumetten saklamakta 
ve gizli yerlerd"' muhafaza et
mektedir. 

sırrı ortaya vurduğum için 
belki şaşarsınız. Fakat, gayet 
basit. Çünkü ben gidip şimdi 
bütün altınlarımı hükumete 
teslim edeceğim. Çünkü artık 
harp tehlikesi kalmadı.,, 

Bu adamın· herkesin harp 
tehlikesinden bahsettiği bu sı· 
rada harp tehlikesi olmadığını 
söylemesi, altınlarını ortaya çı
karmasından daha çok hayret 
uyandırmıştır. 

• 

Ceza 
Gören esnaf 
Belediye tenbihatma riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 

21 ikinci kanun 937 

• 
Birinci sınıf mutahassıs 

·Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

raporlar üzerine nakti çeza· Cilt ve Tenasül lıastalıklar 

lara çarptırılmıştır. ve elektrik tedavisi • 
Mücellit· 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 • işbu farkı ödemeğe mecbur· 
dur. 

Saklanan altınlar hakkında 
gene bir gazete şunları anla
tıyor: lzmir sicilli ti- • 

Madde 10 - Ortaklardan 
her birisi şirketten ayrılmak 
h·ckkını haizdir. Bu takdirde 
mevcut emvali şirket piyasa· 
daki fiatlarla ve icap ederse 
ehli hibreye takdir ettirilecek 
kıymet üzerinden üçe ayrıldık
tan sonra geri kalacak ortak-Saint Giron 'daki kadar altın 

hiçbir yerde yok. Buranın ge
çen asırda ticaret için Ame
rika'ya akın eden halkı oradan 
altın • tophyarak gelmiştir, çün
kü 19 u.ıcu asırda Amerika 
baştan başa altın olan bir 
memleketti- Dünyanın her ta
rafından a ' ın eden altın ara
yıcıları burada önlerine gel· 
diği yeri kazmışlar ve altınları 
etrafa saçmışlardır. 

İşte o günlerde Amerikaya 
Fransadan bilhassa bu hava
lide insanların gittiği görül
müştür. Bunların hepsinin 
çuval çuval altınla döndükle
ri düşünülse bu köylülerin 
küplerinde ne kadar çok al· 
tın bulunduğu kolayca anla
şılır. 

O halideki bir banka di· 
rektörü de bu mütaleaya işti-

rak etmektedir. O diyor ki: 
- Oralarda öyle kulübeler 

vardır ki, sahipleri yüzbinlerce 
altın liralık adamlardır. Dene
bilir ki bu havalideki köylü-

ler ancak görünüş ve yaşayış 

itibarile fakir ve zengindir. 
Fakat servet itibarile hepsi 
birdir. Belki fakir görüneler 
ötekilerden daha zengindir. 

- Bu köylülerin hepsin
deki altınların yekunu nedir 
acaba? 

- Muhakkak bir iki yüz 
milyon eder. 

Ve direktörden bu · malu
mat: alan gazeteci "Altınlı 
köylüleri,, göı·meğe gidiyor. 

Fakat, köylülerin hiçbiri 
kendilerinde altın olduğunu 
söylemiyorlar. Yalnız bir ikisi 
ellerinde birkaç tane ziynet 
altını~bulunduğunu söylüyor. 

Fakat, içlerinden biri, kö
yün bütün sırrını meydana 
çıkarıyor ve anlatıyor: 

- Bizim bu havalide yaşı· 
yanların hepsinde küpler do
lusu altın vardır. 

Bunlar bize dedelerimizden 
kalmıştır.~ Dedelerimiz bize 
bu paralarla beraber onları 
muhafaza etmek ve kimseye 
göstermemek sırrını da ver
mişlerdir. Onua için köyde 
kimse ötekinin ne kadar altı

nı olduğunu bilmez. Hatta 
birbirimizi fakir zanneder ve 
şüphelerimizi belli etmeyiz. 

Bu altınları dedelerimiz ne
reden bulmuşlar? Anlatayım: 
Dedelerimizin çoğu buradan 
ayı tutup Amerikaya götürür· 
lermiş. Amerikada ayı oyna
tan veya diğer cambazlıklar 
yapan Fransızlar orada bol 
olan altmlan, çuval çuval bi
ze getirmişler. 

Mesela, ~benim babamdan 
kalma, babama da babasından 
kalma iki küp altınım var. Bu 

caret memurlu
ğundan: 

(Asri eczahane, Bahor Sidi, 
Bünyamin Suhami, Davit Al
gazi şirketi) ticaret unvanile 
Izmirde Irgat pazarında 72 
numarada eczacılık yapan işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1917 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

1: Mukavelename 
· Bin dokuz yüz otuz yedi 

senesi ikinci kanun ayının on 
dokuzuncu salı günü saat on 
raddelerinde ben aşağıya im· 
za ve mührünü koyan Türki
ye cumhuriyeti kanunlarının 

bahşettiği selahiyetleri haiz 
f zmir birinci Noteri Mehmet 
Rıfat Bayraktaroğlunun vekili 
Ahmet Refik Geçtan, İzmirde 
hükumet civarında kain birin
ci Noterlik dairesinde vazife 
başında iken yanıma gelen, 
f zmirde istiklal mahallesinde 
Saçmacı hamam sokağında 23 
numaralı evde oturan Eczacı 
Bohor :Sidi ve lzmirde Karşı
yakada Donanmacı mahalle· 
sinin Zafer sokağında 88 nu
maralı evde oturan Eczacı 
Bünyamin Suhami ve yine iz
mirde Sadullah efendi soka
ğında 23 numaralı [evde ot~ 
ran Eczacı Davit Algazi tak

rir edecekleri gibi tarafımdan 
resen bir şirket mukavelesi 

yazılmasını istediler kendileri
nin kanuni ehliyeti haiz ol
duklarını anladım lzmirde Eş
ref paşada Mahmut ağa soka
ğında 28 numaralı evde otu-

. ran Hasan oğlu Mercan ve 
lzmirde Karataşta tramvay 
caddesinde 188 numaralı ev
de oturan Mehmet Akmansoy 
da şahit ve muarrif sıfatiyle 
hazır bulunuyorlardı bu şahit
lerin şehadete mani bir hal
leri olmadığını sorup öğren
dim bunun üzerine mumailey
him müttefikan söz aldılar ve 
beyinlerinde 18/ kanunuevvel 
1927 tarih ve 291' umumi ve 
69/ 126 hususi numaralı lzmir 
birinci noterliğinden tasdikli 
şirketi hususiye mukavelesinin 
937 senesi ikinci kanun on 
sekiz pazartesi günü şeraiti 

atiye dairesinde tadilen tan
zim edildiğini ~ söylemişlerdir 

şöyle ki: 
Madde 1 - , Şirketin mer· 

kezi ticareti Irgat pazarında 
72 nnmaralı eczahanedir. 

Madde 2 - isim ve ika-

metgahları yukarıda yazılı 
akitlerden her biri Irgat pa· 
zarında asri eczahane unvanı 
altında eczacılık yapmak üze
re tesis ettikleri 72 numaralı 
eczahanenin unvanı (Asri Ec
zahane, Bohor Sidi, Bünyamin 
Suhami, David Algazi Şirke
ti) olarak kabul ve kollektif 
bir şirket akteylemişlerdir. 

Şirketin müddeti 18 ikinci 
kanun 937 den 17 ikinci ka-
nun 967 ye kadar otuz sene 
müddetle devam edecektir. 

Madde 3 - İşbu şirketin 
halen müdürü mes'ulü şüreka
dan Bohor Sidi olup imzası 
şirketi vazetmeğe mezun ve 
şirkete aid muamelattan do
layı mumaileyh mes'uldür. 
Vazı imza selahiyeti müdürü 
mes'ullere aid olup şürekadan 
her biri üçer sene müddetle 
müdürü mes'ul olacaktır. 

Madde 4 - Şirketin ser· 
mayesi (9000) dokuz bin Türk 
lirası olup her üç şerik tara· 

fından üçer bin lira vazedil
miştir. 

Madde 5 - Her sene ka-
nunuevvel nihayetinde şirketin 

hesapları görülüp plançosu 

yapılarak hasıl olan kardan 

şirketin masraflar indirildikten 

sonra geri kalan safi kar üçe 

·ayrılarak şüreka beyninde tak-

sim edilecektir. 

Zarar vukuunda da şüreka 

ayni nispet dairesinde zarar 

ve zıyanı kabul ve ödeyecek
lerdir. 

Madde 6 - Şirket namına 

her nevi umur ve muamelatı 

ticariye ve hukukiye ve uku· 
datı kanuniye bilcümle şüre-

kanın rizasile müdürü mes'ul 
tarafından yapılacaktır. Hiçbir 
şerik şirket namı hesabına 
para ikraz ve istikraz teber
rüata ve eşhası saireyc kefa
lete me7un değildir. 

Madde 7 - Her ortak şir· 
kette çalışmağa mecburdur. 
Ve şirkette çalışmasından do
layı ayrıca bir Üciet isteyemez. 

Madde 8 - işbu şirketin 
bütün ortakları eczahanenin 
bilcümle hukukuna sahiptirler. 
Ortaklardan her biri hariçte 
iş yapmaktan memnu ve her 
bir ortak dikkat ve basiretini 
umuru şirkette sarfetmeğe 

mecburdur. 
Madde 9 - Her ortak hu-

susi masrafı için şirketten 
ayda: ancak yüz yirmi lira ala
bilir aldığı:para yıl sonunda 
hisaba bakıldıktan ve planço 
yapıldıktan sonra hisselerine 
düşecek kardan indirilecektir. 
Her ortağın çektiği para ye
künü kazançtan ziyade olursa 

lara eczacılık şirketine ait her 

türlü hukuktan şirket mukave· 

lesi dairesinde devri alaka 

ve hukuk etmek suretiyle hı· 

rakılacak ve diğer ilri ortağın 

da ödemeğe mecbur oldukları 

bir borç olarak dört ay zar

fında nakten ödeyeceklerdir. 

Madde 11 - Şürekadan 

birisi vefat ettiği takdirde ve

resesi makamına kaim olacak 

ve bu hususta eczacılık nizam· 
namesi ahkamı cari olmakla 

beraber müteveffanın veresesi 

beş sene müddetle murisleri· 

nin hissesine ait kardan his· 
selerini alacaklar_ ve zarardan 

da mes'ul bulunacaklardır. 

Beşinci yılın sonunda sermaye 

ve mevcudat ve emvalı şirket 

ehli hibre marifetiyle takdiri 

kıymet ettirilerek mecmuu kıy· 

metten üçte biri diğer ortak

lar tarafından dört ay zarfın

da vereseye para olarak öde

necektir. 

Madde 12 - Şirketin p müd

deti bittiğinde ortaklar ara· 

sında devamında birlik hasıl 

olursa işbu mukavele yeniden 

uzatılacak ve eğer bozulma

sına karar verilirse eczahaneye 

gerek keneli aralarında ve ge
rek hariçten başkalarının da 
iştirakile müzayede suretile 
devir veya başkalarına satıla
caktır. işbu satıştan hasıl 
olacak para ortaklar arasında 
hisselerine göre ayrılmak su· 
retile bölüşülecektir. 

Akitler başka bir deyecek
leri :olmadığını beyan ve ik· 
ra;· etmeleri üzerine bu muka
velename resen ._tanzim ve 
kendilerine açıkça okunarak 
tefhimi münderecat ve maz
munun talep •ve ikrarı vakıa 
mutabakatı tasdik kılındıkt;;
sonra ziri cümlemiz tarafın
dan imza ve tahtim kılındı. 

Şahitler: İmza ve mührü 
Akitler: imzaları 

T.C. lzmir Birinci noteri resmi 
mührü ve namına Ahmet 

Refik Geçtan imzast 
Umumi Numara: 449 
işbu şirket mukavelesi sure

tinin [dairemiz dosyasında 
saklı 19/ 1/ 937 tarihli ve 449 
umumi numaralı aslına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz iyüz otuz yedi senesi 
ikinci kanun ayının on doku· 
zuncu -sah günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mühru ve namına Ahmet 

Refik Geçtan imzası 
30 Kuruşluk damga pulu 
80 Kuruşluk harç pulu 
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Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı .. tesiri şaşmaz bir - ila~ 
olduğunu isbat etmiştir. 

AS P..i R İ N in tesirinden emin olmak için 

lütfen oA~cı" markasına dikkat ediniz. 

lzmir vilayeti defterdarlı-
ğından: · 

h ~a~ibinin vergi borcunun temini t~hsili için Ahmet ağa ma
ka esı Keten _çarşısında kain 2 sayılı mağaza tahsili emval 
a.?ununa tevfıkan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün 

muddctle ·· d k l d muzaye eye çı arı mış olduğundan almak ve müza-
y~ e şartlarını görmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat idare-
;ıne muracaatları. 15 21 27 129 

Fratelli Sperco JOlivier ve · şü
vRa0pur acentası rekası Limited 

y AL NEERLANDAIS 
SiS KUMPANYASI vapur acentası 

''SATURNUS vapuru 
elye ı· " vm ımanımızda olup 16· 
1-937 tarihine kadar ROTTER- Tel. 2443 
DAM, AMSTERDAM ve HAM- LONDRA HATTI 
BURG için yük alacaktır. "GRODNO,. vapuru 15 ikin· 
i S/S "TBERIUS,, vapuru 14_ ci kanunda LONDRA, HULL 
~.9~.7 doğru beklenmekte olup ve ANVERS'ten gelip yük 

yukunü tahliyeden sonra ROT. çıkaracak ve ayni zamanda 
TERDAM, AMSTERDAM ve LONDRA ve HULL için yük 
H

1

. AMBURG limanlarına yük- alacaktır. 
ıyecektir. "FLAMINIAN,. vapuru 25 

Birinci Kordon Rees binası 

SiS "ULYSSES,, vapuru 22- ikinci kanunda LONDRA, 
l-937 tarihine doğru beklen- Ht:JLL ve ANVERS'ten gelip 
mekte olup yükünü tahliyeden yük çıkaracaktır. 
sonra BURGAS, VARNA ve "THURSO" vapuru 7 şu-
KôSTENCE · · ··k l batta 1. LONDRA ıçın yu a acaktır. ge ıp ve 
SVENSKA ORIENT LINIEN HULL için yük alacaktır. 

KUMPANYASINA "POLO,, vapuru şubatın 

2 l~kı.s "ERLAND,, motörü sonunda LONDRA, HULL ve 
1 1 • k~ 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"ANDROS,. vapuru 20 ikin
ci kanunda beklenilmektedir. 
23 ikinci kanunda ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

"MANISSA,. vapuru 3 şu· 
batta gelecektir. 6 şubata 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAİP 

CORPORATtON 
"EXMOOR,, vapuru 21 ikin

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXILONA,, vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul ,eder. 

PiREDEN AKTARMALI 
~ SERi SEFERLER 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 
~~-CORPORATION 

"EXCHORDA" vapuru 29 
ikinci kanunda PiRE' den 
hareket tedecektir. BOSTON 
ve NEVYORK limanları için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR" vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları için · yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 ,. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD .• LIVERPUL 

"JESMORE,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

Cie ROYALE HONGROISE 
DANUBE "MARITIME,, 

BUDAPFŞTE 
"DUNA" vapuru şubat or· 

tasında beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRA TISLA VA, VI
y ANA ve LINZ için yük ala
caktır. 

~lu n:ı .. a~unda beklenmekte ANVERS'ten gelip yük çıka-
Rc{ yukunu tahliyeden sonra racaktır. ARMEMENT H. SCHULDT-

TTERDAM HAMBURG LINERPOOL HATTI HAMBURG 
~DYNIA ve SKANDINAVYA' " THURSO " vapuru 25 "TROYBURG,, vapuru 30 
1 ı ikinci kanunda beklenilmekte-
:~~~ .arına yük kabul ede- ikinci kanunda LIVERPOOL dir. ROTTERDAM, HAM-

ZEGLUGA 'POLSKA KUM- ve SWENSEA' dan gelip yük BURG ve BREMEN için yük 
l çıkaracaktır. alacaktır. 

PANYASI "DRAGO,, vapuru 15 şu- "GLUECKSBURG., vapuru 

16 
s:~ "LEHiSTAN,, vapuru batta LIVERPOOL ve SWEN- 8- şubatta beklenilmektedir. 

VE
- · 37 tarihine doğru AN- SEA'dan gelip yük çıkara- ROTTERDAM, HAMBURG 
RS DANTZIG GD ve BR3MEN için yük kabul ' ve YNIA caktır. lımanları için .. k 1 eder. 
SERViCE ~~R~;l~~ır. DEUTSCHE LEVANTE-LINIE "MARITZA,, vapuru 28 şu-

ROUMAlN "GALILEA,, vapuru 2 şu- batta doğru beklenilmektedif. 
SiS "AEBA-JUL YA" vapu- batta HAMBURG, BREMEN ROTTERDAM, HAMBURG 

ru clyevm limanımızda olup ve ANVERS'ten gelip yük ve BREMEN için yük ala-
18·1-937 ye kadar PiRE, MAL· çıkaracaktır. caktır •. ------
! ~ v~ MARSILYA limanları Tarih ve navlunlardaki deği- SERViCE MARITIME 
ıçı~l~k ve yolcu kabul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul ROUMAIN 
1 

937 
(~~VdA .. vapuru 27- edilmez. BUCAREST 

• arı ın e beklenmekte 1 • "DUROSTOR,, vapuru 21 
olup PiRE, MALTA ve MAR- o kt 1 ikinci kanunda beklenilmekte-
SiL YA limanları için yük ve Q or 1 KôSTENCE için yük ala-
yolcu kabul edecektir AJ• caktır. 

İkinci Kordonda FRA TELLi l Agih "Vapurların isimleri, gelme 
SPERCO vapur acentalıgw ına Çocuk Hastalıkları tarihleri ve navlun tarifeleri 
._ .. ·· h 1 hakkında bir taahhüde giri-
muracaat edilmesi rica olunur. İk" mute assısı ·1 

ınciBeylerSokağı No. 68 şı mez." 
Telefon: 4142/4221/2663 T l f Birinci Kordon, telefon e e on 3452 2008 • No. 200-

lzmir 3 ncü icrasından: 

Nuriye 1350 liraya ipotekli 
Şevki Bedriye ait Ahmet ağa 
mahallesi Şaphane sokağında 
birinci k~nun 928 sicil kayt 
ve yeni 27 kapı ve 145 sahi
fede 283 cilt numaralı hududu 
planda yazılı yekdiğerine giri· 
lir kapuları ve garp cihetinde 
bir cümle kapılı iki katlı zc· 
mini Foça taş ve çimento dü· 
şeli elektrik ve su tesisatını 
havi beş hangarlı hanın sülü
san hissesinin dört sehim iti· 
barile borçluya ait bir sehimi 
tarihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık artırmıya çıka
rılmıştır. Tamamının muham-
men kıymeti yedi bin bcşyüz 
liradır. Talip olanların muham-
men değerin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası 
veya miJli banka teminat mek
tubu vermeleri ve {ilk artırma 
26-2-937 tarihine müsadif cu
ma günü saat 14 de icra dai
resinde yapılacaktır. Açık ar· 
tırma şartnamesi ilan gününden 
itibart!n herkesin görebilmesi 
için açık bulundurulmaktadır. 

Bu gayri menkul üzerinde bir 
hak iddia edeceklerin ilan 
gününden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile mü-
racaatları aksi takdirde hak
ları tapu sicilile sabit olmı
yanların para paylaşmasından 
hariç kalacaklardır. Satışın 

2004 sayılı kanuna göre ya
pılacağından birinci artırmada 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak· 
dirde onbeş gün daha uzatı

larak 15-3-937 pazartesi günü 
ayni saatta yapılacak ikinci 
artırmada satılacaktır. Satış 
peşin para iledir. Dellaliye 
müşteriye aittir. Vergi borcu 
satış tutarından çıkarılacaktır. 
Üstünde ihalesi yapılacağın 
gayri menkul bedelini verme
diği takdirde yeniden 15 gün 
müddetle artırmaya çıkarıla

rak yapılacak satışla iki bedel 
arasındaki fark üzerinde iha-
lesi yapılan birinci müşteriye 
aittir.Fazla bilgi almak istiyen
lerin üçüncü icranın 937-366 
sayılı dosyasını görmek üzere 
müracaatları ilan olunur. t c:,;A 

37 /366 dosya .-

21 :inci kanun 937 
~----11nwcamıımlll':ıt1m .. rmErmımı ...................... , .. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HaJka na:r kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

. Ve ucuzdu11 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sataş Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARJ(! 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 
, ______ ıı.m.smıırEE ________________ _ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Awupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve· 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

,, ••• , • ... • ·:...: •••• ',• .. t • • ' 

. . . . - ' ' . 
.; .. ..,' • ! ,< ,• . r• f' :• . . .. 

Sı~hat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 Baş durak . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

·- ==· -.. -

·~«:.. 
o!I ıu ~: 

tl 

Pür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 21 lkiinci kanun 937 __, -Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

~ ..................................... 

Rusya, 
se 

okyodaki 
"ırmıştır 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 55-

• Frosini, bir müddet şuursuz bit 
halde kaldı, sonra hüngür hün· 

kgr ağlamasına devam etti Japonya ile R sya a 
leket mü asebat ın 

Paris 21 (Radyo) - Tokyo'dan haber veriliyor: 

• 
eı 

o af ardan dolayı iki ~em
af aya girdiği bildiriliyor 

Rus • Japon münasebatı, ansızın tehlikeli bir safhaya girmiştir. iki hükumet arasındaki eski ihtilaflardan dolayı vaziyetin son 
derece gerginleştiği bildiriliyor. 

Berlin 21 (Radyo)- Son gelen haberlere göre, Sovyet Rusya Hariciye Nezareti, Rusya'nm Tokyo sefirine çektiği telgrafta, 
derhal Japon payitahtını terk etmesini emretmiştir. 

.... t-+----eııaı••--------
ıngiltere için 
kertik kanu 

ecb r· as- Kamutay dün toplandı 
• • za urı 1 __________ _,, ______ __ · Şeker istihlak resmine aid kanunun ikinci 

maddesinde tadilat yapılacak (DofKoper), lngil·z gençlerini 
artık gönüllü olarak as ere git 
melt istemediklerini söylüyor 
Londra 21 (Radyo) - İngiltere rak askere gitmekten tedrici 

Harbiye Nazm Lord Dof Ko- surette vaz geçmeğe başladık-
larını söylemiş ve mecburi as-

per, mecburi askerlik mes' elesi kerlik kanununun, mutlak su-

etrafında verdiği beyanatta rette lüzumlu olduğunu ilave 

lngifü: gençlerinin gönüllü ola- eylemiştir . 

---------~ .. -· .. ·----------Kontrol aris - Tokyo 
Projesi hazır

landı 
Londra, 21 (Radyo) - is

panya işlerine ademi müda
hale komitesi, mütehassısların 
kontrol hakkındaki projesini 
almıştır. Bu pro!e, kontrolün 
nerelerde ve ne suretle tatbik 
olunacağını vazihen göster
mektedir. 

Rekorunu kıracak
lar mı? 

Paris, 21 (Radyo) - Fran
sız tayyarecilerinden Doro ile 
Mikeleni, Paris - Tokyo reko· 
runu kırmak için dün sabah 
buradan uçmuşlar ve saat 
14 te Brindize vasıl ~lmuş

lardır. Tayyareciler, oradan 
benzin ~aldıktan sonra Mısıra 
hareket etmişlerdir. ---..... ___ _ 

U. sosy;tesi bu Karşıyaka 
gün Sancak işi- . vapurları 
ni müzakereye iki vapur bugünlerde 

b 1 
ısmarlanacak 

aş ıyor Konak - Karşıyaka arasında 
işlemek üzere şehrimiz liman -Ba~tarafı 1 inci salıifede

F ransa arasında baş gösteren 

ihtilafın halli için Romanya 

hariciye nazırı M. Antonesko 

tavassutta bulunacaktır. 

lstanbul, 21 ( Hususi ) -

F ransız Başbakanı M. Leon 

Blum, Sancak mes'elesini ya

kından tetkik etmeğe başla

mıştır. Bu tetkikatı yaparken 
M. Blum; bu işin hukuki cep· 

hesini bırakarak siyasi cephe

den bir hal çaresi bulmağa 
çalışmıştır. 

işletme müdürlüğü tarafmdan 
yaptırılacak iki seri yolcu va
purunun Sivan Halter lngiliz 
vapur inşaat şirketine yaptı-

rılması muvafık görülmüştür. 
Beşyüz yolcu taşıyacak olan 
bu seri vapurlar, lzmir'in mü
him bir ihtiyacına. cevab ve-
recektir. Ayni şirket, Akay iş
letme idaresinin yaptıracağı 

vapurları da inşa edecektir. 

lzmir liman işletme müdiHü
ğünün inşa ettireceği vapurlar 
250 şrr bin lira kıymetinde 

Ankara, 20 (A.A) - Ka- ikinci müzakereleri yapılmıştır. 
mutayın bugün Refet Canı- Şeker istihlak ve gümrük 
tez'in başkanlığında yaptığı resmine ait kanunun müzake-
toplantıda adliye 'e gümrük resinde birinci maddede bazı 
ve inhisarlar vekaleti inşaatı tadilat yapılması için Hüsnü 
için bir milyon liraya kadar kitapçı tarafından verilen tak-
taahhütte bulunulmasına güm- rir kabul edilerek madde en-
rük muhafaza memurlarile su- cümene geri verilmiştir. Gene 
baylarının oturmaları için ev bugünkü toplantıda memurin 
yaptırılmasına 25,780,000 lira· kanunun 7 inci maddesine bir 
lık fevkalade tahsisat verilme- fıkra eklenmesine ve su süz-
sine aid kanunda bir değişik- geci işletmesi için altmış bin 
lik yapılmasına dair kanunlarla lira tahsisine ait kanun layi-
şeker istihlak ve gümrük re- hasının birinci müzakereleri 
simleri kanunun da yapılacak yapılmıştır. Kamutay cuma 
tadilata müteallik kanunun günü toplanacaktır. -------.......... ~··· .... 
Radyolarımız Vilayetteki 

Arapça neşriyat Bütün araba te 
alaka uyandırdı • 
Ankara, 20 (A.A) - Ga- kerleklerı ge-

zeteler Ankara ve lstanbul • I tİ) k 
radyolarında yapılan Arapça DIŞ e ece 
neşriyat hakkında Şam' dan Belediye, şehirde olduğu 
aldıkları bir haberi neşredi- gibi, hariçteki arabaların te
yorlar, bu haber Suriyelilerin kerleklerinin de 7,5 santim 
bu neşriyata karşı büyük bir genişliğine çıkartılması için 
alaka gösterdiklerini bildir- Nafıa Vekaletine müracaat 
mektedir. Radyoları olmıyan- etmiş ve bu suretle hem şo-
lar Şam' da ve diğer şehirlerde selerin ve hem de şehir da-
neşriyat saatında radyo maki- hilindeki yolların muhafaza edi-
nesi olan evlerde toplanarak lebileceğini bildirmiştir. 
Türkiye'nin Sancak mf"selesin- Nafia Vekaleti, Belediyenin 
deki noktayı nazarını izah eden bu teklifini kabul etmiştir. 
bu neşriyatı dikkat ve sempati Haber aldığımıza göre, Veka-
ile takibediyorlar. Türkiye'nin let, vilayet kanalile bütün ka-
Suriye vahdetini istiyen konfe- zalara birer tamim göndere
derasyon teklifi Suriyeliler ara- cek ve araba tekerleklerinin 
sında büyi..k bir memnuniyet genişletilmesi için lazımgelen 
uyandırmıştır · tedbirlerin alınmasını bildire-

araşÜl kulesi cektir. 
• Belediye de yakın bir za-

H azirana kadar ik- manda şehirde işliyen bütün 

mal edilecek arabaların tekerleklerinin ge
nişletilmesini ve bu suretle 
hareket etmiyenlerin araba 
işletemiyeceğini ilan edecektir. 

Yalılar semti 

* • • 
Muhtar, Frosininin evinde 

bir müddet kaldı. Fakat daha 
fazla kalmak mümkün değildi. 
Ortalık ağarmadan çıkmak ve 
sefer için de bazı mühim ha
zırlıklarda bulunmak zarure
tinde idi. 

Bunun için, Muhtar paşa : 
- Frosocuğum, kalk -dedi

artık gün doğmak üzeredir. 
Ben gideceğim, daha doğrusu 
gitmek mecburiyetindeyim . 
Seni hiçbir zaman unutmıya
cağım, senin aşkın ile, senin 
aşkından aldığım kuvvet ile 
ızbandutlan en kısa bir za· 
mamanda:mahvedeceğim? Ge
ne buraya döneceğim. ihtiyar 
ve zalim kurd arzusunun ye
rine gelmiyeceğini görecektir. 
Biz, bütün düşmanlarımıza 
krşı birleşeceğiz; mes'ud bir 
yuva kuracağız. Fakat belki 
bu memleketteu de uzakla
şacağız. 

Baydi Frosu.. Allaha ema
net ol!. 

Frosini, htçkınklar arasında: 
- Muhtar, Muhtar.. Beni 

tamamen öksüz bıraktığını 

unutma! :Diyebildi. 
Muhtar, daha fazla dura· 

madı, çıktı, gitti. 
Frosini, bir müddet kapı 

yanında şuursuz bir halde 
kaldı, sonra, kendisini bir ka
nape üzerine attı ve ağlaınağa 
devam etti. 

* * "' Tepedelenli Ali paşanın 
esas itibarile Yanya' da kendi 
müdafaası için mühimce bir 
kuvveti vardı. Pireveze cihe
tinden, şimalden Arnavudlaı
dan, cenuptan ve Yanya mül
hakatından da Rumlardan 
dolayı daima endişe iç,illde 
idi. Bu sebeple her üç. tarafa 
her zaman yetişecek kac:Mr 
silahlı kuvvetleri de vardı. 

Ali paşa, Edirne tedibi 
için Yanya'daki askerden bir 
kısmını ayırdı; yolda da muh
telif yerlerden birkaç kol kuv
vet daha Muhtar paşaya ilti
hak edecekti. Bunun için, 
Muhtar paşanın böylece en 
kısa bir zaman içinde, kuvvet 
başında olarak hareket iwkanı 

sakatlanmasından husule gel
miştir. Elektrik mühendisleri, ve 
diğer alakadar memurlar, ge-M. BJum'a göre; 1921 An

kara muahedesile Sancak 

Türk'leri hakkında gösterilen 

Kültürparkta inşasına baş
lanan paraşut kulesi kazıkları
nın çakılmasına devam edil
mektedir. Son günlerde yağan 
yağmurlardan açılan çukurlar 
su ile dolmuş ve bu yüzden 
dün çalışılamamıştır. Bugün 
itfaiyenin tulumbası ile bu 
sular alınacak ve kazıkların 
çatılmasına başlanacaktır. 

Sabaha kadar ka· ce yarısından fsonraya kadar 
uğraştıkları .. halde te.nviratı te· 

ranlıkta kaldı min edememişlerdir.I 
· Dün gece, şehir elektrik ten- Karanlık devam · ettiği mü· 
viratının bir kısmı arızaya uğra- ddetçe ·tramvaylar' işlemiştir. 
mış ve hükı1metönünden Güzel- Karanlik yüzünden bütün 
yalı'ya kadar bertaraf karanlık yalılar halkı dün gece bizar 
içinde kalmıştır. bir halde kalmıştır. 

temin edildi. 
Muhtar paşa, mütad hilafı· 

na olarak bu sefer hazırlıkla· 
rında çok meyus ve muketter 
görünüyordu; halbuki Muhtar 
daha dünkü seferlere çok bü
yük şevk ile giderdi . 

Muhtarın bu defaki haline 
halk içinde anlamıyan çoktu; 
fakat Frosini mes'elesini bi· 
!enler, bu durgunluğun da ha· 

kiki sebebi tayin edebiliyor· 
lardı. 

Maamafih Muhtar, babası 

Tepedelenli Ali paşa hilafına 
olarak iyi bir baba idi. Ba· 
basının kendisini nasıl bir 

akıbete sevke çalıştığım bilen 
Muhtar, şimdi çocuklarını ve 

meşru zevcesini de düşünü· 

yordu. Babasının kazdığı çu

kura düşerse, bu çocuklar, 

senelerce beraber yaşadığı ve 

çocuklarının annesi olan kadın 
ne olurdu?. 

Frosiniye, mukadder olan 

akibetin bir nevi de bunlara 

mukadder demekti! 

Muhtar, ruh itibarile kah

raman ve vazife·sever bir 

gençti. Bütün Öu müşküllere 

rağmen askeri vazifesini bir 

türlü ihmal edemiyordu. Onu 

müteesir eden nokta, babası

nın beslediği kötü niyetti. 
( Arkası uar) 

üzüm kongresi 
toplanıyor 

lktısad Vekaleti 
üzüm nümuneleri 

istetti 
İktısad Vekaletinden şehri

miz ticaret odasına gelen bir 
tahriratta Ankara'da toplana
cak olan üzüm kongresi için 
şehrimiz ihracat tacirlerinin 
dış ülkelere yapmakta olduk
ları üzüm tiplerinden nümune
ler istenmiştir. 

Oda, bu nümuneleri ihra· 
catçılardan istiyerek ihzarı.ta 
başlamıştır. 

Üzüm kongresinde üzüm 
tipleri en esaslı bir mev

zu teŞkil edecektir. Zira, her 
ihracatçının üzüm tipi ayrı, 
ayrıdır ve numara üzerir.e de
ğildir. 

Haber aldığımıza göre, üzüml 
kongresi için şehrimiz ticaret 
odası bir rapor hazırlamağa 
başlamıştır. 

Ticaret odası genel sekre
teri doktor Mehmed Ali Eten 

teminatı, Milletler cemiyetine 
devredilmek suretile idare edi
lebilir ve bu işi Milletler ce
miyeti üzerine alabilir. Bu su· 
retle lskenderun limanından 
Türkiyenin istifade edebilmesi 
temin olunacaktır. 

ol ac n' .t ır. Bu vapurların veri

lecek p~. alan için dövizin na

sıl temin edileceği tetkik olun

maktadır. Sivan Halter şirketi 

direktörlüğünden şehrimizdeki 

alfıkadarlara gelen bir mek
tupta döviz mes'elesinin ya
kında halledilecc ği ve Konak 
Karşıyaka arasında işliyecek 
vapurların inşasına başlana

cağı bildirilmiştir. Bunun için 
yakında mukavele imza edile
cektir. 

Yapılacak ola;1 paraşut ku
lesinin içinde bir beton mer
diven ve bir de asansör bu
lunacaktır. Istiyenler asansörle. 
veya merdivenle kuleye çıka
bileceklerdir. Kulenin üç bal
konu ve dört kabinesi ola-

Tahkik ettiğimize göre; arıza Bu gibi arıza sabaha kadar bu raporu hamilen kongreye 
Karataş yer altı kablosunun dağılmamıştır. 1 gidecektir. 

M. Blum; pek eski olan 
Türk • Fransız dostluğuna fev
kalade bir ehemmiyet vererek 

(Sancak mes'elesinin her iki 
taraf için de müsaid bir şe
kilde halline çalışmıştır. 

M. Blum, tarafımızdan teklif 
edilen konfederasyon şeklinin 

kolay tatbik edilmeü bir şekil 
olduğunu beyan ile bu husus
taki düşüncelerini de ilave 
eylemiştir. 

____ .. ··--·--
Bir sermayenin oda- _ca_k_tı_r. _______ _ 

yatak, yorgan ve kanape min
sında yangın çıktı derleri yanmıya başlamıştır. 

Dün akşam Tepecik'te Sür- Etfaiye derhal yetişerek yan-
meli sokağında Zeliha Zehra- gını söndürmüştür. Tahkikata 
nın kira ile tuttuğu 54 numa· göre yangının sebebi dikkat-
ralı umumhanenin üçüncü ka- sizliktir. Bu yangın yüzünden, 
tından yangın çıkmıştır. Yan· bütün umumhanelerde bulu-
gın, burada oturan sermaye nanlar büyük bir korku geçir-
Bedriye'nin odasından çıkmış, mişlerdir. 

..................... llQ._ .............................. mıl ....... . 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mükellefin 

ismi San'atı 
Hilmi gazınocu 
Hakkı kahveci 
ve Hilmi 

Ticarethar.enin 

Mevkii 
lnci kordon 

,, 
" 

No. Senesi 
374 934 
422 943 
424 

Tarholunan Resen takdir komisyon 
vergı kararı 
Lira K. Tarihi No. 

10 00 28/7/936 2028 
3 08 8/10/936 2073 

" " " ,, ,, . ,, 11 62 ,, " 
Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına Alsancak Şbbesince hizalarında gösterilen vergi-

ler tarholunmuş isede kendilerinin nerede bulunduklarının bilinememesi hasebi le teblit maka· 
mına kaim olmak üzere keyfiyet usulüne tevfikan ilin olunur. 203 


