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lnf ilaklarlnı ki 
le-,· tertip etmis 

p ' ar 2 5 ( Ra 1 ) ) J ır 
~aı le "1 1. ıbo da \ t ku g- '· 
it" >ml :ı hı 1 ,.1 ı ııın Üal-
k . 

ıı kc nııtt c e1 ı tm nfıı oan 
it rtıp t dıldı• r ı )' ı )'<.:r A) ni 
W t huı dol ıkı a, ı \\ 1, 
g'f'tH b 1 k mı. \ ılt ı tarafın· 
<l~ıı t 11 P \ dı u suikac;<lll' 
Stılkll r ı L g ıa rını onun 
cıldunılı <·k r Jı\rıni km I<. 
d }or 

er 
Kaz.anan/ rın mükiı· 
fatları teı zi ediliyo1" 

AnkarJ. 25 (Husu::;i) Bı-
,. rıc.ı l"I ı leri h kü<.-nk !>dt at 
lnı er~i ınde m dalya \ t"" ik
'Ydmıyt· knzdna11ların ııılikafat· .... 
l~rı, sahiplerine vç-rilm<:-k lizerc 
aıd oldukları vilayetlere gön· 
el:• ilınıştıı 46 " la> et sanat· 
karından ~50 sine rr :tdal)a 
q~1ne<lt'11 hin im .ıa mii: 
kafatı veıilmi tir 

Vılıi}etlcrde lt'r b"t•· k" "k , u un 
uçu .. "~!ıat erl ahını toplıya- ı 

rak, kuçuk sanatların iktısadi 
hayatımızdaki ehemmiyetli ve 
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.. Karadeniz.de 
'iiddetli fırtına hüküm sü. 

iki vapur karaya 
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Paris, 25 (Radyo) 

Cun1a1·tesi günii akşamı 
Türl~iye Hariciye Ve
kili 1·. Rüştü _4ras 1la 
F, ansa hariciye nazırı 
İvon Delbos arasında 
vukubulan hususi te
maslar neticesinde her 
iki tarafın, S,.ancak me
selesinde rnutabık ka/. 
dıkları anlaşılmıştır. 
Fransa hariciye nazırı 

M. İvon Delbos, iki de
legasyon arasında /ı "sıj. 
olan itilaftan F·ransa 
basbakanı M.~ L on-

v 

- ~ 

a Z' 
arzusu dahilinde An
takya ve İskenderun.' a 
tam bir muhtariyet ver
mektir. Tarafeyn ınu
rahhasları, bugün tek
rar toplanacaklar ve 
mutabık kaldıkları hu· 
susatı uluslar sos.yetesi 
konseyine arzederek ol-
vechile karar istihsali-

• 
ni bildirecektir. 
Son gelen haberlere gö

re, Sancak mıntakası, 
gayri askeri bir mınta· 
ka haline ifrağ· edile 
cek ı·e Suriye'nin, San· . 

Blunıu haberdar etıneh cakla olan alakası ta· 
üzere liyona gitmiş ve mamerı kesilecektir. 
oraya gelmiş olan baş Uluslar sosyetesi kon· 
bakanla sureti itilaf seyi, bugünk .. celsesin· 
hakkında müzakerede de Sancak meselesi hak· 

• • • ıy e etı n 
ir Türk Fra 

r ya r 

H·tıer 
Mayısta Londra'ya 

gidecek 
Londrn, 25 ( Hususi ) 

Stı:ır gazetesinin haber verdı-
. ğine göre, M. Hitler, 30 Ka· 

nunusanide veı eceği söylevdt", 
lngiltere kralı 6 ncı Jorj'un 
taç giyme merasiminde haıır 
bulunmak üzere •Mnyısta Lo 
dra1ya gideceğini d<> söyli; c>· 

crktiı. - .... ~-
Teşvik· Sanayi 

kanunu 
. •·a:.--

Kanunun meriyetten 
kaldırılacağı doğ· 

ru değil 
Ankara 25 (Hususi) Alfı· 

kadar makamat, teşviki sana· 

yi kanununun kaldııılaca~ınn 

dair olan haberle ı i tckıip et· 

mckte ve t>konomi bakanının 

l u lıususta Knmut. )da \erdi 

ği izahatı h:üırlalınak\(ldır bulunarak, sancak hakkındaki ·şekli kında Türkiye ve Fransa delegasyon· 
halli M. Leon Blrım'a kabul ettiı miştir. /arının projesini .tasdik edecek ve bunu 
Sancak mes'elesi için iki delegasyonun müteakıp resmi bir tebliğ neşrede1·ek. 
mutabık kaldıkları şekir, Türltiye'nin' konseyi en çok işgal Devamı 4 üncii sahifede 
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General Dil 

Esa.-;cn huO"linkiı kanun, n
nınmış olan muafıv tl ı n 
19 ~2 ye kadnı drvamını rmir 
bulunmaHadır. 

• 
mılli rollerini zah ve ına 'al
)alaıla miıkafotları t<vzi ede 
ccklt"ı d;,, 

ediyor, as 
A 

erı 

' Emir Abdullah'ı 
ziyaret etti 

Londra, 25 (Radyo) Fi· 

s ya'da 
•Şiddetli mu~arebeler 

1 
oluyor 

İstanbul 25 ( Hususi ) 

ya 
listin' dl' ki İ ııgiliz askeri ku
mandanı general Dil M.wu. )'i· 

şuia'ya gıderck Emiı Abdul· 
lah'ı ziyaret etmiş V<' urnn 
müddt>t konuşmuştur. 

1 Diin, Alfonsun doğum giinü 
vıldonüınii olduğundan, Mad~ 
; ıd'de çok siddetli nmhar<"he 
lu cere)~rn ehnıştir. 

tı aJ vckaltti, saı ayiın inkişafı 
ile bt-raber, lt•knık clemanlaı. 

ve bıllıassa usta ve kalfa amc 
lelerin yctiştirılmesinı temin 
maksadıle bir kanun projesı 

hazırlamıştır. 
Kanun, sanayide muayyen 

snrtlar dahilinde çalı,.an l'lÇİ· 

lrı in tdmik ) etiştirilmelcrincle 

sanayicilere bazı mükellefiyet· 
ler yüklemektedir. 

Kanunun eshahı mucibcsin· 
de deııiliyor ki: 

"Sannyilrşmr, Türkiyc'd"' 
biituıı \ ntandaşlaı m bcı aberce 
çalı ına ıı ı i1.:ap dtiı en bir 
hedcftır. Bu hedefe varabilmek 
; alrıız hükumet;n i~i değil, 
{Devamı 4 üncü sahifede] 

Japon askerleri 
Tokyo 25 (Radyo) - Ja· selcrden bir kabine tt kil 

ponya imparatoru, kabine ih-
til5f ı münasebeti!(· ıhtiyaı 
diplomat Sayoncuyu d:wet 
etmiş ve buhran haki-.. Pdn 
fikrini sormu~tut. 

Sayoncu, partilerle hiç mii
nnsebeti olmıyan bitaraf kııu 

edilmesini tavsiye C) lemi..,tİl 
Son gelen haberin, huhrn· 

ııııı drwun ettiğini bildirmek· 

tt:du 
Askeri parti, orduya tama~ 

mrn hakim bir vaziyettedir. 

••• 

a 
a ka arı 

Kalııre 24 (A.A) M• ır hava 
kulübü tarrfındnn tertip edilcnl 
ve 22 Şubatta başlıyacak olan 
hava müsabaka'.~r~na bırı ka_ \ 
dın tayyareci Lutfıye El Nnd1 
olmak iizere iki Mı"ır'lı, 17 

1 

lngiliz, 17 Fransız. 5 Alınan, 
2 'Avusturyalı. 2 l..d. 2 Bel 
ı.-ıkalı, 2 Rornrııı)alı, 1 S ·riydı 

1 ve 1 de Çekoslovakyalı toy· 
yareci işthak edecektir. 

--t'.\".ı•. 

Ziyafet· 
Ccnrue. 24 (AA) Yu· 

goslnv}t& nm Paıis dçi--ı M 
Puriç, bugün, Fransa, kuçük 
antant \ e Balkan antantı mü· 
messillcri 
vermiştir 

şerefine bir zivof<'t , 

Gr:• e yaı ısından Laşlı) an 
topçu at i, sehri harap c t· 
etmi~tir Pek çok kim-eler c l 
mü'>tiir Bir obüc;. gnzetc <'l e 

Sabık kral Al'fo,,s 
rin çadırı yamnd:t pat lamı' 
(Devamı 4 üncii sahif eı · 



tabanca nerede ? 
Sağ taraftaki cebimde. 
Öyle ise kendi elinle 

tabaneayı çıkar ve bana tes
lim et, li •kın parmağını taban· 
canın t _;ine basma. iyice 
anladın mı? 

- Evet anladım. 
Midavs elini uzatarak taban

cayı çıkarıp Kartere teslim 
etti, Karter dedi ki: 

- Başka silahın yok mu? 
- Hayır! 
- Çok güzel. Şimdi Kroser 

ben bu ane kadar senin ar
kadaşınla meşgul idim, fakat 
gözlerim sana bakıyordu. Sa
kın senin vehim ve hayalin 
seni aldatmasın . 

- Hakikaten bana ihanet 
ediyorsun Karter, ben senin 
söylediğin sözlerin kaffesini 
ciddi olarak telakki ediyorum, 
kurtulmak için hiçbir çare dü
şünmiyorum, fakat rica ederim 
yüzünüz;.in kanını ) ıkamak için 
çeşmeye gidiniz. 
- Acayip, senin çocukca ya· 

pacağııı hile bu mudur? Sus. 
Bir daha konuşma. Sonra el
lerini cebine sokarak iki tane 
demirden kelepçe çıkardı, Mi
davsa yaklaşarak dedi ki : 

- Biliyor musun bu nedir? 
Kroser cevap verdi: 
- Evet biliyor, çoktanberi 

bu demirlerle arkadaştır, 
- Kroser, sen sus, Midavs 

haydi sen şu de mirleri al ken
din ellerini ııkıca kelepçeye 
koy. 

- Hayır, hayır, ben ölece
ğimi bilsem, böyle bir zillete 
irtikap etmem. 

- Şayet ıen yapmazsan ben 
de şu tabanca ile seni öldü
rurum. Midavs bunu işittiği 

iibi derhal kelepçeyi aldı, el· 
lerini sıkıca ba&-ladı. Karter 
dedi ki : 

- Çok güzel İş iÖrdün. 
Sonra bir başka demir çıka

rarak dedi ki: 
- Al bununla dahi ayakla

rını bağ!, ıakın birşey söyli· 
yerek bana mukabele etme. 

Midavs o kelepçeyi dahi ala
rak Karter, onu ve şeriki olan 
Morisı.Kroseri şiddetle taras· 
ıut ettiği halde ayaklarını Kar
terin •gözü önünde demir ile 
batladı. Midavs başını kaldır
dıtı ribi Knrter, onun &ya
ğından çekerek arka ı üzere 
düştü. Karter al ylı bir eda 
ile dedi ki: 

- Şimdi rahat otur, ayak 
üzerinde durm ktan da kur
tuldun. 

Sonra Kroserc bakarak de
di ki : 

- Şimdi sıra s na geldi, 
- Bana mı? Hakikat öyle 

mi? Ne yaµmak: istiyorsun. 
- Yerinden kımıldama, bil· 

miş ol ki ıayet yerinden ha
reket edecek ol ursan JU tabanca 
ile ilenin hayatına kasd ederim 

anladın mı? 

- Emin ol, hiç ·hareket et· 
miyeceğim, 

- Söylediğimi dinle 1 
- Bilırsin ki sana kat'iyen 

muhalefet edemem. 
Karter, Kroserin arkasından 

gelerek bir kelepçe çıkarıp de
di ki, sol elini uzat, sağ elini 
başının üz·rinde tut. 

Kroser, Karterin dediklerini 
yaptı. Kaıter, Kroserin sağ 
elini kelepçeye koydu. Sonra 
da ıol elini. .. 

(UlusarBirlik) 

- Şimdi ktlepçede olan 
!erini arkana koyabilirsin. Na
sıl rahat mısın ? 

- Bu lütfünüze teşekkür 
ederim. 

Şimdi beni dinle, Kroser. 
- Seni dinliyorum!. 
- Senin ayaklarını da ke-

lepçeye koyacağım, sakur bana 
~arşı mukavemet, mukabele 
etmeği derhatır etmiyesin, zira 
hiçbir vakıt muvaffak olamaz
sın, ellerin kelepçede bağlıdır, 
ayakların da kelepçeye girecek 
anlıyor musun? 

- Evet, fılhakika senin esrar 
keşif etmekte ınehareti kami
len var. 

- Şayet sen kurtulmak is
tersin ve böyle bir zan ve ha
yale zahip olursun, kendini 
aldatmış olursun. Bilmiş ol ki 
böyle bir fikre düşersen seni 
sol ehmle yakalar, sağ elimde 
dahi tabanca mı tutar senin 
arkana doğru sıkarım. 

Ka,ter ihtiyatla bükülerek 
gözlerilc Kroscri tarassut ede
rek ayaklarını demir kelepçeye 
koydu. işini bitirdikten sonra 

- Şimdi, sen .hiçbir vakit 
şu metin, muhkem kelepçeleri 
açamazsın, nafile uğraşma. 

- Kat'iyen ben bu hususta 
uğraşmıyacağım, zira senin 
gözlerinden asarı şer açıkça 

görünmektedir. Çaresi olmıyan 
birşey için uğraşmak abestir. 
Ben bugün kaza ve kaderin 
hükmüne razıyım . 
- Hakikati itiraf ettin. Şim· 

di söyle bakayım, kaç tane 
silahın var. 

- Doğrusu kaç tane silahım 
olduğunu bilmiyorum. 

Karter, Kroserinl ceplerini 
aradı ise ikisi küçük birisi bü· 
yük olmak üzere üç tane ta· 
banca buldu, tabancaları Kro· 
serin cebindn çıkararak, sak
ladıktan sonrııa: 

- Kro!ler, şimdi ıurada bir 
köşede oturııcak mısın? Yoksa 
arkadaşın Midavs gibi seni de . . 
yere mı ıereyım, 

- Sen bilirsin. 
Kroser dıvarin bir köşesine 

çekilerek orad büzüldü. 
Nikola K rter, o mahir, faal 

polis işini bitirdikten sonra 2 
şaki, cani rezile hiddetle bQ
kıp, kendi muvaffakiyetinden 
dahi son derece mesrur ol rak 
dedi ki: 

Sık çam dallar nın kapadı
ğı bir yol. Bur sı, Avusturya 
hududunda, Bavyeranın bir 
köşesi Bcrch1 esgaden (Beı h· 
tesgaden)c giden yoidur. 

Berhtcsgaden, Hıtlerin Ber
linden uzaklaşarak, birkaç 
gün geçirmek istediği zaman 
geldiği yerdir. 

Hitler, burada kız kardeşi 
Raubal'in köşküne gelir. Bu
rası büyük Lıir köşktür ve 
köyün en güzel yerindE-dir. 
Fuhrerin geldıği zaman Berh· 
tesgaden yolu otomobil ve 
arabalarla işler. Çü kü ken· 
disile göıüşmek ıçın bütün 
devlet lldamları oraya gelir
ler. 
-----------
İzmir sicilli ti-

caret memurlu
ğundan: 

lznıirde Halimağa çarşısında 
50 numarada çuval, kanaviça 
vesaire üzerin~ ticaret yapan 
Abdullah Ömer Mıdillili :ve 
ortskları şirk~tinin 14-9·936 
tarihile tasdikli sirküleri tica· 
ret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1854 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik ir.uası. 

1: Sirküler. 
Şimdiye kadar lzmirde Ha

limağa çarşısında 50 numaralı 
mağ zada. 

Abdullah Ômer Mi
dillili ve ortakları 

Unvanı altmda icrayı ticaret 
etmekte idik. Bu defa soyadı 
yasasına ıöre ortakların isim 
ve imıalarınd değişiklik olup 

firmada ve şirketimizde baı· 

kaca hiçbir dciişiklik olmadı· 

ğından şirketimizi ilzs.m edecek 

olan bilumum ukud ve mua

melatta eskisi gibi ortaklardan 

her ikisi bir ar dı olmak üzere 
şirkt>t namına imz edecekle· 
rinden ortakların aşağıda ör
nekleri yazılı imzalnrının göz 
önünde bulundurulmasını dıler 
yüce saygılarımızı ııunarız. - Bu rece çekmiş olduğum 

zahmetler çok şükür boşa git
medi, karşımda duran şu şa
kiler, kendi ayal!.ırile tuzağa 
düşmüş, !irkat ettikleri paralar 
benim elime geçmiştir. 

Abdullah Ômer ve Midil
lili ve ortakları 

Tüccardan ve ortaklardan 
Mehmed Fevzi Seyrek şu su

retle imza edecektir. M. 5,.yrek. 

Yazıhanedeki sandığı açıp 

paraları cebine korken Krose
!esini işitti ; 

- Karter; her kalbin bir gü· 
nü var değil mi ? 

Karter, Kroıerin sözlerine 

ehemmiyet vermiycrek }Oldan 
geçen birisini çağırdı ve polis 
merkezine gidip, Karterin acele 
birkaç polis istediğini söyle· 
yiniz dedi. 

Polis müdürü Mekaloski po· 
lisleri gönderdi. Karter, bu iki 
caniyi memuri i zabıtaya t-.:s
lim etti. 

Karter, istirahat etmek üzere 
hanesine giderken, ishak Mi
davs ile Moris Kroser de ken
di mahkumiyetleri endişesile 
fevkalade bir ıstrrap içinde 
yaşayorlnrdı . 

- BiTTi-

Tüccardan ve ortaklardan 
Mehmet Nebioğlu şu suretle 
imza edecektir. M. Nebioğlu. 

Tüccardan ve ortaklardan 

Abdull h Ömer Mıdillili şu 
~uretle imza edecektir. A. O. 
Midillili. 

Ortaklardan Sal mon Mayiş 
şu suretle ım7a edeceklir. 
S. Mayiş. 

Umumi No. 7784 
Hususi No 8/232 
Mnhallinde okunup manası 

anlatılan bu 14 Ey'ül 936 ta· 
rihli sirküler altınd ki imzala
rın zat ve hüviyetleri dairece 
maruf lzmirde birinci belediye 
caddesinde 27 No. lu mağa
zada tüccardan bay Mehmet 
Fevzi Seyrek ile ayni caddede 
23 no. lu mağazada tüccardan 
bay Mehmet Nebio"lu ve 

.:1 

Bu suretle, Brchtesgadeııe 
Ber lınin şubesi adı veı ilebilir. 
Hat...i!<aten, Göring, Göbds, 
Hess gibi Hitlt:rin en yakın 
iş arkada?la ının haftada bir 
kaç gün buraya gelip gittık· 
)eri veya burada kaldıkları 
görülür. Bazen burada toplan· 
tılar da yapılır ve adeta hü
kumet merkezi o an için ora· 
ya nakledilınişt ir. 

H tler, kö~künde BC'rlin'le 
dP daima h ıı as haliP.dtdir. 
Yaz.ı odasında bulunduğu za· 
man ek')t: riya tel fon b şm
dadır ve dama Berlın'le ko· 
nu!;arak emirlt:r vermekte ve 
sualler sormaktadır. 

Hit er, burası ıı o k;ıdnr 
çok sever ki, Alman hükumet 
n:islıği işlerini tamamen ora
ya nakletm ğ"i bile düşündüğü 
söyleniyor. 

Ayni şekildeki bir şayiaya 

göre, Hitler, hükumet reisli· 

ğini General Görin'ge bıra· 

kacaktır. Bununla ilk ihf mal 

arasındh bir münasebet oldu

ğu düşünülebili{. Berhtesga· 

dene getiremiyecek olan Hit

lerin buradan ayrılmamak ıçin 
hükumet işlerini idareden 
çekilmeyi düşündüğüne ihti
mal verilebilir. 

Hitler, burasını niçin bu 
kad r çok düşünmeği sever 
olması ile izah ediyorlar. 

Almanyanııı uzak bir köşe
sindeki bu sakin yerde iste-

diği gibi sessiz bir yer bul

muş oluyor. Bun , sakin bir 

kafa ile çalışmak için ihtiyacı 
vardır. 

Hitler, köşkünde, günleri 
gayet sakin ve muntazam bir 

hayatla geçirmektedir. Çalış

ma ve istirahat sutleri ölçülü 

ve nizamlıdır. Bazan, dışarda 
dolaşın le ıçın, köşkünden 
çıktığı da olur. 

Hitler bu sene yılba~ından 
evvelki günlerini gene Bere· 
hteşgadendeki kö~künde ge
çirmiştir. Bu münasebetle, 
/Devamı 4 üncü salıi/edeJ 

ayni caddede 21 no. lu ma
ğazada tliccnrdan bay Abdul
lah Ömer Mıdillili ile lzmirde 
Halimağa çarşısında 50 no. lu 
mağazada bay Salamon Ma
yişin olup münderecntını ka
bul ve ikrar ettikten sonra 

bizzat vaz eylediklerini tasdik 
ederim. 1936 senesi Eylül nyı· 

nın on dördüncü Pazartesi 
günü. 

T. C. lzmir üçüncü noteri 
Tahsin Amur resmi mühürü 
ve vekili Ali Raif Günyer 
ıınznsı. 

Umumi No. 7785 
Hususi No. 81232 
Bu sırkül(·r nushasımn d ire 

dosyasında saklı 7784 umumi 
no. lu aslına uygun o duğu 
tasdik kıln,dı. Bin dokuz yiiz 
otuz a'tı sene-si Ey ili ayı ın 
on dördüncü pnzarteci gi' nü. 

T. C. lzmir üçüncü noteri 
T .:ıh sin Anı ur rpsrnl mühürü 
ve namına Ali Raif Giinyer 
imzası. 14 Eylül 1936 

1 kuruşluk •Jamg~. pulu 
20 k ınışlL•k h rç pu' ı 

10 kuru luk tayyare pulu 

• 
lzmir sicilli t ·-

caret memurlu 
ğundan: 

İzmir' de Halimağa çarşısın
da 50 numarada çuval ve 
kanaviçe ticaretini yapan Ab· 
dullah Ömer Midillili ve or· 
takları şirketi sermayesının 
tezyidine mütedair mukavele
name ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicılin l 920 numa
rasma l ayt ve tescil edıldıği 
ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1: Mukavele 
Bin dokuz yüz otuz yedi 

yılı kanun5ani ayının on st'ki
zinci paz rttsi günü saat on 
dört r ... J ·leriııde lzmirde 
B.ıhç li r hanında kfıin dai
n sinde" ifayı v z fe eden lz
m; r ikınci not ri Emin Erc
ııer'ın ezantıne mebrıu vuku 
bulan talep ve dav1.: t üzerıne 
mum· ileye niyabeten b~n a§a· 
gıda imza ı mevzu mezkür 
d ire başkatıbi Raif Giray, 
hm r<le Halim ı:ğa çarşısında 
50 ııumar.ılı ticarethaneye git
tiğimde orada hazırlar olup 
zat ve hüviyetleri, lzmir Karşı
yaka Soukkuyuda T rnmvay 
caddesinde 44 numarada otu
ran Fuat oğlu Hakkı Ceb~ci 
ve lzmir ismet paşa mahalle
sinin Dündar sokağında 30 
numarada Davi oğlu Israel 
Eskinazt tarif ve şehadetleriyle 
teayyün eden ehliyeti kanuni· 
ye ve nizamiyeyi haiz bulu
nan, lzmirde belediye karşı· 
sında 4-6 numarada kain 
"Hiiseyin izzet Akosman ve 
Mehmet Fevzi Seyrek,. unvan
lı şirktt namına dairemiz 936 
senesine ait vesaik dosyasında 
1/144 sıra numarasında saklı 
Izınir üçiincü noterliğinden 
musaddak 31 ağustos 936 
tarihli ve 7346 numaralı ıir· 

külcre müsteııiden tek başına 

imz etmeğe izinli ,eriklerden 

Mehmet Fevzi Seyrek tirlceti 

mezkureye izafeten ve yine 

lzmirdc belediye civarında 16 
numaralı mağazada ticaret 

eden Mehmet Rıığıp Nebioğ· 

lu ve yine ayni mahalde 25 
numaralı mağaz d ticaret 

eden Abdu11ah Ômer Midilli-

li ve Izmirdc Halim ağa çar· 

şısında 50 numarada ticaret 

eden Salamon Mayiş kendi 

namlarına esaleten anlatacak

ları gibi bir zeyli mukavele

name yazılmasını istemeleriyle 

yukarda isim ve adresleri ya

zılı şahitlt'rin yanlarında ken

dileri!lden sorduğumda mütte

fıkan söze başlıyarak: lzınir 

ikinci not<:rliğir.ce resen tan

zim ve tasdik kılınmış olan 

5 şubat 936 tanhli ve 1792 
umumi ve 2/91 hususi numa
ra11 mukavelename mucibince 

aralarında h.sis ettikleri "Ab
du'lah Ömer Mıdıllili ve Or
tokları,, ur vanını ta,ıynn kol
k kt ıf şirketi sermayesının 

c ğ 't iması husu unda aşağı
daki şar 1 r .d ı'r sinde bir 
zeyı m k:ıvele akttetiklerini 
bt'yan etmışlt r lir. 

M. 1 - Yukard sozu ge
çen "Abdul!nh Ömer Mıdillili 
ve Ortnklnrı" unvanlı şirketin 
esns mukavdenamesinin seki· 
zir:ci maddesinde ya1ılı ş!rket 
scrmayc~ınc sr-rıkluden Ab
d r l ic.lilhli, Mc a t 

25 ikinci ldnun 93i 

Karantinada eski kapı 50-

kağında 7 numaralı hane sa
tılıktır. Üç kat iizerine on 
odası vardır. Her katın t çbi
zatı ayrı olup icabında ayra 
ayrı kiraya verilebilir. Halen 
otuz lira kira getirmektedir. 
Su ve elektirık tesisatı mev· 
cuttur. Almak istiyenler ihra· 

cat gümrüğü tahrirat katibi 

Sezai'ye bnsvursun. 

Birinci sınıf mutahassıs 

• r. emır 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasiil hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci be) ler sokağı-

Elhamra sin-: nası arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

. " 
ı g 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Ragıp Ncbioğlu ve "Hüseyin 

izzet Akosman ve Mehmet 

Fevzi Seyrek,. şirketine izafe

ten hareket eden Mehmet 

Fevzi Seyrek taraflarından 

her biri ikişer binden altı bin 

lira ve Salamon M yi tarn

fından d 1500 bin be~ yüz 

lira olmak üzere ceman 7500 
yedi bin beşyüz Türk lirası 

ilave edlimiştir. 

M. 2 - Yukarda sözü ge· 

çen tarih ve numara ı y ıılı 

esas mukavelenamesinde şe

riklerden Me~met Fevzi Sey· 

rek tarafından konulduğu ya· 

zıh ıcrmayenin mumaileybin 

şahsına aidiyeti olmayıp tem 

ıil eylediA'i " Hüseyin izzet 

' Akosmıı.n ve Mehmet F cvzi 

Seyrek. unvanlı şirkete aid, 

mezkur iirketc izafete vaz ve 

eıaa mukavcl yi de bu ııf tla 

aktü imza eylemiş buluduğu 
g'ibi bu kcrre artırılan mikta
rın dahi kezalılc şirketi meı:
kü reye aidiyeti gerek kendi
sının ve ğerekse diğer akıt 

şeriklerin tahtı ikrar ve ka
bullerindedir. 

M. 3 - Şirket eıas muka
velenamrsinin sair bilcümle 
ınevad ve ahkamı kem kan 
baki ve muteberdir. 

Taraflar başka bir diyecek
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleriyle bu mukavele ztyli 
resen tanzim, okunarak tefhim 
mündereCllt ve mazmununun 
talep ve ikrara uygun olduğu 
taraflarından tasdik ve kabul 
edıldiktt·n sonra altı imıa ve 
mühürlendi. 

Genci sayı 
745 

c~eı sayı 
1/135 

Bu mukavele zeyli suretinin 
dairede saklı 745 genel sayılı 

• aslına uyğun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
yedı yılı kiinunsani ayının yir· 
minci çnrşr.mba günü. 

20 K.Sani 1937 
30 Kuruşluk damie. pulu 

T.C. İzmir ikinci Noteri 
resmi mühürü ve M. Emin 

Erencr namına imza okuna
m ... nıştır 

60 kuruşluk harç pulu 
30 kuruıl'1.c t yyare pulu 



Oğuldan gelen me 

-1-
Bay b lmf'm kimin oğlu kcndi'ni biraz iıktı, 
Gece-gündüz çalışıp, bu yıl liseden çıktı! 
Babasının s«: vinçten, parlıyordu gözleri 
Oğlunu çağırarak söyledi şu sözleri: 
"-Sevgili oğlum, bu yıl liseyi de bitirdin, 
Artık çocuk değilsin; yirmı birine girdin. 
Lakin bugün okuman, kalmamalıdır yaya, 
Göndermek istiyorum ben seni Avrupayal 
Hem varsın bu uğurda, hep pnram feda olsun, 
isteğim yalnız şudur; başın bilgiyle dolsun. 
Devam edersin Paris üniversite-sine. 
Sene sonu dönersin, tekrar memleketine .... ,, 
Çocuk mektepte geçen eski gün:eri andı; 
Bagazlarını düzüp, gitmiye hazırlandı. 

- 11.-
P~ri.s'te okuyordu, tıımnm bir yıldan beri, 
Lakın bazı huyları gitmişti pek ileri; 
Artık tatil gelmişti, dönecekti yurduna 
Zavallı bay babası P k sevinmisti buna· 
Lakin sınıf gcçtiıni, diye etmişti m~rıık ' 
~emen öğrenmeliydi, telgrefla muhakkak. 
Bır an Önce kurtulmak lazımdı bu meraktan 
Eli titrıyerekten ·gözü yaşlanaraktan; ' 
Onn şunları yazdı: "-Çocuğum, bnna bildir, 
Sınıfını geçtin mi? .. Orada halin nicedir?." 
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DEUTSCHE LEVANTE UNIE 
1 Hamburg 

"ANDROS11 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 

CORPORATlON 
"EXMOOR,. vapuru 21 ikin

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

•EXMJNSTER,, vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXILONA,, vnpuru S şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2413 

LONDRA HATTI 
"GRODNO" vapuru 15 ikin

ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zama 1da 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,. vapuru 25 
ikinci kiinunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu-
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük nlacaktır. 

"POLO., vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ., vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERP00L 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkıınıcaktır. On ün sonra. oğlundan, yeni bir me\:tup Aldı, 

~ayretl Okurken ğzı, bir karıf açık kaldı: r-: Şcrpn~a,. be? burada iyi bir okul seçtim; 
'ı\?ucak soylıyeyım; sınıfımı da geçtimI 

PİREDEN AKTARMALI •DRAGO., vapuru 15 şu-
SERI SEFERLER batta LIVERPOOL ve SWEN-

Bızım enternasyonal bir valörümüz vardır. 
Devam ettiğim yer1er· dansia kabare·bardırl 

AMERICAN EXPORT LINES SEA'dan gelip yük çıkara
THE. EXPORT STEAf\'ISHIP cnktır. 

K .. -ı_ ' •• 
CORPORA TION DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

UÇUK, büyük tulömond ban dıyor ebcllins 
En modern palaslarda, kaç kerrc verdim tcdanl 
Apre. atımsiyon per, ben Türkçeyi urıultu , 

•EXCHORDA,. vapuru 29 "GALILEA,. vapuru 2 şu-
ikinci kanunda PIRE'den batta HAMBURG BREMEN 

~e, Fran!ızcayı gör, nasıl öğrendim, yuttum. 
hareket edecektir. BOSTON ANVERS't I r ''k 
ve NEVYORK lim nları için veka k en ge ıp yu 

~ hal ikimiz için pek difisıl ol cak! 
.. ._ k b 1 d çı raca tır. 

yu~ ·a u e er. T . 
EXCALIBUR,. vapuru 1 ~ nrıh ve navlunlardaki deği-

şubatta PIRE' den hareket ede- şi!diklerden mes'uliyet kabul 
ccLctir. BOSTON ve NEV- edilmez. 

Bır t - d b crcume. ulursan anlaşacniız ancak! 
*~ık konuşuyorum, burada nnfranse tujurl 

url.:çe konvcrsıısiyorn bence çok yorucudur! 
Ha Paris, ha paradi; arada yok diferanı, 
Her oörd"}t,.·· ·· 1 M • u~um a-uzele yapıyorum reverftnı 
B cktubunda b na yaz, orada var mıdır bar? 

•rl.. Kel entcrcıan yeri. Ben sante, oıövuar. 
-VI -

:u uz~n, tadsız mektup burada bitiyordu. 
ay bılmem kim şa~kmdı; neler işitiyordu? 

FKazki d yanamayıp, COftu; köpürdü; azdı! 
al · · k " emını aparak, lona şunları ynzdı: 
-Oğlum, bana. yazdırın tadsız mektubu aldım; 

Güçlükle okuyorken, hayretten dona L::aldıml 
S _na bir nasihetım; dinle bu düıünce mi, 
Soyledi~im :1özlcri, sakın unutma emi? D.. .. I 

uşun ki, Türkiyede yirmi bir yıl oturdun 
Türkçe okuyup yazdın, Türkçe koau~tun 

1

durdun. 
Orad Fr k. . nsızcaya, ıe ız - on ay çalııtın; 

Belkı 0 liannı, konuşmiya alııtın. 
Burada yir~i yılda ötı"endii'İn Türkçeyi, 
~~d tlım bıze mir ı kalan zenJ'in Türkçeyi, 

ır yılda unutmu~sun· mac:allah una oilum· 
L~k. ' " · 
~ ın ~unu •unutma ve koy kafana oğlum: 

YORK limanları için yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 ıün 

PIRE-NEVYORK 18 .. 

JOHNSTONWARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

"JESMORE. vapuru 7"şu· 
batta beLdenilmcktedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
retirec"k ve BURGAS, VAR
NA ve KOSTENCE limanları 
için yük atacaktır. 

Cie ROY ALE HONGROISE 
--DANUBE "MARITIME:,-

BUDAPFŞTE 
•DUNA. vapuru şubat or

ta;;°nda beklen il ektedir. BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRA TISLA VA, VI
y ANA ve Lll Z için yük al · 
caktır. 

Bır yıld ··ğ ·ı 
Sonra i:s: r~~ı en d~·hı a tez unutulur; ARMEMENT, H. SCHULDT7 

n a eme, gu nç . kepaze olur! 1 HAMBURG 

)~:-=':-"--;;-;e:--:=--==-----~-O::B~e11~i:;nı~A!!k:!ı~m~s!ar~ ! .. TRO"(BURG" vapuru 30 

F ratelli -= Perc; v-;,pur'7c;;ltas~ · ı ~~~ci ~b"·f.f~R~t~."ilHf M: 
ROYAL NEERLANDAIS TERDAM, HAMBURG, NOR-" BURG ve BREMEN iyin yük 

S/S ~AUMPANYASI VEÇ ve JSKANDINAVYA alacal-tır. 
GAMEMNON., va- limanlarına' yük kabul---;de:- "GLUECKSBURG., vapuru 

punı 25/11937 _ 31/1/937 ka· cektir, 8 -şubatta beklenilmektedir. 
da ROTTE 1 ROTTERDAM, HAMBURG 
D~ RDAM, AMSTER- SERVICE MARITIME ROU- ve BR3MEN için yük kabul 
I ~.ve HAMBURG liman- . MAiN KUMPANYASI eder. 
arı ıçın yük alacaktır. "SUÇEAVA" vapuru 27- . "MARITZA" vapuru 28 şu-

S/S "HERMES" vapuru 7. 1-937 tarihinde gelip PiRE, batta doğru beklenilmektedif. 
l-937 beklenmekte olu "k··- :MALTA ve MARSIL YA liman- -ROTTERDAM,. HAMBURG 

.. b P yu u I 1 · · le l k BREMEN . . ..k l nu ta liyeden sonrn BURGAS arı ı~ın yli a aca .tır. , ve ıçın yu a a· 
V ARNA ve KÖSTEN , . . • SiS "PELŞE" v~puru 12 caktır. 
manları için yük 1 CE lı- şuba•a beklenmekte olu(> Pi- SERViCE MARITIME 
SVENSKA OR~~~ktır. RE, MALTA ve MARSIL YA ROUMAIN 

SiS "GUNBORG m;ı.~~.E limanl rı için yiık alacaktır... BUCAREST 
8 şubata doiru· b k"ı . oru S/S "AEBA-JULYA., Vl.pu- "DUROSTOR,, voıpuru 21 
olup yüliünü t hli : cnınt'kte ru 28·2·37 tarihinde belde - 'ikinci kanunda beklenilmekte-
ROITERDAM ~ d n sonra m kte olup PiRE, MALTA ve KOSTENCE için yük ala-
GDYNIA ve SKAN~MBURG, MARSIL YA !im .nl rı için yük caktır. 
Ji .• lNAVYA a1 acnl-tır. "Vapurların isimleri, gelme 
mınlarma yuk lac ktır. 1 I' · · K d d FRATELLI tarihleri ve navlun tarifeleri 
S/s No 

Kıncı or on a 
• RRUNA ınot .. - SPERCO hakkınd bir taahhüde giri· ı 8 b " ?ru vapur ocentalıjma 

.. ~u atta beklcnmekt · 0 up ınüıacaat edilmesi rica ol şilmez.,. ı f 
} uk" ·· hl' - unur. Birinci Kordon, te e on 

.unu ta ıyeden ~onr RO f. Telefon: 4142/422l/2663 No. 200- 2008 

•• u 

Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

,. .:'; ,-,::: ... --~··:,a.:uı;_r .._.-,_;.;.t:~ 
·~ -· '°'lr'' ·oı.-.....·~ .. _ , .. 

/ 

25 ikinci kanun 937 

ı...aııı .. ~,~I 

Tarafından nlevsi n d la ısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

ediniz 

.., 
Birinci Kore 
HAii T. A. Ş. 

"f 186 numarada. ŞARK 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
I~ ANDEA1İl?. Oğlu 

ürk nonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni lip mensu-
catına faiktır. 

Noıveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Baş dura • Büyük Salepçioğlu hanı 
• karşısında 

ll 

r za arsızdır ki ge elerekalp,böbreklerı 
ara bile oktor ar bu11u tav i e ederler 
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Londra 25 (Rad) 

• • 
ıuavın 

u tu 
ı Fethı 1 lngilter<' Hariciy(- Nazır nnıavmı Rob('ı Van<:tiynda tı?.un miiddl't g;.Hiış· 

ıüc;ti.ır Bu «orus er 1 Turki} ı asındakı müzakerelt-rl , lakadar oldu6'u SÔ) leııiyor 
Rob r Vanc;ti\ar, İtahanm l\101 

l'C'vflı, Rustü Ara,;;' a lta a H 
n ~im istirakinden lngilterenin rncmmm olacağını Tür kiye clçı ine beyan ctmış ve 

N 1 rı Koı1t C'1vano arac;ında vnkubulaC'ak tema ın. hnvn lı nrticrlrr vC'rece~ind<.'n iimitvar 
ılduğm 1 1 a 

•• 

1 . ----a.--~-

.... ~·~ı.a a 
• • 

c e iki vapur kar.aya oturdu. İtalyan gemisi 
yedekte lstanbul'a getirildi 

geçırı -
y a ı ı 

Ankaı 24 {A A) Memle 
~etimizle yeni bir Ticaret mu
ahedesi Dkdi için bir Hollanda 
ht>y elinin sehrimize gelmis hu 
lunduğu malUmdur. 

Bu münasebetle mılis • irketi 
alakadar Hollanda hükumeti 
daircsilf' müştereken aksnm 
Hollanda'dan 1 ürkiye'e>e hu-
usi bir radyo neşriyatı yap· 

n 15 ve Tiirk Hollanda dost
luğundaı bahseden değerli 
bir nutuktan sonra Türk "e 

Belgrad 25 ( Rady<ı ) 
Bulgaristanla Yugoslavya ara-
mdal::i muahcpe, dün (igle· 
d~n evvel aat onhirde iki 
dt> lt•t murahha ları arac:•nda 
,rr11alanmıştır. Ru· muabcdr; 
ki de\ lt"l ,ın daimi bir dost· 

-IJ11~ınra/ı / ittcı tıhı/eıle -
eden bu mes'elenin, her ikı 

lktisad vekaleti bir 
kanun projesi 

hazırladı 
(Başta rafı 1 inci sahifede) 
biill" n \o nndaşların n liş rr t 
ı idir 

Bunun içındir ki, nıenılt>k<"t 
s nayicilennin de kendi ınües· 
sefıelerindı:' çalışan ısçılcri ye 
tışlirnıesı \"e anayıin kalıfıye 
t'lemanınrı haıınt" gel ırilmesi 
icap eder., 

Bu kanun projesi, icra ve· 
killeri hey tine ver.ımiştır. 

. ' lspany 
( Ba tarafı 1 inci sahifede) 
hır gazetecı yaralanmıştır. 

İslanbul, 25 (Hususi)- Se· 
vil radyosunun teblığiııe göre, 
nsi ordu Gırnata havalısinde 
34 kılometre ilerlemiştir. Mad· 
tit'te birçok bınalar harap ol
mu~tur. Halk, şehri terk tmek
•,,.dir 

Hollanda marşlnı. ~al nmıc..lır. 
Rurırlar .sonrn Ankcırndakı h<.'y
et ile H o ilanda 'dtıki refikaları 
l iı r ıı er ınıkrofon yanında 
konuc:mu lar, çok n ._'rli biı 

gece geçirilmi~tir 

Hollanda hey'etı, Ulus mal· 
baasını. pnrti genel sekreterini 
ziyaret etm;şleı ve fırka mer· 
kezi ile mecli binasını gez
mişlerdir. Gece Hollanda se· 
farethanesinde bir zivaft>t \ ~-
rilıniştir 

luk temin etmektedir. 
Yugoslavya başbakanı M. 

Milan Stoyadinoviç, • Bulgar 
başbakanı M. Kösivanof ve 
müc;aviı !erile Bulgar gazete
C'ileri Şl'I efine bir ziyafet ver
miştir. 

tarofı memnun edecek dere
C'edc halledil<liğıni ilföı eyliye· 
cektiı 

1 tanbul 25 (Hu!iusi) - Mu· 
rahhaslarım lla Fıansız dele· 
geleri arasında kabul olJnan 
arılaşmanın esas :;.arılan şun· 
lardır: 

1 Iskenderun ve Antakya 
sancağ, milletler Cemiy tinin 
ga aıılı i altında ve Suriye 
devletinin kadrosu içinde ken· 
di dahiıı iı,lt rinı tanıamile 

mfü,takil olarak idare edecek· 
tır 

~ - Sanca~ın t~şkitatı esa· 
siyesi, bilhassa milletler cemi
yetinın kontrolü \'e akalliyct
leı in himayesi hakkındaki ah· 
kam dairesinde tam~im oluna
caktır. 

3 - Bir Türk - Fransız as· 
kcri anla~ması, Sancağa hariç· 
ten vukubulacak herhangi bir 
t arruzn karşı teminat ltında 

j tanbul 25 { Hususi ) - Kaıadenizdc· şiddct)i fırtıı'a de· 
vam rtmektedir. Bir Rumen \apuru i)e biı Alman ılebi ka-

. raya oturmuştm . Yolda .hulunan ba7.ı vapurlardan da hiç 
haber nlmamamısbr. 

Scddilbalıiıdc kara}a otmmuş olan hı:ılyan \AJHıtu kmtmıl· 
mıs v(' yt'dektr Jstanbul'~1 getirilmiştir. 

., .... ~ma--

y us 
sal 

a
kezi 

Türkmenistan, büyük şehirleri, fab~ 
rikaları kasabaları ile çok gü

zel bir ülke olınustıır ... 
> 

Moskova, (K,A.) Mc·rkc· 
zi A~ya'dın }akıcı giinr~i al· 
tında, 443,600 kilometre mu· 
rabbaı artızi içinde, StHycl 
Türkmenistan'm bliyük şehir~ 

leri, fabrikalaı ı, kasabaları 
yükselmekte \'t' ayni cumhuri
yetin pamuk taı lajarı ile zen
gin klşlakları uzanıp gitmek
tedir. 

Bu cumlıuıiyet, Sovyetler 
qirliğinin en esaslı pamuk is
tihsali ınıntakalarından biridir. 
Kolkhoz te~kilatı iic veı imi 
bir kat daha artan bu cum
huriyet. bu sene 175 bin pa· 
muk çıkarmnk hakkındaki 
blanını •fazlasile tatbik eyle
miştir. Türkm,.nistan kolkhoz
larının 1930 yılı umumi hası
latı 310 milyon rubleyi geç· 
mektedir. Cumhuriyet, hayvan 
}'ctişlinnc, çiçckçiıık, balcılık 

ve bağcık a.anlarm da büyük 
muvaff akiyetler elde etmiş bu
lunmaktadır. 

Türkmenistan, endüstri ala· 
nında da çok ilerilemiştir. 
Cumhurıyctın k~İs larıhi olan 
1925 senesindeııberi endüstri
ye 265 mılyo11 ruble yatırıl
mıştır. Bugün Türkmt:nistnn· 
da büyük kimya fabrikaları, 
Karakumda bır kükürt fabri
kası ve Şelekende de bir iod 
fabrıkası v rdır. Petrol sana
yii de ilerlemektedir. 

Bugün, bu Sovyer curnhu· 
riyctinın köylcmııdc 151 mek
tep mevcuttur ve bu mektep• 

lere giden çocukların adedi 
20 binden fazladır. Aynen, 
5 ~·üks0k mektep, 28 sanat 
mektebi \'e 10 i çi fakültesi 
vardır. Memleket dahilinde 
Tiirkmen lisanıyle temsil ve
ren 6 tiyatro ve 29 u Türk
men lisanıy çıkmak üzere 19 
gl?zetc mevcuttur. Son zaman
larda meınleket dahilindeki 
sinemalar, Umbar Tiirkmen 
lisanıyle yapılmış ilk milli 
filmi göstermeğe başlamış
lardır. 

Sovyetler birliğinin yeni 
kanunu esasısı mucibince, 
Tiirkmenistan Sovyet cuhuri
üeti, 11 federe cumhuriyetten 
birisini teşkil eylemektedir; 

--·· ... ---
Almanyanın yeni 
hü.kümet merkezi 

olacak yer 
(Başta rafı 2 inci sahifede) 
Noelden başlıyarak, köyôc> 
onu'! şer efme büyük bir şen
hk yapıln.ıştır. liu şentikte 
koyıü1t:r, mıııi elbıst:J .. rile 
oyunıar oynamışlar, türlu tcza. 
hüratta buhmmuşıardır. 

Hıtter, bu oyuıılarda bu· 
lunnıak üzere koşkünden çık
mış ve goceyı köyıülc::r ara
sında gcçırııııştir. 

Atman deviet reısi, ancak 
yılbaşı akşamı Bertin· e gelmiş 
ve ertesi gün resmi binasın· 

da ziyarctlc::ri kabul etmiştir. 

p s a te graf ve 
aşm H dürlü v ün e 

Boğazlar mukavelesi müna ebetile sürsaj edilip 29/10/936 
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bulunduracaktır. 
Bundan başka Sancak mın

takası, askerlikten tamamen 
tccrid olunacak ve halkı e~-
k rli~e tabi tutulmıyac ktır. 

4 - Sancağın ~endi par· 

liimentosu ve hiikumeti ola

caktır. Sancak, kendi tcşkilfı

t1 esasiye kanunlarını biz:zat 
kendisi tanzim etmek hakkını 
haizair 

• 
a gölünün kanlı f acıası 

..,.,...,. .......... .,,,,.....,...,~,..,,,...,...,,,,..,..,.JI"'__ ,,.,,,,..,,,..,,. -

• ak/eden F. Şemsecfdrn Benlıoğlu 
fkinr1 /\. ıiım• f(asırrrıı 
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Bre Tahir Hunu ;ı kt r 
~öıc.fii mii? 

T<tbiı. Hem a k"r h m 
de hnlk gördii. Şımdi lıalkm 
ilğzında destan oldular Her 
kes biiyiik vezıı ın oğlunun 
despotun ) eg-('nil<.' s vi-;tiğinı 
söylüyor! 

Tepcdelinli, bu haber üz • 
rİn<.' bir müddet dijsündü; 
demek oluyordu ki Frosiııı'de 
Muhtm 'ı pek çok t:\iyoıdu. 
Yanya'da böyh: bir despot 
ailejnin kızı değil, kruar ma· 
haJleler halktan biı ı:,İniıı kw 
bile bir Tıirklr rvışmegı gü
ziine kestıremcldı: kalbına 

hakim olamı) arak Tüı k seven 
Ru dilberleri, hu s vdiilarıııı 
Rum lı::ılktan gizlrmek ıçin 
ne yapncaklaı·ını bileme:derdi. 
Frosini, evli ve iki çocuk ol· 
masına rnğm n, bu sevdasıııı 

gizi emeğe liizum göı emiyordu. 
Bu da, aşkı uğı unda ne kadar 
kat 'i bir kaı ar verdiğine de· 
lildi. Ali paşa, ihtiyar c:eh· 
vetperest, birbiı lcı ini bu kadar 
seven Muhtar-Frosini karşı· 
·sın da çok biiyük müşkiilleıle 

knrşıla~aca~ı artık iyice anladı: 
dişlerini birbirine süıterek 
Tahir'e: 

Bre Tahir, drdi. Muhtar 
artık gitti. Bunu biliyorum. 
Fakat Muhtarın belası başı

mızdan gitmedi! Eğ-er yolda 
veya harpte ölmezSl', başımı· 
zın derdı çok büyiıyecektir. 
Çünkü Muhtar snğ dönc..luk
tcn sonra, artık ele avuca 
sığmaz bir asi olacaktır . . 

- Ben de bu kanaatindn· 
yım vezırnn. 

- Bunun için bu belayı 

gökündeo kesip atmalıyız. 

işi çok sağlam bağlamalıyız; 
Tahir aklına bir tedbir geli
yor! 

- Ne gihi tedbir paşam? 

- Arknsından emin lıir 
adam gönderelim, o harp 
ederken adamamız da işini 
temize· bağlasın! 

- Bu düşünceniz ycı inde· 
dir paşam! Fakat bu işi be
cer"cck güclü kuvvetli ve 
isinde üsta bir adam bulmak 
lazımdır. Bu adamın en sadık 
adamlardan olmasıda şarttır. 

- Doğru bunu temin de 
güç bir ış değııdır. Arnavut· 
iukta bu ışe elverişli delikanlı 

çoktur bre Tnhırl Bolca·paıa 
verdıktcn sonra, bu iş için 
bir değil, bin göııiilıü vardır! 

8ır tane en kabilıyetıi adam 
seçer göndeririz! 

- Fa at vezırim, müslü· 

mpn Arnavutlar Muhıar paşayı 
severler, kimbılir Muhtar paşa 
onları kendı ine nasıl bağla
mıştır! 

- Haklısın son zamanlarda 
bu adamların bana yan gözle 
baktıklarını ben de hissediyo· 
rum. Anlaşılnn Muhtar'dan 
daha fazla cimlcniyorlarl Baş· 
katarı arasından sadık bir 
adam nrarsak, işimiz daha 
sağlam ve kolay olacaktır. 
Tahir, aklının birşcy geliyor. 

Ne gibi pnşam? 
·-- Bizim bir Haıan oğa 

e 

an 
va1 ya Bu dE"lıkanlı kork 
bılnıez çok ku ... -. t tlı \ C' oldukç 
da ekidiı 1 

Ewt pa\aın Bu ada 
bıı degil on fohtar · n ·"ir: 
l>ecerebilır . 

Bunun dn mı fakatı \ar 
Tahn? 

Evet paşam, Hasan agıt· 
nın bu i i kabul C'I ıne ı c;tırl 
lır. Ya kabul ctm zsr .. 

Brt' Tahir, herifi satı 
almak o kadaı guçmüdur 
Herife i tediğinı 'adcdebilır 
sin, işi yaptıktan sonra oıı 

ben Kanımın hnlinelcrini ' 
ririnı. Yeter kı bann Mulıtar'ı 
kt'sik ba ını getirsin! ( J 

Emrin ba üstüne pac;arı 
elden geldiği kad:ır hizmrl 
çalışıı ım 

Haydi iş başına su halde 
Boş duracak zamanda değıliı 

Sen hemeıı Hasan ai?'a 
bulınağa gıt. 

Tahir, bundan fazla izahD 
ve emir beklemedi; Tepedele11 
linin ) anından çıktı \ e Muit 
tar'ın celladlığına tayin edil< 
cek Hasan ağa ismindek 
Anıavudu aı aınağa gitti. 

Bu Hasan ağa. garip bır 
tip idi. Rivayete göre ço~ 
kuvvetli bir adam, hiçbir teh 
like veya kuvvet kar ısınd• 
yılmamış. korkmamı bir kah 
ramandı. Namuslu olduğun 
veya haydutluktan yetişme bı; 
lunduğunu öyliyenlerde \'ard 
Tahir nedense bu adamııl 
Muhtar pa anın celladlığırı 
üzerine almıyacnğırıı sanıyordıı 
Bunun için de Ali paşa büyü~ 
bir endişe içinde ·ı arnrının ot 

şekil alacağını bekliyordu 
Aradan bir müddet geçtik• 

len sonra Tahir'in Hasan ağ' 
ile biı likte döndüğünü gördı. 
ve çok derin bir nefes aldı 
ve Tahir'in omuzunu okşı}ıt' 
rak: 

- Aferim Tnhir'im, aferiıf 
birom {Oğlum demektir] ağıt 
lığınca değersin. Dedi. 

Bundnn sonra, etek öpetl 
Hasan ağa: 

- Gel Hasancıkım, şöyl• 
yanımda otur. Beni, vezirini ııf 

kadaı sevdığıni biliyoıu(ll 
Sana verecrğım mühım i ter 
hemen yap cnğın ve mutlakı 
ınuvalfak olacağına emıni(l1 1 

Dedi. 
- Emrinizi bekliyorum pD 

şa hazretleri. 
- Aferm, aferin. 
Hasan ağa; ~ördüğü bt 

fevkalade iltıfattan memnu 
bır hnldc pi:t~anın gösterdiğ 
yere otuı du. 

Tahır de paşadan aldığı bı' 
göz "işaretile dışarı çıktı; paş~ 

ıte Hasan ğ yalnız kaldılaf 
Tepedelcnli Hasan'a: 
- Ha an oğlum, bana şioı 

diye kadar çok mühim i le' 
gördün, çok cesur, çok kuvvet 
ve sadık ndamsın. Allah aıı9 

· Ark.ısı var• 

[*] Kadrin nt- arip oih esı 
dir ki Ali paşanın ulla 
Muhtaı \c Veli pa•-ıların ' 
damadlnrınm ba ları kest 1 ıl 
mis ve ı~tanbul'cla TopknF 
haricinr- defneriilmiştİt 


