


Devlet 
demiryollarının 

Yeni karan müstahsil 
aleyhine netice verecektir 

- Baş tarafı 1 inci saJ1fada -

bazı fedAkirJıkJar göze almu
ken müeuea bir teamülü Ye 
kolaybğı ilga eylemek bize çok 
garip görünmüştür. 

Bilhassa Devlet DemiryoHa· 
rının ulusal ekonomimizi korq.. 
ma yolundaki hareketlerine 
asla uygua düşmemiştir. 

Denecektir ltt. taJeb edile:
cek cüz'i bir ardiye maliyet 
fiatleri üıerinde müess·r ola· 
bilir mi? Evet, itiraf edelim ki, 
iş yalnız ardiye hududunda 
kalsa belki hadisenin izam 
edilmeğe değer bir kıymeti 
olamaL Fakat bu vaziyet bir 
takım nakil masraflanna yol 
açacakbr ki, işin ehemmiyeti 
burada kendisini gösterecek· 
tir. Maliyet fiatini artıran her 
hadise mutlaka müstahsilin 
hesabına kaydolunur. Böyle 
bir neticeye de ne Nafıa Ve
kaleti ve ne de Devlet Demir
yolları idaresi rıza gösteremez. 

Herhalde bu vaziyet ya yan
lış bir anlabttan veyahut bir 
ihraç limana olan lzmirin bu
suaiyetlerinio gözönüne getiril-
memiş ve umumi mahiyette 
alınmış kararlardan doğmuş 

bulunduğuna ~üp'hemiz yoktur. 
Ticaret odası ehemmiyetle ha-
rekete gelmiştir. Devlet demir
yollarının da ayni ehemmiyetle 
meseleyi tedkik edeceğine ma
nımız vardır. 

~aırır .. C>cak.o*ı-u. 
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Zabıta haberleri: 

Diplomasız ebe 
Mersinlide diplomuız ebelik 

eden Mustafa kansı Havva za· 
bıtaca tutulmuıtur. 
Btçalı saplarıvermlf 
Keçecilerde Parsab Feyzi 

ile lmıirli Tatar RUa arumda 
it meselesinden ka~ga çı1mnt. 
Riza Feyziyi bıçakla sağ baca
ğından hafif surette yarala
mııbr. 

Batını rardı 
Gümüşhaneli [fref ile Kes· 

reli lbrahim arasında keçeciler 
caddesinde kavga çıkmış, lb
rahim, Eşrefi demirle başından 
yaralamıştır. 

Esrar tUccarı mı ? 
Namazgahta Alaybey cad

desinde lştipli Süleymaoın 
üzerinde 17 parça esrar bulun· 
muştur. 

Geçlmsizllğln sonu 
Mersinlide Kulaşinli Hüseyin, 

,;?eçimsizlik yüzünden kansı 
25 yaşında Kamileyi döğmüş· 
tür. 
Zorla eve glrlllr mi ? 

Keçecilerde Zühre sokağın· 
.da oturan Hasan kızı 25 ya-
şında Eaninenin evine zorla gi
ren Uşaklı Mehmet, tecavüzde 
bulunarak kaçmışbr. Zabıtaca 
aramyOI'. 

KarıStnı ararken 
ba,ı yaralandı 

Çukurce~ede Miilıeudia Zi
ya bey sokağında sarhoş ola
rak kayınpederi Cemal oğlu 
Hüseyinin evine giden ve ka
rısı ile arası açık olduğu için 
kayın pederine: 

- Çıkar karıma! 
Diye bağırarak ağar sözler 

söyliyen Şerif oğlu Ali çavuşla 
Hiiseyin arasında kavga çık
mlf, Hiseyin talata parçaaile 
Ali Ç&YUfU baımdan yarala
mıfbr. 
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cakbr. Belçika müzakere edi-
!ecek meseleler hakkındaki va· 
ziyetini öncedeo biJdirmiftir. 
Zecri tedbirlerin ilgası hakkın
da lngiliz - Fransız noktai na
zanna iştirak edecektir. 

Diğer taraftan Italyan zafe
rinin tasdiki meselesi asamble
nin gelecek devresine bırakı
lacaktır. Bunun için bir hususi 
komisyon teşkil edilerek o vakte 

ŞEHİR BA.BBRLBBİ 
Pazar günü 

Şehrimize ve civara şıd
detli yağmur yağdı 
Evtiln ıüa ıearimize sağnak. 

hainde 1afmur düşmüş ft 

bul semtlerdeki bağlara az. 
miktarda zarar vermiştir. Dün 
de Kemilpasa havalisine sü
rekli yağrnurlar yağmaştır. 

Evelki gün şehrimi3e yağmur 
yağarken birde yıldırım dif
müşse de bir zarar olmamıştır. 

Daimi encümen 
Nafıa işlerini konuştu 

Vilayet daimi en~ümeni, dün 
Vali Fazlı Güleçin reisliği al
bnda toplanmış ve muhtelif 
nafia iıleri üzerinde müzake
relerde bulunarak kararlar al· 
mıfbr. 

iffet 
Yeni vazifesi başına gitti 

Terfian Manisa Sulh na kim
liğine tayinini haber verdiğimiz 
iffet dün Bandırma, ekspresile 
memuriyeti başma hareket et-
miş Ağ1rceza birinci hukuk ve 
Ticaret mahkemesi reisi ve 
azalarile avukatlar tarafından 

kıymetli arkadqlarmdan aynl
maktan mütevellit içli bir tees-
sür içinde teşyi etmiştir. lzmirde 
çalıştığı kısa bir müddet zar· 
fında muhitinde ve adliye ailesi 
arasında hürmet ve takdir 
duyguları yaşatan kıymetli ad
liyecimize yeni vazifesinde de 
muvatfakıyetJer temenni ederiz. 

• • Şam sergısı 

Şamda açılan beynelmilel 
sergide mabsuUerimizin muh
telif nUmunelen~ fazla mıktar
da teşhir edilecektir. 

iktisat Vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara gelen bir 
emirde, muhtelif mahsullerden 
acele nümuneler hazırlanarak 

Şam beynelmilel sergisine gön
derilmesi bildirifmi§tir. Nümu
neler hazırlanmaktadır. ·-·····--Poliste 

Yeni mUr11caatlar 
letklk edlldl 

Emniyet müdürlüğü kadro
sunda münhal polisliklere ehil 
olanları seçmeek üzere polis 
intihap heyeti dün öğleden 
sonra emniyet müdürlüğnde 
Feyzi Akkorüıı reisliği altınc!a 
toplanm11 ve bazı taliplerin 
vaziyetlerini tetkik etmiştir. 
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Japonyaya 
Tuz ihracabmız devam 

eylemektedir 
Çamaltı tuzlasından jopon· 

yaya tu sevkıyab de•am et
mekteir. Dün 8.000 ton tuz 
yüklemek üzere Yunan ban
dırah Kote vaparu limammıza 
gelmiş ve vize muamelesinden 
sonra Çamaltına gitmiştir. Şim~ 
diye kadar japonyaya ihraç 
edilen tuzun mıkdarı yüz bin 
tonu bulmuştur. 

1 Liman işleri umum mü- 1 

dürü Ankaradan geldi 1 

Yeni kadro ve usuller on altı 
temmuzda tatbik olunacaktır 

On gündeoberi Aııkarada 
bulunan ve liman işleri umum 
müdürlüğünün yeni teşkilatı 
iç;n iktisat vekaletile temas 
eden şehrimiz liman işleri 

umum müdürü Haşmet Dülge 
lzmire dönmüştür .• 

Liman işleri umum müdürlü· 
guoun yeni kadrosu iktisat 
vekaletince hazırlanmışsa da 
henüz ali tasdike iktiran 
etmemiştir. Kadro gelince me
murlar arasında ihtiyaca göre 

Karı koca 
v 

bazı değişiklikler yapılacağı 
siSy niyor. 

Rıhtım resmi, y ni esaslara 
göre 16 temmuzdan itibaren 
gümrük idarelerince tahsil edi
lerek her ay sonunda liman 
işleri umum müdürlüğüne tes
lim olunacakbr. 

Bu emrin ıehrimizde de tat
bikine başlanmışbr. Şimdiye 
kadar bu resim. liman işleri 
umum müdürlüğü tarafandan 
tahsil edilmekte idi. 

kavga agır 

arasındaki 
cezada 

~~----........ ._...,... ________ ~~ 
Şahitler vaziyeti tenvir edemiyorlar 

··-·-· GüzeJyahda kacısı Salih kızı giSrdüm, sonra Osmanla Saadet 
Saadeti kendisinden ayralaca- ve annesi birbirine girdiler. 
ğına kızarak ustura ile öldür· Ben kavgadan hoşlanmam.He-
meğe teşebbüa etmekle suçlu men oradan nı:aklaşbm. 
Ömer oğlu Osmanın ağırcezada Reis sordu; 
muhakemesine dün devam edil- - Osman, Saadeti yarala· 
miştir. Dünkü celsede bazı mü- mış. Sen görmedin mi? Yoksa 
dafaa şahitleri dinlenmiştir. kızın anası mı onu yaraladı? 
Yirmi beş yaşmda kıymet adın· - Vallahi bilmem. Çünkü 
da bir şabid demiıtir ki: birbirine girdiler. Ne olduğunu 

- Vak'a günü Güı:elyabya pek anlamadmı. Bak Saa· 
gitmiştim. Osmanın kansı detin annesinin elinde beya% 
Saadetle çok iyi gCSrüfüyoruz. bir şey farkettim. O kadar. 
Evlerine doğru giderlerken Reis - Saadetin yüzü gözü 
uzaktan Saadet'!e annesini gör- kan içinde kalmaı. 

düm, annesi, elile işaret ede- - Görmedim. 
rek birini çağırdı. Sonradan Şahit Kıymet"ten sonra şa-

anladığıma göre Osmanı ça· bit Hüseyin dinlendi. Vaka 
ğırmıf. Osman, kaynanasının hakkında hiç bir malümatı bu-
yaruna gidince kadın ona ağza lunmadığmı söyledi ve ınuha-
almmıyacak sözler sarfetmege keme, iddianın serdi için başka 
başladı ve elinde beyaz birşey güne bırakıldı. 

• •••• 
Naldöken cinayeti En veri 

BugUn karar verllecak Uyurken yaralamcş!ar 
Buraova nahiyesinin Naldö- Evelki gece saat 23 le Ke-

ken keiyünde Zeynel ve Azizi meralbnda Kemahlı hanı lcah-
bir kız ve alacak meselesinden vesinde bir vak'a olmuştur. 
öldürmekle maznun Hızır oğlu 
lbrahim ile Kizimın muhake
melerine dün Ağırcer.ada de
vam edilmiştir. Dünkü celsede, 
evvelce dinlenmi~ olan beı 
kadar şahit tekrar dinJenerek 
müvacehe edilmişlerdir. Muha
keme bittiğinden bugün kara• 
rın tefhimi muhtemeldir. 

Çeşıne plajlarında 
Bir iskandal oldu 

Evvelki gün Çeşme Plaj ve 
ve lbca köyünde bir vak'a ol
muştur. Şevket adında biri, 
köye Meliha adında bir artist 
götürmüş, fakat orada bulun-
duğu sırada Şevketin kansı 
gelerek bilyük bir giirültiiye 
sebebiyet vermiştir. Hadise, 
zabıtaya da abetmiftir. 

Yunus oğlu Mustafa ile Osman 
oğlu Halil, evelce kendilerini 
döğmüş olan Rizeli Halil oğlu 
En vere kin beslemekte idiler. 
Evelki gece Enverin kahvede 
bir kanape üzerinde uzandığını 
görmüşlerdir. Mustafa arkadaşı 
Halilin tabancasmı a1arak En-
verin üzerine iki el ateı etmiı· 
tir. Enver, bacağından yaralan· 
m11hr. Halil tutulmuşsa da 
Mustafa kaçmıfbr. Zabıtaca 
aranmaktadır. 
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Ofis müdürü 
Şehrimiz Tlrkofi• müdiirii 

Ziya, bir baftadanberi hasta
dır, vazifesi baıına geleme
mektedir. iyi •hhatJar dileriz. 

Zorlu aşık 
Sevdiğinin arkasını 

bırakmamış 
Güze~ Y abda erik soka,pıda 

oturan Hil•yio kalfa kııı 18 
yaş11ıda F~tmamn eviP• bir 
buçuk seneden beri nişanhsı 
bulunan Mustafa Fcvı_i girmiş 

ve seviınıek teklifin<k buJuq
muştur. Fatma muvafakat et ... 
uıişerek komşuıu Yaşarın evıne 
kaçmış, fakat Mustafa Fevzi, 
oraya da girip kızı almak is
temiş ve mani olmak istiyen 
Yaşan tokatlamıştır. 

Çarpıştılar 
Bir otomobil ile bir 

araba Cumuriyet mey
danına sığamamışlar 

Birinci kordonda Cumuriyet 
meydanı önünde konaktan Al· 
sancağa doğru gitmekte olan 
şoför Hüseyioin idaresindeki 
505 sayılı otomobil, Cumuriyet 
meydanından dönmekte olan 
Mes'ut oğlu Hüseyioin idare
ıindeki 64 sayılı binek araba-
11na çarpmışbr. ATaba ve oto· 
mobil kısmen hasara uğramışıa 
da nüfusça zarar olmamışbr. 

Araba ve otomobilde bulunan 
müsademe yüzünden epey kor
ku geçirmişlerdir. 

OTOBÜS 
Karantina caddesinde 

bir çocuğa çarpb 
Karantina tramvay caddeıin· 

de bir otobüs kazası olmqtur. 
lzmirli Fehmi oğlu 10 yaşlatm
da Muammer, arkadaılariyle 
oynarken yoldan beçen 446 
numaralı otobüs, ıoför Hamdi 
tarafından Muammere çarphrıl· 
mış ve Muammer bapndan ya
ralanmışbr. Yarab çocuk mem
leket hastanesine kaldınlmıthr. 
Şoför tutulmuş ve hadise tah
kikatına müddeiumumi mua· 
vini Şevki Suner el koymuştur. ............. 
Tutulan Haşım 

Cinayetle allkası 
olmadıfiını söylüyor 
Cumaovası nahiyesinin Göl

çiikler köyü civarında bir hen
dek içinde bulunan cesedin 
Ömer oğlu TepeköyJü Turana 
ait olduğu an.lajımıştır. YapıJaıı 
esaslı tahkikat neticesinde Tu
ranın, parasına tama edilerek 
öldürüldüğü tesbit olunmqtur. 
Cinayet işlemek suçile Haıım 
adında biri tutulmuş ve dün 
müddeiumumi muavini Orhan 

Köni tarafmdan isticvab edil
miştir. Haşim, cinayete alakası 
bulunmadığında ısrar etmekte
dir. Tahkikata devam oluna· 
cakbr. ·······-İş kanunu 

Kamutayca kabul edilmiş 

olan İf kanunu vilayete tebliğ 

olanmUftur. 

ELHAMRA TAYYARE ., .. 
Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden TELEFON 2573 

Duyduk duymadık demeyin! 
Umumi arzu üzerine görmiyenJerin görmesi için yalnız ba 

ve yarın akşama mahsus ucuz fiatJa .an gala temsilleri 

PROFESöR 
ZATİ SUNGUR 

Bu akşamki son galası için en mlihia hünerlerini glste
recek ve bilhassa Fakirizm ve Manyatizm üzerine b&yik 

tecrübeler yapacaktır 
Fiyatlar bütün salon 50 Balkon 3S ~~ştİllurlmll~lll!I• 

Dikkat : Bu son iki temsilden başka lzmirde hiç bir 
yerde temsil vermiyecek ve perşembe günü ıehrimizden 
Manisaya hareket edecektir. 

1 - Gönül istediğine gider 
Villy F ribch • Kalbe de Nau gibi iki yüksek san' atklna 

lwikallde g&zel bir eserleri 

2 Bırakın Sevişelim 
Ann Sotlıern - Edmand Love'm beraber çevirdikleri çok 

n~fis F na90ca 8idl Ye prlob filim 
FiYATLAR te - ao- ao KURUŞIVR 

............................................................ 
8EAN8 8AATLARI 

Her gün 16 - 18,SO - 21,45 Gönül istediğine gider 
17 ,30_ - ~.30 Bırakın Senşelim.. Cumartesi •e pazar 

gunlui saat 14 te Bmaktn Senşelim ile batlar 

[ KÖŞEMDEN , 

Hiyanetler 
Gazetelerde, kocası; karıaını 

kendisine hiyanet ederken cür
mü meşhut halinde yakalamış 
işıkını ve kansını &ldftrmliş, 
yahut kendini öldürmüş, şunu, 
bunu yaralamış diye birçok 
zabıta vttkuah Qku~• ~ 
pQfONOl n '"1 VU~\lat p
tiliııço "klafııor. 

Zabıt vuk_uatı haline girmi
yen, gazetelere intikal etmiyen 
daha 00: Jer~ '(ardıl' ki çirkin 
ve müat llr~b fecaatlarUe &ile 
oca ını !erler, leys içüade 
vicdan boğulur, namus yırtılır, 

bele çoluk çocuk varsa onlara 
karşı olan mukaddes evJid 
sevgisi nefrete çevrilir,değil mi? 

Ben bu gayri tabii, bozuk 
hadiselerin doğuşunu içtimai 
ailevi birçok hatalarımıza yiik· 
lerken ayni zamanda az çok 
bu zeminde tesiri olan açık 
ve kötü hikayeleri de göz önü
ne aldım: 

Bir zaman; Allah rahmet ey· 
lesin, meşhur bir romancımız 
gerek romanlannda, gerek çı
kardığı ve yazdığı mecmualarda 
kadının kocasına, kocanın ka· 
rısına biyaneti ve baıkasını 

sevip onunla alfıde olması mev· 
zuu üzerinde; giiya çirkin de
ğilmiş gibi pek tabii ve olagan 
ıeklile hikayeler yazmıştı. 

Bazı mizah gazetelerinde 
fantazi ol~un diye bu mevzu 
etrafında yazılmadık hikaye'er 
kalmadı. lki arkadaşın karıla· 
rrnı birbirleriyle trampa eder• 
cesine gizlice seviştirir. Ve en 
fecii de karıların erkekleri, er· 
keklerin karılan nasıl alda
tıb atlatacaklarm hikayesinin 
içine hayalin şeytanetiyle so
kub öğretirlerdi. Hali yapan· 
lar~a yok değil. Moda halini 
alan küçük hikayelerden tat 
büyük hikayelere kadar, şak

rak bir kabul tarzile kadının 

kocasına ihaneti mevzuunu bal
hndıra ballandırd adeta tak
dir edercesine, zevkle bazla 
iştiha ve şehvetle anlatıb du
ruyor]ar. Ben da olsam gıdık· 
lanırım a il ... 

Etrafını, ilerisini, gerisini az 
düşünen bazı kadınlar bundan 
guya ibret ! ? alarak tecrübe· 
sine kalkmadıklannı ve bir
çok aile saadetinin; ba kabil 
çirkin hikayeler ve onu tatbik 
ve tecrübe yüzünden bozul
madığını iddia edecek caa var 
mı içinizde? 
Yanlış anlaşılmasın ki herhangi 

bir hikaye aşk macerası taşıyor 
diye ayıplamıyorum, hikayenin 
ilıanetleri öğretecek kadar 
açık, saçık ve bunları takdir 
ve teşvik edici ifadelerle süs
lemiş olması beni içerletiyor. 

Biraz düşünürseniz haklı ol
duğumu çabuk anlarsınız. Fakat 
matbuatı takib ve idare eden
ler bu işi ellerine daha sıkı 
alsalar kötü mü olur sanki! 

TOKDIL 
•••••••••••••••••••••••• 

Odemltle bir cinayet 
Ödemitia Birgi nahiyelİDde 

Kurt gazi mahalleaiode bir 
cinayet olmuıtur. Sardı cbm 
oğuUarından Tahir oğlu Meh
meUe kuru imam <>iu Jar1ndan 
Mehmed Etem araaıada tarlaya 
bir çift öküz bırakmak meı· 

elesioden kavga çıkmifbr. 
M ehmed Emin aopa iJe Meh
med Etemi ağır surette başıa
dan yaıaiamııtu. Yaralı. Ôde· 
mit laastahaneaine kalduılm11 
Ye tedavi altına alıııauşsada 
orada ölmüflür. K.til tntu
larak adliyeye verilmiıtir. 

Hldriet elmlf 
Evvelki gece çok aarhoı .ı

duiu halde Turkuvaz barına 
giden ve Bar sahibi tarafından 
i'eri hualnkıuyan lbrahim qilu 
Hilmi kızarak BUa tifesı, kupa 
ve um lurm.ak .ııuretik ellcrin
den yarıdanmıthr. 



YENi ASIR .... He. 

Son·~ Telgraf Haberleri 
... 
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Boçkay takimına yenildik 

Macar takımı zaif bir 
t k O 3 d~ Boğazlar işi ve dünya matbuatı 
a ımımızı . - yen 1 r·· ke .k de eed f b ee kee ke A e 

Halk bu netice karşısında (Bravo ur ıye en ı mu a aasını, ugun U teş ıJatıyle 
Federasyon) diye bağırdı M. Cemiyetine çok haklı olarak emanet edemez 

lstanbul, 29 (Yeni Asır mu- Sonra merkez muhacim yerinde 
babirinden ) - Macar Boçkay oynatılan yorgun Fuadın da 
takımı ikinci maçını pazar günü muvaffakıyeti şüpheli idi. Ta-
yaptı. Stadyom çok kalabalıkb. kımın esas tarafı bu derece 
Bir gün evvelki 2 - 2 berabere yersiz ve zaif olunca kuv-
oyundan sonra bugün için bir vetli bir takım olduğunu ispat 
galibiyet beklenebilirdi. Çünkü eden Macarları yenmemiz im-
evelden ilin edildiği gibi yor- kansız gibi bir şey olmuştu. 
gun çıkacak Macarların karşı- Vaziyetin vebametine bakı-
sına bugün biz ( B ) takımını nız ki oyun esnasanda bir ara-
çıkarmak suretile taze kuvvetle lık sakatlanan Rebiinin yerine 
oyniyaacaktık. Fikretin de oynayamasından 

Fakat bizim takım . sahada kona kona sağ açık Niyazi 
göründüğü zaman vaziyetin hiç konmuştur. Bunun içindir ki 
de böyle olmadığı göiilJdii. Macarlar 22 inci dakikada ilk 
Takımda dün oynıyaolardan golü abnca bir parça tutunur 
çoğu vardı. Takım şöyle idi. gibi görünen takımımızın oyu-

Safa, Lntfü, Faruk, Mehmed nunda hayır kalmadı. Ve Ma-
Rqad, Rasim, lbrahim, Niyazi, carlar 27 ve 28 inci dakika-
Said, Yaşar, Fuad, ~ebii larda ikinci ve üçiincü golle-

Bu takım rüzgir albnda oy- rini yaparak oyunu O - 3 gibi 
namaıına rağmen bir iki milhim iyi bir netice ile bitirdiler. 
fırsat da kaçırdıktan sonra Halk bu oyunumuzu ve neti· 
devreyei 0-0 beraberlikle bi- ceyi görünce bu kfdar bol 
tirdi. Macarlar bu devrede çok oyuncuya rağmen iyi bir takım 
f8U11zdılar.Kale önünde onlarda çıkarılmamasından muğber ola-
bir kaç müsaid fırsatı ka- rak alay tarzında bravo fede-
çırdılar. rasyon diye bağırmaktan ken-

lkinci devre başladığı zaman dilerini alamamışlardır. 
takımımız şöyle idi: Yarın yapılacak olan üçüncü 

Safa, Lütfi, Faruk, Adil, M. ve son maçta eldeki elemanla-
Reşad, lbrahim, Necdet, Said, nn en iyileri oynanılmak sure-
Fuad, Şeref, Rebii. tile farklı bir galibiyet elde 
Takımın birinci devredeki etmemiz mümkün görülüyor, 

muvaffakıyetsizliğinde gerçi takımın şu şekilde yapılma~n 
merkez muavin ile merkez mu- kuvvetle muhtemeldir. · 
hacimin zaif olmasının çok Safa, Yaşar, Lütfi, ibra-
dahli görülmüı ise de bu defa him, Hakkı, Adil, Necdet, Sait, 
Rasimin yerine konan Mehmed Hakkı, Şeref, Fikret. 
Reşadın hiç bu yerde oyna- Eğer Hakkı Ankaradan gel-
madığı düşünllliirse vaziyetin mezse merkezde Şeref ve sol 
bu defa da ümibiz bir cereyan içte F uadm oyuablması da 
ba1ribedecetfni anlamakk abildir muvafık olacakbr. 

••••• 
Petrol damarı var mı? 
Yayaköy'de bir lağım kazılı.ıken 

gaz akıntısı görülmüş 
Ahkisarın Y ayaköy nahiye

sinde öğretmen Niyazi Erten 
imzalı bir mektub aldık. Bunda, 
geçende gazetemizde çıkan bir 
haber hakkında matümat veri~ 
mektedir. 

Mektub sahibi, Yayaköyde 
bulunduğu başbakanlığa ihbar 
edilen petrol damarını tedkik 
etmek üzere Ankaradan Yaya 
köye gelmiş olan petrol gurubu 
d irektörünün tedkikleri ve o 
civarda petrol bulunmasının 
kuvvetle muhtemel olduğu iize
rindeki sözü üzerine bazı tahsi 
incelemeler vaptığını bildirmek
te ve şunları yazmaktadır: 

- Direktör buradan ayrıl
dıktan sonra ben de uyanan bir 
merak üzerine araıtırmalar 
yapbm. Aldığım sonuç gayet 
eyidir: gaz menbalarından gelen 
bir damann yerini öğrendim. 

T edkikime göre gaz damar
larından biri nahiye merkezinin 
hükumet binasına birleşik olan 
kısmında bulunmaktadır. Bu 
civarda bulunan taş kaldırım
lann bir buçuk ila iki metre 
derinliğinde buna dair emare
ler bulunacağı anlaşılmaktadır. 

Esasen bundan on yedi sene 
evvel buraya iki lağım yapılır-
ken kazılan yerden gaz fışkır
ınaştır. O zaman burası açık 
bırakılarak haftalarca bütün 
halk, hatta etraf köylüler bile 
bu gaz akıntısını görmüşlerdir. 
O zaman muhtelif tecrübeler 
Yapılmış, faydalı neticeler alın
lnıştı. Ezcümle bu gaz suyu 
lanıba içine konularak yakıl-
lnış, yalnız cızırtı yaptığı gö
tiUnıüştü. Bundan başka bez 
Parçalarına bulaştırılan bu mayi 
•111i gazın tesirini göstermiş, 
lcunıede tilphe bırakmamııtı. ,. 

Aradan on yedi sene gibi 
uzun bir zaman geçmiş olması 
hasebile belki ayni mevkide 

Öğretmen Niyazi Erten 
şimdi böyle bir ıey bulunması 
mümkün olmıyabilir. Fakat baş
ka bir tarafa akınb yapması 
da varidi hatırdır. Benim kana· 
atıma göre bu mevkide araş

brmalar yapılmalı, binalara acı
mamalıdır. 

Buraya gelip gitmiş olan 
direktör, bir müddet sonra 
baıka bir mütehassıs gön
derileceğini söylemiş ise de, 
işi bir an evvel tesbitlemek için 
muhitimiz alikadarlarının lazıın 
gelen makamata tekrar müra· 
caatla araştırma işini tacil ey-
lemeği temin etmelerini bir 
yurddaş sıfatile çok muvafık 
buluyornm. 

Yeni Asır - Mektup sahi
binin bu iddiasanın ne dereceye 
kadar yerinde olduğunu bilmi
yoruz. Orada madamki geçende 
bir araştırma yapılmıştır. Esas 
sonucun çok geçmeden elde 
edileceğine şüphe yoktur. Bu
nunla beraber muhit alikadar
larının işle ilgilenmeleri de fay
dasız olmaz. 

Boğazlar tahkim edilirse Tuna paktı da gerçekleşece·ktir 
lstanbul, 29 (Yeni Asız) - 1 tezleri karşılaştı. lngiltere 

Pariste çıkan Debats gaıetesi, Japon tezine meyyal bu-
boğazlar hakkındaki yazısında lunuyor. Konferansa İştirakin-
Montröde vaziyetin iyi olduğu- 1 de ltalyanın da SovyetJer bir-
nu, lngiltere ve Sovyetler ara- Jiği tezine iştir~k edeceği sa-
sındaki itilafperver hareketler nıhyor. 
neticesinde bir anlaşma imkanı Sosyalist Popüler gazetesi, 

ltalya matbuatının telaşını, hid
elde edileceğini açığa vurmak-
tadır. delini doğu akdenizdeki fiili 

kontrolü suya düşürecek surette 
lstanbul, 29 ( Yeni Asır ) - istikamet alan ve ltalyamn bir 

Boğazlar meselesinde Sovyet- Akdeniz pakbna muhalefetini 
lerle logiltere arasında ,bir ya- 1 haklı gördüğünü söylüyor ve 
kınlık temin edildiği Londra- niyor ki: 
dan bildiriliyor. Türk projesi kabul edilirse 

TÜKKIYE HAKLIDIR pakt ltalyalı, ltalyasız ciddile-
Londra, 28 (A. A) _ Royter /(onfeıansta Paris ve Londra seJirimiz Ali Fdhi ve Suat Davas ıecek mütabkem boğazlar 

ajansı bildiriyor: tedbirleri almasını reddedemeyiz. J diriyor: • her türlü tecavüze aııl-
Bugün çıkan Sunday Times Ancak ıuras• varki Türkiyeye Tan gazetesi diyor ki: maz bir sed olacaktır. 

Scrutator uzun bir makalede kakiki emniyet garantileri te- Montrö talik ediliyor. Ce- Türkiye ile ittifakı saye· 
diyor ki: min edecek ve: ayni zamanda nevre baıhyor. Arsıulusal im- sinde Sovyetler birliği bir 

"Türkiye kendi mlldafaaaı boğazlan beynelmilel adaletin kanları ve yakm istikbali ta- Akdeniz devleti olarak ln•il· 

b hizmetinde açık tutacak suret- yin edecek neticerelere bu iç- tere filosuna gazlar bulacak, 
için ugünkii teıkiJitiyle Mil- tette Akdeniz ve Karadeniz timalarda vanlabilir. ikisinde de Tuna paktını akim bırakmak 
Jetler cemiyetine güvenmiye- devletleri arasında bir mınta• diplomasinin İfİ kolay göriin- için de ltalyanın elinde vasıta 
ceğini ileri sllrmekte pekali kavi pakt tasavvur olunamaz mı,, miyor. Türk talebini esas iti- kalmıyacaktır. Avantür hulul 
haklıdır. Ve bir tecavüze karşı DELEGELERiN BIRLEŞTl<'.il barile haklı bulmakta delege- politikasına engel her ltalyanın 
ona müessir garantiler bula- NOKTA ler müttefiktir. Fakat harb muhalefetiyle karşılaşır. Bu po-
mazsak Türkiyeye kendi mü- Paris, 28 (A.A) - Anadolu gemilerinin geçmesinde Sov· litika Alman politikasının ay· 
dafaası için lüzumlu göreceği Ajansının hususi muhabiri bil- yetler Birliği ile Japon nidir. 

................................................................................................................................................................................ , 

Italyanın istekleri kabul edilirse 
~ontröye iştirak edecekmiş 

Roma, 29 {Ô.R) - Milletler cemiyeti asamblesinin celsesi 
alakadan ziyade merakla beklenmektedir. içtimaı tahrik eden 
Arjantin delegasyonunun Habeş ilhakının tasdiki ve ya reddi 
meselesinde nasıl bir vaziyet alacağı öğrenilmek isteniliyor. 
ltalya, Milletler cemiyeti mesaisine tekrar iştirak için muhtıra
sı!1da bildireceği şartlar kabul edilirse, Montrö konferanıına 
beman delege&en.i gönderecek ve Cenevredeki ltalya• dele• 
ğasyonu da mesaiye iştirik edecektir. ltalya güçlük çıkarma
m.ak için tasdikin hemen kabulünn istemiyecek ve bu meselenin 
bir komisyona ha vale edilerek eylUI devresinde müzakeresini 
belki de kabul edecektir. 

Değerli çocuklar Alman güreşçile
rini tekrar O.- 7 mağlup ettiler 
lstanbul, 29 {Yeni Asır) - Şehrimizde butunan Alman güreı

çiler bu Pazar akşamı üçünü ve son karşılaşmayı yaptılar. Gü
reıçilerimiz bu akşam da ikinci karşılaşmada olduğu gibi bütün 
karşılaşmalarda Almanları yenm~k suretiyle yani O· 7 gibi bir 
farkla kazanmışlardır. · 

Zecri tedbirler· lehinde bir karar 
Londra, 29 (A.A) - işçi partisi zecri tedbirlerin kaldırılması 

aleyhinde büyük bir miting tertib etmiştir. işçi lideri Attlee, 
kuvvet önünde ric'at harbe müncer olur, demiştir. 

Mitingle zecri tedbirlerin kaldırılmasını takbih eden bir karar 
sureti kabul olunmuştur. 

Harbın olmaması için Fransa 
Almanya ile anlaşmalıdır 

Pıuis, 29 { A. A ) - Eski harbiye bakanı F abry söylediği 
nutukta, kollektif emniyetin iflas ettiğini ve eğer Fransa daimi 
olarak tüfek elde bulunmak istemiyorsa Almanya ile anlaşması 
lizım geldiğini ehemmiyetle kaydetmiştir. 

BELÇiKA BAŞBAKANI 
•••••••••••••••••••••••• 

Asamble reisliğine 
namzet gösteriliyor 

- Baş/aralı 1 inci sayfada -
ekonomik kudret muasır haya
tın esası olmuıtur. Artık bu 
•İstemde sınai diktatörlükler 
için yer yoktur. Ekonomik ni
zam kralcılan da şimdi ekono
mik hürriyetleri teblükeye dü· 
şOrmek istiyorlar. Biz buna 
imkan bırakmtyacağız. ,, 

Çok basit bir ifade kullanan 
Roosevelt şu sözlerle nutkunu 
bitirmiştir: 

- "Amerikada hürriyet hiç 
bir şeye feda edilmez. Yalnız 
şunu bilmelidir ki hürriyet 
mücadelesi, demokrasinin de
vamıd~r. Bu mükenınıel ve baha 
biçilmez hükumet şeklini, gerek 
bizim, gerek bütün dünyanın 
menfaatı için kurtarmak iste· 
.u. .. 

Bir hey' et 
••• 

lzmire gelecek 
Istanbul, 29 ( Y eniAsır ) -

Iktisad vekileti tarife bürosu 
reisi Muhsin Naimin riyasetinde 
bir hey'et lzmire giderek kör
fez vapurlariyle liman ıirketi
nin tarifesini tespit edecektir. 

imparator Goreye 
dönecek 

Cenevre 29 { Ö. R ) - Ha-U 
beş lmparatoruunun maiyetin
deki kimselerden birinin bil
dirdiğine göre Milletler cemi
yeti Habeşistana maddi fayda
lar bahşetmezse imparator ve 
maiyeti Avrupada ikametlerini 
u:ıatmıyarak garbi Habeş hü
k6metinin merkezi olan Gore 
tehrine döneceklerdir • 

lngiltere askeri kuvvetlerini arttırmak 
için ciddi bir gayret sarfediyor 

Paris, 29 (Ö.R) - "Paris - Soir,, Ingiliz ve Fransız devlet 
adamlarının kat'i bir anlaşma arzusu gösterdiklerini, zira iki 
memleket birliğinin büyük bir kuvvet temsil ettiğini takdir 
ettiklerini yazarak lngilterenin askeri kuvvetini tamamlamağa 
hararetli bir gayretle devam ettiğini bildiriyor. lngiliz kara ve 
deniz fiatlarının mükemmelleştirilmesi için Amerikadan mütebas
ıııler bile getirtmiflerdir. Difer taraftan •ilAhlanm•yı •celeleftir· 
mek için lngilterenin Amerikaya birçok harp malıemesi sipariş 
etmek niyetinde olduğu öğreniliyor. Böylece lngiltere ve Amerika 
arasında beliren yakınlaşma d!\, Blumun nutkunda bildirdiği 
esasa uygundur. Bu esas da üç büyük demokrasinin elele 
yürümesidir. 

Göbelsin 
-Baş tarafı 1 nci sav/ada -

meşgul olarak Nazi başkanı 
Föhrerin bu şehirde Milletler 
cemiyeti kontrolüne nibayat 
vermek teşebbilıüne hayret 
ediyor ve fUnları yazıyor: 

"Bir taraftanda bu teşebbüs 
fena değildir. Zira meseleyi 
sarih olarak ortaya koy
maktadır. Böylece Milletler 
cemiyeti bir hadise karfııında 
bulunacak ve mea'uliyetlerini 
almağa mecbur kalacaktır. Ser
best şehirdeki vaziyetin ortaya 
çıkardı2ı meseleyi halletmek 
oldukça nazik bir iştir. Cenev
rede ne yapılacaktır? Eğer ka
rar vermekte tereddüd göste
rilir, yahud bir tavik usulü ta· 
kib edilirse her iki halde de 

bir söylevi 
\ 

telif şekillerde karşı anmışbr. 

Nasyonal sosyalist mabafilinde 

1 

temin edildiğine göre Hitler 
tarafından takip edilen siyase
tin sulh severliğinın deliJini 

' 

göstermek için Naziler her tUrlü 
şiddet hareketinden ictinep 
edeceklerdir. 

Muhalefet partileri ise yeni 
intihabat yapılmasını istemekte 
ve nasyonal sosyalistlerin bu 
intibabatta ekseriyet kazanma
larının muhakkak oldu~unu bil
dirmektedirler. diğer taraftan 
Lehliler kendi vatandaşlarının 

haklarının muhafazasını isti
yorlar. 

Umumiyetle zannedildiğioe 
göre Milletler cemiyeti fevkal
ide komiseri hadiseyi milletler 
cemiyetine bildirmek suretiyle 
neticelendirecektir. Umumi ola-

Dantzig Almanyaya geçmiş rak Försterin beyanata, Berlin-
olur. Hayır, Dantzigi Nazilere de ueşredildiği gün zennedile-
"esir etmek,, doğru değildir. nin hiJifına olarak, fevkalide 
Ahali bunu istemiyor ve biittin bir fırtınaya sebebiyet ver-
tednişlere rağmen kendini mü- memiıtir. 
dafaa ederek zafer kazanmakla Şlmellng Hltlerln misafiri 
bunu ispat etmiştir. ı Berlin, 28 { A.A) - Hitler, 

Dantzig, 29 (Ô.R) - Nas- Alman boks şampiyonu Şime-
yonal soayaliıt partisi başkanı 1 ling ve karısını kabul ederek 
Försterin beyanah burada muh- yemeğe alıykomuştur. ....... ·-

Pilotlar tetkikat yaptı 

Ha va istasyonu için 
•• • 

munasıpyer aranıyor 
Şehrimizde tetkikler yapan 

posta tayyarecileri Pazar günü 
saat 17 de Istanbula gitmişler

dir. Yeni istasyonun yeri hak

kında henüz verilmiı kat'i bir 

karar yoktur. Bu istasyonun 
Burnovanın Hacılar kırında ve
ya Halkapınarda kurulması da 
muhtemeldir. Ancak Halkapı
nar bataklığının kurutulma11 
lazım gelecektir. 



......... YENi ASIR 
wsa 

ANKARA - İST ANBU - IZMIR ARASINDA 

ilk hava olcul 
v 

u 
ilk yolcu ta1yaresiyle şehrimize gelen Ankara t yare istasyonu dlrektHrU 
bir muharrlrlmlze Ankara - lstanbuf • lzmlr hav:J golcuğu intibalarını anlattr. 

pilot Abdullah BUlbUI 
Çok alakall geçen bu 

· seyahat tafslUitını tanınmış tayyareclmlzln ağzınd ı n dlnllye bHlrsinlz. 
ilk yolcu tayyaresinin Cumar· yahattan memnun, ve Devlet rı aralı "Bay" tayyarcsiyle Ye-

tesi günü şehrimize gelmiş ol- hava yolları idaresi hakkında r ilköy meydanından havalan· 
duğunu bundan evvt:lki sayı- sitayişle konuşuyorlar. dıktan sonra mutad turumuzu 
mızda yazmıştık. Tayyare ile Tayyaremiz ve motörleri tam yaptık. 
gelen tayyarecilerimizden An· bir ahenkle çalışıyor. Yine ir- - Niçin buna " mutad" ve 
kara tayyare istasyonu müdürü tifa aldık. Yükseklik 3500 "deneme" adını veriyorsunuz? 
lzmirJi pilot Abdullah Bülbü'lü metre. - Bu, emniyet turudur. Mo-
Güzelyahdaki evinde gece geç IZNIK CIV ARINDA törlerde ve tayyarede bir nok-
vaktt ziyaret eden bir yazıcı· lzoik gölünün etrafında bir sanlık olub olmadığını bu tur 
mız genç uçmanımızın intiba· çok şirin köyler dizili .. Bunlar ile tecrübe etmiş oluruz. 
lannı sormuştur. Abdullah Böl- mavi göle daha çok güzellik Ve sözüne devam etti: 
bül bu ilk seyahah şöyle an- veriyorlar. - Filüryayı sağda bırak-
latmıştır: Dağlar, ovalar, kasaba ve mak fartiyle deniz üzerinden 

- Haziranın 27 inci Cumar- kövler altımızda bir sinema Emir Ali adasına doğru istika-
tesi günü sabahı saat 10 da şeridi gibi geçip gidiyor ve biz met aldık. irtifa saatimiz 1500 
Devlet bava yollannın 3 numa· yine yolumuzda akıyoruz. metre gösteriyor. Adalar solu-
rah "Arı,. tayyaresiyle Ankara Hareketimiz 1.25 dakika... muzda, Bozbunın sol kanad 
tayyare meydanından hareket lznık gölü gerimizde kalırken önünde uzanmış gorunuyor. 
edildı. Yolculanmı.z dördü er· sağımızda lzmit körmezi belir- Marmara sakin.. Rüyet te ol-
kek ikisi kadın ve bir de bir mcğe başladı. dukça iyi.. Sallanmadan yolu-
yaşında bir yavru olmak üzere Hakim tabiatlı ve soğukkanlı muza devam ediyoruz. 
yedi kişiden ibaret idi. Meydan pilotumuz Ltitfü Erson, denizi Kıymetli pilot arkadaşımız 
üzerinde bir deneme turu ya- görünce her zaman olduğu gibi Tahir Maner mütemadiyen ha· 
parak 270 derece ile lstanbula güler bir yüzle geriye dönerek vada rüzgar kuvvetini ölçDyor; 
doğru istikamet alındı. 15000 
metre yükselerek seyabata de
vama başladık. 

Güzel Ankarayı ve meyda
nını geride bırakbktan sonra 
kanadımızın sağında Ankara
Ayaş şosesi ile Ankara suyu
nun uzunluğunu goruyoruz. 
Hava, yüksek Kümülüs bulut
lan ile dolu.. Ve biz mütema· 
diyen irtifa alıyoruz. 

Hareketimizden yirmi dakika 
sonra Adatepeyi sol kanadı
mızın hizasında goruyoruz. 
Tren yolu solumuzda kalıyor, 
fakat görünmiyor. 30 dakika 
sonra Sakarya altımızda.. So
lumuz.da Beypazarı ve sağımız· 

da uzun şosesi bulunmaktadır. 
ikisinin arasında seyrediyoruı. 

35 dakika sonra ise Ankara 
suyu ile Sakaryanın birbirine 
kanştığını görüyoruz. 

iRTiFA 3500 
40 dakika oldu.. lrtifaımız 

3500 metredir. 
AltUDJzda fazla miktarda kü· 

m\llli• bulutlan var. Vaziyete 
hakim olan kıymetli pilotumuz. 
Lütfi Erson hava misafirlerini 
rahatsız etmemek için bütün 
maharetini göstererek ve boşlu
ğun en eyi noktalarını seçerek 
bizleri rahat rahat götürüyor. 

Hareketimizden bir saat son
ra solumuzda Bileciği görüyo
ruz. Biraz sonra kümülils bu
lutları bizden zemini kıskana
rak örtmüştür. 

Pilotumuz mütemadiyen vo
landına kumanda vererek yük
selmekte.. irtifa saatı 3800 
metreyi gösterdi. Şimdi Kara
köy sağımızda olmak üzere 
Pazarcık - Bursa yolunu görü
yoruz. 

ilk yolca taware.süe Jzmire gelerek tetkikat yapan lıeyet 
yolculara bakıyor ve bu hare- haritasına bakarak pusula ve 
ketiyle lstanbula yaklaşh- tayyaresine istikamet veriyor. 
ğımızı an!atmak istiyor. Artık Altımızda Çanakkale boğa· 
hafif hafif irtifa kaybetmeğe zına ve lstanbula seyreden 
başlıyoruz ve pilotumuz fazla gemiler eksik değil •. 
yorulan motörleri dinlendirmek IZMIR YOLUNDA 
için gazı kesiyor. Şimdi yokuş 15 dakika oldu. 210 kilo-
aşağı iniyoruz. 

1.30 dakika •nra gördiğü
müz manzara, Ağ altımızda 

Yalova, önümüzde mavi Mar
maranın Pırlanta gibi parlıyan 
güzel adaJarıdır. Bunlar, bize 
hakikaten lstanbula geldiğimizi 
beşaretti yor. 

1.40 dakika sonra görüyoruz: 
Adalar sağ kanadımazın hiza· 
sında, donanmamız Heybeliada 

deniz lisesinin açıklannda de
mir üzerinde yabyor. 

Nihayet, işte, güzel İstanbul 
gözlerimizi cilalamağa başladı. 
Şehrin güzelliğini artıran mi
nareleri, dünyanın hiç bir ta-

metre aür'atle yolumuza devam 
etmekteyiz. Bu sırada tama· 
men Emir Ali adasının üzerin· 
den geçiyoruz. Tek-tük balıkçı 
kayıkları adanın etrafında gö-
rünüyor. 

Hava bozuldu: Şimdi tayya
rede fazla ve oldukça hatırı 
sayılır bir sallantı var. Fakat 
buna rağmen hava kartalımız 

hiç aldırış etmeden geçip git
mekte .. 

Karşımızda Anadolu sahilleri 
gözüküyor. Ve biz, güzel ,lzmi

rimize kavuşmak için sabırsız
lık içindeyiz. 

işte solumuıda b;r heyulA 
kararhsile "Uludağ" gözüktü. 

1,15 dakika sonra irtifa sa
atı 3000 metreye düşüyor. Bu j 
sefer Sakarya sağ uzağmu:ıda- 4 
dır. Tren yolu da Sakaryayı 
takip ediyor. Solumuzda mun-

rafmda görülemiyen şirin boğaz 
içini, sağ kanadımız istikame-
tinden doya doya seyretmek 
ne zevkli şey .. 

lrt fa bin metreye düştü. 

Şimdi sevimli pilotumuz Lutfü 
Erson vazifesini yapıyor.Motör

lerin gazım kestikten ve 
kartal gibi !Üzülerek bir inhi· 
nadan sonra meydana iniyor. 
Saat 11,50 .. 

Dağm yüksek tepesi karla 
mestur .. 

30 dakika sonra solumuzda 
"Apulon., sağımızda "Manyas" 
gölü belirdi. Tayyare, pilot 

tazam Bursa şoselerini seyre• 
diyoruz. 1 ,20 dakikada berrak 
mavi lznık gato 6zerinden ge
çerken içimizde bir sevinç coş
gunluğu beliriy.'.>r. 

Pilotumuz sakin, sakin tay
yaresini idare ederken arada 
sırada yolcularına emniyet tel
kin etmiş olmak için arkasına 
dönüp bakıyor ve ~rü)üyor. 

Mavi semanın boşlukları ve 
pamuk yıgınları nı andıran bu
lutlar arasında ilerlerk~n yanı
mızda bulunan Macar yavru· 
suna dikkat ediyorum. Biraz 
evvel annesinin kucağında ağ
larken bulut ar iç'ue da!mca 
vaziyeti değişiyor : Neş'esinin 
yerine geldığini minimini kal· 
binin sevinçle doJduğunu görü
rüyorum. Y olcularıa hepsi se· 

Meydanda kesif bir kalaba
lık, fakat o nisbette de büyük 
bir intinm gördük. Tayyare

' den çıkan dört yolcumuzu, 

Devlet hava yollarının otobüsü 
alarak lstanbula götürdü. 

ISTANBULDA 
Kıymetli tayyarecimiz burada 

bir duraklama yapbktan sonra 
lstanbul - lzmir yolculuğuna ge· 
çerek müşahede ve "ntibalarıru, 
elindeki notlnra bakarak selis 
bir dille izah etmiştir: 

- Aym gün öğleden sonra 
saat 17,20 de pilot Tahir 
Maner'in kumandasındaki 4 nu-

Tahir Manerin elinde bir ku
zu mutavaatile "Balıkesir., e 
doğru yüz çevirmiştir. Yine 
sağda ve solda "Kümülüs., bu
lutları görünmeğe başladı. Biz, 
bunların tebehhurabnden do
layi "Şimi,, dansı yapıyoruz. 

lrtifaımız 1800 metre.. Gö-
rülen manzarelar: Solda "Ka
racabey,., sağda, fakat bir az 
uzakta Bandırma. . Buralan 
haf1f seçiliyor. Lakin iki ka
saba arasındaki şoseyi pek 
güxel farkedebiliyoruz. Hare· 
ketimiz 40 dakika olduğu sıra
da önümüzde "kazıklı dağı" 
göründü. Şimdi tamamen Ban-
dırma • Balıkesir - lzmir tren 
hattı ve yamndaki şoseden 
geçmekteyiz. Pilot Tahir elin
de kalem kağıt hesap yaparak 
söyliyor: 

Ankara lıava istasvo1LU mfulürü 
Abdu/Jalı Blilhlll 

- Tamam altıyı beı geçe 
Babkesirdeyiz:I 

BALIKESIRDE 
Rüzgar arkamızdan C5tiği 

için bize fayda vermekte idi. 
Sanki tabiat bile bi%im biran 
evvel lzmire movasalahmızı 
istiyordu. "Şimi., dansından 
çok yonılan tayyaremiz istira· 
hate daldı, Arbk sanlmadan 
gidiyoruz. 

- "Şimi,, nedir? 
- Bu, tayyare dilinde kul-

lanılan bir ishlahtn".. Tayyareyi 
zikzaklıyan sallantılara verilen 
bir isimdir. 

Abdullah Bülbül, elindeki 
notlarda gözlerini bir parça da-
ha gezdirdikten sonra izaha .. 
tına devam etti: 
YEŞiLLİKLER ÜZERiNDE 
Hareketimizden 45 dakika 

sonra "Balıksir" üzerindeyiz. 
Solumuzda yeşil bir ovanın gü
zelliğini seyretmeye doyama
dık. 

Yavaş yavaş yine k~mülüs 
bulutlan ve korkunç olan nim
püs yağmur bulutları göründü. 
Fakat bizim "Baykartal,, (Tay• 
yarenin adı) hiç birisine ehem• 
miyet vermeden boşluğu yardı 
geçti. 

Altımızda kayıp giden ara· 
ziye yine gözlerimizi diktik. 
Manzara o kadar güzeldi ki 
tahayyül ve tasviri en u olan 
insana bile bu latif görüntifler 
adata ıiirlik yapbracak ..• 

Biraz ileride alçak yağmur 
bulutlariyle karşılaşıyoruz. Kıy· 
metli pilotumuz Maner, bütün 
meharetini kullanarak bunlardan 
uzaklaşmağa çahııyor. Bu 
sırada da irtifa kaybediyoruz. 
Yükseklik 1300 dedir. 

Şimdi biz ••çamlıca" dağının 
yanından geçiyoruz ve hareke· 
timiz bir saat oldu. 

işte 11 Soma,, nın üzerine gel
dik. Sağ tarafımızda bizi teh
dit etmek istiyen fimşekler 
çakarken muhtelif yerlerde, 
sağ ve sol önlimilzde de yağ· 
mur yağıyor. 

Tabir Maner, bunlann ara· 
sından sıyrılmak için sevk ve 
idarede c'dden meharet g<Ss
terdi, hemen rota11 rata (za· 
viye değiştirmek) değiştirdi. 

YAGMUR 
Şimdi kaçmak için çahşbğı

mız kanetli yağmurun tama· 
men içinde yüzüyoruz. Buna 
rağmen bizim kartal hiç 
yılmadan ve mahir bir mu
allim gibi şimi danaı yapa
rak yoluna devam ediyor. 
Sağ uzağımızda " Edremit • 
körfezi, sol ilerimizde .. Ah· 
metli gölü " ( Alaıehir ) görü· 
nü yor. 

işte " Akhisar " üzerindeyiz. 
Akhisarın tütün!ü ve zümrüt 
ovasını dikkatle seyrediyoruz. 
Bu sırada " Maniaa " ovasında 
kuvvetli bir ninıpüs bulutu g~ 
rüDJllekte ve üzüm salkımlan 
•eklinde ı6rdUiiimüz manzara 

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

ao Hazıra• t••• 

Dallardan sesler: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dalkavukluk 
Dalkavukluk herkesin yapabileceği marifetlerden değildir. Bu, 

bir kabiliyet meselesidir. 
Y &radıhşında dalkavukluk kabiliyeti bulunmayan bir insan - icabı 

maslahat· bu işi yapmağa ne kadar çalışırsa çalışsın muvaffak 
olamaz. Muhakkak bir tarafı sıntır, ağzına, burnuna bulaştırır' 
gülünç olur. Bu gibilere sadece acımak kafidir. 

Benim burada anlatmak istediğim anadan doğma muvaffak 
dalkavuklardır. Bunlar ana1annın rabmına dalkavuk olarak düş
müşlerdir. Dalkavukluk ruhlarında, yaradıhşlannda vardır. 

Menfaatlannın haleldar olmamasını, mevkilerinin zafa uğra· 

mamasını, vaziyetlerinin tehlikeye düşmemesini temin için bu işi 
o kadar maharetle idare ederler ki kendilerini dinleyenler, yalnız 
kanaatlannı, ictihatJannı, nazar noktalannı söylüyorlar zannederler. 

T ezgablannda her nabza göre şerbet vardır, ne dillerinde 
kemik, ne de arkalarında yumurta küfesi vardır. 
Sağdan sola, soldan sağa dönerlerken, dün bembeyaz dedik

lerine bugün kapkara derken o kadar geniş bir daire çizerler ki 
hayret edersiniz. 

Maksatlanna irişmek için çıkmağa çalıştıklan merdivenlerin 
her basamağı bir vecize, bir darbı meseldir. Dünü zem, buğünü 
methederken muhakkak bir sebebi makul, bir özrü ıer'i bulurlar. 

Halef yanında selef çekiştirmekte yeddi tula sahibidirler. 
Selefe, dün kendi dilleriyle giydirdikleri kelimatı medhiye ile 

mensuç fazilet elbisesini bugün yine dil çabukluğuyla Halefe 
giydirmekte (Zati Sunguru) gölgede bırakırlar. 

BunJarın kendilerine mahsus muayyen, değişmez bir kanaatlan, 
ictihatları yoktur. Olamaz. Y qadıkları gWe uygun gelecek bir 
fikre tesahüp ederler. 

(Demode) elbise giymeğe tahammiU ederler. Fakat günü 
geçmiş fikirleri taşımağa asla razı olmazlar. 

içlerinde öyle (lu:ıucetlu) lan vardır ki yalnız kendilerini 
dinliyenlerin değil uğurlarına fedayı vekar ettikleri kimselerin 
bHe midelerini bulandırırlar. 

Sinir buhranı geçirmekte olan bir hastaya (Kordiyal) ne kadar 
muvakkat bir şifa ise bunların da rabıtaları sahıpleri için o kadar 
muvakkatbr. 

Kordiyalin tesiri zail olunca hastada raşeler, ihtilaçlar nasıl 
baş gösterirse etraf ve meydan dalkavuksuz kalınca hakikatla
rm tokatları şaklar. 

Güneşi sıvamağa çalışan bu balçık yığınlannı insan görünce 
gayrı ihtiyari : 

Bilemem eyleyecek hande midir, girye midir. 
Diyor. 

Bir deniz kazası 
Pazar günü saat 11 radde· 

lerinde şarpile denize açılmış 
olan ilanat şirketi müessislerin
den Hakkı ile arkadaşlan Sadi 
ve Mahir Menderek yakınla
rında ani çıkan fırbnadan Şarpi 
alabora olarak devrilmiştir. 

Memleketin tanınmış ftç genci 
büyük bir tehlüke atlatmışlar 
ve denize düşmüşlerdir. Bu 
sarada oradan geçmekte olan 
Karşıyaka vapuru Ye limandan 
hareket eden motarler derhal 
hidise mahalline yetişerek her 
üçünü de kurtarmışlardır. Yalnız 
şarpide mayo ile bulundukla
rından elbiseleri Ye kıymetli 
eşyaları denizde kaybolmuştur. 
Arkadqlanmıza geçmiı olsun 
deriz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bize oralan kuvvetli bir yağ· 
murun suladığım anlatmaktadır. 

Cesur pilotumuz Tabir uzak. 
tan lzmiri görünce sevinmeğe 
başladı. 

- Ne kadar uzaktan lzmiri 
göre bildiniz: ? 

IZMIR AFAKINDA 
- Yirmi beı metreden ta

mamen seçtik. 
Ha, ne diyordum? Pilotumuz 

lzmiri görllnce sür' ah artırmıı 
olduğundan motör devirleri iki 
bin iki yüze çıkmış ve tayya· 
remiz de 225 kilometre sür'at 
almıştı. Sür' atin tabii seyrini 
aşmış olmasından anlafihyor· 
da ki seYimli pilotumuzun ya 
lzmirde bekliy~n bir çok arka
daşları var, yahut çok özledi
ği bo güzel memleketi bir in 
önce görmek istiyor. 

Hareketimizden 1,25 dakika 
sonra pek sevdiğimiır; güzel İz
mir körfezinin üzerindeyiz. Biz 
bütün lzmiri ve sakinlerini ha
\ adan hürmetle selamladıktan 
sonra Gaizemir tayyare mey
danına inmek üzere oraya doğ
ru süzüldük. Maner son vazife
sini yaparak gazı kesti ve saat 
tam 18.40 te ilk defa olarak 
gelmiş olan devlet hava yolla
rına ait yolcu tayyaremi~, as
keri bava ıarnizonuna kondu. 

H. GUnay 

1 
Hergün 
---Bir fıkra 

Limon tozu mu, 
tuzu mu? 

Yirmi sekiz senelik eczacı
yım, dün başıma bir iş geldi, 
bili gilJüyorum. Dostlarımdan 
birisi eczaneye geldi. Aman 
Aktq rica ederim, şa müşkü
lümü hallet dedi. Eczacılık gibi 
Hallali - müşkülitcılık da yap· 
tığım olur. Bu iş mesleğime 
aid olmasına rağmen içinden 
pek zorlukla çıkabildiğime hali 
gülüyorum. Bu dostumun sor-
duğu ince kimya işleri değil 
idi. Limon tozu mu, tuzu mu 
demez mi?! Biz asit sitrik bi· 
liriz, halk dilinde limon tozu, 
limon tuzu mu derler,şaşaladım. 

Tuz ile toz ayn ayrt şeyler, 
birisi sel ötekisi poadre gel de 
içinden çık, kendimi bir yok
ladım, limon tozu diyorum. Bir 
daha yokladım limon toıu da 
diyorum. Arkadaşım limonun 
pahah olu'1Jndan yemeklere bu
nu kullanıyormuş, muzir mı aca-
ba dedi, ne münasebet dedim, 
zarar akla hile gelmez, bunun 
bir Aait Tartirik cimri vardır, 
o daha ucuzdur diyordum, di-
yordum amma aklım toz mu 
tuz mu da! 

Nihayet tuzuna kmrar verdim, 
meyve tuzu Karlisbat tozu, vi
şi tozu amonyak tuzu, nişadır 
tuzu, hep tuzu gittiği için işi 
tuzu şeklinde tefsir ettim. Arka-
daşımın bu ehemmiyetsiz sorgu
su bana toz ile tuz arasında tozu 
dumana karışdırttı, kafamı toz· 
dan, dumandan ferman okun-
maz hale getirmişti. Bazen en 
basit bir sual insana cevap bul-
durmakta müşkülat gösterebilir. 
Lep demeden Jeplebiyi burada 
anlamanın yeri yoktur, insanın 
bazı öyle dakikaları olur ki 
lep demeğe hacet yok leplcbi
yi gösterseler tanıyamaz olur, 
ben )ine limon tuzunu tanımak 
etrafında değil, adı üzerinde 
şaşaladım, Allah kimseyi şaşırt-
masın.-



so Hazıran 

Yeni lran'da hayat 

ra bütcesi bir milyar 
riyal olarak tesbit edildi 
İran hükii~~ti, varidattan bir kısmını 

ihtiyat hesabına geçiriyor 
Tahran, ( Hus si muhabiri

mizden ) -lran 'da her sabada 
gözleri çelen sevindirici ileleme 
iktisadi sahada daha kuvvetle 
kendisini hissettirmektedir. Şe
hinşahın idaresi altında inkı
la b hamleleri yapan Iran, ba
şanci hükümetinin ittiha:r: etti
ği tedbirler, Iran milli banka
smın çok çalışmasile refaha 
kavuşmuş sayılabilir. 

• Son yıllar içinde ticari sa
hada büyük bir inkişaf mey
dana gelmiş, para kıymeti sa
bitleşerek halkın iştira kabili
yeti artmıştır. Bugün Iran, ha
rice borcu olmıyan mabdud 
memleketlerin başında gelir. 
Karadeniz ile lran körfezini 
birbirine bagJamak üzere bulu
nan (1450) kilometre uzunlu
ğundaki demiryolları, Iranın 
kendi mitli sermayesilc başa
rılmaktadır. 

Demiryolu inşaatına tahsis 
edilen ve şeker inhisarından 
elde edilen para yekünu ge
çen yal 128 milyon riyal idi. 
( Riyal F ramnz frangı kıyme
tine muadildir. ) Şose yolları 

için t hsis olunan ve yol aida-

Jnci 
h 

tından elde edilen para ~eçen 
yıl 67.000.000 iryal idi. Cenub
taki petrol membalarmdan lran 
hazinesince elde edilen temet
tü ise iki milyon logiliz lirası· 
nı tecavüz etmektedir. Daha 
şayanıdıkknt bir nokta, son 
seneler içinde lramn sanayie 
ehemmiyet vermesidir. 1-f erşey
den önce bir ziraat memleketi 
olan Iran sanayie ehemmiyet 
Vt""rmekle kendi ihtiyaçlannı 
memleketi içinde temine ça
lışmak gayesini takib ediyor. 
Son zamanlarda bazı fabrika
lar açılarak faaliyete .geçmiştir. 

Iranın yeni yıl büdcesi par
lamentoda kabul edilmiştir. 
Yeni büdce bir milyon riyal
dır. Cenubtaki petrol made· 
ninden lran hazinesinin hissesi 
bu yekünda dahil değildir. 
Elde edilen para ihtiyat ak· 
çesi hesabına kaydedilmekte
dir. 

Bir milyar riyalhk bu üstün 
büdce, Irandaki çalaşmayı gös
termesi itibarile çok kıymetli
dir. Bugün bir milyara varan 
büdce beş yıl önce yalnız 250 
milyon riyladı. 

• 
l e sra 

z a 
Aydın şehri çok yakında temiz 

kavuşacaktır • 
ıçme suyuna 

Aydın - ilimiz mıntakasıoıo 
en kıymetli ürünü olan incir 
ağaçlarına birkaç senedir arız 
olan basra afetinin bir türlü 

önüne geçilemiyor ve tarım 
mücadele heyetinin de birçok 
çalışmalarına rağmen ameli hiç 
bir fayda temin edilemiyordu. 

Bu sene de her sene olduğu 
gibi hasra afeti diğer senelere 

n zaran fazla olmamakla bera· 
her oldukça mühim bir nispette 

baş gö termiş ve rençberi en· 
dişeye tüccarc da tereddüde 

sevketmişti. Bu defa da Ger

rnenciğe gidip mahallinde tet· 
kikat yaptım. 

Gözlerimle görmek suretiyle 
kanaat getirdiğim habere ve 

ınehaUinde dinlediğim şayanı 
İtimat kimselerin verdiği malu
nıatcı göre bu seneki şiddetli 
sıcakların basraları kurutmakta 

Yaz Dil 

Değirmenin kapısından elle
rindeki tüfenklerle fırhyan 
liaydaroğlu ve kızanları hay
kırarak: 

- Kimdir oo? .. 
- Kim miş? O oı:tmert? 
- Haayt! 
Narelerile silah sesinin gel

diği yere koşarlarken, bostanın 
0ttasında onlarm haline bakıp 
birdenbire sinirlenen uykusu
~un şakrak kahkahalarile kar
şılaştılar. 

Uykusuz kasıklarına yum
tuktarını basarak, eğilip, eğı· 

büyük bir fay dası olduğu gö
rülmektedir. Bundan başka 
lzmir ziraat haşerat bürosu ta-

rafından bu havaliye gönderi
tib saçılan haşerat tohumların
dan çıkan böceklerin de bas-

ralan imha etmekte olduğu 
ve basranın eskisine nisbeten 

ancak % de yirmi kaldığı ve 

bu sıcaklar devam ettiği -tak
dirde basradan eser kalmJya
cağı kuvvetle umulmaktadır. 

2 - Şehrimizin en mühim 
bir noksanı olan su ihtiyacmı 

karşılamak üzere lazımgelen 
parayı temin için Ankaraya 

giden şarbayımız Nafiz Kara
budak teşebbüsünde muvaffak 

olmuş ve istenilen tahsisah al
mış olduğunu memnuniyetle 
haber ald1k. Aydın'ımız yakın 

bir zamanda temiz ve sıhhi 
bir içme suyuna kavuşacakhr. 

Tefri a No: ta 

lip boyuna kahkaha savuru
ruyordu: 

- Abt Gidi korkaklar! Ah 
gidi korkaklar!,. 

Haydaroğlu, uykusuzun ya-

nına yaklaştı. Tam eğilip ka
ıklarını basacağı sıra, kula
ğından tuttu .. 

- Kime diyorsun, sen ülenl 
kalk delirdin mi? . 

Ansızın kulagmdan tutulan 
uykusuz başını çevirip: 

- Sen misin? Haydaroğlu 1 
Ulan ! Neredesiniz be? Demin
denberi bağmvorum. Bir silah 

TE 1 ASIR .Sahife & 
Ape ~:ı. - -=-

•• , 
ARDAYANLAR ş·· ç ı ru aya 

Pazar •• •• 
Çeşme plajında gunu 

verilen ziyafette bulundular 
- Baş tarafı / ma sahı/ede -

Plajda bir müddet istira-
hat ettikten sonra denize 
girmişlerdir. Büyük bir neş•e 
içinde deniz banyosu b!r saat 
kadar sürmüş, müteakiben 
Rasim palas oteline gidilerek bu
rada öğle yemeği yenilmiştir. 
Ziyafet esnasında plajın güzel
liği üzerinde durulmuş, bura
nın imarı çareleri derpiş olun
muştur. 

Yemekten sonra Şükrü Kaya 
Çeşme kaza merkezine giderek 
şehri dolaşmış ve kaymakam 
ile birlikte bir saat kadar meş
gul olmuştur. 

Vekil dönüşte Seferihisar 
kazasına da uğrayarak kaza 
ihtiyaçları üzerinde tetkikat 
yapmış ve Sığacık köyünü de 
ziyaret eyledikten sonra akşam 
geç vakıt şehrimi:r;~ avdetle 
yemeği Şehir gazinosunda hu
susi şekilde arkadaşlariyle bir
likte yemiştir. 

BELEDIYE SARAYI 
YERiNDE 

Dün sabah Şükrü Kaya 
Belediye reisi ile birlikte Gazi 
meydanına gelmiş burada eski 

fuvar yerinde inşası mukarrer 
Belediye sarayı hakkında Beh-
çet Uz'un verdiği iıahah bü
yük bir ataka ile dinlemiı 
tasavvurlan çok beğenmi'I ve 
takdir etmiştir. 

Şükrü Kaya her fırsatta 
belediye faaliyeti etrafında 

takdirlerini izhar eylemiş ve 
müzaheret vaadmda bulunmuş
tur. 

Müteakiben Vekil Belediyeyi, 

Vilayeti, Kumandanlığı, Partiyi 
ziyaret ederek veda etmiştir. 

VEDA 
Öğleden sonr on beş otıızda 

G zi konağından otomobiUe 

Pasaporta gelmiş burada mu
zika, asker, jandarma, polis~ 
belediye zabıtası müfrezeltı i 
tarafından selamlanmışbr. 

Pasaportta toplanmış olan 
halk dahiliye vekilini hararetle 
nlkışJamışhr. Dabilive vekili ve 

refakabndaki zevat [zmir va
puruyle lstanbula hareket ey· 
(emişlerdir. 

Sayıo misafirler vapurda sa·y
lavlar, vali, belediye reisi ga
zet~ciler ve hususi dostlan 
tarafından çok samimi bir şe· 
kilde teşyi olunmuştur. Şükrü 
Kaya teşyie gelenlerin ellerini 
birer birer hararetle sıkarken 
belediye reisimize hitab etmiş 
ve demiştir ki: 

" zmirli h mşehriden 
gördlCğUm tev ccüh ve 
c~mimEyetten çok mUte

i im.Bunu hemşeh-

patlattım, hepiniz ortaya çık
hoız. Unuttunuz mu s·z arka
daşınızı .. 

Haydaroğlu uykusuzu kula
ğından tutarak çekip : 

- Gel bre l Gel bre kuru 
sıkıcı t içeri gir de dinlen .. Se· 
nin hali uykun başına gelmedi 
mi ? 

Haydaroğlu çetesi, korkula

rının boş olduğunu anhyarak 
homurdanıp tekrar değirmene 
sokuldular. 

"Nilnfer"in coşkun sulariyle 
dönen carh, sırtında ve bir 

rime iblAğ etmenizi rica 
ederim.,, 

Hakikaten Şükrü Kayanın 

lzmir ziyaretinden büyük bir 
memnuniyet içinde döndüğü 
çehresinden okunuyordu. Hu· 
zamandan z.iyade neş' eli idi. 
Hatta fuvarın küşadıoda tek
rar l.zmire gelmeği arzu etti· 
ğini bildirdi. 

Hususi şekilde haber aldı

gımıza gö~e hava müsaid olur 
ise vekil ve genyön kurulu 
üyeleri Çanakkale'de vapurdan 
inecekler, motörlerle Gelibo
Juya gidecekler ve oradan oto
mobillerle doğru Edimeye ge
çeceklerdir. 

* •• 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

lzmir hafriyabnı görmekten 
çok memnun olmuş ve hatıra 
defterine şu sahrJarı yazmışbr. 
Çok dikkate şayan sahlan ih
tiva eden bu yau üzerinde ala
kadarların tevakkuf etmesi ge
rektir: 

Bay Selahittin Kantar lzmi
rin eski agoralanndan birinin 
tekrar yer yilziine çıkamas1nın 
iki türlü sırrım bulmuş, önce 
yerini keşfetmiş. Sonra da 
vasıtasına bularak meydana 
çıkarmış. Satahettin Kantar bi
rincisinde tamamile muvaffak 
olmuş. Kendisini tebrik ede
rim. ikincisinin noksan kalışın
daki kusur da asla kendisinin 
değildir. Başkalarını kusurdan 
kurtarmak için yapbğı gay
retlere, çektiği zahmetlere ise 
ben yakından şahit oldum. 

Ş. aya 
., ...... 

Akil önder 
Şehrimiz birinci hukuk mah

kemesi azalığına atanmış olan 
Akhisar hukuk b!kimi Akil 
Önder vazifesine başlamak 
üzere dün Bandırma tren'le 
şehrimize gelmiştir. 

A i Riza K 1 nç 
lzmir birinci hukuk azalı

ğından Akhisar hukuk bakim -
liğine terfian atanmış olan Ali 
Riza Kıhnç yeni vazifesine 
başlamak üzere dün eksperes 
ile Akhisara gitmiştir. 

Çahnan eşyalar 
Mersinlide birinci irimde 

oturan Ali oğlu Ahmed ve 
kardeşi Haydarm evine giren 
hırsız resmi bazı evrak ile bir 
çok giyecek eşya çalınmıştır. 
Çalınan eşyadan bir takım el· 
bise sipahi pazarında koltukçu 
kara Ali oğlu Abmette bulun-
muş ve Ahmed bu elbiseyi 
Mevlüt adında birinden aldı- ı 
ğım söylemiştir. Tahkikata de-
va?:'l edili or. 

toprak dam üstünde tek ocaklı 
bir değirmen taşını fır•I fmll 
Döndürüyor, dişli değirmen ta
şının üstüne bırakılmış borma 
ipli bir tahta buğday oluğun
dan, taşın oyuğuna, titreterek 
tane tane tahal salıyor ve bu 
muttarit, bozulmaz değirmen 

gürültüsiyle dolan değirmen 

odası; suyun serinliği, üğünen 
nemli buğdayın kokusile, yarı 
karanlık kucağında kızgın ova
nm kızgın ve alevli sertliğini 
tamamen unutturuyordu. He
men oracıkta; taşların birte•İ, 
tempolu harılbsı, domazluğun 
serinliği, buğdayın un olurken 
saçhğı koku ile deliksiz 
saatlerce uyuyan bir uykuya 
yırtık hasırlara uzanarak ahl
mak insanın içini gıdıklıyor, si
nirleri uyutturuyordu. Ve zaten; 
Haydar oğlu elindeki silah
Ja'-içeri girdiği zaman; nö-
betini bekliyen köylüleri; 
kimisi çuvalının üstüne yan 
ge1ıniş, kimisi boşalan çuval 
üstüne uznnmıs. kimisi değir-
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Şimdi serbest buJunmalan 

ve Hanrinin elinden kurtulmuı 
olmalan dolayısiyle sevinç için
de idiler. Genç kız, kalbinin 
elemini gizliyerek ,en giriin· 
meğe çalışıyordu. 

Şimdilik oturacak bir yer bul
mak lazım geliyordu. jan Mo.
marter sokağındaki boş bir evi 
arzusuna uygun bwdu. Ve he
men buraya yerleşerek Luide 
beraber yol hanrlığını gör
meğe koyuldu. 

Luiz validesine meyus meyus 
bak1yordu. Zira onu asla böyle 
bir hararet içinde görmemişt;. 

Hemen o gün Jan yatağa düştü. 
Sayıklamağa başladı. Luiz ıilk 
defa böyle bir bal karftsında 
bulunuyordu. Yalnız baıına 

sabrederek canla başla çalışb. 

Bir çok günler geçti. Bu de.fa 
Jan ölümden kurtulmuştu. Ya
taktan knlkmca ölüme mabküm 
bulunduğunu anladı. Pek güç
lükte teneffüs ediyordu. Jan 
tamamiyle eyi olmuştu. Ertesi 
günü de paristen uzaklaf1Dayı 
düşünürlerken sokakta bir gü
rültü işittiler. Ne olub bittiğini 
öğrenmek için sokağa bakbk
lıırı zaman ahalinin konuşuı
larmdan kralın Parise döndü· 
ğünü anladılar. Jan dö Piyeo 
pencereleri ve pancurlan ka· 
padı. iki üç saat geçti. Yan 
yana oturan ve birbirlerinin 
elinden tutan ana ile kız ba
riçdeki gürültüyü dinliyorlardı~ 
Birdenbire titrediler. Kapının 
tokmağı vurulmuştu. Jan: 

- Kapıyı kim çalahilir? 
Diye mırıldandı. Luiz titri

yen sesiyle: 
- Anne bu çalınma değil, 

kapıda birinin yardım isteyişi

dir sanıyonım. 
Dedi. Fakat jaa bquu .al· 

la~. Dış rıdaki gürültü artı
yordu. Luiz hala titremekte ol
duğu için birdenbire çehresi . 
sararan annesı. 

Müsterih ol yavrum. Pençe
renin pancurunu aralık ederek 
görür an1anz: 

Sözlerini söyledi ve hemen 

pençereye doğru gitti. Lakin 
bu and çivilenmiş gibi olduğu 
yerde kaldı, Pardayan isminin 
telaffuz edildipini işitmişti. Bu 
isim tehditler, küfürler saftlru
yordu. Luiz de pençereye ko
şarak krndisini göstermeksizin 
görülecek vechile pencereyi 
itti. O da aşağıdaki kalabalığı 
• 
görmüştü. 

Evin kapısı etrafında, bir 
adamı kuşatan suvarilerin ya
rım daire teşkil ettiklerini 
gördüler. Fakat etrafı kuşab
lan adam kapının önünde bu
lunduğu iç·n pencereden gö· 

menin toprak tabanına serilmiş 
ve değirmenciyi de bir sedirin 
üstünde domuzluğun serin av· 
lusuna bakan açık pençerenin 
lcenarmda, koliannı başının üs
tüne vererek horuldar bul
muştu. 

Değirmene ancak on, onbq 

yaşında; bir çırak bakıyor, buğ
dayı bitenlere, unu üğünenlere 

ancak o haber veriyor, sırası 

gelenin çu•alı~t değirmen bo
nisine bo altmasım söylüyordu. 

Haydar oğlu,- uykuMJzu ku
lağmdan çekip, korku içinde 
birer tarafa btbülen, köylü-

lerle, değirmencinin arasına 
atınca, evvelce kurulduğu se
dire kendini attı, değirmenciye: 

- Pekit Dedi! Çok mu ezi
yet görüyorsunuz? 

Uykusuzun dışarıda geçir
d:ği zaman içinde lakırdıyı bu 
dereceye getiren Haydar oğlu· 
na; değirmenci: 

- Sonll var-

YAZAN : Mlfel Zevako 

' 

rülmüyordu. Gerçi, bunu gör
müyorıarsa da iımini işitiyor
lardr. \' avaş va vat ilerliyen 
ıuvarilerio tehdid ettikleri 
adam Pardayandı. 

Evet Pardayan, LOizi kaçıran 
adamın kendiıi idi. ÔldOriiJ
mek üzere bulunuyordu. E.-elce 
yaptığı sefil biıme.tin ceıaS1nı 

Uiı ile Janm göıleri CSnündc 
mi çekecekti? 

Tekrar pençereye kopn iki 
kadının ağzından boğuk bir ses 
çıktı Jan Döpiyen: 

- Hanri Dö Monmoranıi! 
Diye mmldandı. Luiz de: 
- Şövalye Dö Paradıtyanf 
Dedi. iki kadm yine bak-

mağa devam ettiler. Annesi 
sözüne devam ederek: 

- Bizim uğursuz şeytammız 
cuada dunıyor! K1nm, bu mel
on Pardayanın yerimm ketf 
etmiş bulunması ne malüm? 
Ne uğursuz taliimiz var 1DIJ? 

Lüiz anasına kollannın ara
sında sıkarak: 

- Anneciğim! 
Sözlerini keke1cdiktea 10Dra 

sıkılarak: 
- Onu kurtarmah,.d 
Söz!erini ilivc etti. ]an ba· 

ğırdı: 

- Kurtarmak mı? Kimi kur· 
taracağız yavrum! Bu iki a:r.ılı 
düşmana mı? 

- Ah anne! Onun bizim 
olmad&ğma emınım. Ona hair, 
diyemem . 

- Peki; kimden bahsedi· 
yorsun? 

~ Bitnredi -

••• 
Küçük antantın 

• • 
vazıyetı 

Cenevre. 28 (A.A) - Kü
çük •nlant de ... letleri Miltetter 
cemiyeti pakbnın bütün dcy(et-
ler arasındaki müsavatı ihlal 
edecek bir tanda tadilini lı:at'i 
yen reddedeceğini ihsas etmiş
tir. 

Başka işleri 
yok mu? 

Londra, 28 (A.A) - NeviU• 
Çemberlain bugün Manclıea
ter' de söyledjği bir nutukta 
devlet adamlarının işi dünya 
suJhunu korumak oldaguoa ve 
koUektif emniyet siyaseti ciddi 
bir darbe yemiş olmakla bera
b er yine belki biraz tadilat 
ile zaruri bulunduğunn söyle· 
miştin 

Belçikada 
Brüksel, 29 ( Ö.R) - Van 

Zeelnnd meb'usan meclisindeki 
münakaşa bite rse, gece tayya
re ile hareket ederek yarın 
sabah saat 9 da Cenevrede 
bulunacaktır. 

BrükseJ, 29 (Ö.R) - Meb
usan meclisi müdafaa komis· 
yonu 1919 dao l9'J6 ya kadar 
Belçika erkanı harbiyesi olan 
General Magleni dinlemiştir. 
General Belçika hudutlarının 

müdafaası lehinde bulunmuştur. 

Bu da bir haberdiı 
Cenevre, 29 (A.A) - Hab~ı 

delegesi Marlen şu ma16mab 
verm\ştir: Adis-Abebadan ge
len haberlere göre yağnmr 

mcvstmtnın tekrar ba,lama• 
Habeşistanda itatyaye muk••e· 
met hareketini yeniden canlan· 
dırmiştır.Adis-Abeba haricinde 
bütün ahati ltalyan isgaline 
karşı harekete karar vermiştir. 

Hatta bildirildiğine göre 
Desiede şiddetli muharebeler 
olmuş halk bir aralık şehri tekraı 
eline geçirmiş ve ancak 
Jta1yan tayyare kuvvetlerinin 
müdahalesiyle vaziyet iade edl 
le bilmiştir. 
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YENi ASIR 

Enstitünün ilk mezunları 
............................................................. 

Pazar günü yirmi 
talebeye diplomalar 

Enstitü direktörü bir veda 

mezun 
verildi 

söylevi verdi 

Kız Ensliiiisii11den mezu11 ola11 genr kız/ammz 

Muhitinde sessiz ve mütevazi } Y. Ziya, Türkan Türkelar, Is- larını dikkatle meydana koy-
bir çahşma yaratarak cidden met irsen, Saadet Karaosman, muş ve onlarm hazırlanma-
muvaffak olan Kız enstitüsü Nezihe Menemenli, lncila Yar, larındaki büyük emeği anlat-
bu yıl ilk mezunlarını vermiş Selmin Hatiboğlu, Saadet Bil- mışhr. 
bulunuyor. Yakın yıllara kadar giner, Muharrem Gönüldenk, Daha sonra mezun talebeler 
enstitü adını bilmiyen muhitin Bahire Alev, Mualla Dinmez, adına bir genç kız muallimle-
çok kııa bir zamanda bu mües- Pakize Ertan, Behire Eke, Ber- rine ve mektep arkadaşlarına 
aeseye uzattığı alaka cidden rin Madral, Leman Kınıl.c,lrfan müessir bir veda hitabesi yap-
çok bOyük olmuştur. Enstitü- Sözer, Dürrünihat Büyükbaykal mıştır. Denilebilir ki bu sözler 
nün bu ilk meyvaları beş yıl- Betül Güler, ismet Yaşar.. talebenin en sevinçli dakikala-
Jık ciddi bir çalışma devresi Diploma merasiminden sonra rında çok müessirdi. Mezun 
geçirerek hakikaten çok yorul- T ea Party başlamış ve hazır çocuklar muallimlerine sarıJa 
muşlardır. Olgun ve tam rand- bulunanlara dondurma ve pas· rak çocuklar gibi ağladılar. 
mania bayata atılmak üzere talar ikram edilmiştir. Mezun En sonra talebeler kendi 
bulunan bu ilk yirmi mezun talebeler, ellerini dolduran me· aralarında oyunlar tertip et-
müessesenin Üzerlerinde dikkat · 'k zumyet vesı alarmı tetkik eder mişler, monologlar söylemişler 
ve alakayla durduğu seçilmiş- lerken müessesenin direktörü va muallimlerine ait habraları 
)eriydi. 

Hasip Akıncı talebelerine mü- hep bir arada anlatarak gülüş-
Pazar günü saat 18 de bu J d 

münasebetle enstitüde bir veda essir bir veda söylevi vermiştir. müş er ir. 
Direktör bu söylevinde beş ilk mezunlarını veren mek-

çayı verilmiş ve diploma-
ları tevzi edilmiştir. Diploma yılJık bit tahsil devresi esna- tep idaresini ve mezun tale-
tevzii merasiminde Kültür Di- sında talebe - muaUim çalışma- heleri tebrik ederiz. 
rektörü, muhtelif mektebler 

:ı::!~ı:"\':li:er~· talebe velileri Çeşme ılıcalarında illi\ 
Diploma m~rasimine istiklal R p l 20 h d marşile başlanmış, çocuklar asim a as aziran a açılacak 

heb bir ağızdan istiklal mar- Uzun zamandanberi hazırlıkları devam eden Çeşme plaj 
şını söylemişlerdir. Bunu ens· ve kaplıcalarındaki RASiM PALAS Oteli bu hatta 
titü marşı takib etmiştir. Bun- cumartesi günü açılacaktır. 
dan sonra çocuklar hakikaten 
İyi bir buluşla birbirlerini ora- Tabi dot yemekler çok enfe ve çok ucuzdur 
da hazır bulunanlara tanıtmış- Akdenizin emsalsiz kıyılarına kavuşmak için hafta tatil-
lardır. lerinizi çeşme plajlarında geçiriniz. Kafanızı burada dinlen-

Sıra diploma tevziine gel- diriniz. Sıhhatınızı buradn koruyunuz. 
mişti. Kültür direktörü Ali Riza 
dipJomaıarı ayrı ayrı mezun DIKKA T : On günden fazla ka-
taıebeıere vermiş ve kendilerini k I } 
t"!brik etmiştir. Mezunlar şun- alac lara mühim tenzİ at yapı lf: 
lardır: (h.3) 5-15 S.6 (1254) 

~~ :M:u:k:a:d:d:er::M::e:h:m:e=d~1 ==S=af:i:ye:::il!!!!~!!!!!!!!!!!!!!! r • 
BOGAZLAR meselesi 

Tarihine Bir Bakış 
Y' A.Z.A.IV; .A.. Fi.. 

(iktibas ve feu~nze lmkkı malijuzdur) ·------................................. . 
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bir darbe olarak telakki ediyor razi değildi. Lakin Fransa o 
ve Paris muahedesinin imzası sırada mağlüb olmuş ve Paris 
günündenberi şerefini ve men- muhasara altına alınmışb, se-
faabnı ibla! etmiş olan bu ah· sini yükseltemezdi. Prusya ise 
kamdan kurtulmak çaresini Rusyaya müsaid idi. Yalnız 
arıyordu. Nihayet 1870 Prusya lngiltere protesto etti. Mesele 
Fransa harbı Rusya çarlığına devletler arasında dört aydan 
çoktan beklediği fırsatı verdi. fazla devam eden müzakere 
Parisin Prusya ordusu tarafın- ve münakaşalara sebebiyet 
dan muhasara edilmiş oldugu verdi. 
bir sırada Rus başvekili prens Paris muahedesini imza et-
Gorçakof Paris muaht!desinin miş olan devletlerin murahhas-
Karadenizin bitarafhğı hakkın- Jarından mürekkcb olarak Lon· 
daki ahkamiyle Çarın kendisini drada toplanan konferans nı· 
artık bağlı addetmediği 31 hayet meı;e!eyi halletti. Bu 
birinci teşrin 1870 tarihli nota konferansda akdolunan 13 
He devletlere bildirdi. mart 1871 tarihli muahede 

lnsziltere ile Fransa buna Paris mualıedesinin Ka~adenİ7.İn 

.. 

bitaraflığı hakkındaki hüküm
lerini ve Osmanlı clevleti ile 
Rusyaoın Karadenizde bulun
durabileceği harp gemilerinin 
kuvvet ve adedini tayin eyliyen 
ve Paris muahedeııine merbut 
olan mukaveleyi fesh ve ilga 
eyledi. 

Çanakkale ve lstanbul bo
ğazlanna gelince: Bunların bü
tün ecnebi devletlerin harp 
gemilerine kapalı olduğu kai-
desini kabul ve ilan eden bu 
yeni muahedenin ikinci mad-
desinde deniliyor ki: 

Çanakkale ve lstanbul bo
ğazlarının bütün ecnebi devlet
lere aid harb gemilerine kapalı 
olduğu kaidesi 30 mart 1856 
tarihli muahedede olduğu gibi 
ipka olunmuştur. Şu kadar ki 
Osmanlı devleti sulh ' halinde 
Paris muahedesi hükümlerinin 
muhafazası için lüzum gördüğü 
takdirde boğazları düveli müt-
tefika donanmalarına açmakta 
muhtardır. 

Muahedenin sekizinci mad
desi de Paris muahedesinin 
fesbolunmıvan hükümlerini te-

~ 

lzmlr Slclli Ticaret 
Memurluğundan: 

Izmirde eski mahkeme önün
de Kiraz hanında Tica.ret ya
pan müseccel fMustafa Taban
oğlu ve kardeşil şirketinin ser
mayesi 60000 Türk lirası iken 
50874 lira 55 kuruşa indiril
diğine mütedair beyannamesi 
Ticaret kanunu hükümlerine 
göre Sicilin 1695 numarasına 
kayd ve tescil edildiği iiiin 
olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu Mührü resmisi 

ve F. Tenik imzası 
1 : Beyanname 

BEYANNAME 
lzmir üçüncü noterli~inden 

muntazam 31-1-935 tarihli ve 
1012 No.lu şirket mukaveJena
memiz mucibince teşkil eyle
di~imiz "MUSTAFA TABAN-
OGLU VE KARDEŞi,, unvanlı 
şirketin mevzuuna kullandığı
mız sermayesinden şirketce 
tahsil edilemiyen matlup ve 
11\rar kısmından 9125 Türk 
lirası ve kırk beş kuruşu ten
ıiliyle mukavelenin üçUncü 
maddesinde yazılı olan serma
yenin 38156 otuz sekiz bin yüz 
elli altı lirası Mustafa Taban
oğluna ve 12718 on iki bin 
ye ; i yüz on sekiz lira ve elli 
beş "55,, kuruş Salih Taban
oğhma aid olmak suretiyle 
"50874,, elli bin seki"Z yüz yet
miş dört Jira ve "55,, eHi beş 
kuruş kaldığını ve maddei 
mezkureyi olveçbile tadil eyle
diğimizi beyanla ticaret kanu
nunun mevaddı mahsusası mu
cibince tescil ve ilan edilmek 
üzere İmzalarımızın tasdikini 
talep eyleriz. 24-6-936 

İzmirde lkiçeşmelikte Şerif 
Ali sokağında 39 No.lu evde 
oturan Nuri oğlu Muı1tafa Ta
banoğlu ve kardeşi Salih Ta
banoğlu. 

Salih Tabanoğlu ve Mustafa 
T abanoğlu imzaları. 
Umumi Nu. 5520 

Hususi Nu. 6/56 
Dairede okunup anlatılan bu 

24.6.936 tarihli beyanname al
tındaki imzaların, dairemizce 
resen yazılan 30 - Kanunusani -
1935 tarih ve 1012 No. lı mu
kavelename mucibince "Mus
tafa Tabanoğlu ve kardeşi,, 
unvanı altında kollektif şerik 
sıfatiyle akdi şirket eyleyen zat 
ve hüviyetleri dairece maruf 
bav Mustafa Tabanoğlu ve bay 
Salih Tabanoğlunun olup mün
derecatmı tamemen kabul ve 
ikrar ettikten sonra bizzat vaz 
eylediklerini tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz otuz altı senesi 
Haziran ayının yirmi dördüncü 
Çarşamba günü. 

T. C. İzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mühürü 

ve vekili Ali Raif 
Günyer imzası. 

Umumi No. 5521 
Hususi No. 6156 

Bu beyanname suretinin da
irede saklı 24.6.936 tarih ve 
5520 umumi No. lı aslına uy
gun olduğu tasdik kılındı. 

1936 senesi haziran ayının 
yirmi dördüıacü Çarşamba 
günü. . 

T. C. lzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mührü 

ve vekili Ali Raif 
Günyer imzası 
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yid ve tasdik eylemiştir. 
* • • 

Rusya Çarlığının Deli P dro 
zamanındanberi Osmanlı mem
leketlerindeki Ortodoksları 
ayartmak ve onları tahrik ile 
vakıt vakıt isyan ettirmek ve 
ıonra da bunları himaye per-
desi altında istila emelJerini 
yürütmek, haris maksadlarını 
tatmin eylemek yolunda takib 
eylediği politika yukarıkı yazı-
larda w izah ~~ilmişti. Rusya 
Çarlıgı bu polıtıkayı takib et-
mekt.en. hiçbir zaman vazgeç
mePlıştır. 

1870 Prusya - Fransa bar
banın verdiği fırsattan istifade 
ederek 1871 senesinde Paris 
muahedesinin K~radenizin bi
taraflığı hakkındaki hükümle
rini fesih ve ilga ettirmeğe 
muvaffak olan Rusya çarlığı 
Balkanlar.da panslavizm fikir
lerini wgenış bir mikyasta neşret
tirnıeg? başladı. Sırbistan ve 
Bulgarıstan mekteplerine bu 
fikri t':lk~n edecek kitaplar 
gönderıldı. Bu fikrin neşri için 
birçok paralar aarfolundu. 

- Ritmedi -

lzmlr Slcllll Ticaret 
Memurluğundan : 

lzmirde Başdurak'ta Büyük 
Lazbanında sebze, meyva ve 
saire üzerine komisyonculuk 
ve ticaret Hacı Salih ve Bekir 
Çelebi.zade Ahmed B. Halef
leri unvanı alhnda yapmakta 
iken bu kere ( Salih Öztim ve 
Bekir Çelebioğlu Ahmed Ha
lefleri } unvanını aldığına ve 
müddeti biten işbu şirket müd· 
detinin uzatılaığına mütedair 
mukavele ze~Ji ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1709 
numarasına kayıd ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

1: Mukavele zeyli 
lzmir Sicilli Ticaret memur
luğu mührü resmisi ve 

F. Tenik imzası 
Bin dokuz yüz otuz altı yılı 

Haziran ayının yirmi yedinci 
Cumartesi günü saat on sula
rında ben aşağıda imza ve 
mührünü koyan Türkiye Cum
huriyeti kanunlarının bahşettiği 
salahiyetleri haiz lzmir birinci 
noteri M. R. Bayraktaroğlu 

lzmirde hükumet civarında 
Güzel lzmir hanında 5 numaralı 
dairemde vazife görmekte iken 
yanımıza gelen: Her üçü aşa· 
ğıda yazılı oturdukları evleri 
kanuni ikametgah ittihaz eden 
lzmirde Ali ağa mahallesinin 
Cami sokağında 5 numaralı 

evde oturan Hasan oğlu Salih 
Ôztim ve Gilzelyalı'da tramvay 
caddesinde 983 numarada otu
ran Bekir Çelebi oğlu Ahmet 
oğlu Nail Öztüm ve Göztepe 
tramvay caddesinde 826 numa
rada oturan Bekir Çeleli oğlu 
Ahmet kızı Zişan Salepçi bana 
müracaatla resen bir mukave· 
lename tanzimini istediler ken
dilerinin kanuni ehliyetleri haiz 
olduklarını anladım. lzmirde 
Hacı Alipaşa oteli müsteciri 
Mustafa Eryüksel ve lzmirde 
Büyük Laz hanında mukim ve 
mezkur han hamallarından ve 
Nahalli mezkOru kanuni ika
metgih olarak gösteren Osman 
oğlu Mu.ttaf a şahit ve muarrif 
ııfatiyle hazır bulunuyorlardı. 
Bu şahitlerin şahadete mani 
halleri olmadığı sorularak an
laşıldı. Bunun üzerine akitler 
fU suretle söze başladılar: 

Her üçü aşağıda gösterilen 
esaslar üzerinden bir mukavele 
zeyli akdetmişlerdir. Şöyle ki: 

1 M. - Akitlerden Salih Öz
tim ile ölü Bekir Çelebi zade 
Ahmet kızı Zipn ve oğlu Nail 
arasında mün'akit ve mevzuu 
yaş ve kuru meyve ve her 
cins sebze vesaire üzerinde 
komisyonculuk yapmak ve 
merkezi lzmirde Başturakta 
büyük Laz hanında kain kol
lektif şirket mukavelenamesi
nin beşinci maddesinde gös
terilen "Hacı Salih ve Bekir 
Çelebi zade Ahmet bey halef
leri,, •1nvanının yeni soy adı 
kanunu mucibince bundan böy
le "Salih Öz tim ve Bekir Çe
lebi oklu Ahmet halefleri" ıek
lini almış olduğundan işbu mü• 
zeyyel makavelenin ticaret ka
nununun maddei mahsusası 
ahkamına tevfikan sicilli tica
rete kayt ve ilin edilecektir. 

2 M - Esas muk•velesi lzm!r 
birinci noterJiğinden 20-2-934 
tarih ve 1146 numara ile tas
dik edilmiş ve müddeti 19 şu
bat 935 te hitam bulmuş ve 
yine İzmir üçüncü noterliğinden 
3-Mart-935 tarihinde tasdik 
edilen beyanname ile müddeti 
bir sene yani 19-şubat-936 
tarihine kadar temdit edilmiş 

olduğundan mezkur tarihten 
itibaren esas mukavelenin bu 
müzeyyel mukavele ile tadil 
edilmiyen diğer mevat ve 
ahkamı tamamen baki kal .. 
mak şartiyle 19 - şubat - 939 
tarihine kadar üç sene müd
detle temdit eylediklerini müt
tefikan beyan ve ikrar etmiş
lerdir. Ve her hangi bir şerik 
mukavele müddeti zarfında is-

3'_> Hazıran 1ss& ~ 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol-
duğu : · 

1 - Balçova ılıca köprüsü 
ve lnciraltı mevkiinde kain 
şarkan tarik ve garben sahibi 
senedin tarlası şimalen tarikiam 
ve cenuben arap oğlu Petro 
iken boyacı oğlu Andon ve 
hazan arap oğlu lstelyo bağ
larile mahdut maa kule portakal 
bahçesinin sekiz hissede üç 
hissesi. 

2 - Balçova ılıca köprüsü 
mevkiinde şarkan tarikiam gar
ben ılıca çayı şimalen sahibi 
senet cenuben arap oğlu Petro 
iken Boyacı oğlu Andon ve 
bazan arap oğlu Istelyo bağla
ri)e mahdut tarlanın onaltı his
se itibarile yedi hissesi. 

Açık artırma suretile satılığa .. 
çıkarıldı. Birinci artırması 5-8-
936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de dairemizde 
icra edilecektir. Bu artırmada 
yüzde yetmiş beşi nisbetinde 
bedel verildiği surette en çok 
arttırana ihale edilecek aksi 
halde en çok arthranın teah
hüdü baki kalmak şartile ikinci 
artırması 20-8-936 tarihine mü
sadif perşembe günü yine saat 

, 15 de dairemizde icra edile
cektir. Bu artırmada da yüzde 
yetmiş beşi nisbetinde bedel 
verilmediği surette satış 2280 
numaralı kanun ahkamına tev
fikan beş senede ödenmek üze-
re geri bırakılacakbr. Şartna
me herkesin görebilmesi için 
22-7-936 tarihinden itibaren 
açıktır. işbu gayri menkul iiı.e-
rinde hak talebinde bulunan
lar ellerindeki resmi vesaiki 
ile birlikte ve yirmi gün zar
fında müracaatları lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sici
lince malum olmadıkça paylaş-
madan hariç kalacaklardır. 
Yüzde iki buçuk tellaliye ve 
tapu harcı müşteriye aittir. 
Müzayedeye girmek istiyenler 
şartnameyi görmüş ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Yüzde yedi 
buçuk teminat ibraz edilmek 
laıımdır. Daha fazla malumat 
almak istiyenlerin dairemizin 
936 - 1822 dosyası ile münadi 
ve memuriyetimize müracaat• 
ları lüzumu ilan olunur. 

1937 (1349) 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilah Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemeraltı 

Hacı Hasan 
60 numarada 
müracaat. 

otelinde 
Cavide 

TELEFON: 3903 

11-30 (912) S.7 Pa. Pe. S 

" tediği zaman şirketten çekil
mek hakkını haizdir, diye sözü 
bitirdiler verilen bu takriri ben 
yeminli noter bir nüsha olarak 
tanzim ettim ve muhteviyatını 
kendilerine yüksek sesle oku
dum ve mealini anlattım. Arzu-
Jarının tamamen istedikleri gibi 
zaptolunduğunu ikrar eyleme
leri üzerine işbu mukavele aşa
ğısını hepimiz imza ettik ve 
mühürledik. 27-6-936 

Akitler: S. Öztim ve N.Öz
tüm ve Z. Salepçi imzaları. 

Şahitler: M.Eryüksel ve Mus· 
tafa imzaları. 

Noter: lzmir birinci noteri 
resmi mührü M.R. Bayraktar
oğlu imzası. 

Umumi No. 4624 
işbu mukavele zeyli sureti

nin dairede saklı 27-6-936 ta-
rih ve 4601 umumi numaralı 
aslına uygun olduğu tasdik kı· 
lındı. Bin dokuz yüz otuz altı 
yılı haziran ayının yirmi doku-
zuncu pazartesi günü. 

lzmir birinci noteri resmi 
mührü M. R. Bayraktaroğlu 
imzası. 

1934 (1344) 
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lzmlr slcllll ticaret me
nurluğundan: 

(Umumi deniz acenteliği li
mitet] ticaret unvanile lzmirde 
birinci kordonda Cemal Cen
deli hanında 14 numarada de
niz işlerile uğraşan işbu şirke
tin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1711 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve imzası 

F.Tenik 
1 - Şirket mukavelesi 

Umumi Deniz acente
liği llmlted şirketi 
mukavelenamesldlr 
Şirketin tesisi : Zirde vazi-

ülimza: 
1 - Bay Nazmi Topçoğlu 
2 - Bay Jerom Pusiç 
3 - Umumi nakliyat ve ko-

misyon Ltd şirketi 
4-
5-
Baylar aralannda ·işbu mu

kavelename ve ticaret kanu
nu ahkamına tevfikan ber
veçhi ati şerait dairesinde bir 
mahdut mes'uliyetli Limited 
şirketi teşkil edilmiştir. 

ŞİRKETiN UNVANI : 
Madde 1 - Umumi deniz 

acenteliği limited şirketidir. 
Madde 2 - Şirketin merke

zi lzmir vilayetinin lzmir kasa
basında kaindir. Türkiye dahi
linde ve haricinde şubeler kü
şat olunabilir. Bu takdirde ik
tisat vekaletine malumat veri
lecektir. 

Madde 3 - Şirketin maksadı: 
Vapur acenteliği ve deniz 

işleri. 

ŞiRKETiN SERMA YESi 
Madde 4 - Şirketin serma

yesi ikibin Türk lirası olup, 
bunlardan: 

Bin liralık hissesi Bay Naz
mi T opçoğlu. 

Altıyüz liralık hissesi Bay 
J erom Pusiç. 

Dörtyiiz liralık hissesi umu· 
mi nakliyat ve komisyon Ltd 
tarafından abz ve teabhüt edil
miştir. 

Şürekiyı mumaileyhim ısimleri 
hizalarıoda gösterilen mebali• 
ğin tediyesini taahhüt ve nısıf 
hisselerini bervechi peşin tedi
ye eylemişlerdir. 

Hissedar n adedi beşi teca
vüz etmediği müddetçe hisse
lerin ahare devr ve füruhtu 
şürekanın ittifaklariyle vefat 
ve saire gibi suretlerde hisse· 
daran adedi beşi tecavüz ey
lediği takdirde sermayenin üç 
rub'unu temsil eden şürekanın 
rnuvefakatiyle sermayenin tez
yidi caizdir. Bu takdirde şü
reka veya halefleri hisseleri 
nisbetinde yeni hisselere sahip 
olur. ve bedeUerinin tesviyesini 
taahhüt ederler. 

Keza aynı suretle ve ticaret 
kanununun 504üncü maddesinde· 
ki miktardan aşağı düşmemek 
Şartiyle şirket sermayesının 
tenkisine karar verilebilir. 

Şüreka, eşhası saliseye karşı 
dahi, ancak sahibi oldukları 
hisselere tekabül eden mebaliğ 
nisbetinde mesuldürler. 

Gerek tezyid ve gerek ten
kisi sermaye dolayısiyle vaki 
olacak mukarrerat ve tadilatın 
lekemmülfi ve muteber olması 
İçin bu mukarreratı ittihaz 
eden heyeti umumiye evrakı 
\le vesaikı saire iktisat vekale
tine tevdi ve lazım gelen izin 
\le mavafakat istihsal oluna· 
Caktır. 

1 
~adde 5 - Şürekanın hisse

erıni mübeyyin vesaik nama 
muharrer olacaktJr. 
. Şüreka hisselerini sermayei 
Ş~rketin laakal üç ruhunu tem
:~l eden şürekanın muvafaka-
1,le diğer şeriklerine veya 
~ b<tre devr ve füruht edebilir. 
b~ u devr ve füruht keyfiyeti 
~ •aseJeri mübeyyin vcsaikin 
'nrına keyfiyeti devr ve fü-

ruhtünün derci ve defteri mah
susuna kayd ve laakal üç rubu 
sermayeyi temsil eden şüreka
nın muvafakatlan ha!>ıl olduğunu 
mübeyyin şirket müdürlerinin 
şerh ve imzalariyle tekemmül 
eder. 

Bu minvali muharrer hisse
lere tesahup edenler veya ha
lefiyet terikiyle ellerinde şir
ket hissesi bulunanlar aynen 
ve bila kaydüşart işbu muka
vele ahkamını kabul etmiş ad
dolunurlar. . 

Madde 6 - Hisselerin şır-

kete tevdi olunmamış kısmı 
gerek birinci hissedarlardan ve 
gerek mezkur hisseleri devren 
takabbül edenlerden ve sair 
suretle ve halefiyet tarikile 
sahib olanlardan taleb oluna
bilir. Ancak hiss~sini devretmiş 
olan hissedar tarihi devirden 
itibaren iki sene sonra bu mes
uliyetten kurtulur. sermayesi 
şirketçe tayin olunan müddet 
zarfında tediye etmiyen şerike 
yeniden bir müddet tayin edi
lerek yine tediyat vuku bul
madığı takdirde şirketten ala
kasının katedileceğine dair teb
Jiğatta bulunulabilir. Bu vade 
laakal bir ay olacakttr, işbu 
vadenin hitamında taahhüdünü 
ifa etmiyen şerikin his-ıesi ve 
o zamana kadar vuku bulmuş 
olan tediyatı şirket menfaatına 
kar kaydolunabilir. 

Bu husus diğer bir şerike 
tahriren tebliğ olunmak lazım
dır. Her ne suretle olursa ol
sun şürekadan birisinin vazet· 
miş olduğu sermayenin istih
saline imkan basıl olmadığı ve 
zarureti kanuniye ve tüccariye 
bulunduğu takdirde mütebaki 
sermayeyi diğer şeriklerin nis· 
bet dairesinde tediye ederek 
hisselere sahih olmaları lazım
dır. 

Madde 7 - Mukarrerat t a 
her şerikin adedi hissesine gö
re reyi vardır. Ancak bir his
sedar umum hisseler mikdarı
nın sülüsünden fazl11 reye ma
lik olamaz. itayı reye veki?et 
için mezuniyeti tahririye lazım
dır. 

Madde 8 - Hisseler şirket 
nazarında tecezzi kabul etmez. 
Şirket her hisse için bir sahib 
tanır. Ancak irs gibi bir suret
le bir h\sse müteaddit alaka· 
darları arasında gayri kabili 
taksim kaldığı surette bunlar 
haklarını müştereken istimal 
ederler. Müşterek alakadar
ların mümessil veya vekilleri 
olmadığı takdirde şirketin 
muamelatı velevki bunlar-
dan yalnız birisine karşı 
bile olsa cümlesi hakkında mu
teberdir. 
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE 

UMMRU İDARESİ 
Madde 9 - Şirketin umur 

ve muamelatının şüreka adedi 
beşi tecavüz etmediği takdirde 
şürekanın ittifakile ve tecavüz 
eylediği takdirde sermayeyi 
şirketin laekal üç ruhunu tem
sil eden sürekinın muvafaka
tile tayin edilecek bir veya mü
teaddid müdiran tarafından da 
idare edilir. 

Müdiran h1ssedarandan veya 
hariçten intihap ve tayin olu
nabilir. 

ilk üç sene için şürekadan 

bay Jerom Pusiç müdiri şirket 
tayin edilmişleıdir. Binaenaleyh 
mumaileyhima umur ve muame
latı şirketi tedvir, ıirket na
mına her nevi evrakı resmiye 
ve gayri resmiye ve senedat 
ve mukavelat ve taahbüdata 
müctemian vaz'ı imza veJlhzü 
kabz ve sulhu ibra ve huzuru 
muhakimde şirketi bizzat veya 
bilvasıta olsuretle müctemian 
temsil hususlarında salahiyet ~ 

YE_..f A8tlt 

ve mezuniyeti tammeyi haizdir. 
Şirketin hukuk ve vezaifi 

şirketin ünvanile vaz'ı imza 
eden müdiranın taahhüdatile 
taayyün eder. Taahhüdü vakıın 
şirket nam ve hesabına yapıl
dığının tasrih edilip edilmemesi 
müsavidir. 

Müdiranın esami ve salahi
yetleri gazetalerde ilan edilir. 

Müdiranın keyfiyeti tayininin 
veya bunlardan birinin salahi
yeti hitama erdiğinde sidUi 
ticarete kaydı lazımdır. Müdür
lerden her biri merkezi şirket· 
ten sraybubeti takdirinde kendi 
mes'uliyeti tahtında olmak 
üzere diğer bir kimseyi vekil 
tayin edebilir. 

Madde 10 - Şirket mfidür
leri, şürekadan oldukları müd
detçe reye iştirak etmemek 
üzere doku7.uncu maddede mu
ayyen ittifak veya ekseriyetle 
indelicap tebdil oluııa bilirler. 
Şirket müdürlerinin veya bun
lardan birisinin azl ve tebdili, 
istifaları, vefatları gibi ahvalde 
şüreki derhal içtima ederek 
ittihazı mukarrerat ederler. 

Madde 11 - Şirket müdür
leri vazifelerinin devamı müd
rletince işbu şirketin mevzu
una gerek doğrudan doğru ve 
gerek dolayısile taallük eden 
umur ve hususatla ayrıca şah
sen iştiğal edemezler. 

Madde 12 - Müdirandan 
olmıyan şüreka diledikleri za· 
manda bizzat veya bilvekale 
evrak ve defatiri şirketi tetkik 
ile umur ve muamelatı şirkete 
ittıla edebilirler. 

Ancak bunların umuru şir
kete müdahale etmeleri sureti 
kat'iyede memnpdur. 

Madde 13 - Hissedaran rey
lerini tahriren verirler. 

ittihazı karar için heyeti 
umumiyenin ictimaı mutlaka 
lazımdır. Mukarrerat şürekanın 
ictimaile hasıl olan heyette 
ittihaz edileceği gibi muhabere 
ile de istihsal olunabilir. Bu 
son şekilde şiflltet müdürleri 
mevzuubahs llususu veya mü
tesavver kararı teahhüdlü mek
tupla şürekadan her birisine 
tebliğ ve onfar reylerini tah
riren iblağ ederler. Şürekadan 
merkezi şirkette bull\nanlar 
tarihi tebliğden itibaren 8, taş
rada bulunanlar 15, ve mema
liki ecnebiyede bulunanlar 20 
gün zarfında cevab vermedik· 
leri takdirde hissedaran heyeti 
umumiyesi ictimaı anonim şir
ketlerde cari olan merasim ve 
kuyudu kanuniyeye tabidir. 

Bu takdirde heyeti umumi
yenin ictimaı nihayet on beş 
gün akdem tahriren Ikbsad 
vekaletine ihbar olunacak ve 
bunu mütezammın olan istida
nameye ictima edecek heyeti 
umumiyeye arzedilmek üzere 
ihzar edilmiş olan meclisi idare 
ve murakıb raporları senelik 
bilançonun birer sureti musad
dakaları rabtedilecek ve gerek 
adi ve gerek fevkalade heyeti 
umumiyelerde Iktısad vekileti 
tarafından tayin edilen bir 
memur, komiser sıfatile hazır 
bulunacaktır. Şilrekamn adedi 
yirmiyi tecavüz etsin etmesin 
meclisi idare ve murakıb ra· 
porlariyle senelik bilançodan 
ve heyeti umumiye zabıtname· 
!erinden ve heyeti mezkürede 
hazır bulunan hissedaranın esa
misini ve mikdan hisselerini 
mübeyyin cedvclden musaddak 
ikişer nushası heyeti umumiye
nin son ictima gününden itiba
ren nihayet bir ay zarfında ik
tısad vekaletine gönderilecektir. 

Madde 14 - Mukarreratı 
tescil ve kayda mahsus olmak 
üzere bir mukarrerat defteri 

tutulur. Bu defterde kararlar 
tarih sırasile dere ve ziri şüre
ka tarafından imza olunur ha
zır bulunmıyan ve fakat tah
riren rey veren şürekanın tah
riri cevabJanmn ve baladaki 
müddetler zarfında cevab ver
mediklerinden dolayı karar va
kii kabul etmiş addolunan şü· 
rekaya müdiran tarafından 
gönderilen mektubların tarih
leri kaydolunur. 

Madde 15 - işbu mukave
lenamede ve ticaret kanununda 
aksine sarahat olmadığı tak
dirde laakal nısıf sermayeyi 
temsil eden şürekanın müzake
re edilen hususu lehine karar 
vermiş olması lazımdır. Aksi 
takdirde mukarrerat keenlem
yekündur. 

Madde 16 - Mukarreratın 
müdiranı şirket tarafından müç
temian veya münferiden mü
saddak asıl veya bülasalan 
şürekaya veya üçüncü şahıslara 
verilebilir. Bu asıl veya hüla
salar şirket hakkında her nevi 
muamelatta muteberdir. 

Madde 17 - Şirketin mü· 
dürleri veya onlardan yalnız 

birisi lüzüm gördükleri takdir
de hissedaranı davetle ittihazı
nı şirket menafii için muvafık 
gördükleri hususu müzakere 
ve bir karara rabtettirebilirler. 

Madde 18 - Şirket serma
yesinin nısfının zıyaı halinde 
müdür veya müdürler hisseda
ran heyetini davete mecbur
durlar. Hissedaran şirketin de· 
vamına veya fesh veya tasfiye
sine karar verebilir. 

SENEI HESABIYE VE 
IlEFATIR 

Madde 19 - Şirketin senei 
maliyesi Kanunusani iptidasın· 
dan bed ile Kanunuevvelin so· 
nuncu günü hitam bulur. Fakat 
ilk senei maliye müstesna ola· 
rak şişketin sureti kat'iyede 
teşekkülü tarihile 1936 senesi 
Kanunuevvelinin sonuncu günü 
beynindeki müddeti şamil ola
caktır. 

Madde 20 - Şirketin mua
melatı hesabiyesi için mevcu
dat ve müvazene defteri ve 
yevmiye dafteri ve kopya def
teri namile üç defer tutulacak 
ve muamelatı tüccariyeye dair 
resen ve cevaben ahzettiği 

mektublar ve te)grafnamelerle 
tediyatt mütezammıo evrak 
muntazaman mu haf aza edile• 
cektir. Defatiri mezküre usulen 
notere tasdik ettirilecektir. 

Madde 21 - Şirketin safi 
temettüü, vuku bulan her nevi 
masarifin tenzilinden sonra ka
lan mikdardan ibaretdir. Bun· 
dan her sene evveli % 10 ih
tiyat ayrıldıktan sonra hakisi 
bilaistisna hisselerin cümlesine 
bedeli tesviye edilmiş sermaye 
üzerinden birinci hissei temettü 
olarak tesviye edilir. 

Mütebaki kalan mikdarın 
tevkif ve hissedarana tevzii, 
tenmiyesi ve bir kısmının me
murin ve müstahdemine ikra
miye olarak tahsisi gibi husu
sat, sermayenin laekal 3 rubunu 
temsil eden şürekanın muvaf a
ka tile halledilir. Şu kadarki, 
masarifi fevkalade ve gayri 
melhuzaya karşılık tutulacak 
oian ihtiyat akçesinin, mikdan 
şirket sermayesinin nısfına mü
savi mikdara baliğ oldukta ih
tiyat akçesi ifraz olunmıyacak
tır. 

ihtiyat akçesi sermayenin 
nısfma baliğ olduktan sonra 
ondan sarfiyat icrasile miktarı 
nisbeti mezkureden aşağı dü
şerse tekrar temettüattan tev• 
kifat icrasına mübaşeret olu
nacaktır. Zarar ve ziyan dahi 
şürekanın vazını taahhüd ettik-

Ieri sermayeyi tecavüz etme
mek üzere hisselere göre tak
sim olunur. 

Madde 22 - Hissedarandan 
hiç biri veya halefleri her ne 
sebep ve suretle olursa olsun 
hisselerindan veya menafiinden 
dolayı şirket aleyhine ikamei 
dava, emvali şirketi haczede
mezler. Hissedaran şüreka 
heyetinin mukarreratını kabule 
mecburdurlar. 

Madde 23 - Şirketin müd
deti: Teşekkülü lktisad veka
letince sureti kat'iyyede tas
dik edildiği tarihten itibaren 
25 senedir. Müddetin hitamın
da veya daha evvelden fesh ve 
infisahında şirketin tasfiyesine 
müdürler memurdur. Bunlar 
emri tasfiyede salahiyeti tam
meyi haiz olarak müştereken 
hareket ve amval ve eşyayı 
şirketi ticaret kanununun tas
fiyeye dair ahkamı dairesinde 
nakte tahvil ve matlubatı tah
sil ve düyun ve taahhüdatı 
şirketi tediye ederler. 

Tasfiye memuru olan mü
dürler, sair şürekanın muvafa
katile şirket mevcudunun he
yeti umumiyesile başka şahsı 

maddi veya maneviye devrede
bilirler. 

Umur ve muamelatı şirketin 
tasfiyesinden bakiye kalan mik
dar, hisseleri nisbetinde şüre· 
kaya tevzi olunur. 

Madde 24 - Şürekadan bi
rinin vefati veya iflası vuku
unda şirket münfesih olmaz. 
Diğer hissedarlar beyninde 
işbu mukavelenamede muhar
rer müddet için ve ayni şerait 
dairesinde bihakkin devam 
eder. 

Madde 25 - Şirket umuru
na müteferri her mesailde işbu 
mukavele ahkamı ve ahkamı 
kafiye münderiç olmadığı tak
dirde ticaret kanununun sara
hat ve delaletile amel olunur. 

Madde 26 - Aksine sara· 
hat olmıyan hususatta işbu 
mukavelenamenin tadili, adedi 
şüreka beşi tecavüz eylemedi
~ takdirde tekmil şeriklerin 
ittifakile ve tecavüz ettiği tak
dirde sermayenin sülüsanını 
temsil eden şürekanın muvafa
katiJe icra olunabilir. 

Madde 27 - Adedi şüreka 
yirmiyi tecavüz ettiği takdirde 
anonim şirketler hakkındaki 
ahkama tevfikan bir veya mü
teaddid murakıp tayin edile
cektir. 

Madde 28 - işbu şirket, ti
caret vekaletinin tasdikından 

sonra sureti kat'iyede teşekkül 
etmiş addolunacaktır. işbu mu
kavelenamede icra edilecek her 
nevi tadilatm tekemmülü Tica
ret V ekiletioin tasdikına va
bestedir. 

Madde 29 - Şirketin deva
mı veye tasfiyesi şürekanın yek
diğerile ve gerek müdürlerle 
muamelatı şirketten mütevellid 
ih~ilafatın halli merkezi şirket 
ticaret mahkemesine aittir. 

Alakadaran ihtilafatı vakıanın 
taraflarından tayin edilecek ti
cari hakemler marifetile hallini 
ve hakem marifetile ihtilaf 
munselip oJmadıkca muhake
meye müracaat etmemeyi ka
bul etmişlerdir. 

Hakemler arasmda tesavii 
ara vukuunda Ticaret odası 
reisinin iltihak ettiği tarafın 
reyi tercih olunur. Berveçhiba
li sadır olacak hakem kararı
nın tebliği tarihinden itibaren 
bir guna itiraz temyize müra
caat edilmeksizin on beş gün 
zarfında infaz olunması kabul 
edilmiştir. 

Madde 30 - Ticaret kanu
nunun sureti tatbiki hakkında-

~atllte ,. 

ki kanunun no üçüncn madde
sine tevfikan Ticaret Vekaleti 
şirket • üzerinde murakabe ve 
l~zum gördükçe hissedaran he· 
yeti umumiyelerini davet, ka
nuna ve işbu esas mukavele
name ahkamına mugayir hare
ket vukuu takdirinde feshi şir
ket hakkındaki ikamei dava 
hakkını haizdir. 

25 Nisan 1936 
Nazmi Topçoğlu 
Jerom Pusiç 
Umumi nakliyat ve komisyon 

L td. şirketi 
namına müdür Aram Güler 

imzalan 
Okunub anlatılan bu muka

velename altındaki imzalar şa
hıs ve hüviyetleri dairece ma
ruf Nazmi Topçoğlu, jerom 
Pusiç ve Umumi nakliyat ve 
komisyon Limited şirketi namı· 
na müdür Aram Güler'in oldu
ğu tasdik kılınır. 

25 Nisan 1936 
Mührü resmi 

BEYOGLU BEŞiNCi NOTERi 
imza : H. Karcı 

MÜZEYYEL 
MUKAVELENAME 

26 Nisan 1936 tarihli Umumi 
Deniz acenteliği Limited şirke

tinin esas mukavelenamesine 
ek mukaveledir 

1 - Birinci maddeye şu 
fıkra ilave edilmiştir. 

"Kabotaj kanununun Türk 
tebaasına tahsis ettiği işler 
şirket mevzuundan hariçtir.,, 

il - Aşağıdaki maddeleri 
mukaveleye ilave edilmiştir. 

Madde: 31 - Şirketin fesih 
ve tasfiyesi ticaret kanununun 
451, 452, 456, 457, 458 inci 
maddeJeri hükümlerine göre 
yapılacak ve 457 nciye tevfi
kan tanzim olunacak nihai ve 
kat'i blançosunun musaddak 
bir sureti iktisat Vekaletine 
gönderilecektir. 

Madde 32 - Şirket Türk 
tabiiyetini haiz eşhas istihdam 
edecektir. Ancak ihti•as işle
rinde ve iktisat Vekaletinin 
müsaadesile ecnebi mütehassıs 
istihdam edebilecektir. 

Madde 33 - Şirket her se
ne iktisat vekalet' nin vereceği 
tipe göre musaddak blanço, 
kir ve zarar cetveli ve müs
tahdemin cetvellerinden ikişer 
adet iktisat Vekaletine vere· 
cektir. 

imza 
N. Topçoğlu 

Umumi Deni7. Acenteliği 
Vmited Şirketinin 30 asıl mad-

deden ibaret olan esas muka
velenamesile bu mukavelena
menin birinci maddesine ilave 
edilen fıkra ve üç müzeyyel 
maddeden ibaret olan müzey
yel mukavelename tetkik edi
lerek muvafık göriilmüş ol
makla Ticaret kanunun 505 inci 
maddesine tevfikan tasdik 
olundu. 

iktisat Vekili N. 
Mümtaz imzası. 

13 Haziran 1936 
T. C. iktisat Vekaleti 
Ticaret Umum Mü
dürlüğü resmi mührü 
(imza okunamamışbr) 

Damga kanununun 26 na 
maddesine göre alınması lbım
gelen binde iki nisbetinde dört 
liralık pul vekalette mevcut 
mukavelenameye yapışbrılmış
tır. 

No. 6390 
Bu suretin dairede mahfuz 

25 Nisan 1936 tarih ve 6389 -
929 numaralı imzalı nüshaya 
mutabık olduğu tasdik kılınır. 

25 Nisan 1936 
Beyoğlu Beşinci Noteri 

H. K:ırcı 
·········· ·····················································~······························································································································································ 
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lzmlr Beledlyeslnden: 
- 1 - l:ı.mir ve civarında 

bel~diye tarafından işletilecek 

otobüsler için ilk parti olarak, 
4 veya 6 silindirli tam dizel 
mot&rlü 20 ili 24 kişilik ve 
şehir yollarında çalışan tipler-

den olmak üzere sekiz aded 
Komple otobüs kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli mu
hammeni yalnız güm:ük resmi 

belediyeye aid olmak şartiyle 
lzmir belediyesi itfaiye binası 

önünde teslimi şartiyla yedi bin 
beş yüz ve hepsinin altmış bin 
liradır. 

3 - Mali ve fenni şartname
leri üç lira bedel mukabilinde 
lzmir belediyesi makine ve 
elektrik mühendisliğinden teda
rik edilir. Taşradan isteyenler 
şartname ve posta ücretini 
peşin göndermelidirler. 

4 - ihale, 31 temmuz 936 
cuma günü saat 16 da şehir 

meclisinin tasdiki şarbna bağlı 
olarak Izmir belediyesi daimi 
encümenince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat dört 
bin iki yüz elli liradır. 

6 - Nakden verilecek temi
nat akçesi ihale tarihinden as
gari bir gün evvel belediyeden 
alınacak fiş mukabilinde iş 
bankasına yahnlacaktır. 

7 - Teklif yapacak firmanın 
otobüsler hakkındaki bilümum 
katalog ve teknik resimlerle 
broşür, plan ve izahnamelerini 
ve yedek parça katalogunu ve 
fiat listelerini vermesi mecburi
dir. 

8 - iştirak için 2490 sayılı 

kanunun tarifi dairesinde ihzar 
edilmiş teklif mektuplarını ihale 

tarihi olan 31 temmuz 936 cu
ma günü azami saat 15 e ka
dar lzmir belediye reisliğine 

vermelidir. 
12,20,30,10 1628 (1098) 

1 - Beher metre murabbaı 
100 kuruştan iki yüı: kırk beş 
lira bedeli muhammenle 85 sa
yılı adanın 38 ve 39 sayılı ar
saları baş kitipJikteki şartna

me veçhile 7-7-936 sah günü 
saat on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
on aekiz buçuk lıralık muvak
kat teminat makbuzu ile söyle
nen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan üç yüz altı Jira 
yirmi beş kuruş bedeli muham
menle 84 sayılı adanın 25 ve 

26 sayılı arsaları baş kitiplik
teki şartname veçhile 7-7-936 
salı günü saat on altıda açık 

artırma ile ihale edHecektir. 
iştirak için yirmi üç liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir. 

3 - Elektrik tesisatı için 
2 ade~ 18 santimlik ve 38 adet 
16 santimlik demir· potrel ah-
nacaktır. Hepsinin bedeli keşfi 
fiç yüz doksan iki lira doksan 
üç kuruştur. Başkitiplikteki 
şartname · ve keşifname muci
b!nce 7-7-936 sah günü saat 
on altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. lştirik için yirmi 
dokuz buçuk liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli
nır. 

4 - Sükrü Kaya, Voroşilof 
bulvarlarında kırk beş ve eski 
Fuvar sahasında on sekiz adet 
potrel dikilmesi, konsol takıl

ması , tel çekilmesi boyanması 
ve nakliye işçiJiği başkatiplik
teki keşif ve şartname veçhile 
i-7-936 salı günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bu işin heyeti umu
miyesinin bedeli keşfi iki yüz 
elli iki liradır. iştirak için on 
dokuz liralık muvakkat teminat 
oıakbuzu ile söylenen 2ün ve 

----
saatta encümene gelinir. 

21-25-30-3 1768 (1279) 
- ikinci Süleymaniye ma

hallesinin ikinci iplikçi soka-
ğında ibiş ağa sokağından baş

lıyarak 143 metre boyunda 
lağım yapılacakbr. Bedeli keşf 
Bin eJJı liradır. Başkatipliktt:ki 
keşif ve şartname veçhile 7-7-
936 Salı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için yetmiş dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 
20-24-30- 3 1755 (1270) 

- Hava gazı fabrikasının 
936 yılı jhtiyacı için beher to-

pu dokuz yüz elli kuruştan 
otuz sekiz bin dokuz yüz iki 
lira elli kuruş bedeli muham
menle dört bin doksan beş ton 

Zonguldak zero dis Jave ma
den kömürü baş katiplikteki 

şartname veçhile 14 - 7 - 936 
Sah günü saat 16 da kapalı 
zarfla ihale edilecektir. 

iştirak için 2918 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile 
2490 sayılı kanunun tarifi dai-
resinde hazırlanmış teklifler 
o gün saat on beşe kadar en-
cümen başkanlığına verilir. 
24 -- 30 - 4 - 8 (1295) 1803 

- Kültürpark sahası içinde 
belediyece istimlak edilen 12 
sayılı binanın enkazı müteah
hide aid olmak üzere yıkılması 
işi başkatiplikte\. i keşif ve şart
name veçhiJe 7-7-936 Salı günü 

saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. Bedeli keşfi 

200 liradır. iştirak için 15 lira
lık muvakkat teminat mektubu 

ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

21-25-30-3 1767 (1275) 
1 - 3001 Numaralı ve 8 - 6· 

936 tarihli vilayet idaresi ka-

nununun 2 nci ve 71 nci mad
delerini değiştiren kanun. 

2 - 3012 Numaralı ve 9 • 6 -
936 tarihli yentden dokuz ka-

za teşkiline ve kadrolarda bazı 
değişiklik yapılmasına dair ka
nun. 

3 - 3018 Numaralı ve 9- 6 -
93' tarihli · ticarette teğaşişin 
men'i ve ihracatın murakabesi 
ve korunması hakkındaki 1705 
numaralı kanuna ek kanun. 

4 - 3031 Numaralı ve l 1 -
6 - 936 tarihli hazineden tak

sitle gayri menkul mal satın 
almış olanların taksit bedelle
rinin tecili hakkındaki 1773 
numarala kanunu tadil eden 

2222 numaralı kanuna ek ka· 
DUO, 

5 - 3004 Numaralı ve 8 - 6 -
936 tarihli iskelelerin ne su
retle idare edileceğin~ dair ka
nun. 

6 -3003 Numaralı ve 8. 6 -
936 tarihli endüstriyel mam6li-
tıo maliyet ve satış fiyatlarının 
kontrolu ve tespiti hakkında 
kanun. 

7 - 2999 Numaralı ve 1 - 6 -
936 tarihli bankalar kanunu. 

8 - 3005 Mumarah ve 8 • 6 • 
936 tarihli meşhud suçlann 
mahkeme usulü kanunu. 

9 - 3010 Numaralı ve 9 - 6 -
936 tarihli muhasebei umumiye 
kanununun 83 ncü maddesinin 
H. fıkrasının tadiline dair ka
nun. 

10 - 3009 Numarala ve 9-6-
936 tarihli artırma eksiltme ve 
ihale haklundaki 2490 numara
lı kanunun 46 ncı maddesinin 
A. fıkrasının değiştirilmesine 
ve 50 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun. 
Yukarıda sözü geçt-n kanun

lar belediyenin cümle kapısın
daki ilan tahtasına asıldı. Her
kesçe bilinsin. 

1935 (1347) 

\ 

J 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

Akciğeri olmıyan her hay
vanı öldüren keskin FJitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü· 
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım nRf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı FJit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaş, benzin, 
alkol, he:- nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur "Arti,, kumaş 
boyasını unutmayınız. . 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, her halde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

' . . . .. ')' ~ ·İzmir Defterdarlığından: 
936 senesi kara av mevsiminin geçen sene olduğu gibi ağus

tos başından şubat sonuna kadar devam edeceği vilayet idare 
heyetince tesbit edilmiştir. Alikadarlarca malum olmak üzere 
ilin olunur. l9l3 [1346} 
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ALAŞEHiR 
........................................... 
S.A.R.I:K:IZ 

ILICALARI AÇILDI 
Banyolarla otel kısmmda mühim tadilat yapılarak 

ziyaretçilerin her türlü istirahatleri temin edilmiştir. 

Cild, Sinir, Biibrt•k ve l~ uıınatiznıa 
Hastalıklarının yes,rfme kat'i tedavisi 

S.A.FtI I~ 

ILICALl~RIDI 
Alaşeh' r istasyonuna on da l<ıka mesafede ohm ve 

şehrin içi sayılan bulunduğu mevkiin hava ve manzara 
itibarile olan hususiyeti şayanı kayıttır. 

Sıhhatım korumak istiycnler her halde ALAŞE~! R 

SARIKIZ 
ılıcalarmdan 

Fiyatlar gayet 
istifade etmelidirler 

1-10 (1088) 

Salihli Kurşunlu Banyoları 
Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faallyettedlr 

Her türlü istirahat mevcuttur. Mükemmel otel, Lokanta 
gazino hulasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo idaresinin hususi otomo-
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta
kil oda verilir. 

Fiyatlar : Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde 
karyola 100 - 75 diğer kısımlarda gene insan başına yatak· 
sız 1 inc:i 50, ikinci 40, üçüncü 30 kuruştur. 

Müstecirleri : 
Kemahh Ahmed Hamdi ve AH Balcı 

( . . . . 
-- . ' ; 1 

Devlet Hava Yolları işletme idaresi 
Alım Satım komisyonundan: 

Ankarada istasyon cıvarında, eski koşu meydanında yaptırıla
cak betonarme Tayyare hangarı için 46500 lira bedel tahmin 
edilmiş ve inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13/7/936 tarihinde Pazartesi günü saat on beşte 
Taşbanda Hava yolları Devlet işletme idaresine aid dairede 
yapılacaktır. Proje ve şartnameler 233 kuruş bedel mukabilinde 
Bayındırlık Bakanlığı yapılar umum Müdürlüğünden alınabilir. 
Talip olanların 3487,50 lırahk muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka mektubu ve şartnamede gösterilen vesikaları ihtiva etmek 
üzere 2490 No. lu kanunun 32, 33 cü ve müteakip maddelerin
deki tarifat dairesinde bazırlıyacakları tekJif mektuplarını 
yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat evveline kadar 
Komisyon reisine vermeleri ilin olunur. 

26-30-5-10 

Daimon cep vantilatörleri 

En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille işler 

bir saatta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram 
olup zarif bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında baylar 

cebinde taşır. Herkesin yanında bulunması 
lazım olan bir ihtiyaçtır 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28·9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
VULCANUS vapuru 27 ha

ziranda gelip ,OkBnD tahffye
den sonra Burgas, Varna, 
K&stence limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 29 ha
ziranda gelip 4 temmuzda An
ven, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limulan için yik 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
NORDLANDmotlrü elyemı 

limanımızda olup 25 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

HEMLAND motörü 6 tf'm· 
muzda beklenmekte olup yü
kün& tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Gotehurl{ 
OsJo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzdR Pire, Malta 
Marsilya ve Barıelone hart;ket 
edecektir. 

Yolcu ve y6k kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değifikliklenlen 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil Ye Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine milracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris fakilltesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalanna her tin sabah 

saat dokuzdan bqhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr sıcllll ticaret me
lllurluğa.ndan: 
lzmirde Odun pazannda26-28 

numaralarda lbrahim Sezai un
~anı altında Manifatura ticare
tini yapmakta iken bu kerre 
Ibrahim Sezai Berki unvamnı 
•lnıış olduğundan işbu yeni 
ticaret unvanı Ticaret kanunu 
h&knmlerine gCSre sicilin 1710 
buınarıına kayt ve tescil edil
diği ilin o'unur. 

1936 (1348) 

Kontroldan kızmı,ıar 
. Tepecikte kiğıthana cadde
'iııde kasap Cafer oğlu Kerim, 
d&kklmnda kaçak et balunap 
buıanmadığını kontrol eden be-
~ye et takip memuru Huan 

tllmiye a6vmÜf ve hakarette 
b11lwımut, ayni zamanda et aa
ltfı ile sağ kqa illtlbaden r•· 
t'1amaıtır. Kuap Kerim tutu.1-
"'uttur. 

=> 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 

1 
MACEDONIA vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
limanlanna yük kabul etmek-
tedir. 

DELOS vapuru 7 tem-
muzda bekleaiyor. 11 temmuza 

kadar An•en, Rotterdam,Ham 
burg Ye Bremen limanJanna 
yük alacakbr. 

CHIOS Yapana 11 lemmuzda 
bekleniyor. Bremen, Hamburg 
ve Anversten yik çıkaracakbr. 

ANGORA -vapuru 20 tem
muzda bekleniyor. 25 temmuza 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham 
burg ve Bremen limanlanna 
yük alacaktır. 
~ 

Amerikan Export Lineı 
EXAMINER Yapuru elyevm 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMOOR Yapuru 13 tem
muza doğru bekleniyor. Nev
york için ytık alacakbr. 

••a•• 
JOHNSTON varen Lines Ltd 

LiYerpool 
KENMORE Yaparu 1 tem

mozcla bekleniyor.Burgaz, Var
na. Klıtence, Galatı Ye Braila 
limanlan için ylk alacakbr. 

•• 181 •• 

ARMENT H.Schuld- Hamburg 
DUBURG vapuru 29 hazi-

randa Hamburg Ye AnYers li
manlarından tahliye için bek
lenmektedir. 

Anvert, Rotterdem,Hamburg 
Ye Bremen limanları için yük 
alacakbr. 

•• aa •• 
Den Nonke Middelhaalinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA motlrll lS tem

muza doğru beklenmekte olup 
lskenderiye, Dieppe Dlinkerk 

ve Noneç limanlan için yük 
kabul edecektir 

••••• 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapura 8 tem· 

muzda Köıtence, Sulina, Galaı 
ve Galatı aktarmam Belgrad, 
Budapest, Bratiılava, Viyana 
için y&k kabul edecektir. 
~ 

S. A. Royal Honıroiae de Na· 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapeıt 
BUDAPEST motörü 24 ba

randa bekleniyor. Belğrad,No
visad, Bud~pest, Bratislava, 
Viyana ve Linz limanlanna ylik 
alacaktır. 

V apurlann iaimleri, ıelme 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhGde gi
ritilmez. 

N. V. V/. F. Hanri Van Der 
Z.e & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Sirkecid.:_Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin mlisteciri Tilrklerden en eıki otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
lldlr. Bay Ômer Liltfi lzmir Askeri otelinin mües
aiaidir. Kırk bir senelik tecribeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahab buJacaklardır. 

BlitOn bu fevkalideliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

1 Oliver Ve 
LIMİTET 

Vapur Acen~ası 
CENDEU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 24 43 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

GRODNO vapuru 25 hazi-
randa beklenmekte olup Londıa 
Ye Hull içiu ylik alacakbr. 

MARDINIAN vapuru 27 ha
ziranda beklenmekse o1up Li· 
Yerpool ve Glasjl'OV için yük 
alacalı.tu. 

DRAGO vapuru temmuz or
talannda Londra, Hail ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra, ve HuU 
için yük alacaktır. 

LESBIAN npuru 1S tem
muzda Liverpool Ye Svansea
dan gelip yük çıkaracakbr. 

Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru 25 haziran

da Hamburg, ve Bremenden 
gelip yilk çıkaracaktır. 

NOT : Viirut tarihleri, va-

R ADYOLIN dit macunlan· 
nın en fennisidir. Difleri 

inci ıibi yapar, dit etle
rini muhafaza eder. 

MI.DOi yara, yanık, çıban 
ekzama, saç ara· 

smda kabuklar için bire bir 
deri merhemidir. 

CJD<i&! 

Pastil F or ~~~z a!; 
nezle öksürilkleri i~in ağızda 
eritilerek yutulur pastillerdir. 

Bunları siz de evinizde bu-
lundurunuz. Cu. Sa. Ça. 

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değifikJiklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

.A.NT .A.L -Y .A.. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 

Büyflk Kardiçalı ban altında Numara 6 
TElEfon - 3560 Telıraf - ANT ANBAR 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyatı gDmrDk ithalat ve 
ihracat komisyon itleri yapar 

Tiirkiyenin bilumum liman ve istasyonlarında şube ve 
acenteleri bulunan geniı teşkilitlı bir kurumdur 
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BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş· 
Gözlükleri 

VE 
Bilumum Fenni 

Gözlük için 

Eczacıbaşı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

Sıhhat 
ve 

güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ra~yolin 
ile temin edilir 

Diılerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en &atat doktorlann bile •ebeb Ye menteiai 
bnlamaclıklan bir hutahjm, dit iltihabından ileri 
ıelcliji pek çok tecıllbelerle anlqalmlfbr. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BADIOI~tN 
kullanarak dişlerinizi koruya blirsizin 

=-················ .. ··················································· • • • . • • • • • • . 
• • . . 

TAZE TEMiZ UCUZ 

JIAC 

HAMDİ NUZfrlET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Biiyük Salebçi otla hanı karıısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sevincin bir ifadesidir. 
GOıel ve sıhhi difler her insanı ziyade
eile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
bterseniz siz de emsalsız olan 

.. PERLOOENT" 
dlf macununu kullanını z Bundan elde 
edeceifiniz mOkemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız ~ 

...... .,. J"tt..•··. ~. Ji.f ·····--~ ~ 

.,....,.~K..., '"t..r··-·• ~ -<K~-.:.t. 

mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Y almz toptan sa

tıslar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci Ye J. C. Hemıi'ye milracaat ediniz. 

Posla Kut.••• Telefon a•a11 

5 dok;l<u Evvel .. 

Bir Oripin almadan evvn 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucuz geçirme
nin çaresi bir kqe GRiPiN 
aJmakbr. Mideyi bozmaz, 

, 

5 dok il<o Son ro. 

babrekleri ve kalbi yormaz Aldıktan bg daküuı soı11a 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GBIPIN 

Fenni 

ECZANESi 

HİUL EczANESİ 

; 

HER NfVi FENNi 8DZL01C 
Altın, nikel, yal, elelctroYiz, aelloloit hu bap her tilrlll çer-

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her tDrln g&zliikler, tayyare Ye toför gözlüklerile 
güneı ve toz gözlnkleri, ile blitün opkitmin bütün icabab. Göı 
hekimleri için muayene kutulan, alit Ye edeYat deposu 

TOPTAN va PERAKENDE 

• 



• 
• 1 

ftli ı n '"'' •mzz 

lngiliz diş bakanı Cenevrede ziyafet verdi 

Miletler cemiyeti asamblesi, bu·gün 
Necaşinin de iştirlkile toplanıyor 

Edenle Leon Blum arasında dün bir otel lokantasında 
yapılan gizli görüşmede Boğazlar meselesi konuşuldu 

Cenevre 29 (Ö.R)- Bugün 
yapılan görüşmelerle yarın top· 
lanacak o1an Milletler cemiyeti 
asamblesinin hazırlanmasına 
plışılmıştır. 

Fransa başbakanı B:um, Sov
yet Rusya dış işleri halk ko
miseri Litvinofla uzun uzadıya 

görüşmüştür. Fransa Hariciye 
bakam Delbos bir çok şahsi
yetleri kabul etmiştir. Bunların 
arasında Habeş delegesi Ras 

1 ancak asamblenin gelecek Ey- EDENiN ZIY AFETi 1 caıi Milletler cemiyeti umumi ı 
Jul devrasinde münakaşa edi- Cenevre, 29 (Ö.R) - Dün- sekreterine bir mektub gön-
lecektir. kü pazar gününün en göze dererek yarın asamblede Ha-

LOKARNO MESELESi çarpan hadisesi lngiliz dışişleri beşistanı temsil edecek olan 
Cenevre, 29 (Ö.R)- Millet- hanı Eden tarafından Fransız delegasyonun başına geçmek 

ler cemiyeti asamblesinde Al- başbakanı Blumla dışişleri ba- nivetinde olduğunu hildirmiş-
man silahlanması meselesi bu kanı Yvon Delbosa verilen ak- tir. 
defa resmen görüşülmiyecektir. ıam ziyafeti olmuştur. Fransız Diğer taraftan Milletler ce-
Fakat alakadar dört Lokarno başbakanı ile dışişleri bakanı miyeti konseyi reisi Eden de 
devleti, lngiltere, Fransa, ltal- Milletler cemiyetinin yeni sa- sabah Habeş delegesi ve Lon-
ve Belçika, Ren işgali işinin rayı yanındaki rahat bir lokan- dra elçisi doktor Marteni ka-
0tetkiki için yapılacak konfe- tada Edenin misafiri olmuşlar bul ederek aynı mesele hak-

ve onunla, neticesi Cenevre kında görilşmüştür. Eden diğer 
siyasi mahafilinde ehemmiyetle taraftan ispanya dışişleri ba-
beklenmekte olan milhim bir kanı Basha ve Italyanın Mil-
müzakerede bulunmuşlardır. Bu Jetler cemiyeti nezdindeki da· 
ziyafette Fran11z bakanlanndan imi delegeaiylede g6riişmlştnr. 
başka, lngilterenin Montrö iT AL YAN NOT ASI 
boğazlar konferansındaki de· Cenevre, 29 ( Ô.R) - ltal-
legesi Lord Stanhope vo yanın Habeı harbında mlUe-
Molley de hazır bulunmuş- arrız ııfabnı reddeden ve ta· 
lardır. Bu hal, yemekten sonra arruzun Habefler tarafından 
uzan zaman devam eden bu geldiğini iddia edecek olan 
IDgiliz - Franıız görüşmelerine muhbraaı yarın asamble baı· 
mahrem bir mahiyet vermek- kıtnlığına verilecektir. ltalyan 
tedir. Bu konferans hakkında mahafilinde tasrih edildiğine Eden mU/etltr Cemiyeti biAasuu/an çıkarlıe" 

Edenle gizli bir miilakat ;•aparı lton Blum 
Naıibu, ŞiJi delegesi Ruvos, rans tarihini yakın olarak 
ve Bulgar delegesi vardır. tespit edeceklerdir. Bu sırada 

Asamblenin aiyast hazırlan- lngiliz hlikGmeti Almanyaya 
maaı baylece devam edeı keo ghdercliji aual listeaine Al-
diğer taraftan bir çok delegas• manyanın cevabını elde etme· 
yonJar asamble başkanlığına ğe ça!ışacakbr. 
Belçika başbakanı Van Zee- FRANSIZ DELEGASYONU 
landı geçirmek için bir anlaş- Paris, 29 ( Ô,R) - Fransız 
ma yapmağa çah11yorlar. delegasyonuna iftirak etmek 

ZECRi TEDBiRLER Ozere cbfiıleri mlatepn Vieno 
CENEVRE 29 ( Ô. R ) - J•nn Cenevreye hareket ede-

Aaamblede müzakere edilecek cektir. Delegasyonun diğer 
meaeJelerden, zecri tedbirlerin azalan: Devlet bakam Paul 
kaldırılması kolayca olacaktu. Faure, Boncour Genevreye 
Fakat ltalyan zaferinin netice- varmıtlardır. Ayan başkanı 
)erinin tanınması meseleai güç· Berenger Cenevreye hareket 
lükler uyandırmaktadw. Bu güç- etmiştir. Yarın sabah asambfe-
lüklerin asgari hadde indiril- nin açılışında hazır buluna-
mesi için çabşılmaktadır. caktır. 

Bununla beraber, uambleyi 
fevkallde olarak toplatbrmaş 
olan Arjatin htikümeti her tir· 
il kuvvetle elde edilmiı fütu. 
batnı reddini teklif edecektir. 
ltalya, ancak zecri tedbirlerin 
kaldınlmasile kısmen tatmin 
edilmiş olacaktır. 

CENEVRENIN ISLAHI 
Cenevre, 29 (Ô.R) - Millet· 

ler cemiyetinin ıslahı mesele
sinde Londra ve Paris hilku· 
metl9ri ve bunJan takip eden 
bir çok ı:lelegasyonlar bu işin 
gerek hükômetler, gerekse 
asamblenin tayin edeceği bir 
tetekkül tarafından inceden 
inceye tetkikini teklif edecek
lerdir. Şu halde meselenin esası, 
luwr.laoacak rarrlara aiıe. 

BLUM CENEVREDE 
Cenevre, 29 (Ô.R) - Fran

sız batbakan1 Leon Blum diin· 
ki ~ati Fransız delegasyonu
nun oturduğu otelde geçirmiş 
ve baıı dostlannı kabul etmiş
tir. Öğleden ~onra, bütün da
vetlere itizarla mukabelede bu
lunan Blum eksperler raporunu 
ve toplanacak olan Milletler 
cemiyeti konseyinin ruzname
ıini tetkik ile meşgul olmuştur. 

· Ayni zamanda sah veya çar
Şitmba günü milJetler cemiyeti 
asamblesinde söyliyeceği nutku 
da hazırJamağa başlamıştır. 

Saat 19,15 te Blum, Delbosla 
birlikte otelden çıkarak Millet
ler cemiyeti umumi sekreteri 
AYell,.fllu ziyaret etmi"*'r-

Bugün 
ıimdiye kadar toplanan malO
mat oldukça müphemdir. 

ltalyan - Habeş meselesi hak
kında bir 1ıtarar vermezden Cince 
IDgiliz - Fransız bakanlan bu
gün tevdi edileceği bildirilmiı 
olan ltalyan muhbraıını bek-

asambltnin toplanacağı Cenevreden bu KDıllnllş 
gire, bu tam manlsile bir Lokamo muahedesi meselesi 
muhbra olmaksızın, daha kııa, için de vardır. 
fakat daha ziyade açık bir "Milletler cemiyetinin iallhı 
nota mahiyetinde olacakb. Bu meaeleainde ise lngiltere ve 
notada Roma hük6meti vazi- F ranaa aruında zaten tam bir 
yetini teıbit edecek ye ne mutabakat Yardır. iki hlkthaet 
prtla Milletler Cemiyeti içti- de Milletler cemiyetinin kendi 

haline bırakılmasının mevzuu
bahı olamıyacağını kabul et
mekte ve ameli tedbirlerle ve 
hllmllniyetJe cemiyetin takviye 
edilebileceği kauaatinde bu
lunmaktadırlar. 

TEZAD VAR 

Asambleye iştülJk edecek olan Necaşi 

"Timeı" razeteai de Edenin 
Delboala mllllkabnın Paris -gö
rllımelerindeki anlatmayı teyit 
ettifini yazıyor. Bununla bera-• 
ber vaziyet bazı tezatlan ihtiva 
ediyor. Zira, Almanyaya karşı 
haı ek ette 6çilncü şahıs, yani 
ltalya, timdilik müzakere hari
cindedir. 

lemeği tercih etmişlerdir. Keza, 
Lokarno meselesi için de, iki 
taraf Helçika başbakanı Van 
Zeelandın Cenevreye muvasa
latından ön~e müzakereye gi
rişmemeği muvafık bulmuşlar
dır. Milletler cemiyetinin islahı 
meselesine gelince, Cemiyet 
paktını bu müessesenin zaif
lemesi istikametinde tadil için 
yapılacak her teklife muhale
fette lngiliz ve Fransız bakan
larının birleşmiş olduklan sara
haten anlaşılmıştır. 

NECAŞININ MEKTUBU 
r -- -·· - ~"' ' ~ - , 

malanna tekrar iştirak edebi
leceğini bildirecektir. 

FRANSIZ • INGILIZ BIRLIGI 
Londra 29 (Ô. R) - 1'Man-

cbester Guardianın " Cenevre 
muhabiri bildiriyor : Cenevre 
görüşmeleri Fransız - lngiliz gö· 
rüş birliği hakkındaki haberle
ri teyid etmektedir. Geçen Per
şeobe günü Pariste Edenle Del
bos arasındaki mülakatta hasıl 
olan fikir birliği o kadar tam· 
dır ki zecri tedbirler Üzerinde 

iki b~kiimetin tam bir anlaı-

Zecri tedbirlerin sadece kal
dınlmasiyle iktifa edilecektir. 
Ancak Milletler cemiyetinin ıs
laha için vaziyet daha kanşık
br. Bir çok fikirler vardır. 
Bunların arasında en ziyade 
rağbet kazanan ispanya mu
rahhası Madaryaganın projesi
dir. Bu proje Milletler cemiye· 
tinin bütün azası arasında bir 
anlaşma yapılmasını istihdaf 
etmektedir. Bunun haricinde 
kalanlar tehlike halinde yar
dımdan istifade edemiyecekler 
ve mlltecerrid kalacaklardır. 

cek vazifeleri çok sarih bir su• 
rette teabit edecektir. 

ZiYARETLER 
Cenevre, 27 (A.A) - Fran• 

ıız dıt bakanı Delbos birbiri 
arkasından Bovaa Coppa Y eıe 
Bek ve Munch'u kabul etmiştir 

Havas Ajansı mu" ahirinin 
oğrendiğine g6re Mur. c:1, Mil-

letler cemiyeti pakhnm tadili 
değil fakat tefsir mahiyetinde 
kararlar verilmesi yolundaki 
Fransız teklifine mlisait dav• 
ranmaktadır. 

Diğer taraftan Delbos - Bek 
mlllikah bir saat sllrmliştür. 

Dantzig vaziyeti görütülmOt ve 
Bek bu meıele hakkında • 
kadar alAkadar gözllkmemiıtir. 
Mumailla, Almanya ile Polonya 
arasındaki nazikine m6naıe· 

betlere istinaden son Dantziı 
bidiaelerinin kolayca halledi· 
leceğini ümit eylemektedir. 

Bek, Pulonyamn zecri te\1-
birleri kaldırmak hUSUSUDdakl 
karannı teyid etmiıtir. 

Delbos Frannsanın ancak 
bv bahta e... itibariyle bir 
karar verdiğini ve bunu fiiH 
kılmak için bütün alikadarla• 
rın miiukerelerde bulunmaıım 
beklediğini söy!emiıtir. 

Bek, Polonyamn ltalya tara• 
fıaclan Habetistanın ilhakuu 
tanımak meselesinde henll 
vaziyet almadığını ve bun• 
Fransa gibi dost memleket
lerle istişareden ve mümklll 
olursa bil'itilif yapacağını bil• 
di• miştir. ..... 

Tatlı hülya 
Cenevre, 28 (A A)- Necati 

Milletler cemiyeti konseyi aza• 
sına bir mektup göndererek 
Habeş tahtı üıııtündeki hüküm• 
ranlık hukukunu teyid ve garbi 
Habeşistanda bir Habeı hükt
metinin mevcudiyetini ilin e 
mittir. 

• 


