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Scnt,~J lnıtiyaz sahibi : ŞEVKET BıLGİN 
1 
Baş.ııubarrır ve umumi neşriyat müdürü: 
- HAKKI OCAKOGLU • 

1 ----

' - A-BC>N":ı::c ŞE:~.A.İ"J:İ 1 

~müddeti Iürkiyeiçin1Hariçıçin 1 

_§ell_!J!...k .-: ~-. -. .- 1300 2800 -ı 
Altı aV/ı~.-. -. -. 700 -1300-

1 ~ ~LEFON : 2&97 • 

-~ Fiati (5) kw:uıtur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 

Parti genel 
Moskovada 

sekreterimiz şerefine 
bir ziyafet verilmiştir 

öiüler, 
çıkan karışıklıklarda 
yaralılar çoktur 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Hatayda gün dc\'am edecektir. 
yeni rejimin ilanı bUylik sevinç tcza- Reyhaniycde htıdiseler esnasında 
hilratınn vesile oldu. Halit bayram tevkif edilen Türkler tahliye cdilm~lcr-
y2pmaktadır. Senelerdenbcri çekilen dir. 
işkence duracak ve Hatnyda yeni me- İstanbul, 14 (Telgraf) - Suriyede 
sut bir hayat başlıyacaktır. Asayiş hiç te iyi değildir. Vaziyetin 
Fransız fevknlade komiseri Antakya- daha z.iyade kıırışnınsında.'l ürkülüyor. 

da yeni rejimi ilAn ettikten sonra Bey- Elcezircde çıkml karışıklıklarda 4 

ruta dönmilftUr. Bayram pnlikleri ~ - Sonu irinci aa/ailede -

I EDENiN CEVABI 
, · Londra, 14 (A.A) - Eden avam kamarasın
da. amele partisi mcbuslanndan Fletc1ıcr'in biT

1 1 
sualine ccı·aben 1ngiltcrenin Fraııkontın nota- 'ı 
sına ceııap t.'erıniyeceğini bildirın~<rıir. 

j Franko notasında 1ngiltcrc ihtilalci ispanya
nın muharip 1ıakkını tanımadığı takdirde iktısa-11 di mukabele bilnıisildc bulunacağını bildirmişti. 

YENi ASIR Matbaasında basılmııtır. 

Dün sabah Menemenden 
Borsciya getirilmiştir 

Fransız mi ili bayramı 

Fransız ordusu Pariste 
biı, geçit resmi yaptı 

Şehrimiz Fransız konsoloshanesin
de de kabul resmi tertip edildi 

,, 

Paris, 14 (Hususi) - Fransız. milli 
bayramı bugiln Fnınsanın her yerinde 
parlak merasimle kutlulanmıştır. Sa
bahleyin saat on birde yapılan askeri 
geçit resmi çok parlak olmuştur. 

Resmi geçide bnşlanacağı sırada Rc
isicümhur B. Lebrun, beraberinde Eo
manya kralı Majeste Karo} olduğu hal
de meydann gelerek Reisicümhur tri
büni.indcki yerini işgal ctmi~1.ir. Kor 
diplomatik, fıyan ve mebusan reisleri, 
mebuslar, Yugoslavyn büyük erkfuu 
ha~biye reisi general Neci~, Fransa bU· 
yük erkt'ınıharbiye reisi general Ga. 
melin de ayni locada bulunuyo•lardı. 

- Sonu ikinci m.. •• /edc -

Uc delikanlısını · sulara 
. . ' . . 

veren babanıiı macerası 
''On iki senelik aile hayatımda ka
zandığımı bir dakikada kaybettim,, 

Vç vawıı: Kemal, Mehtıu:t ve llMip 
- YAZISI 6 iNCi SAHiFEDE -



Yeni kararname 
·-· 

Kıskançlık 
Bu yüzden çıkan 

bir dava 
Sulhceza hlkiml Bay Naci 

Erel. karf111Da dikilen Oç suç• 
ludan birisine sordu: 

- Senin adın Mustafa de-
ğil mi? 

- Evet .. 
- Kara Vasil de derler mi? 
- Zaten beni Mustafa diye 

çaR'Jrmaılar, kilçüktenberi Ka· 
ra V asil derler. 

- Bu senin aoyadın mı? 
- Hayır. Soyadım varsa da 

yine Kara Vaail derler. Bu ;sim
den ben de utanıyorum amma, 
bir türUl üzerimden atamıyo• 
rumt. 

Bu dava, iki nişanlının bir
birini kıskanmasından ileri ge
len bir kavganın neticesidir. 

Fatma ile Mehmet adında 
bir delikanlı nişanlanmışlar ve 
birbirine alyanslarını vermit
lerdir. Fatmanın kllçük bir evi 
var. Bu evi Samiye kiralamıf. 
Fakat kiracııiyle de her zaman 
bir mal sahibi vaziyetinde ola· 
rak gör6türmif. Alt kattaki 
etyalannı arada auada g6zdea 
geçirirmit·· 

Geçen Karban baynmında 
bayan Fatma bir kurban kea· 
mİf.. Kiracısına da pirzola pi
firmek iatemit- Fakat n'ıan
hn Mehmet, bunu k11kanmış .. 
Meıe!I kendisine pirzola pişi· 
rilmai llzamgelirkea, nihayet 
hir kiracı olan Samiye bu ka
dar iltifat glsterilmeıini ma
vafak bulmamış .. 

Ayni g&n Kara VaaiH orta 
yatlı bir kadını da beraberine 
a 'aralr, nitanh11 Fatmaya mtl· 
kemmel bir dayak atmıJ.. itte 
claYa da bundan çıkmış.. 

Fatma diyor ki: 
- lfte, nikib a.erasimi ya

pdacaj'lna dair davetiye vara· 
kalanmız • Banlar hep baz1r
land1. Fakat nişanhaım bnı 
aygunıuz ballerı , beni k~nd. · 
ıinden •oğuttu. Ben de vazgeç· 
tim. 

- Barıısanız olmaz mı? 
- lmkinı yokl. 
- Alyanslar ne oldu? 
- Onunki bende, benimki 

oada kaldıL 
Taraflar barışmadılar.. Hı-. . . 

•Temmuz 937 
CUMADAN 
ıUbaren 

1 -
FEVKALADE GüZEL 

GÜNAHIM AŞKTIR 
2 FiLM BiRDEN 

RONALD COLMANN - KAY FRANCISE 

Gibi bütün dünyaca tanınmış iki kudretli sanatkar tarafından temsil edilmiş son derecede hazin aile fAciası 

2 - PETROL MUHAREBE Si Amerikan petrol müstahsilleri arasında rekabet 

yüzilnden çevrilen entrikalar... Petrol madenlerindeki muazzam tesisat... Aynı zamanda aşk ve heyecan .•• 

SEANS SAATLARI 
Herglln : GOnihım : 3 - 6 - 9 da 

Petrol : S ye 8 de 

3 
MIK/ 

FIATLER 
DUHULiYE: 

TALEBE: 
20 
10 

Telefonlar 
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Fratelli Sperco \ N. V. 
Vapuru Acntası W • F. H. Van ller 
R Zee & Co. 

OVALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEVANTE UNIE 
KUMPANYASI HAMBURG 

Fratelli CHIOS vapuru 2 temmuzda bek-
i' T:ıTON vapuru 9 temmuzda ge- !eniyor.. Hamburg ve Bremen li
: Urgaa • Vama - Köıtence li- manlanndan yük çıkaracaktır. 
anları için yük alacaktır. AMERICAN EXPORT UNES 
SVENSKA ORtENT LtNtEN The Export Steamahip corporation 
BIRKAı.AND motörii 5 tem- EXCHANGE •npuru 20 temmuz-
~~ beklenmekte olup Rotterdam ~a beklen!y~r. ~evyork ve Baltimor 
~ - Gdynia ve elmndinavya lımanlan ıçın yuk kabul eder. 
::-narı için yük alacaktır EXECUTIVE vepuru 9 temmuz-
2'.tcı.uCA POLSKA A.B. da bekleniyor •• Nevyork için yük 

K alacaktır. 
umpanyuı AMERICAN EXPORT LINES 

111 ~HIST AN vapuru 21 lem- ThE" Export Steamship corporation 
td Ilı . beklenmekte olup Anvers- Pire Aktarması Seyri Seferler 
)İilcl'lııa ve Dantzig limanları için EXCAMBION vapuru 2 tem-

SE:Rv't:cakbr. · muzda Pireden Boston ve Nevyork 
ıCE MARITIME ROUMAIN için hareket edeeektir. 

el. SUÇEA.vA vapuru 14 temmuz- EXC~ODRA vapuru. ~6 tem-
Matta - Cenova ve Manilya li· muzda Pireden Nevyork ıçın hareket 

~İçin yük alacaktır. edecektir. 
Yolcu kabul eder. SEYAHAT MODDETI 

llindaki hareket tarihleriyle ilin- Pire - Boston 16 Gün 
1-rıt.Jrj .ı.,,.,_. . Pire - Nevyork 18 Gün 
~Utet "'91:ıtikliklen:len acenta mes- SERViCi MARITIM ROUMAIN 

1) lcabul etmez. Bucarest 
tıll .Jı~ fazla malUınat almak için DUROSTOR vapuru 31 lem· 
~~ Sperco vapur acentaama mü- muzda bekleniyor •. Köstence, Suli-

'J'r:.. ~ilmesi rica olunur. na, Gt.latz ve Galatz ıJ.-tarması Tuna 
•ı:.ı.t;FON : 4142 I 4221 I 2663 limanlan için yük alacakbr. 

~- - • JOHSTON V ARREN UNES Ltd. 

D• . . Livepool 
iŞ Hekımı DROMORE vaı>uru lR temmuz-1 ~ da LiveMOOI ve Anvers limanlann-

"u~ul la~ Naci ~~~~~:~ 
Danube Maritim 

H ORTA ÇSU DUNA vapuru 1 O temmıızda bek-

lcHastalarını Birinci Beyler ı • .,j.,n•. Beı .... ~.NoV:·~·t Bwl•..eşte 
•od ak 36 numarada kabul llrat:,lava. J.i.,z ve Viyana liman-
t er. lan icin vük alııcakt>r. 

Sabah 9. 12 DFN Nl')RSKE MlDDELl-'AVS. 
Ô LtNGE OSLO ğleden sonra 3,30 - 6 _ _._ 
Randevü için telefon ediniz RAALBF'< mo•"Tii 23 •emm ........ 

..._ TELEFON 2946 bekl .. .,ivor. Pi1'e, o::.,k,...k ve Nor-
--:~ııııı.--..;,,;;,;;;.;;,,,;;;~~;;__; vec; fünanlan idn yülc atac:ı.ktır. 

.. - ' ,, • ~ ~; -- v • ', 

•••••••••••••••••••••••• ·•····•··•••••·············••····•••·•·•••····• : 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

· Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

• • • • • • • • . . 

-. 

~···························································· ...••..•. ~ 

" .... -~ ... -.. ·~,.:· ~ -~ -

!<.arada, havada yaşa
~~tı Ve insanlara hastalık 
h 1krobu aşılıyan ne kadar 
r;~'•rat varsa yumurtala
tdt beraber hepsini imha 
~b·ıı; Ankara ve lstanbul 
ha 1 büyük şehirlerdeki 
ka't~ııe, hapishane, fabri
di-' kışla ve mekteplerde 
k,\er markalara tercihan 
''il~ edilen yegane ilaç 
() .. •-ılZ " markalı flittir. 
ı,'~ııı~t ambalajları: ~. ~. 
d,

11 
lıtrelik kutular, için

~! Çeşmeli ve sifonlu (20) 
1 ret;•- h • d . ·ı trd " ususı emır varı -
~t t ve döküm halinde 

'•le d ('I/ en e ve toptan satılır. 
kıı lilZ) yüzde yüz imha 
1 ~'11r . h · d. H 1 k ardıııı ıııı aız ır. asta ı - 7~ M n N Er-.S TEMlz4 
I,~ korunmak ve grce· J3~HAf-?A·r DEl'O./UDUR 
bj<dtabat uyumak için evi- - • 
~. 11 IWHIZ) bulundurunuz Eiatfer her keseye uygundur. Yerlı 
·~· M' tcç glam tu!umbaların envaı vardır. Son posta naftalin ge 1• 

'tıı seneden daha ucuzdur. Telefon: 3882 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
f' tıı • 111 gözlük '' 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
l' Dereceler 

'ıhh;r'?ozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulisa 
~~ d . ıbtiyaçların hepsi her yerrten çok ucuz 

•ıııı a Dıevcuttur. 

Vebolid su 
lzmir 

tasfiye cıhazlarının 

mümessilidir. 

et 

YILANCI OCULLARI l 
KUMPANYASI 

Merkezi : Uşakta Yılancı 

oğulları hanında dairei mah
ıusa. 

Olivier Ve Şü. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Şubesi : lzınirde Yeni Mani

faturacılar caddesinde 5 No. da 

Salahiyettar imzalar : Bekir 

Yılancı oğlu, Kizım Yılancı 

oilu, Ahmet Yılancı oğlu. 

imzaların sureti istimali : 
Uıakta Kiıım Yılancı oğlu, 

Ahmet Yılancı oğlu, lzmirde 

Bekir Yılancı oğlu. 

Unvanı ticarisile icrayı tica

ret eden ( Yılancı Oğullan 

Kumpanyasının ) ticaret kanu

nunun 4'2 inci maddesi muci

bince sicilli ticarete kayt ve 

tetcil edildiği ilin olunur. (40} 
Aslı gibidir. 12 - 7 • 937 
R~smi mühnr okunamamış

tır. imza A. Tanrıöver, 

2384 (1306\ 

~---

En Par/; le 

OPORTO vapuru on temmuzda 
Liverpool ve Svanseadan gelip yük 
çıkaracaktır. 

POLO vapuru on temmuzda 
Londra, Hull ve Anverslen gelip 
yük çıkaracalı: ve ayni -zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAL S1'EAM NAVl-

GATION LTD. 
ADJUT ANT vapuru baziran ao

nımda gelip Londra için yük alacak
br .• 

DELOS vapuru l l temmuzda 
Hamburg, Bremen ve Anventen 
gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların iıimleri ve navl 'l üc

retlerinin değişikliklerinden me· 

ıuliyet kabul edilmez. 

Kudreti 

Dalman Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han civarında 28 - 9 Hilsnn uı 
vdemişli • 

lzmirde Nasırdaıı Şikayet ayıpdır? 
Eczacı Kemal Kamil Aktaşın 

''Nasırol Kemal,, 
NASIR iLACI VARDIR 
Hilal Eczanesi vardır 

NEKAOAR OOGRU ? .... 

1 LAN 
iL Daimi Enci•meninden: 

Ekaiıtmeğe konu.an iı 

Açın Tutan 

Bu iıe ait evrak ve şartlar 
aşağıda yazılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saati 

Ekıiltmeğe girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

: lzmir - Urla - Çeşme yolu
nun 3S+ooo - 37+500 kilo
metreleri arasındaki şosenin 
esaslı onarılması. 
(6695) Lira 

: A) Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri 

şartnamesi 

D) Açın ve proje 
: Bu evrakı Bayındırlık Direk

törlüğünde görüp inceliyebilirler. 

2 - Ağustos - 937 
günli saat 11 de 
Encümeninde. 

Pazartesi 
iL Daimi 

: 937 takvim yılına mahsus mü-
teahhitlik ve Ticaret odası 
belgeleri. • 

: (458) Lira 
2365 (1308) 

Sahife 9 

Diş n1acunlarının incisi 

., 
• 

Onu kullan'!nlara di şlerinin temizlenmesi beyazlanıp pulaması 
ve kat'iyyen çürümemesi gıbi bütiın hayat sürecek bir muafiy.:t 
verir. 

Günde iki defa kullanınlz. 

Daima Radyolin 

ı 

~ 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçl:ırın köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 

Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

Fabrikaları 
Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ız& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

H. 1. Ç. 

O o yç e O r i ya n t b a n k 
DRESONER BANK ŞUHESI 

IZMiB. 
MRHKl~ZI : B11:1lLIN 

Almangada J7[J Şub11aı 111eııcutiıır 
l:lııı ınaye ve ılıtıyat ak\'e•ı 

165,000,000 llaylı•mark 
Tiirkiy11de Şubeleri: 18TA1'B li J, ve IZMl!t 

l\ılı~ırılR Şolıelerl: HAHIHE ve IS!\EliVEHIYiı: 
Her tttrlö hanka moaıoelatnı ifr. ve kabul eder 
c ALMA~YAl>A seyahat, ikaıu11t, tııhsil ve eaıre i9ln 

Pbv"n ~flrııttlA RF.Olı:\TRRl\IAHR'. RRlılır > (1)-b 
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1
••·· JI. OK. s .................................. . 
0vyet tayyrecileri 

6 ~cvyork, 14 (A.A) - Saat 
ta a "lngiliz saati,, Sovyet 

~;arecilerinin Oregon üze
n en uçtukları görülmüştür. 

lt~lldan evvel tayyareciler 

1 RtaFfa San Fransiskonun ı ... 
"tıs· d bild· ın. e karaya ineceklerini 
S 'rnışlerdir. 

~ia 011Yet tayyarecileri Kalifor

b~ da San Die~o'dan ahvali 
"" . ı_ aıye hakkında malumat is· 

"ıtı. 
tı... 'ş olduklarından seyahatle
·•ıı ~ 
~t U şehre kadar uzatacak-

1 ~annedilmektedir. 

' 

·~--~••ımıa.llBl!:Em!!!lll .. ıa:ma11niSl:e!eımmmmm...,• 
CEŞ .E PLAJLARIN A 

k ~o Hazirnn 937 pazar gUnU açıldı 

"c \Ortıple sabah kahvaltısı, öğle yemegi, akşam yemeği, 
oıd:~mek kahveleri, yatak, sıcak banyo, souk banyo dahil 

gu halde 350 kuruştur. 

\. ONBES GÜNDEN FAZLA KALAN AiLELER 
~ İÇİN AYRICA TENZiLAT YAPILIR. 

.................................... ._ ... _.., 

, -fENt~IR 
Jt 8 • 

Şimdi hükümet 
teşebbüsata 

nezdinde seri 
girişilecek tir 

Kongrede tezi münaka §C1 edilen B. Leon Blum 

Marsilya,, 13 (A.A) - Kararlar ko- gıcında Scinc :federasyonuna mensup 
misyonu ekseriyetle bir karar ittihaz cwki Troçki taraftarlarından bazı kim
edcmeden akşama kadar müzakerele- selerin tekrnr fırkaya alınması talcp
rinc devam etmiş olduğu için sosyalist lerinin reddedilmesi üzerine siddetli 
kongresi ancak dün akşam mesaisine hadiseler ve arbedeler olmuştur. 

devam edebilmiştir. Pivert taraftarları bu taleplere şid-

Kongre şimdi i.iç cereyan karşısında detle itiraz etmişlerdir. Fakat Blumun 
bulunmaktadır: müessir bir müdahalesi üzerine süklı-

1 - Ekseriyetin fikrine terceman net nvdct etmiştir. 
olan Blumun tezi, Kongre bundan sonra İspanya me-

2 - Bracke ve Eyroınskinin tezleri, selesi hakkında ittifakla bir karar su-
3 - Maroeau Pivertin tezi.. reti kabul etmiştir. Bunn naumın asi 
Dün nkşamki rnilzakcrclerin başlan- İspanyaya muharip hakkı verilmeme-

• S&hife :s 

Müdahale 

Dünya konferansı 
Vaşington, 14 (A.A)- Ruz· 

velt, Dünya iktısadi konferan
sının riyasetini derubde edip 
etmiycceği hakkında orulan 
suale cevaben: 

Avrupa devletleri arasındaki 
ihtilaf1aran bu sahadaki teşeb· 
büse manı olduğunu bt:yan 
etmiştir. 

Bn. Aı elia 
San Fransisko, 14 (A.Al 

Tayyareci kadın Amelia Ear· 
hartı · aramak üzere Leoeing· 

ton tayyare gemisinden altmı 
tayyare havalanmıştır. Bu tay• 
yareler asgari 90,000 kilometre 
murabbalık bir sahayı araştır
mışlardır. 

Elcezirede 
öiüler, 

çıkan karışıklıklarda 
yaralılar çoktur 

-BA.ŞTARAFI BtRlNCl SAH1FEDE-ı Filistinde memnuniyetsiilik de
zabit, 20 en fnzla nefer ölmüştür. Halk- vam ediyor. Arap fılemi Fılistin mesc-
tan ölenfer, yarnlananlnr fntladır. Bu 

1 
. d . .. 

1
A il . .. ., 

1..r.d· · Ar b t da . , esın e aynı muta aayı en suruyor. 
ıw ısenın ap mat ua ın neşrı me-
nedilmiştir. Taksim meselesi me\"zuu bahis def,ril· 

lstanbul, 14. (Telgraf) - Kudüstcn dir. Arap alemi bunu kabul edemiyc-
bildiriliyor: cektir. 

Belçika kabinesi 
Dün istifa et i, istifa 

kabul edılmedi 
BrUksel, 14 (Ö.R) - Liberaller bu- lanmıştır. 

gün adliye nazırının kabineden çıkarıl-· Öğleye do - ru başvekil bC'rab rlnd' 
masını istcmi~lcrdir. Başvekil Van diger mızırlar oldugu baldc s:ır:ı.ya gıtı

Zceland bu talebi şiddetle reddetmış, mış, kr binenin müştcrc.k i tifosını krn· 
kabineden cebir ve tazyik üzerine ya- la takdim etmiştir. 
pılacak bir inhiltıli istifa~ a tercih etmi- Kral istifayı kabul etmem istir. 
yeceğini söylemıştlr. Soylendiğine gbre Belçika kabinesi 
öğleye doğnı nazırlar meclisi top- eylCıle kadar muhafaza edilecektir. 

si.. İspanya meselesinin Milletler Ce
miyetine havale edilmesi ve lspanyadn
ki ecnebi kıt'alarının geri alınması hnk
kında sosyalist nazırlar hükümct ,nez
dinde teşebbüste bulunncnklardır. 

Kongre muhtelif karar 6\.ll'etlerınlıı 

okunmasını dinlemiştir. 

lnglliz k;-ed.si 
Lonclra,14(A.A)-lyi haber alan mah· 

filler general Frankoya kredi açılacağı 
hakkında malumatlarını be, an etmiş.. 

!erdir. 
Bazı mali mahfillerde dün bo, le btı 

rivayet dolaşmakta idL 
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Denizli Halkevinde 

Köycüler şu esi Denizli 
faydalı od • 

ıne 
Milli ROMAN SAYI : 28 Yazan : V. KEMAL 
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ispanya ve lsp· 
- Yazan: 
7-

yoliar 
H. AKSAN -

[ alk toprağın esiridir. Dereheylt·r ~c 
papazlar 18panyayı kemirnıek e idiler 
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olonya -Rumen dostluğu Majeste D.o.& .. u~v-ı·ıa_r_et_ıe •• ri_m_iz_d_e 

Çingene kralı Kalkınma programının 
Yyetler tehdidine karşı Polonyanın. ihtişam içinde tetviç t tb•k· · · 

merasimini yaptı a ı 1 ışı 
endisine taraftar elde etmek İçinmİşf :·1 faaliyetle devam ediyor 
.\~Ur. k d · ı · ' t • Polonva Fran!la · ı .\\'\ıst ·/a gazeteleri yazıyor: çalışnn milletlerin geniş tabakalarının a ar ı en gı mıyor.. J • ~ • 

~ \U'ya matbuatına göre Lon- kurban gick-ceğinde ıniltlefiktirlcr. ile arıuıında mevcut ananeva dostluKa 
~ ad~mı mUdnhale komisyonunda Buna rağmen beynelmıld işçiler da sadık kalmakta~ır .. ~-ün~ü .mille_t bu 
~~ süren ihtUM, önümüzdeki gün- birliği kongresi Varşovada raptığı bir doıtluktan yüı: çevarmegı ~ıç utemıyor. 

b'Ya İsı>anya hudutlan kontrolU- içtimada ademi mUdahale politikasına zira zengin Franaanın fakır Polonyaya 
'Undan sonra ti.bi olacağı sistem nihayet verilmeslnl ve hnttl Milletler hayli yardımları dokunuyor.. l 
~ .\ da bir anlaşma husulü, yahut Cemiyeti vasıtasiyle 1ta1ya ve Alman- Polonya baıka devletler~e de ken· 
,;ıPa, hUyU]c devletleri arasındaki yaya karşı sankslyonlar tatbikini ist"'- di da2 politika bağlarını takvıyeye çalıt
~~rtn ciddi bir sertlik iktisap meğe karar vermiş, cAlman ve İtalya makta~ır .. Bu volda yalnız Çekoslovak-, 
'- e kat'ı şekllnl alacaktır Av- faşizmine karşı kahramanca mUcade- ya harıç bıralc.ılmqtır .. 
i.L .. aulhun • FRANSIZ MALlYf.Sl 
"'llll harb u tcrnin ebnek ve İspanya le eden• demokrat cUınhuriyetçi 1s- • • r lAnl 
' uu mevzu bir hale inhisar panya hakkındaki sempati ve takdirle- Fransoda Bon~et ~ın ma 1 P a an I 
lik ~k içiQ buuı. · ,_l\ la ·· · de · · izh l ı.,ti ile "imdi İ.z<tlc edılmıt olan Fransada-

1 :"Mil o.uıl UnN:ln r uzcrın rını ar <'Y eın~ r. " 
~.diplonıatların bu yoldaki gay- Avusturya gazeteleri beynelmilel iş- ki buhranın amillerini Avustu?'a mat-
~ :ıı neucesı 27 devlet müme.s- çiler birliği kongresiniıı bu kararını 1 bu!ltı ıöylece mütalaa etmektedır : 
' %akiyle yakında toplanacak maceraperestane bir karar olarak tav-1 Blum hükümeti, tatbiki kat't bir li.i· 
~ ~ n1Udahale komisyonunun , • ı "' . ......,.,.,,.,, ,~·~:. _....,........,... __ ....,.........,..,,....,-::~~,..--
~ Çlinıaında belli olacaktır. Al- i 

\'e İtalyanın İngütereye karşı f 
~ Leiınig kru .. ·azörü ha- f 
'1eo heri artmıştır. Ve bu hid.l- l 

lo nra olup bitenler Roma ile Bcr- 1 
~ lltfraya karşı itimatsızhklarındn 

bet g~letınektcdir. Bu sebepledir 
' ik.ı de\'lct yalnız İngiltere ve . 

llıı.lj tarafındnn yapılacak sahil kon-
~ l'eddctnıcktcdir. İngiltere ve 
~ baJ.k general Frankoya muha

\>1ı ıı: tbnunak istememelerini Ber
~ b· tna Valensiya hUkümeti le
~· ~ tarargirlik telakki e tmekte
' lalya ve Almanyanın fikrince 
4tıtı ıı'llll milli lspanyası hakim bir 
'\1e ntuluırip bir kuvvetin bU

eUerlnl haizdir. 
F'RANKONUN ALDICI 

~~ YERLER ~-~ ..... ;;.;, __ :~~~~:].:.;;;o;,ti' ,::3ill:l2illl.ZMdc:?:L±::J~~ 
hUJt~n\ln zaptcttiği yerler, Valan- Viyanadan bir görünü.ş 

1 
al 

ltıi.1. ilnıeUnin elinde kalnn yerlerin sif ediyor ve bu birliğin ötedenberi zum ve zaruret halini alm11 ~ an aosy 
•e~e haliğdir. Frankonun haki- haksız ve sal.Ahiyetsiz olarak cihan yenileştirme işi ile ~ütem~~ı~en l~frtıın 

Dlioyada mevcut krallar ara· 

sına yeni bir l{raf, yeni bir ma· 

jeste daha karışh. Bu kral 

asaletlu Polonya çingeneleri 

adına icrayı hükmedecek ve 

bütün dünya çingenelerine ma· 

nen krallık edecektir. 

Filhakika aünya c;;ingeneleri 

arasında münevver olanlar. 

yüksek tahsil görenler çoktur. 

Bunlar bulundu'darı memleket· 

ferin ıosyetelerine lrnrışmışlar 
ve parlak zeka!ariyle epeyce 

işler görmüşlerdir. 

Dünya çingeneleri arasında 
en zekileri, en hüviyet sahibi 

olanları Polonya. Avusturya, 

Macaristan ve Romanyada bu

lunmaktad1r. Çingeneler mu· 

siki sahasmda bilyük hüviyet· 

Alakalı makamlara gelen haber- çok faydalı olmuştur .• 
lerc göre doğu vilayetlerimiz için Kredi satı:ı: kooperatiflerinin ve 
haz.ırlanmıı olan kalkınma planı- rimli faaliyeti, ihracat birliğinin ran· 
nan tatbikine faaliyetle devam edil· dımanını nrttırmıştlr •• Hayvan ihra· 
mektedir .• PlAnın ana hatları umu-, catı üzerinde dost Sovyet Rusya 
mi müfettişler kongresinde tespit ile yeni bir anlaşma hazulanmak· 
edilmi~ olan esaslardır.. tadır .• 

Bu arada bilhassa Atatürkün son 1 Kuvarsham bakır madeninin,saJ 
seyahatlerinden sonra belli başla bakır istihsaline başlnması, çevresi 

büyük .. b~yınd.ır!ık işleri.11in ~i~ an 1 için yeni ~ir iş ~a~nağı olmuştur ... 
evvel bıtırılmesını emrettıklen 1 rab- Fiatler yukselmıştır .. Murgul bakın 
zonda hummali bir faaliyet göze havai hatla sahile indirilecektir. 
çarpmaktadır .. Şehrin içindeki inşa Rizede ç.ay akimi çok müspet 
işlerinden gayri, Trabzon - f ran neticeler vermiş olduğundan ek.im 
transit !olunun inşaatı da d:va":1 et- sahası genişletilecektir .• Bu ek~ 
mektedır .• Yalnız bu yol uzerınde nomik ve zirai kalkınmaya müvazi 
iki milyon liraya yakın yol yapıl· ln ak k'"lt" • l · d b" "k b" 
maktadır .. Ayrıca Erzurumda kuru- oh r . ut ur•§ ~.m~:t. e ul 9y3u7 dıer 
la k 1 · h . . b. e emmıye verı mı~ ır .. 
~I 0

1:'-nl yken~ ma .. nllehıhç'ıdn d~h 
1
•r açılması için Kültür bakanlığı bütçe-

mı yon ıra ı , ış mutea ı e ı a e • h • k 1 la lt 
ed'l · b l k d '-' k l d sıne ta sısat onu muş o n a ı or· 

ı mış u unma ta ır.. ı a ın ar a k d" · ·· .. 
yeni ihaleler yapılacaktır.. ta m .. e tepten. .ort tanesı uçunc\J 

Dog.. hl .. t k•l&tı · · umumı müfettışlık mmtakasııtds unun sı 11 eş ı a ıçın ya- h' kasaba 
pılmış olan programın da tatbiki de- açılacaktır:. On altı şe ır ve • .• 
vam etmektedir. Temeli atılmış olan nın elektrıkle aydınlanması ıçııı 
ve 1.250,000 liraya çıkacak olan Simens şirketinin hazırladığt pro· 
Trabzon hasta11esi, bu mmtaka için jeler tetkik edilmektedir .. 
bir can kurtaran vazifesini görecek- Kültür üzerindeki çalı§mala~n 
tir.. kuvvetli bir eseri olarak ta yeni ve 

Lise binası iki yüz bin lira har- modern Halkevleri binalarının va· 
canarak modern bir hale sokulmak- pılmast işi de müteahhitlere ihale 
tadır •. Trabzon içme suyu meselesi- edilmiştir.. Erzurum ve Erzincan 
ııin halliyle bu güzel Karadeniz şeh- Halkevlerine altmış beşer bin, Kars 
rimiz, inkişafın en ana şartını elde Halkevine elli bin, Artvin Hallce
etmiş oluyor.. vine kırk beş bin, Bayburtta yirmi 

t~ ... alt ''- k l 1 nı te ı et ler yetiştirmişlerdir. R omanya-"'~ l ıtıda bulunan mıntakanın politikasına karıştığını ve bir çok fe- ekonomi&; sı ıntı an ıza e ışı • 
ir ~ ".a.ıı>.} milyonu buluyor. lı1ketlerc sebep olduğunu kaydederek me·-~ vazife.,.i ka--.1~ında bulu~~yordu.. da büyük bir çingene şa;ri de 
et· ,~, ""~ıy h D - taraftan ı.. •• .ıhlanma musahakn-~ . a Uklimetinde ise ancak devletlerin böyle bir karan naz.an iti- ıger .. vardır. Bu ıat Romence şiir• 

Balık, sun ·i gübre, et konserva bin lira harcanacakbr. 
fabrikalarının kurulu§unun karar- Yeni hamlar tesis ve e:!kilerinin 
la§mış olması bu mmtaka için bir yenilenmesi için Ziraat Bakanlığı 
kalkınma vasıtası olacaktır .. Ru iş- para ayırmıştır.. Bu haralar hay· 
ler üzerinde tetkikler yapılmaktadır. vanların nesillerinin ıslahına çalı· 

T rahzonda bir stadyum in~sı şılacaktır •• 
için Parti para yardımı yapım-1tır. Doğunun en büyük iki şehri olan 

# ~'l.~U.Yon t.ı-i knlmıştır. R---• ı- hare _,_·yacakları ümidini izhar edi- sın_ da_ n doğan ihtiyaçlar da ha§ goster· 
... 'lt! ~ ~ Q- wnu leriyle şöhret bulmuştur. llııt re nazaran 100 binden fazla yorlar. mıştı.. . , . • . 

'llıt 0lan 11 İspanyol şehrinden Bil- POLONYA • RUMEN DOSTLUCU SoS}al işler on ıkı ıla on beş mılyar Poionyadaki Çingene kralı 
da -·'-ut d p 1 Ro dostl k ·· tahmin ediliyordu.. Silahlan arttırma bay Jaosuz Kweik cenapları ' "~ un an sonra yansın- o onya • manya u muna- . . A 

Karsta kurulmuş olan hayvan ih- Trabzon ve Erzurumda bayındır· 
racat birliği, Türkiyenin hayvan- lik işlerinin mi.imkün olan süratle 
cılık merkezlerinden biri olan bu gerçekleştirilmesi için bu iki şehir 
mıntakada gerek satışlar ve gerek belediye reisinin rnansup olması ka-

~ Yani altısı rnilll ordunun sebetlerinin lnkişnfmı mevzuu bahse- için de .aynca bu Jcadar ~ır ~a:dar la- bu ayın dördüncü günü Varşo· 
~ta, :ulunuyor. Bunlar Sevilla, den Avusturya gazeteleri, Romanya zım gelıy~rdu .. ,_~evletilbutdçesınınbmaa· va stadyumunda merasimle taç Bı·r kadın FranSaDID 
~ - ~ilbao Sam Cordoba kr 1 V · tinl 'k. ta rnf faslı ue ac~n m yar ı ve unun , "'lqda , gossa, , a mm nrşova zıyare ve ı ı - 'd 

1 
. dil bil' . • • t• B · d b' 

h.... §ehirleridir. Mndrid ise as- raf elçiliklerinin büyük sefaretler de- ancak yansı van. ata te~~n e ~ l)Or• gıymış ır. u meras1m e ır Bir erkeğin evine b 

satış organizasyonu bakımından rarlaşmış ve tayinler ypılmıstır. 

~,"1lltırndan tamami le General 1n UkselUlmesinl bu *'"'"bbil- dlL. Sosyal tedbırler ve ucretlerın arttı· çok kimseler ve bilhassa Çin· a yramJ 
.~ Y reces e Y --r- ) · h' l · b .. "k "'ki tah f Ü f • f 

• 

0

l'dtısunun hn.kimiyeti altın- sün bir ifadesi saymakta ve bu müna- n ması ış sa •P erıne uyu ~ er - geneler hazar bulunmuştur. Za· ecav Z e mış. •• Paris
1 

14 (A.A) - Milli 
fil. lsp.anyaıun miktarı elliye ba- sebetln Polonyanın dı<ı. siyasası hakkın- mil .. ediyor ve .. bun .. lar .. h.e.men fıatl.eredzam Du"o ı'kı·nct' Sulhceza mahke· b d k 
'<ili "' -s- ed ı d ç k h k t t t r ev bıta da bu stadyumda tertibat ayram ün a şam baş'amıştır. 

; .kisi"· •.layet merkez şehirlerinden da şu yolda mütalaa yllrlltmektedirler: 1 ayor lL un~ u u ume.dodor
1
1
• e le - mesinde zabıt katibi aynen 

ı ı ı d Id - d t 1 t Yapılan şenlikler beynelmilel · rnuıı htikümet tnrnfından Polonyanm bu yoldaki ~yretleri et er e . 0 ugu t~rz a. §ı e 1 mu a- 8 mış ı. şu istidayı okumağa başladı: 
\ ~hnişur• Bundan baska tc;pan- kendisinin Rusya tarnfınclan tehdidinelbil tedbırler el mak ıstemıyordu .. Bu va· Majestenin fotografta gördü· "Ben hayatta namus ve isti- sergi do'ayısile hususi bir ma• 
ı ~~l'Ukko, İfnl ve Rio de Oro'da karşı müttefikler elde etmek gayesine ziyett~ Fr~ngın ~ıymet~nin. düşür~l~ı:ıi gunuz tacı, merasim elbisesi kameti kendime umde edinmiş biyet almıştır. Şehrin bütün 

iı:"'e . körfezindeki btitün kol<>- matuftur. Polonya Rusynyı kendisi- rehakıır bır tedbır ma~ıyetın~e gorunu- bir gencim. Nazarımda namu· mahallerinde kordelalar, kağıt 
~ hıınnye mıntakalnrı general nin daimi hasmı canı bilmektedir. Ade- yordu .. Fakat bunu ucretlerın arttırıl- Varşova operasından ariyeten sum hayatımdan pek kıymetli· fenerler, bayraklarla ananevi 
\ ı~n. elindedir. Valenslya bil- mi tecavüz muahedesiyle bu tehlike or- m°:8ı i~n bi~ takım yeni talepler takip almmışhr. dir. Haysiyet ve şerefimle ya- halk baloları tertib edilmiştir. 

ll!ı.. .• e lSe nncak 16 vilayet mer- tadan kall-•n görllnmesine rağmen cttL. Fıatlerın arttırılması hangın kıy- .. . 'hsal 1 Se kil . şayan bit şahsiyetim. Yukarı- Geee geç vakte kadar danse· 
" "-11 ı,_, ....,...u,ı ti' • d "' .... 1 .. 1 ld edil f · tu .. Istı aza dı.. rmaye çe dı \'e d I l . ~. "'<lllllıştır. hal . bö ledir Polonya kendisine me nın u~uru mesı ı e e e en ru- k ' ~ da a ı, sam yazı ı lıiUÇ u evıme dilmiı:tir. • ~ Yıl yıne Y • d • d '- d d B .. . altın açırı.maga başlandı.) b 

1 
y 

1'... ı.n temmuz nyı ikinct nur ı' in sükö.n ve huzur ara- eyı orta an a.al ır L. unun uzenne N F . p . H gelerek tecavüzatta u unmuş Haua kararır ' ·ararma" ba11-~lı uzun zaman Ç h -k·· .. _ l . d . 1 eue rc.ae resse gazetesı avasın k .. as .. Y 

Yan İspanyol dahili harbm- maktadır u umet ucret mucade cseın e ış ve- buld 1 ve hatta kapıya olanca uvvet fıca 
8
• bideler tenvir edilmiştir. 

lllilU ord alt ·1& t kez • . . '- d' da renlerle İ§ alanlar arasında bir müvaze- lstan an a dığı bir habere atfen da- ve •ı'ddetı'Je •arılarak sarsmı•. ~ u ı vı aye mer Polonya Pans ıle a:en 1 arasın . . v ., " -

~. Ptetmlştir. Huelva ve Baja- l d tluk ahut Ber- ne ve teadül yaratmak için müdahale hiliye vekılırniz ve Halk partisi genel bununla beraber öfkesini a!a- "'anın evıne tecavu-z eden ka• '"llJ!tr-.... mevcut esası os mu Y k • d" . · ş··1a .. K . . d b' c 

~IQı;~u. San Sebastien ve Tole-1 lin ile tesis ettiği siyasi doatlult mu kafi etme .~~tc '·· iş aahipl.erinin memnun!.-' sekreterı u u ayanın maıyetın e ır mıyan suçlu bu sefer de kıy- dmın çağmlması için mübaşire 
~-' ' ~laga şubntta, Bilbao da bir teminat tqkil ettiğine tarnamiyle ka- ı yetsizlıgı arttL O~r:tlerıne yapJa~ ~~: çok zevat olduğu halde Köstence üze- metli namusuma dil uzatmıştır. emir verdi: 
~ diişınUştür. Bunlara za- ni olmadığı içindir ki dıt politikasını ~ mın ba_h~ılık yuzunden kıymetsızlıgıru rinden Prağa geleceğini ve oradan Mos Hane, olbaptaki T. C. kanunu - Çaaır bakalım 11unları? ~:-~ Oah b. . · · .. b · d ... b' h t gören ışçtler daha müsait sosyal tartlar 'd 1 ınucibince taarruzdan ınasun- ~ ,. l,~~İtı ~ ırçok mühım şehirler uzun bır muddetten en ogru ır_ . a 1 , • • • kovaya gı erek orada elyevm 1randa Mübaşir iki defa şu adlara 
~ 11 elınc geçmiştir. Kml or- üzerinde yürütmiyor .. Polonyanın ıçın- 1 elde etmek suretiyle vazıyetlerını dı- bekliyeceğini, siynsal mahfillerde bu dur. Bu masuniyeti ihlal eden 
~L ~ (!heınmiyetlf bir viUiyet mer- de ve dı~ında daha bir çok kimseler 

1
zeltmek gayretini güttüler. Hükümeti . tin yaln d ta b' mnhi ti suçlu hakkmda ••. " bağırdı: 

'ıt \1 ·1 · 'f kı onlara sosyal aahad b kl diki · d zıyarc ız os ne ır ye Bu ı'stı·danın altını imn eden - Rüstem, Ümmnhan ••• Q ne de diğer bir şehir zap- vardır ki Polonyanın Almanya a e attı a • j a e e . enn en hAiz olup bu rnüşktil zamanlarda Sov-
lir. B"tU b 1 k ı · aleyhindedirler. Fakat Polonyanın resmı daha fazla yardıma scvkettı .. Kırk sa- . üh d .. . bir bayan değil, Rüstem - Y okturl. 

Jıo1, u n u mem e et enn ı ·k · h fta · ·ı . .. yet ıt a ına SouuntleiJe Türkiye ara- d d b k k · B'l· k' Kıymetli namusuna tecavüz 1 
<tlika dam1 d i u dış politikası Berlin ile akdettiği pııkh at 1 1~ 11 sı aşçı erm arzusuna gore L--l " ·-. . a ın a ir Pt e hr. ı a ıs 

ııo1· n arı, a em m - · d 'ld" v k . b - sındaki Uilg arın sıkılığını ve samı- • d ,-:· "b d d edilen davacı da ve bu suçu ~ ~likası akim kaldığı takdirde fevkalade kuvvetli bir emniyet ve hu- ~nzım e ı_ ~- e e senya eş gun· mütecavız e 'ummu an a ıo a 
!çıtı a<>ır •-tıllk 1 . b :: ... _ zur amili addetmekte ve bunun için ba- luk hafta halını aldı ve bu kanunun tat- miliğini teyit etınek arzusundan doğ-

1 
bir bayandır. irtikap ettiği bildirilen suçlu da 

~ "e ~~l ~ erınb"t aşf;ğ: zı fedakarlıklara katlanmaktadır. Bu- biki iktısat alemi için tehlikeli olmağa duğunu Türk heyetinin Rusyada yirmi Hakim B. Naci Erel, medeni gelmedikleri için davanın su· 
b\ı ~hlikelcreer c:V5.:ı ı :~e nun içindir ki Polonya Danzigte pek o b•aşladı:,.!§~. i§ randımanı düt- gün kadar kalncağını yazmaktadır.. 1 bir şehirde güpegündüz bir in· kuluna karar verildi. 
~ - -----....-. mw M! ··- ?

0 

] c. .., 2 ' - - -...,_ w~ - - Kuşlarınuz değil, canımızı hün- kalyonun denize indirme merasimi gü- !ardı. Kirvanın ortasında gümüş kak- olur. Hasan çağırdiyse her halde onun 
karımıza bağışlarız. Akçe ne Iaz~I nü bütün vüzera toplnnıp, dualarla, malı eğerler üstünde atlarının gümüş Iznıktaki dilberi aklına geldi de çağır. 

Kckliklerini kuşçubaşıya bıraktılar. mehterhane takımının terennümleriyle savatlt gemlerini tutarak giden üç kişi dı. O oraya gidiyor. 
Dördüncü Mehmet onlara: kalyonun karadan denize indirildiğini vardı. - Sen'! 

- Hayır, sizler bugün Köşkte misa- seyrettiler. Bu sırada ahaliden birkaç Belli idi ki bunlar khvan reisi idi- - Ben mi? Heyy! Arkamda bırak· 
firsiniz! yüz kişi kalyonun içine binmişler, ilk ler. içlerinde sakalına kır düşmüş biri- tun. :A.nkarada bıraktım sevgilimi! Ça· 

\o :ıı. Dedikten sonra yürümuş" ve onlara defa bu kalyonda denizde gezmek me- l f 1 k k ğ '"t si, yolun selamet, geniş ve ycşi lik bir 1 ğırsam, söy esem yanı yanı ça ın-~: Tok Dil Tefrika No: ?B mükellef ziyafetler verdirerek kuşları- rakına dilşm~lerdi. yerinde sağına dönerek, henilz on beş rım. 
\ nı aldıktan, keselerle akçeler dağıttık- Fakat ne çare ki derme çabna, yapı- yaşlarında ve güzel bir kız kadar en- Abdülkadir (efendi) bir kahkaha at· e~ tan sonra da: lan kalyon daluı sahilden on kulaç ay-

. ~0kte g·· ·· dc.f d · 1 Be ıl ğ k . G 1 lnıadan tahtal ökUl k . . damlı, körpe bir delikanlıya seslendi: tı: 

' 

,, orunmcz olwıcaya ka- dizilip beş altı a muntazam aıre er - n nvc ı a mera ettım. e e- n an s ere ıçıne su ldir ki 
"Y b l d - Hasan! senin sesin gtize · , i · · - E~0er Kadir ben babana bunlan dUııuor \•e sonra Sanki tepeden çizdiler ve birdenbire hepsi birden b_ aş- cek Cuma ava çıkacağım! Herşey hazır almağa aşa l. Ve beş dakika içinde, 
v Yo 1. :1 - ttan gözümün nuru! söyle de diıiliyclim! söylemezsem! tıt au :11'uş gibi kanatları kısık larını aşağı alıp aktılar. Yakına gelınce olsun!. sanki ~gı veya şekerdenıniş gibi 

" ' bit x:aııyle Ui! yakınlara kadar her birisi kendi sahiplerinin semtlerine Demiştir. eridi Denizin dibine çöktil gittL Herifin Hasan dediği genç, pervasız: - Allahnşkına ynpm.a! Hoca! Yol 
~~ aa~ılve :Yapıp kanat oçarak sa- dağıldılar. . Dördilncü Mehmet işte böyle, ve bu Bu kalyonla seyrana çıkan zavallı bir bakışla: arkadaşlığımız sevgisine söyleme! Söy· 

~il' ~Qtle t'laılı bir uçuşla sUzülüyor. Dördüncü Mehmet, bwıa adeta deli küçük yaşta nvcılığa merak sardırmış meraklılardan elli kadarı boğularak öl- - Çok ınu güzel benim sesim Kadı !ersen bir daha yüzüne bakmam! 
~~ Zevk veriyordu. olmuştu. Ellerini çırparak bağırdı: adı «avcı Sultan Mehmcb olmuştu. dü. Gerisi zar zor kendilerini kurtara- (efendi)! Öyle ise dinle! cevabını ver- - Söylemem tosunum! Söylemem 
~ htç~ hiçbir oynak insanın, hiç - Bu kuşların sahipleri kimlerse .... ... .. .. ..... .. bildiler. Halk derhal bu hadisenin rua- di ve tatlı bir türküye başlayıp, keskin benim yavrum! Lakin §imdi yanık ta 

lıısbit- lr :rakkasenin kıvıramıya- şimdi bana getirin! . . .. . .. .. . .. . .... . nasını verdi: ve tiz sesiyle kilrvnna nC§eler yarattı, olsa sen de söyle! 
~ ~. 0 Cünhnzın atamıyacağı pc- Bu .emir fermandı , koşup giden Za· Eu safa ve uhcnk Osmanlı impara- - Ne olacak zulüm ile alınan para- saçtı. Eğer bana Ankarada sevdiğini aç-
.0~. ~rla, zikzaklı bir t:~ş ğarcıbaşı ve Kuşçubaşı, mesirenin et- torluğunda görülünce, gerisi durur mu? tarla yapılan bir gemi bu kadar daya- Hasanın Kadı dediği bu sakallı An- mış olsa dm .. 
l'~. "'--lllünhanilcr, dar daircl:r rafında ku~larını uçuranları kuşlariyle Vezirlerin her birisi bin bir türlü safa- nır? kara Kndısı Abdülkadir (efendi) idi. I _ Y lfı "'bal' d ğildik ki ... 
l'ıı~~":1nda uçan bir eşine bir 'beraber dördüncü l\Iehmedin huzuruna lara dalmışlar, parasını hazine verecek Bir ş5.ir de nyni tarihe tesadüf eden Hasarun türküsü bitince, Kndı Ab-ı O zaman u 1 e 
~~l ~ ters dönüyor, aşağılı- getirdiler. Dördüncü Mehmet şehrin olduktan sonra bütün çılgınlıklara baş şu tarihi yazmıştı: dili.kadir, bu sefer beri tarafa döndü: - Açmış olsaydın, rabbena 

1 
hakkı 

~lla ?_okr, bir kanndını kısıp, kenarındaki çimenlikte bunları karşıla- vurmuşlardır. «Ah yattı Vezirin g~misi deryaya. - Kardeşin söyledi! sen yaya mı için klZı mahkemeye getirip zor a ni. 
Cıı \'cı "" lalar atıyor ve havada yıp : Netekim, Melek Ahmet (paşa), kcn- ••• kalacaksın! Kadir! seni de dinliyeliın. kfilıınızı kıyardım.. Kimin kızı bu? 
~'l'Q(J Scı.ntlerce oyunlar yapıyor- - Kuşlarmızı ben istiyorum. Her eli adıylc anılacak bir kalyon yaptırma- Ankaradan gelen bir karvan, Sakar- Hasanın kardeşi Kndir de yinni yaş· - Hoca! Ben Basanın tutulduğun-
~ ar~~er~n boyunları hnvaya kuşun pahası beş kese akçedir. Banal ğa kalkl§tı. Kal.;onun yapılma mnsra- y:ının suları yayılmış yakınlıklı bir ye- larıncla körpe ve taze bir delikanlı idi. elan bahsederken sen benimle olmağa 
\:~~ ngrınuığa başladığı sı- verin! fı diye de hazinenin sırtına bir hayli rinden katırlarının çnnlannı tıkırdata Yanakları al al yanan bu delikanlı tek- başladın, dur hele! Ankara arkada. 
~Y, h iki tarafından beliren Dedi. Zaten etek öpmekten şaşıran yük yükletıni§ti. tıkırdata, atlarının üstünde sallana, sal- lifi kabul etmedi: kaldı. Gidip bir daha kavuşursak elbet 
. ~ uy sesleriyle, havada zavallılar bu emir karşısında hep bir-ı Bahçe kapı civarında kurulan derme lana geçip, yine bu Ahenkle kMı yeşil - Kadı (efendi)! o senin Ankara I kadılığını yerine getirirsin ... 

er trtuntazam bir sıraya den cevao verdiler: çatma tezgihlardan çarçabuk beliren klh kurak yollarda ağır ağır ytirüyor- kadılıima benzemez. Gönülden ı,ellrse - 8JTMEDI -
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Kar d 
talya ve Almanya silah avansla
ı ı mu haf aza için her şeye razıdır 

• 

Şü he edi e ez k. iir, 
dip om sis· · n elin e e a ist ürk1 

prestijini kuvvetlendirecekti 

Londra ve Paris ltalya· ile Alman yanın silahlanma 
işinde gösterdiği gayreti dikkatle takip etmektedir 

İngiliz teslihatınm esasını teşkil eden haı:a kuvvetleri son 

Fransızlar Alman genel kurmay rei- Piyer Dominik ni olamaz. Bu şartlar içinde İngiltere 
sinin Parise geldiğini görmekten belki gibi hareket etmek, yani hücum edil-

• yen1 
Hr. SlLYANOF 

Hariciye Ve1dlimiz Dr. Arcı.s 

lnrdan bazıları halen de halledilmiş de
ğildir. Maamafih bütün bu ağır atmos
fer tedrici bir surette duruldu. 11k 
olarak İran şahı Pehlevi, ayni hızla ol
mamakla beraber, Kemali takip etti. 
Ondan sonra inkılap ruhu Irnka sokul
mağa başlandı. Türkiye, kendi terakki 
hamleleriyle gerek Irak "·e gerek lr<ın 
münevverlerinin gözlerini açmağn mu
vaffak oldu ve burilar, bir memleketi 

hayrete düşmüşler ve bu hareketin ma- La Tribiüı de Nasyon gazetesinden mez bir hale gelmek en doğnı yol ol
met hisleri uyandırmıştı. Ankara As- iç sükuna ve tam bir istiklale götüren 

nası ne olduf,'Unu sormuşlardır. Çünkü maz mı? 
yadaki komşularını kendi aleyhine yolları gördüler. Dört devlet arasın-

gcneral Gamlen'e bir nez.aket ziyareti ]asını yapmak istemiyor. Buna ınuka- Bir misal alalım. 1935 - 1936 da, ha- Kürt asilerini teşvik etmekle Hhnm celi- daki yakınlık ideali bilhassa bu şuu-
veya sergiyi gezmek gibi sebeb1eri dd- bı·l, 26.000 tonluk Dunkerk zıı·hlısı ,. .. _ beş harbmın ortaya çıkardığı buhran yordu. 

:os... run· üzerinde hazırlandı. Ve neşvüne-
di telakki edemeyiz. lışmakta olan ve ayni hacimdeki Straz- esnasında, İtalya, Akdenizin kendisi- üc; devlet arasında hudut ihtilaf- ma buldu. Kemalistlerin hilafeti ilga 

Her şeyin başında, İngilterenin büyük burg zırhlısı da yakında tamamlanacnk nin olduğunu ileri sürebiliyordu. Ne- tarı gibi bazı meseleler vardı, ki bun- ettikleri ve dini delvetten ayırdıkları 
m~M~ey~w~~edc lW~~~m~OOO~~~i~hlıdm?~fy~ınh~~~~~yüili~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~-~~---~-~ 
milyar sarfetmek projesi vardır. Bu inşasına başlaın~c:tır. Fakat bunlardan den; hafif filolariyle denizaltı {i)oları- --lnebOIU Vapur facİaSJOda 
paranın bilyilk bir kısmı silahlanmaya "k" b tan d h . tın . ta nın üstünlüğü yüzünden; deniz iisle-

ı ı veya eş c a a ınşa e ey ı - . . . .. .. . . 
harcanacaktır. Ve harcanmaktadır. 1 ktad B • b" f k l~d l'k rmın mıktan yuzunden. ln"ılterc yem ıı 

sar ama ır. unaa ır ev a il e ı q- u dı l k · 
/ İngiltere geri kalmıştır, fakat bu geri ı kt F k t b lt 1 . i t üsler techiz etsin, ttalyarun sahip ol- • l 

" . . yo ur. a a unun aya ıçn nn:c - • . c e l an ısını su ara kalışı telAfı etmektedir. Ve Avrup:ıda ti"" t hl"k d d d F 3 r.: OOO dugundan dnha fazla mıktarda zırhlı, . • . ı e ı c mey an a ır. ransa a, 

1 
.. . . 

hıç kimse; hilbas.53 Almanya ve İtalya, tonluk dört zırhlıya malik olunca, Ital- knıvazor, denız altı ve tay:>•arelerı Ak- ' b 
onunla yarışa çıkamazlar. Birçok ra- ya ayni kuvvetteki iki zırhlısiylc zayıfı denize getirsin, vaziyet tamamen de- veren abanın macerası 
kamlar verildi. Hepsinin yanlış olması mevkide kalncoktır. Bu donanma, hat- ğişir. Belki 1ngilterenin Cilıraltardnn 
muhtemeldir. Ancak şu kadarını bili- tfı kuvvetlerini taksim etse bile, Italya 1 Süvcyşe geçmemesi mümkündür. Fa- ı 
yoruz ki 35.000 tonluk 15 zırhlıyı mu- ve Almnnymıın müşterek donanmaları- kat İtalya da Trablus ve Habcşistanla 

1 

"Q 'k • l •k el h _J k 
hııfaz: eden İngilte~e yenide~ beş tane na karşı koyabilir. Esasen biz s.ooo ton- irtibatı kc~iln:1iş olarak yarım adasında n l l Sene l al e ayattmaa a-
daba ınşa etmektedır, kruvazor ve dest- luk kruvazörlerimiz çoğaltmak, dest- abloka edılrnış olacaktır. İşte bunun d ., b • _J k ek _J k b • 
royer filolannı iki misline çıkaracakt'.r royer ve denizaltı Iilolarımızı yenile- içindir ki İngiltere, B. Fon Noyratla zan lglml lT aQ l aaQ ay ettım,, 
ve Lamaka ile Hayfada muazzam denız mek, tayyare gemileri imal etmek niye- General Bekin teşebbüslerlni takdir et-1 Dün öğleden sonra, « Yirmi ay, on 
üslerini tesis etmektedir. Ayni zamanda tindeyiz. Bugün It.al'yanın bizimkine rneklc beraber, silahlanmasına devam dört gün ve on sekiz ~aatten beri göz 
biliyoruz ki lngiltC'.re hava kuvvetleri- müsavi bir donanması vardır. (Zırhlı edecektir. yaılarıma hakim olamıyorum.> diyen 
ni süratlc takviye ediyor, öyle ki sene itibariyle biraz znyıf, knıwızör itiba- NETiCELER: 1 bir zatın idarehanemizde ziyaretini ka-
sonunda derhal, havalanmıya amade riylc biraz üstün). Yarın, yani 1940 ve Neticeler: Bu seyahatlerden B. Mus- bul e ttik .. Bu zat Sökeli bay Cemaldiı ... 
10,000 tayyaresi o"Iacaktır. ya 1941 de, üstünlük Fransaya geçebi- solininin beyanatından, İngiltere ve iyi bir baba olan bay Cemal bize başın-

Vnziyet gerek Almanya ve gerekse lir. Ve donanma sahasındaki Ustünlük- Fransanın iyi niyetinden silahlanma- dan cec;en felaketi şöyle anlatmışt11.: 
ltalyn için ciddi bir mahiyet almakta- ler uzun zaman devam eden cinsten- nın tahdit edileceği, hatta bugünkü se- ı - Oç çocuğum vardı.. Oc;ü de nur 
dır. d vlyesinin arttırılamıyacağı hükmü çıka- topu gibi erkek delikanlılardı.. On iki ir. 

HAM MADDELER ALMAN MANEVRASI rılmamalıdır. Bazı milletler şimdiden ~enelik aile hayatımda onları kuan-
Ham maddelerin en csaslılarındnn B. Mussolininin bu manverasından silahlandılar, bazıları daha silahlanma- mı,tım .. Çok seviyordum .. Diyebilirim 

altısı: Kömür, demir, . bakır, pamuk, hnberdar bulunan Almanya, Ingilterc- [ l~r:nı tamamlamamışlardır. ~unlann ki hiç bir baba evlatlarını öenim kadar 
petrol ve kauçuktur ki Almanya bun- nin, l50 milyar beyhude yere sarfctme-1 sılahlanmaya devam etmelerı lazım-

1 
sevemez.. Onlara benim kadar büyük 

lardan yalnız bir tanesine maliktir.Kö-1 dense, bu teklü ve vaitlerle iktifa ede-1 dır. Ümit edilmesi lazımgelcn şey, alakayla bağlanamaz .• Onlar benim her 
mür. Ve ltalya hiç birisine sahip de- C<!ğini sanmış olabilir. Fakat Inı:,iltc.re 

1 
Almanya ve ltalyanın 1ngilterenin re- şeyimdiler .. Şimdi üçü de öldüler. 

ğildir. Tabü Almanya, senetetik kau- bunlarla iktifa etmedi. Denizlere M- aksiyonunu nnlayarak, mutlaka mağ-1 En büyük oglum, delikanlım on iki 

çuk imal ederek, bir milli .ya~aca~ kul-, kim olan, yani Amerikadan, Asyadnn, ı l~p çıkacakları bir yarışa girişmemeli- yaşında ~.e~~~t, o~tancası on ya:'n~a 
lana':1k, yedek sto!°~r blrıktirerck. ı~: Afrikadan Avnıpaya ham maddelerin dır. . ı Kemal, kuçugu sekiz yaımda HnSJpta .•• 
seleyı • halletmek ıstiyor. Fakat bütun gelmesine mani olabilecek olan Ingil-1 Ne Londrada, ne de Pariste, Al- 1 Anta!yadan lzmire gelecektik .. Çocukla-
bunlar kafi değildir. Sterlin tarafından 1 t lind ki gu"'zel fırsatı te k . manya ve İtalyanın, 11ilfilılanmak sure-

1 
nm berabeıimde idi . . ere, e e pnıe iste- · · 

cezbedilen Isveç demırı Almany~nın mcdi. ! tiyle emniyetlerini sigorta etmek hak- Hatırlıyacaksınız. . Tam yirmi ay, tu 
elinden kaçıyor, mukavelelerin yenilen- Alm b··ı·· bunl dan I .1 ları inkh ediliyor değildir, fakat on- kadar gün evvel Antalyadan lzmire . . anya, u un ar , ngı te- • 
mesı esnasında Almanya Isveçten hiç F k--t-. k 11,_ lar ayni tedbirleri kendileri hesabına geln.ek üzere İnebolu vapuruna bindik. . . I re ve ransaya ya uua.~a 1.auınuna . . . 
hır şey tedarıke muvaffak olamıyacak- . İtal dan da ittihaz etmek hakkını muhafaza edı- Sızın de bildiğiniz gibi vapur dalgalarla 

Matemli baba, Bay Cemal 
Hadiseden sonra kendimi lzmirde, 

hastanede buldum.. Otada bir hafta 
kadar hldım, çocultlanm yoktu.. Ha
yatta bağlantı yerim azalmı~tı.. Çocuk
larım istikbalimdi.. Beni onJaı y&§ata
caklar, ebediyete ulaştira'caklardı .. On-

t Ş. d"d Al f b ,,__ ı ih i • kani oldu ve ya evvel davran-! l R B llnd 1 b" ""dd ır. ım ı en man a ruuuarı t - ı h 
1 

yor ar. oma ı;e er e, son sene er ır mu et mücadele ettikten eonra, 
mak için bu ususta ace e etmek iste- • f lar öldükten sonra yaşamak niye) .. 

yaçlarının ancak yüzde ellisi nisbetinde Lo d ı.ariında, devletleri genç ve ihtiyar, sta- sır fazla yükaldığı için felakete uğra-
d · h · b 1 b'J k d" ] 1 idi B Nöyratın n raya ve general "k d'---'1- d' taks. t ftb ' t t 1 d b İzmirde durmadım .. Sökeye gittim .. emır cev erı u a ı me te ır er. · · d tı ve ulölJUA ıye ıme ü ı u - ı ve attı .. 

İtalya için vaziyet daha vahimdir. ~ek'~n Paru ve Loh nl·~aylad seyahat pro- mak moda olmuştu. Genç ve dina-I Gece vakti üç çocuğumla birlikte de- Orası beni meşgul edemedi .. Kuşadası-
ı Jelen bunun ma su u o u na gittim.. Oradan da çabuk döndüm .• 
talya herşeyden mahrumdur ve eksik-ı ,. : mik olanlar Almanya ve İtalya idi. niz.in gür dalgalan arasında kalmıştım .• 

]erini büyük miktarlarda satın almak General Bek ın seyahatı bilhassa ÇünkU İngiltere ve Fransa sulh isti- Yüzme bilmiyordum.. Ne yapacağımı Çocuk)anm benim servetimdi.. Milyon-
için parası da yoktur. Almanya hala psikolojik bakımdan ehemi,nyetlidir. yorlardı. Bu kanaatte olanlar Fran- bilmiyordum.. Bir ana baba günüydü.. luk $ervetimi kaybettikten sonra ben ne 

mübadele suretiyle bazı şeyler alabilir, j Bu, iki millc~n mutlak~ •. a:ıane~: d~~ sa ve tngilterenin ebedl gençlik ve dl-
1 
Hiç kim<ıe yüzümüze bakmıyordu .. Nasıl yapnyım) ·· 

fakat Italyanın arzedilecek pek az şeyi mnn olması ıcap etmedıgını gosterır. namiı.miııi fazla istihfaf ediyorlardı.Bu- baksın ki herkes kendi canını kurtnrmn- Hiç bir yerde duramıyorum .. Sender 

1 
1 geçtikçe onları unutamıyorum .. 

vardır. Fakat general Bek'le genera Gamle- gün hat.füannın farkına varıyorlar. {;n çalışıyordu .. 
Netice itbariyle, lngilterenin silah- nin kara ve belki de hava silahlarunası- •••••u•............................ ...... ölüm muhakkaktı .. iki yavrum becak- *** 

lanma teşebbüsü Alm:ınya ve ltalyayı, nm ayni zamanda kesilmesi hususun- Fransa turu lanma sarılmı,tı .. Oc;üncüsü omuzum- Bu matemli baba acıklı macerasını an-
siınhlanmnnın tahdit veya durdurul- dnki teknik imkanlardan konuşmuş ol- dan beni tutuyordu .. Halbuki hiç yüz- latırken ağlıyordu .. Gitmek Üzere ayağa 
rnnsından bahse mecbu~ ediyor. j dukları diişünülcbilir. Dcn~z. silahları- Paris, 14 (Ô.R) - Fransa me bilmediğim için onları idare edemi- kalktı .. : 

B. MUSSOLtNtN1N TEKL1Fl I nn gelince, Almnnya bu ışı ltalyaya turu muvaffakiyetle devam yordum.. - Biliyorum dedi .. Sizi ele müteessir 
B. Mu~olıninin bir teklifi karşısında bırkamaktadır, onun için deniz mero- ediyor. Dünkü Nis • Marailya Çocukların• çıldırasıya seven bir tttim .. Beni mazur görünüz .. Ne yapa· 

bulunuyoruz. Kendisi silahların nzaltı- lesi ikinci planda kalır. merhalesinde 59 müsabıktan baba için ne hazin akıbettir bu. Ne yapa- yım, b~kalarını zehirlemekten başka 
1amıyacnğı fikrindedir. Hattfı bugUn FRANSIZ INGILlZ REAKSIYONU dokuzu caktım, onları nasıl kurtaracaktım .. ne yapabilirim .. Ben onları yuıdum için 

yaralanarak turdan 
imill ve inşa halinde olan silfıhlara de- Fransa ve İngiltere bu teşebbüsler Hissediyordum .. Yavaş yavaş "·ücu- yeti,,tirmiştim .. Deniz alıp götürdü .. Şim· 
vam f'Clılmesi fikrindedir. Fakat bunun- karşısında nasıl hareket edeceklenli?. vaz geçmişlerdir. Müsabakayı dumu saran eller çözülüyorlardı .. Haki- di matıkemedeyiz .. r~n de deniz yolları 
la iktıfa olunrunaz mı? lngilterc, !işiknrdır ki, err.niyetsizlik y.ırıda barakanlar arasında katte pek ya1nız knlan vücudum ölüden ide.resinden davacıyım .. Elli bin lira taz-

Yani, B. Mussolini, iyice silahlı olan gösteriyor, Fransa da öyle. Bu iki dev- meşhur ltalyan bisikletçisi Bar· farksızdı .. Gözlerim önünde suların hü- minnt istiyorum .. Elli bin lirn .. Ynni ço
Almanya ve Italyanın avanslarını mu- Jet, B.Mussolininin tekliflerj nevinden toli de vardır. cumuyle çocuklarımın boğulduğunu gÖ· cuklarımı bu para:> la deği~iyorum .• Bu 
hafaza etmelcrirJ teklif ediyor. tekliflere askeri mnsraflar üzerinde en- Yarın Marsilya • Mont Pel- rüyor, yardımlarına ko§amıyordum ... yekün milyonluk servetim olan çocukla-

Bir misal ele alalım: İtalyanın tez- ternnsyoru:ıl bir kontrol konulmasını Sanki Tanrı bu ffıciayı benim için yn- nmın hakkını ödemez ıanıyoıum .. 
Ye üzerinde tura devam edi-

gaht:ı bir miktar gemileri vardır: Bu ve askeri bütçe rakamlarının malüm ratrnı§tı .. Ve bu haile beni öldürmek için Kusum bakmayınız .. Çocuklanmın fo-
g~ilcr arasında her biri 1.200 milyonn 1 olmasını tercih ederdi. Esasen bunlar lecektir. Şimdilik Antuvan - hazırlanmı~tı.. öldürmek.. Bu fazla bit toğraflannı gazetenize koyunuz. Herkes 
mal olacak 35.000 tonluk jki zırhlı bu-lbile, bazı memleketlerin hileye baş vu- Fransız .. en baştadır. Puvanları mana ifade eder mi, tahmin edemem ... onları bakıp benim neler kaybettiğimi 
lunul or. Aşikardır ki Italya dnhn foz- rnrak daha faZla siliihlanmalarına mu- fiksektir. Ben ölümden korkmıyorum ki.. anla::ın .• 

malümdur. Bu itibarla bir ~ 
mizm siyaseti mevzuu bah~ ·ıı 
maz.. Bazı A \TUpa gazetelerdinı ll1 

:~.,... e 
dıkl. rı gıbi. pmı turunu.-•· .~ 

bahis olamaz. Çünkü; gereke! 
ve gerek İranlılar Turanlı. ~ 
Bu hareletin ırki ve dini bit ~ 
de yoktur. Bu münhasıran s) rt 
harekettir. Timcs gazetesine 

ıık\ 
rada mevzuu bahsolan şeY• bit 

. . ı· t . uvgı.ın mıyetı ta ıma namesıne " 
rette h<17.Irl:ın:ın bir yakı.nJıl<. Je~ı 
tecavüz ve her hangi bir 1~~ 
veçhi peşin istişare etmek·· • 4 

Akı ... • 
lara dayanan bir pakttır. \;t '1 

şularmın iç işlerine "k:ırışrtı~L 
tina edecek ve fıkit dcvJetl 
hangi birine znrar yapacak :}; 
telerin kendi arazilerinde tc, 

ne mfini olacaklardır. e 
Yalnız bu mahdut çerçevOıft 

S< r etse bile, imzalanan pıılc~ , 
inanı ve sükünu temin etrnc 

• ·.;;ı 

devletlerin sükiın içinde ~ıı 
Larış davasında beraber ç~ 
yardım eylemekten ibarettit· .~ 

bİl)V" 
bu paktın hakiki ve daha I< 0 

nası, istikbalde teessüs edcecd 111ı.ııı 
ha yakın beraberliğin ilk 0 ~ • 

kil eylemesidir. Unutrnartın~ıer 
ki yakın mazide bu meınlekedeıcl 

"CD 
azzaın emperyalizm ınu # 
sahne olmuştu. Almanya b eııefl 
ayni fikirdedir ve Almnn eırı 
la bu yol üzerindedir. ik 

Fakat, bu emeller bo}şc'' ~ 
yanın dostu ve müttefiki ol~ ıı: 
list Türkiyedc kendileri iç~ 
bir muhit bulamadıklar.~ gib'eae 
istikametine de teveccuh 
Çünkü; burnsı tngiltere~rıp.rBP 
altında bulunan müstakil bıt rJ~t 
letinin merkezi olmuştur. ı.ınl'! 

iki büyük devlete gelince; b ~ 
olduğu gibi~ ~ugün ~e .~sy~~:ıır 
§esinde aynı onemle ılgilı b J:ııl 
Bu durum karşısında ncaba ~JJ'l 
Jetler dörtler paktını nasıl tel 

ceklerdir? Jr.ı 

Mevcut bazı delillere g~r~~ 
re bu n.'1kta müsait ve mut ar 

r- ··Jc v 
ranmaktaclır. Esasen bUyu bÖYıe 
nın rızası olmasaydı, lranın. })ile 
pakta girmesi mevzuu bah~11ıı< 
ma7.dı. Rusyaya gelince; ~ııı 
ki Kemalistler Litvinofla bllbııl~ 
uzun uzadıya temaslarda .. 1' 
lnrdır. Rüştü Aras bu~0,~, 
yolundadır ve oradan 1'1°5 d3 ' 
decek, türlü meseleler arıısıı>pııı..-ıı 
yet komiserlerini bu dörtler 'filrl 

• 'J_lı: kında da tenvir edecektir· çır 
seleler arasında> diyorUZ· '')~ .ıl 
son Moskova ziyaretinde b~iJt'· .. 
rupai meseleler müzakere . 1 
Şurasını bilmek lazımdır l>:t 01~ 
jik ve yorulmaz bir diplotJ'I•• t~ 
til Arasın Avrupadaki h~ JI: 
Sovyet Rusyada mahdut stılet 
suzluklar tevlit etmişti. 1 ıı#; 
mecliste söylediği nutu~, b:ıdıJ. 1! 
lukları kısmen giderın~Ş betili~ .J 
Aras ise bunları büsbütiltl r. 
cektir. ıd• J 

Yeni pakt, şüphe yoldııl' f.17) 
Türk diploma..qsinin elitl~~ r:ı 
Türkiyenin entem&ıSYonı:' b.it ııc' 
kuvvetlendirmek için yenı 
caktır. 
~ 

İspanyadll~o~ 
Madrid, 14 (A.A) ; yo1~ 

met kıtaları CorogP 11111 p 
da El PJanion ile La5r 1,r~' ıındaki asi hatların• 
muvaffak olmuşlardır. 

'K-ir-al .. ı k.-A-P......-81tı' 
b8~e 

man ve yazı 5'./ 
Doktor Ticaretba11eı fe~ 

' k tJsra ~ 
kellere ve Avu 3 aşte ~ 
kalade elverişli; E~ :ıı1~ııtl ~ 
Jatım da havi ~aı; 1o s~~ 
da Borsa y:ıkioınd l1 ~1 

müstakil bir apartırJJS I 
hktır. ~ti ~.( 

• t• eoferı ) 
Görmek ıs ıy 

1 
~eıı ( 

gün ıabab saat 1 bor( 
ü nııı ' rıma kadar • ı rJO'' 

E re -sında bay ove 86 31 
atJarı. Telefon f 'J (129 

t-4 s. 
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FAVSTA 
.............................. 

nı------·-llasta bakıcı 
• • 
ıstenıyor 

iç Hastabkları mütehassısı 
DOKTOR 

Yazan: Mlşel Zeval<o 
•m 

-56 

Ameliyathanede hizmet 
JI 

1 

edebilecek pratık görmüş 

bir hasta bakıcı isteniyor. 
isteklilerin Gazi bu!varında - Fakat Giz, Giz!.. f - Sizin fedaknrlığınızdan çok eml- . 

Celal Yartm 
Meml~ket hastanesi dahili 

hastalıkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağınc!a lohisar
lar tütün sahş deposu karşı
sında 65 numaralı muayene
hanesinde hastalannı kabule 
baş1amışhr. Telefon 3956 

;: Giz Düşes ile barıştL Bununla be-

1 
nim. Mlikfıfatını göreceksiniz. Şu ka- SAGLIK EViNDE Operatör 

~ r 0 benim elimde idi .. Son bir cUr- dmı bir görelim. 1 Dr. Bay Mitat Barana mü-
~ed~arak .. d~ ~~.yanına gi~~sini~söy- Manastırın reiscsi ellerini birbirine racaatları. Te'efon 4070 

· SozUmu dinledi ... Gıtlı .. Koca- vurdu. Gelen rahibeye çingene karısı- 1 - 3 1294 
~ .. gürdü.. O da onu affetti.. nın getirilmesini cınrettl l •*'Dml.W*IEB-mımı.a...,.n••awııil 

uksek iradeli olarak yaratıldığı sa- HA YAL 1 
nı1an Gizin takdire layık hareketleri Metr Klod Prens Famezi bıraktık- rı••·---~~--111111-lll!!l!•!RJ Evi : Göztepe apartmanı 

karşısında No. 1018 Yalnız ınuharebe meydanlarında tecelli tan sonra sebze bahçesinin içinden ge- TALEBE 
~or. Tepeden tırnağa kadar silah çerek uznklnıımıştı.. Gayet pis ve adeta 
~ de siivari bölüklerinin başında o ha- paçavra denecek derecede eski elbiseler 

T e1efon : 2545 

ıkJ kahraman oluyor. Fakat sarayında giymi~ iki üç kadın sebze 'bahçesinde ça- Veıı·ıerine 
Pek lla2ik bir asilzade oluveriyor. Me- lııııyorlnrdL Bunlar da manastırın rahibe- ~ 
!'a.sinı esnasında fevkalade kibar bir lerindendi.. Klodun geçtiğini gördüler. 
~t, harp ıneydanlnnndn da önüne ge- Fnknt manastıra erkeklerin girmcainin 

!~ez bir kahraman bir kumandan yasak olmasına rağmen hiç bir korku 

' i•~ • 
Yunan gazeteleri 

;or. ve garabet c.xri göstermediler.. Artık 
a\'sta b l ·· 1 k ·· l · u· k he hafu un arı soy er en goz erıı bu bir manastırdan baş a her şeye n-

Muhterem müşterilerimize 

şunu bHdirmek isteriz: 

nl Çe kapamış, anlattığı zatın hayali- ziyordu.. Çalı§an rahibelerden ihtiyar-
gözler' ·· ·· d canlandın d Bel 1 ltı h 1 0?un e . yor u. - caaı zamane gençleri aleyhinde ve He-

Use ve orta mektep tale
besinden riyaziye dersi bil
tünlüğüne (ikmaline) kalmış 
talebelere tf'crübeli bir öğ
retmen hususi ders vermek
tedir. 

Bundan sonra Yunan di
Jiy!e çıkan bütün gazeteleri 
Temmu'l.un ilk gününden iti· 
baren birinci Kordonda (130) 

ediy~ka hır hayalı onunla mukayese necliklerin uğradıkları felaket ve namua- ı 
"~- • uu. İçini çekerek tekrar söze .. _ 
~ladı: suzluk hakkında fena fena kufurler sa- I 

Adres : Karşıyaka Yemiş
ci pas11 11okatiı numara S 

numaradaki ma~azamıza ge• 
iecektir. Bunları mağazamız
dan tedarık ediniz. - :Sır· d fa 01f>'-1ar •• • d tt vuruyordu .. e Sllilll ı uzerın en n ı 

!lıı, o artık büsbUtün başka bir adam Bi.r discri bu kadın!( şu şekilde cevap 
~r n_'-"-• dana verdı : ~ • .cut1UK1 cibilllyeti mey çı-
~r. a,..ft_ t afa te 0 Bazan - Adam ecndc... Halimizden o ka-~- .._.., e r a ş saçıy r . 

DIŞ TABI 1 

.._ korkak l dar oikayet etmiyelim.. Araaua duvann miskin bir adam o uveri- 1 
~"·. Evet DUşes dö Gizi affetmesiyle şu yanklanndan bir kaç zengin erkek içe
b_nını hütUn dilşünceleriıni rutüst etti. ri atlamnmış ve bir kaç kuruş bırakma- Cevat Da~lı 

Gelecek gazeteler şanlar 
dar: E'efteros Antropos, Elef
teron Vima, Proiya, Theatis 
ve saire.. 5.7 1-4 1292 

•ı • 
Z AY 1 ~ ı:anned mı§ olsa, halimiz ne olacak?, .. iyordum ki ... 

rakat lim - öyle ya. .. Ah ... Ne kadar fena za- lkı'nci Beyler sokag~ ı ıı-_ artık ondan bahsetmiye · . 
'"l'lYonun H . o- Val .. d manda yaşıyoruz.. Fakirlik ıstırabı a1bn- GS 11 

nu- Mezun bulunau~um Aydın 

sanatlar mektebiriden almış ol
duğum 11 - 7 - 933 tarih ve 

113 sayılı şahade!nameyi kay

bettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü olmadığını ilan f'deri~ 

d··· nnn o ovaya gon er- mara 111 
iği Uç bin silahlının Pnristen çıkma- da en nihayet genç hemşirelerimiz de T efefon: 3055 1 

•ına ınusa d tm • k ak kral t ,__ baştan çıktı .. Esasen onlara örnek olan. ı•t.•••••••--... ----Jı~- n e e esı aç a CK.&.tr 
"'<U]> etmek ümitlerini verdi... Katerin onlıı.n bu yola sevkeden reisimiz değil 
dö ~,ı, • midir?.. '1' um ll$l 
b k -uçi ıle konuştu. İhtiyar kadının 1 DJŞ TABiBi ; 
d ~ aç sözü Gizin kararlarından dön- - Çolc doğrul.. Fakat ne ya~a!ım 
UtJu. Casuslarımın gayreti ile gelen katlanacağız. .. Böyle olmamıı olsa açlık- I~ H ı • B 

hazineden kendisini haberdar ettim. O- tan öleceğiz.. Veyahut geçen seneki gibi 1 a 1 m ay e 1 
llu 2ap'-'- k b 1 k bir dileneceğiz.. ~wııe ten aşka yapı aca 
~y kalınanust eo_ Rok d ... . · de Klod manastırın o zaman için ta.ham-olr .. ı. O\!'n egınnenın b 

Muhabere alay karargah 
erlerinden Ali Osman 

o:-Ylu Müst,cap Balye ., 
lu Çocuk gibi aldatıldı. Kimsenin bu- mülü gayet zor ir ahlaksızlık yuvası ol-
h· llrnadtğı değirmene girmek için koca duğunu bildiği için kat'iyyen kendisini 
ır Ordu ı..__ I kalk gizlemek lüzumunu duymamış. bahçeyi l'i el un.zır nmnğa ·ıştı. Hazine-

den kaçırdı. bt.ıtan başa geçmiş, harabe halinde du-
r '- · ı · · o d h. 1 k' lt a\:stn gozlcrini büsbiltün kapamış- ıan .omaya ge mıştı.. ra a şe ıroe ı 
~ Gôğsn knbardı Adeta Kılodun işite- genç kadınlar gibi giyinm1ş genç bir kız 
Ji~cği kad ' l - ·· ·· ~ ar ~ nvı:ış bir sesle anlatı- a coru~tu .• 

Ordu· B k ·· ·· 1 · h- '- 1 P • · u wn coruı en w.ı§ an .aııstc 

il - F'ilh.ıkika Giz, gerek grev meyda- bulunan umumhane acnnayelerinden 
"tn~a Ve gerek değirniende gayet kuv- pek farksızdı .. Anuna bu kadın yine 
euı b• d • h"b "d" Q· . ır uşmanln boy ölçüştü. Ne için ra ı e ı ı .. 

<lir~ ruhu, bir Pnrdayan ruhu değil- Cenç kadın Klodu görünce onüne di
titı~· :Böyle hir manivclô ile dünyayı ye- kildi .. Tahrik edici vaziyetler alarak ııor
d~·~~ kaldırmak benim için Jşten bile du : 

Avrupaya tetkik seyaha
tine çıkmışhr. Ağustostan iti
baren hastalnrmı kRbu!e baş
lıyacaktır. 

Birinci Beyler Numan za
de sokak No. 4 

Tc!cfon: 3453 1-15 

sonra da dışnn çıkarak oradan uzaklaı-

~~- 1 
Saizoma içeride ko.lmıştı .. Metr Klod ; 

ta kapıya yakJnştı.. Bu kadar kolaylıkla f 

maks:ıdınm elde ediJeceği bir yere ka-1 
dar hiç hir müşkülata rastlamndıın gel-! 

miı olması kalbinde bir heyecan yıı.rat- f 

3363 (1305) 

...,,.':!'4'Ql?GI S il •w 2 ""' 
Kulak, Boğaz, Burun basta· 1 

hkları mütahassısı 

Doktor Operator 

Sami Kuf a~çı 
Muaye~ehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 

lec 1 dır. Muharebelerde zırhlarla örtü- - Karşımda gördüğüm şu güzel er
t~ .in.~nın vücudu değil ruhudur. kek mutlaka büyük kapının önünde du
·~ t kahrnmanlığmın hakiki Şövalye- ran heyet azasından bir zat olacaktır. 

Parlak 1 _ '- miştı .. 
~ . .si ah '\ c zırhlı atlas elbiseli Metr Klod hiç aldırmıyarıu; cevap 

tZMtR BELEDiYESiNDEN : l:ıirta de~~dır. Ben böyle bir Şövalyeyi verdi : .. . Klod bulunduğu )"erin bir kaç adım 
'- taç Kun cvel gördüm.f:ştc o zat,Frnn- - Şuphesız... ötesinde yan açık bir kapı gördü .. Onu Cümburiyet meydanı arka

sında sureti mahsusada ayra!an 

arsada inşa edilecek olan Be
rarak başını gö;'llüne eğerek '1üşünmeğe 

it lar lıtını zaptedebilecek zattır ... Ba- - Tabii duvardan atlıyarak içerj gir- iterek mobilyesiz bir odaya girdi .. Or-

~~ .tndaki tebessüm, hareketlerindeki diniz de&il mi) Çünkü büyük kapıdan talık alaca karnnlıktı. Kollanm kB\'UflU· 
~ ~li~ heni heyecana düşürilyor. Hay- erkeklerin gimıesi yasaktır .. 
d·· ~Ulde bırakıyor. Bu kimdir?. Onun - Evet ... Büyük lcnpıdan girilemiye

~elcrini anlamak kendisini iyice ceğini bildiğim içjn d~var~a~ aoknld~~: 
htt k, :ruhuna nüfuz etmek için her - Mutlaka hemşırelenmızden bmm 

}' Yapn\ağa hazırım. HattA... gönneğe geliyorsun~) 
h~·~"sta birdenbire durdu. Yüzü sa- - Reiacnizi görcceğim.1 ·~~ T . 
~ ıtnakları avucunun içine batti. Kızcağız titriyerck içini çekti.. 

~~k bu suretle hey~mı tutabildL - Oh... Ne kadar güzel ve hüzünlü 
'Odin hcrşeyl görmüş, tşitmiş ve bir bakıoa maliksiniz .. Reise~ timdi 

~it .J§.tL liatta. Favstanın söyleme- bizim halimize pek ziyade acıyarak, ~
İ\t~ın nefsini zor tuttµğu işin bile faletimize son vcrmeğe çall§an bir pr~ns-
~ varmıştı. le görüşüyor .• 

.:~ta. ~endisini topladı, mırıldandı: - Doğru .•. Ben ' de prensin .•~aml~· 
""' elıJık!. Bende kalp denilen şey rındanım .. Onu burada bulmak ıçm cmar 
• "'t*'ır ..,,. . , ' 
llıetrı • ""\alp sahibi olmasını da iste- aldım.. . 

....... ·~ - Öyle ise geçiniz. .. Yiğitim. ben de 
bu~ e içın haşmetlim? Her yerde biraz kilisede dola,acağım ..• 
lled llleden bir kraliçe olmakla beraber Kilise hakikııten gezinti mhalli hali· 

....... ~ ka<lın olmıyacaksınız? ni almıııtı .. Güzel kız hafif eğilerek Klo-
llh~~Jtin'ku ~n kadınların hafif kalp- du selamladı ve yanından ynlırken kar
,ltıc.:anırnıyan bit krz, erkeklerin şıdan görünen iki hemşireyi göstererek 
0, ~nı~u tatmamış bir mahlCı.k dedi ki : 
~ rıh.• fikı;11deyhn. ÇU'nkil hiç bir kim- - Eğer reiııemizi görmek istiyonanaz 

...... 1\ 'Sta~ a h&kim olmamalıdır. şu rahibeleri takip ediniz.. . 

~itrıdil" ~darn! Aşk gayet Jatü bir ha- Filhakika gelen kadııilar rahibe kaya-
~ ·· fetinde idiler.. Yavaf, yavaı yürüyor-

·lediye sarayının projesi müsa• 
daldı .. Bum.ya ne yapmak için gelmişti). 

öldürmek.. .. Veyahut bir kadını ya- bakaya konulmu~tur. Müsaba-

kalıyarak Prens Farneze teslim etmek.. ka müddeti Hanın neşri tarihi 

Acaba kalbinin çarpması, kendisine le- olan 20 - 7 - l7 tarihinden iti
nalıklar gelmesi. Lu kötü fikirlerden haren dört aydır. Müsabakaya 

miydi> llayrr .. Bu olamazdı .. Çünkü: iştirak edecekler, tanzim ede
~albinde Favstaya kartı ~titilıı bir in- . ceklcri PJOjel~ıj bu müddet 
tıkam hissi vardı .. Kttanl(l katili mlitlaka zarfnıd "UB ! wye fen heyetine 
··ı 1 ı a e euı 
o me i idi.. O halde CCSUCjtini kıran ne · k b" . d ı· d" 
"d"" ımza mu a ılı~ e leı ım e e· l l t' •• • 

iki rahibenin arasında yürüyen kadını ~çeklerdjr. Bu .fıususta ma~ma~ 
tammıı. onu bir'defa daha gö~üş ol-. ·almak istiyebler Belcdiy~ baş 
duğunu hatırlaniıştı:. OnuA k.im oldu· . mühendisliğine müracaat etme• 

ğunu düıünüyordu .. o kadar d~rin bir lidirlcr. Projeler teslim edil· 
düşünceye dalı;ruıta. ki Fay-sta ile Fame- diklen on ~beı gün sonra de· 

zi. bile u~utmuıt'4·· Batım sallayarak ken- receleri tainif . edilerek yalnı~ 
dı lcendıne söylendi ı . . 

Ç •- . r ş ·L-d be . d b l.mnci gelene iki bin lira v~ - o-. garıp u ..- ın nı ne en u . 
kadar heyeca d .. ·· d"" 8 . ka :rıleccktir. Müsabakayı kazana-na uıur u.. u çın gene -
rıaı bana ne yapabilir) Haydi İ§ime ba· mıyan projeler aabip!erine iade 
kayım... olunacalchr. 

~ Bitmedi -· .. . 15-20-25-30 2383 (1303) 
b avsıa 
ilş~1 ~aşk ını?• diye kekeliyerek lar, bıııları apğı eğik, kolları kavuıturul- •••••••••••••••••••••••••-
~ ~~~dı. Pırlanta gibi bir damla sı- muıtu ... Şu fesat ve ahlilı:sızlak ocağın- 1 

Ştı b· goz kapaklarını şişirdi. da bir kaç rahibe de namuslanru muha-

~"~ı.::: daınla yaş yanakları üzerine fazaya muvnffak olmuşlardı.Bununla be· 
SOıJ~i ~ı. Başını kaldırdı. Evvelki rabcr karşılarında birer erkek görünce 
l'eıu SöyJiycn ki d ~·1 • 'b" 

bit san ° egı mış gı 1 hayret etmiyorlar yalnız gözlerini biraz 
~tl "aıiyet alarak sözüne devam 

....... t 
Ut le hal 

' C~ Ve Vaziyet bundan ibarct-'t şu birkaç gün içinde on sene 
!ıı"~ !'icat ese .. · .. t d" K ... 
~llın k" ~ı sos er ı. uracagım 

daha yere indiriyorlardı .. 

Şu iki rahibenin ortasında kırmızı 

maskeli çingene karısı Saizoma geliyor• 

du.. Klod ağırlaştı .. Onların yaklaşma
larını bekledi.. Onlıır geniş bir merdi-

1,_ ~ 1)$<! laşı olan F::ırncz de elim-
""ll Çtı. Şiındi S i b k venden çıkmağa baılayınca adımlarım 
t ·· r-1:_ §U a zomaya a a- • . 
~"' ':r"llkü siz .b. ld 11klaştırarak arkalarına takıldı.. Her ıltı 

'"<\1 • . onu tanır gı ı o u-
' ~aı:Ylıyordunuz. rahibe uzun bir koridordan geçerek bir S \t'>!lf~.Madam temin edemem.Yal-ıkapınan öni.ine gittiler .. Kapıyı çaldılar .• 
be~ ın, size yardımı dokunablle- Kapı derhal açıldı.. 

l haber vermek olduğunu iki rahibe Saizomanın birer ellerin-
~ink' den yakalıyarak içeri ırirdiler .. Bir •Dİ79 

BRONZ 
Elyafı va yap,lması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doktorların lavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dl,ıer le· 

mln eden, bUtUn dUn,uun 
TANIDIGI 

DiŞ F'IRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Sa.hık T evf ikoas:ı Oteli 

Yeni temiı 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava 

Ucuz fiat 
l%1nirin en havadar yerinde ue denize karfı levkaliıde lôtil man. 

:aralı çok temiz ve emniyetli ye gcine oteldir. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins toptan ve perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde ıatılmaktadtr. 

Adres : Kestane Bardakçılar aokak numara 12 
PERPINYAN 

•) 

5lCUK·50tUKLUK·EKQHDttl 
DEl1Elt.TİR 

KELViNATOR ikl defa daha az ltledili _ 
'Halde aynı rand~man elde edilen recin.- soiuk hava dolaplan 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçah Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUGLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

T h lk .. •d f • aşra a ına mu1 e •... 
Memleket hastanesi yanında gayet havadar bir mevkide 

tekmil asri konforu havi , 

Yeni 
9 Eylül 

Park Oteli 
Beynelmilel Fuarı 

münasebetile şimdiden yaphğr büyük değişikliklerle 
l temmuz 937 taribinder1 itibaren açılmıştır. 

fiatler çok mutedil, servis gayet roükemmeldir. Ay!ık 
.kalacak misafirlere ayrıca tenı.ilit yı:pı!ır. Otcliı:qize bir de
fa misafir olanlar bu liakikatieri tasdik ederler . 

Müdiriyet 
. •, . •. ' . . 

1 LAN 
iL Daimi Encürrıeninden: 

Eksiltmeye konulan •ı 
Açın tutarı 

Bu işe ait ı,artlar ve evrak 
aşağıda ya~ılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapı'<fcağı yer, 
tarih, gün ve saab: 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Mu9akkat teminat 

Kanık ilk okulu onarılması 
(1036) lira (54) kuru1 

A) Eksiltme projesi 
8) Sözbağı projesi 
C, Bayınd1rhk işleri genel 

,artnamesi 
D) Açın ve proje 
Bu evralu BayJndırlık diı t"fc
törlfiğünde görüp incelej · Ji
lir!cr. 

2 - Ağustos - 937 Pazartesi ginü 
saat 11 de lL Daimi Eı.cü 
meninde 

937 Takvim yılı Müte:ıhbitliL vo 
Ticaret odası belgeleri. 

: (78) Lira 



5 Se.hife.J ana 

IZMIR SiCiLi TiCARET 
MEMURLUCUNDAN: 

( Avram Karako ve Çelebi 
Kohen ) ticaret unvaniyle iz. 
mirde Yemiş çarşısında 10 nu• 
marada yer mahsulleri üzerine 
komüsyonculuk yapan işbu şir· 
ketin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelenamesi ticaret kanu· 
nu hükümlerine göre sicilin 
2036 numarasına kayt ve tes· 
cil edildiği ilan o!unur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F.Tenik 

imzası 

1: mukavele 
Bin dokuz yüz otuz yedi se· 

nesi Temmuz ayının altıncı 
Sah gilniİ saat on beş radde· 
lerinde: ben aşağıya imza ve 
mühürlimü koyan Türkiye cum· 
huriyeti kanunlarının bahşet
tiği sa'ahiyetleri haiz lz,mir bi
rinci noteri Mehmet Rifat Bay
raktaroğfu, bmirde bükümet 
caddesinde kain hususi dai
remde vazife başında iken ya· 
nıma gelen: lımirde Yemiş 
çarşısında on numarala mağa· 
ıada mukimler Yako oğlu Av
ram Karako ve Muşe oğlu 
Çelebi Kohen takrir edecek
leri veçbile bir şirket mukave· 
lenamesi yazılmasını istediler. 
Kendilerinin kanuni ehliyeti · 
haiz olduklarını anladım. iz. 
mirde Güzelyurt mahalfeı1inin 
Hacı Süleyman sokağında l O 
numarada oturan Hayım oğlu 
Yo!:ef ve Karataşta Şt!hil Nüz
het sokağında 17 numaralı ev
de oturan Avram oğJu Yosef 
Hazan da şahit ve muarrif sı
fatiyle hazır bulunuyorlardı, bu 
,abitlerin şehadete mani bir 
halleri olmadığını sorup öğren
dim, bunun üzerine müttefikan 
söz alan akitler mevat ve şe
raiti atiye dairesinde aktı mu· 
kavele olunmuştur şöyle ki: 

Madde 1 - Bu mukavele
nin tarihi tanzimi 6 Temmuz 
937 Salı günüdür. 

Madde 2 - Şüreka iki ki
siden mürekkep olup Avram 
Karakonun kanuni ikame:tgahı 
lzmirde Karataşta tramvay 
caddesinde 362 numaralı hane 
ve Çelebi Kohenin kanuni ika
metgahı lzmirde Karataşta 
hastane sokağında (18) numa
ralı hane olup bu şirkete dahil 
başka bir şirket yoktur. 

Madde 3 - Bu şirketin 
merkezi ticareti lzmirde Yemiş 
çarşısında 10 numara:ı mağa
zadır. 

Madde 4 - Şirket kolJek· 
tif nevindendir. 

Madde 5 - Şirketin unvanı 
(AVRAM KARAKO VE ÇE
LEBi KOHEN) olup merkezi 
lzmirdir. 

Madde 6 ·- Şirketi alaka
dar eden bilumum muamelat 
ukudat ve teahhüdatta unvanı 
şirketi istimal etmek üzere her 
bir şerik münferiden imzaya 
salahiyettardır. 

Madde 1 - Şirketin mev· 
zuu: Bilumum mahsulatı arziye 
ile üzüm, incir, pamuk ve saire 
üzerine komüsyonculuk işleriyle 
meşgul olmaktır. 

Madde 8 - Şirketin serma· 
yesi ceman dört bin Türk li
rası olup iki bin lira Avram 
Karako ve iki bin Jirası Çele
bi Kohen tarafından nakit o!a· 
rak vazedilmiştir. 

Madde 9 - Her bir şerikin 
temettü \'e zarardaki hissei 
iştirakiyesi yarı yarıyadır. 

Madde 10 - Şirketin müd
deti iki sene olup 1 Ağustos 
937 tarihinde ba şlar ve 31 
T emmuz 939 larih.nde nihayet 
bulur. Şayet tirmi üçüncü ay 
zarfında her iki şerik şirketin 

temdit veya tasfiyesi hakkında 
b:rbirlerine resmi şekilde ih
barda bulunmadıkla rı takdirde 
şirketin müddeti ayni ahkam 
dairesinde o tarihten itibaren 
daha iki sene müddetle dc.
vam edecektir. 

·= 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
G.No. Yeri No. ıu 

Eski Yeni 

YE.MI ASIR _. 

Nevi 

108 Fevzipaşa m.Hastane sok. Ada 178parael41 
159 Şeyh mah. Osman%8de sokak 7-2,7-4 
178 Buca Yağhane sokak 44, 44-2 

174 taj Ev 
Depo 
Ev 

183 Akdeni-ı m.ikinci kordon Ada 976 parsel 7 72-2, 
186 Buca Halk sokak 98 
188 Esnafşeyh m.Şamlı s. ada 186 parsel 17 
192 Akdeniz m.Türkkanı S. ada 980 pnrsell 7 
205 Mesudiye m.Mukaddes mezar sokak 
215 Urla Kızılbahça Dumangölü çekeli çukuru 
223 Fatih m.Mahmutağa ve Değirmendağı 85,87-75,77 
224 Me

1

sudiye m lntik2m sokak 5 

72 
21 
58,60 
102 
40,42 

5 

Depo 
Ev 
Ev ve dükkan 
Kargir mağaza 
Ev 
Tarla ve bağ 
Ev ve dükkan 
Ev 

6 Karşıyaka Alaybey Hayst S.ada 8 parsel 7 
12 Karşıyaka Alaybey Han Günaydın S. 

6 ta İ ,, 
20,20/A. ,, 

ada 188 Parsel 5 
73 Karşıyaka Alaybey Han s. ada 188 parsel 5 23,23-1 
75 Karşıyaka Alaybey ada 31 parsel 1 117 
77 Karşıyaka OsmanzadeReşadiye ada 100 parsel 25 25 21 

103 ,, Turan sokak 6 
114 ,, Alaybey Naldöken Tramvay C. 57·1 55 

ada 30 parsel 13 

" 
" 
" 
" Ev v~ dükldin 

152 Karşıyaka Alaybey Mirat s. ada 17 parsel 8 48 23 Ev 
181 ,, ., ,, S. ada 27 parsel 57 taj 22 ,, 
211 ,, Bahariye m.Mektep S. ada 168 parsel 13 6 8 ., 
219 ., ,, m.Hacı Selim S. ada 170 parsel 47 20 20 " 

DepozitoJu T.L. 

360 
400 
240 

1800 
500 
700 
200 
150 
954 
450 
800 
240 
240 

Mevki ve numaraları yukarıda yaz.ılı emlakin bedelleri peşin veya faizli dört taksitle ödenmek 
üzere taksitle satışları 17·7·937 Cumartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak kaydiyle artırmaya 

konulmuştur. 
istekli o!anların hizalarında yazılı Depozito alcçesi veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve 

yanlarında birer fotograf getirmeleri ilan olunur. 1-15 2147 (l209) 
-.~!ııgmrlllll!m-

umum satış ları ve müşterileriyle 1 
teması velhasıl şirketin bilu
umum idare işleri şeriklerden 
Çelebi Kohene aittir. l 

Madde 12 - Şerikler ara
sında şirket işlerine müteallik 
olarak ihtilaf zuhuru ha linde 
bu ihtilaf her iki şerikin tayin 
edeceği hakemler marifetiyle 
hal ve faslo!unacakhr. 

Madde 13 - Şirketi alaka
dar etmiyen her hangi bir işte 
şeriklerden hiç birisi şirket fir
masını istimal ederek imza et
meğe salahiyeti yoktur. 

Akitler başka bir dcyecek· 
leri olmadığını bildirmeleri iize· 
rine verilen bu takr;ri ben ye
m 'nli Noter bir nüsha olarak 

resmen tanzim ve kendilerine 
yüksek sesle açıkça okunarak 
tefhim münderecat ve mazmu-

muo ta lep ikrarı vakıa muta 
bakatı tasdik kılındıktan sonra 
ziri cümlemiz tarafından imza 

ve tabtim kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz yedi senesi Temmuz 
ayının a l~ıncı Sah günü. 
Şahitler ımzaları akitler 

imzaları 

T,C. Jzmir birinci noteri res
mi mührü ve imzası. 

Umumi No. 5074 
işbu şirket mukavelesi sure

tinin dairemiz. dosyasmda saklı 
6· 7-937 tarih ve 5074 numaralı 
aslına uygun olduğu tasdik kı
lındı. Bin dokuz yüz otuz yedi 
senesi Tem:nuz ayının altıncı 

Salı günü. 

.... • 1 
~ . 
r ,___ "PERLOOENT ,,/ dlt -macununu : • 
• \erclh edeceksiniz., 

~ıra a~ızın bllcOmıe - ,,,.attl aıhhlyesınt • 
tıalz olan bu macun dişleri çOrOmekten 
\orur, diş etlerinr kuvvetlendlrlr, nefesi 
aerlntetır.. vla Jnsonırt gOrOnOf efesini 
1 ,, 
.artırır. 

Bir Gripin s imadan evvel 

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay. en 
ÇAbuk ve en ucuz geçir· 
menin çaresi biı' kafe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbrtkleri kalbi 

yormaz. 

Aldıktan beş dakika aoura 
... ·····-·····--····--·---··-·-···-· ... 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 

BEYOBLUNDA 

Bristol Otel' 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki oteUn müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otefcisİ 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida" 
reaile bfitiln Eğe halkına kcn· 
diı:ni sevdirmiştir. 

Ot llerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok husuıiyetlerine ilAvetel1 
fiatlar mlithiı ucuzdur. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları"' 
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniı 

Tilkilik yeni lımir eczanesi TELEFON : . 2~ 
1!11111111• ........... 

Maliye Vekaletinden: .,,de 
2459 sayı'ı Tayyare resmi kanununun 5 inci UJadde5~110ı 

zikredilen kıymetli evrakın bazı bayiler tarafından üı~~ıJS~ 
yazılı kıymetten fazla bedel mukabilinde satılmakta 0 • ~·~ 
cereyan eden ınuhaberelerden anlaşılmaktadır. Kıymetli e•1.'

8 b~ 
kıymetini kanun rnyin ve teshil etmiş olduğundan bayiler•., bit 
evrakı faıJa bedelle satmaları kendilerinin gayri meşru f 1ıı 
menfaat temin ederek vatandaşların kanuni mıktarından :ec' 
resim ödemelerini intaç edeceğinden bu hal hiçbir suretle 
viz edilemez. ' . de~ 

Kıymetli evrakın kanunen tayin edilmiş oJan kıymetler: 11dl 
fazlaya satılmaması ve hilafına hareket edecek bayiler hak /'t.•
Türk Ceıa kanununun muaddel 526 inci maddesine tef 

1 iJI' 
takibatta bulunulacağı alikadarların malumu olmak üzere 
olunur. 

lzmir birinci noterliği resmi 
mührü ve M. R. Bayraktaroğlu 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlarını, traş nbunu ve kremi ile gllıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde ıablmaktadır. Yalnız toptan aa
tıılar için lımirde Gaıi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaıılı ve • C. Hemıiye m'.lracaat edinls. 
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