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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat ınüdiirü: HAMDI NÜZHET 

ti ~dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~ne. şartları: cncliği 700, altı aylığı 490 kuruş 
ı.~ Resmi jJiinlıır için: .l\lıuırif ceıniyetj ilanat 
QUro unn ınüracnat edilmelidir . 
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. Hususi ilanlar: idarehande karalaşhrılır 
~i°sıldığı y~r: (ANADOLU) M;\baa~ .... 

lzmirde çıkar, ~kşaıncı siyasal gazetedir. 
......__Yıl : 3 - No : 784 ~~-:-----~--~~~--~~----~-

Telefon: 2776 - Çarşamba - 26 Ağustos 1936 

Başvekilimiz Pazar ~u-.. nü 
Fiati (100) Par• 

lzmir'de 

Asiler dün iki şehir 
daha zaptettiler 

'ıataga tekra"°i-. bombardıman 
~Udi. Şehirde yangınlar çıktı 

~ 
'tlı - . 
~ .. ~ 0 lan lspangol asileri 
~~~ 2~ (Radyo)- ispanya 
\ biit··Cıtale hava istasyonunu 
~un ınühimmat depola

\~İ kbardıman etmişlerdir. 
l~tıi uv~e~ler, hükumet or· 
~ ~l rıc ata icbar ederek 

~
to~~jlre ilerilemişler ve 
tt ı.c Efere şt>hirlerini 

rtıı~1 d" ~ it. yer ır. 

~ ttLti~ hava filoları, Mala· 
.~ lltın· 
\..: ttrtı.1 tekrar bombardı· 
~I d ışler ve yangın çıkar-
' it. &~ul, 26 ( Hususi ) -

~"" ı'n beş bin kişilik bir 
~ İPanyol asHerine yar-

~anya 'ya gidecektir. 
"1iinizme dlifman 

kimselerdir. 
Lehistan ve Yugoslavya' da 

bulunan eski Çar ordusu za· 
bitleri de f spanya'ya giderek 
Franko kuvvetlerine iltihak 
etmişlerdir. 

Bir İngiliz gazetesinin yaz
dığına göre, hükumet kuvvet
lerine Fransız ve Belçika'lı 

zabitler kumanda etmekte
dirler. 

Dahili harp, bütün şidde 
tile devam etmektedir. Her 
iki taraf tayyare ve gemileri 
şehirleri bombardıman et
mekte, her gün yüzlerce lspan· 
yol öldürülmektedir. Son ha· 
rekat, hükumet kuvvetleri le· 
hine olarak inkişaf etmiştir. 
Maamafih asiler . Madrid ön
lerinde tahşidat yapmakta ve 
bombardıman için tayyareler 
getirtmektedir. 

------~ Çek ordusu 
Manevraları bitti 
Prağ 26 (Radyo) - Çekos· 

lovakya Harbiye Nazırı, ma· 
nevralarm sona ermesi müna· 
sebetile bütün Çekoslovakya 
askeri riealine bir ziyafet ver
miş ve uzun bir söylev vere· 
rek Çekoslovakya'nın ancak 
müdafaa için h&zırlandığını 
beyan eylemiştir . 

Reisicumhur Benes, manev
ralardan memnun olduğunu 
söylemiş ve 30 bin kişilik bir 
knvveti teftiş eylemiştir .. 

' 

Alber Lebrun / Hitler mühim bir nutuk verecek 
Say/avlar ve ~yanı Rayhştag, Nurenbergde 
azalarına zıya. b • t I t '* 

fet verdi ır op an 1 yapacak . 

Murmaris - Datca , 
yolu açıldı 

Muğla 25 (A.A) - Çok ka· 
yalık ve arızalı olan 95 k:lo
metrelik Marmaris - Datça yolu 
ikibuçuk ay i.;ind .! tamamla· 

narak gcli~ • gidişe açılmıştır. 
ilbay, komutan ve davetliler 
otomobillerle Datçaya g'tmiş
ler ve şimdiye kadar tekerlekli 
vasıta yüzü görmiycn Datça· 
lıların sevinci arasında açılış 
resmini yapmışlard.r. 

Paris 26 (Radyo) Fran· 
sız reisicumhuru M. Lebrun, 
sayfiyesinde bütün ayan ve 

°"iiebus.ai{ -a~larına mükellef 
bir ziyafet vermiştir. Reisicum
hur, Ağustosun 31 rinde bu
raya gelecektir. ---···---VonPapen 
Beş sefirliği birden 

idare edecekmis .. 
Viyana, 26 ( Radyo ) -

Avusturya matbuatı, (Von.-Pa-f 
pen) in, yakıııda, Prag, Bük
reş, Belgrad ve Atin~ sefiri • 
olacağını ve bu vazifeleri 
Viyana'dan idare edeceğini! 
yazıyorlar . .... -

Başvekil 
Pazar günü· şehri

mizde bulunacaklar 

Istanbul 26 (Hususi muhabi
r' mizden)- izmir fuarını aça· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

~----~ .......... ·····--~--~~-----

Şanlı donanmamız yarın 
lstanbul'a gidiYor ·-·-· Dün akşam bir ziyafet verildi. Do

nanma 9 Eylülde tekrar gelecek 

.. 

Tınaztepe muhribimiz 
Yirmi gündenberi limanı

mızı şenlendiren ~anlı donan· 
mamız, yarın sabah lstanbul'a 
gidecektir. Tınaztepe muhribi, 
dün filodan ayrı olarak git
miştir. Donanmamızın dokuz 
Eylülde tekrar İzmir' e gelmesi 
muhtemeldir. 

Dün akşam, belediye tara
fından Şehir gazinosunda do· 
nanma kumandanlarına bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette, 
vali Fazlı Güleç, belediye 
reısı, amiral, kumandanlar 
şehrimizde bul~..ınan saylavlar 
ve davetliler hazır bulun· 
mu~tur. 

-· 

Hitler, Rayhştağın bundan evvelki fevkaliide toplan
tısında Renin işgalini bildiriyor 

Berlin, 26 (Radyo) - Ala· 
kadar ınehafiliıı verdiği L .. mi· 
nata göre, Hitler, pek yakın
da Rayhştağ meclisini Nu
renberg'te fevkalade bir su· 
rette toplantıya davet edecek 
ve çok mühim kararlar alına· 
caktır. 

Paris, Londra ve Moskovada 
siyasi mahfellerde endişe uyan
dırmıştır. Paris'te umumi ka· 
naat, bu hafta içinde . ılman-
ya'nın yeni hadiseler çıkara
cağı merkezindedir. 

Moskova 26 ( Radyo ) -
Rus efkarı umumiyesi, Alman· 
ya'nın askeri tedbirlerini dik-Almanya'nın, yeni kararları, k 

at ve ayni zamanda asabi-
en çok askeri noktalara isti- yetle karşılamış bulunuyor. 
nad edecek ve şiddetli ola· Matbuat, son tevkif at ve idam 
caktır. kararları münasebetile uzun 

lstanbul 26 ( Hususi ) - uzadıya neşriyat yapmağa va-
Almanya' da askerlik müddeti- kil bulamamıştır. Yalnız Prav-
nin iki seneye çıkarılması ve da gazetesi, uzun bir makale 
hazarda ordu mevcudunun yazmış, Almanyanın harbe 
bir milyondan fazlaya iblağı hazırlandığım kaydeylemiştir. 

--·····--~--~-------
lngiltere kralı Atina'da 
tezahüratla karşllandı -----8 nci Edvard, dün karaya çıkarak 

.Akropol harabelerini gezdi 
Atina, 26 ( Hu· 

susi) - İng' lterc 
kralı 8 inci Edvard, 
dün öğleden son· 
ra Faliron limanı· 
na vasıl olmuştur. 

Kralı hamil olan 
Nahlin yatını, açık -
denizde üç Yunan 
torpitosu karşıla· 
mış ve top atmak 
suretile selam -res
mini ifa eylemiş
tir. Kral, akşama 
doğru halkın hara
retli tezahüratı 

arasında karaya 
çıkmış ve doğruca 
Akropole giderek 
bulunmuştur. 

8 nci Edvard Adrigatik sahillerinde 
tetkikatta ccleri yatında kalacaktır. 

8 inci Edvard, gayrı resmi 
olarak seyahat ettiğinden ge· 

Bütün gazeteler, Kralın se
yahatinden bahisle uzun 
kaleler yazmaktadırlar, 



(Ulusal Birlik) 26 Ağustos 936 _ 

_ .. -1----=-l.n_g_i_lt_e...:...re-,-m-=--ü--stemlektit nazırı Kudüs'te Fratelli Sper· 

M k 1 • Nablus .. a -rında vukua gelen bir coVapur Acen· 
aça ızı 1 çarpışma. tic in e · 165 lngiliz ROYAL t~LANDAIS 

1 
Cinai Romn . Nakili KAM/ ORAL 1 k • • · ıd • • • • ıd • • KUMPANYASI 

p -: . -· ... , .t . .. ": -~' .: :~· .. ~ . -

- 204 - - zabit ve as erı Q uru u " ULYSSES " vapuru 17 

Kiyotin kurulmuş, yüzlerce ki- ·-· ağustostan 22 ağustosa kadar Nahas paşa, n ra'da Filistin mes'ele- limanımızda olup f.NVERS, 

şi, Lüi'nin katledildiğini gör- .. •· · ROTTERDAM.AMSTERDA~ • • sini de g •• şecekmiŞ Ve imam . ve flAMBURG limanları içiıı 
mek için meydanda birikmıştı .. d d. ··.. yük alacaktır. 

Başı elleri arasında bir yecanla çarpıyordu. Arkada- Yahya . - p ara ara -·gon er ı· - "GANYMEDES. \'apuru 22 

müddet düşündü, sonra Papasa şına; Kudüs (Hususi muhabirimiz· tin felaketzedelerine da~ıtıl· j ta~~~li ~~i~ as.ke~~ ·k-~m~n-~a~~- _:~u-~t-~ta . _be~lenme~te ~p 
dönerek: - lnşaatlah bu trenden çı· den) _ lhtilalin başladığı 120 ma.1f uıc·re- ıooo-· lngitizlırası ı ·tıga cmır vcrı1mıştır. yuKunu tahlıyC"Oery sonra 
- Dilsizi bir müddet daha karlar dedi. günü buldu. Hadiseler hep göndermistir. 

1 
Ertesi günü Kudüsle Nablus BURGAS, VARNA ve KÔ~~ 

burada tutalım. Bu sefil herif· Fakat iki çift göz, gelen feca' atı mu· Kahire:den buraya gelen yolunda İngilizlerle Araplar TlENCkE limanları için yu 
ler şatoya geldikten " sonra yolcular arasında ne Baba ayni vahamet ve . a aca tır. 
kendilerini derhal yakalar ve Anri'yi ve ne de değirmene halaza etmektir. habcre. .'göre, Mısır-lngiliz:ınıı· arasın~• ikinci bır çarpışma " ORESTES " vapuru Jll 
bir araba ile hep birlikte Pa- götürdüğü hafiyelerden birini Yüksek Arap meclisi bu ahedesi iç!n Loııdrpya giden • yapılm\ştır; Bu ~~rpışma çok ağustosla • gelip · ~ eylüld< 
ris' e gideriz. P aris, buradan gör em emişti. Şu hal de zavallı ayın yirminci günü top 1 anmış N ahiS -pôif FiUsti n ijaalsf:fcti · · .11.iiii ~ <;>l.m tlŞ ,v,c .' !n&il ~~~<\~!':- · AN'(ERS: , l'Wfi ~pA"M (; 
araba ile 3 saat kadar sürer, Lüi A nri, kiyotinden kurlu la- ve f ilistindeki ! ogiliz manda- hakkınd_a. _!ı~kfuııc.l _ ~ ç_zd '!'?.!' _ _ )§2._ ,neler ·~ : •• ~-b1~, - . 'i' lu -~~ A~~f,~Qf-M '!.." li~~BUJl 
hükmü idam saat 4 ila 5 su· mıyacak, kafası kesilecekti. sını tanımak, istiklal alıncıya teşebbüsatta · buiu~ac'akmış . · • yarah· {dü~müştür. • lhtilalcılar- ' • Hmanlan içıft yüx · aklcaktır• 
larında icra edileceğine na- Pignş ve Piycdoş, Rukct kadar mücadeleye de\'am ka- Evvelki akşam Nablus civa- dan da 25 kişi ölmüştür. SVENSKA ORIENT LINI~~ 
zaran, biz de o vakte kadar meydanına giderek, Lüi'yi rarı vermiştir. ı ında İngilizlerle Arap ihtilal- ihtilal başlangıcından bu 

11 VIKINGLAN~ " m_ot~r~ 
Paris'e varmfş ve bu sefilleri kiyotine götürürlerken birkaç E 1 l ı d k · b. . 17 ağustosta gelıp yukü

00 

vvelisi gün ngi iz sömür· cı arı arasın a ço çetm ır güne kadar demıryollarına ya- . d ROTTEo. 
Zaptiye Nezaretine teslim et- söz !'öylemeği dü--ündüler ve l b k M" G b. ı 3 l ·ı· tahlıye en sonra " y ge er a anı ıster or ır çarpışma o muş ve ngı ız 1 h "b bb .. l · 780 · · 1 k' ğl .k .. d . t d ld l pı an ta rı teşe us erı DAM, HAMBURG, COPEN· 
mış o uruz ı, o zaman o u- ı ısı e ıs asyon an ayrı l ar. harp layyaresile buraya gel· .a~keri ölmiiştür. Bunun üzerine 
mu kurtarmak gayet kolaydır. Ortalık, hafif hafif ağrrırken, miş ve fevkalade komiserden 

1 

niikumct tarafından Nablus vak'a olmuştur. HAGE, DANTZIG, GDYNlA• 

P d.ğ haf"y le R k t d h ca hınç 1 Evvelce de yazdığım gibi GOTEBURG, OSLO ve ıS· 
apas ve ı er ı e r, u e mey anı ın izahat almıştır. şehrine 5000 ngiliz lirası para 

Baba Anri'nin bu fikrini ma- dolmuş bulunuyordu. Arbalet k 1 b petrol borularına hücumlar KANDINAVY/\ ı·ın1anlar111ıı Yemen imamı Yahya, Filis· cezası onu muş ve unun 
kul buldular ve Tolbiyak ile sokağı cinayetinin faili olan ------•..-• .. • .. ~_. devam etmektedir. Vukuatsız 
diğer katillerin Atkens şato- Lüi'nin idamını görmek üzere Arap ro·· ı ı r·ı n· ı e- bir gün bile geçmiyor. 
suna gelmelerini beklemeğe yüzlerce kişi, buraya top:an- , ,Araplar kırdıkları borular· 
başladılar . mış idi. Meydana giden geniş dan hşkıran petroltara ateş 

Onuncu Fasıl caddenin bir köşesinde iki ki· nı· LaA vrensı· ·. Maı·or vermek usulünü de tatbik et· 
şı sıgara açıyor, mahkumun Piyedoş, Baba Anri' den mektedirler. 
buradan geçirilmesini bekliyor· ----- ) aldığı emir üzerine değirmen· ----••J4-- • - Tesisatın geçtiği saha ar pet· 
du. Bunlar, Piyedoş ile Pigaş 39 d b [ b 60 b · k l den ayrılınca, doğruca Savi· yaşın a u unan u casus, ın rol bataklığı ve bazı ısım ar 

niye inmiş ve buradan trene idi
5
. k Be Jevı·yı· .nasıl kandırdı alevli bir haldedir. 

on trende de ümid esi· aı 
binerek Paris'e gelmişti. Pi- /ngı·ıı·z Harbiye Na. lince buraya gelmiş ve Lüi B. l ·ı· t · d t H K C O d ·· .. .. yedoş, bir dakika bile fevt ır ngı ız gaze esm e a· . . . mon s omrunun ? 
etmeden derhal zaptiye neza• ile hiç olmazsa bir kere daha nınmış seyyahlardan Anfos dördüncü onu içindedir. Fari· zırt gelecek mi . 

konuşabilmek için geceyi hu· K"'b l t · t' · A K .. t · · · O l · l ·· b retine koşmuş ve asayiş reisini o e şu yazıyı neşre mış ır: sıcc, rapça ve ur çeyı ıyı 0 aşan şayıa ara gore, u-
rnda geçirmişlerdi. L" -1d·· · d b·ı· 14 s· d d b 1 .• t l k N görerek katillerin kaçmış ol· avrens o u ıse e onun ı ır. sene ına yarıma ası ra a u unan mus em e e a-

Nihayet kiyotin kuruldu. h t .. d ·· ·· h f 1 d k ld k k l ·1· h duğunu ve dilsizin_~l_e_ veç. . ru unu aşıyıp çıgrın a yuru· mu a ız ıvın a ·a ı tan sonra zırı gitti ten sonra ngı ız ar 
- - O'-'- r "" • · · · • • · · J ~ - ·· ~ ... 6........ ............. u;:Kauc e8ııen r-... :::>. L.artısı oa b • N d ı.·· ı· t• ' 1· 

b·ıd· · f d d ou müthiş makinenin iyice d ıyc azın a ı ı ıs ın e ge ıp 
ı ırmış, vet eğirmenin e • arasan a az tanınan ve gaze· unutmamalıdır. · · k"k d k 

T 
işleyip işlemedig" ini anlamak vazıyctı tet ı e ece tir. 

ve olbiyak'm şatosundaki · telerde henüı resmi çıkmıyan • 
vaziyeti anlatmış, iki kuleli üzere bir iki defa kaldırıp Major C. Y. Kulüp vardır. /zmir sicilli ti- · İsviçre tebaasından jan J~k .. 

şatoda ele geçen Harri Der endirdi. Bu sırada, semanın Gazeteler son zamanlarda kral· 
mut namına yazılı bir zarfı şark tarafında, hafif kızıllıklar lık Asya cemiyetinin Lavrens caref memurlu-
da takdim etmişti. peyda olmağa başlamıştı. namına bastırdığı altın madal-

Hohş traser. Bana müracaatla 
resen bir kıt'a vekaletnamenin 
tanzim ve tasdikini istedi ken
disinin kanuni ehliyeti haiz 
olduğunu anladım ve lstan· 
bulda birinci vakıf hanında 

Asayiş reisi, hükmü idamın Artık, güneş doğmak üzere yalardan 'ilkini Mister kulübe 
tehire çalışacağını vadetmiş idi. Piyedoş: verdiğini yazdılar. 
ve şimdiye kadar yaptığı tc- - Baba Anri gelse de hiç 39 yaşında olan bu adam 
şebbüslerin bir netice verme· birşey bulamıyacak; kırk bir bedevi yaşayışı geçirmekle 
diğini de söylemişti. dakikaya kadar herşey bite· ve onların muharebelerinde 

Piyedoş, Orlean'dan her ccktir. bulunmaktadır. Son zaman· 
gelen tren yolcularını tetkik Dedi. Pigaş, dostunu tescili larda 60 bin silahlı bedevi-
ediyor, baba Anri'yi arayor· etmek için: nin Filistin Araplarına yardım 
du. Fakat her defasında boş - Kimbilir? Dedi. Bizim etmelerinin önüne bu· adamm 
ve meyus geri dönüyordu. reis henüz gelmedi. Kendisi nüfuzu geçmiştir. Mumailey-

Artık akşam olmu tu, Hafi· şimdiye kadar burada bulu- hin en büyük emeli Maverayı 
yclerin bulunduğu kahveha- nacaktı. Bu, iyi bir alamettir. Erden Araplarının Vahabilerin 
neye geldiği zaman,. asayiş Kendisi buraya gelmedikçe ve istilasına uğramalarına meydan 
reısının çalışmalarının bir papaz hapishaneye girmedikçe vermemektir. 

ümid vardır. B netice vermediğini ve hükmü unların akıncıları birkaç 
- Ümid mi? Bak, bak M. d f J k l b idamın tehiri icrası için hiçbir e a on u Ü Ü öldürmeğe 

k 
. "h l d h b Roş saatini ç.ıkardı; bir emir teşebbu··s ettı"lerse de muvaf· arar ıttı az o unma ığını a er 

mıştı. veriyor, polis komiserile la· fak olamımışlardır. Kulüp, 

Bu vaziyet, efendisine sadık kırdı ediyor. Arapların hakimi değil, ana 
Piycdoş'u çok müteessir et- - Reisin geçikmiş oldu- ye babasıdır. Bütün davaları 

· A b ğunu söylüyor, dedim a, bu kendisi tatlılıkla halleder. 
mışti. ğzını ıçak açmıyordu. iyi bir alamettir. 

Y d O l 
Bundan başka Ciddede ika· 

eganc ümi , r ean'dan _ işte, işte, reı·s . gelı·y·or. met eden Mister Milbi var· 
gelecek son katarda idi. Baba Ben kendisini uzaktan tanırım. d B d ır. u a am Arap hüküm· 
Anri, eğer bundan da çık· Ruket hapishanesinin duvarı darlarının en kuvvetlisinin giz· 
mazsa, herşey bitecek, artık dibinden geliyor. Şimdi ha· li müsteşarıdır. 
masum olduğu tahakkuk eden pishaneye girecektir. Papaz Harpten evel Hindistan ida· 
Lüi'yi kurtarmak kabil olmı· da kendisile beraberdir. Aman resinin sivil bir memuru idi. 
yacaklı . yarabbi, artık iş bitti ve Baba Büyük harpte lngiliz ordusu 

Piyedoş, yanında eski arka· Anri'nin oğlu mahvoldu. Bağdada ilerlerken Araplarda 
daşı Pigaş olduğu halde ko· - Fakat• kendisi nasıl o sükuneti temine memur edildi. 
nuşa konuşa istasyona doğru cihetten gelebilir. Bir de be· O zaman küçük bir kabile 
gıtmeğe başladılar. Pigaş, ba- raberindeki papas, kiyotin reisi olan İbnissuut ile birleşti. 
ba Anri'nin ricası üzerine Pi- hizmetine memur rahip değil· Onunla yan-yana harbetti. Si· 
yadoş'u aramak için değirmene dir. Papas M. Fruz her za- yah bir sakal taşır. Arapçayı 
nasıl gittiğini ve kendisini bu· man araba ile gelir. Halbuki çok güzel konuşur hatta Arap 
lnmayınca Paris'e döndüğünü orada araba görmüyorum. Fa- ileri gelenlerinden biri sayılır. 
değirmenci kadının, çerçi ara· kat reisin beraberindeki üç Maverayü Erden ile Filisten 
nınca korku içinde kaldığını, kişi kimdir? Araplarının çok · saydıkları bir 
az daha kendisini' de iç ede· - Zabıt katibi ile müstan· paşayı, Filbiden birkaç ay 
ceklerini anlatıyordu . tiktir. Belki de bir diyeceği evel Rabiulhali çölünü İngilte· 

istasyona geldikleri zaman olup olmadığını biçare mah· renin Iraktaki zabitlerinden 
Orlean katarının keskin düdü· kumdan sormağa geliyorlar. Bertram Tomasr da zikredelim. 
ğü işitildi. Piyedoş'un kalbi he· ( Arkası var ) Yeni Irak kralının müsteşarı 

ğundan: 
lzmirde Turan mevkiindc 

muamele yapan müseccel (Tür
kiye yağ ve mamulatı sanayii 25 numarada katip Nuri . 

Ôrüklüoğlu ile Sirkecide Nur Limitct şirketi "Türyağ" İzmir 
şubesi) için müşterek imza 
salahiyeti verilen Lesli Hud ile 
Rahmi Kara Davuda ait ve
kaletname ticaret kanunu hü-

hanında birinci katta oturan Di
mosten şahit ve ınuarrif sıfa· 
tile hazır bulunuyorlardı. Bu 

kümlerine göre sicilin 1831 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

'fenik imzaı 

1 - Vekaletname: 
T. C. lstanbul ·ikinci noteri 

Hasan Ark. 
v. 6673 
H. 200 
Bin dokuzyüz otuzaltı senesi 

Ağustos ayının yirmi ikinci 
günü ben aşağıda imza ve 
mührün vazı'ı Türkiye cumhu
riyeti kanunlarının bahşettiği 
salahiyeti haiz lstanbul ikinci 
noteri Sipahi· Adil oğlu Hasan 
Ark İstanhulda Bah~c kap1d; i 
dördüncü vakıf hanının asma 
katındaki dairei mahsusamda 
vazife görmekte iken İstanbul 
Sirkecide Nur hanında birinci 
katta mukim olduğunu söyli· 
yen ve ibraz eylediği Beyoğlu 
polis merkezinden ' verilen 
20111/ 1934 tarih ve 52133 
numaralı ikamet tezkeresine 
1904 tarihinde Jak ]andan 
doğduğu anlaşılan ve bir adet 
resmi dahi yukarıya yapışan 
Türkiye yağ ve mamulatı sa· 
nayii Ltd. "Tur yağ,. şirketi· 
nin esas mukavelenamesinin 
9 ncu maddesi mucibince im· 
zaya mezun müdiri umumisi 

şahitlerin şehadete mani bir 
halleri olmadığı sorularak an· 
laşıldı. Bunun üzerine ınumai· 
leyh şu şekilde takrire başladı. 
(Şirketin ihtiyacı için İzmirdc 
kain her nevi gayri menkul 
satın almağa ve bedelini ta· 
yin ve tesviyeye ve mukabi-
linde. ibra ve makbuz almağa, 
muamelei lazimesini tapuda 
ifaya ve memuru huzurunda 
takrirlerini kabule, tescillerini 
istemeğe ve bu bapta icap 
eden ilmühaber, beyanname 
ve zabıtlarla evrakı saireyi 
imzalamağa ve müşkülat çık-

tığında idari ve adli makarn· 
lamı kaffesinde bütün eşhas 
aleyhinde kanuni takibatta 
bulunmağa, dava açmağa, ve 
;wukat tayinine velhasıl hususu 
mezkiırun mütevakkıf olduğu 

umur ve muamelatın hepsini 
son dereceye kadar yapmağa 
ve bu hususta şirketi temsile 
mezun olmak üzere İzmirde 
mukim bay Lesli Hud ile bay 
Rahmi Kara Davudu müştere
ken ve miictemian ifayı veka· 
let etmek •üzere şirkete izafe· 
len vekil tayin ettim diye 
sözü bitirdi) verilen bu takriri 
ben yeminli noter bir nüsha 
olarak tanzim ettim ve muh-
teviyatını kendisine ce:hren ve 
açıkça okudum ve mealini 
anlattım arzusunun tam iste· 
diği gibi zaptolunduğunu tas· 

hareket edecektir. S 
"NORDLAND" motörii ~· 

ağustosta beklenmekte oluP 
yükünü tahliyeden soo6rıı ROTTERDAM, HAMBUR ' 
COPE.NHAGE, DANTZIÜ· 
GDYNlA, GOTEBURG, o~· 
LO ve ISKANDlNAVYA Jı· 
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 6 

" SUÇEV A ,. vapuru 2 

ağustosta gelip 27 ağust0Y~ 
PiRE, MALTA, MARSlL .. r~ 
BRAILA ve BARSELÔ1

" 

hareket edeCChlİr. 
Yolcu ve yük kabul alır··~ 
Daha fazla tafsilat ah11'.ı 

için ikinci Kordon-da · Tabd~ 
ve Tahliye binası arkasıo 
FRA TELLi SPERCO aceo~~ 
sına müracaat edilmesi rı . 
olunur. Navlon\ardaki v~ r.~
reket tarihlerjndeki değişık ~ııl 
lerden acente mesuliyet k8 

etmez. 66~ 
Telefon: 2004/200?E.% 

d.k . .. . b ve~' 
ı etmesı uzerıne u ı' 

irıl letname zirini hepimiz 
ettik ve mühürledik. 

Şahitler. 
imzalar. 

Nuri Ôrüklüoğlu 
Dimosten. 

ikrar eden ı~t 
Tiirkiye yağ ve ma~~.et 

.. L d "1' .. şır"' ,, sanayıı t , ur yag,, J9~ 
müdürü umumisi Jan 
Hohştraser. imza ve k)işt· tt~ 

T. C. lstanbul ikinci ~o \ı< 
Hasan Ark. mührü resrrı1 

imza. ~f 
. d d dos, ~ 
işbu suret aire e 1195 

sında mahfuz 22/ Ağustos ,,.,ı 
gün ve Y. 6673/H. 200 ~dı~ 
aslına uygun olmakla tB 

kılındı. ( ıqY 
Pul üzerinde 22/ Ağust?~ıı' 

larih ve T. C. 1stanbul ~ 111~· 
noteri Hasan Ark rest11

1 ııd' 
hürü ve n. imza okuoıııtl 

Umumi no. 7259 
Hususi no. 2/71 ·111~ 

retı 
Bu vekaletname su 9 \< 

görülen tasdikli nüsh8510
51/ 

dosyamızda alıkonulan tıısd~ 
tine uygun olduğU .. ı ot~ 
kılındı. Bin dokuz y1.l ~111 ' 

• t S BJ ' altı senesı Ağus o ıırtt· 
yirmi dördüncü pııı 

·· ·· te' gunu. .. 0o 
T. C. lzmir üçüncu .. bf~ ' 1 - Jll tJ ı( Tahsin Amur resm.ı c;tıı1) 

namına Ali Raıf 
unzası. 
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(
HiKAYE 1 Yeni Nemrud! ··~, N. V. Olivier ve şü
Yeni nemrudun cehennem 

fabrikalarını kurduğu. yerde 
artık çimen bitiyor, ne de 
semasında kuş uçuyordu! Mu
azzam şoselerin iki düzine 
bacasından sanki duman ve 
buhar değil, cehennemlerin 
Zehirleri ·akıyordu! 

Burada; yirminci asrın meş
hur kimyageri, zehirli gazlar 
mabudu profesör Hirşveyzniht 
Çalışıyor, kendi iddiasinca 
"Beşeriyetin selameti" ıçın 
Çalışıyordu! 

Bu profesör ruh ve fiziyo
nonıi itibarile cehennemler 
cadısı Lüsifcrin ta kendisi 
İdi. Laburatuvarmda kristal 
bir masa üzerindeki defterine 
bir takım notlar kaydediyor· 
ken birden yerinden kalktı, 
e!ektrik fırınlarının yanına 
f 1tti; yüzünde şeytani bir te-
essüm vardı ve: 
- Valdemar! Diye seslendi, 
- Üstad! 

Valdemar büyük bir hay· 
ret içinde: 

- Ustad, bu bir harikadır! 
dedi. 

- Fakat, Valdemar, ben 
bunu insanlar üzerinde de 
tecrübe etmek 1stiyoruml 

' - Çok kolay, mevadı ipti-
daiye itibarile müstemlekelerin 

ı yeniden taksimi için giden 
1 bir ordu namına lperit isti
f yorlar; yerine bundan gön-
1 derelim. 

1 
- Bravo, Valdemar, hemen 

gönderelim. 
* • • 

Bundan onbeş gün sonra, 
kauçukları müdafaaya çalışan 
25,000 muharibin obüsler ve 
ve bombalarla atılan boğazlar 
karşısında cennet veya cehen
neme doğru hava olup git· 
tikleri haberini bütün ajanslar, 
bilhassu yeni müst~mleke 
istiyen memleketlere bildir
diler! 

W. F. H. Van rekası Limited 
Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA" vapuru 24 
atustosta bekleniyor, 29 ağus

. tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

•ART AA" vapuru 5 eylülde 
beklej1iyor, ·9 eylüle kadar 
ANVERS , ROTTERDAM , 
HAMBURG ~ BREMEN 
limanları için yük alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 ey-
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA., motörü 24 ey
lülde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER-

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
" OPORTO ,, vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal
tacvktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN· 
VERS'ten gelip yük boşalta
caktır. 

DAM, HAMBURG ve BRE-
b· - Profesörün başmuavini, • • * • MEN için yük alacaktır. 
ır otomat gibi yerinden Bu haberin geldiği akşam Mücellit ~lktı. Profesör, şimdi karan· profesör Hirşveyzniht, eseri· 

1 
larda bir cesed bulmuş bir nin neticelerini görmek üzere 

?kalı andırıyordu. Gözleri 25,000 muharibin eridiği müs-
~Yle parlıyor, dişleri sanki temlekede bulunuyordu. Bura-
0Ylecc sivrilmiş idi. da her bıri küçük birer tay-

Valdemar .. Elde ettim, elde yare gibi kocaman sivri·sinek-
Cltiınf. ler vardı. Bu sivri-sineklerin 

- Neyi elde ettiniz, Üstad? her birinde birkaç adamı 
d - Pikles gazını 1 Üç sene- cennet veya cehenneme gön-
cnberi aradığım ideal zehirli derecek kadar zehirli sıtma 
~~ı buldum. Siz de ilk tec- mikrobu vardı! 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE (D/S. AIS. 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"BOSPHORUS" motörü 22 
ağustosta bekleniyor, 24 ağus· 
tosa kadar ISKENDERIYE, 
ROUEN, Le HAVRE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul edecektir. 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 

• • BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

• -~~----- -. 
• . . .- • . : :~ . • • e.. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mcnsu
calma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• I'. -ı.: .'f.; . . . . . : .. - ~" •• ---~---.:r.. .................. _ .. ____ _ 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
'ialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

6 
eınde hazır bulunacaksınız. Profesör tam uyuyacağı sı-

b - Fakat Ostad, siz bana rada bunlardan bir tanesi yü-

"BANADORUS" motörü 20 
eylülde bekleniyor, 25 eylüle 
kadar Le HAVRE, DIEPPE, 
DÜNKE~K ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

Kiralık ev Sağlam 
Zarif 

llnd zü üzerinde manevraya baş· 
an hiç bahsetmemiştiniz. 

- V 1 ladı. Profesör, sivri.sineğin 
Zth· . a debar, bu bir harika.. konduğuna hükmettiği anda 
~ ırlı gazların bir şaheseridir. yüzüne bir şaplak indirdi. 
t tvcud zehirli ve bog"' ucu gaz-
~tı Hiç şüphesiz muzır mahlıik 
d;; n artık hepsi de hükümsüz-"t B ezilmiş idi. Fakat ne gezer? 
l't\ii · enim şaheserim kükürtlü Biraz sonra, sivri·sineğin per-
~ı"ellidülma, kokain • petrol, vanesinin vızıltıları gene du-
do Pssans, .kireç ve Siyanor yuldu. 
da k~~asyom halitasıdır. Bun- Profesör sinirlenerek kalktı; 
"'at<f afı Humzu karbon da biraz klip veya buna benzer 
, 11 ır. Boğazı, bulut, buhar, birşey aradı. Tulumba bom 
0~1.ı Yağmur, ne ile isterseniz boştu. Nihayet aklına kendi 
sin· illa düşmana sevkedebilir· eseri, şaheseri Pikles gazı geldi 
Clt:!: Düşman boğazı teneffüs yüzüne maskesini taktı ve gaz· 
L ' 1 Vakit evvela derin bir dan bir miktarını odasına sa· 
·~ du ' lıverdi . 
~tat Yar, iştahı açılır, ncş' esi 
!İtin.' Fakat birden zehir t~- Oh.. Artık rahattı. Muayyen 
t'q• .~ Yapmağa başlar, yarım zaman sonra maskesini çıkardı 
ba;~.kad~n az bir zaman içinde emin ve müsterih uyudu. 
~nt bır ıztırap içinde erir. Fakat sivı i sineğe birşey ol-
ttit 'Yor nıusun, Valdemar, mamıştı; sinek profesörün yü· 
~d·· Yok l ı U züne birkaç defa konmuş, bi· 
" Ctl o ur . . . çar 
~tni b·Harbı yeni bir safhaya rer bol kadar mor neler yap· 
~l't\ekı~ devreye sokuyorum mış idi · 
ctacu t~r; cesetleri gömmek, Sabahleyin profesör bölge-
~,,krın taaffünü, taaffündan leri gördüğü zaman çıldıracak 
~I sari hastalıklar artık derecedt hiddetlendi. Sivri 
ın erde kt N k d sinek hala uçuyordu. .~llnı b· yo ur. e a. ar * 
h~Uk h~r keşf, beşeriyete ne * ~ 
dı, R ızmetl Değil mi? Şim- Bundan birkaç gün sonra 
llıi t:ı' on tavşan. Hayır yir- ayni ajanlar Pikles gazının mu-
tdeli~~an üzerinde tecrübe cidi meşhur kimyager Hissvez-

'vald zniht'in zehirli sıtmadan öldüğü 
~C)\ef enıar, bu gibi zehirli haberini bütün cihana ve bil-

SERViCE MARITIM 

Göztepede tramvay caddesine 
yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen-

ROUMAIN ler gazetemiz idare memuru 
" DUROSTOR " vapuru 2 Hüsameddine müracaatları. 

eylülde bekleniyor; KÖS- 1 ----

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri TENCE, suuNA, GALATZ I Doktor f 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, KO- Ali Agah 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
MARNO, BUDAPEST, VI- HAii T A ş 
YANA ve LINZ için yük Çocuk Hastalıkları • • • 

kabul edecektir. mütehassısı 'IMimar Kemalettin caddesinde FAHRı 
S. A. ROYAL HONGROISE ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEM !R Oğlu 

Telefon 3452 ..__ .ı 

DE NAVIGATION DANU- t•-------••• -.-----------------.-BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü ağus
tos nihayetine doğru beklen· 
mektedir. BELGRAD, NO
VISSAT, BUDAPEST, BRA-
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

LIVDRPOOL 
"JESSMORE., vapuru Ll

VERPUL ve ANVERS'ten yük 
getirerek tahliye etmiş ve 
gitmiştir. 

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

'9j d
1 
c.ltıitınd _tecrübesine mahsus hassa yeni müstemleke davası şilmez." 

tP \•rıc • aıreyi hazırladı, bunun peşinde koşan memleketlere Birinci Kordon, telefoon 
>~ı Yıtıni t bildirdi. 
ı a..ı,. t ane seçme ve gü- No. 2007 - 2008 ~ ~.. Evet.. Yirminci asırda da 
~~~a&ı kavşanı koydu, sonra bir sivrisinek yeni bir nrnmıd S t / k k • / k 
r~ bobı· 8.P.attı. Profesör de a ı l Ve ıra ı 
'I öldürmüştü . ~qnın nın, bu demir mah· Ucuz evler ...., 
~~ı içe ~etpayına tatbik etti, Vedi Fikret . ,,. ~ ~. ,A ... , 
~ ~ı saldılar. K• ı k E Park ve hastahane arasında °' WW l'fll' • ~--

D l( akika sonra profesör: 1 ra 1 v Damlacık cadde-sinde 34 ve ı «ff o'p JI ~ 
'di. apağı açınız artık! Köprü tramvay durak ye· 70/1 numaralı evler gayet 

ll)·"''dc rinde 681 numaralı ev kira- ucuz fiatıe satılık ve kiralıktır. /..., K 1U ruf tU u• 
~1 lavş,ın~r kapağı açtı, yir- lıktır. Evde her türlü tesisat Taliplerin öğleden sonra Ko- ~ ·1· / \ 
\ ~'rtıış~ an bir tanesi bile ve konfor mevcuttur. Görmek nak yanında Hacı Sadullah j 1 

/ - '-1 
tıu~ ha~· Yalnız bazı tüyler için Köprü bakkalı bay Ah· otelinde Bay Şevket'e mü- J~· { &lrcıetl .Ô.ANl,.ı; .o.~! 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Osmanlı Tarihinde 
....._ .................... ,...._ -~ ..... --

Ciirid HAdiseıeri 
anya ış er·ne ademi mü ahal çin, ovyet - 12 - • 

us a_ ve ransa arasında notalar eati edi di :Kara Must:ıfa paşa yal~arıyor; 
ispanya ile lspanyolFas.ı, müstemlekele;i~~ harp malzemesi gönderilmiyecektir. Bu aman benı vurmayın dıyordu. 
b Al it l D t k • J • t • ~k d• k • • b •k k k i Kara Mustafa paşa nıescıt· ı tasvirleri idi . 

eyanname, manya, aya Ve .ror e iZ ue lŞ ıru e ınce meV U tat l e onaca ten konağının beşyül bostan· Bu garip keşii, Kara Mustnlıı 
Moskova 25 (A.A) - Tas aiansı bildiriyor: ve harp gemileri gönderilmesinin men'i. cı tarafından basıldığını görün· paşnnın büyiicülüğüne hükme· 
Dış işleri komiseri Litvinof, dün Fransız maslahatgüzarı 2 Bu yasag"' ın buııdan evvel yapıl 1 k t t 1 r· · k" ı h k - mış o an on ra o ara cc ırar ım ansız ığına ü ·- dilmesinc sebep oldu. Zaten 

Payar ile ispanya vaziyeti hakkında bir mülakatta bulunmuştur. da teşmili. metti ve mescid yakınında Mustafa paşanın gözdeleri ara· 
Mülakatta, takip edilecek hattı harekete dair notalar teati 3 - Bu taahhu""tlerı"rı yerı"ne getı"r"ıl · · · 1 t db" b J b" mesı ıçın a ınan e ır· .u una~ ır yığın ot arasına sında garip ve acip tavırlı bir 

edl.lmiştir. Şu taahhÜtlerin }'apılacagı"' tahmin olunmaktadır: lcrı·n ı"tı' la~ fa · cek 1 k ti b"ld" ·ı · 1 d F k t b k d gıre meme ·e ere ı ırı mcsı . gız en ı. a ·a ça u mey a· d ... b" d S 
1 - lspanya'ya, lspanyol müstemlekelerile, Fas'ın lspanyol Fransız ve İngiliz hükumetlerinden gayri olarak, Almarıya, na çıkardılar. Paşa kılıcını h elkm:grı 1 va~ ı. ar~y ve 

mıntakasına doğrudan doğruya veya transit olarak yeniden her ltalya ve Portekiz hükumetleri de bu beyannameye iştirak çekti. Bir hamlede kılıcı ile a u adamı ıtham cttıler. 
türlü silah, cephane, harp levazımı, tayyare ve tayyare alatı edince itilaf tatbik mevkiine girecektir. bir bostancının parmaklarını Bu adamın adı Tunuslu 

------.:._---•ıt * • • * doğradı, diğer "bir bostancı şeyh Mehmet idi. [*] 

5 k 'd t B J • t 'd da paşayı başından hançerle ~ * • nan~stan 
Almanya'dan şimen

difer malzemesi 
alacak 

Atina 25 (A.A) - - Ba· 
yındırlık bakanı Spriandos, 
~iınendifer malzemesi müba
yaatı için Berlin' e gitmiştir. .•. - ' 

• ......... .ı:ı..a.11.gı ets 
Japonya'nın Mosko-

va elcisi oldu , 
Tokyo, 25 ( A.A ) T Eski 

dış işleri bakanı Chigımetsu, 
japonya'nın Moskova büyük 
elçiliğine tayin olunmuştur. 

Mumaileyh, Hirota kabine· 
sinin kurulması üzerine mev· 
kiinden ayrılmıştı. Kendisi 
Çin büyük elçiliğine namzed 
bulunuyordu. Fakat askeri 
mahafilce siyaseti beğenilme· 
diğinden buraya tayin edil· 
memişti. 

Dömei ajansı bu haberi ve· 
rirkcn yeni elçinin Japon·Sov
yet münasebetine büyük bir 
iyilik getirmesi ümidini izhar 
eylemektedir. __ .......... __ _ 
İvon Delboş Poli

tis 'le görüştü 
Paris, 26 (Radyo) - Fran· 

sız hariciye nazırı M. lvon 
Delboş, bu sabah (Kedorsey) 
sarayında Yunanistan'ın bura 
sefiri Politisi kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. -------ka ra anı 

Abdülkerim menfi 
bulunduğu adadan 

kaçmış .. 
Paris 25 (A.A)- Maten ga· 

zetesinin menba göstermeksizin 

neşrettiği bir habere göre 1926 

senesindcnberi Fransız hükii· 

mcti tarafından Erunan ada· 

sında mahpus ve menfi bulun· 

durulan Rif'li Abdülkerim ada· 
yı terkctmiş ve bilinmiyen bir 
yere kaçmıştır . --------a olku as 

Belgrad, 26 ( Radyo ) -
Karol kupası için yakında 
burada yapılacak olan askeri 
maçların himayesini, Yugos
lavya kralı küçük Piyer üzerine 
almıştır. M?çlar, yakında ola
caktır. 

• • 
İki torpito İngiltere. ,. 

ye dönüyor 
Londra, 26 ( Radyo ) 

(Şarkal) ve (Lcobal) lngiliz 
torpitoları, (Port Simot) a 
zeleceklerdir. 

Q ova a ayyare ll garIS an a ağır surette yaraladı! Deli lbrahim'in saltanatını 

1 1 d İhtil ~ • hare• Bu sırada vezirin tutulduğu anlatmak vakıa çok uzun sü· manevra a 1 yapı 1 iti. hakkında padişaha haber gön· rer. Burada samur devrini 

k ti • derilmiş ve deli lbrahim: e eri izah etmiyorum. Fakat Girid -255 ••t •• ti d f tB } - Tez başmı koparıp mey· 
paraş cu a a ı. ua u - ~---· • .____ yitini getiriniz! iradesini verdi. harbının başladığı zamanları 

ca da s yirciler arasında idi Hükumet grevi ya- Bostancıbaşı bu iradeyi- karilerimize anlatmak için bu 
sak ediyor yaralı paşayı getirirken bahis üzerinde biraz daha 

Moskova 25 ( A.A} - Tas tayyareleri teşhir edilmiş, pi- tam sebilhane önün efe aldı; d k 1 ı b l 26 ( H 
urına üzumunu hissediyo1 

ajansı bildiriyor: ~ lotlar akrobanik uçuşlar, 255 stan u ususi ) - Kara Mustafa paşa: -
B 1 A 1 b · ruın. Esas itibarile can sıkmı· 

Dün, Moskova'nın Toucki· paraşütçü grup atlamaları yap· u garistan'da bazı ihtilal ha- - ğa ar enı vurmayın . 
nas tayyare alanında Sovyet mıflardır. reketleri belirmiş ve bir sui· Padişahın huzuruna zinde yacak ve meraklı malumattır· 

t k 1 1 olarak götürün, bütün mül· • Arkası var . 
hükumeti ve Parti idarecileri s asyona arşı yapı mış 0 an kast şebekesi yakalanmıştır. 

hava hücumu manevrası bu küm ve servetim sizin olsunl 
de h b 1 d ğ 1 ıd ·· Bunların başında Makedoııga D. 1 ğ b 1 d F azır u un u u ıa e yuı istasyonun müdafaası merakla ıye ya varma a aşa ı. a-
bin kişilik b r kalabalık önün· seyredilmişti. komitesi reislerinden Protcye· kat dinleyen olmadı. Hoca 
de büyük tayyare bayramı Türk hava kurumu başkanı rof ve arkadaşları vardır. Bir paşa çarşısında tırnakçı ko· 
şenlikleri yapılmıştır. Fuad Bulca ile Fransız hava hükumet darbesinden başka nağı kapısı ve sebilhane önün· 

Bu şenlikler esnasında sivil delegasyonu azaları bu şen- Kral Boris'i de öldürmek is- de ve halkın gözleri görerek 
spor ve küçük bombardıman ilklerde hazır buluQmuşlardır. temişlerdir. meşhur cellad Karaali'nin ke-

-------•• • -·--------- mendi ile boğuldu, cesedi de 

Kaf k 'd h ı .A. Sof ya 26 (Radyo)- Bulgar bir kilime sarılarak saraya, asya a eye an hükumetinin, grevleri yasak Deli lbrahim'in huzuruna gö-
eden bir kanun çıl.:armak üzre türüldü. ------·--iki köy bir dağ altında kaldı. olduğu söyleniyor. Greve kal· Kara Mustafa paşanın böyle 
kışanlar, ikiyüz Levadan onbin feci surette idamı, Recep Bir göl m. eydana çıktı ayında olmuştu. Bu ayda da 
Levaya kadar nakdi cezaya bir hüsuf olmuştu. Gerek bu 

Moskova 26 ( Radyo ) - de otuz ev vardı. Bu köylerin çarptırılacaklardır · hi.isufu ve gerek bu katil 
Kafkas'ta Çekete dağı olduğu yerinde, 19 metre derinliğinde ---~ ••-~ - - 1 vak' asını Aziz efendi zade 
gibi oturmuş ve civardaki b' ··1 h l 1 Çek Almanları Hudai efendi: köylerden Bezenki ile Şiski ır go ası o muştur. Kay-
kaybolmuştur. Bu köylerden bolan köylerin halkı tamamen B. t l Mihri ikbali vezir oldu girif· 
birincisinde 43 ve ikincisinde enkaz altrnda kalmıştır. ır op antı yap- tan küsuf 

· - - --• mak istediler Yüzü ağ ola zuhur etti hele 

B v lk• M hükmü küsuf Urgaz 1 acar ga• Prag, 26 (Radyo) - Çe-
koslovakyadaki Almanlar, beytile ifade etmiştir. 

Maden ocaklarında zetesı· Vezirin emvalinin ve serve· tosun 29 uncu ve 30 uncu 
inf i/ak Ç k Ağus günlerinde umumi tınin müsaderesi irade edilmiş 

e oslovaky r. 'da k kt b" t h b · d Burğaz 26 (Radyo) - Bu- w bir kongre akdedeceklerdi. ve ona a ır a ey esın e • 
radaki maden ocaklarından satılmıyacak Çekoslovakya Dahiliye Neza· 3o,OOO filori altını bulunmuş, 
b d f 1 k 

hazineye irad kaydedilmiştir. 
irin e in i a vukua gelmiş Prag, 25 ( A.A ) _ Buda· reti, bu kongre münasebetile 

ve ameleden 9 kişi ölmüştür. b" k hAd• 1 k Kara Mustafa paşanın kona-

--·····---us uf Kemal 
Londra elcisi ola. 

' 
cakmış 

peşte'de çıkan Pesti Noplo ve ır ta ım a ıse er çı acağını ğında vakıa bu parapan başka 
Pesti Lloyd gazetelerinin Çe- haber aldığından kongreyi birşey bulunmadı; fakat çok 

, menetmiştir. 
koslovakya' da satışı iki sene _ _ - · •. _ şayanı dikkat ve garip şeyler 
müddetle yasak edilmiştir. 2 6 Av t bulundu: Gizli ve karanlık bir gus os za - odada yere serilmiş bir hasır ---···---

16 Bin Muhacir fer güneşi üzerinde kıymetli bir taht ve 
bu tahtın üzerine çivilerle mıh 
lanmış beş tasvir bulundu. Tas 
virlerden birisi kendisinin, 
dördü de zamanın vezirlerinin 

[*) Kara Mustafa paşa bıı 
adama gazi ve beylerin 
düşmandan aldıkları ganiınet· 

leri takasim vazifesini vernıİf 

ti. Şeyh Mehnıet Lir müddet 

bu vazifeyi yapmış ve olduk 

ça zengin olmuştu. Fakat ve· 
zirin idamından sonra yenideO 
bu vazifeye başlayınca dayılar 
tarafından tutulmuş ve sarıı· 

)'.tn iradesi ile büyücülükle i~· 
tihaın edilerek idam, bir rı· 
vayete göre ihrak edilmiştir· 

Suikasdçılat 
Dün sabah kurşuna 

dizildiler 
, Moskova, 26 ( Radyo ) ..,., 

Lenin'in karısı, müievcffa kO" 
h· 

casmın dostlarının idama ırııı 
kumiyetleri üzerine Stalin neı~ 
dinde teşebbüsatta bulunar~ 
aflarını istemiş, fakat Stal~ll 
reddetmiştir. Mahkumlar, d011 

sa.hah şafakla beraber kt1r' 

şuna dizilmişlerdir. 

-----. -
Italya . ·~ 

Torpitosunda infıl~ 
Cebelüttank, 26 (Radyo) b~ 

Güvertesinde vukubulan 9• 

infilak neticesinde hasara ~~:1 
ruz kalan (Goriça) adlı ftal? 
tor~ıtosu uraya etırı nı 

lstanbul, 25 - Londra bü
yük elçisi Fethi'nin başka 
bir vazifeye nalril ile yerine 

eski adliye vekili Yusyf Ke
mal'in edileceği söyleniyor. 

İzmir ve Aydın'a 
yerleştirilecek 

( Baçtara/ı 1 inci sahifede) 
ilk emrini telakki ettiği zaman 
amacını tayin etmiş ve şeca· 
tle yürümüştü. Bu mukaddes 
günün on dördiincü yıldönü
münü kutlularkcn, Büyük Ön
derin yüksek huzurlarında, 
saygı, sevgi ve minnetle eğilir. 

Kahraman ordumuz ve onun 
yüksek komutanlarını takdis 
ederiz. 

. b ~·ı iştıf· 

--~------------·--------------
---.... ......._ __ 
Başvekil 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
cak olan Başvekil ismet lnönü 
Cumartesi günkü vapurla bu· 
radan hareket edecek ve Pa· 
zar günü lzmir' de bulunacak
lardır. Başvekilimiz, bazı ve· 
killerimiz ve saylavlar refakat 
edecektir. 

Önümüzdeki Perşembe, Cu
martesi ve Pazartesi günleri 
arka arkaya lzmir' e üç vapur 
hareket ettirilecek ve Fuarı 
görmeğe gidecek sabahlan g Ö· 
türecektir. 
General Kazım Di -
rik de gelecek : 
lstanbul 26 (Hususi)- Trak· 

ya genel nıüf ettişi general Ka· 
zım Dirik şehrimize gelmiştir. 
Fuarın açılmasında lzmir'de 
bulunmak üzere Başbakan'.d 
refakat edecektir . 

Istanbul, 25 - Romanya 

ve Bulgaristan'dan yakında 

16 bin muhacir gelecektir. 

Iık vapur Köstence' den bek· 

leniyor. Bunların bir 

lzmir, Aydın ve Söke 

lisine yerleştirılecektir. 

kısmı 

hava· 

• 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

Seneliği 
L. K. Vakfı Semti Cinsi No. 

400 Kıllı oğlu Tilkilik caddesi hamam 254 
150 Kaplan Mustafa Yemiş çarşısı mağaza 40 
84 S. Süleyman Şadırvan altı dükkan 6 

150 Salepçi oğlu Cezayir han mağaza 24 
50 Esnaf şeyhi Arap furun dükkan 62/1 
96 Kıldı · mescit Damlacık ev 15 

115 Hisar Hisar meydanı dükkan 34 
Yukarıda mevkii nevi ve numaraları ve senelik kiraları ya

zılı akarat on gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 4/9/936 cuma günü ·saat onbeştedir. istekli olanların 
vakıflar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 26 31 4 

Milli Emlak müdüriyetindt"n: ~· 
S. No. Lira oO 
421 Burnava Türkmen S. 59 eski 31 taj No. lu ev 2oO 

438 

439 

440 

442 

443 

Buca eski karoça yolu yeni yıkık kemer paradiso 

Buca caddesinde 56 eski 1 yeni No. lu 919 met· (jJ 
re murabbaı tarla 25 cJJ 

Bayraklı taksim S. 18 eski ve tai No. lu ev 50 r:fi 
Bayraklı Mahmut B. S. 6 taj No. lu ev 50 
Alaybey Şadiye yeni şehit Cemal S. 25/27 eski CJJ 

23/ l kapu 23 tai No. lu evin 3/20 hissesi ı 50 
Bayraklı Burnava caddesi 32/34 eski 26/28 tai cjJ 
No. lu dükkan ve ~v 350 

445 Yemiş çarşısında 49 kapu 45 taj No. lu ve sağır O rfJ 
S. 46 eski No. lu mağaza 1~ rfJ 

449 Burnava Türkmen S. 16 eski ve taj No. dükkan 1 

452 Mersinli Halkapınar Burnava C. 8 eski 14 tai oO r/ 
No. lu kahvehane 3

1
5 oO 

453 Alsancak Şahamet S. 16 eski 14 tai No. lu ev i~irı'' 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ve}'~ ddet e 
tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün ırı~. s~'ı 

..11ll 4 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 7/9/936 pazartesi gu 1,rıP 
16 dadır. Alıcıların Milli Emlak. müdüriyetine müracııat 


