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Habeşistan 'da 
Çete muharebeleri devam 

ediyor. İtalya, ordusunu 
geri çekemıyor. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Fiati (100) Para 

Vaziyet, son derece nazik 
ve muğlak görülmektedir 

Fransa'da 
14 Temmuz cumhu

riyet bayramı 
Paris 14 (Radyo)- Fransa

nın her tarafında 14 Temmuz 
Cumhuriyet bayramı kutlulan
maktadır. Cezairde, şenliklere 
dün geceden• başlanmıştır. 
Burada da dün öğleden sonra 
her taraf donatılmıştır. 

lngilizler, Rusya lehine olmak üzeribazı te
mayüllerde bulunmuşlardır. Boğazlar 
mes'lesinde f edakirlık yapamayız Reisicumhur M. Lebrun, bu

gün yapılacak olan büyük ge
çit resminde orduyu teftiş ede
cektir. 

kitanbul 14 (Hususi)- Mon
lrö konferansının, bugün sona 
ermesi kuvvetle muhtemeldir. 
Alakadar mahafil, konferansın 
hiçbir netice vermeden dağı
lacağını ve hükumetimizin ne 
olursa olsun boğazları tahkim 
edeceğini söylüyorlar. 

Son gelen haberlere göre; 

Montrö'den bir görünüş 
İngiliz delegasyonu ile Rusya 
Hariciye Nazırı M. Litvinof 
arasında diin uzun bir konuş
ma olmuştur. Bu konuşmadan 
sonra, İngiliz delegasyonu, Rus
ya lehine olmak üzere bazı 
temayüller göstermiştir. Maa
haza, hükumetimizin, boğazlar 
mes' elesinde hiçbir fedakarlık 

Madritte esrarengiz 

gösteremiyeceği ve memleke

timizin muhafazası noktasında 
çok mühim rol oynayan bu 

işde, tasavvur olunduğun

dan fazla kıskanç davrandtğı 

bildirilmektedir. Vaziyet, son 

derece nazik ve muğlak te

lakki edilmektedir. 

Şenliklerde bulunmak üzere 

Fransa'nın her tarafında yüz 

binlerce halk Parise' gelmiş 

bulunuyor. 
Nazırlar, bugün öğleden 

sonra saat 16 da ıadyol.arda 

söylevler vereceklerdir. Bu 

söylevler, hoparlörlerle Parisin 

her tarafından duyulacaktır. 

Elhamra tiyatrosunda da bü

yük bir müsamere verilecek 

ve bu müsamerede Fransa'nın 

en büyük ricali, familyalarile 

birlikte hazır bulunacaklardır. 

-~-----------~--~-Romanya 
Yeni tayyareler 

ısmarlıyor 
Bükreş, 14 (Radyo) - Ro

manya hava kuvvetleri nazın 
(Krenkal), Fransız tayyare fab
rikalarında tetkikat yapmak 
ve yeni siparişlerde bulunmak 
üzere bugün Paris'e gitmiştir. 

' lngilizler, Filistine yeni-
siyasi bir cinayet den asker gönderdiler 

JU.aicdarın Iid-;;.;r seksen bıçak Yahudi muhaceretinin durciurulacatı ha. 
yarası aldı ve öldü berinin tekzib edi!'!~~:. Arapları kızdırdı , 

Madrid 14 (Radyo)- Kral
cılar lideri Müsyü Kaloveste-
lo' nun ölümü münasebetile 
~rnumi efkar heyecandadır. 
ou hadise, Madrid'de derin 
akisler uyandırmıştır. Kaloves
telo, sivil subaylar tarafından 
,!eceleyin bir desise ile evin-
----~~~~~~~~-

Çin sefiri 
Şehrimize geliyor 

Çin sefiri 
~ı Çin hükumetinin Ankara 

~ısi .. . 1 lek : uç ay mezunıyet e ınem-
~ etıne gidecektir. Ankara
~ii ''\ lstanbul' a gelen elçi, öu 
~:erde Çanakkale' den ge
bı.ı ek şehrimize gelecek ve 
'a~ilda bir miiddet kaldıktan 
~ta Amerika yolile memle-

llt gidecektir. 

den alınmış ve otomobile bin
dirilerek Madrid haricine gö
türüldükten sonra öldürülmüş-
tür. 

Kralcılar liderinin vücudun
da 80 bıçak yarası ve ölümü
nü intaç eden bir kurşun ya
rası vardır. Maktülün cesedi 
Madrid mezarlığında bulun
muştur. 

Gazeteler, hükumetin em· 
rile maktülün ne fotoğrafını 
koymuşlar ve ne de tercümei 
halini yazabilmişlerdir. 

~~-------------5 ur iye 
Arap'ları da nü· 
mayişe başladı 

Berut, 14 (Radyo) - Say
da' da, Fransız'lar aleyhine 
şidddetli nümayişler olmuş ve 
Fransız polislerinin müdaha
lesi üzerine nümayişçiler, Po
lislere ateş etmişlerdir. Bu 
yüzden şiddetli bir müsademe 
vukua gelmiş, Arap'lardan 9 
kişi ağır surette yara!anmıştır. --····----

ltalya 
Medeni kanununu 

değiş tiri yor 
Roma, 14 (Radyo) - ltalya 

hukumeti, yeni kanunu medeni 

Arap ittihadı tahakkuk ediyor 

Mekke' den bir görünüş 
lstanbul, 14 ( Hususi ) - lunması lbildirilmiştir. 

Filistin' de -.: aziyet gene vaha· lstanbul, 14 ( Hususi ) -
met kesbetmiştir. Yahudı mu- Arap devletleri arasında bir 
haceretinin Eylüle kadar mu- ittihad vücude getirilmek üzere 

vakkaten durdurulacağı hak- bulunduğu ve Ağustos niha-

kındaki kaydın tekzib edil- yellerinde Mekke' de bunun 

mesi, Arap mehafilinde asa

biyet uyandırmıştır. Arap li

derleri; son~ kadar mücade

leye karar vermiş bulunmak
tadırlar. 

lngiltere hükumeti, Filistin

de büyük bir ihtilal çıkmasına 
mani olmak için yeniden as
ker göndermiştir. Halen bu
rada 11 tabur lngiliz askeri 
vardır. Malta' da bulunan bir 
tabnra da harekete hazır bu-

ıçın hazırlıklara başlamıştır. 
Bunun için, Fransa'dan adliye 
mütehassısları getirilmiştir. 

için bir kongre toklanacağı 

söylenmektedir. 
Kudüs, 14 (Radyo) - Bu 

hafta içinde vukubulan hadi
selerde, beşi lngiliz olmak 
üzere onbeş kişi ölmüştür. 

Bunlardan başka 41 Yahudi 
ölmüştür. Yaralıların mecmuu 
üçyüz kişiye baliğ olmuştur. 

Araplar, ölülerini alıp gö
türdüklerinden dolayı, bunların 
zayiatını hakiki surette tesbit 
etmek mümkün değildir. Maa
haza bunların da, 120 kişi 
kadar ölü verdikleri söyle
niyor. 

Alm·an ordusu yakında 
manevralar yapaçak -Umumi harpte bulunmuş olan 
eski muharipler de bu ma
nevralara iştirak edecek 

. Marn cephesinde Alman' lar 
Berlin, 14 (Radyo) - Al- hariplerden bir kısmının da 

man ordusunun. yakında ma

nevralar yapacağı ve bu ma
nevralara, umumi harpta ve 
bilhassa Marn muharebesin
de bulunmuş olan eski mu-

iştirak edecekleri söyleniyor. 

Alman ordusu, her gün 
biraz daha yeni silahlarla 
teçhiz edilmekte ve talimlere 
büyük ehemmiyet vermektedir. 

Atatürk Başbakanla 
vaziyeti konuştular ·-·--Cumhuriyet gazetesi, bir ltalyan ga

zetesine ne cevap verdi! 

ü~ler ittifakı! .. 
lstanbul, 14 ( Hususi) -

Başbakanımız General ismet 
lnönü tayyare ile şehrimize 
geldi ve hemen Flurya köş
küne giderek Atatürk' e mü
laki oldu. 

Bu geliş ve konuşma 

nın doğrudan doğruya 

boğazlar mes' elesi ve Avru
panın bugünkü vaziyeti ile 
alakadar olması çok muhte
meldir. 

Bir taraftan boğazlar işi 
müsbet veya menfi son bir 
safhaya girmek üzere iken 
(Devamı 4 üncü sahifede .... -.................................... __ 

C-===·-(_u_ı_us_a_l_B_i_rl_i_k_J_e_G_ö_r_e~::_) 
Memuriyet kapılarında 

Liman idaresinde onsekiz kişilik yeni bazı işler varmış. Belki 
150 ye yakın müracaat vukubulmuş. Bunlardan bir kısmı, ber· 
mutat tavsiyeli olsa gerek. Çünkü her işte, her yerde tavsiye 
almış, yürümüştür. Gerçi bu nesnenin kıymeti çürümüştür anı· 
ma, ne de olsa tehlikelidir. 

Haber alıyoruz ki, bu müracaat ashabı arasında, şimdiki 
halde iş, meslek ve kazanç sahipleri de varmış. Elbette ki bun
lar, daha rahat, daha temiz bir İş bulmak hevesile istidayı 
dayamışlardır. 

Fakat düşünülmek gerektir ki, hak, evvela, işsiz gezen, ha
yatını kazanamıyan ehliyet sahibinindir. Bugün ne lva
tandaşlar var ki, her meşakkata, her cefaya razıdır. tek; ek
mek ve iş bulsun! . 

Bize kalırsa, başka yerde kazançları olup ta bu yere baş 
vuranlar, diğer vatandaşların haklarını ve emeklerini çiğniyor· 
lar demektir. Bunlara, devletin bir müessesesinde yüz vermek 
değil, istidalarını iptal etmek gerektir. işsizlikle mücadele için 
kafa patlatırken bu gibi ahavali de gözönüne almalıdır. 

Çoluk çocuk sahibi, aylarca işsiz kalmış, nefesi kokan, ehil 
ve tahsilli vatandaşlar dururkendiğerlerine iş vermek, hatanın 
en büyüğüdür. 

Keza, şu tavsiye mektuplarını, hatta hiç okumadan sepete 
atmak gibi sağlam iradelere ihtiyacımız vardır. Tesir ve nü
fuzlara kıymet vermiyen, ancak vazifesinin icabını müdrik ida
recilerdir ki, bu suretle hükumet ve kanun otoritesini kurta
racak, rejimi halka sevdireceklerdir. Bu, bırinci planda vir 
avzifedir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
~-------------------------------. . .. . ·. ___ ,..·:,,· .... · ...... ~ .. . . ---1~ 1 Dünyada Olup 

Maça kızı 1 "·· Bitenler 
,~~~~~~~=~.~' Rodolf Valantino-

Nakili KAM/ ORAL 1 nun eşyası satıldı 
.. - 169 - mi Dünyada sayısız kadının 
ı1akascı Kambremer'in Osilvan gönlünü çelmiş olmakla meş-

, hur sinema yıldızı Rodolf 

ailesine mensup olduğu Valantino'nun bir seyahati 
sırasında Torino' da bırakmış 

tahakkuk ediyordu ve ölümü dolayısile Amerika
ya gönderilmemiş olan bazı 

Uşak Antuvan dahi• hayret 
çinde madamın yüzüne bakı
~or ve bir saat evvel sayfiye
len tardettiği adamın, ne su
et Ie bahçeye girdiğini düşü-

1erek kızıyordu. Bunlar ara
mda yalınız madmazel Terez 
akin ve biraz da mütebessim 

foruyordu, güzel kız, en evvel 
öze başlıyarak annesine hitap 
tti : 

- Anneciğim, kabahat bi
um Antuvandadır . Seninle 
<onuşmak arzusunda bulunan 
nüsyüyü kabul etmek isteme
~i, bu zat, avdet eylediği sı· 
ada parmaklıklar arasından 
Jahçede gezinirken beni gör
iü ve sizinle konuşmak iste
.:liğini söyledi. Ben de kapıyı 
llçıp kendisini içeri aldım. 

3eraberce buraya kadar gel
Jik. Salona çıkalım mı? 

Madam Lö Kont, bu sureti 
fadeye karşı, pekçok itirazlar 
~ermeyan etmek niyetinde ol
luğunu gösterir bir vaziyetle 
<mnın yüzüne baktı ve sonra 
nu kırmak istemediğinden 

<oluna geçti ve hizmetçi An
ıvana dn elindeki fenerle yol 
!TÖStermek üzere öne geçme
çini emretti ve: 

- Buyurunuz müsyül 
Dedi. 
Gelen adam madamın bu 

iavete imtisal göstermiş ise 
~e sıkıntılı bir vaziyette bu-
unduğunu saklayamıyordu. 
:ierçe, kızı kurtardığından 
nemnundu. Fakat iç yüzünü 
ilmediği bir maceraya müda

lıale ettiğinden de kendi ken
dine teessüf ediyordu. 

Madam Lö Kont Terez'in 
ıareketinden hiçbir mana çı
ı<aramamakta olduğu cihetle 
ııüteessir görünüyordu. Bu 
sebeple, bu vak'anın neticesi
ıi anlamak ve biran evvel 
<ararını vermek için istical 
diyordu. 

Madam Lö Kont ile km 
.e gelen adam, Lüi'nin tevkif 

dildiği gece oturdukları sa

onda toplandılar. 
Gelen adam, Madam Lö 

Kont tarafından vukubulan 
eklif Üzerine bir koltuğun 
turmuş, söze nereden başlı

acağını düşünmeğ koyulmuştu. 

Madam Lö Kont, meçhul 

tıyaretçiye pek te ümid veri

nıyecck bir tavırla dedi ki: 
- Kimin mülakatile şarcf

ap olduğumu sorabilirmiyim? 
Gelen adam derhal cevap 

erdi: 
- Nam ve unvanım sizce 

amamen meçhuldür, belki de, 
•vinize gelmeğe cür'et etti
rimden dolayı hayret edecek
ııniz, çünkü bir amele parçası 
))maktan başka bir şey de
rılim. ismim, Piyer Kambre
nerdir. Orlean şimendifer 
daresinde makasçıyım. 

Peki; ne maksatla bu
aya geldiğinizi anlıyabilir
nıyim? 

Kambremer, üzerinde otur
nakta olduğu sandalyede 
uz'i hareketten sonra önüne 
>aktı ve biraz sükut etti, söy-

liyeceği sözlere zihnince bir 
mukaddeme tasarlamak isti

yorsa da muvaffak olamıyordu? 
Nihayet, mukaddemeyi fila

nı bırakarak, doğrudan doğ· 

ruya ifadei hal etmeğe karar 
verdi ve dedi ki: 

- Hareketimi , belki de 
münasebetsiz göreceksiniz. Bir 
madde hakkında sizden mallı-
mat istemeğe geldim . Müte
veffa zevciniz M. Lö Kont'un 
valdesini sormak istiyordum. 

Madam Lö Kont, bu söz
lerden son derece hiddetle
nerek cevap verdi: 

- Siz galiba bizimle alay 
etmeğe geldiniz? 

Makasçı, madam Lö Kont'un 
münfeil olduğunu anlıyarak seri 
bir manevra ile dedi ki : 

- Namusumla temin ede
rim ki sizden gayet mühim bir 
madde hakkında taatii efkar 
etmekten başka bir maksadım 
yoktur. Zannmızı değiştirme
nizi çok rica ederim. 

Kainvalideniz madamın ism
0

i 
Jeorjina Osilvan mı idi? 

Madam Lö Kont mütehay
yir biı· halde makasçının yü
züne bakıyordu. O zamana 
kadar mübahasaya karışmamış 
olan kızı Terez de dikkat ke
silmişti . 

Madam Lö Kont, soğuk 
bir ifade ile sordu: 

- Bu suali sormaktan 
maksad ? Kain validemin, bu 
isimle yad edilip edilmeme· 
sinde sizce ne gibi bir ehem
miyet tasavvur olunabilir? 

Kambremer, bu sefer sesini 
yavaşlatarak ve sakin bir hal· 
de cevap verdi: 

- Ne ehemmiyet olabile
ceğini şimdi izah edeceğim; 
Ben bundan birkaç sene ev
vel bir kadın ile izdivaç et
miştim. Bu kadın, müvehhiren 
ölmüş ve beş altı yaşlarında 
bir kızcağız bırakmıştır ki, bu 
gün benim için hayat ve te
selli medarıdır. 

Zevcem, fakir bir işçi idi. 
Validesi de, kendisinden da
ha beterdi. Fakat, validesinin 
validesi, Osilvan namİnda bü
yük bir lrlandalı familyaya 
mensup imiş. 

- lrlanda'da birçok Osil
van familyası bulunabilir. 

- Evet, burasını ben de 
biliyordum. Hatta familyamın 
menfaati ıçın malumat 
edinmekliğim tavsiye edilme
mi~ olsaydı, zevcemin karabeti 

hakkında araştırmalara giriş
meğe hiç lüzum görmiyecek
tim. 

Ahiren kain valdem tara
fından bırakılmış olan eski 
evrak meyanında bütün famil
yası erkan ve azasının isimle· 
rini havi bir şecere buldum. 
Bu şecerede, kain valdemin 
halalarından birisinin, yani bir 
Osilvan'ın, 1819 senesinde 
Jozef (Lö Kont) adında bir 
adamla izdivaç eylediğini ve 
mumaileyhin, o zaman bir 
sarraf nezdinde hizmetkar 
bulunduğunu gördüm. 

Matmazel Terez, oturduğu 

yerden cevap verdi: 
( Arkası var) 

eşyası, dokuz on senedenberi 
birikmiş bulunan muhafaza ve 
sigorta ücretlerinin tahsil edi
lebilmesi için geçen gün satılığa 
çıkarılmıştır. 

Müzayede için konulan ilk 
bedeller yüksek değildir. Me
sela modası geçmiş bir kül 
rengi kostüm 15 liret, bir çift 
at kilotu, 2 liret, on iki men
dil 150 lirettir. 

Fakat bu tahmini bedelle
rin, bugün yaşları ilerlemişler, 
ancak güzel Rodolf'u unut
mamış meçhul sevgilileri tara
fından kaç lirete satın alına
cağını kim bilebilir? 

Karısını satan adam 
Eski Rusya' dan kaçıp Pa

ris' e gelmiş olan bir Rus 
bundan birkaç yıl önce, Vera 
adında bir kadınla tanışıyor. 

Çok geçmeden, eski yurtları
nın hasret ve acısı her ikisini 
birleştiriyor ve arkısm :l n evi~ 
niyorlar. Birkaç yıl saadet için· 

de yaşadıktan sonra, erkek Ve
ra' sının kendisini artık eskisi 

gibis evmediğini, eski anayurd
larma karşı müştereken bes
ledikleri hasret de kuvvetini 
kaybediyor; Mera ezeldenberi 

konuşulan bu "Eski Rusya,. 

laflarından artık bıkıyor. 

Kocanın içine bir şüphe 

giriyor ve karısını müşahede 

altına alıyor. Bir de görüyor 

ki, Veracığı, eski Rus ordusu 

subaylarından bir yüzbaşıya 

tutkundur. Yüzbaşı, aile dos

tudur. Günün birinde, düşünüp 

taŞındıktan sonra aklına bir 
ha) çaresi geliyor. 

Yüzbaşıyı çağırıyor ve ken· 
disine, karısının tutkunluğunu 
açtıktan sonra, onu, 2000 
franga ciro etmeğe hazır 

olduğunu söyliyor. Kadına 
karşı sempati besliyen yüzbaşı 
bu teklifin, üçü bir araya 
gelerek görüşülmesini münasip 
goruyor. 

Karı, koca ve yüzbaşı bir 

toplantı yapıyorlar. Koca ga
yet pratik bir adam olduğu 

için, karısı ile subayın "iki 
arkadaş gibi, bir hafta müd
detle "birlikteı yaşı yarak,, bir 
tecrübe devresi geçirmelerini 
ileri sürüyor. Bu pratik teklifi 
karısı ile subay muvafık gö
rerek heman tatbik ediyorlar. 

Kocanın içinde bir itimat
sızlık fırtınası kapuyor ve ni
hayet anlıyor ki, eski aile 
dostu ile Vera, andlaşmaya 
tamamı tamamına riayet etmi
yorlar. 

Çileden çıkan kocanın etek
leri tutuşuyor ve nefesi polis
te alıyor. Fakat, polise baş 
vurması kendisi için pek ha
yırlı olmıyor. 

Polis işi eline alınca, 2000 
franklık pazarlık ve satış mu
amelesini öğreniyor. Mes' ele 
hakimin önüne geliyor. 

Hakim karı madrabazını 13 
aya hapse mahkum ediyor. 
Vera ile subay ise, hiçbir 
cezaya çarpılmadan yakalarını 
sıymyorlar. 

Lise ve orta mektepler de parasız ley 
li okumak istiyenlere imtihan açlldı 
imtihanlar bir eylülde başlıyacaktır. Maarif 
vekaleti alakadarlara bir tamim gönderdi 
Maarif Vekaleti, Bakanlığa 

bağlı lise ve ortamekteplerde 
parasız leyli olarak okumak 
istiyenlerin seçme imtihanlan 
hakkında alakadarlara bir ta
mim göndermiştir. imtihanlar 
esaslar dahilinde yapılacaktır. 

1 - Seçme sınavları 1 ey
lül 1936 Salı günü saat 9 da 
başlayacaktır. 

2 - Seçme sınavlarına gi
receklerin durumları 29 Ağus
tos 1936 Cumartesi saat 13 
çe kadar kabul edilecektir. 

3 - Seçme sınavlarına gi
receklerin durumları ve gös
terecekleri belgeler direktör-

lerce gözden geçirilecek, ge
rekirse Bakanlıkça araştırma 
yapılacaktır. 

4 - Seçme sınavlarına gi· 
receklerin şu şartları taşıma

ları gerektir: 
A) Türk olmak, 
B) Lise ve Oı la okullar ta

limatnamesinin her sınıf için 

saptadığı yaşlarda bulunmak, 
C) Bedence ve ruhça has-

ta, illetli, sakat ve kusurlu 
mamak, 

D) Okutamıyacak kadar ba

ba - anası fakir olmak, _ 

E) Zekası, çalıkanlığı. ah· 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

Armutludan akçalı emine 
100 lira ve masraf vermeğe 
borçlu Kemalpaşa eski tapu me
muru ölü Malik veresesinden 
kansı ve küçük evlatları Ihsan 
Doğan Niyazi Orhan ve Tur
banın velileri Lemanın muris· 
leri Malikin Ağustos 931 tarih 
ve 39 no.lu tapu senedile 
mutasarrıf bulunduğu Kemal· 
paşanın Meyhane boğazı mev
kiinde sağı fırıncı Turna solu 
yol arkası mukaddema Ömer 
oğlu veresesi halen tahsil me
muru Hüseyin veresesi zevcesi 
hanesi önü yol ile mahdut 
tamamı 1000 lira muhammen 
kıymetindeki hanede seksende 

\akı, talebesi bulunduğu okul
dan alacağı fotoğraflı bir bel
ge ile saptanmak, 

F) Sınıfında kalmış olma
mak, 

.5 - Dördüncü maddenin 
(A) ve (B) parağfları nüfus 
hüviyet cüzdanile (E) parağrafı 
okullara gönderilmiş olan ra .. 
por örneklerine göre sınavın 

yapıldığı okulun bulundu ilin 
hükumet doktoru tarafından 
yapılacak bakı sonunda alına
cak raporla, (D) parağrafı 
uraylardan, köylü ise köy 
ihtiyar heyetlerinden alınacak 

örneği ilişik belgelerle, (E) 
parağrafı okulundan alacağı 
öğretmenler kurulu tutulgasile 
saptanacaktır. 

6 - . Sınavları yapacak olan 
komisyon başkanı usulüne 

olan dilekleri kabul ile şartlar 
taşıyanların adlarını ve hüvi
yetlerini tesbit ederek kendi
lerine fotoğraflı bir belge ve 

herhangi bir yanlışlığa mey
dan verilmemek üzere bir de 
sıra numarası verecektir. Bu 
numarası sınava giren tale
benin her türlü işlerinde kul
lanılacaktır. Ancak bu fotoğ
raflı belgeyi gösterenler sınav
lara kabul edileceklerdir. 

7 - Seçme sınavları her 
ilbayhk merkezinde bulunan 
lisede, lise bulunmıyan yerler-

de ortaokullarda, ortaokul bu

lunmıyan yerlerde kültür di

rektörlüğünde yapılacaktır. 
8 - Seçme soruları her 

sınıf için ayrı, ayrı olmak üzere 
Bakanlıktan gönderilecektir. 

9 - Sınav komisyonları: 

Okullarda okul direktörünün 

kültür dairelerinde kültür 
direktörlerinin başkanlığı altında 

üç öğretmenden teşekkül ede
cektir. Lise ve orta okul bu-

• Ali Rıza 

lunmıyan ilbaylıkta ilk okul 
öğretmenleri veya ilk okul 
ispekterleri komisyonlara alı
nır. Komisyon başkanı gerekli 
görürse komisyon iiyclerini 
çoğaltabilecektir. 

10 - Seçme sınavları (Türk
çeEdebiyat), (Riyaziye), (Ta
rih-Coğrafya) derslerinden ve• 
yazılı olarak yapılacaktır. 

11 - Bakanlıktan gönde
rilecek olan soru zarfları sınav 
komisyonlarınca talebe önünde 
tam saat 9 da açılarak tale
beye bildirilecektir. 

12 - Soruların cevaplan 
bu sınavlar için gönderilmiş 
olan kağıtlar üzerine yazı la· 
caktır. 

13 - Sınav kağıtları ınü

hürlenmiyeceği gibi hiçbir su· 
retle de işaretlenmiyecektir. 

14 - Seçme sınavları ya
pılacaktır: 

A) Soru zarfları açılmadan 
önce komisyon her talebeye 
bir kağıd dağıtacakttr. Müs· 
veddelik kağıd kullanılmıya· 
cakhr. Yalnız Riyaziye sınavı 
için müsveddelik kağıd verı

lebilir. 
B) Her talebe, kendi kağı

dının sağ köşesindeki yere 
adını, sıra numarasını, sınava 

girdiği okulun admı, sınıfını 
yazdıktan sonra komisyonun 

bakımı altında kapayıp yapış

tıracaktır. 
C) Kağıtların köşelerinin 

her talebe tarafından tamamen 
yapıştırıldığı belli olduktan 

sonra saptanmış olan saatta 

zarf başkan tarafından açıla
cak ve sorular komisyon üye· 
sinden biri tarafından tahtaya 

yazılacaktır. 
D) Talebeye dikte ettirilecek 

soru çıkarsa tahtaya yazılmayıp 
doğrudan doğruya talebeye 

yazd ırılacaktır. 
E) Kağıtların her iki tarafı 

16~~sseyi şayıası. sa~ıı?'ak üzere Mücellithanesı· 
muza yed eye verılmıştır. 17 /8/ 

cevaplarla tamamen dolar ve 

yeni bir kağıt lazım olursa 
ikinci kağıt verilecektir. Bir
den fazla kağıtların birbirine iğ· 
nelenmesi, lazımdır. 

936 pazartesi saat 11 de Ke
malpaşa icra dairesinde yapı· 
lacak birinci artırmada teklif 
edilecek bedel muhammen 
kıymetin % 75 şini bulduğu 
takdirde ihale edilecektir. 

Böyle bir bedel elde edil
mediği takdirde müşterinin 
münzemiyeti baki kalmak şar· 
tile artırma 15 gün daha 
uzatılarak 1191936 salı günü 
ayni saatta yapılacak ikinci 
artırmada en son teklif 
edilecek bedel muhammen 
kıymetin °o 75 az olduğu 
takdiree 2280 No.lu kanun 
mucibince halen düşürülen 
borcun taksite bağlanacağı ci
hetle almak isteyenlerin ihale 
vakitlerinde icra dairesinde 
hazır bulunmaları ve fazla iza
hat isteyenlerin bugünden iti
baren açık bulunan şartname
yi görüp tetkik eylemeleri ve 
bu mülk üzerinde bir güna 
hak iddiasında bulunanların 
20 gün zarfında daireye mü· 
racaatla vesikalarını gösterme
leri aksi takdirde tapuda mü
seccel olmayan bu gibi hak 
alacak sahiplerinin paylaşma· 

dan hariç tutulacağını ilan 
olunur. Dosyanın nsmarası 

9331761 dir. 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

F) Sınav için ayrılan saat 
biter bitmez kağıtlar toplana
cak ve kontrol edildikten 
sonra bir zarfa konarak kapa
tılacaktır. 
/Devamı 4 üncü sahifede/ 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

1 - Mezarlıkbaşı'nda 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal 
binası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 
52032 lira 55 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmişti. Mü
taahhidin taahhüdünü ifa etmemesi dolayısilc mukavele fesh~
dilmiş ve idare ile eski mütaahhit tarafından vücuda getirilen 
imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat m·ü
taahhit namı hesabına yaptırılmak üzere açık eksiltmeye kon
muştur. ihalesi 1717 /936 cuma günü saat 16 da İzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

2 - istekliler bu işe ait projelerle imalat ve eksiltme şart
namelerini ve tesbiti delail raporunu hergün vakıflar idare ine 
müracaatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ banka 
mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair musad
dak vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin nıimar veya miihendıs 
olmaları ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve fenni mesuli-
yetlerini kabul ve ifa edecek mütahassıs mühendis veya mimarla 
bütün muamelelerde müştereken mesul olmak üzere çalışmaları 
şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına 
dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak belgeler göster
meğe mecburdurlar. Tashihen ilan olunur. 1-5·9·14 1914 

saadet 
biiyijk 
cakfarı 
Fakat 
den b· t ı, 

rııik ha 
İşte b· il 

ÔğJe 
Baha -
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Biiyük ikramiye çı- 9\I N. V. Fratelli Sp-er-
·~-_.-_.k•ariiiaa-..niiiiie..._aifiiıpm_.al•ı?.__,, W. F. H. Van co V~purAcen-
~·>'Y~~e piya.nkosu çekildi; - Amorti bile yok. Der Zee tası 

bılır kımler bugün - Neden otobüsle gelme-
~~ct içinde kazandıkları din ? . & Co ROY AL NEERLANDAIS 
""JUie ikramiye ile ne yapa- - Başıma gelen felaketi • KUMPANYASI 
~arını düşünmektedirler?. bilsen !.. DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS .. vapuru 13 
d -.atat. büyük ikramiye yüzün· - Neye bana evvelden işa· " TINOS ,, vapuru 7 tem- temmuzdan 18 temmuza kadar 
~ bırçok yarı feci, yarı ko- ret etmedin ? muzda bekleniyor, 11 tem- limanımızda olup ANVERS, 

j•k hadiseler de çıkmaktadır. - Ettim ya .. muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM , ROTTER-
tte bir tanesi ve en tazesi. - Ben sevinçten öyle ya- TERDAM, HAMBURG ve DAM, HAMBURG limanları 

Ô 
• * • pıyorsun sandım.. Herşeyi BREMEN I için yük alacaktır. 

~ı k d liman arına yük ala- CER 8-h 5 e yemeği yerlerken bay ır ım . " ES,, vapuru 27 tem· 
a kansına: - Eyvah ... caktır. muzda gelip 1 ağustosta 

.- Eh ... Dedi. Büyük ikra- Bu sırada şoför: "CHIOS" vapuru 11 tem- ANVERS , ROTTERDAM , 
111

'Yt bugün çekildi! - Bay, taksi sizin hesabı- muza doğru bekleniyor, AN- AMSTERDAM ve HAMBURG 
kansı içini çekti. nıza işliyor .. lkiyüz seksen ku- VERS, BREMEN ve HAM- limanları için yük alacaktır. 

dtf - Ah. Dedi. Kör talih bir ruş oldu. inmezseniz hesap BURG limanlarından yük bo- SVENSKA ORlENT LINlEN 
a da bizi görse.. daha fazlalaşacak. dedi. şaltacaktır. "GOTLAND,, motörü 20 

le Gene yemeğe devam etti- Bay Baha : .. ANGORA,, vapuru 20 temmuzda ROTTERDAM, 
Lr. Karı ve koca düşünüyor- - Margi, bana bir panto· HAMBURG, COPENHAGE, 
14lrd N temmuzda bekleniyor, 25 tem- D I '· ihayet Baha: lon veya pardesü getir. Düş- ANTZIG, GDYN A, GO-
h" "': içimden bir his geliyor, tüm, pantolonum parçalandı, muza kadar ANVERS, ROT· TEBURG, OSLO ye ISKAN-
lt"Yii~ ikramiye her halde bi· ayağa kalkamıyorum, her ta- TERDAM, HAMBURG ve DINAVY A limanları için yük 
h· duşmüştürl Gideyim de rafını açık .. dedi. BREMEN limanları için yük alacaktır. 
~r .tahkik edeyim. Eğer, ik- Evet, Bay Baha bir kaza alacaktır. "VASALAND" :motörü 30 
ın:~e bi~e ~üşmüşse. Oto· geçirmiş, pantalonu her tarafı Temmuzda beklenmekte olup 
~ılle donenm. Sen beni açıkta kalacak şekilde yırtılmış AMERiKAN EXPORT LINES yükünü -tahliyeden sonra 
tö .. dan otomobille geliyor olduğundan mecburi olarak "EXMISTER,, vapuru tem· ROTTERDAM, HAMBURG, 
b:ce evde ne kadar ayna, otomobile binerek eve dön· muzun nihayetine doğru bek- COPENHAGE, DANTZIG, 
d ' kase, pencerelerde ne müştü. Bayan da, kocasını oto- leniyor, NEVYORK için yük GDYNIA, OSLO, GOTE-

"8 ar cam varsa hepsini kı- mobilde görünce büyük ikra- alacaktır. BURG ve ISKHNDINA VY A 
Ga..•n: ~ili bin lira bu.. Bize miye çıktı dedi. Anlaşma veç- limanları için yük alacaktır. 
d butun yeni bir hayat bah· hile evde kırılması mümkün DEN NOSKE MIDDEL- SERViCE MARITIM 
Drf. ne varsa kırmış, geçır- HASLINJE (D. S. A-S ROUMAIN 

tdi ve acele çıkıp gitti. mişti. SPANSKELINJEN) "ALBA-JULYA,, vapuru 30 
Ara * * * Vedi Filcret OSLO ~emmuzda gelip 1 ağustosta 
y da bir saat kadar geçti. OJi • • " SARDINlA 

11 
motörü 20 PiRE, MALTA, MARSIL YA 

tef Baha'nm karısı, pencc· Vler Ve ŞÜ• temmuzda bekleniyor, iSKEN- ve BARSELONE hareket 
en yolun ucuna bakıyordu. edecektir. 

0caa rekas" 1 Lı·mı·ted DERiYE, DIEPPE oONKERK v 1 k k b 1 .. ı otomohillemi, yoksa o cu ve yü a u alır .. 
~·. püklü~ yayan ~1 ge- ve NORVEÇ limanları için ilandaki hareket tarihlerile 

dıye... lçmde derın bir vapur acentası yük kabul edecektir. navlonlardaki değişikliklerden 
lltı vardı. Amman yarabbi Cendeli Han Birinci kor· acente mesuliyet kabul etmez. 

"del.li . bin lira bir defacı ·k· d T 1 2443 SERViCE MARITIM Daha fazla tafsilat almak için 
.. L on. e · ROUMAIN lk' · K d d T h l •1 .. 1 odetlerı'ne du-şse. Ela* lem mcı or on a a mi ve ",, Not: Vurut tarihleri ve va• 

ı.r.r Y•pacalclannı ao"ru'"rlerdı'I, 1 d BUGAREST Tahliye binası arkasında FRA-.. o purlann isim eri üzerine eği· 
., d- - - k DUROSTOR 9 TELLi SPERCO acentasına trj .. ...ı uşunur en birden şikliklerden mesuliyet kabul " n vapuru 
"-"en h 1 d J Ô müracaat edilmesi rica olunur. ir r a ı. ıte karşıdan edilmez. temmuza bekleniyor, K 5- Telefon: 2004;200512663 t:Oınobil geliyordu. THE ELLERMAN LINES LTD. TENCE, SULINA, GALATZ • 

_et .. içinde kocası vardı. " GRODNO ,, vapuru 25 ve GALA TZ aktarması BEL· 

111 ~em de.. Ellerilc bir haziranda beklenmekte olup GRAD, PUDAPEST, BRA-
._1~Şar~tle.r ya.pıyordu. De- LONDRA, HUL için yük 
.: ell b 1 b 1 1 TISLA VA, VIY ANA ve LINZ ı ın ıra i et erine alacaktır. 

~ t etmişti. "MARDINlAN" vapuru 27 için yük kabul eder. 

~an Baha, hemen bir haziranda beklenmekte olup S. A. ROY AL HONGROISE 
İt dya kaptı; tam isabetli LIVERPOOL ve GLASGOW DE NAVIGATION DANU-

arbe ile büyük aynayı için yük alacaktır. 
tnd· d' d BIENNE MARITIM 1 ır ı; on an sonra "DRAGO,, vapuru Temmuz 

tra saldırdı. Evin iç ve ortalarında LONDRA, HUL BUDAPEST 
kınlmamış tek cam ve ANVERS'ten gelip yük " SZEGED " motörü 13 

Oııcfa dı. çıkaracak ve ayni zamanda temmuza doğru bekleniyor, 
, hir n sonra tabakları bi- LONDRA, ve HUL için yük BELGRAD , NOVISAD • 

. er yere fırlattı; hasılı alacaktır. BUDAPEST, BRATISLAVA, 
bu?. kırdı, ~eç.irdi.. .. Şaka " LESBIAN " vapuru 15 ViYANA ve LINZ için yük 
-.. Kendılerme ellı bin Temmuzda LIVERPOOL ve kabul edecektiJ. 

U,,°'- t'tlf iti~arile tam beş SWENSEA'dan gelip yük çı· "Vapurların isimleri, gelme 
Soaı kuruş ısabet etmişti. karacaktır. tarihleri ve navlun tarifeleri 
~Oca kalan çorba kasesini DEUTSCHE LEVANTE-LINlE hakkında bir taahhüde giri-
' sının önünden ve bal· .. SOFIA,, vapuru 25 Hazi· 
h sokağa fırlatarak kır· randa HAMBURG, ve BRE-
.hesine kapılan Bayan MEN'den gelip yük çıkara-

') •ikona geldi: caktır. 
' ~Baha: lzmir sulh hukuk mahkeme-

şilmez . ., 
Birinci Kordon, telefoon 

No. 2007 - 2008 

Kiralık ev 
" 1,·rıcığım .. Kendine gel.. sinden: 
~ ır şey kırma ha,. Diye Karşıyakada Ali Sinan so· Göztepede tramvay caddesine 
~ otomobil içinden bağı- kağanda 31 no. tajlı ve 200 yakın ve elektrik tesisatım 
ll"ll. 1• k ti ' 1 h . havi beş odalı kullanışlı bir """)-.ı ıra ıyme ı o an anenın 
'- N Baha hayretle: Birlik gazetesinin 12 haziran ev kiralıktır. Tutmak istiyen· 
~ tden bir şey kırma 936 tarih ve 720 sayılı nüs· ler gazetemiz idare memuru 
t)'di"~ hasında yazılan ilan muci- Hüsameddine müracaatlan. 

oı. c sonuncu kırılacak hince 1 temmuz 936 çarşamba müddetle artırmaya çıkarılma· 
~tıd" büyük kaseyi de günü saat 15 de yapılan artır· sına karar verilmiş olduğundan 
t bit :n. ıokaj'a fırlattı. mada ziyade pey süren his- mezkur hanenin 28/7/936 salı 
' Q· elı gibi: sedarlardan şerife uhdesine günü saat 14 de lzmir sulh 
~ 'o •ze ellibin lira düştük- ihalei katiyesi icra kılınmış ve hukuk mahkemesinde ya'pıla-

llta.. Cihanı yakmak tayin kılman azamı müddet cak açık artırması sonunda en 
~· •z geliri Diye ba- içinde ihale bedelini vermemiş çok pey sürene kati ihalesi 
~ &,. ve ondan sonra gelen pey yapılacağı ve evvelki ilanda 

~ ~a: sahibide almağa rıza göster· yazılı olduğu üzere % yedi 
' t karıcıtım.. Bize mediğinden ihalenin feshine buçuk pey nisbetinde teminat 

' ; amorti bile yok.. ve icra ve iflas kanunun 133 akçesile daireye müracaatları 

Doktor 
Ali Agih 

-~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~· 
ı BAŞDURAK j 

Hamdi Nlizhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• 
~-------------, lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Jialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

caddesinde F AHRı 

edin? ncü maddesi mucibince 15 gün ilan olunur. 

·~-------..i.iilİİIİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliiiiliiıiii:.m...-~iiiiiii-------------------------------------
l. en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 

rahatsız ue tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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eş çeteleri, ltalyan ordusunun 
im bir kısmını iz' aca başladılar 

a ya arb ~ye nezareti, bazı fırkaları ltalyaya çekmekten vaz 
geç i. Ameleler;memleketlerine dönmek istiyorlar 

/stanbul 74 (Radyo)- Son gelen haberlere göre, Habeşistanm birçok ger/erinde Habeş çeteleri faaliyette bu· 
lunmakta ve ltalgan ordusunun mühim bir kısmım iz'aç eglemektedirler. 

ltalga Harbiye Nezareti, ltalgan ordusunıın bazı fırkalarını ita/gaga çekmek üzere iken, son hadiselerden dolayı 
bu fikirden vaz geçmiş vo mahalli asayişin temini ile Habeş çetelerinin hareketlerini durdurmak için geni ted-
birler almıştır. 

Konturatoları biten ltalgan amelesi, general Graçgani'ge müracaat ederek derhal ltalga'ga dönmek istedikle-
rini bildirmişlerdir . 

1 ......... ... 

• ·t· esko'nun istifası Amerika'da sıcaklar 
Romanya Almanya'ya mı meyledecek, 

Rusya ile mi anlaşacak? 
1000 kişi öldü. Zenginler 

Istanbul 14 (Hususi) - Ro- istifa doğru ise, Romanya, Al· Avrupaya kaçıyor. 
manya Hariciye Nazın M. Ti- man siyasetine meyledecektir. lstanbul 14 ( Hususi ) -

Amerika' da öldürücü sıcaklar 
devam ediyor. Ölenlerin sa
yısı günden güne artmaktadır. 
Dün geceye kadar 7 68 kişi
nin öldüğü bildirilmiştir. Zen· 
ginler, Amerika'dan Avrupa· 
ya hicrete başlamışlardır. 

tülesko'nun istifa ettiği mu· Yani, orta Avrupa'yı ve Bal· 

hakkaktır. Fakat kabul edilip kanları yakından alakadar eden 
edilmediği, yahut bizzat Titü- ycp-yeni b;r vaziyet doğacak· 
lesko tarafından geri alınıp tır. Maamafih, buna verilen 
alınmadığı meçhuldür. Çünk" ihtimal çok azdır. Bilakis bazı 
her kaynaktan ayrı bir haber 
sızmaktadır. Bükreş gazeteleri, Avusturya· 

Bir şayiaya göre, eğer bu Alman anlaşması üzerine, Ro
manyanm Rusya ile bir pakt Alman turya 

Umumi af ilan 
etti 

Viyana 14 ( Radyo ) 
Silizya'nın Almanya ile birleş-

akdetmesi lazım geldiğini yaz· 
maktadırlar. 

--·-~··---
Hindenburg 

Jeplini Nevyork'a 
vardı 

Ncvyork 14 (Radyo)- Hin
denburg Jeplini buraya vasıl 
olmuştur. Jcplin, bugün Al
manya'ya müteveccihen bura
dan hareket edecektir. 

Zabitleri ltalya'da 
lstanbul, 14 ( Hususi ) -

Roma'ya gelen Alman zabit-

leri, ltalyan askeri makamları 
ile temaslara başlamışlardır. 

Haber verildiğine göre, iki 

taraf erkanı harpları, muhte

mel bir harp takdirinde ne 
şekilde hareket edileceği hak
kında noktainazar teatilerinde 
bulunacaklardır. . 

~-~-------.-..~1·~ .. --~----

mesini temin için propaganda 

yapmak suretile Polonya'nın 

dahili işlerine karışan ve or

talığı Polonya aleyhine kıya

ma sevkeden Nazilerden bir 

çoğu tevkif edilmiştir. Avus-

turya, yeni anlaşma mucibince Futbolcularımız Olimpi
dün af ilan etmiş eskiden ya· yada gı·tm· ı·yecekler 
kalanan birçok Naziler serbest 

b_ır_ak_ı_ln_u_şt_ır_. -· lstanbul 14 ( Hususi ) - Futbol federasyonu, Milli takı-
Atafürk basbakanla mımızm son maçlarda iyi bir netice elde dememesinden fut· 

~ bolcularımızı Berlin olimpiyatlarına göndermemeğe karar ver· 
vaziyeti konuştular miştir. Futbol kampı yakında kapanacaktır. 
( Baştarafı 7 inci sahifede) ·• • ..., _____ _ 

dığer taraftan, 1ta1ya'nın da Feci bir otomobil kazası 
ınüzaheretine ve teşvikine is-
tinad ettiği söylenen bir Al
man, Avusturya anlaşması 

doğmuştur.· Fransızlara göre, 
Avrupanın görünüşü, umumi 
harpten evvelki gibidir. 

Müsallah bir üçler ittifakı
na doğru gidilmektedir:Alman· 
ya, İtalya, Avusturya müsellesi. 

Istanbul, 14 ( Hususi ) -
14 tarihli Cumhurryet hazete
sinde bir makale neşreden 
Yunus Nadi,ltalyan'ca Gazeta 
del Popolonun boğaz

lar hakkındaki yazısına bir 

cevap vererek, 12 adalardaki 
ltalyan vazjyctinin bizi hiç 
alakadar etmediğini, boğazla
rın tahkiminin, iddialar hila
fına, boğazlarda seyrüseferi 
emniyet altına alacağını yaza
rak: 

- Biz 12 adadaki İtalyan 
vaziyetinden korkmuyorz. ltal
ya' da boğazların tahkimi ile 
tahaddüs edecek vaziyetten 
endişe etmesin. 

Demektedir. Diğer taraftan 
Yunan gazeteleri, İtalya'nın 
oniki adalardan birisinde 
Alman'lara bir hava ussu 
teşkiline müsaade edeceklerini 
yazıyorlar. 

Boenos Ayres 14 (Radyo) - Dünkü otomobil koşularında 
feci bir kaza olmuş, Fransız şampiyonu madam H'Elenin idare 

ettiği otomobil, halkın bulunduğu sahaya girmiş, 5 kişi ölmüş 
75 kişi yaralanmıştır. Madam Elen de başından ağır yaralıdır. 

·~------•.-.•••1•-. .. -------
Eski muharipler 

-----------~--Ver dun' da sulh için tezdhürat yaptılar. 
Mezarlara çelenkler koydular 

Paris, 13 (Radyo) - Dün Verdon'da büyük sulh tezahüratı 
yapılmıştır. Muharip devletlerin hepsine mensup binlerce sa· 
bık muharip bu tezahürata iştirak etmiştir. 

Tezahürat Mareşal Peten'in riyasetinde ve bilhassa tarihin 
en kanlı harbının olduğu sahalarda yapılmıştır. Ölüler namına 
abide yapılmış, muhitin bütün istihkamları projektörlerle ten
vir edilmiştir. 

Birinci derecede malul, fakat ismi meçhul bir sabık muha· 
rip, bu büyük harpten sağ kalanlara kardeşlik hissiyatını teb· 
liğ etmiştir. Ve 15,000 mezar üzerine çiçekler atılmıştır. Her 
mezar başında süngülü bir asker vardı. Sabık muharipler hep 
bir ağızdan: 

"Burada ve diğer harp sahalarında yatanla, yaşıyanlara sulh 
temini için harp meydanında öldüler; Bunların fedakarlığı ile 
elde edilen bu sulhu idameye çalışmak vazifemizdir.,, Yemini 
tekrar etmişlerdir. Bu sabah, yeniden dini ve her dine göre 
merasim yapılacaktır. 

Paris, 13 (Radyo) - Verdon'da bugün belediye dairesinde 
sabık muharipler toplanmışlardır. Bütün gece, sabık muharip
ler mezarlarda nöbet beklemişlerdir. Bu sabah ta belediye 
dairesinde dostluk tezahüratı yapılmıştır. 

Paris, 13 (Radyo) - Verdon'da yapılan sulh tezahüratına 
15 mille ttcn olmak üzere 25 bin eski muharip iştirak etmiştir. 

1 

Londra'ya hareket eden va· 
purlarda yer bulmak çok miiş
küldür. 

Nevyork 14 ( Radyo ) -

Şiddetli sıcaklardan sonra bu 

gün sürekli bir yağmur yağ

mıştır. Sıcaklar başladığından 

bugüne kadar bin kişi ölmüş
tür. 

Lise ve orta mektep. 
ferde parasız leyli 
okumak istiyenlere 

imtihan acıldı , 
/ Baştara/ı 2 inci sahi/ ede J 

G) Sınava kaç talebenin gir

diği soru zarflarının za

manında açılıp açılmadığı, sı· 
navın nasıl cereyan ettiği bir 
tutulgada saptanacaktır. ( Tu· 
tulga örneği ilişiktir ) 

15 - Türkçe ve edebiyat 
sınavı l Eylül Salı, Riyaziye · 
sınavı 2 Eylül Çarşamba, Ta· 
~ih, Coğrafya sınavı 3 Eylül 
Perşembe günlerinde yapıla
caktır. Sınavların kaç saat 
süreceği soru zarfları üzerin· 
de yazılıdır. 

16 - Bakanlık, numara 
ölçülerini birleştirmek ereğile 
sınav kağıtlarım bir komisyona 
tetkik ettirecektir. Bunun için 
her sınavın sonunda cevap 
kağıtları bir zarf içine kona· 
rak mühürlenecek ve resmiğ 
taahhütlü olarak o gün Orta 
Öğretim genel direktörlüğüne 
gönderilecektir. (Diğer evrak 
okulda kalacaktır.) 

17 - Komisyon başkanı 
son sınav kağıtlarile birlikte 
talebenin adları ve baba ad
larile geçim durumlarını gös
terir bir liste hazırlayarak 
gönderecektir. Bu listede baş· 

kan her talebenin geçim du
rumu hakkındaki kanaatını da 
yazacaktır. (Liste örneği ili· 
şiktik.) 

18 - Yukarıdaki şartlar 
içinde parasız yatı sınavlarını 
kazananların adları gazetelerle 
ilan edilecektir. 

19 - Sınavlarda kazanma 
dereceleri bir olanlardan şe
hid çocukları üstün tutulacak
tır. Bunun için listedeki şehit 
çocuklarının adları kırmızı 
kalemle ayrıca gösterilecektir. 

imtihanlar, 62 vilayetteki 
lise ve orta okullarda yapı la· 
caktır. Leyli meccani imtihanı, 
şehrimizde erkek lisesinde 
yapılacaktır. 

• --::,,l- •• •••• . . :-·· ...: ... t. . 

Sardanapol'un ölümü 
•• 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

- İkinci Kısım: CADILAR KULESi - 47 -
çıktı; sizi katalopsi haline larda haydutluk ile şeref ve 
soktu. Bereket ki sizi kuvveti servet kazanmağa çalışan siıı-
altında uzun müddet tutmak yorların ilticakahı, bir kartal 
istemedi. Siz tabii hepsini veya milan modayı olduğu 
düşündünüz, değilmi? muhakkaktı. 

- Unuutmak.. Madam ki 923 te bu şato harap ve 
beni unuttunuz. Şu halde size meklrük bir halde idi. 
birçok şeyler söylemiş bulu· Umumi harp esnasınJa 
nuyorum. Bari bunla~ işe ya- Monpelye'ye misafir olmuşunı. 
rı) acak mı? Bir Fransız muharriri' bir ge· 

- Evet, yarayacaktır. D. zinti esnasında bu muazzaın 
Armanza'nın şatosunu mükem- v: korkunç ~ato iskeletini gö· 
nıden tarif ettiniz. Bundan runce: 
fazlasını sizden öğrenmek zan- - Bu harabeler halen ki· 
nimca mümkün değildir. Ma- mindir?. Diye sormuştu. 
mafih biz şu halde mağlup Kendisine, eski bir aileye 
vaziyetindeyiz. Eğer (o) iste- mensup olmakla beraber, son 
miş olsa. Sizi elimizde bir derecede fakir düşmüş ihtiyar 
cesed halinde bıraktı Bereket bir kadına aid olduğu söylen· 
ki merhametli davrandı. mişti. Ve, bu muharrir birden 

Komiser, yumruklarını sıktı, bu harabeleri satın almak 
bir hiddetin tesiri altında idi. hevesine diişmüş ve satın nl· 
Ve: makta da müşkülata uğrama· 

- Siz vakıa uyandınız, fakat 
bize en lazım olduğu anda 

herşeyi unuttunuz. Şimdi, Pur·~ 

mişe 'den bize telefon ediyor
lar; Sen Kristofta olduğu gibi 

madmazel Madlen Letarjiuy· 

kusuna dalmış bulunuyor. Bize 

gelince: biz esrar surları önün· 

de kolları bağlı durmağa mah

kum bulunuyoruz. Bereket ver

sin ki, Lena, sizin sayenizde 
bu esrar surlarının d'Asmauza 
nın şatosunun dıvarları oldu· 
ğunu biliyoruz. Fakat bu kor
kunç lspanyol' un bizim but ada 
bulunduğumuzu bildiğine şüp
hem yoktur. Dedi. 

ikinci kısım 
Cadılar kulesi 
1 - Bebek Madlen 

mıştı. 

Bundan bir st•ne sonrıı. 
ikinci bir hevcskfır, Koni 
Hüg d'Armanza bu şa'oyt.1 
Fransız muharririnden satın 

almıştı. Bundan sonra buradıı 
uzun, masraflı bir inşaat devri 
başlamış ve şato yeniden, 
eski halini kayb€tmcmckle 
beraber, oturulacak sekilde .. 
yapılmıştı. 

· ( Arkası var ) ---· .. ·---
lnebolu 

Faciası muhakeme
sine devam edildi 
İnebolu faciası muhakeme· 

sine dün de devam edildi. 
Bazı şahitlerin bulundukları 
yerlerde alınmış olan ifadeleri 
okundu. Şehrimizde bulunaP 
9 şahit te dinlendi. Mevkuf 
bulunan gemi süvarisi Meh· 
met Ali kaptanın tahliyesi ta· 
lehi kabul olunmadı. Mahke· 
me, bazı şahitlerin dinlenmesi 

-<: .. 
ft 

Ve 

Yazın Fransa dahilinde bil
hassa Monpelyer muhidinde 
vakit geçirmek isteyenler Mon
polyeye • Gimyak - Ganj 
muhitinde dolaşmadan, bilhas
sa gilem şatosunun kain bu
lunduğu yerin görmeden dö
nemezlee. Bu şatonun manza
rası Heorlt deresi, boğazları 
görülmekle layıktır. 

~~stosa kaldı. s 
Şube reisli~ A 
ği istiyen ıı Şato tamir edilmiş olmakla 

beraber, eski şeklini ve man
zarasını hala muhafaza etmek
tedir. 

Bu şatonun kendine mah
sus bir tarihi ve birçok riva· 
yet masalları vardır. Bunlar 
arasında da mühim bir dik· 
katlere cazibelere mesken ol
duğu hakkındaki masal veya 
rivayettir. Maamafih orta asır-

• 

subaylar 
İzmir askerlik şubesinden: 
Şube emrinde bulunan ıno 

tekait ve yaş haddini aşmaıll1ş 
şube reisliğine elverişli ve 
dört buçuk sene hizmet ,.dt' 
cek subayların hemen lzoıir 
askerlik şubesine müracaatları 
ilan olunur. 

lzmir vakıflar direktörlii-
ğünden: 

Seneliği 

L. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
120 Hisar Kemeraltı dükkan 254 
200 ,, Kotancılar ,, 12114 
180 11 2 ci belediye .. 4 

240 " 1 " " " 15 
36 ,, Samancı 11 l 1 
60 ,, Palancılar .. 6 

240 ,, 1. belediye ,, 13 
54 Hayrettin paşa Hasan hoca ,, 9 
60 Köprülü F. Ahmet Yol bedestan ,, 39 

300 ,, .. ,, ., mağaza 34 /1 

200 Şeyh bedri Çorakkapu dükkan 265/26' 
96 Ali reis Ali reis ev 2 

200 Emin zade Sandıkçılar mağaza 39/41 

60 Salepçioğlu Gök han depo 4615 
Yukarıda yazılı akaratın açık artırma xe uzaltma müddetl~~1 

içinde isteklisi çıkmadığından pazarliğB' bırakılmıştır. iste~ 
olanların vakıflar direktörlü~ünde toplanan komisyona nıiir9 

caatları ilan olunur. 2153 
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