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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone şartlan: Seneliği 700, altı ll)lıg.ı 400 kuruş 
He mi ilıiıılar için: .Maarif ceıuiy eti ilfiıınt 

hiirosunn müracaat cclilmclidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

Lil~lJ~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Manş denizinde 
Şimdiye kadar görülme

miş derecede korkunç fır
tınalar hüküm sürmektedir 
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Araplar 

Tekrar taar
ruz ettiler 

Fiati (100) Para 

A vrılınıştır 
-

Çin-Japon müza-

ismet 
de pa 

e resi vi ayetJerin- Kudüs, 20 (Radyo) - Arap· 

l r; dün de İngiliz kuvvetle

rine taarruz etmişler ise de 

püskürtülmüşlerdir. 

kereleri başladı 
--~-----·~------~ • 1 çiftçi erle konuşacak ar Japon generallarından ihtilalci 

Başbakanımız çiftçilerle konuşuyor 
Başbakanımız ismet lnönü, dört defa daha o kadar ge-

dün de Halkcvinde müstah- ıı"şliyebıleceğini ve bakırçay 
sillerlc konuşmuş ve en sonra mecrasının temizlenmesinden 

da valimiz Fazlı Güleç'i uzun SJnra da kurtarılacak olan 

tnüd<let dinlemiştir. Valimiz 110 bin dönüm arazide 

Vilayetimiz dahilinde yüzbin pamuk ekilebileceğini, pam"Jk 
dönüme yakın arazi Üzf"Tinde işinde halka muntazam surette 

Pamuk ekilmekte olduğunu ve kredi açılması lazım geldiğini, 

fakut bu arazinin, kü.-ük Men- pamuk ziraatile iştigal eden 
deres ıslah edildikten sonra her kaza merkezinde mahalli bi 

horsa veya mezad yeri açılmasını 
j müstahsile açılan krediden alı

nan faiz miktarının çok oldu
ğunu ve bunun, yüzde beşe 
indirilmesi muvafık olacağını, 
hususi idarelerin takviyesi la
zım geldiğini, vilayetimiz biit
çcsinin 1 milyon yediyüz bin 
liradan ibaret o'a ı hakiki va
ridatından, yalnız muallim ma· 
aşatına dokuz yüz bin lira ve-

~-~--=ı------~--V olkaniya 
(Kanata) ölü olarak bulundu 

rildiğini, muallimler, her sene. 
terfi ettiklerinden, bu paranın 

gelecek sene bir milyon liraya 

çıkacağını ve halbuki vilaye

timizde , masrafı hususi 
idarece verilerek yapılması 

Vapurunda yangın 
cıktı 
' Napoli 20 (Radyo) - Paler-

modan Amerikaya hareket eden 

Volkaniya vapuru ansızın ateş 

almış ise de çıkan yangın, 

derhal söndürülmüş ve vapur 

yoluna devam eylemiştir. ----··----
Miting 

Ya ak edildi 
zaı uri olan birçok işler için Paris, 20 (Radyo) - Amele 

, 

Çin hududlarında bir nöbetçi neferi 
Nankin 20 (Radyo) - Ja- kittenberi muhakeme 

ponlarla Çinliler arasındaki alınmıştır. 
az para kaldığını, hususi ida- sendikalarının, bugün için ter· müzakereler devam etmek-
reler için mufassal bir rapor tip eyledikleri miting, hüku- tedir. 
(Devamı 4 üncii sahifede) riıetçe yasak edilmiştir. 

--~---mm>- 0 • Japonyanın Nankin sefiri, 

altına 

ltalya 
lngiltereye ce

vap verdi Rusya, itara hk komi- ispanya ihtilalcile ~:E~y~~~:~:yri~e) iki saj:: 

d k 
• ı k Roma, 20 (Radyo) - ltal-

teSİ n en çe 1 ece • M d e d .. .. d generallerinden Tataka ölü ya hükumeti; lngiltere'nin bura - rı a rı onun e olarak bulunmuştur. General sefiri Sir Arik Dermon, Lo· 

katalonyada komünistlere geçen şubatta baş gösteren • karno hakkındaki cevap no• 

~ardım için cebhe kuracaklar Malaga limanındaki hava istas ;_ta_aı_e _iş_tir_ak_e_tm_i_ş _ve_o_va_-_ta_sı_nı_b_ug;;...ü_n _ve_rm_i~şt_ir. __ 

R Londra, 20 ( Radyo ) - Rusya'nın; Katalonya'da Is- yonu dün bombardıman edildi 1\.. ( lJ lırsal Birlik) e Göre 
usya'nın ispanya işlerine panya ihtilalcilerine karşı bir 

adenıj miidahale komitesinden crphc kurmak istediği ve bu 
Çekileceği söyleniyor. Bu mü- sebeple mühim miktarda mü-
na.s ·beti komitenin toplanmı· himınat ve cephane gönder· 
Yacağı bildirilmektedir. diği haber veriliyor. 

!_<üçük Itii A kon-
8e}ri dün dağıldı 

l{onsey gelec~k sene ş atta 
Be grad' da to anacaktır ihtilalcilerden bir müfreze istirahat halinde J 

Cebelütt~rık, 20 (Radyo)- tıkları bildirilmektedir. 
Dün Malaga liın:ınında kain Madrid kapı 1

a ·ına dayana11 
hük iınct hava ista.;yonu; iht i· iht ll 1 ci k ıvvetler 150 bin ki-
l::i,c 1... re aiJ Kannrya 'e Al· şid" r. 
miranla Çervera z rhl. a'" nın Paris, 23 (Radyo) - lspan-

... idı.!etli at.:ş lıii.: ım'arı.ı~ ma 'll )3. ihtı'a~l:ilf'ri ııin ııcşreylcdik-
. ka mıştır. 'ı ıeri bir tebliğe göre, Oviyc-

Her iki gemi, hükumetin do ct"phesinde artık hükumet 

(Ceıııs 1) 7.ı. lılısını da topa kuvvctlcı inden tek bir ferd 

B·· Romanya hariciye nezareti binası 
çUk ~k~~ş, 20 (Radyo) - Kü- de~egelere teşekkür ettiğine 
~d ıtılaf devletlerini alakadar daır mektubu okunmuş ve 

llıU:n ekonomik mes'cleleri hara~e~!i "~l~ı!lar kopm.uştur. 
l akere etmek üzere burada Kuçuk ıtılaf konseyı, ban-

b
0Planan k d.. . 1 . · kalar, posta ve telgraf, turizm, . onsey, un ış erını . . . 
1littni d .. l H . denız naklıyatı işlerınde tam 

,.. Ş ve agı mıştır. arı· b' . "f k l d '"'Ye ır ıttı a a varmış ar ır. 
nez · · · 1 ı,t aretının gı::nış sa on· Gelecek konseyin 1937 se-

til~~da. delegeler şerefine , ve· nesi Şubatında Belgrad' da 
zıyafctte kral Karol un; toplanması kararlaştırılmıştır. 

tutmuşlar ve gemiyi t:ıhr.b t! 

muvaffak olmuşlardır. 
Salamank 20 (Radyo) - İh

tilalcilerden dört kol, Madr ide 
doğru ilerlemekte iken, hüku· 
met kuvvetlerine ait zırhlı treni 
bombardıman etmiş ve tama· 
men tahrip eylemiştir. Esirler 
Madridi müdafaa eden hüku
met kuvvetlerinin pek az ol
duğunu bildiriyorlar. 

Paris 20 (Radyo)- ihtilal· 
cilere ait tayyare filolarının 

hükumet hava kuvvetlerile yap 
tıklan son çarpışmada 8 tay
yare ·düşürdüklerini ve dört 
bombardıman trimotörünü yak· 

kaln.a:nışlır. Aroncu dağında 
ı hiikumet kııvvctlcı inden üçyüz 

1 

ölu Jaha bulunmuştur. --.. ······--
Vapur amelesi 

İcin kabul olu-, 
nan karar 

Cenevre 20 (Radyo) 
Uluslar sosyetesi deniz işleri 

komisyonu, vapurlarda çalı
şanların gündelikleri ile tarzı 
mesaileri hakkındaki kararı, 

ittifakla kabul eylemiştir. Bu 
karar, bütün devletlere bildi
rilecektir. 

Rakamlarla düşündürmek 
Sosyal hayatımızın hergünü, her biri ayrı ayrı üzerinde du· 

rulacak hadiselerle dolu. Kısa bir müddet tetkik sahamızın 
dışındau kalmış olan her hangi bir faaliyet şubesinde alınmış 
olan neticelerle birgün karşılAşınca hayretten kendimizi alamı· 

yoruz. Çare bulunması gereken dertlerde başarılan eserler ka· 

dar bol. Ve elde edilen muvaffakiyetler kadar el uzatılması 

gereken dertlerin de, onları konuşturacak kalemlere ihtiyacı 

var. Bununla beraber, gazetelerimizde memleket mes' elelerine 

verilen yerin azlığı göze çarpacak derecededir. Birçok arka
daşların bu mes'ele bolluğu içinde ne kadar havai ve ehem· 
miyctsiz mevzular üzerinde emek harcadıklarını· gördükçe üzül
memeye imkan var mı? Ancak yalnız mes'elelerin mevcut ol
ması kafi gelmez, onları kavrayacak kapasitelerin ve bu mev
zulara yer verecek hüsnü niyetin de ayni bollukta olması la-
zım .. 

Soma bir nokta daha var. Memleketin birçok sahalarında 
elde edilmiş olan hakikaten öğünmeye değer başarıları anla
tacak izahlar ve rakamlar muharrirlerin el yordamına konulmuş 
olmaktan uzaktır. 

Bir inkişafın tedricı seyrine farkına varmadan şahid olan göz
ler, bu inkişafı iki mukayeseli rakam halinde tesbit eden bir 
istatistik sayesinde bir anda ihata edebilir. Hiçbir izah, hiçbir 
hadise, üzerimizde bugün rakamların yaptığı tesiri yapamıyor. 

Bu ,tibarla gazetelerimizi devamlı surette dokümante etmeğe 
ehemmiyet vermek, bugünkü propaganda zihniyetinin en mü· 
him icaplarından biridir. 

Muharririn emrine rakam vermek, vesika vermek, ona yaza
cağı mevzular hususunda direktif vermek değildir. Sadece, vu
kua gelen hadiseleri, başarılmış işleri ona tesirli bir surette 
duyurmak demektir. Yazı yazanlarımızın bt• ... unkü çalışma şc· 
lrilleri onları vesika peşinde koşmak, istatistik yıllıkları içinde 
saatlerce mahpus kalmak imkanını vermiyorsa, raporlar ve is· 
tatistikler halinde ham bir şekilde devlet dairelerine yığılı ka
lan malUmatı, işlenmiş ve hulasa edılmiş rakamlar halinde her· 
kesin ve bu arada bilhassa onları gerektiği veçhile tefsir ede
cek olau muharrirlerin istifadesine sunmak muvaffak iyetlerimi· 
zin karanlık perdeler altında saklı kalmamasını temin edecek 
en faydalı bir un!urdür . 

Yaşar Nabi 

• 
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Aşk .. Kıskançlık .. Cinayet .. 
- 14 Çeviren: Fethi Y. Er. 

Ayağım kaymıştı. - Albertl 

(Ulusal Birlik) 
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20 Teşrinievvel 93~ 

lzmir 1 inci icra ve iflas 
dairesinden: 

Suphi'ye olan borçlarını 
ödememelerinden dolayı Ra· 
maza!l ve şürekası Kollektif 
şirketinin ve şirket azalarından 
İzmir' de birinci Karantina 
Tramvay caddesinde 505 sa· 

Az kalsın ben de o çuku
ra düşecektim. Korktum. 
Tüylerim diken diken ol
muştu. 

Tüylerim diken diken ol· 
muştu. 

Bu ses çuval içinden kesik 

az rlı 
aca i • """1-.M''..,.Ü haz rla 

il 
dı 

e yılı evde Hakkı, ikinci Karan· 
tina Tiirkoğlu sokağında 30 
sayılı evde Kemal, Bornova'da 
Caddeikebir Beyler sokağında 
41 numaralı evde kasap Hii· 
scyin'in şahsen 10 Şubat 934 
tarihinden itibaren iflaslarının 
açılmasına Ticaret Asliye mah· 
kemesinin 10 Şubat 934 tarih 
ve 934/10 numaralı ilanıile 
karar verilmiş olduğundan aşa· 
ğıdaki hususlar ilan olunur. 

Vücudum yağmurla ıslanmış 
titriyordum. Laboratuvarıma 

doğru yollandım. Daha once 
de söylemiştim; burası eski, 
küçük bir kilise idi . 
Dıvarlarımda gözlerim birşey· 

ler arıyordu. Ne arıyorlardı? 
Bunu ben de bilmiyordum. 

Dıvarlar çıplaktı. Yalnız bir 
kaç yere asılmış derisi yüzük 
kafalar vardı. Yani ölüm ve 
korku .. 
Şamdanı yaktım ve tecrübe 

masamın üzerine koydum. 
Bu masanın üzeri kendi 

icadım olan birçok acayip 

başların bulunduğu yerden 
geliyordu. 

Acaba rüyamı görüyorum, 
diye kendimi denedim. 

Hayır rüya değildi. 

Eğildim ve ellerimi çuvalın 
için daldırdım. Bu esnada 
bir ağzın elimi öpmek istedi
ğini hissedir gibi olmuştum. 

Çok ürktüm; titredim. 
Son bir gayretle bu başı 

alarak masa yanına geldim. 
Onu masa üstünde bırakmış· 
tım. 

Ohl Ne müthiş manzara idi 
o Allahıml.. Korkunç bir çığ· 
lık savurmuştum, bunun üze· 

aletlerle dolu idi. rıne .. 
Dalgın dalgın bir iskemleye Dudakları hala kıpırdayan 

ç§ktüm.. gözleri yarı açık olan bu baş 
Kraliçeyi; öldürülen, kafası Solanj'ın başı idi. 

koparılan "Mari Antuvanet,,i Delirmiştim sanki .. 
düşünüyordum. Üç kere ~ 

Zavallı kadın!. - Solanjl Solanjl Solanjl 
"Tuileries"nin "Vtrsailles in Diye haykırdım. 

Saint "Cloud., nun yaldı;la Bu üçüncü söyleyişte göz-
süslü kuş tüyünden yastıkla- leri açıldı; bana baktı, sonra 
rında yatan başın kiyotinin yaşardı, ruhu uçuyormuş gibi 
keskin bıçağı bir anda yuvar- parladı. Ve ... 
lanmıştı. Evet ve bir daha açılma-

Ne korkunç manzara ya· mak Üzre tekrar kapandı . 
rabbiml Oturduğum yerden deli gibi 

Bütün bunları düşünürken kalktım. Kaçmak istiyordum. 
yağmur da kızın bir kat daha Fakat kalkarken çektim masa· 
artırmış bulunuyordu. takıldı. Bunun üzerine masa 

Bu gürültülere, birdenbire yere yuvarlandı. Şamdan dev-
b?.şka, yabancı bir gürültü rilmiş ve mum sönmüştü. 
nun de karıştığını hissettim. Yere düşen başın yanına 

Yanılmamıştım. Kesik baş- uzandım. Dudaklarım arasına 
ları, başsız gövdeleri foşıyan aldım. Emdim; emdim .. 
araba geliyordu. Ertesi günü sabah işlerimi 
Laboratuvarımın kapısı açıldı. görmek üzere gelen çukurcu
Sı.rsıklam olmuş iki kişi l ( 

ll d 
ar mezarcılar ) beni gece 

e erın e bir çuval olduğu 
halde içeri girdiler. uzandığım yerde buldular. 

Bunlardan lbiri cellatın ya· "Solan}.,ı babasından gelen 
nınğı Sögro öteki de bir çu- mektubu açmakla tanımışlar, 
kurcu idi. ve derhal yakalayıp mahkum 

Bana: etmişler. Gene ayni günde 

- işte alın Müsüyö Lödurü, kiyotine göndermişler. 
alın diye çuvalı uzattı. işe B ana söz söyliyen gözlerini 
yaramıyanları yarın gündüz ·· · B bana diken beni dudakları 
gomerız. u gece gömmeğe 
lüzum yok, sabaha kadar kok- ile öpen bu baş "Solanj,.ın 
mazlar. başından başka birşey de·-

Vahşi bir gülüşle çuvalı ğildi. 
benim önüme bıraktılar. * *,. 

Sonra kapıyı kapatmadan Şarbay sözünü kesince hiç 
dışarı çıktılar. Dışarıdan şid- kimse ağzını açmak için ken· 
detli bir rüzgar geliyordu. dinde cesaret göremiyordu. 
Mumu söndürecekti. 

Arabanın beygirini çözdük- Anlattığı şeyler pek müt-
lerini duydum. Arabayı bıra- hişti. Doktor bile birşey di-
kıp gitmişlerdi. yememişti. 

B 
Genç kadın sararmış ol-

en de onlarla aitmek iste-~ duğu halde yerinden kalkmak 
miştim. Fakat kendimde 0 istedi. Fakat o kuvveti kcn
kuvveti bulamadım. 

Titriyordum. dinde bulamayınca tekrar ı 
oturdu kanapeye gömüldü. . 

Korkudan değil ha!. Komiser söyliyecek birşey 
Bu esnada laboratuvarımın bulamıyordu. Bana gelince; 

bir köşesinden tatlı bir sesin belki bu duyduklarımı bir 
~~ldi~ini duydum: "Albert,, gün anlatırım, yazarım, fikri 
ıyor u. ile bütün teferruatına kadar 
işte o zaman titredim; aklımda tutmağa çalışıyor-

Bu yılki ders planları kak
kında yapılan hazırlıklar için 
bir broşör tanzim edilmiştir. 
Bu broşörde öğretmenleri 
alakadar eden hususatı telhis 
ederek aşağıya yazıyoruz: 

Planlı çalışmak lazım 
Bakı.ınlığın vücuda getirdiği 

beş yıllık çalışma programı· 

nın bi.itün hedeflerini yapabil
mek için öğretmenlerin bu yıl 
her yıldan daha ziyade plan
lı disiplinli çalışmalarına ih· 
tiyaç vardır. Birinci devre öğ
retmenleri yıllık plandan baş· 
ka ünite planı, ikinci devre 
öğretmenleri de günlük plan 
yapacaklardır. 

İkinci devrede verilecek 
derslerden başka yapılacak 
bütün ders müzakerelerinin 
ve yoklamaların sebeplerile 
şekilleri, sorulacak sual ve 
vazifelerin de bu planlarda 
gösterilmesi lazımdır. 

Birinci devre öğretmenleri· 
nin yapacağı ünite planına 
gelince; her haftanın son gü
nü öğretmen bir plan hazır· 

lıyacaktır. 
Öğretmen ünitenin ehemmi

yetine göre kısa veya uzun 
devam ettirebilecektir. Ünite 
tatbik edilirken ortaya çıka· 
mühim mes'eleler bu yapıl m 
ünitenin tatbikini geri b·ra
kabilir. Her ünitenin sonuna 
bir hülasa yapılacak ve alınan 
neticeler kaydedilecektir. 

Bir okulda müteaddit birinci 
ve ikinci sınıflar bulunduğu 

takdirde birinci sınıf ve ikinci 
sınıf veya, diğer sınıf öğret
menleri bir araya gelerek müş
terek çalışmak suretile ünite 
planı yapabilirler. 

Bu çalışmada geçen yıllar· 
da yapılan planlardana da 
istifade edilebilir. Yalnız plan
lar yapılırken noktai hareke· 
tin ne olacağı gösterilmelidir. 
Bu başlangıç noktası hazan 
bir hadise hazan talebe mü· 
şahedeleri gibi şeyler olabilir. 
Fakat bu çıkış noktası mev
zuun bünyesini tayin edecek
tir. Diğer tr.raftan planlar 
birinci devrede topluluğu, 
ikinci devrede de dersler ara· 
sındaki irtibatı açıkça göster
melidir. 

Broşürde bilgi veren ders· 
ler arasında birinci devrede 
hayat bilgisi; ikinci devrede 
de tarih, coğrafya, yurt, tabi
at ve aile bilgisi kabul edil
miştir. Talebe öğretmenin bil
gisi ile beraber gazetelerdeki 
sahibi salahiyet muharrirlerin 
yazı, müşahede ve tetkiklerin· 

den de faydalanılacaktır. 
Öğretmen eline aldığı her 

hangi bir mevzuu işlemek 
için nerelere müracaat ede
ceğini tayin ettikten sonra 
derhal hazırlıkta bulunmak 
zaruretindedir. Planlarda veya 
planlara ilaveten hazırlanacak 
zarf ve dosyalarda, tetkik 
gezintileıini, programları , mü
racaat edilen ve edilecek ki
taplcmn isimleri, cilt ve sahi
fe numaraları, lüzum görülen 
hülasalar, harita ve grafikler 
de bulunacaktır. 

Tahrir 
Talehcnin yazdığı bir tah· 

rir vazıfes :nin tashih işine ge
lince; vazifeleri bütün sınıfın 
çalışma birliği talebe grup
larına tevzi edilerek talebenin 
kendisine hataları bulduru· 
lacakhr. 

Okuma 
Okuma dersinde okunacak 

parçaların izaha muhtaç kı
sımları anlatılacak ve talebe
nin ulu orta sual sormasına 
kat'iyyen meydan verilmiye· 

ccktir. 
Ayrıca yabancı kelimelerin 

ne şekilde izah edileceği de 
kaydrdilccektir. Talebenin 
öğrenmekte müşkül çektiği 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

İzmir' de oturan Mehıned kı
zı Naciye tarafından İzmir' de 
Yapıcı oğlunda lclaliye soka
ğında 2 sayılı evde Ahmed 
oğlu lsınail aleyhine açtığı 
dava üzerine icra kılınan mu· 
hakcıne sonunda: Tarafların 

boşanmalarına ve kabahat İs· 
mail' de olduğundan hüküm 
tarihinden itibaren yeniden 
bir sene müddetle evlenmeme· 
sine ve müşterek iki çocuğun 
velayet hakkının anaları Na
ciye'ye verilmesine ve haftada 
bir gün babaları İsmail' e gös
termesine ve çocuklar· için 
hüküm tarihinden itibaren İs
mail üzerine ayda sekiz lira 
nafaka takdirile bu nafakanın 
aydan aya Is mail' den alınarak 
anaları Naciye'ye verilmesine 
ve muhakeme masrafı olan 
844 kuruşun lsmail'den alın
masına temyiz yolu açık olmak 
üzere lsmail'in gıyabında 12/ 
10/1936 tarihinde karar ve
rilmiş olmakla H. U. M. K. nun 
maddei mahsusasına tevfikan 
tanzim kılınan ihbarname f s
mail'in elyevm ikametgahının 
meçhuliyetinc mebni mahke
me divanhanesine talik edil
diği ilan olunur. 

Albertl.. Dünyada bu adı d bana, tek bir kişi vermişti. um. 1 - 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli 

Y 1 
Sessizliği papaz Mul boz- yaptırılacak ceza evi yapısının 11/10/936 

Bergamada yeniden 
dan itibaren 20 gün ' 

a nız o beni bu isimle d I ğ d 
u: müddet e kapalı eksiltmiye konulmuştur. 

ça ırıyor u. Gözlerim etrafı B l tt ki araştırdı. - u an a ı arınıza ta- 2 - Ka~alı eksiltme 2 ikincitcşrin 936 perşembe günü saat 

Ş d h 
mamen inandım. Aziz şarba- 11 de fzmır bayındırlık direktörlüğünde yapılıp ihales'ı ıcra 

am an er tarafı iyice yım, dedi. Fakat bu işi nasıl edilecektir. 
aydınlatamıyordu. izah ediyorsunuz? 3 M Yürüdüm. - uvakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 

Ç l 
- İzah etmiyorum. Sadece sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teminatlarile teklifnamelerı'nı· 

uva ın yanına yana~mış· anlatıyo 1 b tım. rum · ~e ~yındırlık bakanlığından alınmış ehliyet vesikalarile bir-
Doktor da söze karıştı: l kt h l " ·· d · l Bu kere daha yavaş fakat E 1 e ı a e gunun e tayın ° unan saattan bir saat evveline kadar 
- vet evet nasıl izah k · · · 

d h t 1 ı k 
omısyon reısıne vererek makbuz almaları. 

a a at ı o ara gene ayni ediyorsunuz? Ses tekrar etti: 4 - Bu hususta fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir ha· 

------...;;;.~==-....::...::...-.;;._-----ıııiıl•Iİ(IİİİİAiriiklalsliı iiviiariJlliiiillıillİlyıinidlırlİlıilkidiiiirelikiltllörlllüğliıll' ne baş vurmaları. 783 

kelimeler talebeye kum masa
sında, havada, siyah tahtada 
veya sıra üze!inde ne şekilde 
öğrenileceği de yazılacaktır. 

Temsil ve inşad 
Temsil yapılacağı zaman 

temsil edilecek mevzuun adı 

ve hangi talebeler vazife ala-

cRğı temsil malzeme 

sı tesbit edilecektir. 

ve eşya· 1 - Alacaklıların ve istih· 

Yazı 

Çocukların yazıları uzerın-

de tetkikler yapılarak çocuk· 
ların ne gibi hataları olduğu 
tesbit edilerek bunların da 
öğretilmesi için ne yapılaca· 
/Devamı 4 üncü salıif ede] 

lzınir birinci icradan: 

kak iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden itibaren bir a'/ 
zarfında vesikalarının asıl ve. 

suretlerini dairemize tevdi etnıesıı 
2 - Müflise borçlu buhr 

nanların gene ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde borçla: 
rını bildirmeleri lfö ımdır. Aksı 
takdirde cezaen mesul olacak

lardır. 
3 - Müflisin malları her 

ne suretle olursa olsun o n1al· 
lar üzerindeki hakları mahfuı 
kalmak şartile gene bir a'/ 
içinde daireye getirip tesliıll 
etmeleri lazımdır. Makbul rnıı· 
zereti olmaksızın getirmedik· 

leri takdirde cazai mesuliyete 

uğrıyacaklar ve rüçhan hakla· 

rından mahrum kalacaklard11
" 

4 - ilk toplanma için tayi~ 
edilen 27 /10/936 Sah gün° 
saat onda bu a!acaklıların iı
mir birinci icra ve iflas daire· 
sine gelmeleri, veya vekil gôll~ 
dermeleri, müflislerle müştere 

·11 
borçlu olanların ve kefillerı 
de işbu toplantıda hazır bıı· 
lunabilecr1·leri ilan olu~ 

tapu sici!lile sabit olmıyarılı:' 
rın paranın paylaşmasında; 
hariç kalacakları, fazla malıı· 
mat almak ve müzayedeve İf 
tirak için yüzde yedi buçu1' 
pey akçesi ve 936/1173 sll'/

1 

ile Birinci icra memurluğU113 

müracaat etmeleri ve 0o 2 bıı· 
dellaliye resmi ve ferağ harç: 
larının müşteriye ait buluna· 

cağı ilan olunur. ________________ .;;... _________________ _.,,,. 

Tahir'e borçlu Rıza Tev
fik'in 38 ada 34 parsel sicilde 
kayıtlı Karşıyaka A\aybey ma
hallesinin Şimendifer add esi n
de 83/1, 83/2 eski, 83/3 yeni 
kapı numaralı 233 metre mu· 
rabbaında ve 1200 lira kıy· 
meti muhammineli evin 21/11/ 
936 cumartesi günü saat onda 
fzmir birinci icra dairesinde 
birinci artırması yapılmak 
üzere satılığ çıkarılmıştır. Bu 
artırmada tahmin olunan be
delin yüzde yetmiş nisbetinde 
müşteri çıkarsa ihale olunacak, 
aksi takdirde artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere mü
zayede onbeş gl!n uzatılarak 
7 /12/936 pazartesi günü saat 
onda gene birinci icrada ikiılci 
artı .. ma yapılarak bu artırmada 
en çok artıranın uhdesinde 
bırakıhcaktır. Bu baptaki ar
tırma şartnamesi 6/11/936 ta
rihinde herkes tarafından gö
rülmek üzere icra dairesinde 
asılı bulunacaktır. Bu gayri 
menkul Üzerinde harhangi b · r 
hak iddiasında olanlar yirnıi 
gün zarfında vesaikile birlikte 
daireye müracaat etmeleri la· 
zımdır. Aksi takdirde hakları 

-• 
• ı.t • 
' 1 ~ ~ ,50 ~ /~ 

• ~ • ,/ 

' • // 1 ,50 • ~ 
// 

• (1 • ~ ,50 /~ 

• // ~ • - // 

~ 

Bı·r ve . b' k b"I' . B' k heb' rırsen ın .. azana ı ırsın. ır aybedersen paran dt 
olmamıştır. Hem yu7lerce vatandaşınızı zengin etmiş heJll e 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yiiı~erc 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia cdebihf'· 
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......_Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
~----~~~~-----------------lzmir sulh hukuk mahkeme· 

ıiuden: 01 i vi er ve şüm Fratelli Sperco 
rekası Limited vapur acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
vapur acentasE KUMPANYASI 

"UL YSSES,, vapuru 16 teşri· 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

Davacı Müşerref tarafından 
latanbul'da Arnavutköyü'nde 
Boğaziçi lisesinde son sını
fında izmir'li Mısır'lı oğlu 
Ahmet aleyhine açılan alacak 
davasının yapılan duruşması 
•ırasında M. aleyhe gönderi
len davetiye bilatebliğ iade 
edilmiş ve davetiyedeki müba-

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

nievvelde gelip yükünü tah1iye- DEUTSCH LEVANTE LINIE 
den sonra BURGAS, VAR-

Iİr şerhine nazaran M. aleyhin 
ikametgahı meçhu1 kalmış ol
duğu anlaşıldığından ilanen 
tebligat ifasına karar verilmiş 
olduğundan M. aleyh Ahmedin 
lnahkemenin muallak bulun· 
duğu 7 /11/936 tarihine mü
&adif cumartesi günü saat 
0nda mahkemede hazır bulun-
lnası veya bir vekil gönder
lnesj lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi
rinci teşrine kadar LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"MARONIAN" vapuru 19 
birinci teşrine kadar LOND
RA ve LElTH için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 birinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 bi
rinci teşrine kadar LIVER-

• POOL ve SWENSEA'dan 
Birinci sınıf mutahassıs gelip yük çıkaracaktır. 
Dr. Demir Ali oEuTscHE LEVANTE-LINıE 

/(ı [ "HERAKLEA" vapuru bi-
~ amcıoğ U rinci teşrin ortasında HAM-
ılt ve TenasÜl hastalıklar BURG BREMEN ve AN-
k ~e elektrik tedavisi 
E lllır - Birinci beyler sokağı -
lhamra sineması arkasında 

No.: 55 

VERS'ten gelip yük çıkara
caktır. 

Not: Vurut tarihleri ve va-
purlann isimleri üzerine deği-

Telefon: 3479 şikliklerden mesuliyet kabul 
• edilmez. 

rııı 111, 11111111111111111111111111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

1 IZMIR : 
~ .. .. . . = 
1 lzrnir'in KUL TUR L/SESJ Öğretmenleri; 
m ~En . yatılı-Gündüzlü: Kız Burad~ -1 Ymetlı E k k Ders verırler = 
ı ve r e = 
~ Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü = 
~ Haydar Candan/ar -
~ Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi 
~ dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla 
~ ı.lebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. 
~~- = 
~ ~cuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma-
~ luınat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan akşama 
~k -~ 

6 
adar Kemeraltı.nda ~irinci Beyler, Numan zade sokağında -

~ nunıarada (KÜL TÜR LiSESi) ne müracaatları. := 

\ıı~:;~:~;:ıı ~:ı~;~~:::ı~;ıiı;:,;ııı~ı;ı~:~:~~:ıı:~:ııı:~:ı:;ı;ı;ı;~~;;~;; .. 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak. Büyük Salepçioğlu 
• karşısında 

-~ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

ş· Türk Anonim Şirketi 
y ~~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
~ Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
'Ik ve Leylek Markalannı havi her nevi Kapot bezi 
~~eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

'i' eı~f On No. 2211 ve 3067 
~lgraf adresi: Bayrak lzmir 

NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 21 teşri
nievvelden 25 teşriniev

vele kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"UL YSSES,, vapuru 4 teş
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka
dar AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

" ORESTES,, vapuru 16 
ikinaiteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT-
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VASALAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZIG, CDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND" motörü 30 
birinciteşrinde beklenmekte 
dlup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOT~ 
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LINE 

"ALHENA" vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRALYA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 20 bi
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR· 
SiL YA ve CEZAIR için yük 
alacakbr. 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR· 
SiL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEWANT" motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlon}ardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

FRATELLI SPERCO acenta
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Doktor 1 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 1 

mütehassısı 
lkinciBeyler Sokağı No. 68 

• Telefon 3452 I 

• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilK teşrinc 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" A THEN " vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURGveBREMENi~n 
yükliyecektir. 

"MILOS,, vapuru 29 ilk 
teşrinde bekleniyor, HAM-
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"MANISSA" vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT :H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. 

"AUGUST LEONHARDT" 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
··EXMOOR" vapuru 17 ilk 

teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMlNSTER" vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS" vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER" vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA" vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
Pire tarikile seri seferler 
"EXCALIBUR" transatlan· 

-1 

20 T qrinievvel 936 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.falkapınar 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 ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

IKANDEMlR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

'1--------~~---~~~~~~~ vapuru 23 ilk teşrinde PiRE- TENCE, SULINA, GALAÇ 
den BOSTON ve NEVYORK'a ve BRAILA'ya gidecektir. 

hareket ediyor. S. A. ROY AL HONGROISE 
"EXETER,, transatlantik va· DE NAVIGATION DANU-

puru 6 son teşrinde PiRE' den BIENNE MARITIM 
BOSTON ve NEVYORK'a BUDAPEST 
hare ket edecektir. ..DUNA" vapuru 18 ilk 

"EXCAMBION" transatlan· teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 
tik vapuru 20 son teşrinde NOVISAD, BRDAPEST, BRA-
BOSTON ve NEVYORK'a TISLAVA, ViYANA ve LINZ 
hareket edecektir. için yük alacaktır. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün "SZEGED,, motörü 20 ilk 
PIRE-NEVYORK 18 gün teşrinde bekleniyor, BELGRAD 

NOVISAD, BUDAPEST, BRA-
DEN NORSKE MIDDEL- TISLAVA, VIY ANA ve LINZ 

HAVSLINJE için yük alacaktır. 

OSLO SERViCE MARITIM 
" BOSPHORUS ., motörü ROUMAIN 

24 ilk teşrinde bekleniyor, BUCAREST 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR- •DUROSTOR" vapuru 28 
VEÇ limanlarma yük ala· ilk teşrinde bekleniyor, KôS
caktır. TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

" SARDINIA ,, motörü 16 GALAÇ aktarması olarak BEL· 
son teşrinde bekleniyor, Dl- GRAD, NOVISAD, BUDA
EPPE ve NORVEÇ limanla- PEST, BRATISLAVA ViYA· 
rına yük alacaktır. NA ve LINZ için yük ala-

caktır. 
JOHNSTON WARREN "Vapurların isimleri, gelme 

LINE L TD tarihleri ve navlun tarifeleri 
LIVERPUL hakkında bir taahhüde airi-

ıc DSOMORE" vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, V ARNA, KÖS-

şilmez . ., 
Birinci 

., 
i 

Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 
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Manş denizinde korkunç fırtı- Venedikliler yeniden akılları-

na ar • 
ır üküm sürmekte 

Venedik'te v 
sirini göstedi, 

kua gelen zelzele,Avusturya Tirolünde de te
a ş dezinde birçok vapurlardan haber yok 

sedler yıkılmıştır . ı vapJru batmıştır. pago' da da 120 ev yıkılmış· Viyana, 20 {Radyo) - Ve· 
nedik'te vukubulan zelzele, 
Avusturya Tlrol'unda da akis
ler yapmıştır. (İzbrok) ile 
(Brener) de müteaddid köyler 
harap olmuştur. 

Elingen'de de pek çok za· Venedik 20 ( Radyo ) ttır. Zelzele mıntakasında da-
rarlar kaydedilmiştir. Halk, he· Evvelki gece vukubulan şid· ha başka binaların zarar gör· 
yecan ve korku için bulun· detli zelzele, bugün sabaha dükle~i -söyl~öiy~B~-~bah·:• 
maktadır. kadar kısa fasılalarla tekerrür krre1i;1~denso~;-a: -enkasal: 

Britanya denizlerinde dahi etmiştir. Halk, evlerinden tında kalarak ölenlerin, yir· 

çok korkunç fırtınalar vardır. kaçmış ve açık yerlere iltica mi iki kişiden ibaret olduğu 
imdat işareti vererek deniz or· eylemiştir. Şimdiye kadar ya· tesbit edildi. Yaralılar ise he· 

lan adasında büyük zararlar tasında kalan vapurlar Çoktur. pılan tetkikat neticesinde Be· nüz sayılmamıştır. Zarar, mil· 
olmuştur. Rıhtımlar ve birçok Ronto Drader adındaki posta loko kasabasında 45 ve Al· yonlara baliğ olmaktadır. 

Berlin 20 (Radyo) - Şimal 
denizinde çok korkunç fırtına
lar hüküm sürmektedir. Eliko· 

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

lngilterede faşizm Fransad~ Radika!lar 
dilşmanllğı artiyor umumı ~ongresı 

.. • - . -: • (Briyadiç)te toplanacak olan 
K?mun.ıstler, •. Kınkıston da fa kongre çok mühim olacak 
ŞIStlenD kulubUnU yaktılar Paris 20 (Radyo)- Radikal lunmuştur. Bu müzakerelere 

Londra 20 (Radyo) - in· \ caktır. Bu mühim mes'ele, bir v~ Radik~l. S~syalist .Partileri- ehemmiyet verilmektedir. 

giliz sosyalistlerile komünist- muhtıra ile avam kamarasına nın, 22 Bırıncı Teşrınden 25 Bu sene ders pro-
leri, faşistlere karşı hücumlar· da aksettirilecektir. Birinci Teşrine kadar devam 
da bulunmakta devam ediyor· edecek olan umumi kongreleri gramları nasıl ha-
lar. Dahiliye nazın Con Si· Komünistler, Kingston'da bura siyasal mahafilini çok dü- zırlanack 
mon, Çarşamba günü sosya· faşistlerin bir kulübünü yak· şündürmektedir ~· 
listleri kabul ederek konuşa· mışlardır. Son gelen haberlere göre, Bi- ( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 

ğı, verilecek temrinler ve 
vazifeler kaydedilecektir. D 1 b 

,,,_ .... • ;_. "'\ yariç'te toplanacak olan bu 

lvon e OŞ Belçı· ka kongrede, binlerce kişi hazır 
• • • bulunacaktır. iki Parti, müşte· Hesap hendese 

Hesap dersi hayat bilgisi 
ve diğer bilgi derslerinden 
edinilecek rakamla beraber 

Brüksel sefırını rek halde ve M. Daladiyenin 
dinledi Lokarnodan ayrıldı riyasetinde bulunacaklardır. 

Paris, 20 (Radyo) - Hari· 
ciye nazın M. lvon Delboş, 
bugün bilhassa buraya gelen 
Fransa'nın Brüksel sefiri M. 
(Laruş) u kabul etmiş ve ken
disini dinlemiştir. Sefir, Bel
çika hariciye nazırile yapmış 
olduğu mükalemeler etrafında 
(lvon Delboş) a izahat ver· 
miştir. 

• • • 
Bombay'da 

Arbedeler devam 
ediyor 

Bombay, 19 { Radyo ) -
Müslümanlarla Bodisler ara
sında dün de arbedeler olmuş, 
dört kişi ölmüş ve elli kişi de 
yaralanmıştır. Müslümanlar, 
Bodislere karşı şiddetli hü
cumlar yapmaktadırlar. 
Akşam üzeri yapılan tetki· 

kata göre, ölülerin miktarı elli 
ve yaralıların da 490 kişiden 
ibarettir. 

---··---
Başbakanımız 
( Baştarafı 1 inci salıif ede J 
hazırladığını söylemiştir. 

Başbakanımız, bütün bu hu· 
susatı ehemmiyetle dinlemişler 
ve not almışlardır. 

Başbakanımız, partimiz ta
rafından verilen ziyafet esna
sında da çiftçilerle samımı 
hasbihaller- de bulunmuşlar· 
dır. 

Ziraat bankası direktörü 
Aşkı Naili, pamuk zeriyatı 
etrafında bir rapor hazıriamış 
ve başbakanımıza taktim ey· 
lem iştir. 

ismet İnönü, bu sabah saat 
8,5 da hususi trenle lzmir' den 
hareket eylemişlerdir. Başba· 
kanımız, Manisa' da köylülerle 

•·•·~ · · O. dkC Londra, 20 ( Radyo ) _ nümüz e i umartesi günii temrinler yapılacak hatta mi
sallerin nasıl halledileceği, 
hesap tekniklerinin nasıl öğ
retileceği de tiirlü -misaıI;rı; 
plana geçirilecektir. 

Belçika hükumetinin, Lokar- yapılacak olan toplantıya, M. 
no misakından ayrılmağa Hcryo başkanlık edecek ve o 
karar verdiğ! ve Danimarka gün Fransanın umumi vaziyeti 
ile birleştiği, lson gelen ha· konuşulacaktır. 
berlerden anlaşılmıştır. Bu konuşmadan evvel Fran-

\... ./ sız Harbiye Nazırı, askeri du-
Resim - Elişi 

Kont Çiyano 
Berlin'e giiiyor 
Roma, 20 ( Radyo ) -

İtalya hariciye nazırı sinyor 
Çiyano; refakatinde siyasal 
işler müdürü ile diğer memur· 
lar olduğu halde Berlin'e ha· 
reket etmiştir. Almanya'nın 
Roma sefiri Von Hasel'de 
Kont Çiyano ile beraber Ber· 
lin'e gidiyor. 

İtalya hariciye nazırı, Hit
lerle de konuşacaktır. 

Roma, 20 (Radyo) - İtal
ya hariciye nazırı Kont Çi-
yano'nun Berlin seyahatine 
büyük ehemmiyet atfolunmak
tadır. Kont Çiyano, Alman 
ricalile bütün siyasal mes' ele
ler hakkında müzakerede bu· 
lunacak ve Rus-Fransız mua· 
hedesi etrafında da konuşa· 

caktır. __ _., ..... ·---
Almanya 

lsvicre ile klerning 
, 1 

muahedesi 1yapıyor 
Berlin 20 (Radyo) - Al

manya ile lsviçre arasında 
bir klerning muahedesi ıçın 
müzakerelere başlanmıştır. 
Yapılacak muahede, sene ga· 
yesine kadar müteber ola
caktır. 

hasbihallerde bulunacak ve 
oradan Balıkesir' e geçerek 
pamuk müstahsillerile konuş· 
malarına devam eyliyecek· 
lerdir. 

rumu izah edecektir. 
Söylendiğine göre, kongre, 

çok gürültülü olacaktır. 

Paris, 20 (Radyo) - Finans 
bakanı Vot Oriyol; bugün 
başbakan M. Leon Blum nez· 
dinde yeni büdce, vergilerin 
ıslahı kanunu ile alınacak Fi
nansel tedbirler hakkında uzun 
tetki)cat ve müzakerelerde bu-

Yedi bin 
Avusturya'lı 

and içti 
Viyana, 20 (Radyo) - Bu 

gün, yedi bin Avusturya'h 
cumhur reisi M. (Miklas) ile 
başbakan M. (Şuşning) ın hu· 
zurunda and içmişlerdir. Bu 
törende yirmi bin kişi hazır 
bulunmuştur. Bu esnada tay
yare filoları da uçmakla idi. 

Pfanda evvela resim ve 
elişi mevzuu yazıldıktan sonra 
bunda kullanılacak malzeme 
ve aletler için ne gibi tertibat 
yazılacaktır . 

Jimnastik 
Jimnastik dersinde hareket

ler ifadenin programı, taklidi 
hareketlerin bir şeması, oyna· 
tılacak oyun, nizam hareket· 
leri ve hareketlerin takriben 
ne kadar devam edeceği ede· 
ceği, kullanılacak vasıtalar 
yazılacaktır. 

Musiki 
Öğretilecek ve tekrarlana

cak şarkılar, yapılacak temin· 
lerin cinsleri sözlü ve yazılı 
müzik nota imlasında neler 
öğretileceği ile ders kısmı 
plana kayedilecektir. 

Yukarıda yazdığımız ders 
planları öğretmenlerin çalış· 
masına yardımcı olacak, daha 
emniyetli surette işi başarma· 
sını temin edecektir. 

İzmir Emrazı sariye hastaha-
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 936 mali yılına ait 6 aylık ihtiyacından miktar 
ve tahmini fiatları aşağıda yazılı ekmek ve ilaçların 20 gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. istekliler şartnameleri 
her gün hastahane başhekimliğindan alıp okuyabilirler. Eksilt
me 5 teşrinisani 936 perşembe günü saat 11 de Tepecikte 
emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat
larını nakit ve kıymetli evrak olarak vereceklerin eksiltme 
gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 

Teminatı 
Lira Kr. 

47 48 
157 36 

20 25 30 4 882 
"Tahmin edilen bedeli 

Lira Kr. 
634 

2098 800 

Miktarı 

Kilo 
Cinsi 

6500 1 inci ekmek 
94 kalem ilaç 

nı, iradeleri i toplıyarak 
hücuma kalktılar 

Büyük Ayadimitri burcu yeccğini takdir ettiklerindell 
berhava olunca, mahsurlar ve son bir ümit olmak üzere .~ö:~ 
muhasırlar biran için ne yap- sek çan kulelerinde buyu 
mak lazım geldiğini tayin ve ateşler yakarak alev ve duın80 
takdir edemediler; binlerce ile civardan imdat isterne~e 
ton mikap toprak ve taş başladılar. . 
havaya uçtuktan ve müthiş 42 ve 43 Üncü günler ın;4 

h tad musademelerle geçti. . 
sarsıntı geçtikten sonra, mu a· ı·sı 

üncü günü müşavere mec 1 
• 

sırlar kendilerini topladılar; ı 
akdolunarak ertesi gün uınuıfl ölen ve yaralananlara bakma· r 
bir yürüyüş yapılmasına karıı dan yıkılan kuleye saldırdılar. 

Düşmanda, ilk sarsıntı ge· verildi · p.· 
17 Cemazilahir 1845 10 

çince bütün kalenin baştan ğustos 1055 günü hende~-te 
başa lağımlandığmı ve birer beş top yayılma ateşi yapırıcB 
birer berhava olacağını san- ı. rsr harekete geçilmesine ..::ıı ., 
dılar; müthiş bir korkuya ka· verildi. Fakat topların bil 
pıldılar. Yıkılan kısımdan sağ L 'sı 

anda atılmasına imkan ı 18 
kalanlar, diğer kısım askerleri t p· olmadı; birer birer atılan ° 
şehrin ahalisinin büyük bir lar, yürüyü~ün bir anda 0Iırı81 ' 
kısmı deniz kenarına kaçtılar. t e sına mani oldu· bu sure 

Gaziler, yıkılan kısımdan ' rııt 
düşman umumi bir taa.~ ~o 

içeri girdiler. Tabyadaki düş· yapılacağını hissetti ve bul . 
manları hep kılıçtan geçirdi· kuvvet ve basiretini toplıY9 

ler. Fakat Murad ağanın Ye· rak müdafaaya imkan yokt:ıi 
niçerileri, diğer askerler de Bunun yapılan çok şiddebir 
yerlerinden kımıldamadılar; bu hücum, dört saatlik kanlı it 
bir kısım askeri girdikleri yer- boğuşmadan sonra, ric'at 
de yalınız bıraktılar. Aradan neticelendi. ıı,ır· 
bir müddet geçtiğı halde baş· Bu hücumda kumand&11 'k 11 
ka lağım patlamadığını gören lardan birçoğu ve bine ya ~-
Venedik'liler, akıllarını ve yeniçeri, timar ve zeamet ağ 8 
iradelerini yeniden toplıyarak ları şehid oldu. Hasan ps~ 
mukabil bir hücum yaptılar; ve Murad ağa gibl Yusuf P0• 

işte bu zafer yüzünden kale· şadan sonra en nafiü kuı1'18,8• 
nin bu kısmına giren gaziler, danlar da taş parçalarile ) 

faik düşman kuvvetleri karşı· ralandılar. l ille 
Ayni zamanda kapı ku es ıtl' 

sında büyük zayiatla yerlerine Ali ağa kolu ileri atıldı; Sa tli 
çekildiler: Eğer bu gedikten suncu kolundan da şiddebıl 
içeri girenler takviye edilmiş hücumlar yapıldı. Fakat toP' 
olsaydı, Hanya kalesi ondört taraftaki taarruz da yan 8• 

gün evvel sukut etmiş olurdu. larla ve bilhassa deniz ~e~811 
Bu lağım, Venedik'lilerin rında bulunan kuleden aÇ\8ı 

maneviyatına çok büyük bir ateş bu iki kola da çok zBY 
tesir yaptı; bütün Hanya' da verdi. bİ' 
her duvar altında bir lağım Hücumlar, fevkalade tı· 1 I~ 
mevcud olduğu vehmini hu- inad ve cesaretle yapı ırı ~ef' 
sule getirdi; halk, duvar dip- Hatta, Cezair ve Tunus 85 ?'t 
terinde saatlerce taharriyat terinden bir kısım siper, s~tstl 
ile meşgul oldu! ve çuval kullanmapan açı 

Venedik kuvvetleri, kalenin hücuma geçmişler idi. ar) 
daha fazla mukavemet edemi· (Devamı 11 

,, 

Beyoğlu Vakıflar d·rektörliJ' 
ğünden: . 

(Satılık arsalar) •ö"'ıı 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiinde halen 

deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 

14535 00 1095 00 
~1111' 

Boğaziçi kuruçeşme mahallesind;-1 ı91 
çeşme caddesinde eski 105, yen• 8r~' 
harita No. 2-3242 metre murabbtıı el 

ı 5832 50 1190 00 Bağaziçinde kuruçeşme mahalle vcb8rit
4 

desinde eski 105 yeni 119/3 '}, 
No. lı 3533 metre murabbaı ıırs:ıdefıj# 

Kuruçeşmede bir tarafı tramvay cadde sile mahd0~ 81Jlı11'
11 

kenarında kain sahilhanedcn müfrez ve yukarda mu \uırl~ı 
kıymetlerile mahalle, sokak ve harita numaraları ve rııı ıı 5 e 
yazılı halen kömür deposu olarak kull.anılan iki kıt'a r~s11l1 

mülk olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı 1ar 01111 • 

20/T. evvel/936 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkB g~d: 
tır. İhaleleri 4/T. sani/936 tarihine müsadif çarşaınbB 011~ ~ 
saat 15 te Beyoğlu Vakıflar direktörlüğünde kor:11isy .. orı 1'tıllıJ~ 
yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ıhala~·btJÇ\. 
ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde ye 

1 

1 ıtlıl i! 
.ıisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplar;ıı ~oı11 ., 
tevi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evv_e. 5ııi~~ 
yona tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şera.ıt~eı~'1> 
a.ılamak istiyenlerin hergün öğleden sonra müdüriyeti g10 
mahhilat kalemine müracart eylemeleri. 20-25-30-3 

~I 
Milli emlak müdürlüğünden: ııtııı'8~0 

1~- 10-936 da Bornovada Etyen Varipatiye ait olup 
5 

01• ~ 
iJan edilmiş ev eşyasının satışı geri bırakıldı§'ı ilan olufl 


