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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

e lJLlJSAL e M.LeonBlum 
Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone ~artl:ın: Sencli~i 700, altı aylıp 400 kuruş 
Resmi il:iıılur için: .Mnnrif cemi) eti ilanat 

büro una müracaat edilmelidir. 
·• ·; 

.-: ~• :: I 
Türkiye ve İngiltere mu

rahhas/arife görüştüm. En. 
dişe edilecek bir vaziyet Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 

Ba;;ldığı yer: (ANADOLU) Matbaası İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. yoktur diyor. ·· 
Yıl : 3 - No : 817 Telefon: 2776 - Pazartesi - 5 Teşrinievvel 1936 Fiati (100) Rara 

~--------~~------~---

A. Çetinkayanın beyanatı 'ıngiltereden' 
Sayın vekilimiz dün Güzel yalıyı gez- malzemei harbi 

diler, akşam ziyafette bulundular ye ala~~~mışız 

Almanların ilk 
dridnavtu 

---------Isparta-Burdur hattını, ikinçi teşrinde bizzat 
Başvekilimiz ismet İnönü açacak 

Konak • Alsancak tramvay 1 

hattını icap ederse Devlet de
miryolları yapacak. Telefon 
şirketi satın alınıyor. 
Şehrimizde hulu'.lmakta olan 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya 
dün, öğleden evvel otomobille 
Güzelyalı'ya kadar • gitmişler 
ve bir gezinti yapmışlardır. 
Vekil, öğle yemeğini, Alsan
c:aktaki devlet demiryolları 
evinde yemişlerdir. Dün ak
şam, Kültürpark gazinosunca 
belediye tarafından Ali Çetin
kaya şerefine bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Kadıköy su şirketi ile Şark 
demiryollarının satın alma 
müzakereleri başlıyor. Anka
ra radyo istasyonu .. 

Dün, bir muharririmizi kabul 
buyuran sayın Nafıa vekilimiz 
Ali Çetinkaya, gazetemize 
beyanatta bulunmuş, lstanbul
dan başlıyarak Trakya ve Ça· 
nakkalcden lzmirc kadar yap
tığı seyahattan ve tetkikattan 
n.emnun kaldığını, d1ha fazla 
Çalışılması lazım gelen yerler 
İçin emirler verdiğini ve İz
mir vilayetinde mevcut işleri 
gözden geçirdikten sonra, kü- Sayın bayındırlık bakanımız Ali Çetinkaga 
çük Menderes suyu islah ame- deki Aziziye tünelinin inşasını söylemiş ve demiştirki: 
liyatını ve Aydın hattı üzerin· görmekle i~tifa cdec .?ğ;ni Şark demiryollarının satın 

- --------•-- alınması: ispanya reisi cumhuru - Şark demiryollarınm iki 
ay evvel yaptığı umumi his· 

Ortadan kayboldu sedarlar içtimaında, hattın 
işletme imtiyazını Türkiye hü-

-------·~---·~----~~-Kadikste yüz ev berhava oldu. 400 
ihtiltilcı kurşuna dizildi 

ve nereye gittiği de malum 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

kumetine terketmeğe karar 
verdiğini ve murahhaslarını 
tayin ettiklerini hatırlarsınız. 
Bu karar üzerine bu ayın, yani 
(Deva 7U 4 üncü sahifede J 

Bu h~sustaki ~nlaş- Denize indirme inerasimindeM. 
ma ımza edılmek • 

üzere imiş Hıtler ve Alman ricali bulundu 
Belgrad, 5 ( Radyo ) -

Deyli Ekspres gazetesinin 
yazdığına göre, Türkiye 
cumhuriyeti hükumeti askeri 
siparişatının kısmı azamını 

İngilterc'ye yapacaktır. Bu 
hususta Türkiye ve f ngiltere 
hükumetleri arasrnda hazır
lanan anlaşma, bugünlerde 
imza edilecektir. 1 

~ ...1' 
Kral BoriS Alman'larm 10 bin tonluk Doçland kruvazörü: 

, Berlin, 5 (Radyo ) - Al· Şansurtiç adlı gemi, dün Hit· 
--· • ••.,. lerin ve bütün Alman ricalinin 

T h k man'ların inşa etmekte olduk-a ta çı ışının on huzurilc ve muazzam törenle 
'dokuzuncu yı[dönü· ları 26 şar bin ton hacminde- denize indirilmiştir.- ikinci 

ki iki büyük dridnavtından dridnavtın bitmesi de yaliındır. 
mü kut/ulandı ı 
Bulgar kralı B 

0 
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Belgrad 4 (Radyo) - Bul- =y • t f •k S5 
gar kralı Boris'in tahta çıkı- eDI e rl amız; § = - = şının 19 zuncu yıldönümü bu - -

gün bütün Bulgaristanda tesit Karımı Ben o·· ıdu·· rdu·· m!~-= 
edilmiştir. Kral Boris ve kra- _ _ 
)içe ile prens, Harbiye nazın = -· :5 
Filibe'de yapılan geçid resmi· ı= Aşk, Kıskançlık, Cinayet ~ 
ni takip etmişler, gece verilen = illi 
ziyafette kral Boris bir nutuk §§ Her safhası heyecan 1olu olan bu § 
söylemiştir. := _ 

Sofya mabedinde dini ayin- ::: tefrikamızı, bugün ikinci sahif emiz. 1 
de kor diplomatik te bulun· - J b [ k ki k k 55 muştur. - - ae u aca ve zev e o uyaca sınız! a 
Leyli meccani ' 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııl 
İmtihanlan ( ( l.Jlusı.<l Birlik) e Göre 1 

Ankara, 5 (Hususi) - Lise \... .) 

ve orta mektepler için leyli T b•ki • b ki d• • • k 
meccani imtihanlarına girmiş at 1 Dl e e ığımız arar 

ol anların evrakları tetkik edil-
miş ve müsabaka imtihanında 
muvaffak olanların isimleri 
maarif müdürlüklerine bildiril
miştir. 

Musevi yurddaşlarımız mabetlerinde toplanarak güzel bir 
karar vermişler: Türkiye' de oturan bütün Musevilere anadil 

olarak Türkçeyi kabul etmelerini ve bundan başka dil kullan· 
mamalarını tavsiye ediyorlar. --------····.-.+ ..... •rl•--41••-------

Biz, samimi olduğundan şüphe etmediğimiz bu hareketi 

takdirle karşılarken, bir noktayı da tebarüz ettirmeden geç· 
mek istemiyoruz: Yanılmıyorsak, bu karar, musevi cemaatince 

ilk defa olarak verilmiş değildir. Fakat ne yazık ki, yurddaş

lık vazife ve menfaatlerini çok iyi idrak eden bir zümrenin 
bu hususta yaptıkları teşebbüsler ve telkinlerden bir netice 
çıkmamış ve yanlışlığını kendilerinin de kabul ettikleri fili bir 
vaziyet, ayni sakatlıkla devam edegelmiştir. 

~ilis/er mitralyöz başında 
t"<JBorgus, 5 (Radyo) - Mad
ı' : Bilbao ve Malaga şehir
~~~· dün de bombardıman 
let~lıniştir. Satander, tayyar.e· 
I •rı attıkları yangın bomba-

bt;rıın tesirile ateşler içinde 
~~ Unınaktadır. Hükumetçiler, 

~tın Mataga'da ihtilal taraftar

~t.ndan dörtyüz kişi kurşuna 
~11llişlerdir. 

B al li a ll antantı 
Dış bakanları Rüştü Ara
sın riyasetinde toplandılar 
Beynelmilel siyasi vaziyet gözden geçirildi. Hari

ciye nazırları 5 şubatta Atinada toplanacaklar 
Belgrad 5 (Radyo)- Balkan 

antantı daimi konseyi, Cenev· 
re'de Dt!barş otelinde, Türkiye 
Hariciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras'ın riyasetinde top
lanmıştır"' . 

Toplantıya, Yugoslavya'nın 

muvakkat Cenevre murahhası 
M. Poriç, Romanya Hariciye 

Türk'ün milli izzeti nefsine en ağır gelen nokta musevi 
yurttaşların Türkçeye kendi dillerini değil de, bir yabancı dili 
tercih etmek hususunda gösterdikleri ısrardır. Hakikaten Istan· 
bul' un tatlı su frengi havasını yaratan ve umumi yerlerde her 
zaman kulakları bozuk bir Fransızcanın uğultusiyle dolduran· 
ların en fazla bu zümre arasından çıktıkları herkesçe malum 
bir hakikattir . 

Musevi cemaatinin Türkiyedeki en iptidai menfaatleriyle ta· 
ban tabana zıd olan bu vaziyetin mahzurlarını müdrik olan 
Musevi aydınları, şu hakikati çok iyi takdir ederler ki: anti· 
siyonist hareketler koynunda yer bulmamış tek memleket Tür· 
kiye' dir ve Musevilerin oturdukları vatana aykırı bir yabancı 
diliyle konuştukları tek memleket te gene Türkiye'dir. 

Bu garip tezadın, Türk milletinin, kendinden saymak iste
diği çocuklarına karşı gösterdiği alicenaplığa hiç te uygun düş· 
mediğini bilen ve her tahammülün de bir derecesi olduğunu 
bu itibarla onu sonuna kadar zorlamanın doğru birşey olmı· 
yacağını fark eden yol göstericilerin sesini bütün Muı-evi ve 
bilhassa genç Musevi Türklerinin anlayışla karşılıyacaklarını 
ummak istiyoruz . 

~ihtilalci donanma cebelüt· 
~k boğazına hakim bulun

~- kta olup, Fas'tan ispanya· e'' ~/sker sevkine yardım et-b ıttedir. 

Nazırı M. Antonesko, Yunanis· 
tan Hariciye müsteşarı M. Mav
rudis iştirak etmişlerdir. Türk milletinin ölçüsüz müsamahası ve daima, herkese 

karşı, dostç bir itimatla çevrilen güzleri, ona karşı ancak 
sevgiyi ve bağlılığı davet etmek için icap etmez mi? 3 ~~diks'te bir bomba fahri· 

~il ~atlamış, 100 ev berhava 
"rrı ışti r. ... _. 

)\ ~ıs 5 (Radyo) - lspan
"tıaicümhuru M. Azana'nın 
il Madrid'de bulunmadığı 

Türkiye Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya ile Romanya Hariciye 
müsteşarı M. Pavolesko da 
hazır bulunmuşlardır . 

Balkan antantı konseyi, top
lantıdan sonra şu resmi tebliği 
neşretmiştir: 

Balkan antantı hariciye Nazırları 
Belgrad'da toplantı halinde 

·"Resmi tebliğdir: ı kiye hariciye nazırı doktor 
Balkan antantı konseyi Tür- / Dnamı 4 iincü salıifede/ 

Memleketimizde yurddaşla yurddaşın arasını açacak 
bir havanın vücud bulmasını asla arzu etmediğimiz içindir ki, 
büyük bir samimiyet ve hüsnü niyetle bu kısa muhasebeyi 

1 
yapmayı faydalı gördük. 

(ULUS) Y e11ar Nabi 
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Karımı Ben öldürdüm! ,, 'I 

Aşk .. Kıskançh~.. Cinayet.. -.1 - . ' ,: .:.~ ....... ~~ !:.:, ..... 

- l ,...,.. Çeviren: Fethi Y. Er, 
Diye sordu. 1831 yılı Eylülünün 1 inci 

günü, f onten r aux-Rosos da 
bulunan arkadaşım tarafınqan 
ova çağınlmıştım. 

Bu mevsimde ava bayılırdım . 
Ekseriya bir çiftlik sahibi veya 
k ym biraderimin yanma gi· 
derdim. ilk av tadmı bu çift
likte bir tavşan öldürmekle 
tatmıştım. 

Bu çiftlik, compiegne ile 
ı Villers·Cotterets ormanları ara· 
sında idi. Morienval köyüne 
yarım ve Pierrefonds harabe
lerine de bir fersah kadar 

ı uzakta bulunuyordu . 
Çok geniş ve güzel bir yer 

idi, geniş bir ovası da vardı. 
İçinden geçen bir vadinin 

ı her iki yamacında av pek bol 
idi. Arkadaşımın adı Mocguet 
idi. Bütün gün avlanırdık. 

* * * Saat sekize doğru "Fonteh -
ay" e vardım. Benim için ne

' fis bir sofra hazırlamışlardı. 

Sabah beşe doğru ava çıktık. 
Arkadaşımın oğlu, bize iyi 
yerler bildiğini söylemişti. 
Öğleyin bir tavşan ve dört 

keklik kaldırdık. Sağdaki arka 
daşım tavşanı kaçırmıştı. 

Diğer kalkan dört keklik· 
ten ikisini ben vurmuştum. 

Biraz sonra "Brassoire"den 
çiftliğe üç dört tavşan ve on 
beş yirmi kadar · keklik gön
dermiştik. 

Avı çok severim. Fakat 
dolaşmaktan gozum yılar. 

işte önümüze aşmak için ko
caman bir yonca tarlası çık
mıştı. Bu işten vazgeçtim geri 
dönecektim. Arkadaşlarımdan 
ayrılmıştım. 

Dar bir yolda "idim. Bu yol. 
"Sceaux,, şosesine çıkardı. 

l Buradan 'd'(;~~-.. F ;ntenııy" e 
gidilirdi. 

Yanılmamıştım. Bir saat 
sonra Fontenay'ın ilk evlerini 
gördüm. 

Bana güzel görünen bir 
evin bahçesini çeviren duvar 
dibinden ilerliyordum. "Grande 
-Rue" ile birleşen Diana 
sokağına ~eldiğim zaman, 
kilise tarafından bana doğru 
acaip tavırlı birinin gelmekte 
olduğunu görerek, durdum. 
Adamın hali beni şüphelen
dirmişti. Ne olur ne olmaz 
diye çiftemin iki gözünü de 
doldurdum. 

Adam bana yaklaşınca, yü
zünün sararmış, saçlarının ka
rışmış olduğunu gördüm. 

Gözleri hadekalarından fır
lamış gibi üstü-başı, perişan 
elleri kan içinde idi. 

Bana bakmadan yanımdan 
~cçti.. Diana .sokağına sap· 

mıştı. Demin güzel olduğunu 
söylediğim evin kapısı önün
de durdu .. 

Kapı, yeşil boyalı ve üze

rinde de 2 numara yazılı idi. 

Adamın bütün hareketlerini 
gözden geçiriyordum; elini 
çanın ipine uzattı ve hızla 
çalmağa başladı. 

Adamm bu hali, bende bir 
şüphe uyandırmıştı. Beuim 
gibi birkaç kişi de ayni va
ziyette idiler. 

Çanın sesi üzerine, büyük 
yeşil kapının üzerindeki kü
çük kanat açıldı, kırkbeşlik 
bir kadın: 

- O!. Sizmisiniz jakmen? 
Burada ne arıyorsunuz? 

O Gözlnini pencereye dik• 
ıniş olduğu halde sordu: 

- Şarhay evde mi? 
- Evet. 
- Öyle ise Antuvan kadın 

ona haber -veriniz ki, ben ka· 
rımı öldürdüm. Beni hapiaet· 
tirsin, 

Antuvan kadın, bu korkunç 
haberi alınca şaşırmıştı. 

Beni de bir merak sarmış
tı. Biraz ilerledim ve yanına 
vardığım, ıhlamur ağacına 

dayandım. 
Antuvan kadın gözden kay· 

bolmuştu. Her halde, şarba· 
ya haber vermeğe gitmişti. 

Beş dakika sonra şarbay 
gözüktü. 

Arkasında iki kişi vardı. 
Kapının önünde, halk bi

rikmiş, adamın ahvalini me
rakla seyrediyordu. 

(Arkası var) 
• 

lzmir sicilli tica-
ret memurluğun
dan: 

İzmir' de Saman iskelesinde 
ticaret yapan Sokonivakum 
oyl kompani İnkorporeyted 
Izmir şubesi için A. W. Dra
ke 'e verilen vekaletname tica-
ret kanunu hükümlerine göre, 
sicilin 1856 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

T enik imzası 

1 - Vekaletname 
2 - Beyanname 

Umumi No. 8699 
Hususi No. 1043 
Tarih: 17/Temmuz/ 935 

Vekaletname 

. . 

Bilumum alakadaranca ma-
lum olaki: B~n zirde vaziül 
imza, atide "Şirket" tesmiye 
olunan "Sokoni - Vakum Oyl 
Kompani, İnk.'in mührü ve 
şirketi mezkiire reis vekili A. 
F. Corwin ile katibi umumi 
muavini A. T. Doremus'ün 
imzaları tahtında muta 13 Şu
bat 1935 tarihli vekaletname 
mucibince müştereken ve mün
feriden haizi selahiyet vekil
lerinden biri olan Archibald 
V. Walker mezkur vekaletna-
me ile bir veyahut birden 
ziyade vekilleri nasp ve tayin 
etmek selahiyetini haiz bulun
duğumdan ve şirketi mezkiire-

nin Türkiye cumhuriyeti dahi· 
lindeki muamelatı için bir ve
kil nasp ve tayin ve maruz 
zikir vekaletnamenin bana bahş 

ve ita ettiği selahiyetlerden 
zirde derç ve zikrettiğim sela-

hiyetleri vekili mumaileyhe 
tevdi etmeği arzu ettiğim cihetle 
mezkur vekaletnamenin bana 
verdiği selahiyete tevfikan ha
reketle Türkiye cumhuriyeti 
dahilinde bana vekalet etmek 
ve şirketin memleketi mezkure 
dahilindeki umur ve 'muame-
!atı ile menafi ve emvalinin 
emrü idare ve mürakabe ve 
temşiyetini alelitlik deruhte 
etmek ve bu gayeyi kuvveden 
fiile isal etmek için anifüzzlkir 
Sokoni - Vakum Oyl Kumpani, 
lnk. muavinlerinden A. W. 
Drake'yi kendime vekil taıin 
ederim. Şöyleki: 

Vekili mumaileyh şirket mu· 

(Ulusal Birlik) 5 Teşrinievvel 936 

amelatınm icrası için müsaade: 
mahsu~a İ&tihsal etmek üzere 
icap eden müracaatta bulun· 
mak, böyle bir müsaadenin 
alınması için ifası lazım gelen 
muamelat ve hususatın kaffe-
sini veyahut herhangisini yap· 
mak, şirket işleriyle menafii 
ve emvali hakkında hükümetçe 
veyahut devairince lüzum görü
lecek muamelat ve hususatı 
zaman zaman ifa etmek, şirketi 
bilumum hükümet devairi ve 
şuabatı ve hayatı ve milmes· 
ıillik1eri nezdinde temsil eyle· 
mek ve ~irket aleyhine dava
larda mahkeme celpnamelerini 
ve şirkete taalluk eden bilu
mum ihtarnamelerin tebellüğü 
için zaman zaman bir şahıs 

veya eşhas tayin etmek, binalar 
imtiyazlar, muafiyetler ve ruh
satnameler dahi dahil olduk
ları halde şirket muamelatı ve 
yahut herhangi menaffi için· 
mucibi istifade olan herhangi 
gayrimenkulü iştira, isticar ve 
yahut ahar bir surette iktisap, 
bilumum vesikalarla satış se
netlerini veyahut sair senedatı 
veyahut bunların herhangisini 
tescil veyahut tescili esbabını 
istikmal bu gibi hususat için 
iktiza eden beyannameleri, il 
muh~bereleri ve makbuzları 
tanzim, herhangi adili idari ve 
yahut diğer bir makam veya
hut Noter huzurunda isbatıvü
cut, vesaik, def atir ve kuyu
datı müteallikaya imza vaz ve 
şirkete ait veyahut şirketin hak 
kı tasarrufu olan arazi ve em
lakini işgal etmek şirket mua
melatının temşiyet ve rüyeti için 
aslen ve fer'an lazım gelen ve 
yahut icap eden alameti fari
kalarla ihtira beratları, ruhsat-
nameler, muafiyetname ve mü· 
saadeler ve her nevi ve cins 
ruhsatnamelerin şirket namına 
tescili zımnında icap eden bil
umum muamelatı veyahut~bu 

muamelatın herhangisi ıçın 
müracaat ve bunları ifa et
mek şirkete· ait olan veyahut 
şirketçe isticar olunan her 
hangi erazi veyahut ebniyeyi 

:satmamak şartiyle icar etmek 
mumaileyh vekilin maiyetinde ' 
bulunan şirket acentaları ile 
memurlarını istihdam etmek 
ve bunlann sureti daimede 
ve muvakkatada işten el çek'
tirmek veyahut bunları azil 
ve ihraç ve mezkur acentalar
la memurları şirket muamela· 
tının ru1yet ve temşiyetine ait 
bil umum hususatta istihdam 
ve idare etmek şirketin alıp 

sattığı emtea, eşya ve nesne
yi ticariyeyi satmak ve teslim 
etmek, herhangi gümrük ida
resinin talep edeceği beyan
nameler yeyahut tarifeler dahi 
dahil olmak ve fakat bunlara 
münhasır olmamak uzere 
şirkete aid veyahud şir

kete mcrsul emtea, eşya, nes
nei ticariye ve emval ve saire 
için şirket namına makbuz 
itası hususunda iktiza ed~n 

ve yahut münasip olan mua
melatın kaffesini veyahut her 
hangisini ifa etmek, şir)<et 
umur ve muamelatının ruiyet 
ve temşiyeti ve yahut işbu 
vekaletname ile mumaileyhima 
vekillere ita olunan selahiyet· 
lerin her hangisini ifa husu
sunda iktiza eden veyahut 
muvafık olan bilumum masarifi 

ihtiyar ve tediye etmek, herhangi 
banka veyahut mali müessese 
nezdinde banka hisabatı aç
mak, oraya zam.an zaman şir
ket paralarını depozito etmek 
ve bir para tediyesi için şir

kete keşide vr)iahut ciro olu· 
nan ahara kabili devir senet-

ler ve emre muharrer senet· 
lerle havalenar.1deri böyle 
bir banka ve yahut mali mü
essese lehine ciro, allelitlak 
çekleri mübadele, poliçeleri 
ve p~ra tediyesi için ahara-

,E!!Z~~~~cı:c~~Eıii2~Bl".izalmllmSll ....... 

IH~aı::::m::iEift , A "klo edi's~ 
kabili devir sair sencdatı ve 
emre muharrer senetleri k~ 
~ide, icra ve kabul etmek şu 
ıkadar ki bunlar mezkur banka 
ve mali müessese tarafından 
mezkiir banka veyahut mali 
müessese nezdinde o vakit 
mevdu bulunan mebaliği aş
mamak şartile tekmil mebaliğe 
kadar tediye olunacaktır. Me· 

1 
ğerki mezkur banka veyahut 
mali müessese işbu selahiyetin 
geri alındığından haberdar 
edilmiş olmasın, şirketin her 
hangi bir veyahut birden zi
yade şahıstan, ı.müesseselerden, 
cemiyetlerden, şahsiyeti hük
miyelerden hükumetlerden 
veyahut hükumet heyetle-
rinden, devairi icraiye-
sindcn veyahut vasıtalarından 
iıerhangi zaman alacağı olan 
veyahut almağa hak kazanıl
mış buhınan bilumum duy
unatı, nukudu veyahut malları 

talep, istirdat ve makbuz 

AZANA - Bugünlerde istifasından bahsedilen M. Ama· 
noel Azana şimdiki lspanyol cumhuriyetinin cumhurreisidir. 
Kendisi maruf bir muharrirdir. Son zamanlarda ı;iyasetle işti
gale başlamış evvela Harbiye Vekili sonra başvekil olmuştur 
{ 1931 -1933 1 

1936 Şubatındaki intihabatta halk cephesi ekseriyeti namına 
başvekil ve sonra cumhur reisi olmuştur. 

M. Azana'nın güzel eserleri vardır. 

BALKAN OLIMPIYADI- Türkiye, Romanya, Yuna· 
nistan, Yugoslavya ve Bulgaristan Balkan hükumetlerinin her 
sene yaptıklan spor tezahüratına "Balkaniyat-Balkan Olimpi· 
yadı,, denilmekteddir . Arnavutluk nedense bu tezahürata işti· 
rak etmemekte ısrar etmektedir. 

• Balkan Olimpiyatları, sekizinci defa yapılmaktadır. Şimdiye 
kadar altı defa Atinada, bir defa 1934 de Zağrepte, bir defa 
da 1935 te lstanbul'da yapılmıştır. 

AKDENiZ - Cihanın - Büyük olmamakla beraber • en 
meşhur bir denizidir. Afrika, Asya ve Avrupa'nın en güzel 
.yerleri hu deniz sahilinde, beşeriyet tarihinin en büyük, mil· 
!etleri olan Türk'lerin, Yunanlıların, eski Mısırlıların, Finike· 
lilerin ve Romalıların en büyük faaliyetlerine sahne en büyük 
medeniyetlere 50 asırdan beri merkez olmuştur. Bu denizde 
her devletin şiddetli alakası vardır. ~ 

Napolyon, cihan istilasına Hind yolu olan Akdeniz'in şarkı 
kısımlarını işgale başlamakla teşebbüs etmiştir. Trakalfar 
harbı ve Çanakkale harbı en maruf Akdeniz hadiseleridir. 
Akdeniz'in üç kapısı vardır: Çanakkale, Süveyş ve Cebe· 

lüttank. 
Bu üç kapı bugün çok dürst olan iki asil milletin, Türk-

lerle İngiliz'lerin elindedir. 

HANKEO --M-e-r-ke_z_i_Ç_i_n-'i_n_m_e-şh_u_r_v_e-ticari mevkii yü~· 

sek biiyük bir şehridir. Geçen hafta Japon filosu bu şehre b~r 
miktar asker çıkarmıştır. Nüfusu 500,000 kişidir; Yang-Çe-Kı· 
yang nehrinin ağzındadır. 

Japonyanın buraya asker çıkarması sadece tebaasının hay~· 
tını muhafazaya matuf bir' hareket değildir. Japonya, boş Çıo 
limanını daimi surette nüfuzu altında bulundurmak istemek

tedir. 

• r aklflar direktörlü-iz 
ğünden; .. 
Çorakkapıda şeyh Ali camii halı ve diğer eşyası onbeş gu~ 

ve tesviyede ~aruri veyahut müddetle müzayedeye konmuştur. İhalesi 10/10/936 cumartesi 

münasip olan herhangi ve günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin depo· 
bilumum kanuni muamelat ve zito paralarile mahallinde müteşekl<il komisyona müracaatları 

hususata tevessül selahiyeti ka- ilan olunur. 25 30 5 10 

vererek tahsil ve bunlar için 
muteber ve ihticaca salih ih
barnameler ile makbuz ilmü
haberleri ita etmek, mukteti
yatı veyahut müsaadatı kamı
niyeye göre davaları ve mü
nazaaları i~rnme, müdafaa, 
hakeme havale, sulhen tesviye 
ve halletmek, şirket namına 
icra edecekleri bilumum mua
melattan mütevellid dcavide 
müddei, müddealeyh veyahut 
şahsı salis sıfatlarilc adli ve 
idari ~ahakiın ve mecalisin 
bilumum derecatında hazır 
bulunmak bu kabil takipte 
müdafaada hükümde ve itilafta 

zaiyeyi haiz mahakim ve me-
calisin davetiye varakaları ile iskat veyahut ahar bir surette T. C. 
dava ihbarnameleri talep ve tebriye ve bu nevi senedat Resmi gazetenin 
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tebelluğ, şirket lehine olan ve vesaiki icra ve bu bapta 24/9/36 tarih ve 3417 5
. 

herhangi ilam, hüküm ve ka- lazım veyahut muvafık olan yılı nüshasından müstahreçtır~ 
rarın icrası esbabını istik- kaffei muamelat ve hususatı İktısat Vekaleti iç ticare 
mal, şirket aleyhine olan her ifa etmek sclahiyetini haizdirler. umum. müdürlüğünden: ·blİ 
hangi ilam, hüküm ve kararı 17 /T emmuz/935 tarih ve 30 lkinciteşrin 1330 ta_rı de 
kabul veyahut temyiz herhangi Sokoni· Vakum Oyl Kom- kanun hükümleri dairesırı c· 
mahkeme veyahut meclisçe pani, İnk Şark şubesi müh- iş yapmağa izinli bulunan ~ıı: 
talep olunan senedatı ita ve rü ve imza. nebi şirketlerden (Sokoni- ·rı 
herhangi muamelatı kanuniye- Bin dokuz yüz otuz beş kum Oyl Kompani .i~k)h:iı 
d f ğ k h h . senesı' Temmuz ayının on ye- Türkiye umumi vekılı bll en era at etme , er angı 
iflas veyahut tadili tediyat dinci günü tarihile olan bu olduğu selahiyete binae.n de 
kavaninine tevfikan matlubat vekalet zirine mevzu imza şa· kerre müracaatla Türkıy~tt~ 

yapacağı işlerden doğa 
ve müddeiyatı isbat ve iddia hıs ve hüviyeti dairece maru· d l d b hkeoıt' ava ar a, ütün ma re 
olunan herhangi müflis veya- fum Sokoni-Vakum Oyl Kom- lerde müddei, müddeialeyh;,, 
but talili tediyat eden şahısla pani, lnk Şark şubesi müdürü üçüncü şahıs sıfatlarile f9 jf 

veyahut diğer herhangi dain Vokır'in olup ınüvacehemde bulunmak üzere şirketin ()~· 
veyahut dayinlerle herhangi vaz ve münderecatını tamamen şubesi direktörü A. W. 1111 

tesviye veyahut tasfiye icrası kabul ve ikrar eyledikten ke'yi şirketin Türkiye ~1rı:1},jl· 
dahi dahil olmak üzere bu sonra noter kanunun 67 nci vekilliğine tayin eylediğt01 ~· 
bapta iktiza eden herhangi ve maddesine tevfikan tasdik dirmiş ve lazım gelen evra 
bilumum umur ve hususatı ifa ettim. vermiştir. ,. .. .. ıere 
etmek, teminat olarak irae /T 1935 ·ı Keyfiyet kanunı huku(11·1Itttl 17 cmmuz tarı 1 muvafık görülmüş olmakla 
olunan emvali menkule ve T. C. Beyogw lu dördüncü 

k 1 olunur. 
gayri men ·u e ipoteklerini vesair noteri Mithat Cemal Kuntay 1057 
teminatı almak ve kabul etmek resmi mührü ve namına S. 
ipotek muamelesi yapmak ve Orman imzası. 
bunları herhangi bir şahısa Umumi No. 10406 

J 

veyahut eşhasa devretmek, ha- Hususi No. 2/246 
cız ve müsadere muamelatı işbu vekaletname suretinin 
yapmak, mezkur ipoteklerle dairemize mübrcz Beyoğlu 
sair teminatı müzayede ile ve dördüncü noterüğinden tas-
mezkfır ipoteklerin veyahut dikli nüshasına ve dairemizce 
sair teminatın natık bulunduk- bugünkü tarihle haricen müb-
1 .. n menkul ve gayri menkul rez dosyamızda alıkonulan 
malların alelusul furuhtu ile nüshasına uygun olduğu tas-

Umumi No. 10401 
Hususi No. 2/245 tjb· 
işbu suretin dairemize :ııb' 

rez aslına ve dosyasında Jııf1 
fuz ve mübrizi tara~I1 kBtı 
imzalı nüshasına muta ıl ,,aı 
tasdik kılındı. Bin dok0f sf 
otuz altı yılı Teşrinie"ve 
nın ikinci Cuma günÜ· 1936 

2 T. e""el 
T. G. . ~ı1lif1 

izmir ikinci noterı M· veyahut suveri saire ile infaz dik kılındı. Bin dokuz yuz 
ve kanunun bu kabil ipotek- otuz altı yilı Teşrinievyel ayı- Erener. 
lerle teminata mutasarrıf ve nın ikinci Cuma günü. Tasdikli 

·dı'f· 'bl 
nusha aslı ,g~5 

mafik olanlara elyevm bahşet- 180 kuruşluk pul 
tiği veyahut bundan böyle 2 T. evvel 1936 
bahşedeceği bütün selahiyet- T. C. İzmir ikinci noteri M. 
leri istimal ve icra bu gibi Emin Erener resmi rnühürü ve 
ipoteklerle teminatı ibra ve E. Erener imzası. 

3/t0/9J 
30 kuruşluk pul ·oııfet 

T. C. İzmir sicilli to~·hortl 
~ ın 

memurluğu rcs~ı as•· 
ve F. Tenik unı 

olına< 
tiın 
rik e 
tvra 
!evdi 
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CürmüMe 
-·-Talimatname k 

' 
ş 

almıştır. T 
aynen ya 

olrnadığına dair icabeden he· e asliye ceza daireleri ve 
kirn raporlarını izhar ve teda· Müddeiumumi muavinleri bu-
tik ettirerek suçlunun diğer lunan yerlerde C. Müddeiu· 
CVrakile birlikte mahkemeye mumileri tarafından kanunun 
!evdi eder. 1 intizam ve sür'atli takibi için 

daimi nöbet usulü tesis edilir. 
39 - Bu talimatname:Em· 

36 - Duruşmanın bir cel· 
lede bitirilmesi esastır. Ka· l 
~Uni zaruretler dolayısile dava niyet işleri umum müdürlü· 
lk celsede hükme iktiran ğile, umum Jandarma kuman· 
tdecek bir vaziyete girmediği danlığının yazılı mütaleaları 
lakdirde mahkeme işi en ya· nazara alınarak tanzim edil-
tın bir celseye talik eder. miştir. 
c. Müddeiumumilerinin umu- Zabıt varahası 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 DEUTSCH LEVANTE LINIE 
LONDRA HATTI "ANGORA" vapuru 21 ey· 

"DlDO" vapuru 29 eylüle lülde gelip HAMBURG BRE· 
kadar LONDRA ve HULL MEN ve ANVERS'ten yük 
için yük alacaktır. çıkarmıştır. 

"DRAGO" vapuru 30 ey- " KYPHISSIA ,. vapuru 6 
lülde LONDRA, HULL ve Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
ANVERS'ten "gelip yük çıka· Bci. teşrine kadar ROTTER· 
racaktır. j DAM,. f-:lAMBURG ~e BRE-

"LESBlAN,, vapuru 9 bi- MEN ıçın yükliyecektir. 
· · t · k da LONDRA "GERA,, vapuru 15 ilk teş-

rıncı eşrıne a r 

HULL 
. . ..k l kt rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 

ve ıçın yu a aca ır. kadar, ROTTERDAM, HAM· 
"MARONIAN,, vapuru 19 BURG ve BREMEN için 

birinci tcşrine kadar LOND- yükliyecektir. 

Fratelli Sperco vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 1 birinci teşrinde gelip ROT· 

KUMPANYASI TERDAM, HAMBURG, BRE· 
"HERMES,. vapuru 30 ey· MEN, COPENHAGE, ıGO· 

lülde gelip 5 birinci teşrine TEBURG, OSLO ve iSKAN .. 
kadar ROTTERDAM, AMS· DINAVYA limanları için yük 
TERDAM ve HAMBURG 
için yük alacaktır. 

"CERES,. vapuru 2 birinci 
teşrinde gelip yükünü tahliye· 
den sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE ıçm 
yük alacaktır. 

"SATURNUS,. vapuru 11 
birinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM , AMSTERDAM , 
ve HAMBURG için yük ala
caktır. 

"CERES" vapuru 21 birinci 

alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,. vapuru 25 
eylülde gelip MALTA, MAR· 
SILY A ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

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

alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA 

o 

~ı. usule müracaat edebilecek
ıctı işler haricinde kalan da· 
b~lar derhal inkişaf edebilecek 
lt halde bariz delillerle 

•• • 
numunesı 

1 - Suçun mahiyeti 
2 - Suçlunun hüviyeti, ad· 

llıahkemeye sevkcdilmiş ola- resı, yaşı 

RA ve LEITH için yük ala- '' A THEN " motörü 26 ilk 
caktır. teşrinde bekleniyor, 3 son 

LIVERPOOL HATTI teşrine kadar ROTTERDAM, 
"DRAGO" vapuru 7 birinci HAMBURG ve BREMEN için 

tcşrine kadar LIVERPOOL ı yükliyecektir. 

teşrinde gelip 25 birinci teş
rine kadar ANVERS, ROT -
TERDAM , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"SARMACJA,. motörü 2 

birinci teşrinde doğru AN· 
VERS, DANTZIG ve GDYNIA 
limanları için yük alacaktır. 

'ağı gibi şahidlerle ehlihibre 3 - Mağdurun hüviyeti, 
~c mağdurun mahkemede ha· adresi, yaşı 

ve GLASGO\V iç.in yük ala- AMER~IK_A_N_E_X_P_O_RıııııiıııT•LINES 
caktır. . NEVYORK SVENSKA ORIENT LINIEN 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasmd& 
FRATELLI SPERCG acentu· 
sına müracaat edilmesi rica 

lır bulundurulmalarını temin 4 - Şahitlerin hüviyeti,ad-
~ecek süratli ve sıkı hüküm- 1ı resı, yaşı 
er vazedilmiş olduğundan 5 - Suçlunun yakalandığı 
~un mahkemelerin işi ikinci ~ saat 
~lsede behemehal neticelen· 6 - Suçun işlendiği yer 
1rrnek imkanına malik olaca- 7 - Suçun işlendiği tarih 
~nt göz önünde tutarak ikinci 8 - Suçun maddi sübut t talikten bahsetmemiştir. delilleri 
lau~~nla beraber ikinci bir 9 - Vak'a mahallinde su· 
lıkı sureti katiyede tecviz çun işlendiğine dair 

~lın~diğini kanun sarahaten görülen izlerin mahi-
e ıfade etmiş değildir. yeti 

~ C. Müddt iu numis"Je mah- I Bu zabıt varakası huzuru
~:ltı.~ler kanunun sıkı ve sür'atli I muzda tanzim edilerek mün-
~kuınlerini tamamile tatbik deriçatına vakıf olduktan son-
l erek ancak pek istisnai ı . 
'lalle d k ld kl ra ımzalanmıştır. . r e ve mustar a ı arı 
akdird ·k· · b. t 1.k .. Zabıta memuru Zabıta memuru 
t e ı ıncı ır a ı a mu- S 
~at etmelidirler. uçlu Suçtan zarar gören 
~ 37 _ Meşhud suçta suçu Şahit ~a?it Şahit 
~ ta?er işliyenlerle bunları U.uı 
litç ışlemeğe teşvik ve azmet
~ enler veya işlenmesine yar
~ıttı Ve müzaheret edenlerden 
~~Üz yakalanmamış olanlar 
~ kında da kanun hükümle
~ tatbik olunur. Ancak meş-
~d suç faili olarak yakala
~ mahkemeye sevkedilen· 
dq <ien başka şahıslar hakkın· 
1~ llladdi veya manevi işti
\ij sebebile bu kanun hü· 

Kiralık Ev 
Köprli tramvay dur:ak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira· 
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 bi- "EXAMİNER,, vapuru 26 
rinci teşrine kadar LIVER- eylülde NEVYORK'a hareket 
POOL ve SWENSEA' dan edecektir. 
gelip yük çıkaracaktır. "EXMOOR., vapuru 17 ilk 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK ve BOSTON için yük 

"HERAKLEA,. vapuru bi· alacaktır. 

rinci teşrin ortasında HAM- "EXMINSTER., vapuru 30 
BURG BREMEN ve AN- ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
VERS'ten gelip yük çıkara· YORK ve BOSTON için yük 
caktır. alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği· 

şikliklerden mesuliyct kabul 
edilmez. • 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı · 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

·-=ızıı1tıııııı..-

P l R F AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,. vapuru 
9 ilk teşrinde PIRE'den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

"EXCAL1BUR,. vapuru 23 
ilk teşrinde PİRE'den BOS
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PlRE-BOSTON 16 gün 
PİRE-NEVYORK 18 gün 

•:31 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS,, motörü ha

len liıPanımızda olup HAV· 

t~ lerinin tatbiki duruşma 
ırı . 

~ cıye kadar yakalanınaına-
tı y·· .. d d 

BAŞ DURAK 

RE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,. motörü 22 
~ uzun en ma deteıı im-
~ıııl'lsız bir hale girerse hakla

da umumi usul tatbik olu-
lt. ş . h .. 

H mdi· Nüzhet ilkteşrin<le bekleniyor. HAV
RE, DIEPPE, DÜNKERK, 
ANVERS, DiREKT ve NOR-

"HEMLAND,. motörü 29 

eylüle beklenmekte olup ROT· 
i'ERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DANT
ZIG, GDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanlan için yük alacaktır. olunur. 

"VASALAND,. motörü 13 Telefon: 2004/2005/2663 

~!il il il Ull lfllllf 111111111111111111111111:111111111111 lf lllf fitil llllllHllllll 111111111111111, 

i IZMIR ~ = .. .. . . = 
.~ lzmir'in KUL TUR LiSESi Ô~retmenleri ~ 
EE En . Yatılı-Gündüzlü: Kız Burad~ § = Kıymetlı E k k Ders verırler =: 
§§ ve r e § = Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü E; 
=: Haydar Candan/ar = 
§ Orta ve lise sınıflanna talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi -
= dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla ~ 
§§ talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. ~ 
§!§ Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma-= -lümat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan akşama -= kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında g§ 
=: 6 numarada (KÜLTÜR LiSESi) ne müracaatları. _ 
= Derslere Birinciteşrin·:ı onbeşinci günü başlanacaktır. = 
~llll lll lllllllllllllllll lll lll lllllll l l l llllll l l l l lll l l l l l l l l l il l li 111111111111111111111111111 ~ -IZMI 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

~ u ıza ata gore sonra· 
t Yakalananlar duruşmaları 

Sıhhat Eczanesi VEÇ limanlarına yük alacaktır. Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

'k' edilmek üzere bu kanun
L 

1 kısa ve seri hükümler 
~ıte . 
' sı.nde mahkemeye iddia· 
~ e ıle sevkedilirler. Fakat 
fıttı.ışrna bitmiş olursa bunlar 
t,ıuıni usule göre takip edi-

Yalnız taze temiz ve ucuz 
çeşitleri satar. 

ilaç. ve tuvalet ARMEMENT H. SCHULDT Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
HAMBURG Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 

~~~~~-~· .. =-E-:E~~===~~~~-· ı imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu-
"DUBURG., vapuru halen catına faiktır. 

m~~~~l!!!~~·-i!!ltllill limanımızda olup ROTTER- Telefon Noe 2211 ve 3067 
~ıııııııııııımııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ıv~ ~~~ ;;k ~t~:uRG liman· Telgraf adres.: Bayrak lzmir 

~~8 - Zabıtaca yakalanan Türk Hava Kurumu = KHEDIVIAL MAiL LiNE 1 
~ti senin ayni giindc C.Miid- - P" "ABOUKIR., vapuru 30 ey· NHVISAD , BUDAPEŞTE , GRAD, NOVISAD, BÜÖ~ 
llııu:ın~misine götürülmesi vt! - Q gosu = lül öylen sonra hareket ede·· BRA TISLAVA, V1YANA ve PEST, BRATISLA VA VlYA-
~tı arafından da gene o - 21 . . "b b ·ı ti . l - cektir. PORT-SAiT, HAYFA, LINZ için yükliyecektir. NA ve LINZ için yük ala-
i '!Sorguya c. Müddeiumu- = ıncı tertı l e erı satı ıyor - caktır. 
i/e mahkemenin daima fa- 6•nc• keşi e 11-1 -936 dadır- BEYRUT ve iSKENDERIYE JOHNSTON WARREN LlNE CANADİAN PACIFIC STE-
~;te geçecek bir halde bu- =B.. ..k .k . 200 000 1 · .k. .. - için yükliyecektir. LTD.-LİVERPUL AMSHIP L TD, 
~~a ~rulınasını icap ettirir. uyu ı ramıye ' ıra l ı mu- = S. A. ROYAL HONGROİSE " KENMORE" vapuru 27 
ttilaı .. rniiddeti haricinde ve kafat el/işer bin liradır.Ayrıca 30,000 DE NAVIGATION DANU- eylülde BURGAS, VARNA, QUEBEK ve MONJREAL 

R ı için her hafta LIVERPUL'dan 
~· tın erinde sulh ve asliye =20 000 15 000 J 2 000 J 0 000 = KÖSTENCE, SULlNA, GA-l ~ 111tılerinin derhal vazifc}'c , , , , Ve , BIENNE MARlTIM hareket eder. KANADA'nın 

·~ ıy b =ı · [ k b k ·k · / d d = BUDAPEST LAÇ ve BRAİLA limanlarına limanlarile dahili şehirlere 
aı a ilf'cek mahkameye ıra ı üyü ı ramıye er e var ır. ----cırı "DU11.'A ·· ·· 22 hareket edecektir. IZMIR'de DIEKT konşimento 
i~lu Yerlerde bulunmalan ve Biletler hükumet Önündeki dı·-- .. " motoru ey- verilir. 
'lldukları yerleri C. Miid- _ _ lüldc bekleniyor, BELGRAD, SERViCE MARITIM "Vapurların isimleri, gelmt> 

~l~uınileri de dairelerinden rektörlük gisesinde Ve bif 'umum._ NOVISAD , BUDAPESTE , ROUMAIN tarihleri ve navlun tarifeleri 
~t, ca b~lu~acakları yerleri • ' = BRATISLAVA, VIY ANA ve "DUROSTOR,, vapuru 28 hakkında bir taahhüde giri-
~\ ra bıldırece~ler~iı:. A~- -bayı/erde satılır = LINZ için yük ala~~.tır. . Bci. teşrinde bekleniyor, KÖS- şilmez." 
~~d· stanbul, lzımr gıbı mu· ~ _1S "SZEGED., motoru 13 ılk TENCE, SULINA, GALAÇ ve Birinci Kordon,lefoon No. 
~td sulh ceza hakimlikleri· ?~ıılillillllllllllllllllllllllllllHIHlllllllllllllllllllllllllllllilllfllllllllll:llllllllllll~ş teşrinde bekleniyor, BELGRAD GALAÇ aktarması olarak BEL- No. 2007 - 2008 

rur
1
• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 -; 
Osmanlı Tarihinde 

_._.. -- - -

. . .. <lir· d Adiseleri 
Fınansel ınkdaptan memnun olmıyanlar var ,.. 40 _ fi 

M. Leon Blum, gazete muharrirlerine: Cenevre- Ve?.edi~ k:!Iesinden atılan bii· 
den tamamile nikbin olarak ayrıhyorum dedi yuk hır golle, .. serdar .. Yu~~f .. 
-----.-.--.-. - • • • " ' paşanın kararkfilıına duşmuştıı 

Fransa başvekılı, Turkiye, lngıltere ve dıger murahhaslarla Toplarımızın büyüklüğü ve askerle beraber o da hiÇ 

• •• •• t•• d• b• • t kt d• topçularımızın şöhreti malum- durmadan çalışıyordu. Muha· 
gorUŞ Um, şayanı en IŞe lr Vazıye YO Ur, ıyor dur. Topçu kumandanlarının saranın ikinci günü, bombsr· 

Paris 5 (Radyo) - M. Le- çalışacağız. ler münasebetile spekülasyon kanaatine göre, Rusya, Leon seçtikleri mevzilerde çok gü- dımanın başlaması üzerine 
on Blum Cenevre gazetecile- Paris, 5 (Radyo) - Kolo- yapılarak hayatın pahalılaşma- Blum'un finansel sıyasasını zel idi. Türk toplarının ateşi, serdar Yusuf paşa tophane)'e 
rine şu beyanatta bulunmuş- nel Delarak, dün aktolunan sına müsaade edilmemesini beğenmemektedir. daha ilk ateşlerden itibaren kadar geldi, topçuları, asker 
tur: mitingte uzun bir söylev ver- emretmiş ve aksi halde müsep· (Deya) gazetesi; Fransa'nın, tesiri gösteriyordu. Buna mu· leri hrşvik ve teşcie başladı. 

- Buradan tamamile nik- miş ve partisini finansel ted- biplerin şiddetle cezalandırıla- lngiltere, İtalya ve Belçika ile kabil, cihanın en rasin istih- Yusuf paşa, düşman topçu 
bin olarak ayrılıyorum. lngil- birlere aleyhtar olduğunu kamlarına istinat ettiklerini bi- ateşinin tam mihrakına kadar 
tere, Sovyetler birliği, Türkiye söyledikten sonra, bu tedbir- cağını bildirmiştir. dostane bir siyasa takip etmek len Venedikliler de müdafaada girdi. Düşman, kaleden vcıi· 
Danimark, lsveç murahhasları lerin. Fransayı zarara sokaca· Paris, 5 (Radyo) - Fransız mecburiyetinde bulunduğunu zerre kadar kusur etmiyor rin top menzilleri içinde bU' 
ile görüştüm. Şayanı endişe ğını b_eyan eylemiştir. . A l başbakanı M. Leon Blum'un, yazıyor. idiler. lunduğunu görünce, en 0stll 
bir vaziyet yokter. Hattı ha· , Parıs 5 (Radyo)- Mıllı k- Cenevre'deki temasları, büyük Başbakan M. Leon Blum, Serdar Yusuf paşa, gayretli nişancı ve to l serdarı 

ld · N d.. b"" .. ·1A h · · h · d" G l f"k ·1 b" ı·k d" b h pçu arına reketimizin sagv lam o ugv una tısat azırı, un utun vı a- a emmıyetı aız ır. azete er, re ı ası e ır ı te un sa a o"ldu"rmek . . d" Veı 
ve ölümden korkmaz bir as- emrını ver ı. 

kani im. Lokarno konferansının yetlere göndermiş olduğu bir bundan bahisle uzun makale- Cenevre'.den Paris' e dönmüş- bir Venedı"k topçusu tarafın· 
ker idi. Muhasara harekatında 

toplanabilmesini temin ıçın tamimde, son Finanse) tedbir- ler yazmaktadır. Alakadarlann tür. dan atılan büyük bir güller 
+-t-t • lzmir ikinci icra mumurlu-

+- • •.. ğundan: 
93314686 

Yusuf paşanın bulunduğu yc.J1~ 
Ali Çetinkaya- lngı·ıı·z faşı·stlerı· Yahu- Balkan olim- Mehmede boıç"uhanza ogv- düştü ve müthiş birtaraka ~; 

patladı. Serdarın bulundu: 

b t • ti lu mehmedi~ uhdcs:n:1e kayitli d k ld aıl 
nın. eyana 1 dı•'ıerı• ı•stemı•yorlar pıya arı y~r. e i toprak siperi O Uı. •• olan izmirde dayı emir ma- gıbı havaya uçurdu; beş mııı 

/ Baştara/ı 1 inci sahifede J Biz dördüncü olduk hallesjnde kuleli sokağında yet askeri şchid oldu, fak8t 
bırinci Teşrinin 19 nda mu- Con Sim on y ahudi'lerin ver- Atin_a s_ (Hususi) .. - . B~l- 1 +8+2 emlak ve 85 ada 5 Yusuf paşa hiçbir şey olmadı 
rahhas1arının Ankara' da bu- t kan olımpıyatları dun bıtmış- parsel sayılı yusuf baba vak- Yalnız, serdarın elbisesi şe· 
lunması lüzumunun ve müza- mİŞ oldukları mahzerİ reddetti tir. S~n tas~i~ . neticesinde fından mukatalı ve 1400 lira hidlerin kenları ve parçala11ıı~ 
kereye başlanmasının mümkün Yunanıstan hırıncı, Yugoslav- kiymetli ve birinci derecede vücutlarının et parçalarile bııŞ 
olacağını kendilerine tebliğ Londra, 5 (Radyo ) ·- 10 k~n ol,dadığını b~ çünkt I~: ya ikinci, Romanya üçüncü, emlak ve eytam bankasına tan başa kızıla boyandı. 
ettik. Ben de o tarihten daha bin Yahudinin imzasile İngil- gh~ht:_re e .. tad~ğ .. ~-r ser bes ı Türkiye ve Bulgaristan ayni ipotekli evin tarihi ilandan Venedik topçusuruı atığı 

t d h·ı· t' b" u um sur u unu ceva en puvanla dördüncü olmuşlardır b dd l k d ., 
evvel Ankara' da bulunacagv ım. ere a 1 ıye nezare ıne ır b"ld" . · • · iti aren 30 gün mü et e açı bu büyük gülle serda..ı öl 1.1 • 

. . ı ırmıştır. k 1 T ı· rı 
Bu işin hazırlığı için Anka- muhtıra verılmış ve Mosleye Zabıta, lngiliz faşistlerinin Balkan ıantantı artırmaya çı arı mıştır, a ıp müş olsaydı, muhasaraııı 
ra' da Nafıa Vekaletinin bir miting yapmak müsaadesi ve· Yahudi mahallelerine hücum - olanların kiymeti muhamme- akim kalaca}ına şüphe yoktı.lı.ı: 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) nenin % 7 buçuğu nisbetinde o d · 1 d h ı ırı 
komisyonu çalışmaktadır. Mü- rilmemesi talep edilmiştir. etmemelerini temin için teda- Tevfik Rüştü Aras'ın riyase- - evır er e arp arın 

pey akçası veya milli banka- k dd h h ser zakeremizin kat'i bir neticeye Sir Con Simon, buna im- bir almıştır. tinde toplanmıştır. Toplantıda, a eratı, emen emen 
k · · · . ..... •~•--.......,.. b l .1 l . A . t .. teminat mektubu vermeleri ve darların şahıslarile kaiın idil. varacağına atıyen emınım. eyne mı e sıyası vazıye goz- artırma 9/ l l /936 tarihine te· ti' 

lzmir lı.ava postaları: Ci u·· ze 1 1 sta n bu I 'un den geçirilmiş, Mayısta Bel- Bu hadisenin olduğu rn:r'' sadüf eden pazartesi günü sa- l k Tı.ı " - Hava yolları seferlerinin grad toplantısında verilen ka- ris er, kaleye en uza , 
at 14 de, dairede icra oluna- vet' 

fzmir'e doğru başlaması husu· k rt 
1 

b rarlar üzerinde tadilat yapıl- cak~ır. müşterilere ait bu hu- metirislcri idi. Serdarın 
sunda acele etmek istemiyoruz. u u uş ayram 1. masına lüzum görülmemiştir. ~s~-da{Çeye t;lik - -olunan diği emir üzerine bu metiris· 
Çünkü yeni tayyare meydanı Balkan antantı hariciye na- lerin yeri değiştirildi ve ki·~·. lt) 

zırları konseyi beş Şubat açık artırma şartnamesini 1 d h 1 ... 1 ıı' ı>ı': 
henüz hazırlanmış değildir. J b J -- - - - 25/ '10/936 tarihinden itibaren eye a a yaın yer ere surt · . 11 1ı 

Hava postalarının memleketin St8D U t yarin kurtUIUŞUDUn 1937 de Atina'daJ toplana- okuyabilir hakları tapu sicilli Bu suretle Anadolu askeııı bo 
l d · 1 caktır. 11 leri de, kun1andanları 019

(! muhtelif istikamet erin e ış e· •ıd•• •• •• •• k ti 1 kt • ile sabit olmayan ipotekli ala- r 
mesi mukarrerdir. Onikişer ki- yı onumunu u u ayaca ır İspanya reisicumhu· caklılar ile diğer alacaklıların Ahmed paşa ve iki t~S' 

Rumeli askerlerinin meterı 
11 şilik dörder motörlü, ayni tip- Istan?.u~. 5 (Hususi~- Yarınki tanahmed'den başlıyarak hü· ru ortadan kayboldu ve irtifak hak sahiplerini .ı bu lerine iltihak ettiler. Kararıııııı 

ten iki tayyarenin daha alın- Salı gunu, Istanbul un kurlu- yük bir geçid resmi yapılacak (B t f 1 . . h "fı d ) haklarının ve bu hususta faiz ne 
Juş bayramıdır. Bu münasebet . • aş ara ı ıncı sa ı e e ve masarife dair olan iddia- askeri de iki .. top ile Samsu -11i masına teşebbüs edilmiştir ve ile yarın şehrimizde büyük me gece her taraf elektrıklerle ten olmadığı, son gelen ha_b~rler: başı İbrahim ağa meterisle~s'e, 

önümüzdeki senede birkaç tay- . k k l · d"l k H · ık l · d den anlaşılmıştır. Madrıd dekı larını evrakı müsbitelcrile 20 t k · · B "k b yi ı 
rasım yapılaca ve urtu uş vır e ı ece , a ev erın e M k. l I M.1. k 1 . d d b"l a vıye ettı. ozu e ·i'I 

Yare daha alınacaktır. - .. t h"' 1 k ti kt "il" .11 .1 k ar ıst er c ı ıs uvvet en gün için e icra airesine ı - K 1 k"l' k"" ta) g unu eza urat a u anaca ır. mı ı temsı er ven ece , nu- d b" "h ·ıAf b .. apa ı ı ısc mev ııne 
B d h b · b as a t a g dirmeleri aksi halde hakları ur ur altını ızzat aş- Sabahleyin saat 10,5 de Sul· tuklar irad edilecektir. tar d~~- d ı_rl" 1 1 al ş os· edildi. ii 

vekil açacak: • • • er ıgı e ı ave o unuyor. tapu sicilli ile sabit olmadık- Dördüncü muhasara giil1
1
, 

_ Burdura kadar olan hat· L• o t kt 1 d Londra 5 (Radyo) - Mad- ça satış bedelinin paylaşma- b h b h k l 3ç 
tın yapıldığı ve işletmeye açıl- ıse, r a me ep er e rid hükumeti, altmış milyon sından hariç kalacakları ve sa a 

1 
u ci etten a ey~··yii~ 

altın franktan ibaret olan ha· tayin edilen zamandan artırma lan şiddetli top ateşi, u bir 
dığı malumdur. Cümhuriyet - • - • zine muhteviyatının bir kısmı- k l d t~hribat yaptı. Şehre de at 

b • -1 f {ıf k l f l b bedeli, gayri men u un yüz e ıs'" bayramı akabinde meclisin ta- lY aers en Slnl Q a an Q e e- nı, Paris yolile Moskovaya çok mermiler düştü ve bıl 
75 ini bulmadığı takdirde en d 

tilinden istifade ederek başba- • • l . olacak .? nakleylemiştir. Neşredilen bir son artırmanın taahhüdü baki yaptı. Falrat düşman 8 çıı 
kanın bu kısmın açılma töre· nın Vazıyet eTl ne tebliğde, halkın, altınlarını kalmak üzere artırmanın 15 cihetten emsalsiz bir toP 11• 

nini bizzat yapması mukarrer- Istanbul 5 (Hususi)- Bu sene 1 sınıfına devam edebilmesi için derhal devlet (bankasına ya- gün daha temdit edilmek su- ateşile muhasırlara büti~ıdıı· 
dir. Tabii hen de beraber bu- Lise ve Orta mekteplerin son Maarif Vekaletince bir formül tırması bildir!!:!ştir. retile 24/11/936 tarihine tesa- yiat vermeğe muvaffad· ~ ~ıı· 
lunacag"ım .. fl d 1 b d düşünülmektedir. d"f l ·· ·· t 14 d Türk muhasara or usu .ı:.e' sını arın a ya mız ir ersten Lı·k maçları u sa ı gunu saa e mandanıarı fedakarlık ve ıd' 

Başvekilin bugünlerde lzmire muvaffak olamıyan talebenin Talebe, geçen sene olduğu ikinci artırmada gene% de75şini 
1 

t keı 
d x... l ğ' h kk d k" h Ü · · L" · 9 gibi. orta kısmı bitirmiş ise K S K AJ buln1ad1Jı'...1 takdirde 2280 nu- caatta emsa sız suret e r.ıf e' o~. u ge ece 1 a ın a 1 a- nıvçrsıteye ve ısenın uncu • • • ve . ~ lerini göstermekte idiler- ,,.,. 
vadisin doğru olmadığını zan Liseye, Liseyi bitirmiş ise Üni- maralı kanun ahkamı carı lA H 'b" kuı11" 

icabına teşebbüs edilecektir. d d k k t ı• se a, asan paşa gı ı 0rı 
ediyorum. versiteye evam e ece , al- ay ga lp olacaktır. Satış peşin para t 111 

v d k"" · k · Şayed şirketle bu hususta bir dıgv ı bir dersin imtihanını bil- "ıled"ır, mal bedeli alınmadan danlar muhasara hat 
1
d
11 
ukl9'

1 

n..a ı oy su şır etı satın itilafa varılamazsa demiryolları Dün Halk sahasında 985 - siperlerinde çadır kur d 11§$ 
alınacak: idaresinede bu işi yaptırmak ahara verecektir. 936 senesi Lik maçlarına de- . teslim edilmez mal bedeli ve- gibi, Yeniçeri ağası Murıı bet 
- Kadıköy su şirketinin dahi mümkündür. Otomatik telefon Şehrimizde bulunmakta olan vam edildi. Hava yağmurlu, rilmez ise ihale kararı feshe- siperlerini kendisi de . ber~ıeti 

satın alınması için bu ay için· üzerinde şirketle olan pazar· Maarif vekilinin bu mes' ele ile saha çamurlu idi. dilir, ve kendinden evvel en olmak üzere mütemadıyell yıı· 
de pazarlığa başlamak üzreyiz. lığımız bir şekil almıştır. Key· de meşgul olacağı söylenmek· İlk maçı Buca takımı ile yüksek teklifte bulunan kimse surup duruyordu. SerdM P ,e 

Ankara'da kurulacak fiyet Vekiller heyetine arzolun- tedir. yapan · K. S. K. 4 A o galip arzetmiş olduğu bedel ile suf paşa da, düşmanın ;o}.: ot' 

Radyo istasyonu : mak üzeredir. • geldi: Altay' da Bornova'yı almağa razı olursa ona ihale tüfek ateşine rağmen Tur . ,e 
Ankara'da 600 700 bı"n lı"ra- ,.,. , . ~ k 1 Rı• ket 0 1 d·ı· d 1 d · · d .. · dirtt1 

• - 1. e1.eJon şir eti satına ınıyor 1 - mağ up etti. e ı ır o a razı o maz veya usunun yerını egış btıf1 
lık bir radyo istasyonunun le- - Telefon işinin İzmir ha· bulunmazsa icra dairesince bir vakitler tophane ve şedi~· 
· 1 A ı ld k"ll Ad ' J "k • .. na' da iki gün kaldıktan sonra J1 , sıs p an arı yapı ı ve ve ı 'er rici, vilayetler arası'. posta tel· ana aa l l gun hemen 15 gün müddetle ar- tam karşısında buluna 

h ' · · k I d H Bağdad'a hareket etmiştir. 
ey etının aran a 10 1• a· graf ve telefon idaresinde ol· kaldı tırmaya çıkarılır bu artırmaya sek tepeye yerleşti. 

] k l · 1 Riket'in Adana' da iki gün · 
zır ı muame esı tamam o - duğuna göre; İzmir dahilinin lstanbul, 5 (Hususi) - in- kalmasının sebebi, pasaport alakadarlara Jebliğa hacet ol· • • • . · ı 1cale)1 
muştur. de ayni elden idare olunması ~liz milyarderi Riket, Ada- vesikasının noksan olmasıdır. mayıp yalnız ilanla iktifa olu- Mahsur Venedıklı er,k ~t· 

Konak - Alsancak tramvay- emri zaruridir. Önümüzdeki narak en çok artırana ihale muhasara eden Türk u·çtcl' 
1 . b d d l t d b k k ' 1 • k fi d. kt •• ı·· 1 . . k . . hafi ' arım ıca e erse ev e aylar için e u i i işin at i zmır va 1 ar ıre or u- edilerek her iki halde birinci erını şaşırtma ıçın j.:u'"e 

alacak neticeye varacağına intizar • ihale edilen kimse iki ihale ve arkadan bir miktnr bUtdıJ' 
lzmir'in Konak · Alsancak edilebilir. ğiınden; arasındaki farktan ve diğer tin hücumunu muvafık .. rJııv3 

tramvayların inşasına kat'i lzmir'de gar santral ıçın Tilkilikte hacı Veli mesçidi halıları ve diğer eşyası onbeş zararlardan mes'ul olduğu ve lar. Hanya ProveditörU eo11 
bir istikamet vermek mecbu- tetkikata devam edilmektedir. gün müddetle müzayedeye konmuştur· ihalesi 9/ 10/936 cuma tapu harcının belediye ve va- ciyero, kalenin muhasa~tı 

8
rd9' 

· · d · B · · b l · l " en cıv . .,e rıyetm eyız. unun ıçın e e- Nakliyat ve tarifeler nor- günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin depo· kıf icarının ve yüzde iki hu~uk mış o masına ragm ... ıerw 
diyenin ve vilayetin noktai mal bir halde devam etmek· zito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona müracaatları <lellaliyenin müşteriye ait ol· ki Venedik Provedıtor 
nazarları alınmıştır. Ankara' da tedir. ilan olunnr. 24 29 4 9 duğu ilan olunur. - Arkası var ' 


