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Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

..._!\dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
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liususi ilanlar: idarchanede kararlaştırılır 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Alman hudutlarında 
Fransız komünist ve fa. 
şistleri arasında arbede 
çıkmıştır. 

'-Yıl : 3 - No : 823 Telefon: 2776 - Pazartesi - 12 Teşrinievvel 1936 Fiati (100) PaTa 

lskenderun Sancağlnın istiklalini Fransa' dan istedik 
- - - _______ ....._ 

Ç ı.k O d b ·· r- lskenderun sancağına is e ı . r omuz_ U gun A_t.__.~.!u ____ ··rk tikl81 verilmesini istedik 

manevralara başlıyor ~J;~~e~;~~~:,~u-k . 
ltiy. metli kamutanlarlMIZ şehrimize geldiler. Reisicumhur Kamal Atatür-

Antakyalı kardeşlerimizin Ana va
tan gazetelerine mektup gönder. -

melerine müsaade edilmiyor 
kün, Meclisin açılması mü-

Büyük geçit resmi cuma gu .. nü yapılacaktır nasebctile bir Teşrinisanide 
iradedecckleri nutka, büyük 

t ehemmiyet verilmektedir. 
j Nutukta, bilhassa harici 

jşlerin büyük yer tutacağı 
anlaşılmaktadır. 

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

Bir heyetimiz 
--~······--Ticaret muahedesi 

icin Bükres 'e . ~ 

gidecek 

.. Çelik ordu, bugün İzmir civarında manevralara başlıyacaktır. Manevraları takip etmek 
lızere, kıymetli komutanlarımız şehrimize gelmiş bulunmaktadırlar. Manevralarda ordumuz 

~avi ve kırmızı olarak iki kısma ayrılacaktır. Geceleri de devam edecek olan manevralara, 
k~va kuvvetlerimiz de iştirak edecektir. Büyük resmigeçid bu ayın 16 ıncı cuma günü Seydi-

İstanbul, 12 ( Hususi ) 

lktısad Vekaleti müsteşarı 

Faik Kurtoğlu'nun riyasetinde 

bir heyetimiz, Romanya ile 

ticaret muahedesi müıakereleri 

için:Bükreş'e gidecektir. oy • Torbalı yolu üzerinde yapılacaktır. 

-------~~t-•····M-tı------

Mark kıymetten 
düşürülüyor mu? 
loııdradan geİen bir haberde, 
'batkın düşürüleceği bildirildi 

T. Piyangosu 
~~---.-.--------~ 

Dünkü keşidede kazanan 
numaraları yazıyoruz 

lstanbul 12 (Hususi)- · Tay- 21042 

lst M. Hitler 
\tk ~nbul, 12 (Telefonla) 
~i b .ronunun da, yüzde otuz 
~daelınde düşürülmesi, piya-
~I tesir icra etmiştir. 

llıatk illan ya' nın ne yapacağı, 
~l'j 1 düşürüp düşürmiyeceği 
v,til olarak belli değildir. 
~~ttı ecek karar, merakla bek
tlı,/ktedir. Ticaret erbabına, 
ba~1:

0deki markların ve ona 

Çıkltıl olan dövizlerin elden 
)'de ~ası yolunda bir tavsi
.,, b ulunulduğu şayi olmuş 
~&l~ haber piyasada mühim 

~\l Yapmıştır. 
~tıd:~ lstanbul gazetesinin 
t~~.!!i!ğı bir habe~~ 
~'»lt elen kruvazörü 

lb. •rıb l ~ E u, 12 (Hususi) - Al-

"' l~den kruvazörü, ya
~ırnanızı ziyaret edecek 

•deniz' e geçecektir. 

göre mark düşürülecektir. 
Altın burada 10, 10 a yüksel
miştir. 

y;~-piyangosu-dün çekildi. Ka- numara 
zanan numaraları bildiriyorum. J 5,000 lira 

11156 No. 417 3 Numara 
20,000 Lira (Devamı 4 üncü sahifede) ----------······ .. ·--------------

ltalyanlar;~lbiza adasın·a 
da asker çıkardılar 

Asiler Madridin elektrik santralını işgal 
ettiler.~ Ruslar da lmühimmat gönderiyor 

Berlin 12 (Radyo)- ispanya 
hükumeti, ihtilalcilerin taarruzu 
üzerine Madrid şehrinde örfi 
idare ilan eylemiştir. Madrid'de 
isyan çıkmasından korkuluyor. 

Paris 12 (Radyo)-Gazeteler 
Fransız başbakam M. Leon 
Blum ile Hariciye Nazırı lvon;. 
Delboş ve Lor<l Eden'in, is
panya işlerinde mutabık kal
dıklarını yazmaktadırlar. Ayni 

gazeteler, Rusya'nın notasına 

karşı hiçbir tedbir alınmaması 
ve bu notanın, alınmamış gibi 
telakki edilmesi hakkında İn
giltere ile Fransa arasında bir 
fikir birliği mevcut olduğunu 
da ilave ediyorlar . 
Paris 12 (Radyo)- Rusların 

Katalonya'yı baştan başa tes
hir ettikleri ve hergün, silah 
ve mühimmatla beraber her 
sınıf zabitlerden mürekkep ol· 
mak üzre müteaddit Rus hey
~tlerinin Barslone ıeldikleri 
söyleniyor . 

Hükii.metçiler müdafaa ediyorlar 
Londra 12 (Radyo) - Mad- dırası taşıyordu. ltalyan asker-

rid' den gelen ve lspanyol se- lerinin adedi, asilerden daha 
fareti tarafından Hariciye Ne- fazladır. 

zaretine verilen bir telgrafta Paris 12 (Radyo) - ispanya 
deniliyor ki : ihtilalcileri, Oyodelpinares şeh-
İbiza adasına 700 İtalyan as· rini işgal eylemişler ve Lanav· 

keri ve üç motörlü iki ltalyan ras kasabasını ele geçirmek 
tayyaresi gelmiştir. Askeri ka- üzere ileri harekata geçmişler· 

ı raya çıkaran lspanyol gemisi dir. 
Ciudad de palma, ltalyan ban- / Dnamı 4 üncii salai/ede J 

. iTürk lskenderun'dan bir görünüş 
lsta~bui; 12 -( Hususi-) - lar. Antakye'-:-ti~k--ar-d~e-şl~c-ri_m_i-zi-n-, 

İskenderun mes' ele si hakkında anavatan gazetelerine mektup 

Fransa'ya verdiğimiz nota, göndererek hallarını anlatma· 

sancağın istiklali mevzuu üze- larına müsaade edilmemekte-

rinedir. 
Antakye' den gelen haber-

lere göre, bütün sancaktaki 

Türk'ler, anavatana iltihak 

ıçın nümayişler yapmaktadır-

dir. Postalara, adeta sansör 

konmuş gibidir. Bu hali, 

Türk'lerle birlikte olan Er· 
meni ve Rum'lar da protesto 

edeceklerdir. 

( --( l.J lusal Birlik) e Göre~- j' 
'-------------------------------------------

Hakkın Sesi 
7 Birinci Teşrin tarihli Ulus'ta bir Fransız gazetecisinin doğru 

görüşlü ve memleketine Türk dostluğunun ehemmiyetini anla
tan güzel yazısını hiç şüphesiz ki okumuşsunuzdur. Türlü dip
lomasi kombinezonları türlü parti ihtirasları içinde hakiki men
faatlerin çok defa gözden kaybedildiği bir zamanda, böyle 
hakkın ve hakikatin diliyle konuşanların sesi bütün siyasetini 
realite ve aklıselim çerçevesi içinde tutmayı it yıt edinmiş olan 
Türk'ün kulağına ne kadar munis ve aşina geliyor. 

Hala ileri sürdükleri siyasi tahminlerde veya müdafaasını 
yaptıkları diplomatik kombinezonlarda Türkiye'yi zikretmeyi 
unutan veya kasten ihmal eden Garplı siyasi muharrirlerin, re-

aliteleri ne kadar az yakından tanıdıklarını ve takip ettiklerini 
müşahede etmemek mümkün müdür? 

İç ihtilal tehlikesinin, büyük Avrupa devletlerinin daimi ka
busunu teşkil ettiği bir devirde, Türk milletinin sağlam ve se· 
labetli bünyesinin hakiki kuvvetini nasıl birkaç misline çıkar· 
dığını anlamak için yalınız nüfus ve bütçe rakamları üzerinde 
durmakla kalmıyarak sosyal ve psikolojik imkanları da hesaba 
katmak kafidir . 

Fransız muharriri sulhçu ittifaklara dayanan kuvvetli Tür
kiye'nin dostluğu Fransa için ne kadar temenni edilir birşey 
olduğunu tebarüz ettiriyor ve Türk'ün sarih bir hakkı olan 
Sancak mes'elesinin Türkiye'yi memnun edecek bir neticeye 
bağlanması lüzumunu vatandaşlarına hatırlatıyor. 

Ancak Türklüklerini ve Türkiye'ye bağlılıklarını açıkça iti
raf ettiği Sancak halkının "ekalliyet haklarını" korumak dile· 
ğinde bulunmakla Türkiye'yi memnun edecek bir tedbir tavsiye 
etmiş olmadığını bu dost muharrir her halde takdir eder sa
nıyoruz. Mevzuu bahsolan, zikrettiğimiz yazının da itiraf ettiği 
veçhile Türk vatanının Türklerle meskun bir parçasıdır. Bu 
itibarla "ekalliyet,, tabirinin burada hatıra gelmesi doğru ol
mıyacağı ortadadır . 

Birbirlerine tarihi rabıtalarla bağlı ve kardeş geçinmeye 
namzet iki memleket arasındaki bu tek muhtemel ihtilaf nok
tasının bir ihtilafa bile meydan vermeden kardeşçe, yani hak 
ve adaletin gösterdiği şekilde halledileceğinden şüpheye yer 
yoktur. Şarkta sulhçu kuvvetlerin mzttehit lir cephe göster· 
mesinde ancak menfaati olan dost Fransa'nın, mandası altın· 
daki Suriye ile olan münasebetlerini yeniden gözden geçirirken 
bu noktayı gerektiği ehemmiyetle itibara alacağına da itima
dımız kuvvetlidir. 

Bu davada en büyük kuvvet olan aklıselim bizim tarafımız· 
dadır. Sulha bizim kadar bağlı dost devletten aklıselime mu· 
halif bir hareket geleceğini hatırımıza getirmediğimiz içindir 
ki, neticenin bizi tatmin edecek şekilde olacağına inanıyoruz. 

Y,,,,.,. Ndi 
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Aşk .. Kıskançlık.. Cinayet .. 

- 7 Çeviren: Fethi Y. Er. 
- Bayan! Diyebildim. - Hiç kesik başın konu· 
Ürker gibi oldu, sonra ba· şabileceğine aklınız yattı mı? 

şını çevirerek baktı. Siyah, iri - Bunun imkansız mı ol· 
gözlerinde esrar dolu idi. duğunu zannediyorsunuz? 

Birkaç saniye sessiz dur- - Tabii!.. 
duk. Birbirimizi süzüyorduk. - Gözlerin açıldığına da 

Otuz iki veya otuz üç yaş· 
lannda çok güzel bir kadındı. 
Y annklan çukurlaşmış, rengi 
uçmuştu. Tıpkı güneşte ren· 
gini atmış bir kumaş gibi.. 

Onu çok güzel bulmuştum. 
- · Bayan! Diye, tekrar 

ettim; şarbay, kendimi size 
takdim etmem. Ve benim ko
luma girerek yemek salonuna 
gitmemizi rica etti; 

- Affedersiniz bay, dedi, 
siz demindenberi burada bu
lunuyorsunuz, değil mi? 

Gelişinizi hissettim. Fakat 
Bu hal bende bir şeye daldı
ğım zaman oluyor. Sesiniz, 
beni kendime getirdi. Kolu· 
nuzu uzatın ve gidelim. 

Kalktı, kolunu koluma 
geçirdi. Sanki benimle bir 
gölge ilerliyormuş gibi idi. 

Hiçbir şey konuşmadan 

böylece y('mek salonuna var
dık. 

Masa başında iki boş yer 
vardı. 

Biri şarbıyın sağında idi. 
Bayan oraya oturdu. 
Öteki de onun karşısında 

idi ki, bana ayrılmış bulunuyor· 
du .. 

* • • 
Bu masa bol bol yirmi ki· 

şiye yeterdi. Biz ise ancak 
altı kişi idik. Masanın üçte 
birini kaplıyabilmiştik. 

Her perşembe vaziyet ayni 
idi. Haftanın bu gününde 
şarbayın evinde her çeşit ye· 
mek bulunurdu:· Çorba, yu· 
murta, piliç, fasulye, salata 
vesaire. 

Piliçler isteğe göre bir, iki, 
üçe kadar verilirdi. 

Misafirler ister az, ister 
çok olsunlar "bay Lödrü 
hep masanın bir ucunda 
arkası bahçeye çevrik otururdu. 
On yıldanberi yerini değiştir
memiş koltuğunda gömülürdü. 

Buradan kendi eli ile Antu
van kadının getirdiği yemek· 
leri; orta hizmetçisi Jakın uzat· 
tığı şarap şişelerini alıyordu. 

Bu şaraplar, eski, halis "Bur· 
gonya,, şarabı idi. 
Genç kadın ancak birkaç lok

ma ekmek yiyebildi ve hiç ağ
zını açmadı. Pirinçleri "kür· 

dan"la yiyordu. Bu halile "bin 
bir gece" masallarında, sofra 

başlarında yemek yiye!lleri ha· 
tırlatıyordu . 

Yemekten sonra adet olduğu 
üzre salona geçtik. 

Bu esnada genç kadın gene 
deminki gibi koluma girmişti. 
Hala eski gevşekliği üzerinde 
idi. Onu bir şezlonga kadar 
taşıdım. Bu esnada iki yabancı 
salona girdi. Bunlar doktorla 
polis komiseri idiler. Komiser, 
elinde Jakmen'in hapishanede 
imzaladığı kağıdı tutuyordu. 
Bana uzattı, uzatılan bu kağıt· 
ta hafif bir kan lekesi görünce: 

- Bu leke nedir? Dedim. 
Kadının kanımı yoksa suçlu
nun mu? 

Komiser cevap verdi. 
- Suçlunun elindeki yara· 

dan oldu.. Hala da sızıp 
duruyor. Kesememişler. 

Doktor şarbaya: 

mı ınanmıyorsunuz. 

- imkansız şeyi 
- Kesik baş, alçı torba-

sına konduğu zaman, damar
ların tıkanarak bir an başın 

,,. canlı kalabileceğine de mi 
inanmıyorsunuz? 

- Hayır! 
- Fakat ben inanmıyorum. 
Ali et: 
- Ben del Diye ilave etti. 
Papaz "Mul,, süvari Löun· 

var: 
- Ben del diyerek sıra ile 

Şarbayın sözlerini tasdik etti· 
ler. 
Bunlardan sonra ben de ayni 

sözü tekrar ettim : 
- Ben del. 

Komiserle genç kadın hiç 
birşey söylemediler. Her halde 
kadını alakadar etmeyişinden, 
komiserin de pek fazla şaşkın 
olduğundan ileri geliyordu bu! 
Doktor: 
- Ahi ·dedi- hepiniz benim 

düşüncelerime karışısınız. Hak
kınız var.. Fakat, içinizden 
biri doktor olmuş olsa idi .. 
Şabay: 

- Doktorum, -dedi- benim 
de az çok doktor olduğumu 
bilmiyor musunuz? 

- O halde, kafa amudu fi· 
kariden ayrılınca hissiz kal· 
maz mı? 

- Bunun böyle olduğunu 
size kim söyledi? 

- Pek tabii birşey değil 
mil 

- Ne güzel bir cevap! 
Siz hiç kesilen başlar üzerin
de tecrübeler yaptınız mı? 

- Hayır. hiç .. 
- Hiç doktor (Sommeren)-

nin kesik başlar hakkındaki 
yazısını okudunuz mu? Gene 
doktor (Sü}nün istintaklarını 

okudunuz mu?. 
- Hayır. 

- Sonra Müsyü Giyotinin 
makinesinin acı verdirmeden 
öldüren bir vasıta olduğunu 
zannediyor musunuz? 

- Evet. 
- Şu halde! Yanılıyorsu-

nuz azizim, işte bu kadar. 
- Mesela nasıl? 
- Dinleyiniz doktor, ma-

dem ki bir ilim adamısınız 
sizinle o şekilde konuşacağım. 
Öyle zannediyorum ki, içimiz· 
den hiçbiri yoktur ki bu şe
kilde konuşmaktan aciz olsun. 

- Bu beni alakadar etmez, 
söyleyin bakalım .. 

Hepimiz M. Söbrüye ya· 
naşmıştık. Ben heyecanla din· 
liyordum. 

- Hislerin merkezi beyinde 
değil mi? 

- Şüphesiz. 
- Bu iş kanın azalması 

veya büsbütün kesilmesi ile 
bir an olsun sürmez mi? 

- Tabii. 
- Şu halde, hislerin mer· 

kezde olduğuna göre, kafa 
kısa bir zaman için canlı du· 
rabilir. 

- Bunu ı~pat edebilir mi
siniz ? 

- işte. Haller fizik kitap
larının 4 üncü cildinin 35 inci 
sahifesinde şunu yazıyor: 

( Arkası var) 

(Ulusal Birlik) 

ları 
u utlar 

-
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Şimali ç· , ovyetlere karşı 

bir sed haline getiri ecektir 

Şimali Çin'deki Japon kuvvetleri kumandanı 
garnizondan çıkarken 

Berliner Tagblat gazetesinin mış olması ihtimali vardır; 

başmuharriri Pavl Şefer Çin- çünkii politik bir gaye ile 
Japon münasebetlerindeki buh· işlenmiş bir cinayet olduğu, 
ran etrafında yazdığı bir ya· kolayca iddia ve ispat edilir 
zıda diyor ki: bir mahiyette değildir. 

a nı Ansı 
- f MADRID - Son ispanya hadiselerinin mihrak noktasını 

teşkil eden bu şehir, tarihi ve coğrafi mevcudiyeti ile lspan· 
ya'nın payıtahtıdır. Bir milyona yakın nüfusu vardır. 

Madrid, lspanya'mn yalınız payıtahtı değil, en büyük tica· 
ret ve sanayi merkezidir de .. Tarihi mevkii de çok büyüktür. 
Madrid'de pek çok tarihi binalar vardır. Müzeleri çok zengin· 

dir. Madrid'in şimalinde kain Esküriyal sarayları lspanyol usı.ıl 
mimarisinin en güzel eseridir. Madrid Katolik Ferdinand ıa· 
manındanberi lspanya'nın payıtahtıdır. 

MORGANT AV - Birleşik Amerika Maliye bakanıdır. B0 

adam, bugün İngiliz Maliye bakanı Çemberlayn ve Fı ansız Ma· 
liye bakanı Oryol ile birlikte cihan parasının hakimidir. 1891 
de doğmuştur. Aslen Yahudidir. 

LEON BLUM -. Fransa'yı ya felakete yahud kurtuluşa 

kavuşturacak şimdiki başvekili M. Blum 1872 de doğmuş \'e 

bir Fransız Yahudisidir. Çok senelerdenberi Ümanite gaze· 
tesinde yazılar yazmış, sosyalist partisinin daima ~n sadık 
azasından olmuştur. 

Fransa'nın varlığında büyük yer tutacak en tehlikeli işleı1 
başarmak için çalışmaktadır. 

TOLEDO --ls_p_a-ny_a_'-nı-n--K-a-st-il-y-an--e-yaletinin en ma~f 
şehirlerindendir. Bizim tarih ve coğrafyalarda Toleytule denı· 
len bu şehirdir. 29,000 nüfusu vardır. Arap'larıu zamanıod~ 
bu şehrin nüfusu 200,000 idi. O zaman cihanın en büyük ve 
zengin şehri idi, , 

Arap 'farın ispanya' dan tardın dan bu şehrin sadece tarih• 

eserleri yüzünden bir kıymeti vardır. Kastilyan eyaletinİO 
bütün, servet ve hayat kudreti şimdi Madrid'e inhisar etmiştir· 

~ 18 Eylülde Şanghay'ın ya- Fakat bu cinayet işlendiği 

hancılar mahallesinde Japon· gün, iki gün evvel buna ben· F ratelli Sperco vapur acentast 
ların kesif bulundukları Han· zer iki hadise hakkında Nan· ROYAL NEERLANDAIS BURG, BREMEN, Gorf.· 
kev'de bir Japon askerile bir kin'de alabildiğine görüşmeler KUMPANYASI BURG ve ISKANDINA \f)'A 
bahriyeli öldürüldü. Bu cina· yapılıyordu; bu son hadise; "SATURNUS" vapuru 11/10 limanları için yük alacaktır. 
yeti bir eşkiya çetesinin yap- bu görüşmelerin cereyanına dan 14/10 a kadar ROTTER· HOLLANDA AUSTRA· 

Kemalpaşa icra memurlu· sert bir istikamet verdi. Tok· DAM, AMSTERDAM ve HAM- LIA LINE . 
ğundan: yo, şimdi haber alındığına BURG için yük alacaktır. "ALHENA" vapuru 6 ikincı 
Ansızcadan lbrahimin Rama· göre. hemen Nankin'e gayet 

"ULYSSES" vapuru 16 teşri· teşrinde beklenmekte ohıP zana olan borcundan dolayı şiddetli talimat verdi. Japon- yA 
icraca mahcuz bulunan Ke· (Devamı 4 üncü sahifede) nievvelde gelip yükünü tahliye· PRINSIPALLE, AUSTRAL .. ~ 
malpaşanın Ansızca karyesind~ ttranın taahhüdü baki kalmak den sonra BURGAS, VAR- ve YENi ZELAND için yu 
Nif caddesi mevkiinde kain şartile satış 15 gün daha NA ve KÔSTENCE limanları alacaktır. 
tapunun Temmuz 932 tarih uzatılarak ikinci artırması için yük alacaktır. SERV!CE MARITIME 
ve 35 numarasında kayıtlı sağı 27/11/936 tarihine müsadif "CERES" vapuru 21 teşri· ROUMAIN . 
yol, solu koca başının Ali Perşembe günü saat 11 de nievvelden 25 teşrini ev- "SUÇEAVA,, vapuru 20 bı: 
arkası Yusuf dede oğlu Ah- yapılacaktır. Borcun ödenmesi vele kadar ROTTERDAM, rinci teşrinde gelip 21 birin~, 
dullah önQ yol ile mahdut ve tarihi 2280 numaralı kanunun AMSTERDAM ve HAMBURG teşrinde PiRE, MALTA, M~k 
tamamı (250) lira kıymeti mu· mevkii meriyete girdiği tarih· , limanları için yük alacaktır. SIL y A ve CEZAIR için yu 
hammineli olan bir bap arsayı ten evvel olması hasebile "ULYSSES

11 
vapuru 4 teş- alacaktır. 

9 havi evvelce dükkan iken el· ikinci artırmada tahmin olu- rinisaniden 9 teşrinisaniye ka- "ALBA JULIA
11 

vapuru 1 
yevm kahvehane olan işbu nan kıymetin % 7 5 şini bul· , dar AMSTERDAM, ROTTER- 2nci teşrinde MALTA, MA~: 
mülkün beş sehimde iki sehmi mazsa ihalesi yapılmıyarak DAM ve HAMBURG ıı·man· rtı"" 

SIL YA ve CEZAİR için > 
ile ·~tne tapunun Haziran 9J6 borç beş sene tecile uğrıya· lan için yük alacaktır. alacıtktır. 
tarı ı ve (22) sayısında kayıtlı caktır. Gayri menkul üzerinde " ORESTES" vapuru 16 ZEGLUGA POLSKA . 
ve Ansızcanın Yağlıca başı intifa vesair_ sure~ ~~r~~~g~ ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine "LEWANT t .... 1 ikİJlcı 
mevkiinde kain şarkan çay ~ül<elleffö-hak-talebinde bu- k;-dar AMSTERDAM:--RoT-.:- " mo oru M' 
garben Yazıcı oğlu veresesi .Junursa yedlerindeki resmi TERDAM ve HAMBURG teşrinde beklenmekte zıG 
şimalen deli Mehmedin -~ vesika ile birlikte 20 gün ANVERS, (doğru) DANT ~ ıf· 

limanları için yük alacaktır. ve GDYNIA için yük alaca1'~l " 
hafız Halil İbrahim bağları zarfında Kemalpaşa icrasına SVENSKA ORIENT LINIEN . ·b(erı ... 
cenuben Kemalpaşa muallimi müracaatları lazımdır. Hakları ilandaki hareket tarı d " 

"V ASALAND,, motörü 13 navlonlardaki deg" işiklikler ~<t . 
Mustafa ile mahdut tamamı tapu sicilince malum olmıyan· b' · · · d ı· ROT t"' 

( ırıncı tcşrın e ge ıp • acente mesuliyet kabul etfll ı ,, 
450) lira kıymeti muhammi- lar paylaşmadan hariç kala- TERDAM HAMBURG BRE "' 

l ' ' · Daha fazla tafsilat alfll
9

.1 ne i çekirdeksiz üzüm bağının caklardır. Müşteriden % 2 bu- MEN, COPENHAGE, DAN- hı1l' 
beş hissede iki hissesi açık çuk dellaliye ister satış peşin ZIG, CDYNlA, GOTEBURG, için ikinci Kordonda Ta d~ 
artırma suretile satılığa çıka· kara iledir. Şartname 12/10/936 OSLO ve ISKANDINAVYA ve Tahliye binası arkasın 
rılmıştır. Birinci artırması tarihinden itibaren herkesin limanları için yük alacaktır. FRATEi...LI SPERCO aceJl~~ 
12/11/936 tarihine müsadif görebilmesi için açık bulun- "VIKINGLAND 30 ·· d'l si rı " motörü sına muracaat e ı me 
Çarşamba günü saat 11 de durulacaktır. Taliplerin % 1 birinciteşrinde beklenmekte olunur. ız66S 
yapılacaktır. Bu artırmada buçuk teminat akçası veya olup ROTTERDAM, HAM· Telefon: 2004/2005 1///#n 
satış bedeli Jahmin olunan bank itibar mektubü ve 331175 ~\Jllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
kıymetin °o 75 şini bulursa en dosya numarasile Kemalpaşa ~ 

çok artırana ihalesi yapılacak· icrasına lüzumu müracaatları ;;;; ı z M ~ 
tır. Aksi takdirde en çok ar· ilan olunur. = ~ 
--~~------------·~-------------~~---------~-- = ~ ir bay ........ ~.-.... - ·· ·· · · -~ = fzmir'in KLJLTLJR LiSESi Ôğretmenlerı~ 
ı••v•• den•. - d ~ = K En ı· yatılı-Gündüzlü: Kız D Bu~rfrıer ~ 
1 - 14666 lira 12 kuruş keşfi bedelli Ödemiş • Çatal yo

lunun O + 000-3 + 500 kilometroları arasındaki şose ile iki 
menfez yapısı 28/9/936 dan itibaren 20 gün müddetle kapalı 
eksiltme konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 19 llkteşrin 936 Pazartesi 
günü saat onbirde İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat temi· 
nat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarilc birlikte adı geçen 
günlemeçte ihale saatından bir saat evveline kadar daimi 
encümeni başkanlığına vererek makbuz almaları. İhale gününde 
bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne 
devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin izmir bayındırlık di-
rektörlüğüne baş vurmaları. 61 4 

= ıymet ı E k k ers ~ = ve r e ~ = Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü ~ 
Haydar Candanlar ebİ ~ = Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecn l ~ 

- f B::?. 
dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan aı ~ = . ıdıt· ~ 
talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı dairelerı ayr ~ = Ç ki ğl b. T .. k b. · I bir 010

: ~ = ocu arını sa am ır ur ter ıyesı ve o gun 
18 
~ = lumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan ak .. şandtı ~ 

= kadar Kemeraltı.nda ~irinci Beyler, Numan zade sokagın ~ 
= 6 numarada (KÜL TÜR LİSESi) ne müracaatları. ~ 

Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü başlanacaktı•·' 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IH11IH1111111111111111111il1111
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(Ulusal Birlik) 

Jliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•.iiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiıi-.iiiimL~~,,~I O~l~ivı~·~e~r-v=e~ş~ü-
Çınden gelen adam kA L• •t d re ası ımı e 

Ağustos biter bitmez yaz 
~ ~itmişti. Bir ay kadar sür
lllii plaj ve kır hayatını bı
'~ak şehre döndü. Evinde 
~r yeri gölgelik ve karanlık 

ldu. Hayat gene eski ha
Yattı. 

d· ~ir sabah, tuvaletini bitir· 
1ti sırada hizmetçi kapıya 

\'urdu ve içeri girdi. 
- Ne var? 
- Sizi birisi görmek isti

Yor. 

Geliyorum. 
Beş dakika sonra salonda 

ltlcadaşının elini sıktı. Bu kı· 
~ boylu, sarışın bir adamdı. 
\' sahibi gibi otuz, otuz beş 

Yaşlarında görünüyordu. 

Evde bir rezalet çıkarmak 
istemiyordu. 

Bir gün bana: 
- Artık ayrılmalıyız, dedi. 

Bu sözün kat'i bir emir ol-
duğunu anlamışbm. Hakika
ten ayrılmamız lazımdı. Çün
kü vaziyet bir çıkmaza girmek 
tehlikesini gösteriyordu: 

Onu seviyordum. O da beni 
seviyordu. Fakat, ne ben, ne 
o biribirimize daha fazla yak
laşamıyacak kadar yabancı ol
duğumuzu unutmıyorduk ve 
bunu unutmıyacağımızdan kor· 
kuyorduk. 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

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

"MARONIAN., vapuru 19 
birinci teşri ne kadar LO ND
RA ve LEITH için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO., vapuru 7 birinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" KYPHISSIA .. vapuru 6 

Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

" A THEN ,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
1 Baş Jurak. Büyük Salepçioğlu hanı I 

Uj • karşısında 

··~~~==~~===~~~~-

. - , . . . . ~ ..... ·. . . . . ·=- . 

IZMIR 
. . - Buraya gelir gelmez ilk 
lfını seni aramak oldu. 

- Eksik olma. Ben de le • 
o;ı her zaman hatırladım. 

Kocasından boşanmasını, 

benimle evlenmesini de istiye
mezdim. Son derece lüks ya
şamağa alışmıştı. Kocası çok 
zengin bir adamdı.... fabrika
sının sahibi. 

"EG YPTIAN" vapuru 15 bi
rinci tcşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Ur şöyle, kahve içermisin? 
- Hayır, teşekkür ederim. 
- Bir cıgara al öyleyse .. 
l<arşı karşıya oturdular: 

t 
1
- Ee, anlat bakalım. Ne

.:;rdeydin? Ne iş yapıyor· 
d ? En son mektubunu Çin
' en aldım. Sonra aradan iki 
Y &eçti. 

11' - Yol iki ay sürüyor. Sa
la mektup yazdıktan biraz 

llra Çin' den ayrıldım. 
~; Demek Çin' de iki sene •r kaldın? 

d~.Oç sene olacak nere-

....._ Neler yaptın? 
tlll Tarih tetkiklerile meş· 
'ldum. Hayat orapa o 
~d ucuz ki bir sene için 
'iım para üç sene yetti. 
~ hiçbir iş yapmağa 
i>oı ı:- olmadan tetkiklerime-
~ 1 vakit buldum. 
....._ ~e yapıyorsun bakalım? 

kilrlae liıç sorma. Sanki artık 
-hd otomobil almamağa 
tlııı ~i~f Acvntalığını yaptı
~'ra Şırkeı bana satış olursa 
,ı_ Verirdi. Satış yok para 
~Yok · ' ~ h. ' Dedım ya, bu cihet· 
~ ıç sorma. Görüştüğümüz 

....._Çok memnunum. 
b. Ben de. 

b oır rn··d 
~le . u det sustular. Bir-

ıliıt; rı~e _ b~şarak gülümse-
........' Sonra ev~ahibi-;;;.cfu:: 

~~eaı?ç se~edenberi zihnimi 
~Çi ~an bırşey var. Çine 

" ııtrniştin? 
~~ Söyledim ya: Tarih tet-

......... Yapmak için. 
b'tJca ~~u biliyorum. Fakat 
t)()tu ır sebep vardı zanne
~ ~d ın. Aramızdc.n ayrılman 
ılt hr ani oldu ki; bana 
~bep;her bırakmadan gittin. 

........ a· 
......., l(ır kadın. 
......., adın mı? 

~! ,;vet. Anlatayım; en gü
~lll ~ü.k~n.ıll\el kadın bu
~1'1c b_ırısını son derece 
~ ~ b •r. aşkla seviyordum. 

t >'aş cnı C seviyordu. Bera
f):~amıza razı · olacaktı. 
t- ı, ne oldu? 

t... ~vı· b 
~ k 1 ir kadındı bu. Ko-
~ tıldisinden çok yaşlı 
~.Ilı sevmiyordu, seve-

1 ~ ~Ydınız. • 

- .... Fabrikasının sahibi 
mi? 

- Evet. Ne var? 
- Demek o kadın senm 

de metresindi ha ? 
- Metresimdi demedim. 

Beni seniyordu. Dedim ve 
aramızdaki sevginin temiz 
kalmnsı için biribirimize da
ha fazla yaklaşamadığımızı 
söyledim. Sen nereden tanı
yorsun? 

- Benim metresimdi yahut 
- Ne diyorsun? 
- Hakikatı söylüyorum. 
- Şimdi hala görüşüyor 

musun? 
- Hayır. Çoktan unuttum 

bile. Hele şimdi, benimle be
raber seninle de görüştüğü 

liçfn gözümden büsbütün düş
tü. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA., vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara

caktır. 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği-

şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. • Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"EXMOOR., vapuru 17 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

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

PIRF AK-T-AR_M_A_S_I SERi 

SEFERLER 
" EXOCHORDA ., vapuru 

9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

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

PIRE-BOSTON 16 gün 
PJRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS., motörüfha

len limanımızda olup HAV-

- Fakat, ben ~ unutamıyo
rum. Çünkü, benim için o 
gene daima hayalindeki şekli 
ile yaşıyacak. 

• • • 
Bir iki ay sonra buluşmuş· 

RE, DIEPPE DÜNKERK 

Dr. Demir Ali ve NORVEÇ limanlarma yük 
alıyor. 

Birinci sınıf mutahassıs 

lardı. Kamcıoğlu "BOSPHORUS., motörü 22 

Cilt ve TenasBl hastalıklar ilkteşrinde bekleniyor, HAV- Haberin var mı? Evle
niyorum. Fabrikatör öleli ge
lecek hafta iki ay olacak, 
kansı üç ay olmadan evlen· 
mem dedi. Onu bekliyorum. 

- Ya? Balayını nerede ge
çirecek siniz? 

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

No.: 55 
Telefon: 3479 

- Çinde. • 
_ .................... ııiiiiiiiiiıiiilii ........... ~ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.Jalkapmar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardıf ı kumaılar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

IRE, DIEPPE, DÜNKERK, 

Jlırı 
.... ~ ' '-\h ... 

\.._~•il ~~ak mı? .Bu lakırdı 
~ •çın söylenemez. Son 
~ rıaınuslu, kibar bir 
~ 0

• Kocasını bıraka
. Ailesini yıkamazdı. 

Mimar Kemalettin 
~NDEMIR Otlu 

caddesinde F AHRı 

Telefon No. 2211 ve 3067 
el raf adresi: Bayrak iz_ 

VEÇ limanlarına yük alacaktır. , 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG., vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
lanna yük alıyor . 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"SZEGED., motörü , 13 ilk 
t~Şri~de bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRA Tf SLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARRE~ LINE 
L TD.-LIVERPUL 

" KENMORE " vapuru 27 
eylülde BURGAS, V ARNA, 

IKÖSTENCE, SULINA1 GA
LAÇ ve BRAILA limanlarına 

hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

•DUROSTOR. vapuru 28 
Bci. teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANAD1AN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL 'dan 
har~ket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 
IZMIR'de DIEKT konşimento 
verilir. 

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

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir mü:shildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbrelıletı 
rahat u ve tanaıyonlan kaek lanlara bile Doktorlar bun tcıv · 
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ürklerin yaptıkları tabyelet • n e f ed ~ er Venediklileri çok duşundurd~ 

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

Almanlar, askeri tedbirler aldılar. Meç'te Antikomünistler büyük 
bir mitinğ akdettiler ve (Kahrolsun Komünistler!) diye bağırdılar 

Istanbul 12 (Hususi) - Dün malar olmuştur. ğırmakta' idi, komünistlerin komünistlerden, bulunanların 
bir çoğu yaralanmıştır. Tevkif 
edilenler, derhal ,tahliye edil· 
nıişlerdir. 

Fransız Komünistleri, hudutlar- Paris, 12 (Radyo)- Alsasın birçoğuna taarruzlarda bulu-
da Faşizme karşı büyük nüma- Meç şehrinde komünistler a- nulmuş, camlar, kapılar~ ve 
yişler yapmışlardır. Almanlar; leyhine tertip olunan miting, vitrinler parçalanmıştır. 

Paris 12 (Radyo)- Hükumet 
partisi ile Komünistler partisi 
arasında yeni bir soğukluk ha
sıl olmuştur. Bunun sebebi, 
hükumetin son günlerde almış 
olduğu tedbirlerdir. 

Alsas hudutlarında askeri ted- çok hararetli ve gürültülü ol- Hükumet, Nansi şehrinden 
bir almışlardır . muştur. Çarşılar, caddeler ve bin polis memuru göndermiş 

Son gelen haberlere göre, bülün sokaklar, baştan başa ve asayişin muhafazasını tc-
Komünistlerle Komünist aleyh- halkla dolmuştur. Herkes, kah- mine çalışmıştır. 
tarları arasında kanlı çarpış· rolsun komünistler, diye ba- Son gelen haberlere göre, 

Avus 
dikt 

u a 
or u 

~~~--------·~-------Resmi binaları işgal etti. Stu. 
remberg Viyanadan ayrıldı 

Viyana, 12 (Radyo) -Avus- hazır bulunduğu halde toplan-
turya' da diktatörlüğün ilanı mış ertesi gün sabaha kadar 
üzerine her tarafta bütün res- süren bir toplantı yapmış ve 
mi ve büyük binalar, Avus- prens Starenberg'le bir anlaş-

mıya varmak için sarfedilen 
turya ordusunun işgali altın- gayretlerin faydasız olduğunu 
dadır. Vaziyet nazik görünü- anlamış, Haymverg müdafaa 
yor. Prens Staremberg, dik- teşkilatını Iağvetmeğe karar 
tatörlüğün ilanından sonra vermiştir. 
Viyana'yı terketmiştir. Prensin Haymetsutz teşkilatile diğer 
nereye gittiği malum değildir. süel teşekküllerin dağıtılması, 

Viyana, 11 ( A.A ) - Ba- lnsburg'ta hoşnudsuzluk ve 
kanlar kurulu, M. Miklas'ta hayretle karşılanmıştır. ___________ .__ .. _________ _ 
Türkiye 
Yugoslavya 

Ticaret muahedesi 
lstanbul 12 (Hususi) - Tür

kiye - Yugoslavya ticaret mu· 
ahedesi müzakereleri için bir 
Yugoslav hey'eti şehrimize gel 
miş ve Ankara'ya gitmiştir. -------
Başka ne bek-

lenir ki? 
İtalyan gazeteleri 
Monirö muahedesi 
aleyhin 1e neşriyat 

yapıyorlar 
lstanbul, 12 ( Hususi ) -

ltalyan gazeteleri, Montrö' de 
imzalanan yeni Boğazlar mua
hedesi aleyhinde neşriyat 
yapmaktadırlar. 

Lik a lar 
Dünkü Jik maçlarında De

mirspor 2-1 Bucayı, Altay'da 
seremoni ile Egesporu mağ

lüp ettiler. 

İtalyanlar İbiza ada 
sına asker cıkardılar 
(Başlara/ ı 1 i,:ci sahi/ ede J 

Son gelen haberlere göre, 
general F rankonun kumanda
sındaki ordular, Madrid'i dört 
taraftan bombardımana başla
mışlardır. Hükumet kuvvetle
rinin mühim bir kısmı, ihtilal
cilerle birleşmişlerdir. 

Londra 12 (Radyo)- lspan· 
ya hükumetinin neşrettiği bir 
tebliğde, Madrid 'i muhasara 
eden ihtilalcilere karşı hüku
met kuvvetleri tarafından mu· 
kabil bir hücum yapıldığı bil
dirilmektedir. 
Paris 12 (Radyo)- Son ge

len haberler, Madrid şehrini 

• 
ıya o 

(Başlara/! 1 inci sahi/edej 

1 O bin lira ka
zandılar 

Bu numaraların 20 aşağı ve 
20 yukarı numaralarıl50şer lira 
amorti alacaklardır. 

24754 numara 
2 bin lira kazandı 

1500 lira kazananlar 
529 19445 13767 16065 

Bin lira kazananlar 
13375 29459 27043 2638 
2638 24776 24296 12296 
İkiyüz lira 

10880 21603 
19490 19425 
15610 1981 
28970 1697 
26805 2508 
16551 9543 

016 12651 
10587 18169 
28608 17106 
25815, 

kazananlar 
28715 27040 
14313 8030 
9949 6076 

24215 2652 
22557 17664 
27293 2123 
16541 1633 
24310 29829 
11665 26205 

Yetmiş lira kazanlar 
8317 24067 23187 5911 

16646 11040 1253 2165 
25235 29408 14355 1588,.P 

7998 8442 23135 16976 
28093 3839 16881 13422 
16093 16420 5220 24617 
24691 896 5226 14401 
13019 10255 18369 17331 
20554 18736 26575 25331 
28640 24593 616 23201 
12865 22827 24702 21901 

9846 21983 23877 24716 
26066 24050 19493 21896 

1047 17831 17988 2723 
9398 17478 14021 3933 

15450 16588 27159 21543 
16127 10154 10154 13074 
10041 28193 

tenvir eden elektrik fabrikala - ' 
rının, dün gece ihtilalcilerin 
eline geçtiğini bildirmektedir. 

, 

... 
gili sermayesi ile 
yap laca işler 

Büyük bir tayyare tamirhanesi kurulacak 
Sirkeci-Haydarpaşaya f eribort işletilecek 

htanbul 12 (Husmi) - in- büyük bir tayyare tamirhanesi 
giliz sermayedarlarının mem- kurarak, memleketimizde da-
leketimizde soğuk hava terti- hili ile Avrupa arasında tay· 
batını havi vapurlar işletmek yare seferleri yapmak ve bü
ve soğuk ~hava depoları inşa yük bir telefon santral istas
etmek, Sirkeci ile Hardarpaşa yonu vücuda getirmek istedik
arasmda feribot işletmek ve leri anlaşılmaktadır. 

--------~----~--.·~···--------~-------
Uzak şark ufukların-

da biriken bulutlar 
/ Baştara/ı 2 inci sahi/ ede J 

ya, hundan böyle görüşmele-
rin bizzat Mareşal Çankayşek 
ile yapılmasını istedi. 

Bundan bir ay evvel Ja· 
ponyanın tasavvurları hakkırl

d8° gele~ilk hab-erl~r7 kork~~Ç 
idi. Ancak bu eda git gide 
hafifledi, fakat salı gününden
beri vaziyet gene tehlikeli bir 
şekil almışa benziyor. Şarkta
ki yollaP, garb için daima 
keşfedilemez denecek bir ma-
hiyet taşımaktadır. Orada po
litikada karşılıklı hamle ve 
hareketler hemen hemen hiç 
bir zaman örtülü ve kapalı 

bir şekle sokulmadan yapıl
mıyor. 

Hankev hadisesinden sonra 
Japonyanın ileri sürdüğü ta
lepleri Şanghay' da çıkan kü-
çük bir gazeteden alınarak 
Royttr ajansı tarafından her 
tarafa yapıldı. Ayni günde 
Nankinin olduğu söylenen 
cevap neşredildi. Bu seferki 
~evap:- Mareşal Çankayşek 
~hükumetinin münasip gördü· 

ğünden daha ileri gidiyordu. 
Tokyo bu haberl~ri alışıl:_ 

mamış bir ısrarla yalanlanıyor 
ve lngiltere'yi mes'ul tutu
yordu. 

Öyle sanılıyor ki, lngilterc, 
Çin'in mesnedini kuvvetlen
dirmek maksadile, Japon ta
lebeleri hakkındaki haberleri 

gazetelere vermiş bulunuyor. 
Maatteessüf bu yalanlamada 
oldukça tuhaf bir ifade şekli 
var taleoler "Drektif,, şekline 
giriyor, Buna karşı "Taleple.·,, 
le hemen hemen denk geliyor. 
Çin cevabı henüz tasdik edil· 
memiştir. Belki bu cevapta 
da isabet vardır. 

Japonya, drektiflerile her
kesi şaşırttı. Fakat, ~in'de 
kontrol kurmak ve Japon 
aleyhtarlığı hareketlere bir 
nihayet verilmesi hususundaki 
arzuları zaten yeni birşey 
değildi. Zaten bu isteklerin· 
den bazılannı elde etmiş ve 
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varıyorlardı; fakat bu varışta ı 
bir faide yoktu. Koçbaşılar, 
kale bedenlerine kadar gidil
mek şartile iş görebilirlerdi. 
Fakat koçbaşılarla Hanya ka
lesi duvarlarını hasara uğrat
mak ta imkansız idi. Ve :.ıyni 

zamanda geniş ve derin hen
dek ile bedenlere varmak ta 
kabil değildir. 
Türk ordusunda, Serdarın em
rini yerine getirmeğe -velev ki 
verilen emrin yapılması im
kansız olsun!- çalışmak, hem 
de canla, başla çalışmak usul
den idi. Bunun için, Türk as· 
kerleri hendeklere kadar git
mek orada siper kurmak için 
toprak sürmeğe başlandı. 

Toprak sürmek, eski zaman 
harplerinin harikalı işlerinden 
birisidir. Yüzlerce ve binlerce 
asker, topraktan küçük bir tepe 
vücude getirirler, bu tepenin 
kaleye karşı olan sırtına, tepe· 
sinden beri sırtın toprakları 

mütemadiyen aktarma edilir. 
Bu suretle ve büyük bir sü
ratle arka sırtın toprakları 
cephe sırta naklolunur ve bü
yük toprak tepe adeta yuvar· ı 
lanarak kaleye ve hendeğe 

doğru ilerler. Vakıa bu usul, 
yorucu ve büyük bir gayret 
istiyen bir iştir. Fakat çok 
emin bir "Kaleye yaklaşma,, 

Menemen A. Hukuk H. 
Menemenin Musevi mahal

lesinden 39 no. lu hanede 
Y ako oğlu Yusef vekili Enver 
tarafından ayni mahallede mu· 
kim Yusef karısı Süzan aley· 
hine açılan boşanma davasın· 
dan dolayı müddeialeyhin 
meçhuliyeti hasebile muhake
me günü olan 7 /10/936 günü 
için ilanen yapılan tebligata 
rağmen gelmediğinden hak
kında gıyaben muhakeme ya
pılmasına karar verilmiş ve 

kararı mezkur aleyhine beş 
gün zarfında itiraz eylemesi 
ve muhakeme günü olarak 
tayin edilen 23-10-936 günü 
pazartesi günü saat 10 da ma· 
sarif gıyabiyeyi vererek muha· 
kemeye bizzat gelmesi veya 
bir vekil göndermesi aksi tak
dirde hakkında muhakemenin 
gıyaben bakılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

Karaburun asliye hukuk ha
kimliğinden: 

Karaburun kazasının Mor· 
dağan köyünden Sadık oğlu 
Şerif Ahmedin karısı bu köy· 
<len Ahmet kızı Raziye aley· 
hine açtığı boşanma davası 
üzerine ikametgahı meçhul ka
lan müddealeyh Raziyeyc ila
nen tebliğat yapıldığı halde 
mahkemeye gelmediğinden hak-

kında gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan muddea
leyh Raziyenin yevmi muha
keme olan 1O-11-936 tarihine 
müsadif salı günü saat 9 da 
mahkememizde hazır bulun
ması veya bir vekil gönder
mesi ve beş gün zarfında iti
raz etmediği takdirde mahke
meye kabul edilmiyerek du
ruşma gıyabında cereyan ede
ceğini mübeyyin gıyap kararı 

ilanen tebliğ olunur. 

usulüdür. 
Venedik'liler, Türk'lerin tol" 

rak sürmeğe teJ. ebbüs ettik)~· 
rini gördükleri vakit, ke. • 
mazgalları nisbetinde ve toP 
ateş zaviyelerine göre uıütt· 
harrik toprak tepe üzerine 
gülle yağdırmağa başladılar. 

O zamanın top mermilefl 
için en büyük mania, toprıı.~ 
yığını idi. Bu günün ınütbıŞ 
mermileri bile toprak yığını~· 

rından kafi derecede müteessif 

- Arkası var . 

Gayri menkul malları ı açı~ 
artırma ilanı 

Karaburun icra memurlll' 
ğundan: Dosya No. 933/Bq 

Karaburun kazasının Kösf" 
dere köyünden h lSan oğl 
hayriye borçlu bu köydeıı 
hacı mustafa oğlu halilin mııh· 
cuz ve satılması mukarre 
kösederenin içme kıyısı me\' 
kiinde borçlunun tarlası içinde 
bulunan 54 adet zeytin ağııc 
tarihi ilandan itibaren 30 giifl 
müddetle açık artırmaya çıktı' 
rılmıştır. talip olanların kıY: 
meti muhammenenin °o 7 bil 

" · b · d kçB51 
çugu nıs etm e pey a t 
veya milli bankanın temioS 
mektubunu vermeleri ve art~f 
ma 191111936 tarihine tesad11

5 
eden pazartesi günü saat 1 

de dairede icra olunacaktı~; 
müşterilere ait 933-89 N°:bİ 
dosya icra olunabileceği gı .. 
fazla izahatı lazime dahi veı111 
lir: Talipler bu hus0511 

daireye talik olunan açık, ~6 
tırma şartnamesini 811019.l'f 
tarihinden itibaren okuya~ı ~~ 
hakları tapu sicilli ile sa~ıt dr 
mayan ipotekli,alacaklılar ıl~ 5' 
ğer alacaklıların ve irtifak ha b~ 
hiplerinin bu haklarının vd 
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hususta faiz ve masarife bııı" .. s 
olan iddialarını evrakı mu'(;fS 
telerile 20 gün içinde 1 l· 

d · · b·ıd· l · ksi Jı!l aıresıne ı ırme en a 
9
• 

de hakları tapu sicilli ile 
5 
• ., 

rrıw 
bit olmadıkça satış bede 

1 ıs· 
paylaşmasından, hariç kB • 
cakları ve tayin edilen zıı1118~. 

. rt1e•· 
dan artırma bedeli, gayrı ~· 
kulün % 75 ini bulmadığı ta b' 
dirde en son arttıranın t

39 tt· 
hüdü baki kalmak üzere 

8

0jt 

ıırmanın 15 gün daha te~ı~)tı 
edilmek suretile 26-11 el1b 
tarihine tesadüf eden perŞl cll 

günü saat 15 te gayrimenk
0
ktif

çok arttırana ihale edil~ce 111ııl 
Satış peşin para iledırı d'lt' 

l. e ı 1 bedeli alınmadan tes ın1 ·tııı e 
·e ı 

mez mal bedeli verilmcz::ı. defi 
kararı feshedilir ve k~ndı~otıı' 
evvel en yüksek teklıfte,, bC' 
nan kimse arzetmiş oldugll 0ıııı 
del ile almağa razi 0I~r531111ııı 
ihale edil;r o da razı 0.,es 
veya bulunmazsa icra dııdı etle 

··d 
ce hemen 15 gün mu rttıt" 
arttırmaya çıkarılır bu. ıı bil' 
maya alakadarlara teblığe ·~tif' 
cet olmayıp yalınız ilanla 

1

itıııl' 
olunarak en çok artıraoıı·ri11'' 
edilerek her iki hald~. bııe ıı<' 
ihale edilen kimse ikı ıhıt 8,ıı( 
sındaki farktan ve diğer '/. tııP~ 

d , ld .. ve • lar an mes ul o ugu kıf jcıı 
harcının belediye ve va " del· 
rının ve yüzde iki buçu Jdll~:ı 
laliyenin müşteriye aid 

0 

ilan olunur • 


