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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

__ Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
~ne şartlnrı: Scııeli~i 700, altı n}lı~ 400 kuruş 
h~ Uesmi ilfin.lar için: l\laarif cemiyeti illinnt 

urosunn miirncaal edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~sıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLU~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telefon: 2776 

Londra'da 
Kanlı arbedeler olmuş 
ve Yahudi mahallesine 
hücum edenler tevkif 
edilmiştir. 

Fiati (100) Para ..___Yıl 3 - No : 82v - Salı - 13 Teşrinievvel 1936 
~~~~~~~~~~~~--

F • • 
ıs tın Arapları Greve Nihayet Verdiler 

n Ordumuz bu ge- Bu~!!~~z~2n1a.Rtıs-Japonkuvet-
vralara başladı rın çoğu lzmirdedir 1 . k k 

On g·· -d-e--b--i-d_e_v_a-medengaJ;nizon tatbikatı !:~r:~;~~:iao;::u;~e~~~: eri ar~~-- arşıya 
ve talim terbiye, çok güzel"neticeler verdi Kazananlar aşağıdadır: Mançuri hudutlarında tüfek 

her cihetten muharebe mey

danına kuvvetler sevkettiği 

görülmektedir. 10 gün içinde 

yapılan garnizon tatbikatı 

fevkalade mükemmel neticeler 

14741 Numara patlamak üzere, lngiliz-Ja-
2~u0:.~?r0~0 ~~~şaf.i~~o pon müzakereleri devamda 

yuknrı numarnduki biletler 500 
lira amorti :ılacaklardır. Yani lOda ~~, 

vermiştir. Talim terbiyenin 

güzel neticesinden başka se

feri zahmet ve meşakkatlarla 

bu şartlar altındaki tatbikatın 

askerimizin normalin fevkinde 

bir zindigi görülmüştür. Büyük 

neş'e içinde manevraya baş

ladı. İzmir, ordunun geçidini 

heyecanla bekliyor. Dört gün 

bir biletler 50 lira müktifat kazan· 
mı~larJır. 

9461 Numara 
30000 lira 

1156 Numara 
20000 lira 

21042 Numara 
15000 lira 

21039 Numara 
12000 lira 

4113 Numara 

Bu gece orgeneral Çalışlar 1inde başladı. Mavinin ilk sürecektir. Halk için Torba- fkramiye knzanmı.lardır. Yu-

kuma.1dasında başladı. Kırmızı hareketi kıtalar müşkülatla - hnd:ı yazılı nuıııaralıırııı yirmi 

ıoooo lira 

mavi hareketi bir harp şek- karşılaşh. Kırmızı taraf da a~ağı ve yirmi yuknn numaralara 

1 
-------lt~O• o .. o-ıo;: da 150 ş~r lira, )llllİ omla lıir lıi-

1/'" u•• o• k ı•to a" kon~ letl<'r 15 lira amorti ıılncuklıırdır. 
lkibin lira kazananlar 

~ 24754 8032 

Sey t Plandı 5~go~9~~; ~;;:;an/~~065 1 11630 12381 5471 18203 
23409 

ır.r ~-~--·d- 0 • K•• d Bin lira kazananlar ''IUi·a r, un os ence e 1331s 29459 21043 2638 

Pe ro uyularını gezdiler 2638 24116 24296 12296 
2856 1273 4996 29645 

~ Bükreş, 13 (Radyo) - Kü- ı selamını tebliğ eylemiştir. 14910 5592 
Çuk itilaf ekonomik konseyi, Bundan sonra Yugoslavya lı'ya hususi trenler hazırlanı- lkiyüz lira kazananlar 
~ün hariciye nezaretinde top- Prediç kısa bir nutuk iradet- yor. 13670 25632 10432 26482 
anrnıştır. Evvela, Romanya miş ve ekonomik hadiseler 5670 29625 22123 481 ek porlarını tetkik eyliyecektir. 

0 nomi bakanı söz söylemiş karşısında küçük itilaf devlet- 8649 20481 5527 2589 
Ve konseyi açtığını bildirerek Icrinin müşterelc menafii et- Murahhaslar, dün akşam 13095 892 2002 569 
llıurahhasları selamlamıştır. rafında konuşmalar açılmasını uzerı Köstence'ye giderek 13727 18371 25438 22328 
G ~üteakiben Çekoslovakya dilemiştir. petrol, kuyularını gezmişler, 15690 2400 29910 6031 
b rızvalt bir söylev vermiş ve Konsey, komisyonların ra- gece Bükreş' e dönmüşlerdir. (. /Devamı 4 üncü sahifede J 
~akan Milan Hodzanın -----------~ııt++•~•----------

kraJ ar ol 
Çekoslovakya' ya 

gidecek 

P /(ral l<arol 
Ilı tag, 13 ( Radyo ) - Ro-
25a.nya kralı Karol'un, bu ayın 
~i ıncı günü Çekoslovakya'yı 
l\Yaret edeceği söyleniyor. 
~ ta.l, Torn Sevvurin'de Yu
p 
0~~avya krallık naibi prens 
~ a mülaki olacaktır. O 
bu n __ de, Tuna da inşa olunan 
/uk tköprünün küşat resmi 
Pılacaktar. 

Ih tilalcilerin büyük taar
f uzları (dUDTbaşladı 

c it 

General Franko, zaferin muhakkak oldu
ğunu söylüyor. Madridde panik var 

Sev;I, 13 (Radyo) - ihti
lalciler, Avila havalisind~ kaiu 
Naval Rol Markina kHab a
sını işgal cylEtınişlerdir. 

Hiikumet kuvvetleri, bu 
muharebe de dörtyüz maktul 
ile pekçok mühimmat bınkıp 
harp sahasını terketmişlerdir. 

İhtilalcilerin Eskoral mmta
kasına yaklaştıkları ve bura
dan Madrid şehrini bombar-
dımana başladıkları bildiriliyor. 

Paris 13 (Radyo) - Madrid 
cephesinde San Martino civa-
rında şiddetli hücumlar başla
mıştır. Hükumet kuvvetleri, 
ihtilalcilerin taarruzunu kırmak 
için büyük bir mukavemet gös 
teriyorlar. Buna rağmen, Mad
rid şehrinde panik başlamış· 
tır . 

iki gündenberi devam eden 
şiddetli yağmurlar, ihtilalcile
rin faaliyetine mani olama-

ispanya nasyonalistleri 
maktadır. 

General Franko, umumi ta
arruz emrinde, zaferin muhak-
kak olduğu ve lspanya'nın, 
ebediyen kurtulacağı bildiril-
mektedir. 

Sevil, 13 (Hususi} - Ge
neral Deliyano radyo ile bir 
beyanname neşrederek demiş-
tir ki: 

- Şayed Sovyet Rusya, 
Markiıistlere yardım edecek 

Japon askerleri , 
Paris, 13 (Radyo) - lngil- lifaks ile uzun müddet konuş-

tere ile Japonya arasındaki muştur. 

müzakerelere biiyük ehemmi- Tokyo, 13 (Radyo) - Bir 
Rus kıtası, Mançuri toprakla

yet verilmektedir. 
rına girerek hudud muhafız-

İngiltere'nin Tokyo sefareti, larile çarpışmıştır. Bu vaziyet 
Japonya'nın Çin'e karşı almış üzerine, Rus ordusile Japon 
olduğu vaziyeti yakından takip ve Mançuri kuvvetleri, karşı 
eylemektedir . Japonya'nın karşıya gelmiş bulunuyorlar. 
Londra maslahatgüzarı M. Vaziyetin çok nazik olduğu 
(Tuneli) de, İngiltere hariciye ve mühim hadisatın çıkmasına 
nezaretine giderek, Lord Ha· intizar edildiği bildiriliyor. 

--------·~·~·~·------~-~~-

Ortalığı karıştır 
mak istiyorlardı 

-----------
Merkezi Avrupada bolşeviklik 
yapmak istiyenler yakalandı 

Viyana, 13 (Radyo) - Za- portlarla buraya gelen bir 
bıta, ortalığı karıştırmak ve şebekeyi meydana çıkarmış 

ve dün gece 11 kişi tevkif 
merkezi Avrupa' da komünist- etmiştir. Tahkikata ehem mi-

l iği yaymak için sahte pasa- yetle devam olunuyor. 

---------..-.---------~~ 
Amerika'da j Baldvin 

Kristof Kol0 mb için Tekrar vazife 
ihtifaller yapıldı • b I d 

Roma, 13 (Radyo) - Ame- Sille 8Ş a 1 
rika'nın keşfi rarihine rastlı-

. yan bugün, Roma' da büyük 
tprenlc kutlulanmıştır. Aka
demide bir toplantı yapılmış 

ve Brczılya'nın Vatikan sefiri 
bir söylev vererek, Aınerika'yı 

keşfeden Kristof Kolomb'u 
saygı ile anmıştır. Bu toplantı 
Bu toplantıda, Amerika teba
asından birçok kimseler ha
zır bulunmuşlardır. 

Vaşington' dan alınan ha
berlere göre, orada da Kris
tof Kolom b için muazzam 

ihtifaller yap_ı_lm_ı.:..şt_ır_. ---

olursa, İtalyanın da ispanya 
nasyonalistlerine yardım et
mek mecburiyetinde kalaca
ğını bildirdiğini haber vere
cek mevkideyim." 

!~. Baldvin 
Londra, 13 (Radyo) - ln

giltere başbakanı M. Bald
vin, mezuniyetini bitirmiş ve 
Londra'ya gelerek tekrar va· 
zifesine başlamıştır. 

Avam kamarası, bu ayın 
29 ncu günü toplanacaktır. 



Aşk .. Kıskançhk.. Cinayet .. 

- 8 Çeviren: Fethi Y. Er. 
.. Kesilen bir l Bi, gözlerini Belki onu yirmi defa gördüm 

çb, bana baktı; çünkü ben ve elini sıktım. Babame çok 
mağımla onun murdar ili- hayrandı. 

'ne dokunmuştum." Babam benim ve kardeşi-
- Haller bu işinde yanıla· min üzerine çok düşkündü. 
ilir , Kendi bilgilerini bana öğret-

- Peki kabul. İşte başka meğe çalışırdı. 
iri daha: Veykar " ar filozo· 93 te babamı hapsı.:Uiler. 
·k" diye yazdığı kitabının "Montany,,ın yardımı ile 
21 inci sahifesinde şöyle ya- onu kurtardım. 
yor : Bunun üzerine babam, bu 
.. Başı kesilen bir adamın köye çekildi. Ve 76 yaşında 
udaklarınm oynadığını gör- olduğu halde 1807 de bura-
üm . .. da öldü. 
- Peki, fakat konuşması? Şimdi bana geliyorum. 
- Durunuz sıra oraya da Montayla arkadaşlığım var· 
lecek. İşte "Sommeren" dı. Danton ve Camille Des-
erleri burada, onları karış- moulinsle de tanışırdım. 

bilirsiniz. Bakın ne diyor: Doktor "Marat., la da ar· 
Mesltkdaşım olan birçok kadaş gibi idim. Onunla mat

oktorlar, bana, kesik başla- mazel Corday', kiyotine gö· 
m dişlerini gıcırdattığını ve türürlerken tanışmıştım. 

onuştuğunu anlattılar.. Bu idamda, ben de hazır 
Şarbay biraz durdu ve: bulunmak istedim. 
- Daha fazla olarak dok- Saat ikiden beri hürriyet 
m, bu vak'aya kendim biz· heykeli yanında bekleyip du-

t şahit oldum: ruyordum, Temmuz ayının 
Kesik bir baş bana laf sıcak bir günü ve Hav~ çok 
yledi. sıkıntılı etraf bulutlu, yağmur 
Hepimiz titredik. Genç ka- yağmak üzere idi. 
n uzandığı şezlonkta doğ- Dörde doğru yağmur baş· 
ldu: ladı. Bu esnada da "Şarlo,, u 
- Size mi? arabaya bindirmişlerdi. 
- Evet, bana; bana da mı Genç bir ressam, onun 
li diyeceksiniz? portresini yapmakla meşgul-
- Size mi? Diye doktor müş. Hemen yaka-paça ara-

sordu. • baya-tıkmışla~. Şimşekler -Ça: 
- Evet. Başımdan geçen -kıyor:- yağmur- daha hızla 
i söylüyorum. Çok nazik yağıyordu. 
vrandınız, değil mi, doktor. Biraz sonra Şarlot'u taşıyan 
Bana içinizden deli demiş- araba göründü. Adını çok 
izdir herhalde: duyduğum fakat kendini hiç 
Doktor: görmediğim "Şarlot"' yirmi 
- Anlatın bakalım su ışı.. yedi yaşlarında güzel bir kızdı. 
- Bu vak'a benim başım- Parlak gözleri, iyi yapılı bir 

otuz yedi sene önce geçti. burnu ve ince dudakları vardı. 
diye kadar hiç kimseye Ayakta başı dik olarak duru-
tmamıştım. yordu. Buna sebep en çok 
onuşma gittikçe enteresan ellerinin arkadan kelepçeli 
dramatikleşiyordu. olması idi. 

r Devam edin.. Yağmur dinmişti. 
önuvar: Fakat genç kız, çok ıslan. 

Anlatın! mış ve ıslanan yün entarisi 
dm da vücuduna iyice yapışmıştı; vü-
Bay .. Diye mırıldandı. cudu çok hoş ve ahenkli idi. 

n birşey söyliyemedim. Sanki banyodan çıkmıştı. 
kil bunu gözlerimle gör- Arasıra bulutlar arasından 
·m. sıyrılan güneş; bu güzel mah-
rbay önüne bakarak: lukun ıslaklığını kurutmak is-
Çok garip, dedi. tiyor gibi idi. 

nra bana döndü. Ölüm makinesini görünce 
Benim kim olduğumu sarardı. Buna rağmen cesaret 

or musunuz? vererek gülümsemeğe çalıştı. 
Biliyorum, dedim. Siz Araba durunca, Şarlot hiç 
bilgili akıllı bir zat, ve yardım beklemeden yere sıç· 
zamanda bir şarbaysınız. rayıverdi. 
ü. Ve başı ile teşekkür Sonra ölüm makinesine çık-

tı. Gene sararmıştı .. 
Hayır dedi, sülalemi, 

i tanıyor musunuz? 
Hayır. 

O halde! Dinleyin bun· 
size anlatayım. Ondan 
sıra ile deminki mevzua 

m. Acele etmeyin .. 
kes oturdu. Şarbayı din· 

hazır bir vaziyette 

bay anlatmağa başladı: 
Ben dedi, kral ve kra· 
meşhur fizikçisi Ko

n oğluyum; babam Volta, 
i ve Mesmer mektep
alimi idi. ilk olarak 

Fakat son bir gayretle; gü
lümsedi. 

(Arkası var) 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül lıastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

fzmir - Birinci beyler sokağı -

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

(Ulusal Birlik) 13 Teşrinievvel 936 

Sancak Mektupları: Dünyanın 

1 t•kl .AI •• 1 .A b•d En ihtiyar adamları 5 1 a marşımızı soy eyen ve a 1 e Sovyet Maverayıkafkasyasın-

1 k k 1 O t d da Abazalar memleketinde yüz ye çe en oyan va an aşı- yaşını çoktan geçmiş birçok 

h k • b 1 d ihtiyarlar vardır. Bu asırlık a-m ı z ı n mu a emesıne aş an 1 damların hemen hepsi hala 
dinç ve çeviktir. Hele düşkün 
ihtiyarlık vaziyeti kat'iyyen 
göstermemektedir. 

-----------
Mahkeme reisi Berut'lu bir Arap, azalardan biri Cerkes, di-
ğeri de ne olduğu belirsiz bir kimse idi. Adliye binasının 
önünde, yüzlerce Türk birikmişti. Muhakeme talik edildi? 

Bunların içinde en ihtiyarı, 
Gada köyünde oturmaktadır. 
157 yaşına girmiş olan Ga
dalı Ekun Şoua, yürümek için 
bir bastona dayanmakla be
raber, dinçtir ve hergün köy· 
den iki üç kilometre uzağa 

krıdar darrda muhakkak surette o 

bir gezinti yapm:ıktadır. 
126 yaşındaki Şats Çukbar 

lskenderun 7 (Hususi)- Bü
tün sancak Türklerinin alaka 

ise Gudautsk mıntakasında 
Kaldakvar köyünde yaşamal<-

istifhamj hissi hasıl etmişti. is, davaya mevzu teşkil eden tadır. Görünüşte kendisine 
Nihayet saat 11 e doğru taahhütnamenin dosya arasında kat'iyen 60 tan fazla verile-

ile takip ettikleri entressan celse açıldı. İlkin Türk maz- bulunmadığını ileri sürerek mez. Kendisi mükemmel bir 
bir davanın ilk celsesi geçen nunlar ve avukatları, onlardan bunun polisten istenmesi için avcıdır ve av maceraları kö-
Pazartesi günü buradaki ceza sonra da dinleyici halk salona muhakemeniu 18 llkteşrine ta· yünde hale söylenmektedir. 
mahkemesinde görilldü. g:rJ.lt:r. likine lüzum gördü . Şats'ın 48 yaşrnd:t bir karısı 
Davanın esası şudur: Mahkeme salonu dar oldu- Avukatlar, buna itiraz ettiler ve 16 yaşında da bir kızı 
30 Ağustos Zafer bayramın· ğundan dolayı bütün halkı ve kanun hükümleri mevcut vardır. 

da Belan ve İskenderun Türk- alamayınca mahkeme odasının iken hususi ve idari mahiyette Şoseden)O kilometre uzak· 
lerinden bir kısmı, hükumete çevresindeki kencereler ve ko- bir taahhütnameye riayet edil- ta dağların oıtasında Çilou 
müracaat ederek Belan yolu ridorlar da halk tarafından mediği ileri sürülerek bir ada- köycüğünde de Recep Aşup 
üzerindeki Türk abidesine çe- işgal edildi. mın mahkemeye sevk edilemi· ve Lağustan Aşup isminde 
Ienk koyacaklarını bildirmiş Mahkeme heyeti şöyle te- yeceği ve bu esasa göre he- üç kardeş yaşamaktadır. Bun-
ve hükumet te müteşebbis şekkül etmişti: men maznunlann beraetini is- lar sıra ile 100, 102 ve 104 
hey'ete bir taahhütname imza Reis, Berut'lu bir Arap, f Devamı 4 üncü sahifede J (Devamı 4 üncü salıifedc) 
ettirerek bu isteğe muvafakat azadan biri Çerkes, diğeri de -------

5 
....... .__kl .d 

etmiştir. Türkler abide için ne olduğu belirsiz bir genç. Gabriel o ey 1 ama 
hazırladıkları güzel bir çelenği Bunların her üçünün başları • 

kırmızı beyaz kordelalarla süs· da açıktı. iddia makamında mahkum edildl .. 
leyerek ve hepsi de göğüsle· oturan hristiyan Arap ile za- ------

rine beyaz kırmızı rozet taka· bıt katipliği yapan diğer Ara- /nsan şeklindeki bu canavar, beş yaşında 
rak abide önünde toplanmış- hın ise başlannda sip-sivri .. 
lardır. Her yaştan birkaç yüz fesleri vardı. bir kızcağızı berbad etmiş ve öldürmüşta. 
Türk'ün iştirak ettiği bu me· Miznunlann müdafaasını Fransa'da Gabriel Soklay Bundan sonra tahkikata giri· 
rasim büyük bir sükunetle ve avukat Antakye'li Vedi Mü· isminde bir çocuk hırsızı ölüm şilmiş ve şu neticeye varılmış· 
Türk'e yakışır bir vakarla ya· nir ile Antakye'li avukat Suni cezasına mapkum edilmiştir. tır : 
'p;lmış, çelenk yerine konmuş ve lskenderun'lv bir Ermeni Ölüm cezasını mucip olan ha- Komşuhrdan biri küçük 
ve halk hep bir ağızdan Türk avukat fahriyen deruhte et- dise 1935 senesi Nisanında Nikolü yabancı bir adamın 
istiklal marşını söyliyerek da- mişlerdi. şu suretle cereyan etmişti. Ku- elinde o!duğu halde kendi 
ğılmıştır. Bütün bu merasim Mahkemede maznunların hü- mandan Maresko isminde bi- pencerelerinin altından g~-
yapılırken de Jandarma zabit- viyeti tcsbit edildikten sonra rinin beş yaşında olan kız ço- çerken görmüştür. Bu kom-
leri se.virci olarak bulunmuş- · A b" l k d cug .. u bir Cuma günü "Eho- şunun küçük Nikolü elinden .,, reıs rapca ır şey er o u u d 
lar ve herhangi bir müdaha- d k mont- daki evlerinin avlısında tutarak götüren yabancı a a· ve yanın a i genç azaya da .. 
leye lüzum hasıl olmadıg .. ını b T k oynuyordu. Evin iki kapısın· mın şekil ve şemaili hakkın-

unun ür çe tercümesini d .. l d"ğ' fi ·ı görmüşlerdir. dan biri bir takım amele ta· a soy e ı ı vası ar tamamı e 
okuttu. Buna nazaran, on · G b · l S ki f işte, on Türk gencinin suçlu rafından tamir ediliyordu. Bir a rıe o ayın evsa ına 
Türk genci, polise verdikleri kt d K ı·k M k 

olarak mahkemeye sevkini icap aralık ameleden bı"rı· iş arasın· uyma a ır, eza ı ares o 
taahhütname hilafına hareket ·1 · · · · k t ·r ettiren hadise.. aı esınm evının apısını amı 
ettiklerinden cezaya çarpılma- da kapıdan içeriye giren ya· ederken içeriye giren ve ame· 

f skenderun polisi, müddei- 1 • d bancı bir adamın omuzuna 
arı istenıyor u. leye omuzu ile çarpan yabancı 

umumiliğe yaptığı bir müra- Reis, maznunları ayrı ayrı çarpmıştı. Gene keneli işile şahıs hakkında bu işçinin ver· 
caatla, bu Türk'leri, yol üze- isticvap etti. Fakat maznunla- meşgul olmağa başlamıştı. diği malumat da gene Gab· 
rinde halkın gelip geçişine A d ti t" Ak · l S ki h rm mantıki ifadelerle heyeti ra an saa er geç 1• şam rıe o ay üzerinde şüp e-
mani olmalr, Türk bayrag .. ı B l k d M l · · t k.. .. ·· · l hakimeyi müşkil vaziyette oldu. ir ara ı ma am a· erını emer uzunu mucıp o -
taşımak ve Türk istiklal mar- t 

bırakmamaları için reis, işi resko çocuğunun içeriye gel- muş ur. Şını söylemek gibi hareketle- (D 4 ·· " lı ~s de) kısa kesiyor ve her maznuna: memesinden dolayı endişeye evamı uncu sa ıJe de bulunup taahhütname ah· i 
- Yani, demek istiyorsu· düşerek dışarıya çıkmış, bak- zmir ikinci hukuk mahke-kamına riayet etmemekle it-

ham ve haklannda takibat nuz ki, biz kanuna aykırı mış, fakat çocuktan hiçbir mesinden: 
yapılmr.sını istemiş, müddei- harekette bulunmadık değil eser görememiştir, bunuu üze- f zmirde oturan Avram kızı 

mi? rine etrafı araştırmağa başla· Roza ile Muiz Şakı aralarında 
umumilik te bu isteği terviç Tarzında hitap ederek ifa- G b l mütchaddis nesep davası 
ederek mes' el eyi muhakemeye mıştır. ene u un mayınca ev 
sevkeylemiştir. desinin Arapça zapta geçiri· halkını telaş almış, küçük Ni- hakkındaki tebligat Muiz Şakı· 

Muhakeme günü Antakye, yordu. kolün esrarengiz surette kay- nın ikametgahı meçhul bulun-
Duruşma bittikten sonra re- boluşu zabıtaya aksetmiştir. ması hasebile ilanen icra edil· 

:i~: n k.!~~ k h=:· ş~~f,~;,~~~ ,1111111111111111111111llllllllll1111111111111111111111111111111111111111il1il1111111il111111 il~ :~~iü :~~ d~e;::ı::~ ~:h:~k;;: 
maada Anuk ovasındaki Türk ___ == 1 z M 1 R = göndermemesi yüzünden da-
köylerinden de yüzlerce halk vacının isteğile aleyhinde gı· 
bu muhakemeyi dinlemek - •• .. • • = yap kararı ittihaz edilerek 
iizere otomobillerle buraya = K U l TUR llSESJ = karar sureti mahkeme divan-
gelmişlerdi. ~ lzmir'in Öğretmenleri hanesine talikine ve davacının 

Adliye dairesinde büyük = En Yatılı.Gündüzlü: Kız Burad~ şahitlerinin dinlenmesi için 
bir kesafet teşkil eden bu E= Kıymetli E k k Ders verırler = tahkikatında 6/111936 curna ve re = 
Türk'lerin mevcudiyeti, her- ~ Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü [!'Ününe bırakılmasına karar 
halde zabıta ve mahkeme --= - verilmiş olduğundan Mui:1 Jlagdar Candan/ar 
heyetini d. l d. · l = - Şakı'nın mezkur günde saat 14 en ışe en ırmış 0 

• = Orta ve lise sınıflanna talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi = 
malı ki, muhakeme için tayin = . A • • • • • = sıralarında asaleten veya ve· 

• d"I t 1. tt ğ h l , = dıllere hususı bır mevkı verılmıştır. Sınıflara 40 dan fazla := kaleten tahkikat hakimi nez---~---•ım•ıııliii_ıııiıl_ e ı en saa ge ıp ça 1 ı a • = . . . = 
Doktor 

1 
de, celsenin açılması için hiç ;; talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerın yatı daırelerı ayrıdır. dinde hazır bulunması aksi 

'da elektrikle uğraştı. 
allı Mari Antuvanet (1] 

Marie-Antoinette Fransa 
!erindendir. Avusturya 

ru birinci François'nın 
• Luis ile evlenmiştir. 

ı ihtilale Jcarşı gelmesi 
•1t ettiğinden kiyotinle 

kesildi. 

bir hareket göze çarpmıyordu. = Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma- takdirde bu husustan dolayı 

Ali• Ag~ L Yalnız bir aralık İskenderun = lumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan akşama tahkikat ve muhakeme celse· 
i:lll mesalihi hassa zabitin, heyeti ~ kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında = lerine kabul edilemiyeceği hu: 

Çocuk Hastalıkları 1 hakimenin toplu bulunduğu =: 6 numarada (KÜLTÜR LlSESI) ne müracaatlan. = susu H. U. M. K. madde• 
mütehassısı odaya girerek hakimlerle bir S Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü başlanacaktır. s mahsusasına tevfikan tebliğ 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 müddet görü-+ükten makamına kaim olmak .. 
Telefon 3452 j'"' 

aya::ahf a, 

1 

s 
'r 



,_,,,, ___________________________ ....;(:-Uluaal BirlikJ 

·er ve şü- Fratelli Sperco 
~ ı Limited 

Pnr acentası 
ilci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
, LONDRA HATTI 
~BIAN" vapuru 9 bi
~ teşrine kadar LONDRA 
'Af ULt için yük alacaktır. 
· ~ONIAN" vapuru 19 
cı teşrine kadar LOND
\'e LEITH için yük afa
t. 

,~IVERPOOL HATTI 
•
11
RA.Go,, vapuru 7 birinci 

CLA kadar LIVERPOOL 
1 "'SGOW için yük ala-

' it, 

~YPTJAN" vapuru 15 bi
(cşrine kadar lLIVER

ve SWENSEA' dan 
Yük çıkaracaktır. 

'ij SCHE LEVANTE-LINIE 
· ~KLEA vapuru bi-
t " 
GCfrin ortasında HAM-
' BREMEN ve AN

t ten gelip yük çıkara-

~Ot: Vu t t ·hı · · ru arı erı ve va-
'kı n İsimleri üzerine deği· 
ııı:rdcn mesuliyet kabul z. 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"SATURNUS" vapuru 11/ 10 
dan 14/10 a kadar ROTTER

DAM, AMSTERDAM ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

"ULYSSES" vapuru 16 teşri· 
nievvelde gelip yükünü tahliye
den sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE limanları 

vapur acentası 
MEN, COPENHAGE, DAN
ZIG, CDYNlA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND" motörü 30 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

birinciteşrinde beklenmekte DEUTSCH LEVANTE LINIE 
olup ROTTERDAM, HAM- " KYPHİSSIA .. vapuru 6 
BURG, BREMEN, GOTE- Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
BURG ve ISKANDINAVY A Bci. teşrine kadar ROTTER-
limanlan için yük alacaktır. DAM, HAMBURG ve BRE-

HOLLANDA AUSTRA- MEN için yükliyecektir. 
için yük alacaktır. LIA LINE "GERA., vapuru 15 ilk teş-

"CERES" vapuru 21 teşri· "ALHENA" vapuru 6 ikinci rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
nievvelden 25 teşriniev- kadar, ROTTERDAM, HAM-teşrinde beklenmekte olup 
vele kadar ROTTERDAM, PRINSIPALLE, AUSTRAL YA BURG ve BREMEN için 
AMSTERDAM ve HAMBURG yu··kıı·yecekt" 

ve YENi ZELAND için yük ır. 
limanlan için yük alacaktır. " ATHEN t·· .. 26 'lk 

alacaktır. " mo oru 1 

"ULYSSES" vapuru 4 teş- SERViCE MARITlME teşrinde bekleniyor, 3 son 
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka- ROUMAIN teşrine kadar ROTTERDAM, 
dar AMSTERDAM, ROTTER-
DAM ve HAMBURG liman- "SUÇEA VA., vapuru 20 bi- HAMBURG ve BREMEN için 
ları için yük alacaktır. rinci teşrinde gelip 21 birinci yükliy.-ec•e•kt.ir •. ---• 

" ORESTES " vapuru 16 teşrinde PiRE, MALTA, MAR- AMERiKAN EXPORT LINES 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG 

SiL YA ve CEZAIR için yük NEVYORK 
alacaktır. "EXMOOR., vapuru 17 ilk 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 teşrinde bekleniyor, NEV-
limanlan için yük alacaktır. 2nci teşrinde MALTA, MAR- YORK ve BOSTON için yük 
SVENSKA ORIENT LINIEN SiL YA ve CEZAIR için yük alacaktır. 

"VASALAND" motörü 13 alacaktır. "EXMfNSTER,, vapuru 30 
birinci teşrinde gelip ROT- ZEGLUGA POLSKA ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
TERDAM, HAMBURG, BRE- "LEWANT" motörü 1 ikinci YORK ve BOSTON için yük 

1 
• ... teşrinde beklenmekte olup alacaktır. 

~mir vu··n Mensucatı 1 ANVERS, (doğru) DANTZIG PIRF AKTARMASI SERi 
ve GDYNIA için yük alacaktır. SEFERLER Tu• • k A Ş • k t• • ilandaki hareket tarihlerile " EXOCHORDA " vapuru 

k_ .. : r • f r e 1n1 n navlonlardaki değişikliklerden 9 ilk teşrinde PİRE' den BOS-
'Cllk k f b •k acente mesuliyet kabul etmez. TON ve NEVYORK'a hare-

apınar umaş a n 4151 Daha fazla tafsilat almak ket edecektir. 

}' GraFın Jan mevs. J l ·ı . için ikinci Kordonda Tahmil "EXCALIBUR" vapuru 23 
aı ım ao ayısı e yenı ilk teşrinde P!RE'den BOS-

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak
. Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

• * 
. . . ·: -· ,. . -~~ . .. . ... 
- . -. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'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. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• ANVERS, DiREKT ve NOR- hareket edecektir. 
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

~ Qrdığı kumaşlar: ve Tahliye binası arkasında TON ve NEVYORK'a hare-
'1~ ~ 

1 
FRA TELLi SPERCO acenta- ket edecektir. S. A. ROYAL HONGROISE Qg am sına müracaat edilmesi rica Sefer müddeti: DE NAVIGATlON DANU-
olunur. PIRE-BOSTON 16 gün BIENNE MARlTJM 

.. DUROSTOR. vapuru 28 
Bci. teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

Zarif Telefon: 200412005126•63 PIRE-NEVYORK t8 gün BUDAPEST 
"SZEGED" motörü 13 ilk 

V d Mu··cellit DEN NORSKE MIDDEL- --- b 
~ .... ,. e UCUZ U HAVSLINJE teşrinde ekleniyor, BELGRAD 
"l 'I OSLO NHVISAD, BUDAPEŞTE, 

•Ptıracağmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz ALİ RIZA "BANADEROS" motörülha- · BRA TISLA VA, VIY ANA ve 

' Satış Yerlerı· len limanımızda olup HAV- LINZ için yükliyecektir. 
RE, DIEPPE DÜNKERK JOHNSTON W ARREN LlNE 

~cl'l]ci Kordonda 186 numarada Ş'AR Sür'at, zarafet ve NORVEÇ limanlarma yük LTD.-LIVERPUL 
C'\ .,. h alıyor. " KENMORE " vapuru 27 

ı . A Ş Ve e veniyet • • • • "BOSPHORUS" motörü 22 eylülde BURGAS, VARNA, 
'J)aQr Kemalettin cadde.inde F AH Rı YENi KAV AFLAR Çarşısı ilkteşrinde bekleniyor, HAV- KÖSTENCE, SULINA, GA-

D EM 1 R Otlu Numara: 34 _R_E_, _D_I_EP_P_E_,_D_O_N_K_E_R_K_, _L_A_Ç_v_e_B_RA_iLA limanlarına 

~ır· lth I"'t G.. .. "'.. ..d .. ı·· "'.. d a a umrugu mu ur ugun en: 

Arşını 

230 

Takdiri kıymet mazbatası 
Nev'i Mevkii 

Tarla Çiftlik köyaltı 

Hususu Kıymeti 

Lira kr. 
Şarkan giritli Halil ağa, garben Latif, şimalen 70 
yol, cenuben Kazım ve Halil. 

230 Tarla Çiftlik köyü ta- Şarkan yol, !garben metruk, şimal ve cenup 66 
banyeri yol. 

Tarla Çiftlik Giritli Şarkan Yahya, ıarben yol, şimalen Hasan 15 
mevkii cenuben Osman tarlaları 

Tarla Çiftlik Şehit Meh- Şark ve garp yol, şimalen Şakir, cenuben Şa- 40 
met ban 

Tarla Çiftlik Çayır Şarkan Demir ağa, garben Ramazan, şima· 20 
ovası len yol, cenuben Demir ağa. 

46() Tarla Çiftlik Kara Ab- Şarkan ve garben metruk, şimalen lbrahim 20 
dullah lsmail, cenuben yol. 

~ 690 Tarla Çiftlik Giritli Şarkan yol, garben Yaşar, şimalen Arif, ce- 66 
l mevkii nuben yol. 

Tarla Çiftlik Pamuk ovası Şarkan Hasan, Kazım, Aptil, yol cebel. 56 
s 2 Tarla Çiftlik Tabak yeri Şarkan yol, garben metruk, şimalen Celalet- 15 

CANADIAN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nm 
limanlarile dahili şehirlere 
IZMIR' de DIEKT konşimento 
verilir. 

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

" J 
1 

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

y tin, cenuben metruk. 
~~l'td Tarla Çiftlik Karadağ Şarkan Halil hoca, garben yol, cenben Yahya. 20 
f~ hak' .. müfredatı yazılı on kalemden ibaret bulunan emvali gayri menkulenin 2490 sayıl• 
~i ~rn.~ne tevfikan açık arttırmaya konmuştur. ~-N«~ ....., _-/" 

l~.)•ı>ı~ ıyeleri 15/10/936 gününe rastlıyan perşembe günü saat onbeşte Çeşme ıümrü
ııı e .'taktır. 
· Gt dı~cn günde arttırmaya iştirak edecek olanlar yukarıda gösterilen muhammen kıy

:r~nden yüzde 15 hesabile muva~kat teminat (akçelerinin Çeşme gümrüğüne yaıtr· 
~~bit,~'rkaldıkları makbuzlarını komisyonu mahsusuna ibraz ettikten sonra arttırmaya işti· 
~rı c lerdir. 

610 

. .._ -· " 9jıu~ 
1 Z.lr?e»l .o;~ı..::.] 

t herkesin mulumu olmak üzere keyfiyet ilan olundu. 
, ...................................... .-m.m_. ........ ._ .... _._._._. ............ _._._._._. .................... .. 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

arihi 
1 Ciirid .. b. 1 46 suren ır 'l'rirkler, harp halinde her b~ Filis • 

ın Ar ahları, 
el 

.. 
rı / 

altı ay 
• 
1 

kt 1 susta ·çok uyanık idiler •• 
1 a 1 ar olmaktadır. O zaman, en bü- Bu iş, kolay değildi.: ~~~ 

• 
azım na • 

grevı 
•• 

yük bir mermiye karşı en den .~abyelere. k~dar buyu~1 • k k d [ 111 h d dl el k • kuvvetli müdafaa, bir yığın yol vucude getırdıler: Bu Y lngilizler, Hayfaya as er sev e iyor ar, ırıısır u u arın a ı toprak idi. Bunun için, Vene· Türk ateşin~en·m.asu~ _k·~~· 
kuvvetlerl·n bı·r kısmını _Ja Şangaya gönderivorlar diklilerin ileri sürülen toprak ksınlı tlemm ıç'.~t••ukzlerlını ört& 

Uı 'J cepheye yağdırdıkları mermi· a as ar ve gu u er: 
Berut 13 (Radyo)- Halepten gelen son bir h .bere göre, Er- Ömer camiinde büyük bir cemaat huzurunda Filistin müf· ler mücahidlerin mesaisine ler. Bu suretle kale ıle tab) 

menilerle Müslümanlar arasında bir arbede çıkmış ve iki Er- tüsü vaiıde bulunmuş ve müteakiben dualar edilmiştir. Bunun fazla bir zarar vermedi; belki arasında her türlü ateş .. ı;r: 
meni ölmüştür. Yaralılar, otuz kişiye baliğ oluyor. ile beraber, yerli polislerden birisi Araplar tarafından öldürül· mesaiyi biraz güçleştirdi ve rin~en. masun bir yol vuc 

Kudüs 13 (Radyo):- Filistin Arapları; büyük müftünün ve müş ve Hayfada petrol boruları delinmiştir. biraz da gerileştirdi! getırmış oldular. kU' 
Arap Hükümdarlarının vesayasını nazandikkate alarak, altı ay Son gelen haberlere göre, lngiltere'den gönderilen kuvvetler Serdar Yusuf paşa, toprak Bu vaziyet karşısında. ~ 
evvel ilan ettikleri greve nihayet vermişlerdir. Mağazalar açı- Hayfa 'ya vasıl olmuştur. Mısır' daki askerlerin bir kısmı dahi sürme ameliyatında asıl mu· cük bir dikkatsızlık ve ıh!JI ( 
lır açılmaz, şehirlerde hararetli bir faaliyet ve arabalarla omin- beklenmektedir. Filistin - Mısır hudutlarındaki kuvvetler ise hasara ordusunda kullanma· büyük gayretlerle vücude gl 

Ş k d·1 k d. · ·1 k l · d akı yoslar harekete başlamıştır . angaya sev e 1 me te ır. dı. Muhasara ordusu tüfek , tın .en ve ~ eyı a am !etİ --------••t----+-t-+-+--<t1t-1BDm•------- ve toplarile vazifelerine devam tacız ve tehd~t eden ~~b~e Q 

Musley 
Munih'e gidyor 
Londra, 13 ( Radyo ) -

Sir Uzvalt Musley, Alman 
nasyonallerinin teşkilatını gör
mek üzere Munihe hareket 
etmiştir. Musley'in Hitler'le de 
konuşacağı söyleniyor. 

Londrada kanlı Feci infilaklar ederlerken donanmanın şu mahvını mucıp oıabılırd ·. . 
anda boş 'hekliyen efradı ve kü, Venedikliler, tabyele~ın·ı~ 

Bern 13 (Radyo) - lsviçre t ··h· ·kt d 1 nfı kürekçileri toprak sürmeğe ına mu ım mı ar a . 
ordusu, yer altında dinamit dd · k k · · bu gıı . b d 1 ld memur edilmişler idi. mal e.s.ı doyma . ıçı_nl dı· f' ' tecrübeleri esnasında bir infi-

Bu vazife serdarın emretti· yo u vucu e getırmış er · , ar e e er O U lak husule gelmiş, iki nefer ' k t T"' kl h hile 1 

ği şekil ve şartlar altında a ur er, arp 11 ölmüş ve bir kişi de yaralan· h d' l 1 k h hıı , -·-
lngiltere 
Fransa 

Yahudilerin oturdukları ma
hallelere hücum edildi ve ma
ğaza a ın camları par~~l~n.~ı 

Londra, 13 (Radyo) - in- sup olanlar, buyuk hır mıtıng Arasında Feribut 
nakliyatı 

giliz faşistlerinin geçen hafta akdeylemişlerdir. Miting esna-
yaptıkları nümayişe mukabil sında bazı hadiseler olmuş ve 

Londra 13 (Radyo) - Dun· 
kerk'ten Anvr' e kadar gidip 
gelmek üzere tesis olunan F e
ri but; bugün lngiltere Dahiliye 
Nazırı Sir Con Simon, Fran· 

komünistlerle sol cenaha men· bu hadiselerin müsebbip ve 

Cevap verecek
ler mi? 

sa'nın Londra sefiri Şargorben Londra, 13 (Radyo) - ls-
şimendiferler genel direktörü panya işlerine ademi müda· 
ve daha birçok zevatın huzu· hale komitesinin ne gün top· 
ruyle ve törenle açılmıştır. !anacağı belli değildir. Po.rtekiz 

F f. · M G b hu··kuAmetinin vaziyeti, komiteyi ransız se ırı . or en, 
elinde yeşil bir bayrak olduğu müşkül bir hale koymuştur. 
halde ilk işareti vermiş ve mü· Almanya, İtalya ve Porte-
teakiben elektrik düğmesini kiz'in, komit'!ye ne cevap 
basarak vagonları hamil olan verecekleri henüz belli de· 

vapur hareket etmiştir. ..::ğ;:..i_ld~i-r.~-~~----=--~ 
Sefir, Feribut'un ticaret işleri rü de bir söylev vermiş, de-

için büyük bir kolaylık temin nizaltından açılması evvelce 
ettiğini beyan ederek kısa bir tasavvur olunan büyük tünel 
söylev vermiştir. yerine feribut'un kaim olduğunu 
Şimendiferler genel direktö· söylemiştir. 

~~-~-----.-·~·~·.-.· .. -------~~ 
Gabriel Sokley idama mahkum edildi .. 
( Baştarafı 2 inci sahifede) ı mamıştı. Fakat bütün bu 

Daha sonra çocuk ile Gab- taharriler hep boşa gitmişti. 
riel Soklayı birlikte görmüş Nihayet 1935 İlkteşrininin 
birçok adamlar bulunmuştur. 19 ncu günü, yani çocuğun 

Bütün bu şahitlerin ifadeleri kayboluşundan altı ay sonra 
de gene birbirini tutmaktadır. bir çiftçi civarda (Suize) va· 
(Suize) vadisinin beri tarafında disinin karşısında küçük bir 

çocuk ile beraber görünen ormanı kazarken karşısına bir 
Gabriel Soklay aradan birkaç mezar çıkmıştır. Mezarın 
saat geçtikten sonra vadinin içinde fare ler ve tilkilerin 
öbür tarafında görünmüştür. vücudunu kemirdiği bir çocuk 
Bu defa bu adamın yanında iskeleti görmüştür. 
çocuk bulunmadığı tesbit olun- Çocuk esvabile beraber gö· 
muştur. Ertesi gün Gabriel mülmüş olduğu için vücudun-
Soklay polis tarafından civar daki paçavralardan hüviyeti 
kahvelerin birinde tevkif olun· tahkik olunabilmiş ve tamamen 
muştur. altı ay evvd kaybolan küçük 

Fakat tahkikatı yapan poli- Nikol olduğu tesbit olun-
sin zihnini daima bir nokta muştur! 

işgal ediyordu. Buna rağmen Gabriel Soklay 
Küçük Nikol'ü çalan bu gene inkarında ısrar etmiş, 

adam birkaç saat içinde ço· ,"Benim bu cinayetle hiçbir 
cuğu nereye koymuştu? Çünkü alakam yoktur!" Demiştir. 
polis bütün gayretlerine rağ· Halbuki zabıtanın tahkikatı 
men bir türlü çocuğu bula- Soklay adındaki bu sefil 
mıyordu. adamın mazisi çok kirli bir 

Hırsız olarak tevkif edilen adam olduğunu ayrıca meyda-
bu adam da kendisinin ma- na ~koymus, bu suretle artık 
sum olduğunu ısrarla iddia caninin ondan başka birisi 
ediyordu. Hadise Fransa'da olamıyacağına hiç şüphe kal-
efkarı umumiyeyi fevkalade mamıştır. 

meraka düşürdüğü için Fran· işte şimdi Fransız mahke-
sız polisi (Chomont) havali- mesinin verdiği ölüm cezasını 
sinde aramadık bir yer bırak- çekecek olan cani bu adamdır. 

failleri tevkif edilmiştir. 
Mitinge iştirak edenlerden 

bir grup, Yahudi mahallesine 
hücum ederek elli mağazanın 
camlarını parçalamışlar ve bu 
mağazalardaki eşyayı 'ımha 
eylemişlerdir. Bu esnada )'a
hudilerden iki kişi polislere 
hücum ettiklerinden derhal 
mahkemeye verilmişler ve dör-

der ay hapse mahkum olmuş
lardır. 

-~----------~~-Sancak mektupları 
{ Baştara/ı 2 inci sahifede J 

tediler. Reis müşkül vaziyette 
kaldı. Müddeiumumiye baktı, 
o da gülümsiyerek başını sal
ladı ve talik yapıldı. 

Mahkemenin bu şekle gi· 
reçeği zaten belli olmuştu. 

Bu kadar alakalı bir dinleyici 

kütlesi önünde mahkumiyet 
ve beraet kararinın verilmesi 
herhalde onların istemediği 
bir nümayişe yol açacaktır. 

Halbuki talik edilirse, belki 
gelecek celseye bu kadar 
Türk'ün iştiraki mümkün ol
mıyacak ve binaenaleyh mah
keme neticesi sükunetle tefhim 
edilebilecektir. 

Halbuki talik edilirse, belki 
doldurınıyacak kadar manasız 
bir mes'ele için Türk'leri ara-

sındaki milli lesanüd ve uya· 
nıklığın bir kere daha teza-

hürüne vesile teşkil ettiği için, 
netice her tarafta sükunet ve 
emniyetle bekleniyor. 

Not: 
Çelenk konulan ve etrafında 

ihtifal yapılan abide hakkında 
şu malumatı vereyim: 

Harbı umumide kırk birinci 
fırka, Belanda otururken, fır
kanın şehitleri için burada, 
Belan İskenderun şosasının 
bir kıvrımı yanında küçük bir 
abide dikilmiş ve üzerine de 
bir kitabe konulmuş. Bu abide 
önünde her yıl Türkler tara· 
fından ihtifal yapılır ve şehit
lerin hatıraları anılır. 

mıştır. 

§ Londra 13 (Radyo)- Al
sturş silah fabrikalarında bir 
ubus mermisi patlamış ve üç 
amele parçalanmıştır-. -... 

Belçika 
Komünistler lideri 

öldü 
Brüksel, 13 (Radyo) - Ko

münistler partisi lideri (Jak 
Mot), 53 yaşında olduğu 

halde Liyej' den buraya gelir
ken şimendiferde ansızın 
ölmüştür. 

r '' Askere davet 

316-330 Doğumlu. ! 
lar sevkediliyor 

lzmir askerlik şubesinden; 

yapıldı· o gün topraktepe u a arına a ışı , arp 
hendeklere kadar yuvarlana- de çok uyanık idiler. 

0 
rak sağ ve sol iki büyük Yusuf paşanın muhas~r~dB 
tabye kuruldu. dusuyle birlikte Istan u ~ 

Bu iki tabyeye lüzumu ka· ve serhatlardan getirilmiş ç:ır 
dar yeniçeri, Rumeli ve sek- usta lağamcıları vardı. Bu~ ~ 
ban silahendazları yerleştirildi. toprak altında bir köste .. ~ 

Türklerin bu muvaffakıyeti gibi çalışan adamlardı .. 'fııJj• 
k lağam ustalarına V cncdık büyük idi. Venedikller bu i i d kBr 

tabyeyi tahribi en büyük bir ğamcılarını toprak altın n 
vazife saydılar. Top mermile· şılamak emri verildi. "od 
rırıın fayda vermiyeceğini tec· Bu suretle Hanya önu b'ı 
rübe ile anlatıkları için tabye· fakot topraklar altında 
!erin altlarına lağım kazarak harp başlamış oldu! 
berhava edilmesine karar ver· - Arkası var · 
diler. .ı 

Nişanlanma 
Filibe'li Ferid Meriçten'in 

kızı Feriha Meriçten ile gazete 
bayii Hamdi Bekir Gürsaylar'ın 
nişanlanma merasimi, evelki 
gece lzmirpalas salonlarında 
parlak bir şekilde yapılmıştır. 

Verilen ziyafete davet edilen 
lzmir'in birçok aileleri, geç 
vakte kadar neş'eli saatler 
yaşamışlardır. Nişanlıları kut

-
Piyango / 

-/J11şturnfı 1 i 11ci ,wılıif'd~11 
6820 24209 2032 19~/1 

9854 13823 21902 1 

16766 25599 

Ellibin liralık 
mükafat 5191 

11935 20888 17644 ı 1t 4 , 
28339 8651 24714 541' 

' )ular ve saadetler dileriz. 

Yoklama kaçaklığından ele , 
geçerek muayeneleri askeri 
hastane veya askerlik meclis· 1 

)erinde yapılarak sınıfları kor 
komutanlığı veya askerlik 
meclislerince tayin edilmiş 

olan veya askere davet edil
diği halde gelmiyerek baka· 
yada kalmış veya sıhhi ve 
başka sebeplerden ötürü sevk
leri geriye bırakılmış olan 
topçu, süvari, istihkam, nak· 
!iye, ölçme, ışıldak, muhabe
re, hava, muzikeı sınıflanna 
mensup şimdiye kadar aske-

21471 16435 18867 11~~ 
26124 25081 21157 14)~ 
16772 23903 14646 "~ z6Y, 

re sevkedilmemiş 316 doğu
mundan 330 doğumuna ka
dar (330 doğumlular da da
hildir) eratla 316 ila 328 
doğumuna kadar (328 do
ğumlular da dahildir) gayri 
lslam eratın 21-10-936 gü· 
nünde sevklerine başlanıla
rak 24· 10-936 gününde bi· 
tirilmiş olacağından çağırılan 
bu eratın tayin edilen gün· 
ler içinde şubeye gelmeleri 
bu günlerde gelmiyenlerin 
askerlik kanununun 86 ıncı 
maddesini değiştirmiş olan 
2850 sayılı kanun hükmüne 
göre hapis cezasile cezalan
dırılacakları. 

Askerlik hizmetlerine kar
şı bedel vermek istiyenlerin 
20-10-936 gunu akşamına 
kadar behemehal bedellerini 
vermeleri ve bu güne kadar 
bedel vermiyenlerin bugün
den sonra bedellerinin alın· 
mıyacağı ilan olunur. 

'----------' 

Tayin 
• 23160 24123 28150 "5v 

10487 11972 11417 ~.~ 
Gümrükler başmüdürü Seyfi 

Ayd1.1'ın tetkikat için Bodru · 
ma gitmesi üzerine başmüdür
lük vekaletine ithalat gümrüğü 
müdürü Fahri Soydinç tayin 
edilmiştir. 

1116 11031 8237 2
2v· 

7 539 5944 988 2 a11 80". 
29126 28261 23290 } 1 

11161 983 1304 9511 
947 21508 5719 2 '~ 2SJ11 

27218 7084 13539 1~ 25 ..a 
26052 19009 8794 991' 

D•• 89 2 o5 unyanın 23541 3111 99 209 
21864 26272 17772 1•~ 

En ihtiyar adamları 18574 26562 26912 510; 
(Baştarafı 2 inci sahifede) 21981 15653 21760 50~ 
yaşındadır. 29339 29642 11977 1~ 

Cegerdi köyünde de 112 25637 20076 26084 1541' 
yaşında Saatkerya Amca is- 14790 28279 18440 276 • 
minde bir ihtiyar bulunmak- 10710 210 7837 z;S;, 
tadır. 2633 22616 11870 1zs0l' 

Oçemçirk mıntakasında Gali 11275 1367 1137 501v 
kasabasında ilk evi kuran 951 3153 26811 ,i,ıı'' 
Ketzba ismindeki ihtiyar da Tıı~ yııre Piyango~uıııı:dıİe " 

birinc~ i ıertih nlııncı k • ıı' hala yaşamaktadır. 132 ya- ıliW 
ıwclki gün La=lıınmı~ 'c ·); ~~ şında olan bu adamın müte- -yo 

addit nesildeki torunları 102 rilmiştir. Son keşiıle de Jııı '°~ 
. . k J ·ı .ıJerJrJ.I " 

kişi tutmaktadır. ranıı}C)ı azanau u c ·ıııiıot (ı' 
Lim Lir lısmı da şchrı nı..:ı 

Zayi ehliyetname 
fzmir belediyesinden 935 

senesinde aldığım ehliyetna· 
memi kaybettim. Yen isini çı· 
karacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Salepçioğlu camii arkasın
da Şirket hanında 777 
No. lı araba sürücüsü Be
kir oğlu Ahmed kol nu· 

marası 1403 

tılnıı~tır. 200 hin liralık ~ıııı~11.~ 
seyyar çorapçı Sııhri'y~ .ç• 20 lı' 
flilcti onda Lir olduğu ıçııı ·ıs 
lira alacaktır. . bileti t 

20 Din liralık onda lı1~ 11(et°~. 
sahihi binbaşı Keriuı kız• .. ıoc1 , 

r ıı .. l'" bulunmaktadır. 2 Bin ır:r ı'ıll ,. 
K . • 1 b k . }lııll .... ' 

tır. arantma t a e çı 
1 

eW1)11 
letiııe de 15 bin lira jsalıe J) , 
. • . 1 ııktıtı ~' tır kı 1500 lıra a ac . 1ıi!l1 

çekilen 12 hin lira Jı.ı Jllt J,l 
ı. cll • 

memuru Sermd'e çıa:nıı) 

lira alacaktır. 


