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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

......_Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
~onc şartları: Seneliği 700, ahı 8} lı~.400 kuruş 

Resmi iliiulnr için: l\lanrif cemiyeti ilfinat 
hürosunn müracaat cdiJınclidir. 
~ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
!~ıldığı rc7:1ANADOLU) Matbaası 

• lJLlJ~AL e 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Bir Yunan Prensi 
Varşova'da tayyare is

tasyonunun resmini alır· 
ken casus diye yakalandı. 

·--------------------------------------------------------....-----------------------------=--------~------------------------------------------~ - Salı - 6 Teşrinievvel 1936 Telefon: 2776 Fiati (100) Para 

in Hüllftmeti Sef erberlill ilan- Ediyor 
lhtilakil~~ büİÜ~ -;~hiller-' Ma:~:~:~a: -As~mble, muza: 
de hakim bulunuyorlar öıen~e;i~iş7;;~muu kereleri sona erdi 

Brüksel, 6 (Radyo) - (Bo-

Pttadrid dündenberi karadan.ve havadan bom rinaj) maden ocağında ölen-
lerin mecmuu 24 kişidir. 

·-·-· Komisyonlar da bu hafta için
de mesailerini ikmal edecekler hardıman ediliyor, telef at Ve tahribat ÇOktur Ocakta kurulmak istenilen 

baraj oturmuştur. Bundan do-

ispanya Milisleri 
lb ~ebelüttarık, 6 (Radyo) - lalcilerin eline bir tren geç-
i tılalciler donanması, bütün miştir. Bu trende külliyetli 
~Panya sahillerine hakimdir. mühimmat vardı. 

alaga'dan Bar~e'on'a olan Henday 6 (Radyo) - Satan-
~hiller, bu hafta içinde sıra der önünde, ihtilalcilerin ı.oy-
1 t bombardıman edilecektır. 

D muş olduğu torpillere çarpa-
( "abattan gelen diğer bir 
ti rak batan vapurların adedi ço-
~ ıtafa göre, Saranda, bu-
rrılerde biitün Viyedoyu ğalmıştır. Bunlar arasında uzak 
0ınbardıman edecektir. denizlerde seyahat eden ge-

b 1' ayyarelerin bugünkü bom- miler de vardır. 
ltdıınanında altıyüz bomba Madrid 6 (Radyo)- Hüku-

qlılınıştır. met kuvvetleri, Valençiya ile 
Onesko istasyonunda ihti- Alikanle'ye akın etmektedirler. 

-----------------·------------------Romanya Polonya 
~iFtçi partisi bir mi- Kabinesi 

ting akdet~i Para işinde şimdi-
lik bir değişiklik 

yapmı.yacak 
Varşova 6 (Radyo)- Polonya 

kabinesi, bugün toplanmış ve 
finansel tertibat hakkında uzun 
müzakerelerde bulunmuştur. 

-------
Polonya hükumeti, şimdilik 

' parasının kıymet ve istikrarını 

~·· Titülesko 
pq ~kreş 6 (Radyo) - Çiftçi 
tııi~ısi, dün Statolmar' da bir 
~. 1b~ akdetmiştir. Bu miting
'lıa •. ukGmetin sağ cenaha te· 
~a~l ettiği ileri sürülmüş ve 
~at .resko kabinesinin, Çiftçi 
I~~ lısine terki mevki etmesi 
ı~q~ll'ıu~dan bahsile nutuklar 
~i ~dılmiştir. 

dq
11 

tınge, Çekoslovakyalılar-
lıı~r da bir heyet iştirak et-
b~ı111t· Bu heyetin başında 
tiftç~an Riparek, Romanya 
~ıııı 1 

Partisinin takviyesi ıa
~~tııkR~ldiğini söyliycrek bir 
~t~cr ırad eylemiştir. Miting 
'

1
• bir mahzer imzalıyarak 

'~~ ~~a hukukunun hakiki 
t~ ı sıfatile M. Titülesko-
e>rıdcrilmiştir. 

muhafazaya karar vermiştir. 
---···- --
Londra 

Arbedeleı· merkezi 
mi olacak? 

Edinburg, 6 ( Radyo ) -
Herber lMorison, dün faşist
lerin yapmış oldukları mitingi 
şiddetle tenkid etmiş, bu gibi 
hallerin, Londra'yı bir arbede 
merkezi haline koyacağını 

söylemiştir. ------Paris 
Mitinginde yara

lananlar 
Paris 6 (Radyo)- Dün Park 

do Prens'te kolonel Dolarok 
tarafından akdolunan miting 
neticesinde çıkan arbedede 
birçok kimselerin yaralandığı 
ve bunlardan on kişinin has
tahanelere sevkedildiği bildi
rilmektedir. 

Kurşuna dizilenler layı ameleler arasında yeniden 
Barselon 6 (Radyo) - Bu heyecan baş göstermiştir. 

sabah ihtilalcilere temayül ._.. __ _ 

gösterdiklerinden dolayı üç F ') d 
yüzbaşı kurşıJna dizilmiştir. ransız ar a 

Paris 6 (Radyo)- fht'ilalciler Yeni harp gemileri 
Madrid şehrini muhasara et· 
miş olan kuvvetlere iltihak ey- yapıyorlar 
lemek üzere elli bin kişilik Paris, 6 (Radyo) - Fransız 
bir ordu daha haz rlıyarak deniz bakanı; dün Loryan ile 
sevk eylemişlerdir . Senajor tezgahlarına giderek, 

Busgos'tan alınan son ha- Janbar dritnavtının inşaat faa-
ber1ere göre, karadan ve ha- liyetini gözden geçirmiştir. 
vadan olmak üzere Madrid Bu gemi, otuz beş bin tonila-
şehri dündenberi şiddetle bom todur. Bundan başka Mar
bardıma ı edilmektedir. Tele-
fat ve tahribat pek çoktur. şelyez, Jorjleg adında iki tor

pito daha inşa edilmektedir. 
Kaçanlar dönmüyorlar • Uluslar Sosyetesi toplantı halinde 
Barselon 6 (Radyo) - Bü- G• ı• b• · t Cenevre 6 (Radyo)- Uluslar edeceklerdir . 

yük memurlardan mürekkep iZ 1 lr Op• sosyetesi assamblesi, toplantı Hukuk komisyonu, tedhiş 
olup herhangi bir iş için ls- Jantı yaptılar devresini bitirmiştir. Şimdiki hareke~leri için beynelmilel bir ' 
panya' dan hariç memleketlere halde, yalınız komisyonlar ça- b k . . k'l d'l 
gönderilen delegasyonlar, bir Londra, 6 (Radyo ) - in- lışmaktadırlar. Bunlar da bu za ıta omıtesı teş ı e 1 me· 
daha avdet etmemektedirler. ~iltere kabinesi. 16 bucukta h.qffa irin~ .. m .. c:Aiı .... :n: .. '-='il-e ... ~in.j..W-"''if pfm,.t..• .. rli .. 

Madrid hükumeti, harice gızlı bır toplantı yapmıştır. 1 • • • • k 
altın göndermekte devam edi- Toplantıdan sonra hiçbir res· e çre gumru 
yor. • • .:i tebliğ intişar etmemiştir. S VJ ' 

Sana't okullarına resmini indiriyor 
kabul olunanlar -- ... -~------gençlerin imtihanı kazanan 

listesi Ankara' dan gönderildi 

San'atlar mektebi binası 
luna, 99 İsmail Nihad lstan-25 Eylulde san'at okullarına 

leyli meccani girmek üzere 

imtihana giren talebeden ka
zanmış olanların listesi, dün 

Kültür Bakanlığından İzmir 
bölge san'at okulu müdürlü-

ğüne gelmiştir. Muhtelif san'at 
okullarına leyli meccani ka
bul edilen talebe şunlardır: 

3 Namzed numaralı Osman 
Kösek, 11 numaralı lsmail 
Kunter, 12 Mahmud, 24 Adem 
28 Ömer, 30 Mustafa Avcı, 
37 Hasan Basri, 42 Salih, 43 
Ahmed, 48 Ahmed Erdoğan, 
69 Mitat, 71 Halil Araş, 79 
Behzad İzmir san' at okuluna, 
78 Mustafa Edirne san'at oku· 

bul san'at okuluna, 9 Halil 
Fikret Aydın, 10 Mustafa An4 

kara ve 53 Ali Türkmen Bur
sa san'at okullarına kabul 

edilmişlerdir. Bu talebe İzmir 
san'at okuluna müracaat ede-

rek derslere hemen başlıya
caklardır. ---· ... ··---lvon Delboş 

Paris'e dönüyor 
Cenevre 6 (Radyo)- Fran-

sız Hariciye Nazırı M. lvon 
Del boş, bu gece Paris' e mü
teveccihen buradan hareket 
eylemiştir. 

Bren, 6 (Radyo) - Federal 
meclisi, birinci teşrinden son
ra şeker, patates ve daha 
birçok mevaddın gümrük re
simlerini ktndi kendine tenzil 
etmeğe karar vermiştir. Mec
lis gıda maddelerinin fiatlerini 

Mali tedbirler 
Sulh için iyi bir 
tesir bırakmış 

Cenevre, 6 ( Radyo ) -
Dün toplanan finans komite-
sinde İngiliz delegasyonu reisi 
bir söylev vermiş, son mali 
tedbirlerin, sulh için iyi bir 
tesir bıraktığını kaydetmiştir. 

----------~-----Ziraat kongresi 
Roma'da toplandı 

Roma, 6 ( Radyo ) - Bey~ 
nelmilel 13 ncü ziraat kogresi 
dün, Fransa ziraat bakanlığı 
müsteşarı M. (Andreliyote) nin 
başkanlığında toplanmıştır. ·····---Propagandacı-
lar Isviçre' den 

kovuluyor 
Bern, 6 (Radyo) - Konsey 

federal, ecnebi tebaa.sından 
olup propaganda yaptıkları 
anlaşılan on kişiyi hudud ha
rıcıne çıkarmağa karar ver
miştir. 

Gömbüş 
Sanatoryomdan dön

müyor 

General Gömbüş 
Budapeşte, 6 ( Radyo ) -

Başbakan general Gömböşün, 
sanatoryomdan dönerek siyasi 
bazı teşcbbüsata tevessül ede· 
ceği hakkındaki haber teeyyüd 
etmemektedir. Gömböş, el'an 
hastadır. 
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Aşk .. Kıska~ç-lık .. ~===:~Fethi Y. Er. Filistin' deki hidiseleri sostur-; lzmir'in KÜL TÜR LİSESİ Öğrctmenleril 
M d d k. b'. -k G' 1 G. 1 k h••kA t . • b. = En vatılı Gu"ndu"z[u··. Kız Burada ~ 

ey an a l uyu saat, - ıtmem ıtmem ma u ume ıçın ır =- Kıymetli ı 1 - E k k . Ders verirler ~ 
biri çalıyordu. Şar bayın kalın Diye bağırarak, sanki ka- v ~ 
sesi, bu gürültüye karıştı= çacakmış gı'bi on adım kadar •• ' ı s·d· F kat = e r e ~ gUD meS e e 1 lr. 8 •• - Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü ~ 

- Jakmen; dedi, öyle zan· koştu. Orada bulunanlardan - ~ 
nediyorum ki Antuvan kadın hiçbiri de, onun bu hareke- Kudüs ( Hususi muhabiri· haberi üzerine tayyareler bir = Haydar Candan/ar . ~ 

d ) F 1
• · 'd 1 ı· 1 k ·f l · -- Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebı ~ 

herhalde delirdi. Bana karını tine mani olmak için kendi· en - i ıstın e ngi ız e· eşı uçuşunu yapmış ar ve b f l ~ 
b b 

= dillere hususi ir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan az a ~ 
öldürdüğünü haber verdi. !erinde bı'r kuvvet bulamıyor- rin Araplara karşı takip et- çeteler üzerine om a atmış· - d ~ := talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrı ır. ~ 

Jakmen: )ardı. mekte olduğu otoriter siyaset lardır. Araplardan 13 kişi öl· - ~ 
Ş 1 

_ Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma· ~ 
- Dogy ruyu söylemiş şar· Komı'ser şaşkınlıkla·. arkulerden Araplarını ayak· müş, bir tayyarenin pi otu - ~ § lumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan akşanıs ~ 

bayım. Beni tevkif edip, ce· _ Fakat nı'çı'n gelmek ı's· landırmağa başladı. hafif surette yaralandığından - d ~ = kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağın a ~ 
zamı bir an önce verin, dedi. temiyorsun? Dedı·. Erden Arapları, Emir Ab- tayyare yere inmiştir. = Ü Ü I . ~ 

sahife 2 
~ . ·. . ,, ...... :· ~ 

otu 
des 
likt 

ınes 

Is 

rnul 
cud 
tali O := 6 numarada (K LT R L SESi) ne müracaatları . ~ 

Oturduğu yerden doğrul· _ Her şeyi itiraf ettim! dullahın Filistin hadiselerine Diğer bir mahalde de 1 - ~ 
mak istedi. Sanki ayakları Qnu, geçen sene "Topçu,, karşı almış olduğu hukuk va· kişilik bir çete ile çarpışma ~ Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü başlanacaktır. j su 

kesilmişti; kalkamadı. müzesinden aldığım büyük ziyetinden sinirlenmektedirler· olmuş, askerden bir kişi ya· W/Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ~~s 
Şarbay gülerek: kılınçla öldürdüm. İngilizler yeniden 500 yer· ralı düşmüştür. 1.. ikir 
- Haydi oradan delirdin Beni hapishaneye götürün! li asker yazarak Erden-Filistin Kudüs'te eski şehirde on fzmİr bayındırlık direktör ıJ. ha 

galiba! Beni hapsedin!.. hududu üzerine sevketmişler· Arap bir Yahudi'nin üzerine w •• d kil 
Deyince; o, kanlı ellerini Doktorla komiser bakıştılar. dir. hücum ederek Yahudi'yi öl· gun en: ha\ 

uzattı: Sonra komiser: Filistin davası ancak gü- dürmüşlerdir. 1 - 12897 lira keşif bedelli lzmir - Manisa yolunun 7 +ooO· ke 

7 
işte bunlara bakınız! _ Hala buhran geçiriyor. zellikle halledilebilir. Araplar Elyevm Pars'te ·bulunmakta 11+500 nci kilometreleri arasındaki şosa esaslı tamiri 1

5 
hu 

Hakikaten sol eli bileğine - Fakat hadiseyi tesbit için ne kadar uğraşırsa uğraşsın· olan Irak dış bakanı Nuri Eyliil/936 dan itibaren 30 gün müddetle kapalı eksiltıneğt ğin 
kad v ı· · d' · ıar Filistin' de müstakil bir l k l ar, sag e ı ıse ırseğıne oraya gitmek lazım. s~:d p:ışanın, oradaki ng~~ onu muştur. ol 
kadar kanla bulaşmıştı. Sağ Jakmen gine atıldı: hükumet tesisine muvaffak sefirile görüşerek Filistin me· 2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15/Birinciteşrin/936 P~~ 
elinin baş parmağındaki bir - Neden lazım olsun? Ben oll~yg~l~:k~::~~eti Filistin' de selesinin halline matuf tavas- şembe günü saat onda lzmir ili daimi enciimeninde yapı ıı 
yırtıktan da kan sızıyordu. h I k caktır. . 

Bunun üzerine,iki jandarma er şeyi an attım, arımın vü- otoritesini er-geç temin ede- sutunda muvaffak olmağa 3 - lsteklilerıo hazırlıyacakları 968 liralık muvakkat temı· 
Jakmen'e doğru ilerledi, şat· cudu mahzende; ve başını da, cektir. Hükumetin gözettiği çalışmaktadır. nat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adı g:: 
bayın işaretile, ellerini kelep- onun yanındaki alçı torbasının nokta· kan dökülmemesidir. Kabtaradan bildirildiğine çen günlemeçte ihale saatından bir saat evveline kadar ~~~e 
çelediler. Bu esnada polis içinde bulacaksınız. Beni ha· Yoksa hadiselere susturmak göre ayın 22 sinde Filistinli men başkanlığına vererek makbuz almaları .İhale günU

11 

kömiseri ile doktor da yetiş· pishaneye götürün. bir gün mes'elesidir. 8 müsellah ile hudut jandar· bütçe tasdikten gelmediği taktirde ikinci bir ilanla zarflflf'
11 

mişti. Komiser: Tel Halil yolunda dün ge- malari arasında bir çarpışma k b 1 d a u üne evam olunacağı. .. 
Şarbay onları görünce: - Senin herhalde gelmen ce bir polis devriyesi üzerine olmuştur. Suriyeden Filistin'e · l k dı 

Ol ı ··f k b 4 - Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir Bayındırı 
- ge in bakalım müs- lazım; dedi. tu e ateşi açılmış yetişe po· geçenlerin de arttığı ha er 4 

yü Robertl Müsyü Kuzen!. Jakmen gine kudurdu: lis ve askeri kuvvetlerle çete· verilmektedir. rektörlüğüne başvurmaları. 4
..:-.;, 

rn 
t~ 

So 

Al 

Dedi. _ Of! Allahıml Allahım! fer arasında çarpışma olmuş· Hayfa limanına gelen bir in- J • b d J k d• kt•• )iJ' 
Robert doktor ve Kuzen Ofl Eğer bilseydim... tur. 40-50 kadar olan çete giliz vapurundan külliyetli tay- zmır ayın ır ı ıre or Sil 

de komiserdi: Komiser sordu. iki ölü bırakmıştır. Askerden yare çıkarılmıştır, Bu tayyare- gw Ünden: de 
- Gelin gelin; diye tekrar - Peki ne yapardın? yaralı yoktur. ler çetelerin bulunduğu mm· d·r ha 

etti. Sizi bu iş için çağırt· - Kendimi öldürürdüm. Şaya civarında müsellah takalara sür'atle asker naklinde 1 - 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal - Bayıo u· kı 
mıştım. Şarbay başmı salladı. Ko- bir çe kuvvetinin bulunduğu kullanılacağı söylenmektedir. yolunun 0+000-4+300 üncü kilometrolan arasında Y9~d· 

Doktor telaş göstermeden: misere baktı, sanki ona "bun· · · • • tırılacak kaldırım 15 /EyluV 936 ôan ·itibaren 30 gün pıtı 
- Bana küçük bir cinayet da ?irşey var. demek isti- 15 yaşında bir çobanı ku- detle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

~ıja~iiı-en -;ükat°' ediyordu. Suçluya dönerek: . • yuya atarak o· ıdu·· rdu·· ıer !l Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 /Birinciteşrin/ 936 pe: 
Doktor ona dönerek: _ ATkadaş, haydi hunu şembe giinü saat onda lzmir ili daimi encümeninde ysP 

S - l b k 1 J k • lacaktır. 
- oy e a a ım a men bana, yalnız bana anlat, dedi. K t•ı Ah d te' 

sahiden karını sen mi öldür~ _ Evet, size bütün istedi- a 1 me t zavallı yavru· 3 - isteklilerin hazırlıyacakiarı 1003 liralek muvakkat efl 

dün? gv inizi anlatayım şa b f ) d J minat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adı geC 

Bana Sorunuz. 
r ayım. yu, ar asın an [8VUn çaldı .. ı ·hı · üı1le~ . . . . . . . . gun emeçte ı a e saatınden bir saat evveline kadar ene .. 1 e 

.. Şarbay onun sustuğunu gö· - Sen nasıl oluyor da bu- (l.j k t ba~kanlığına vererek makbuz almaları, ihale gününde b~·~e 
runce: rada bulunuyorsun? Şu halde ye uyuya a. mış.. tastıkten gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabU ll 

. - Bana demin öyle dedi. bize söylemediğin birçok şey· Savaştepe (Giresun) nahiye- karanlıktan istifade ederek devam olunacaktır. ~· 
Ümit ederim ki yanlıştır. ler var? sinin Soğucak köyünde feci yakın tarlalardan kavun, kar- 4 - Fazla bilgi almak istiyenlerin İzmir bayındırlık dire 

Bu sefer komiser sordu: - Evet! Evet korkunç şey· bir cinayet olmuştur. puz toplayıp geleceğini ve törlüğüne başvurmaları. · ,.,.,_,__..., .&412 / 
- Jakmen söyle sahiden lerl Bu köyden 15 yaşlarında söylemiş ve gitmiştir ~J''' -· 

karını sen mi öldürdün? - Pekalat Anlat baka}ım. kadar bulunan Ali oğlu Meh- Mehmed ancak sabaha kar· fzmİr bayındırlık direktör iJ 
Gene cevap yoktu. _ Oh! Hayır; anlatırsam med bir kuyuda ölü olarak şı Halil'in yanına döne bil- guw •• nden•. 
Doktor: inanmıyacak ve bana deli di· bulunmuştur. miştir. 
- Ne ise, sonra anlaşılır yeceksiniz. Vak'adan cumhuriyet müd- Halil, arkadaşı gelir gelmez: 1 - 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen - Mtır;: 

çavuşlar çıkmaz sokakt~ - Demeyiz! Başından ne deiumumiliği haberdar edilmiş - Mehmed, bu kadar geç diye yolunun ? + 544-15+ 960 ı~c' kilometrol~rı arsında >~~ 
oturuyor defıl mi b\4 adam? geçti? Anlat bana. ve v,Pk'a mahalline giden nerede kaldın? Kimin bosta- tırılacak şose ıle menfez 1 > /Eylül/ 936 dan ıtibare11 .30 !'-

iki jandarma birden· _ Peki anlatayım. Fakat müddeiumumi muavinlerinden nına gittin? Diye sormuş o da müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. et' 
- Evet dediler. ' yalnız size.. Necmettin ile hükumet dok- Ahmed adında birinin tarla- 2 - ~u .. yolun kapalı eksi~tm.e~i 1~ /Birinciteşrin/ 936 ~pı-
Doktor bu cevap üzerine Ve bunun üzerine Şarbaya toru tahkikat yapmışlardır. sına gittiğini ve orada uyuyup şcmbe gunu saat onda İzmır ılı daımi encümeninde Y 

şarbaya: yanaştı. Jandarmalar ona mani Kuyudan çıkan çobanın ya· kaldığını ilave etmiş ve ma- lacaktır. tt' 

- Haydi öyle ise oraya olmak istemişlerdi. Fakat şar- pıl4n muayenesi sonunda bazı nalı manalı gülmeğe başlamış· 3 - İsteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat dı 
gidelim; dedi. bayın bir işareti üzerine iliş- noktaların aydınlatılmasına lü- tır. Bu esnada tarla sahibi Ha minat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte ~sr 

. J.akman, sanki canı yanmış mediler. Esasen Jakmen kaç· zum görülmüş, bunun için de san oğlu Ahmed' de gelmiş ve geçen günlemeçte ihale saatinden bir saat evvclıne k.~6te 
gıbı, bu söz üzerine bir çığ1ık mak istese bile imkansızdı. cesette otopsi yapılmıştır. çöban Mehmed'i yakalıyarak daimi encümen başkanlığına vererek makbuz almaları, 

1

1 ,1~ 
kopardı ve: (Arkası flar) Bu sırada da kendisinden alıp götürmüştür, Ahmed' e gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarf 

6 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111 I~ ~:;;ei :;~:,r;lik~:zı ~;:;:;~ g~:{.1 ebat,~::~ığı1::a~:~::d~; ka~ u lün~ :z~: a~il;iı u;;;~::~~. istiyen ler j n lzm ir bayındırlık Jı-
___ Türk Hava Kurumu ~ çekilmiştir. · Yapılan tahkikat defalar hadise çıkardığı için rektörlüğüne başvurmaları. 4~ = neticesinde anlaşıldığına göre bu vaziyetten çoban Halil de J • b d 1 k dİ kt••rJiJ - Büyük p

1
·yangosu _ vak'a şöyle cereyan etmiştir: ürkmüş ve hemen oradan kaç- zmır ayın ır ı re o = = Çoban Mehmed, Kocaören mıştır. gu"' .. nden: 

~ 2 J inci te.rtib biletleri satılıyor ~ köyünded çoban Halil ile bir· Aradan epey geçtikten son· J{st6' 
6ıncı keşıde 11-10-936 dadır--- likte koyunlarını Osman. ağa ra Ahmet Halinin evine gi- 1 - 20767 lira 58 kuruş keşif bedelli Gülbahçe ·· ,6p· 

bağı mevkiinde otlatmağa d:rek, ~eh~edi.ahk ~öt~rdü-1 burun yolunun 5+~00-16+??0 kilometreleri arasınd~:P~1ı 
~Büyük ikramiye 200 ,000 lira iki mü. - başlamışlardır. Mehmed, hadi- ğune daır hıç kımseye bırşey tırılacak şosa 15/Eylul/936dan ıtıbaren 30 gün müddetle 

k Afi t 11 · b • l • = senin meydana çıkışından iki söylememesini tekrar tekrar eksiltmeğe konulmuştur. pef' 
_ a a e ışer ın ıradır .Ayrıca 30 ,000- gün önce geceleyin arkadaşı tenbih ve kendisini tehdit et- 2 - .~~. yolun kapalı ek.siltn:ıesi . 15/Birinciteş~in/9.36 sP'lf 
~20,000 15,000, 12,000 ve 10,000 = iHalil'in torbasını almış ve miştir. şenbe gunu saat onda fzmır Ilı daımı encümenınde 'f 
- z · l k b " "k • k • [ d = Sonra da Soğucak köyünün caktır te' ~ ır~ ı uyu ı ramıye er e vardır. - Kiralık Ev ihtiyar heyetine ve nahiye 3 -· isteklilerin hazırlıyacakları 1558 liralık muvakktıt şd1 

=Bıletler hükumet o,.nu"n -'ekı· dı·-= jandarmasına, tarlasının yanı. minat ae teklifnameleri ve ehliyet vesikaları ile birlikte erı· 
a~ Köprü tramvay durak ye· b d b l · 1 h kade.t d = k H [ k = aşın a u unan bir kuyuda geçen gim emeçte i ale saatından bir saat evveline · .. ii e 

=re tor u·· ,· . J b ·ı' ~ = rinde 681 numaralı ev kira· ı:rull § g şesınae ve l umum- insan cesedine benzer bir cümen başkanlığına vererek makbuz almalan. ihale b ıorıe 

b 
hktır. Evde her türlü tesisat k l b 1 d kabU 

-
-=- arvı·ıer -'e satılır - ara tı u un uğunu haber bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların 

'J, a~ ve konfor mevcuttur. Görmek · t· M h b d 1 " a_ _ vermış ır. e met te u gün- evam o unacaktır. dire"' 
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Sahife 3 
lzmir ikinci hukuk mahke· 

mesinden: 
lzmirde Karşıyakada Reygan 

sokağında 32 no. lu hanede 
oturur Mehmed kızı Mukad· 
des tarafından lzmirde Tilki
likte Kabasoğan sokağında 1 
no. lu hanede oturur Selanikli 
kocası lsmail aleyhine açtığı 

1 boşanma davasının muhake· 
nıesi sırasında müddeialeyh 
fsmailin ikametgahı meçhul 
olmasına binaen ilanen yapılan 
davete icabet etmediğinden 
hakkında gıyap kararı it~iha
zına ve ilanen tebliğine ve 
muhakemesinde 24 / 10 / 936 
cumartesi günü saat 10 na 
talikine ve gıyap kararının bir 
suretininde mahkeme divanha
nesine asılmıştır. Müddeialey· 
~in o günde ve saatte İzmir 
ıkinci hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir ve· 
kil göndermesi aksi takdirde 
hakkındaki tahkikat ve muha
kemenin yapılacağına ve bu 
hususa dair de şahit dinlece· 
ğine tebliğ makamıııa kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(Uluaal Birlik) 
~~~~~~~~~~~~--~~...:...... 

N. V. 
W.F. H. Van 

Olivier ve şü- Fratelli Sperco 
rekası Limite 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 1 

"DIDO" vapuru 29 eylüle ! 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"DRAGO" vapuru 30 ey· 
lülde LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 

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

"MARONIAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kadar LOND
RA ve LEITH için yük ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO" vapuru 7 birinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 bi
rinci teşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVAN fE-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. 

hanesine asılmış olduğundan 

miiddeaaleyh Raşidin tayin olu· 
nan günde masarifi gıyabiye 
ile birlikte mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde bir daha 
muhakemeye kabul edilmiyerek 
gıyabında hüküm verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
iizre ilan olunur. 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAlS 

KUMPANYASl 
"HERMES" vapuru 30 ey

lülde gelip 5 birinci teşrine 
kadar ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 
için yük alacaktır. 

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

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

"CERES" vapuru 21 birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teş
rine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND" motörü 29 

eylüle beklenmekte olup ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DANT
ZIG, GDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"VASALAND" motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT-
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, GO
TEBURG, OSLO ve iSKAN· 
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA" vapuru 25 
eylülde gelip MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ANGORAn vapuru 21 ey

lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çıkarmıştır. 

" 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. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXAMINER,, vapuru 26 
eylülde NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

"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 AKTARMASI 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· 

alacaktır· ket edecektir. 
"SUÇEA VA" vapuru 20 bi- Sefer müddeti: 

rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MAL TA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PlRE-NEVYORK 18 gün 

BAŞDURAK 
DEN NORSKE MIDDEL-

alacaktır. HAVSLINJE 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

ve NORVEÇ limanlarına yük ı 
alıyor. 

"BOSPHORUS" motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, HAV
RE, DIEPPE, DÜNKERK, 
ANVERS, DiREKT ve NOR
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

"DUBURG" vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman· • 

Numara : 34 

lanna yük alıyor. 

KHEDIVIAL MAiL LINE 
"ABOUKIR" vapuru 30 ey

lül öylen sonra hareket ede
cektir. PORT-SAIT, HAYFA, 
BEYRUT ve ISKENDERIYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

"DUNA" motörü 22 ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"SZEGED" motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRA TlSLA VA, VlY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

KÖSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAİLA )imanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMA1N 

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

CANADIAN PAClFf C STE· 
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL'dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 

IZMIR'de DlEKT konşimento 
verilir. 

Hamdi Nüzhet ZEGLUGA POLSKA OSLO 
"SARMACJA" motörü 2 "BANADEROS" motörü ha-

JOHNSTON WARRE~ LlNE 
L TD.-LiVERPUL 

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

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

birinci teşrinde doğru AN· len liıFanımızda olup HAV-
VERS, DANTZIG ve GDYNIA RE, DIEPPE DÜNKERK 
limanları için yük alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 

"ı :~n ;~~~~;e K~~:::d:rk~:~n:~ 
FRA TELLi SPERCO acenta· 
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

lzmir YUn Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

l-fatkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

Çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarit 

" . Ve ucuzdur 

T clefon: 2004/2005/2663 

l~D~o~k-t0
1 

... r -. 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

" KENMORE,, vapuru 27 
eylülde BURGAS, V ARNA, 

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri Kamçıoğlu ~ ~.. ..ııııııll-_ 
& Cilt ve Tenasül hastalıklar 6'fll'_ • ~ 
1!rinci Kordonda 186 numarada ŞAR t1e elektrik tedavisi ..:- . • ~ JI . ~~, 

1~~4. lJ T. A. Ş. lzmir. Birinci beyler sokağı . . . />,v . K. n ru , o ıu , •. 
crı Elhamra sineması arkasında UJI ~ 11 
'~~ınar Ke'!1alettin caddesinde F AHRı No.: 55 rn/ ~ -- = ·~ 

NDEMIR Oğlu Telefon: 3479 ı '!..'. f &lraaeml ..CA"''~A~ ''t. ,, • / - - µ - + 

~ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 / (Ulusal Birlik) 

------------------------------------
• Os anh Tari~·n e 

· . _ - Ciirid Adise eri 
Çin, Japonyanın hazırlıklarına. kar- •Esir edile~· 30 muhari~ 
şı seferbe:rlik ilan etmek üzreedir 

Japonya, yeniden iki suvari fırkasile külliyetli mikdarda top 
ve mühimmat sevkeylemiştir. Çinde Japon düşmanlığı arhyor 

Çin'e sevk edilmiştir. Londra 6 (Radyo) - Japonya - Çin arasındaki münasebatın 
gittikçe gerginleşmekte olduğu Tokyo'dan haber veriliyor. Ja· 
ponya Erkanıharbiyesi, Çin' de başlıyan ve hergün biraz daha 
büyümekte olan Japon düşmanlığının alevlenmesine meydan 

Çin hükumeti, Japonya'nm askeri hazırlıklarına karşı teda

bir almaktadır. 

bırakılmaması lüzumunda ısrar etmektedir. Son haberler, Çin'in, seferberlik ilan etmek üzere olduğunu 
Yeniden iki süvari fırkası ile külliyetli top ve mühimmat, bildirmektedir . 

~~~------··~"~·~·····~··~ ..... --~~~-
1 talya 'da ayak uy- Yunan prensinin. başına 

neler gelmış 
durmağa başladı Prens Petro, P~Ionya tayya

Mussolini, iki sene için hayatın 
pahalılaşmıyacağını söylüyor 

re istasyonunun resmini 
çekerken yakalandı! 

Roma, 6 (Radyo) - İtalya Büyük şirketler için de yeni 

Varşova 6 (Radyo)- Yunan 
Prensi Petro, Tayyare istasyonu 

civarında kendi kendine fotoğ· başbakanı sinyor Mussolini, bir vergi sistemi bulunmuştur. 
hayatın ltalya' da pahalılaşmı- Almanya siyasal ve finansel 
yacağmı ve iki sene şimdi m&hafili, ltalya'nm verdiği bu Çekoslovakya 
olduğu kalacağını söylemiş ve kararları ehemnıiyetle takib 
bunıt dair teminat vermiştir. etmektedir.!(Doyçe Alkemanya Kronu da düşürüldü 

Londra, 6 (Radyo) - ltal- Çeytung), ltalya'nın bu tedbir· Türkofise gelen bir telgrafa 

Ya'nın aldığt son finansel ted· !erinden bahsederek yazdığı 
bı.rler, lngı'ltere resmı· mahafı·- göre, Çekoslovakya hükumeti bir makalede, bu tedbirlerin, 
linde hüsnütesir uyandırmıştır. ençok finansel mahiyette ol- de parasını yüzde onaltı nıs· 
Bu suretle, İtalya hükumeti, duğunu ileri sürüyor. bet;nde düşürmüştür . 
Fransa'nın aldığı tedbirlere ------•._. ... • ~•-.-------

uy~~~:~~1'(~:~~:}~ ııaıyan Tütün mıntakalarında 
kabinesi, bugün Sinyor Mus· faalı·yet başladı 
solini'nin riyasetinde toplanmış . • 
ve finansel mes'eleler etrafında 
uzun müddet müze.keratta bu-
lunarak, Fransız frangının va
ziyetile liret arasındaki durumu 
tetkik etmiştir. 

Sinyor Mussolini, lngiltere, 
Fransa ve Amerika arasında 

alınan finansel tedbirleri mem
nuniyetle karşıladığmı ve dünya 
vaziyetinin ancak bu tedbirler 
sayesinde salah bulacağım 
söylemiştir. 

Kabine içtimamdan sonra 
intişar eden resmi bir tebliğe 
göre, 90 liret mukabilinde bir 
lngiliz lirası ve 19 liret milka
bilinde de bir dolar alına
bilecektir. 

halya hükumeti eşya fiatle
rinin yükselmemesi için esaslı 
tertibat almakta, turizm ve 
ihracat işlerini de ona göre 
tanzim eylemektedir. Eylulde 
cari olan eşya fiatleri esas 
tutulmuştur. Bundan fazlaya 
mal satanlar mes'ul olacaktır. 
Emlak fiaileri de ayni esas 
üzerine tesbit edilmiştir. ltalya 
masnuat ve mahsulatmın hi
mayesi için alınan gümrük 
tedbirleri, kabinenin kararı 

ile mülgadtr. Buğday ve me
vaşi ithalat gümrüğü, yüzde 
25·60 şa kadar indirilmektedir. 

ltalyan bankasının ihtiyat 
akçesi, yeni esaslara göre he
sab edilerek sayılacaktır. Ar· 
tacak olan miktar, devlet ha
zinesine malolacaktır. 

Bundan başka, 25 sene zar· 
fında itfa edilmek üzere dahili 
bir istikraz;akdolunacaktır. Em
lak sahipleri, bu istikraz tah
vilatını derhal satın almağa 
mecburdurlar. Dahili istikraz, 
yüzde beş faizlidir. Yapılacak 
olan istikraz, ltalya' nın dahili 
işlerine veyahud imparatorun 
teıisine sarfolunacaktır. 

-Piyasa açılıyor, Avusturya ve Çekos-
lovakya bizden mal alacaklar 

Tütün piyasasının yakında umum müdürü Mister Valterin 
açtlacağı kuvvetle söyleniyor. yakında lzmir'e gelerek tütün 
Kumpany~la~ ve inhisarlar ida· mıntakalarını gezeceği haber 
resi memurları tütün mmtakala- alınmıştır. Bu zat, Avusturya 

rında dolaşarak tesbit muame· rejisi namına, bu sene lzmir 
}esile meşguldürler. Geri tütün mıntakasından mühim miktar· 
kumpanyası umum müdürü M. da tütün satın alacaktır. 
Gerry'nin şehrimize geldiğini Çekoslovakya rejisi, busene 
yazmtştık. Mister Gerry, tütün Ege tütün mıntakalarından 
vaziyetini yakından tetkik et- bir milyon 250 bin kilo tütün 
mek üzere Milas ve Muğla'ya satın alacaktır. Bunun için 
gitmiştir. Avusturya maliye yakında bir heyet şehrimize 
nezareti müsteşarı ve reji gelecektir. ________ ._ ............. ~.-.---~----
Londra' da Makdonald 
Tevkif olu- Sulh için ne 

nanlar diyor 
Londra 6 (Radyo} - Pa

zar günü akdolunan Faşist 
ve an ti Faşist mitinglerinde 
vukubulan arbede neticesinde 
83 kişi yakalanarak tevkif 
edilmişlerdir. 

Hükumet, siyah gömlekli
lerin giyiniş tarzlarına mani 
olmamağa karar vermiştir. 

Talebe 
Yurdlarına alınacak 

kız ve er kek ço
cuklar 

Cumuriyet halk partisi na· 
mına talebe yurtlarına mec· 
canen alınacak kız ve erkek 
talebenin müsabaka imtihan
larının 12 / 10 I 936 Pazartesi 
günü yapılacağını, Orta ve 
Liseye devam eden talebenin 
hangi derslerden imtihan ola· 
caklarını yazmıştık. 

Londra 6 (Radyo) - Mak· 
donald, bugün Bristola gitmiş 
ve bir söylev vererek demiş· 
tir ki: 

- Öyle bir sulh olmalıdtr 
ki, bunu bütün devletler ka
bul etsin ve egoizme istinad 
etmesin.,, 

-------+-•Ht>-----
Samuel Hoar 
Deniz imalathane

lerini gezdi 
Londra, 6 (Radyo} - De

niz bakanı Sir Samuel Hoar, 
bugün hususi yatla İngiliz de
niz inşaatı imaiathanelerini 
ziyaret etmiş ve yeni harp 
gemilerinin inşasını teftiş et
miştir. 

ilk mektepleri bitiren ve 
müsabaka imtihanına girmek 
istiyen talebeler, ilk mektebin 
son sınıfında okunan dersler
den imtihan edileceklerdir. 

raf alırken yakalanmtş ve mev 

ki kumandanına götürülmüş
tür. Prens, memnu mıntakada 

bulunduğundan haberdar ol-

madığını ve suiniyetle hareket 

etmediğini söyleyince serbest 
bırakılmıştır. 

-.----··---
İngiltere· Avustural

ya rekoru tesis 
olunuyor 

Paris 6 (Radyo) - Tayya· 
reci mis Baton, lngiltere-Avus· 

turalya rekorunu tesis eyle

mek üzere bugün Londra 'dan 

hareket etmiş ve akşam üzeri 

buradan geçmiştir.Mis, bugün 

Atina'ya ve oradan Kıbrısa 
uğrıyecaktı. ---·---

Balık yağları 
Başturak'ta Hamdi Nüzhet 

Sıhhat eczanesi tarafından her 

sene doğrudan doğruya Nor· 

veçya'dan celbedilmekte olan 

Balık yağlarının bu seneye ait 

baş mahsulü de dün piyasa

mıza gelmiş ve dünden itiba

ren Sıhhat eczanesinde satılı
ğa çıkarılmıştır. --····---15 yaşında bir co-

' 1 
banı kuyuya atarak ı 

öldürdüler 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
tarif edilen kuyuda araştırma 
yapılmış ceset dışarıya çıka-

rılınca bunun Mehmet olduğu 
tahakkuk etmiştir. 

Cesedle birlikte kavun ve 

karpuzlarda kuyudan çıkarıl

mış, çoban Halil sorguya çe

kilince bildiklerini söylemiş ve 

Ahmed'in zavallı 15 yaşındaki 
çobanı öldürerek kuyuya attı· 

ğı tesbit edilmiştir. Katil ya
kalanmıştır. 

Tashih 
İzmir 2 nci icra memurlu

ğundan: 

Dairemizden verilip 5/ 10/936 

tarihinde çıkan Birlik gazete· 
sinin 4 ncü sahifesinde 33/ 4686 
numaralı ilanda yalnız ev sa· 
tışı yazılmıştır evin altmda 
birde dükkan bulunduğundan 
tashihen ilan edilmesini rica 
ederim. 

bin başı kesilmişti 
birkaç sai göndermeğe muvaf- Ktrk kadar Venedik fedaisi 
fak olmuştu. Mevkiin çok dal· Uğ-rin kapısından bir hunıÇ 
galı olması, Hanya' dan böyle hareketi yaptı, yol üzerir.de 
bir iki kişinin geceleri ve in- bir metrisi bastılar; metris 
san geçmez keçi yollarından Karaçavuşla üç, dört askeri· 
dışarı çıkmasını mümkün kı- mizi şehid ettiler, fakat daha 
lıyordu . fazla durmıykrak gene kale· 

Provedinor Mavaciyero, gön- ye kaçtılar. 
derdiği adamlarla az veya çok Bu huruç hareketi büyük 
bir kuvvetle Türklerin arka- bir netice vermemiş olmakla 
dan vurulmasını istemişti. Bu beraber, Venedik'lilerin cesa· 
suretle Girid halkından bir retini arttırdı; altınct gün de 
miktar askerle, Suda limanında yüzden fazla Venedik'li ikinci 
bulunan 17 parça kadırga ve bir huruç hareketi yaptılar· 
14 P,arça kalyondan ayrılan . j 

b. "kt V d"k k · Fakat bu defa talihleri birınC 
ır mı ar ene ı as erı . "bİ 

Dokakin Ali beyin Suda bo- huruç hareketınde olduğu gı 
ğazına yerleştirilmiş olan kuv- yaver olmadı; karşılarında 
vetleri üzerine ani bir hücum Murad ağayı hazır buldulM• 
yaptı. şiddetli bir tüf ek ateşi ile 

Venediklilerin bu taarruz karşılaşınca, hemen yüzgerİ 
kuvveti, zamanın en iyi techiz d b ş e erek kaleye kaçmağa 9 : 
edilmiş ve bir kısmı zırhlı as· · 1 
kerden mürekkepti. Fakat Do- ladıla; amma, çoğu kellelerırı 
kakin Ali bey, kahraman ve arkalarından takibe çıkatı 
çok mahir bir kumandan idi. Rumeli ve Yeniçeri kahram9rı· 
Ve Dokakin Ali beyin bu mu- larının eline verdiler! Bir kı· 

k hacimlerin karşısına koyduğu sımda yaralı ve yarasız oJara 
az fakat çelik ruh ve vücutlu hendeğe döküldüler, çünkiİ 
Türk kahramanları bu kuvveti korkudan yolu şaşırmı :lar ve 
kısa bir zaman içinde mah· kale kapısının yolunu bula· 
vetti ve firar edemiyenlerden mamışlardıl 
otuz kadarının başları kesildi, · 

Birinci tecrübe cesaret ver· 
serdar Yusuf , "paşaya arz ve 
takdim edildi! mişti. Fakat ikinci tecrübe efl 

Muhasırlar, bu tedbirin ma· büyük kokuyu verdi ve ye· 
kı'.is neticesini.'meterisler önü- nedikliler, kalenin sukuturı9 

ne kazıklara taktlarak teşhi7 kadar böyle bir tecrübe)'e 
edilen kesik5 başlardan anla- bir daha cesaret edemedilef· 
dılar. Fakat, muhasaranın - Arkası var · 
henüz beşincijgünü idi; kalede •---
ne mühimmat, ne erzak ve Eski Türkmen esef"' 
nede su kıtlığı yoktu. Bunun feri tamir edif iyof 
için Venedik'lilerin manevi T h b k h · oJafl ari i ir ıymeti aıı 
kuvvetleri de sarsılmamıştı! k' T" k 1 . · son es ı ur men eser erının 
Muhasara edenlerin kahraman· 
lıklarına, Venedik'lilerde ken· zamanlarda tamirine başlaf1' 
dilerince mukabelede kusur mıştır · b· 

Bu arada, eski Merv şe etmiyorlardt. Buna rağmen ve 
mchasara kuvvetleri, muhasa
ranın başlam~sından itibaren 
pekaz vakit geçmesine muka
bil, metrisleri ta kale dibine 
kadar sürmeğe muvaffak ol
muşlardı! Bu vaziyet, Vene
diklilerin izzeti nefislerine ağır 
geldi ve bir kahramanlık ha
disesi yaratmak için vesile 
oldu. 

rindeki Annau camii ile rJ1.1• 
hammed Hanaliya ve Sultan 

d ·~ kıf Sancar'ın tarihi ve be ıı . 

t . h · ·· b l · yen• me ı aız tur e en yep · ··r 
bir hale getirilmiştir. Profes~. 
Beçinski tarafından idare edı 
mekte olan bu tamir faaliye: 

kl 
tinin hedefi, bu abideleri es. 

ktıf· 
yaptlışındak~ 

İzmir Emrazı sariye hastaha-
nesi başhekimliğinden: ve 

Hastahanenin 936 mali yılı ihtiyacından aşağıda miktar ·w 
tahmini fiatları muvakkat teminatları yazılı etlerin açık ek~~ri 
mesi 10 gün müddetle temdit edilmiştir. Talipler şartname 
her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabilirler. 

1 
de 

Eksiltme 12 birinci Teşrin 936 pazartesi günü saat 1 kkııt 
Tepecikte Emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muv~Jtrı1e 
teminatlarını nakit veya kıymetli evrak verec~kler eks~ 
gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 69 
Teminatı Tahmin edilen 
Kuruş bedeli 

7875 
3938 

Kuruş 
1050 
525 

3000 kilo 
J 00 . ,, 

• 
iz mir vakıflar 

Miktarı 

koyun eti 
kuzu ,, ~ 

direktörlii-
ğünden: 

Vakfı Nevi No. Mevkii Be~;~ 
Kamile Nusret H. ev 47 Arap fırını 
Kalaycı Mustafa dükkan 52 Kuyumcular ~~deti 

Yukarıdaki kiralık akarata açık artırma ve uzaltma ın.ll yııP'' 
içinde istekli çıkmadığından pafarlık suretile muamele~05 
lacağı ilan olunur. 

Lur 
f-fus 
Ba 


