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lzmir<le çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Metaksas 
Artık Yunanistan' da si

yasal parti kalmamıştır, 

diyor. 

.........__Yıl : 3 - No : 774 Telefon: 2777 - Cumartesi - 15 Ağustos 1936 -----·------------------Fia_ti..;{~1_00...:;) __ Par_a_ 

Hükumet asilerle müzakereye giri~mek istiyormuş' Atatürk Leyleklerle kartalların 
muharebesi gittik
çe azışıyor 

Asiler· Malagada Jamer B~lediye reis!-
' nı kabul ettı 

kruvazörünü batırdılar Behcet Salih yarın , 
geliyor 

_ .. 
Trakya'dan leyleklere İmdad 
geliyor .Harp hayrete şayandır 

Fransa, lngilt~re, Alinany8 ve Italya'dan 
mütemadiyen tayyare getiriliyor. Franko 
ordularının ileri harekatı devam ediyor 

-
Roma, 15 ( Radyo ) 

Fransn'nın bura sefiri Kont 
Döşambro, dün gece ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciyano 
ile uzun müddet konuşmuştur. 

İtalya, pazartesinden evvel 
Fıansa'nın notasına cevap 
vermiyecektir. 

Bcrn, 15 (Radyo) - İsviçre lstanbul 15 ( Hususi ) 
fedeı al meclisi, bugün topla· Belediye reisiniz Dr. Bchçel 
narak İspanya hakkında bazı Salih, şimdi lzmire ınütevecci 
ka.arlar vermiştir. Bu kaıarlar hen deniz yolu ile hareket Leylek, kartal muherebesine sahne ola11 lstanbul'dan 
meyanında İspanya'ya silah ediyor. lzmire gayet iyi inti- bir görünüş 
(Devamı 4 üncii sahifede) ( Devanu4 üncü sahifede) Istanbut 15 ( Husu(! ) - mışlardır, Leylekler, Trakya' dan 

Ş 1 d • d • • Sanaıklı ile Karamürsel taraf- ge e-ek mücadeleye iştirak 
1 t' k lk l an 1 Q nan m a m 1 Z Un eden leyleklerle, L irlikte kar· spanyol :asileri ,taarruza a mış ar.. larından külliyetli miktarda 

K tallara hücum etmekte ve 
Rabat, 14 (A.A) - Seville Bogola, 14 (A.A) -

0
· ı · do•• nd u• • Leylek gelmektedir. Bu leylek- hayrete şayan bir derecede 

tadyosu hükumet kruvazörü lombiya hükumeti 10 Kolombi· 1man1 m ıza ler, yuvalarını bozmak isteyen muharebe açmış bulun· 
Jaınerin Malagalyanda milli- ya'lının hükumet ~i.lisler~ -·- kartallarla mücadeleye başla- maktadırlar . 
• Yetperver tayyareler tarafı~dan taAra!ınd.a~ kurşuna dız~l~esı Yunan donanması da Pazarte- ,. -·-------
l!aaha edilmiş oıduğtnu te)d et hadısesını protesto etmıştır. • G. Gamelen ınıMongol-Mancu-
l'tıektf'dir. Bundan başka ayni Barslon 14. (A.A) - . Fran- sıye manevralara başlıyor . H • • • •• • • 

tadyo Elcezire'den hareket sadan 16 denız tayyaresı Bar~e- ---- ıSeyahatı muhımdır rı muzakerelerı 
ctıniş olan yeni kolların Ma· lona gelmişti~. Bunların p- yarın, yavuz - K. s. K. macı var Paris: 15 (Radyo) - Fran- Tokyo 15 (Radyo)- Japonya 
laga istikametinde muzafferane lotları muhtelıf lebaalara men· ' sız matbuati, general Game· nın Moskova sefiri Nanaki 
Yu."tüyüşlerine devam ettikle- suptur. Üç tayyare, denize len'in Varşova seyahatini 

Hohta, istifasını vermiştir. Se-tıni de bildırmektedir. Gene- inerken parçalanmıştır. Bu de· ı ehemmiyetsiz göstermek isti· fir, halen burada bulunuyor. 
tal F ranko'nun Girmata mın· niz tayyarelerinin bedelleri, yen bazı siyasal mehafili hü- Tokyo 15 (Radyo)- Mançuri 
t~kasında idare elliği hareke- altın olarak ödenmişti. Bars· cum etmektedir. ve Mongolistan mümessilleri 
tın şiddeti önünde halkçı lon mıntakasında cinayetler • Feci kaza arasında Mançuridc devam 
Cephe milisleri bozguna uğra· eksik değildir. Son hafta için· · edeu müzakereler devam edi-
l'tı~şlardır. Söylendiğine göre de caniler tarafından öldürü- Ncvyork 15 ( Radyo ) yor. Mongolistan mümessilleri 
ası l'<uvvetleri Guadalajaraya len 60 kişinin naşı Morga kal- Havali trenlerden ikisi çarpış- Mançuri gibi Mongolistanın da 
"arınış ve Madrid yolunu dırılmıştır. Bu civarda bütün ka- mışlardır. Bir ölü ve 12 yara· hariç memleketlerde mümessil 
lutınuşlardir. saba halkı, silaha sarılarak lı vardır. bulundurmak hususundaki ta• 
b" lizbon 14 (A.A) - Diin canilere karşı kendilerini mü- Tokatlamışlar lebinden kendi kendilerine vaz 
. ıt topçu hazırlığından sonra dafaa etmektedirler. g'.-e.:.çm-=iş:.-le_r_d.,..ir_. _______ -=--

1 lıç kol Dadofo'zun muhasara Paris, 14 (Radyo) - İspan- Berlin 15 (Radyo) - Mad- -ı:et muamelatını teslim etmek 
';a. başlamıştır. Elektrik sant- ya'nın dahili işlerine karışma· Yavuz zırhlımız rit hükumetinin gönderdiği istemiş ise de eski sefir buna 
alı tahrip edilmiştir. maları hakkında Fransa tara- Birkaç gün evvel limam- Yavuz zırhlımızın futbol ta· bir mümessil, sefirin istifası müsaade etmemiş ve mudare-

fmdan alakadar devletlere mızdan ayrılarak, Adalar de· kımı, yarın Halk sahasında uzerıne buraya gelerek sefa- be klmuştur. 

M General Franko 
tel adrid 14 (A.A) - Kor· 
ti: er başkanı M. Bario Mar· 
ita_~. b~raya gelmiştir. Giral 
ola ınesınin istifa ettiğine dair 
dır.il haberler yalanlanmakta-

. liava , h A h b .. 
ıle .. s ın ususı mu a ırı 
d·ı Rotüşen M. Prieto müca-
" Crf 

old ~n uzaması muhtemel 
it\ .. u Unu, fakat her şeye rağ

"ll 'k . lt\iştirnı hın bulunduğu söyle-
1' . 

k~ 010sa, 14 (A.A) - Hü
~ ... llıe! Tolosa'nın tekrar işgali 
~rı · 

nı yalanlapıaktadır. 

verilen notalara tedrici surette nizinde kalan şanlı donanma- K. S. K. takımı ile bir maç { 
cevap verilmektedir. Bu no· mız, dün, öğleyin tekrar yapacaktır. Halk sahasında, 1 ---(Ulusal Birlik) e Göre---
talar, Fransız noktainazarına limanımıza dönmüştür. Halk, Yavuz Landosu da buluna- 1\..-----------·-----------
pek de uygun bir şekil gös- dün akşam sahilden, donan· caktır. 
termeınektcdir. Her devlet, manıızı seyretmiştir. Gemile- Atina, 15 (Hususi) - Yu-

" kendi müttefikine göre meta· rimiz ay sonuna kadar burada nan donanması, amiral Sake-
libat ileri sürmektedir. kalacaklardır. (Devamı 4 üncü sahifede) 

Bir ana, 
dan 

----•ııı--•· ......... ----
~o c uğun u vapur-
d eniz e attı 

Ayşe, çocuğunu yuvaya bırakmak istemiş 
fakat boş yatak olmadığı için kabul edilmemiştir 

Dün, öğleyin Karşıyaka' da başvurmu~tur. 
bir hadise olmuş; Ayşe ismin· Fakat çocuk yuvası direk-
de bir kadın, dört aylık ço- törü; bu çocuğun yuvaya alı-
cuğunu vapurdan denize at- nacağını, çünkü yuvada boş 
mış, hadiseyi sahilden gören yatak bulunmadığını söylemiş 
bir genç te derhal denize atı- bu vaziyet karşısında zavallı 
!arak boğulmak üzere bulunan kadıncağız, kucağında çocuğu 
yavruyu kurtarmıştır. olduğu halde mPyus ve bedbin 

Ayşe, aslen Dinarlı olup, geri dönmeğe mecbur kalmış-
birkaç seneden beri Söke' de üzere üç gün evvel çocuğuyle tır. 
oturmakta imiş. Bundan iki ay birlikte Söke' den lzınire gel- Ayşe, Karşıyaka vapur is-
evvel, kocası şoför İbrahim miştir. kelesine gelerek burada bir 
hastalanarak Söl<c'de ölmüş; Ayşe; dün sabah 11 vapuru müddet vapur beklemiş, sonra 
mali vaziyeti çok fena olan ilç_ lzmir' den Karşıyaka'ya 12,45 seferini yapan dokuz 
kadın da çocuğunu besliyemi· geçmiş ve yavrusunu bırak- eylül vapuruna binmiştir. Va-
yeceğinden bir yere vermek mak üzere çocuk yuvasına /Devamı 4 üncü sahifede J 

Yeni • 
iŞ yollarımız 

Dünkü gazetelerde okudum : 
Avrupaya yaş üzüm ve kavun sevki mes' desi artık tabak· 

kuk ediyor. Hükumet, işe elini koymuştur .. 
Bulgaristanda ve Yunanistanda bu işi, doğrudan doğruya 

tüccar yapar. Devlet ancak müzaheret eder. Yani teşebbüs 
tüccarın, para tüccarındır .. Bizimkiler ise, şimdiye kadar böyle 
bir teşebbüsü akıllanna bile getirmemişlerdir. 

Bu haberden çok sevindik .. Çünkü; 
1 - Yaş üzüm, sebze ve meyva sattıkça, geriye kalanın da 

kıymeti o nisbette artar. 
2 - Bolluk yıllarında mahsulün çürümesi, elde kalıp ke .. 

paze olması tehlikesi kalkar. 
3 - Dış piyasa muayyen miktarda kuru üzüme muhtaç oldu 

ğuna göre, yaş sevkiyal ve istihlakin artmasından dolayı artık 
her hangi tüccar firmasının mahsulümüz üzerinde oyununa im
kan kalmaz. 

Bizim yapacağımız diğer birşey de, lzmir'de muhakkak ola-
rak. bir konserva ve salça fabrikası da kurmaktır. Bir taı aftan 
yaş sebze ve meyva, aynca kuru meyva ihraç eder, 
diğer taraftan da konnerve ve salça fabrika:::ı ile fazla mah· 
sulü her zaman para eden, kıymet ve revaç bulan bir şekle 
sokarsak, Ege mıntakası iktisadiyatı namına cidden çok hayırla 
bir iş yapmış oluruz. Görünen köy kılağuz istemez .. 

Bu memlekette ferdi teşebbüsler, şahsi gayret ve sermaye 
ile iş yürümiyor. Daha doğrusu hiç birşey yapılamıyor. Onu 
beklemeğe de ne tahammülümüz vardır, ne de zaman müsait. 

Herkes, herşeyi hükumetten bekliyor ve netice itibarile, 
devletçiliğin bizim için mükemmel bir siyaset olduğu anlaıılayor. 

• • 
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Sahife 2 

Maça kızı 

(Ulusal Birlik) 15 Ağustos 93~ 

Filistin mektupları Lenin 
lhti ~ lciler, 
vakka b. 

Tepesine doğrıı 
Pamir cumudiyelerinde de· 

niz sathından 5100 metre 
irtifada, fen kıtaatı, mevad1 

infilakiye ianesile 7127 metre 
yükseklikteki Lenin tepesirır 
giden bir yol açmaktadır· 
Ağustosun ortalarına doğf'll 
bir Kızılordu müfrezesi bil 
tepeye çıkmağa başlıyacaktır· 

1 Lenin tepesi, yükseklik itibB" 
rile Sovyetler bir.liği dağları 
arasında ikinci mevkii işgal 
etrr.ektedir. 

. -·- ~·~· .. ·~-------Biz lskenderun mes' elesile h.ududlarımı- Lise ve orta mekteplerde ikmal imtihatı' 
zın emniyeti, ileri sürüyor, lngiltere de farına iki eylülde bas/anacaktır 

Filistin hududlarının emniyetini istiyor Kültür bakanlığı, lise, orta rü hal vesikalarının par~s~ı 
Beyrut ( Hususi ) - Pa- yete ildirmiştir. 

1 
b ve ilk mekteplerin açılma za- leyli imtihanına girmek ıç.ıll 

risten gelen haberlere göre, Türkiye'nin İskenderun san- ınanlarını ftesbit etmiştir. muteber olacağı bildirilmiştı~: 
Fevkalade komiser Marteli cağı meselcs ile hududlarının Eise ve orta ınekteplede Parasız leyli talebenin inıtı 
bugünlerde buraya dönecek- emniyeti işini ileri sürdüğü, yeni talebe kaydına 20 Ağus· han kağıdları Kültür bakaıı· 
tir. diğer taraftan İııgiltere'nin de dan itibaren başlanacak ve 30 lığına gönderilecek ve netice 

Suriye heyetinin de bu Filistin hududu meselesinde Ağustosa kadar devam edile- gazetelerle ilan edilecektir. 1 
ayın on yedisine doğru Paris- Fransa'dan karanti istediği ve cektir. Orta okul ve liselerin ik111 ıı 

Parasız leyli talebe imti· · "h l ·k· E ı··ıJell ten hareketi muhtemeldir. En rnuahedcnin bu yüzden şim- ırntı an arına ı ·ı Y. u f. , . 
diye kadar sürüncemede kal- hanı da bir Eylülde başlıya- itibaren başlanacaktır. iki ) 1 son haberler, müzakerelerin 

son safhada olduğunu bildi-
rıyor. 

Fransa cumhur reisi heye
tini htizuruna kabul ederek 
iltifatta bulunmuştur. 

Hariciye nezaretinde nazır 

Delboş "Müsteşar Nieto, Kont 

Dö Martel, Senketten toplan· 

mışlar ve muahedenİ!1 son 
şeklini gözden geçirmişlerdir. 

Henüz uyuşuıamıyan birkaç 
noktanın bu hafta içtnde hal 
ve intacına ihtimal verilmek· 
tcdir. 

Pariste bereynn etmekte 
olan konuşmarın iyi bir hava 

içinde ilerlemekte olduğu hak· 

kında heyet sekreteri Naim 

Antakiden kiile başkanlığına 

bir mektup gelmiştir. 
Diğer taraftan Paristc hey

hetle sıkı temasta bulunan Ri· 
yazussulhtan gelen bir mek· 
tupta, milli emelleri kısmen 
tatmin edilebilen bir muahede
nin akdi ihtimalinden bahso-
lunmaktadır. 

Paris'teki hususi kaynaklar
dan gelen haberlere göre ise, 
Fransa muahede meclisinde 
alakadar olan Türkiye ve 
İngiltere hükumetleri ve Mil
letler cemiyetile istişare etmek 
mecburiyetinde olduğunu he-

dığı haber verilmektedir. cak ve iiç Eylülde bitecektir. lülden 15 Eylüle lrndar erıgeıı 
Milletler cemiyetine grlince: Bu imtihana girecek talebenin imtihanları bitirilecek, soor 

lise olgunluk imtihanları )'e.' Fransa, cemiyet paktı muci- nihayet 29 Ağustos akşamına 
hince manda altında bulunan kadar, bulundukları vilayet pılacaktır. f. · 
lnelnıckellerdckl. akall"ıyetlerı·n K 1 d 1 ki İlk okullarda bu yıl t 5b ~-ü tür mü ür ü erine müra- 1 ld · b d 1 ıı, 
hukukunu muhafaza ile mii- Ü en ıti aren ers e~e 13" 

caat etmeleri lazimdır. Şehri· !anması düşünlilmektedır. c ,. 
kellef olduğundan ınuahedeye mizden bu imtihana girmek kd d b" E I""ld 15 r.-} 
bir madde konulması husu- ta ir e ır Y u en ·ıe· 

isteyenlerden kız talebenin kız lüle kadar. talebe kayded,1 rı. 
sunda israr eylemektedir. lisesinde, erkek talebenin de cektir. ikmal imtihan 8

11
,f 

Bundan baska Suriye' de erkek lisesinde imtihanları ya- mektep açıldığı gün 51

18
• 

yerleşecek F rransız ordusuuun pıiacaktır. Kültür bakanlığı, muallimleri tarafından yaP1 

miktan hakkında da henüz kaymakamların verecekleri fak caktır. 
kesin bir anlaşma elde edil
miş değildir. 

Halen Suriye'deki Fransız 

askerlerinin sayısı 12 bindir. 
Suriye heyeti muahededen 

sonra Suriyc'de kalacak olan 
Fransız ordusunun beş binden 
fazla olmaması iizerine israr 
eylemekle, Fransız delegeleri 
ise buna muvafakat eylemc
mektedir. 

lngiltcre hükumeti, Mısırda
ki askerlerinden bir taburunu 
daha Filistine göndermiştir. 

Al 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. -68 
Telefon 3452 

m -·-~ orgi'nirt 
bi mira ı 

Gorki, son nefesine ekadar üzerinde ça~~f 
tığı romanının dördüncü cildinden ye"' 

yüz sahife yazabilmiş.. .. tı? 
Yakınlarda ölen büyük san- Maksim Gorki, çok nıek~ıf-

atkar Maksim Gorki, yiik .ek yazar ve çek mektup alır ~· 
bir kıymeti haiz evrak terket- Bundan dolayı geniş bir 111;ct· 

miştir. ktup koleksiyonu da ter Jif 
B 1 d · d' k · · G k"' · ırıuhtc un ar arasın a şım ıye a· mıştır. or ı nın, rle' 

dar daha neşredilmemiş bir muharrirlere, bunların es .
11
c 

çok eserler vardır. Ayrıca rini tenkit eder ve kendilc~1~i 
Gorki, son nefesine kadar üze- yol gösterir mahiyette Y:~iy';t 
rinde çalıştığı "Klim Samgin,, mektuplar, gerek ~d ki'ııifl 
romanının dördüncü cildin- bakımından gerek 0 :.k ı,if 
den 700 kadar sahife clyazısı zevki bakımından büy~ Je) 
bırakmıştır. (Devamı 4 üncü sa/ıı e 
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l~ HiKAYE iyilikten hasıl olan marazİl N. V. Fratelli Sper-
Karadeniz, sahillerinde bir 

kasabada şahidi olduğum su 
hakiki vakıayı karilerime arzet· 
rnekte faide tasavvur ettim. 

met oldu. Hiç bir kimse elin· 
deki kağıdın tarihine bakmı-

W. F. H. Van co Vapur Acen-
Der Zee tası BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet d ... ) "? yor, egı mı .. 
- Hayır .. 

& Co. RoY AL NEERLANoAıs 
* • • 

ilçenin yeni ilçebayı sabır-
sızlık ve ademi memnuniyetle 
muhatabına: 

- Fakat, dedi. Benden 
ne istiyorsunuz, anlıyamadım. 

Muhatabı olan ihtiyar ilçe· 
baya doğrudan doğruya ce
vap vermedi; titrek ve kuru 
P~r~akları arasında tuttuğu 
kırlı ve yırtık bir kağıdı ilçe
baya uzattı; ılçebay kağıda 
baktı ve: 

.- Dilenmek size ağır gel· 
lllıyor mu? Diye sordu. Ba
husus ekmeğini her vakit taş· 
tan çıkarmağa muktedir olan 
bir Karadeniz'li için dilenmek .. 

.. ihtiyarın ak-saçlı başı göğ· 
su üzerine düştü, içi~ için 
ah etti. llçebayın yanında 
bulunan eşraftan Bay Tahsin: 

ilçebay .. , Bu adam dilenmi· 
Yor · 
D • ıane toplamağa çalışıyor! 

ed· ı. 

F - Ne dediniz? lanemi? 
akat ne için ve kimin için? 

- Kağıdı okuyunuz, anlı· 
Yacaksınız! 

1
• ilçebay, bu defa ihtiyarın 

ekınden kağıdı aldı ve dikkatle 
0 udu: 

b - Hakikat! Dedi. Bu bed
C~ht adam yardıma muhtaçtır. 

•var uraylardan biri, harap 
olan kayığını yeniden yapmak 
v~I bu suretle kalabalık nüfuslu 
ilı es· . . 

ının maışet çaresini temin 
etrnek · · · 
ita.. ıçın ıane toplamasına 

;saade vermiş. 
lçebay ihtiyara: 

b· - Kayığınızı harap eden 
ır fırtına vakit oldu? Dedi. 
.. - Kanunusaninin 21 nci 

Run··ı u. 

Yiik ~atırfadım.. Mahud bü
l 1 rtına.. Kıyılarda çok 
arar oldu mu?. 

bul Çok, pek çok .. Denizde 
bet~nan birçok kayıklann aki· 

1;nden hal,er alınamadı. 
ıtı·· Çebay iane toplamasına 

Usaad d" ~.. e ver ı; ve pek az 
'"illan .. d 

to J •çın e ihtiyar 20-30 lira 
iöl p adı. Herkes az veya çok 

ile v d"ği h 1 birşe er 1 a de ilçebay hiç 
f.f ·· Y vermedi. Bu hal Bay 

llsey' ·· betti ın ~n nazarıdikkatini cel-
Ve ılçebaya: 

De~ Siz birşey vermediniz .. 
ekten kendini alamadı. 

8tfl k Bu şekilde ianeyi ben 
bu 

1 
addederim. Korkarımki 

ter-Aakd~nı topladığı rakıya ve-
'"'\; hr. 

* * * Ertesi gün ihtiyar gene yola 
çıktı; hiç şüphesiz başka bir 
kasabada, fırtınadan parçalan
mış kayığının yeniden yapıl· 
ması için elinde kağıda istinat 
ederek iane toplıyacaktı. 

* • • 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

"ARKADIA,, vapuru halea 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları için 
yük kabul etmektedir. 

ihtiyar haftanın altı gününde 

"HERAKLIA,, vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

böyle gezer, tatil günü de İs· 
tirahat ederdi. 

Bu tatil günü de adeti üzre 
istirahat ediyorken kapının 
önünde kollarla oynamakta 
olan küçük kızı : 

- Baba .. seni bir bay gör· 
mek istiyor, dedi. 

- Bir bay mı? 
- Evet .. 

ihtiyar kapıya doğru gitti. Ka· 
pının Önünde bir bay vardı. 

ihtiyar: 
- Beni istiyorsunuz? dedi. 

- Evet. Fakat beni tanıya· 
madınız mı? 

- Hayır. 
- Dikkat ediniz. Ben kom 

şu ilçenin ilçebayı değil miyim 
size bir kayık getirdim. 

ihtiyar hiç birşey anlamı
yanlara mahsus bir tavurla: 

- Bir kayık getirdiniz? 
Diye sordu. 

- Evvet. iane ile kayık 
alınmıyacağmı taktir ettiğim 
için size başka bir vasıta ile 
bir kayık temin ettim. Siz bu 
sayede iane toplamak gibi 
güç bir işten kurtulacaksınız. 

ilçe bay ihtiyarın pek çok 
sevinmesini bekliyordu. Fakat 
ihtiyar biran hareketsiz dur· 
dt., sonra; 

- Ben sizden kayık iste· 
dim mi? Hem herkesin işine 

neden karışıyorsunuz?. 
Dedi. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
boşaltarak BURGAZ, VAR
NA, KÖSTENCE, GALATZ 
SULINA ve BRAILA liman-
ları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HASLINJE 

"BOSPHORUS,, motörü 21 
ağustosta bekleniyor, lSKEN
DERIYE, ROUEN, HAVRE 
ve NORVEÇ limanları için 
yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü ağus
tos nihayetine doğru beklen· 
mektedir. BELGRAD, NO
VISSAT, BUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. DUROSTOR " vapuru 2 
eylülde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU-

* DAPEST, BRATISLAVA, VI-
llçebay, ihtiy:rın bu haline YANA ve LINZ için yük 

d. kabul edecektir. evvela bir mana vereme ı, 
fakat biraz düşünün-;e, bu he- "Vapurların isimleri, gelme 

d · · ld k tarihleri ve navlun tarifeleri rifin iane müsaa esını a ı · 
tan sonra, dilenciliğin ağırlık hakkmda bir taahhüde giri
ve çirkinliklerine pek çabuk şilmez.,, 
alıştığını ve dilenciliği kendi- Birinci Kordon, telefoon 
sine meslek edindiğini anladı. No. 2007 - 2008 

Vedi Fikret Oli • •• • vıer ve şu-
Satılık ve kiralık rekası Limited 
Ucuz evler vapur acentası 

Pasport yolcu salonu kar
Park ve hastahane arasında şısında Lekol Riz binasında 

Damlacık cadde-sinde 34 ve no. 168 Tel. 2443 
70/1 numaralı evler gayet Not: Vurut tarihleri ve va-
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. purların isimleri üzerine deği-

- Acaba.. Taliplerin öğleden sonra Ko- şikliklerden mesuliyet kabul 
>'•p - l<imbilir. Fakat iyilik nak yanında Hacı Sadullah edilmez. 

ltaak çok uüç bı"r ı"ştı"r! THE ELLERMAN LINES L TD. ~ otelinde Bay Şevket' e mu· 
* racaatları. " OPORTO ,, vapuru 15 

>'ak O akşam :ahilin bu ilçeye • ağustos 1936 LONDRA ve 
k 1

n d... b ANVERS'ten gelip yük boşal· 
Oyij d •ger İr ilçenin bir A ı · R a tacvktır. 

"~tı ·~ .e küçük kulübesine gi- 1 iZ "FLAMINIAN,, vapuru ağus· 
dıı: 

1 

tıyara, ihtiyar karısı sor· tos sonunda LIVERPOOL ve 

~- Buo-u··11 Mücellithanesi SWENSEA'dan gelip yük ho-
ö ne yapabildin? şaltacaktır. 

- Kırk! • DEUTSCHE LEVANTE-LINIE - N k Sür'at, zarafet iki . e. adar karlı bir iş.. "SAMOS,, vapuru 23 ağus-
tk~ ıhtıyar ve beş çocuk Ve ehveniyet tos 1936 bekleniyor. HAM-
}'-.. ita Yemeğini yidiler, ihti· YENi KAVAFLAR Çarşısı BURG BREMEN ve AN-

Yernekte· VERS'ten gelip yük boşalta-
8821 .. ·1 Numara : 34 k 

>'or. Bu ~un .e~ ç~~ karlı olu- _ca_t_ır._. --------
bcaıİYor. ış hızı dort senedir Kır· alık ev havi beşk odalı ku!lanışlı bir 

_ ev kiralı tır. Tutmak istiyen-
~ıttı~erkes felaket getiren Göztepedc tramvay caddesine ler gazetemiz idare memuru 
~ yakın ve elektrik tesisatını 

KUMPANYASI 
" UL YSSES ,, vapuru 17 

ağustostan 22 ağustosa kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
BURG:A.S, VARNA ve KOS
TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES .. vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

" VIKINGLAND,, motörü 
17 ağustosta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINAVY A limanlarına 
hareket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 28 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNlA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINA VY A li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" SUÇEVA ,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 

PiRE, MALTA, MARSlL YA 
BRAILA ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. ·--- ilaç ve tuvalet 

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'ı.un ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

•• 

~alkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

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

Yolcu ve yük kabul ahr .. 
Daha fazla tafsilat almak 

için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLi SPERCO acenta
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha
reket tarihlerindeki değişiklik· 
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Telffon: 2004/2005/2663 

'

Mimar Ke'!'alettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu 
~ ........................................... , 

l 

ı 
~ 

~ ...... 4~y·~~ 
~,'!)' 

'l<t1ruf o JI ıu u·· 

rahatsız ve tansıyonları yüksek:olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



• • 
• 

[ 
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15 Ağustos 926 

Yunan -Kralı, Korfo adasında Metaksas'la görüştü 

• • 

ar 
--Danistanda artık 
kalmamıştır), diyor. 

e i tahdit edildi. Gazeteler, -piyango tertip 
ükiimet adamlarını karikatürü yapılmıya~ak 

· ~ B b k 1 M t k bugün Bu kanun, gazetelerin fiatını, sahifelerini tesbit etmektedır. Ga-Atına 15 (Hususı) - aş a an genera e a sas, d · yapa-
d b 1 K I ·k· · Yo gi zeteler bundan sonra ne para ve ne e eşya pıyangosu 

Korfo adasına vasıl olmuş ve ora a u unan ra ı mcı r 'ki · Ja nıiz~hi karikatürler neşredemiye· 
mıyaca ar ve aynı zam<:. n 

t
0

1 afından kabul edilmiştir· . . . . . ceklcrdir. . . . . . 
General.Metaksas, adaya gelmış bulunan Beledıye reıslennı Yeni matbuat kanunu, bütün gazetelerde bırbırını takıben 

kabul etmii ve demiştir ki : beş defa neşrolunacaktır. 
_ Artık maziyi unutmalıyız. Bundan sonra Yunanistanda Atina, Pire ve Selanik gazeteleri Pazar günleri .çıkmıyaca~-

siya<=al Parti kalmam11ştır. Bu vaziyeti istemiyenler için herşey- lardır. Filolojik nüshal~r, her Pazartesi günü çıkabıleceklerd~~~ 
d n uzaklaşarak bir kenara çekilmekten başka çare kal~amıştır. Bu nüshalar, Cumartesı günü akşamı satış acentalarına ven 

Atina 15 (Hususi) - Yeni matbuat kanunu neşredilmiştir. miş bulunacaklardır. 

• e çı a ral -
n 

Bıüksel, 15 ( Radyo ) -
Belçika kralı Leopold'un va· 
lıdesi kraliçe Elizabet'in Brük
eli terkcttiğ i hakkındaki ha

berler asılsızdır. Kraliçe el· 
yevm sarayında bulunuyor. 

omiı ler 
Papazları kurşuna 

dizdiler 
Roma, 15 ( Radyo } İs-

panya' nın (Kalazela} kasaba
sında bulunan papazlar, ko
münistler tarafından yakalana· 
rak kurşuna dizilmişlerdir. 
Bunlardan, yalnız bir kişi 
kurtulabilmiş ve Fransız top· 
raklarına iltica eylemiştir. 

Orman yangını 
Paris 15 (Radyo}- Semak

~en havalisinde bir orman yan

gını çıkmış ve ateş, tehlikeli 

bir surette etrafa yayılmıştır. 
mıştır. Bütün bir mıntaka ateş· 
ler içindedir. 

·ı 
Mac/arı başlıyor 

J 

Dün fudbol ajanı Adna,nm 

reisliğinde toplanan yedi klüp 

murahhasları şild maçlarını 
t sbit etmişlerdir. 

Müsabakalara 30 Ağustosta 

başlanacak ve beş hafta d e
\ am edecektir. Şild müsaba

kaları her takım arasında 

elimine suretile yapılacaktır. 

Berabere kalındığı takdirde 
oyun temdit edilecektir. 

Bir ana, çocuğunu 
vapurdan denize 

attı 
(Baş tarafı 1 inci sahi/ ede) 
pur iske leden 20 metre kadar 
ayrılınca; Ayşe, çacuğunu öp
müş ve sonra denize bırakı
vermiştir. 

Bu sırada sahilde bulunan 
kayıkçı gençlerden bir kaçı, 
büyükçe beyaz bir paketin 
vapurdan diiştüğiinü görmüş

ler ve bunlardan biri derhal 
soyunup denize atılayarak yü
ze yüze hadise mahline gitmiş 
kıymetli bir paket :ıannile da
larak çıkardığı kundağın için 
de Lir çocuk buluduğunu gör 
müş, sırtına alarak sahile çı
karmıştır. Bu esnada vapurda 
durmu , tekrar ı k l y ya-
cını c cu2unnu d e atan 

limpiyatlarda 

yar şiar a süvari
iy· etice ald lar • a 

r mı 
-----t-e+ 

İtalya-Avusturya maçı bugün. Cim 
Londos İstanbul'dan kactı 

J 

lstanbul 15 (Hususi)- Avus· firar telakki edilmektedir. 

turya, ltalya milli takımları Ger~i, ~una.n'lı P~.h~i~an, Ka-
bugün dünya birincilikleri için raah, Dınar lı, Mulayım veya 

.. Tekirdağlı Rifat kehlivanlar-karşılaşacaklardır. Norveç dun· d b" . .
1 

.. k · · 
.. .. .. .. l t an ırı ı e gureşme ıçın 

ya uçuncusu o muş ur. k 1 w• ... 1 . d 
te rar ge ecegını soy emısşe e 

Berlin'de süvarilerimizden bi- b 'h . l l l 
una ı tıma veren er aza · 

rinin atı ekzersiz esnasında 
telef olmuştur. Takımımız e~-~ 

sik kadro ile çıkmış, fakat ol
dukça iyi neticeler almıştır. 

Cim Londos, ani surette 
Atina,ya hareket etti. Bu, bir 

mıştır. 

Cim Londos, Ati na' daki 
galibiyetinin ikinci bir güreşte 
rr.ağlup olarak kıymetini kay
betmesinden korkmuş ve sırf 
bunun için kaçmıştır. 

~---------.-·~·~·------~,------e id mektubu gön-
rmek moda oldu ______ _. _______ _ 

dmon iro'dan 250 lira çek
mek istiyenler yakalandı 

Şark halı kumpanyası direk
törü M. Edmon Jiro, bir teh
dit karşısında kalm\ş, fakat 
vak'anın kahramanları yakalan· 
mıştır. 

Bunlar Tiranlı Süleyman oğlu 

Hüseyin ile fabrika civarında 

köfteci Koko Riza'dır. Hüseyin 

kendi imzası ile Edmon Jiıoya 
bir tehdit mektubu göndere
rek 250 lira istemiş, aksi tak-

dirde pişman olacağını bildir· 
miş ve parayı, köfteci Riza'ya 

bırakmasını ilave etmiştir. Ed-

dığını söyleyince : 
- Ona söyle, parayı, gel

sin Bornovadaki evimden al-
# 

sın! 

Diye haber göndermiştir. 
Riza eve gelmiş ve dumarala· 
rı zabıtaca tesbit edilmiş bu
lunan parayı alıp çıkarken, 
evvelce bir köşeye saklanan 
taharri memurları tarafından 
yakalanmıştır. Hüseyin ken
disini istasyon kahvehanesin
de vekliyormuş, orada yaka
laumıştır. 

Riza, 
mon Jiro bir taraftan zabıtaya - Benim çocuğum yok. 

haber vermekle beraber diğer Mektubu yazan odur. Bir iş 
taraftan kendi arabacısına Ri· 
zanı tanıyıp tanımadığını sor
muştur. Arabacı, Rizayı tanı-

ana karaya çıkarılarak kara
kola götürülmüştür. 

Zavallı yavru, derhal ecza
haneye götürüldükten sonra, 
yuttuğu sular kusturulmuş ve 
muhakkak bir ölümden kurta· 
rılmıştır. Adliyece tahkikata 
devam edilmektedir. 

Zayi 
f zmir askeri hastahanesinin 

sıhhiye heyetinden almış oldu
ğum 2365 numaralı sakat 
raporumu 2 Haziran 936 ta
rihinde zayi ettiğimden hükmü 
olmadığını ilan eylerim. 3 

Eşrefpaşada bakkal Cafer 
oğlu Abdüsselam 

için para alınacak sandım ve 
öylelikle gittim! 

Demektedir. 

Hükamet asilerle 
müzakereye giriş-

mek istiyormuş 
/ Baştara/ı 1 inci sahi/ ede J 
ihracatının yasak edilmesi ve 
ayni zamanda gönüllü gitmek 
istiyecek olan ispanya tebaa
sına pasaport verilmemesi 
keyfiyeti de vardır. . 

Paris, 15 (Radyo) - lngil-
tere hükumeti, Madrid hüku
metine vermiş olduğu bir 
muhtırada, İspanya'da mevkuf 
bulunan İngiliz maden mühen
dislerinin derhal serbest bıra· 
kılın asını talep eylemiştir. 

Bir ziyafet 
Berlin, 14 (Radyo) - Kiyel 

belediye riyaseti, Kiye] lima
nında bulunmakta olan (Go
riç}•a) adındaki İtalyan torpi
tosu zabitan ve mürettebatına 
bir ziyafet vermiştir. 

Fransa cumhur 

Paris, 
Lebrun 
çukta 
etmiştir. 

• • 
reısı 

15 ( Radyo ) - M. 
bu abah saat 8 bu· 
sayfiyesine hareket 

Atatürk 
Belediye reisini 

kabul etti 
( Baçtara/ı 1 inci sahifede J 
balarla dönmektedir. Dün Ya
lovaya giderek Büyük Şefi
mize lzmirin derin ve sarsıl
maz bağlılıklarını, kendilerine 
karşı duydukları hasreti arzet· 
miştir. 

Belediye reisinin, fuar me· 
seleleri için buradaki mües
seseler mümessilleri ile yap· 
mış olduğu toplant~ çok iyi 
neticeler vermiştir. lstanbulun 
büyük sanayi müesseseleri ve 
bir çok firma, fuara iştirake 
karar vermişlerdir. Aynca iz
mire ziyaret ve gezintiler de 
tertip edilecektir. 

Ma sim Gorgi-· 
edebi • 

nın 
• 

mır ası 
( Başiarafı 2inci sahi/ ede J 
kıymeti haiz bulunmaktadırlar. 

Maksim Gorki'niin komünist 
partisi ve Sovyet hükumeti 
şerefleri ile teati ettiği mek-
tuplann da kıymeti daha az 
değildir. Evvelce neşredilmiş 
olan Lcnin'c yazdığı mektup
lardan başka, Gorki'nin bırak-
tığı mektuplar arasında Sta· 
lin'e, Molotof'a, Voroşilof'a, 
Kaganoviç' e ve [daha diğer· 
lcrine yazdığı çok enteresan 
sahifeler de mevcuttur. Bu 
mektuplarda Gorki ,bilhasssa 
edebiyat mes'elelerine temas 
etmekte ive Sovyetle birliğin
de kültürel kalkınma faaliye· 
tini mevzuubahis eylemektedir. 

Gorki'nin evrakı arasında 
ayrıca, işçilerin, köylülerin ve 
kızıl ordu askerlerinin bu bü-
yük edibe yazdıkları onbin
lerce mektuplar da mevcud
tur. Mekteplilerin, muallimle· 
rin ve genç muharrirlerin mek
tupları da ayn bir gül teşkil 
eylemektedir. 

.. 
.... ..- , -

Ciirid adis leri 
.. -4- .. 

Deli lbrahiıiı Girid' esef er açıl-
ması için irade çıkardı 

Ne serhadde bir halt edebili-
yor, ne de Balyoz huzuru şahane· 

nizde .şikayete imkan bula
biliyor. Fakat.. Girid adası, 
birer Türk denizi olan adalar 
denizi ile Akdenizin asayişini 
ihlal eden muzır bir muhittir. 

- Bir halt işlenmiş amma. 
Sen bana bunu söyleyemi-
yorsun .. 

- Padişahım, Girid adası· 
nın memaliki mahrusei şaha
nenize Lkatılması ezzemdir; 
bu mübarek hizmetin hakir 
kollarına verilmesi istiyorum. 
Sümbülağanın da intikamı .. 

- Ne? Sümbüle bir şeymi 
oldu?. 

- Cenabıhak ömrüşahane· 
lerini müzdad buyursun. Süın
bülağa Lkuluııuzun gemisine 
küffar sefineleri Girid ',Civarın· 
da üşüşmüşler, haç farizasını 
ifa için sefer mezahiınine kat
lanmış olan 300 den fazla 
ibadı müslimin ile Sümbülağa 
kulunuzu, Reis İbrahim Çele
bi 'yi şehid etmişler, 300 kişiyi 
Sümbülağa merhumun zevce 
ve cariyelerini esir alıp savuş
muşlardır. 

Deli Ibrahim, şüphe yok
tur ki 300 hacıdan ziyade 
Sümbülağayı ve Sümbülağanm 
güzel karısını cariyelerini acı
dı. Bunun ıçın büyük bir 
hiddetle: 

zaten baştan başa şehvet ve 
ihtiras maceralarından ibaret 
olan Osmanlı hanedanı tcıri· 
hinin en çirkin bir devridir. 

Dördüncü Murad öldükten 
sonra, çocuk bırakmamıştı. 
Osmanlı tahtına varis olarak· 
da henüz 25 yaşında bulunan 
İbrahimden başka bir kimse 
yoktu. 

Murat gibi İbrahimin de 
zürriyetsiz kalması başda kö· 
sem valde olduğu halde dev· 
let ricalini telaş ve endişeye 
düşürmüştü. 

Kösem sultan, birinci Ah. 
metten itibaren altı padişah 
devrinde hükümran olmuş bir 
Rum bozması idi; asıl isrni 
Anastasyadır. Bu kadın da 
Bizans İmparatoriçelerinin rulıll 
tamamen yaşamıştı. 

Bir canbazhane fahişeliğin
den Bizans imparatoriçeliğine 
kadar yükselen·daha doğrustJ 
alçaldıkca alçalan!-T eodors 
kadar Şehvet ve ihtirasına 
düşkün olan Kösem sultan. 
deli İbrahim devrinde en yük· 
sek nüfuz ve kudretini yaşa· 
mıştır. 

lbrahim zürriyet temini için 
üst üste kadınlar takdim edil· 
miş ve delikanlıya bahi kud· 
retini artırmak için bin-uir 
kuvvet macunu yutturulmuştur· 

- Tez varın küffarı vurun! lbrahim, pek çok ve pek g~· 
Diye bağırdı. zel kadınlar içinde, azgın bır 

Ve biraz sonra, sadrazamı boğaya dönmüş, tarihin ka>:· 
huzuruna davet ederek "Gi- dına göre 24 saatta 24 carı· 
rid adasının fethin esbabının yenin yatağını dolaştığı ol· 

muştur! . istikmali,, lüzumunu 
irade etti! 

- 3-

emır ve Ibrahim nihayet, zaptedıl· 
mez, şehvete mağlup bir çıl· 

Deli İbrahim 
gın haline gelmiştir. .. ~ 

saltanatı 
İbrahim'in devri: kadın, kor 

ve anber devridir ! SaraY111 

başlıca meşguliyeti, vüzeraoıfl Gırid'in fethi tafsilatına e 
başlıca vazifesi, deli İbrahirfl girişmeden evvel yazdığımız 

bu sahif el ele, deli lbrahim 
devrininin ne acayip ve ber
bad bir tarih devri olduğu 
kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Maksadımız tarihin, bilhassa 
bize taalluk eden ve tevakkuf 
ve inhitat devrinin nazarı dik
kati calip kısımları üzerinde 
şövle bir tetkiktir. Bu sebeple, 
deli lbrahim'in saltanatı üze· 
rine şu malumatı ilavede bir 
zarar yoktur. Belki de maksad 
etrafmda bir fayda var de
mektir! 

Deli İbrahim devrini tarif 
için sadece vüzera ve vükela
nın saraya kadın müteahhidi, 
zevk dellfilı olduğu bir devir 
demek yetişir! 

güzel kadın; nadide kürk ve·· 
- b · · d 'b t' heııı an er temmın en ı aret ı; 
de ne bahaya olursa olsun!· 

( Arkası var ~ 

Donanmamız J(tf1 

limanımıza geldi) 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede 

dil 
laropulo'nun kumandası04 

- . -----al1il 
olduğu halde Pazartesi g , 
Akdeniz'e açılacak ve manc' 

ıı· 
ralara başlıyacaktır. Bu ~le 
nevralara, Averof zırhlı~ı 'ıtı 
Kılkış ve bütün denıı~ 
gemileri iştirak edeceklerdı~~ı 

Yunan donanmasının, Sadıtf 
ve Midilli adalarına kal fll 

uzanmak suretile manevra 8,
1
• 

devam edeceği haber ve 
Evet... deli lbrahim devri liyor. ./ 

lz~ir Emrazı sariye hasts-
hanesi başhekimliğ"nden; .~ 

Hastahanemizin 936 mali yılma ait 9 aylık ihtiyacın~dll 
miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatlan aşağ° ul· 
yazılı ilaç ve ekmek 20 gün müddetle açık eksiltmeye k~ıı ti· 
muştur. istekliler şartnameleri her gün hastahane ba~~~~1~ııl 
ğinden alıp okuyabilir. Eksiltme 4 Eylül 636 cuma gunu ktıf· 
11 de Tepecikte Fmrazı sariye hastahanesinde yapılaca re' 

Muvakkat teminatlarını nakit veya kıymetli evrak olarak v~ı.ı 
ceklerin eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatır111; 
lazımdır. 15 21 27 1 
Teminat Tahmin edilen 

Fi at 
Lira Kı:. 
922 50 

2169 26 

Miktarı Cinsi 


