
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 

~bone şnrtJnn: St>neli~i 700, nltı nyJı~ 490 kuruş 
HPsmi ilanlar için: f:uırif cemiyeti iltinnt 

Lürosunn ıniiraP~ını edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştmhr 
Basıldığı ~yer: (ANADOLU) Matbaası 

Yıl ........ 3 - No : 765 Telefon: 2776 

• lJLLi~AL e 
I I 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Salı - 4 Ağustos 1936 

Istanbul' da 
Yakıcı sıcaklar hüküm 

sürmektedir. Altı kişi de
nizde boğulmuştur. 

Fiati (100) Para 

Sivas'ta 15 ev yıl{ıldı 28 ölü var 
aıı 

~i 
ıs· Madrid yakııilaf ın~ __ --d-~ k- a-===n=-======ea===ş===ba===ka=-:-:-:n~~ım~-~z- . Mussolini sonbaharda 

Istanbul'a vardılar Adis-Ababaya gidecek 
e' 
de 

lı muharebeler oluyor Habeşler De~~iY~ bir hücum 
4siler, bir kaç mevki zaptettiler. Hükômetin yapblar. Adis-Ababada 
İstif ası bekleniyor. VeliahdKarlistlerle birlect1• da panik oldu 

Y lstanbul 4 (Husui) - Ha-

b~' 
riJ • 
re' ...___ ~ Madrid sokaklarında çarpışmalar~ 

e~ ~anbul, 4 (Hususi) - Is· baş vurmuş, üç hükumetin Is-
Panya qadiseleri çok karanlık panya işlerinde bitaraf kalması 

il' 

Ve düşündürücii bir vaziyete için bir anlaşma teklif etmiş-
dökülmeğe başlamıştır. tir. Ayni zcımanda anlaşın vu· 

Bu hadiselerin, teessüs ede- kubuluncaya kadar Fransa'nın 
i" Cek yeni nizam itibarile Av- kendi serbestis'ni muhafaza 
)lf tupa siyaseti üzerinde tesir edeceğini de 'bildi miştir. 

Yapmasından korkuluyor. Eğer Bu son kayıd, İtalyan'lar 
~iikumet galip gelirse, Fransa- tarafından manidar görülmüş-
8Panya arasında kendiliğin· tür. Teklif, İtalya mahafilind~ 
den sıkı bir anlaşma doğmuş karşılanmamıştır. Asilerle hü· 
olacaktır. V c bu anlaşma, kumetin verdiği haberler ara
Akdenizde olduğu kadar Av· sında büyük farklar vardır. 
tupa'da da tesirini göstere
cektir. 

1 
Buna mukabil asiler iktidarı 

; ır~arsa, yeni hükumetin -
aşıst olduğu için - İtalya ile 

clbirliği yapacağı muhakkak
tır V k · e bu meyanda, memle-
~ntinden kovulmuş olan kral 

fons'ta lspanya'ya döne
Ctkr 

ır. 

v Sırf bunun içindir ki, Fransa 
t c ltalya'nın gizli gizli kendi 
l~aftarlarına yardım ettikleri, 
Is lya'dan asilere, Fransadan da 
~~anya hükumetine tayyareler 
ıe:n~erildiği hak_kındaki haber-
S Uzerinde ısrar edilmektedir 
azı şehirlerde Komünistler 

~ak· Al "onsl ırn b ,, • 
l~te k ulunmakta ve Façist-
~dıtl arşı5ok sert davranmak
t'iıı<fck~· Asilerin Madrid üze
~ttice 1 hareketleri henüz bir 1 
-.ilet kvcrmemiştir. Maamafih 
~o. , h u.rnandanı general F ran
~'i c l tın zaptını beklediğini 

0 
arak ifade etmiştir. 
• lnriltere ve ltalya'ya 

Dinar'lı 
Cim Londos'a 

yenildi 
lstanbul, 1 ( Hususi ) 

Cim Londos ile Dinar'h .. 
Mehmed pehlivan pazar 
günü karşılaşmışlardır. Maç 
çok heyecanlı olmuştur. 

Stadyumda elli binden fazla 
seyirci bulunmuştur. Binlerce 
kiŞi 1 içeri giremediğinden 
stad haricinde hoperlörlerden 
müsabakayı dinlemişlerdir. 
Neticede Londos 57 dakika· 
da tuşla galip gelmiştir. Cim 
Londos birkaç gün sonra Is

tanbul' a gelecek ve bir Kazak 
ile karşılaşacaktır. 

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

Filistin' de 
Vaziyet ger

gindir 
lstanbul 4 (Hususi) - ln

giltere hükumeti tarafından 

sarfedilen bütün gayrete ve 
yapılan askeri harekata rağ· 
men, Filistin Arapları arasın

daki Yahudi düşmanlığı git
tikçe alevlenmekte ve Komşu 
Arap memleketlerine de sıra
yet etmektedir. 

ingiltere, bu mes' ele üzerin· 
de nüfuzunu kırmak isteme· 
mekte ve her iki tarafı tat· 
min ~debilecek bir şekil ara· 
maktadır. Fakat Araplar, 
kendi nazar noktalarmdan fe
dakirhk yapmamaktadırlar. 

Hükumet tayyareleri, asi kuv
vetlere cephane taşıyan iki 
treni şiddetli bir bombardı-
manla berhava etmişlerdir. 

Asiler ise; Madrid'i zaptet-
mek üzere bulunduklarını 
ısrarla kaydetmektedirler. Bu 
cephedeki asilere yardım kuv
vetleri gelmektedir. Hükumet 
fabrikaları da mütemadiyen 
mühimmat imal etmektedirler. 
Bazı yerlerde asi kuvvetler 
hükumete teslim olmuşlardır. 1 
/Devamı 4 üncü sahifede J 

lstanbul, 4 ( Hususi ) -
Başbakanımız ismet lnönü 
bugün Ankara ekspresi ile 
şehrimize gelmiş ve karşılan
mışlardır. 

~ - ------....... __. ______ _ 
Olimpiyatlarda 

beşistan' dan gelen haberler, 
cenubi garbında teşekkül et· 
miş olan yeni Gore hükume· 
tinin, italyanların iddia ettik
leri gibi laalettayin ve uydur
ma bir hükumet olmadığını 
göstermektedir. Bu hükumete, 
garp hududundan mütemadi
yen silah, erzak ve mühim· 
mat gelmektedir. Necaşi, In
giltere' de bazı müesseselerden 
bu hükumete yardım temin 
etmiştir. Bizzat direktif te ver
mektedir. Ya imparatorun ve 
ya Ras Kassa'nın Habeşistana 
geçerek bu hükumetin idare· 

Ag"' ır siklette gOreş ::~ir~'\;:,y~~=~ar~~·~=~~~~ 
en kuçuk bır askerı hareket Mussolini 

c;ilerimiz galip 
·-Milli takımımız, havanın fenalığı ve ça

yırlı sahhanın yabancısı oldukların
dan 4-0 yenildiler 

Güreşçilerimiz 
lstanbul 4 (Hususi) - Ber- likeli idi. Fakat Mersin'li Ab

lin olimpiyatlarında güreş mü- med arslan gibi güreşti ve 
sabakaları dün de yapılmıştır. rakibini soluk aldırmadan sa
Şimdiye kadar yapılan müsa- yı hesabile yendi 
bakalarda hafif ve orta sik- 87 kiloda büyük Mustafa 
letlerde kaybettik. Ağır siklet· mükemmel bir oyun gösterdi. 

lerde pehlivanlarımız çok mu· Ecnebi hakemler bunu say-
vaff ak oldular. Neticeleri bil· madılar. 
diriyorum: Fakat Mustafa çok hakim gü· 

56 Kiloda Ahmet, rakibi reştiğinden, hükmen galip ilan 
Almana 6 dakikada sırtı ye· edildi. 
re gelerek mağlup oldu. Sıra en ağır siklet maçına 

Yaşar da Macar Krope 13 gelmişti. Çoban. heybetli vü-
dakikada tuşla yenildi. cudu ile göründü. Ringte pek 

66 Kiloda Amerikalı Sta- çok alkış topladı. Rakibi Bel-
rung, Sadıkı sayı hesabile çikalıyı elleri arasında adeta 
mağlup etti. yoğurdu. iki kere de sırtını 

72 kiloda Ankara'lı Hüse- yere getirdi, sayılmadı. Müsa-
yin, Fransız Jül Serme puan bakaya devam kararı verildi. 
hesabile yenildi. 12,20 de güreş biti.1ce Çoban 

61 kiloda Ankara'lı Ahmed. sayı hesabile galip geldi. 
Japon Pombayı sayı hesabile IstanLul 4 (Hususi) - Milli 
mağlup etmiştir. takımımız dün Berlin stadında 

79 kiloda Mersin'li Ahmed Norveç milli takımı ile karşı· 
ile Alman Şütleri güreştüler. laştı. Maç çok heyecanlı ol-
Bu Alman pehlivan çok teh- / Dnamı 4. iincü salai/ede 

yapamamaktadırlar. 

1 
Diğer taraftan Ras Sey

ı yum'un, büyük çete kuvvetleri 
teşkil ederek Adis·Ababa ci
varında, en mühim yoJlar 
üzerinde ltalyan'ları hırpala
makta ve rahat bırakmamak
tadır. 

Fransız gazetelerinin Adis

Ababa' daki muhabirleri, maruf 
Dessiye şehrinin Ras Seyyum 
tarafından yapılan son bir 
hücumda Habeş'lerin eline 
düştüğünü bildirmektedir. 

Dün gece Stefani ajansı bu 
haberi şu suretle göstermiştir. 
Habeş çeteleri şehre hücum 

etmişler ve bu suretle Dessiye 

de panik çıkmıştır. Fakat ftal
yan kuvvetleri mukabele et
mişler ve çeteler 7000 maktul 
ve yaralı · vermişlerdir .. 

Haberin bu çeşidine .de 
inanılmamaktadır . Çünkü 
taarruza geçenler toplu ve 
muntazam kuvvet değildir. 
Binaenaleyh 7000 maktul ve 
yaralı rakkamında mubalega 
vardır. 

Gene Fransız gazetelerine 
göre, Habeş'lerin baskını ani 
ve çok şiddetli olmuştur. Şe
hirde ltalyanlar büyük bir kor 
ku geçirmişler, kaçışmışlar ve 
bilahare toparlanmışlardır. Ne
( Devamı 4 üncü salıif ede) 

-~~~--............ 1..__.l ... __ ~~~-

F ua r yerinde gece gün-
düz çalışma var 

~-----~..--.----~~~ 

Gazino inşaab ilerliyor. Fuar 
için büyük bir sirk 

de getirilecek 

Panayırdaki gazino 
Bu yıl altıncı yaşına basan 

lzmir Fuannın geçen yıllar 

şehrimize ve Ege bölgesine 

yaşattığı güzel, eğlenceli ve 

istifadeli günler hatırlardadır. 
lzmir' de kurulan arııulusal 



• 

Sahife 2 

-•Haydud ar, anada'I e
şizleri kaç rac lardı ----· 

4 Ağustos 936 

Belgrad' a bi ahibe 
sevdiği gence kaçtı -----·--

1 Cinai Romn - Nakili KAM/ ORAL 1 ra ıs6 - ., 

Çocuk hırsızları, beşizleri bir yuvadan 
calmak istediler, fakat .. , 

"Kanadalı beşizler,, bugün Çocuk hırsızlığı Amerika'da 

20 yaşında bulunan rahibe hasta 
hane sevdiği gançle evleniyor 

Baba Anri, ayaş lngilizle gö- bütün dünyada meşhur, bir her gün duyulan vak'alardan 
batında doğmuş beş kardeş- olduğu halde, Kanada' da hiç 

"Dcyli Ekspres., gazetesine 
Belgrad' dan bildirildiğine gö
re, güzel bir rahibe çalış
makta olduğu bir hastahane· 
de kendisine baktığı erkek 
hastaya kaçmıştır. 

miiddet sonra Baleta ismin
deki esmer, yakışıklı bir genç 
hasta olarak bu hastahaneye 
geldi. 

rüşmek bahanesile esrar
engiz değirmene gelmişti 

tir. Meşhur çocukların da bir görülmemiştir. Buna da sebep 
düşmanı vardır. Amerikanın hükumetin bu gibi haydutları 
çocuk hırsızları. O halde, bu son derece ağır cezalara çarp- Aralarında peyda olan• tanı· 

şıklık gün geçtikçe bir aşk ha· - Kendisine şarap satmak 
için mi? pek isabet etmiş 

olacaksınız. Çünkü süngerin 
suyu çektiğ! gibi içki içermiş. 

- Herif sarhoş olunca• 
gevczeleşir. Ben lngilizi söy
letmeği bilirim. 

- Eğer muvafık görürseniz, 
siz lngilizi söyletmeğe çahr
kcn, ben de değirmendeki 
herifleri meşgul edeyim. 

- Pek iyi.. Y ann akşam 
gene bu saatta burada birle
şiriz. Sonra da senin bah
settiğin şatonun muayenesine 
başlarız. 

- Şimdi mutabıkız dcğil
mi? Yann sabah her ikimiz de 
değirmendeyiz. 

- Evet, bu şekilde hare
ket edeceğiz. Şimdilik Allaha 
ısmarladık. 

Bu sırada, uzaktan kilisenin 
avlısına doğru bir adam gel
mekte olduğundan, Piyedoş 
ile Baba Anri acele ayrıldılar 
ve her ikisi de otellerine dön
düler. 

Altıncı fasıl 
Baba Anri, ertesi gün sa

bahleyin erkenden kalkmış ve 
yemeğini yedikten sonra otel
den çıkarak değirmene doğru 
yola koyulmuştu. Kasaba hak
kında kafi derece malumat 
almış olmakla beraber, ica
bında istifade etmek üzere 
cebinde bir de plan taşıyordu. 
Orj nehrine gelince, bir keçi 
yolunu takibe başladı. Bu 
suretle yarım saat kadar yü
rüdükten sonra, karşıdan kate 
gibi büyük bir bina gördü . 
Cebinden haritayı çıkararak 
tetkik etti ve sonra kendi 
kendin: 

- Orası olmalıdır. Orman 
kenarında şato zannedilebile
cek hane, f ngiliz'in ikametga
hıdır. Piyedoş'un tarifi, harita 
ile tamamen tetabuk ediyor. 

Dedi ve sonra, haritayı 
cebine koyarak ilerlemeğe 
başladı. Tam yolun köşesini 
dönecekti ki, karşıdan bir pa· 
pazın gelmekte olduğunu 

gördü. Papaz, elinde bulunan 
bir kitabı okuyordu. 

Baba Anri, bu adamın ken
disini görmediğinden emin 
bulunuyordu. Bir ağacı ken
disine siper yaparak, papazın 
harekatını tetkike başladı. 

Aksaçlı Papas, sahilde bir 
müddet ilerledikten sonra elin-

deki kitabı kapadı ve gözlerine 

siper yaparak etrafı tetkike 

başladı. Bu aralık, yüksek ot
lar arasında bir adam yüksel

di, papasa bir takım işaretler 
yaptı, o da buna mukabele 
eyledi ve baba Anrinin anla
dığına göre "geliniz!., emrini 
verdi. 

Bundan sonra, gerek papas 
ve gerekse işarctleştiği adam 

ortadan kayboldular. Baba Anri 
bir müddet bekledikten sonra 
biraz daha ilerledi ve bu sı
rada papas ile yanında bir 
delikanlının, biraz ötedeki 
çoban kulübesini andıran ah
şap bir binaya doğru ilerle-

diklerini gördü. Biraz sonra 
papas ile kayıkçı kulübeye ' 
girdiler. Baba Anri, kendisi 
için yapacak bir iş kalmadı
ğını anladığından yoluna de
vam etti. Biraz sonra karşısı

na büyük taş merdivenli bir 
bina çıkmıştı. Burası, F otino
nun da anlattığı veçhile, cid
den çok korkunç olup, gizli 
bir hayat sürmek isteyenlerin 
saklanmasına çok müsaaitti. 

Baba Anri1 bu istihkam da
hiline girmeden evvel, bir defa 
etraf ve civarı tetkik etmeği 
muvafık buldu . 

çocuların da bir gün kaçırıl- masıdır. 
mak felaketile karşılaşakları Bundan başka, Kanada 
pek ümit edilmiyen bir şey polisi Amerikan polisinden 
değildi. Nitekim, çocuk hırsız- daha mahirdir. 
ları - Amerikancasile {Kidnap· . işte, çocuk hırsızlarl beşiz-
per) lcr - bu beşiz kardeşlere leri ele geçirmek için bu teh-
de gözlerini diktiler ve kaçtr- likcleri göze aldılar ve Kana-
mağı düşündiiler. da'ya girdiler. 

Fakat, kaçıramadılar. Eakat, Kanada'ya girer gir-
Vak'anın hikayesi şu: mez aralarına, onlar hiç far-
Beşiz kardeşler Kanada'da kına varmadan, bir polis ha-

bir çocuk yuvasında bakılı- fiyesi karıştı. Bu polis hafi-
yorlardı. Anneleri dünyaya yesı, kendisini onlardanmış 

gibi göstererek haydutların 
bir çocuk daha g.etirmişti. Bu. 

bütün planlarını öğrendi ve 
beşizlerded evvelki diğer beş polise haber verdi. 
çocukla beraber, ailenin on Şimdi yapılacak iki şey 

Değirmenin çarhları harap birinci çocuğu oluyordu. Bu vardı. 
olmuş, işlemez bir vaziyete ·· d b · 1 · b. k yu:z en, eşız erı ır çocu Haydutları ciirmü meşhut 

gelmişti. Dışardan ilk bakışta yuvasına yatırmıştı. halinde tutmak veya planla-
burasının metruk bir yer oldu· ç k h l ld ocu ırsız arı evve en- rının meydana çıktığını söy-
g .. u sanılabilirdi. İhtiyar hafiye b · b d b' k en u yuva an ır çocu · liyerck bu işten onları bu 
pencerede kurumak Üzere asıl- kaçırmayı düşünyorlardı. Fa- işten vazgeçirmek. 
mış olduğu aşikar bulunan bir kat, babasından para çekmek Birinci tehlikeli görüldü. 
kaç çamaşır görünce, değir- için, kaçırılacak çocuğun zen- Çünkü bu suretle arkadaşları-
men içinde insanlar bulunup gin bir çocuk olması lazımdı. nın intikamını almak için di-
bulunmadığını anlamak için Beşizlerin babası, hükfime- ğer haydutların işe girişmesi 
etrafı dinlemeğe başladı. tin kendisine bir ev yaptır- ve çocukları biran rahat bı-

Bu aralık, nehrin sathına mak arzusunu kabul etme- rakmamaları ihtimal dahilinde 
yakın bir yerden, bir takım mişti. Bu, onun cengin oldu- idi. 
sesler gelmekte olduğunu his- ğunu ğösteriyordu. İkinci düşünce daha iyi bu-
seyledi. Adeta birşey kazı- Bunu haber alınca, çocuk lundu: Böylece haydutlara pes 
yorlar veya birşey döğüyorlar hırsızları beşizleri kaçırmağa dedirtilmiş ve gözleri yıldırıl-
zannolunabilirdi. Bu hal, me- karar verdiler: mış olacaktı. 
rakını mucip olduğundan ge- Çocuk yuvasına gidecekler Bu suretle Kanadalı beş 
riye dönerek nehrin öbür ve bir gece çocukları kapıp dardeşlerin hayatı kurtarıldı. 
sahiline geçmek için ahşap kaçacaklardı. Bu isin en ko- Fakat şimdi bulundukları yu-
k.. ··d t• K.. ·· rı· vayı büyük bir muhafaza al-

opru en geç ı. oprun n lay tarafı idi. Asıl iki büyük 
.. b.. b ld' · dılar ve onlar da her Ameri-o ur aşımı ge ığı zaman, müşkülat vardı. 
nehrin öbür ucunda ne yapıl- Evvela, Amerika Birleşik 
makta olduğunu görmüştü. devletleri hududundan Kana-

Arkası dönük bir adamı da'ya geçmek. Sonra, çocuk-
nıüstatil bir çukur kazmakta )aan "sağ' ve salim,, Ame-

kah zengin meşhur çocuk gi
bi serbestçe sokağa çıkmak 
istedikleri gibi gezip oyna
maktan mahrum bulunuyorlar. ---····---

Rahibe, bağlı bulunJuğu 
manevi bağlar ve taahhütleri 
bozmamak için büyük bir 
mücadele geçirdikten sonra 
nihayet kaçma knrarını ver
miştir. 

Hemşire Emanuela ismi 
verilen bu rahibe, 20 yaşın
dadır, esmerdir. Erkek kardeşi 
tanınmış Aınerika'lı muharrir 
Luiz Adanik'tir. Yugoslavya
nın Subotika şehrinde sevgi
lisi Stevan Baleta' nın evinde 
bulunmuştur. 

iki sene evvel, Emanuela 
daha bir müptedi olarak bu 
hastahaneye verilmişti. Bir 

Moskova'da 
Halk San'at ti-

lilii aldı. Emanuela hemşire, 
hasta delikanlı i\e gecceleri 
hastahanenin bahçesinde bu-
luşuyorlardı. Nihayet başkadı0 

rahibe bu vaziyeti sezmiş ve 
hastayı evine göndermiştir. 

Hemşin:. Emanuela bir müd· 

det kederini unutmağa ve 

hayır vazifesine kendini ver

meğe çalışmışsa da bu ancak 

dört ay devam edebilmiştir. 

Bir taraftan da Baleta ona 

mektuplar gönderiyor ve aş· 

kını alevliyordu. Nihayet ra· 

hibe kız, bu delikanlı ile kaç

mak kararını vermiştir, 

N· V. 
W.F. H. Van 

yatrosu D Z 
Moskova (T .A) - Bundan er ee 

üç ay evvel Moskova' da bir & C 
(Halk san'at tiyatrosu) kurul- O. 
muş ve bu tiyatro o zaman DEUTSCH LEVANTE LINIE 
ilk temsillerine başlamıştı. "ACHAIA,, vapuru 2 ağus· 

On beş gün kadaı evvel tosta bekleniyor, ANVERS 
ilk temsil mevsimini bitiren ve HAMBURG'tan yiik çıka· 
bu tiyatroya, bu müddet zar- racaktır. 
fında 100,000 den fazla se- " ARKADIA ,, vapuru 10 
yirci gelmiş, ve Ukranyalı, ağustosta bekleniyor, 15 ağus· 
Bielorusyalı, Gürcü, Azerbay- tosa kadar ANVERS, RO'f· 
canlı, Kazak, Tatar, Çingene, TERDAM, HAMBURG ve 
Özbek, Türkmen, Yakut, Oy- j BREMEN için yük alacaktır. S 

rot, Nanay, Eekimo, Çinli, AMERiKAN EXPORT UNf. 

Finua ve Sovyetler birliğinde " EXMISTER .. vapuru 2 

sakin diğer milliyetler mümes- ağustosta bekleniyor, NEY' 
sillerinden 10,000 e yakın ar- YORK için yük alacaktır. 
tist sahneye çıkmıştır. DEN NORSKE MIDDEL· 

Bu tiyatronun artistleri, HASLINJE (D/S A/S SPAN· 
ManİpÜ}e profesyoneller arasından seçil- KELlNJEN) OSLO 

rından biri gıcırdadığından, /ı•Z memektedir. ilk temsil mevsi- "BOSPHORUS., vapuru '22 

idi. Bir eralık köprü tahtala· ; rika'ya getirmvk. 

geri dönmüş ve bir yabancının a"n Edı"lmemı"ş uHzuHm N mini teşkil eden bu az müddet ağustosla bekleniyor, f SKE · 
kendisini seyrettiğini görünce Elzear Gifre ile Salamon ihracı yusak zarfında Halk sanat tiyatro- DERİYE, ROUEN, DlEPP~ 
kazmasını omuzladığı gibi dı· Barki ve Rcfael Barki arasın- I O · ıı 

k l Üzümlerimizin yabancı mem- sunda gösteri en 1 program, ve NORVEÇ limanları ıçı 
var yanına onmuş 0 an daki Limitet şirketin tasfiyesi 1 k.. ı ··1 l' l 

d . d ğ 1 ko leketler üzümlerile karıştırıla- işçi er ve oy u er, a ım er ve yük alacaktır. 
mer ıvene 0 ru ace e ş- ve tasfiye işinin icrasına me- l d k 1 ·· ------~ 

k k v b rak yeni bir tip yapılmasını memur ar, o tor ar ve mu- y L HONGR0.15~ 
muş ve yu ·arı çı maga aş- mur olarak tayı"nı·m lzmı·r d 1 k ı· 1 b 1 S A RO A önlemek ve rekabetten korun- hen is ar, me tep ı la ~ e er · · ON DANU· 
lamıştı. Ticaret mahkemesinin 20/71936 d ı ·r d DE NAVlGATl 

H 'f b. d k'k ması için manipüle edilmemiş ve ev ka ın an tara ın an BIENNE MARlTIM 
erı • ır a ·ı a sonra tarih ve 236 sayılı kararı ik- üzüm ihracının yasak edilmesi oynanmış, ve her program 

gözden kayboluvermişti. Mer- tizasındandır. Şirketten alacaklı hakkındaki Hey'eti vekile ka- ayrı ayrı büyük muvaffakiyet BUDAPEST ,, s· 
divenden çıkarken suyun ka- · k t• k ~ ·ı h d " DUNA ,, vapuru 7 agı.ıV veya şır e ı mez ure ı e er rarnamesi resmi ceridede kazanmıştır. Bu tiyatro a oy- A 
pağını da kaldırmış bulundu- hangi bir muamele ve alaka- neşredilmiştir. nayan bütün amatör sanatkar- tosta bekleniyor, BELGR 0' 
ğundan, kanalın içi derhal ları olanların ilan tarihinden ------------- lar, kendi işlerinden sonra NOVESSAT, KOMAR~A' 
su ile doldu. Baba Anri bu- itibaren bir ayzarfında İzmirde Kiralık eV arta kalan boş zamanlarında BUDAPEST, BRATİSLA ··~ 
nu görünce: Emirler çarşısında 27 no. lı Göztepcde tramvay caddesine meşgul oldnkları bu sanatta VIY ANA ve LİNZ için yıı 

- Ne garip manevra; bu yazıhaneye müracaatları ve yakın ve elektrik tesisatını yüksek maharet göstermişler- kabul edecektir. 
adam suyu bıraktı amma, kayıt olunmalan ilan olunur. havi beş odalı kullanışlı bir dir. En çok tanınmış Sovyet JOHNSON WERREN 
değirmenin çarhlarını çöz- Tasfiye memuru ev kiralıktır. Tutmak istiyen- (Devamı 4 üncü sahifede) LINES Ltd. 5 
medi. Herhalde un öğütmek avukat ler gazetemiz idare memuru • • "JESMOORE,, vapuru ~-
için bu işi yapmadı. Beni S. Saffet Hüsameddine müracaatları. eniz a tında ağustosta bekleniyor, A .. ~ 
gorunce kaçması da tuhaf, ,lllllllllllllBlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:~- tetkı•kat VERS, LIVERPUL' dan /)'s· 
buralarda, esrarengiz hadise- - boşaltacak ve V ARNA, 1( p: 
1 d . - Tı .. k LJ V K ::.:: TENCE, GALATZ ve Bl< er cereyaQ e ıyor. - Ur na a Urumu = Sovyetler birliği Oseano-

Diye söylendi. = B • • • • k p• - grafi Enstitüsüniin talebi üze- ILA için yük a\acaktır. 
Köprüyü tekrar geçerek in- _ uyu ıyangosu = ıine, mühendis Nelidof ve SERViCE MARITIM 

giliz'in ikametgahına doğru - 21 inci tertib. biletleri satılıyor -- Mihaylof, denizde iki kilomct- ROUMAlN 
ilerledi. Değirmenin . kapısını re derinliğe inebilecek bir BUGAREST 5 
geçti, bahçeyi dolaşarak mer- _ 4ÜncÜ keşide 11-8-9 36 dadır a!etin projesini hazırlamışlar- .. DUROSTOR.,, vapu'ÖS· 
divenlerden çıktı, aralık du- - - dır. Amerikalı Bieb'in 910 ağustosta beklenıyor, K 'fı 
ran bir kapıyı itiverince; ken- =Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat metreye kadar inen 1,2 metre TENCE, SULINA, GALA ıt~ 
dini büyücek bir salonda bul- 20 ,000 liradır .Ayrıca 20 ,000, 12 ,000 mük'abı hacmındaki aletinden ve GALA TZ aktarması ol91- , 
du. Bu salondaı büyük bir __ -ve l O,OOO liralık büyük ikramiyeler bambaşka olan bu yeni alet, BELGRAD , BUDAPES \e 
orta masasından başka eşya 4,2 metre mük'abı hacmında- BRA TISLAYA, ViYANA de' 
namına birşey yok idi. -de vardır. dır. Bu suretle içine tam bir LINZ için yük kabul e 

Hava pek sıcak olmakla Biletler hükumet önündeki di- ilmi laburatuar ve ayni za- cektir. . . l . geırı1' 
beraber, şöminenin içinde ateş manda fotograf ve sinema "Vapurların ısım crı, . lef' 

yanıyor ve bir adam, bu ate- =rektörlük gişesinde ve bil'umum = makineleri de alabilecek ve tarihleri ve navlun tarıfe·~· 
şin karşısına geçmiş, bakır bir 3 kişi hu alet içinde rahatça hakkında bir taahhüde gı 
leğen içinde kaynayan mahlu- ~bayilerde satılır ~ çalışabilecektir. Ayni ~aman· şilmez." foof 
l b k d a.._ d b l t 2000 t k Birinci Kordon, tele ('/J9 
a a ıyor - uArkası var · -~Rt;!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlll d:r :a ~:ecektir. me reye a- No. 200? - 'l 

• 



- Müsyü Salva, size tahsis 
ettiğim rolden memnun musu
nuz?, 

Muharririn bu sualine, aktör 
birden cevap vermedi; biraz 
sonra, kendi kendisine söylenir 
gibi: 

- Yeni bir otello ... herhal 
de iyi bir rolf .. 

Muharrir itiraz etti: • 
- Böyle değil M. Salva .. 

Otello Desdemanı öldürmüş
tür; Halbuki benim eserimde 
ıstırap ve azap veren Desde
rnan 'dır. Nihayet kendisini öl
dürüyor. 

- Zaman değişmiştir. Hiç 
şüphe yok ki, kadın da çok 
de}işmiştir. Buna rağmen sah
ne usulleri gep ayni kalmıştır. 
1-iaksız bir şüdheye maruz ol· 
ltıakla intihar etmçk .. Bilmem 
ki sahnede bu tez ne kadar 
ltıuvaffak olur? Halk bu hu
•usta çok muhafazakardır. 
- Halbuki eserimin en bü· 

Yük h1Jsusiyeti de ancak bu
dur. 

- Fakat bu hususiyette teh
like vardır. 

- Ben de bu tehlikeyi his 
ettiğim için bu rolü size veri
Yorum. 

. - Şu halde, ben de her 
•kirnizin şöhreti için sizden 
0nbeş gün düşünmek müsaa
desi istiyorum. 

- Pekala.. Müsveddeleri 
Vereyim mi?. 

d ~ Ne lüzum var .. Ben onu 
k~kıl, ancak bu meseleyi tet-
ık edeceğim. 

• • • 
Maruf aktor evine geldiği 

~kit, hemen kütüphanesine 
Oftu; Şkisper'in ölmez eserini 

"Otello" yu aldı dikkatle 
0
kudu. O kadar dikkatle oku

Y?rdu, ki sobanın ateşinin 
80ndüğünü bile fark edemedi! 

Ta:n sekizde, sokak kapısı 
'~ıl.d~, 7.cvcesi de bir rüzgar 
gıbı •çeri girdi; acele ile: 

D - Aman bu memleket. .. 
edi. Ne otomobil, nede bir 

Şeyı T f 'b' b' .. u an gı ı ır yağmur .. 

Kadının, hiçbir sual sorul

~dan böyle bir sürü müdafaa 
""'lle · rf lıar rı sa etmesi, aktora tu-

2'Öründü ve: 

"le.? ~içbir yerin ıslanmamış 
· Dıye sordu. 

ke Ze~esi, bir kapının içinde 
k ndısıni yağmurdan nasıl 
01'\ıduğunu anlattı. 

b Karı ve koca masa 
'şına geçerek akşam ye

ltıeğ · · 
Q 1nı yemeğe başladılar. 
v u ~emek hem sükut içinde 
' 8 ern de çok seri geçti. 

iti u gecenin sabahı, aktör 
fo onun kapısını açarken tele
~ çaldığı ve karısını telefon 
kt ında mırıldandığını duydu; 

tıaıha sordu: 

-. Beni bir kimsemi istiyor? 
._Hayır. 

ı;aı; Halbuki ben telefon 
1 sandım .. 

ııı·._ Yanlış bir numara iste· 1tler .. 

yarası açıldı! 

"' * * Bugünden itibaren eve bir 
. hirsız gibi giriyor, bazı bir
denbire bir kasırga gibi ge
liyor; her yeri kanştırıyordu. 
Hasılı, aktörün sakit ve asude 
hayatını bir şeytan, uzun ve 
kirli tırnaklı parmaklarile tır
mıklamış idi. 

Halbuki eserin muharririnin 
israrı gün geçtikçe artıyordu. 

Salvan, bir gün: 
- Merak etmeyiniz, rolü 

kabul etmek üzereyim! Dedi. 
Salvan'ın gözlerinde fevka

lade bir hali vardı. Bu hal, 
muharriri daha fazla söz söy
lemekten menetti; fakat aktö
rün son kelimeyi söylerken 
aldığı hal, muharrire söylen
miyen daha pek çok şeyleri 
anlatmağa kafi geldi! 

* • • 
Nihayet provalara başlandı: 

Salva (Yeni Otello) rolünde 
bütün maddiyattan tecerrud 
ediyor; san' at namına canla 
bir abide oluyordu! Fakat mu· 
vaffakiyet ve ipdanın en ha
raretli bir zamanında birden· 
bire sahneyi terkediyor, ko· 
şarak evine gidiyordu. 

Son zamanlarda kıskandı· 
ğının aldığı şekil üzerine zev
cesi artık sokağa çıkamaz ol
muştu; eve gelince zevcesini 
sokağa çıkmamış bulmakta 
ona bin-bir şüphe veriyordu. 
Evde yalnızca ne yapıyor, 
neden sokağa çıkmayor, aca
ba birini mi bekliyordu? bun
ları karısına soruyor, ondan 
da red ve inkar cevabı alınca: 

- Yalan söylüyorsun, bir 
kadın sessiz olarak evde otur· 
mazi 

Diye haykmyordul 
Sonra... Karısını evde bul-

Mücellithanesi 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• Olivier ve şü-
rekası Limited 
vapur acentası 

Cendeli Han Birinci kor· 
don. Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 

purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" GRODNO " vapuru 25 

haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 
. "MARDINIAN" vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
UVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO" vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 

alacaktır. 
" LESBIAN " vapuru 15 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
SW.f.NSEA' dan gelip yük çı· 
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA" vapuru 25 Hazi· 

randa HAMBURG, ve BRE
MEN 'den gelip yük çıkara· 
caktır. 

~---------------Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Damlacık cadde-sinde 34 ve 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULGANUS,, vapuru 13 
temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER· 
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır . 

"CERES" vapuru 27 tem· 
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LlNIEN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 

DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, • motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yü~ünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JULYA" vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALT A 1 MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 ..................... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
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, Deği'rmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

-----lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

ı• 

~alkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Satış Yerleri Park ve hastahane arasında Doktor 
mazsa.. Onun içinde kudur- 70/1 numaralı evler gayet Al. A ~ L Birinci Kordo11da 186 numarada ŞAR 
muş bir kaplan gibi dolaşı- ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 1 gi:llı HA// T. A. Ş. 
yor, karısı eve gelince de Taliplerin öğleden sonra Ko- Çocuk Hastalıkları • • • F AHR 
feci bir sahne başlıyordu: nak yanında Hacı Sadullah mütehassısı 1 ~Mımar Ker;ıalettın caddesınde ı 
Nereden geliyordu, yanındaki otelinde Bay Şevket'e mü- ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMiR Oğlu 
kimdi? Gibi sualler birbirini racaatları. Telefon 3452 •---------------------

. ._ d d -=----------- ·---------· - -taKip e iyor u. daha fazla sarıdı. 
Bir gün bulduğu boş ve * 

• • adresli bir zarfın mektubunu Gene birgün, oyunun son 
kansından istedi; zevcesi ne- brovaları biliyordu. Tam inti· 
dense bu mektubu kendisine har sırası gelince, muharrir 
vermedi. Postacıya bütün heyecanla: 

mektupların kendisine veril· - Durunuz!. Durunuz!. diye 
mesini emretti. Telefonu kal- haykırdı; yeni Otellodan ka
dırdı. Karısına - Süs yapma- dının intihar sahnesini çıkarı
sın diye! - sadece basit bir yorum . 
elbise bıraktı; ötekileri hep Salva, kulaklarının yanlış duy 
kilid altına aldı! duğunu sandı: 

Hasılı, "Yeni Otello" Piye- - Ne?. Anlamadım! dedi. 
ıinin sahneye kabulüne kadar - Size hak veriyorum. umu· 
en mes'ud ve şen bir hane mi efkar böyle bir sahneyi 

· olan aktör M. Salvarın evi, kabul etmiyecektir. İki hafta-
gerek kendisi ve gerek karısı lık tereddüt ve tetkik bana bu 
için bir cehennem oldu, çıktı! neticeyi verdi. 

Bazı aktorün vicdanında bir Salva, gözleri lokmasından 
pişmanlık .hasıl olur, karısına fırlamış bir halde bir adım 
karşı yaptıklarından utanır, attı, bütün kanı yüzüne hü· 
bundan sonra hakşinas olmağa cum etmişti. Sonra.. Yüzün-
karar verirdi, fakat bir saat deki kırmızılık korkunç bir 
ıçın... . sarılığa tahavvül etti. Salva, 

J 

1 
• 

Bir :gün eve geldiği vakit alaylı bir bakışla muharrire 
feci bir manzara karşısında baktı ve sonra bitkin bir hal-

til\ :' Aktör, karısının gözle- kaldı: Bu hayattan bıkmış de bir koltuğa yıkılırken : 
bitın ta içlerine baktı; karısı olan karısı, akibetin en - iki haftalık düşünce, ni-
~ığlı~ kopardı ve: buhranlı bir zamanında hava hayet beni hakh mı çıkardı; ':.. :...,.. ~ 

itrı IFıstanamda bjr toplu gazını açık bırakardk yatmış fakat çok iyi bilirsiniz ki zev- .. / 
dtd~ \'atrnış .. Parmağıma battı, ve ölmüştü cemin intiharı beni değil, asıl ~~ 
~ . Bu hadise 

0

Aktör'ü delirtecek sizi haklı çıkarmıştır diye in- w/ r , --- --1 
bill<l \'ç, ıhtiyarsız titredi; kal- kadar müteessir etti ve bu ye- ledi . • • ~ & ı rcı Ol§ 0 r~"' 
~ en çok gen~ bir şüphe is ile "Yeni Otello" r~üne ~ı ~klll ~~~~~~~~~~--~~~~~~~---~~~-~-~~~ Jlij • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbreklerı f9J en a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 4 Ağustos 926 
~__::..:..-=-------~--~-~------~~-------------------------------------:..------..;_------------------------------~------------------_:;;.-----------

vas b · r kasırga kop u 5 ev 
ıkı ı, 28 kişi öldü 

ası ga ı müt ak·p şiddetli yağmurlar yağmış ve yüzlerce 
n,se e e ka ı arak sürük enmiştir.Mahsula mahvoldu· 

istanbul, 4 (Hususi) - Evvelki gün Sivas'ta bir kasırga kopmuş ve müteakiben şiddetli yağmurlar 
yağmıştır. Kasırga, 15 evi uçurmuştur. 28 kişi ölmüştür. Seller, yüzlerce hayvanı alıp götürmUştUr, yol
lar ve köprüler harap olmuştur. Birçok evlerin de çahları uçmuştur. Kasırganm civar kazalarda da 
tahribat yaptığı haber verilmektedir. Fırtına ve yağmur mahsulatı mahvetmiştir. ----------·· ......... ·-----------
sta ' ası

ar 
6 kisi denizde 

~ 

boğuldu 
lstanbul, 3 ( Hususi ) -

Şehrimizde birkaç gündenberi 
şiddetli sıcaklar hüküm sür
mektedir. Serinlemek için de
nize girenlerden allı kişi bir 
gün içinde !boğulmuştur. --· .. ··---Fuar yerinde gece 
gündüz çalışma var 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede J 
günler sonunda, İzmir' e uza
nan bütün yollarda işliyen 
türlü nakil vasıtalarının, şi· 
mendiferlcri, vapurların istas· 
yonlarımıza ve limanımıza 
binlerce ziyaretçi getirip bı
rakmağa başladıklannı göre
ceğiz. 

lzmir'in en bereketli günleri 

Eylül ayında başlar. Eğe'nin 

eşi bulunmaz nefis üzüm ve 
incirleri bu ay içinde lzmir 
hanlarına indirilir. Bütün çarşı 
ve rıhtım binlerce amele, ham
mal, arabacı ve diğer iş sa· 
hipleridin neşeli hareketleri ve 
gürltüleri ile dolar. Altı sene 
varki bu neşeli hareket her 
yıl biraz daha artmakta ve 
izmir Eylül ayları içinde haki
katen bayram günleri yaşamak
tadır. Bunu temin eden de 
Arsıulusal İzmir Fuandır. 

Geçen yıl Fuarı ( 31200 ) 
ziyaretçi gezmişti. Bunların 
içinde yalınız dışardan gelen· 
lerin yemek, 'yatak ve nakil 
vasıtaları ile dolaşmak için 
şehre bıra~tıklan para bir mil
yon lirayı geçiyordu. (31200) 
insanın üst - üste yaptığı alış 
veriş, eğlence istirahat yerle
' ine bırakabileceği para da 
göz önünde tutulursa şehri
mizde 22 gün içinde yapılan 
bu muazzam hareketin manası 
daha güzel anlaşılır. 

Hükumetimiz bu yıl Fuar 

için daha geniş himaye ted

bırleri almış, içten ve dıştan 
gelecek ziyaretçiler için bir 
çok ucuzluk ve kolaylıklar 

ihdas etmiştir. Diğer taraftan 
birçok dost devletler de kara 
ve deniz yolları tarifelerinde 

0o 50 ye kadar ucuzluklar yap
mışlardır. 

Bilhassa Yunanistan' dan, Yu
goslavya' dan, Mısır'dan, Süri
ye, Şam ve Halep'ten gelecek 
ziyaretçilerin adedi ümidin 
fevkinde olacaktır. 

Son hazırlıklara büyük bir 
gayretle devam edilmektedir. 
Parter, ağaçlama ve umumi 
poviyonlar bitmiştir. Ecnebi 
devletlerin, büyük sınai mües
seselerım "zin, vilayetlerin pa
viyonları ile gazino, elektrik 

okarno ko feransı 
Alman gazeteleri, yeni Lokarno tamamen 
garbi Avrupa'ya aid olacaktır diyorlar 

Berlin, 3 (Radyo} - Al
man gazeteleri baştan-başa 
olimpiyat oyunlarına hasredil
miş olmakla beraber ispanya 
hareketlerine de büyük bir 
ehemmiyet vermektedirler. 

Alman gazeteleri ayni za· 
manda yeni Lokarno Beşler 
konferansı etrafında onümüz
deki hafta çıkabilecek ihtilaf
larla da meşguldürler. 

Doyçe Alkema1,1ye Çaytung 
ve Rorsen Çaytung gazeteleri 
"Fransa Avrupa'nın merkezi 
ve şarki birçok devletleri ile 
müttefik olmak itibarile, Alman· 
ya ile uzlaşabilmek için bunlar
dan vaz geçmek mecburiye
tinde kalacaktır. 

"Yeni Lokarno, esas iti-
barile tamamen garbi Avru
pa'ya aid olacaktır.,, Deme~-. 
tedirler. 

Diğer gazetelerde Fransa 
muhtelif devletlerin ispanya' -
daki asilere tayyarelerle kuv
vet ve silah gönderdiklerinden 
müştekidir. 

Fakat hareketin başlangı
cında lspanya'ya kendisinin 
harp mevadı gönderdiğini 
unutmaktadır. Bugün de böyle 

harekette bulunmamalarını ln
giltere ve ltalya' dan istemek
tedir l Moskova da ayni fikir
dedir. Yalnız vaziyeti daha 

başka görmektedir.,, Demek
tedir. 

Volkişer Bobahter : 
Lizbon 'dan alınan haberle

re göre Moskova'nın birçok 
murahhasları lspanya'ya gel
miş bulunmaktadırlar. Bunlar 
lspanyol solcenah liderlerile 
müteaddit temaslarda bulun
muşlardır. 

---~-~-------·~·1·--------~~ astahanede ilmüha-
ber istenmiyecek 

' -
Her hasta vatandaş gidip ken-
d. sini muayene ettirebilir 

Vilayet encümeni dün vali
miz Fazlı Güleç'in riyasetinde 
yaptığı bir toplantıda bu şe
kildeki muamelenin tevlid 
ettiği neticeleri uzun uzadıya 
konuşmuş ve bila kaydüşart 
herkesiı sevindiren bir karar 
vermiştir. 

Bundan sonra, zengin, fa
kir, her vatandaş , memleket 

Omberto 
O impiyatları 

takip· etti 
Berlin, 3 (Radyo) - İtalya 

Veliahtı Prens Omberto, mat
buat nazırı ile birlikte oliın· 
piyad oyunlarının oynandığı 

kasabaya gitmiş ve oyunları 
seyretmiştir. 

Hitler, matbuat nazırını ka
bul eylemiştir. ----------

Suikasd 
Cezairli Mehmed 

Ali 6ldürüldü 
Paris, 3 (Radyo) - Meşhur 

Fransız muhibbi Mehmed Ali 

Elmahruk, dün camiden çıkar· 
ken öldürülmüştür. Bu adam, 
Cezairin mühim şahsiyetlerin
den olduğu için birçok Arap
lar tevkif edilmiştir. Kendisi 
Cezair müftüsüdür. --······---

F. Akkor 
Bolvadin kaymaka

mı oluyor 
Emniyet müdürümüz Feyzi 

Akkor terfian Bolvadin kay
makamlığına tayin edilmiştir. 

Yerine Kartal kaymakamı Sa
laheddin gelmektedir. 

Feyzi Akkor, şehrimizde bu
lunduğu müddetçe lzmir zabı
tasını tanzim ve ıslah etmiş, 

birçok muvaffakiyetlcr göster· 
miş ve bu meyanda hem mu
hitin hem de amir ve memur
larının sevgilerini toplamağa 
muvaffak olmuştur. Tebrik 
ederiz . 

--••·••+-·---
8 inci Edvard 

Memleket hastahanesi, vila
yet halkının parası ile geçinen 
iş gören bir müessesedir. Şim
diye kadar vazedilmiş bir usule 
göre, hastahanede muayene 
edilecek her vatandaşın, ilmü
haber göstermesi lazım geli
yordu. Bu kayt, çok defalar 
hasta vatandaşları hastahane 
knpısından geri çeviriyordu. 
Ya ilmühaber almakta zorluk 
çekiliyor veya muamele uzu· 
yordu. Ayni zamanda, fakir
likten biraz daha hallice va-

hastahanesine müracaatla mu· 
ayenesini istiyebilecektir. Bu· 
nun için de ilmühaber ibraz 
etmek mecburiyetinde değil- Romadan gecerek 
dir. . Yani hastahane, tam l• l k l ' • 

tandaşlara da ilmühaber veril
miyordu. 

olarak halka mal edilmiştir. ta ya ra ını zıya. 
Bu suretle umumi sağlığ·a ret edecekmiş 

Sovvet'lerde daha iyi cevap verebilecektir. Londra 4 (Radyo) - lngil-
J Valimizin ve encümenin bu tere kralı sekizinci Edvard, 

İ stihsalat artıyor kararını takdirlerle karşılarız. Akdeniz seyahatında Roma-

Moskova 4 (Radyo)- Pravda Orhan Sami dan geçerek İtalya kralı ile 
gazetesi, giyecek endüstrisi iş- Yugoslavya kral naibini ziya-

'l d 430 k . . Samsun vali mua- ret edPcektı"r. çı erin en işıye nışan ve-

rilmesi münasebetile yazdığı vini oldu 8- K •• 
bir makalede, istihsalatın 935 Mülkiye müfettişlerinden • OmlSYODU 
de 7,5 milyara vardığını ve Orhan Sami, terfian Samsun Dün daığldı. İtalya 
planın muvaffakiyetle başanl- vali muavinliğine tayin edil-
dığını yazmaktadır. 936 nın 6 miştir. itirazlarda bulundu 
aylık istihsalatı da 935 e nis- M adrid yakınlarında lstanbul 4 (Radyo) - Bo
betle ~o 34 bir fazlalık gös- kanlı car ısmalar ğazlar komisyonu, bugün :on 
termektedir. ' p ~ toplantısını yapmış ve dagıl· 
-------------- f Baştaraf ı 1 inci saAhifede J mıştır. Bu toplantıda ltal a 
ve su tesisatı, büyük antre. lstanbul, 4 (Hususı) - in- . . ' Y 

'it h-k. f F , murahhası bazı ıtırazlarda bu-
havuz ve beton yollar bitmek gı ere u ume ı, ransa nın lunmuştur. 
üzeredir. Son hazırlıkları ta- ispanya için anl~şma teklifini ------------
marnlamak üzere gece de ça· esas itibarile müsaid karşıla-
lışılmaktadır . mıştır. 

Fuar için Peşte'den büyük Lizbon 4 (Radyo) - lspan-
bir sirk getirilmesi kararlaş- ya asilerini ·mütemadiyen iler-
tınlmıştır. lemt>:ktedi r. Asiler, yeniden 

bazı şehirleri zapteylemişlerdir. 
Brüksel 4 (Radyo) - Bel

çika hükumeti, lspanya'ya si· 
lah gönderilmemesini karar· 
laştırmıştır. 

Sebze yük eme işini li-
man idaresi yapacak 

~--------------Salapuryalar gene Karşıyaka'dan malı 
getirecekler, fak at liman idaresi vapu

ra yükleme parası alacak 
lzmir liman işletme müdür- reli alacaktır: 

lüğü, yaş mcyva ve sebzelerin Liman dahilinden tahmilat· 
vapurlara yüklenmesi hakkın· ta: Şal veya salapuryaya istif 
da şu kararı almıştır: şat ücreti, vapura amele va· 

3023 numaralı kanunun sıtasile verme işi için beher 
tatbik mevkii ne geçmesi üze- tonundan 100 kuruş. Karşı· 
rine şimdiye kadar İzmir li- yaka, Balçova, Karaburun ve 
manında kayıtlı ve sahipli 18 sair yerlerden gelenler için: 
salapurya tarafından yapıl- Aktarma tarif esi tatbik edi· 
makta olan ya.ş sebze ve lerek güverteye istif için be· 
meyva tahınilatmı bundan her tondan 50 kuruş alına· 
sonra idare mevcud tarife çaktır. İdarece, salapuryacılar 
esası dahilinde yapacaktır. ve komisyoncuların fazla para 
idare beher ton için şu · üc- almamaları temin olunmuştur. 

--~~--~--~~·~·~·------~~ 
Tüccar hakkı Olimpiyatlarda 

Ticaret odası ihtila. 
f ı tetkik etti 

Muvakkat kabul suretile ın

cir ve üzüm kutu!arı ambalaj
larında kullanılmakta olan tel
ler şimdiye kadar Gümrük 

idaresince beher kutuda 40 
gram olarak kabul ve mahsup 
edilmekte idi. Son zamanda 
Gümrük idaresi, beher kutu
daki teli 35 gram olarak ka
bul ve mahsup muamelesini 
ifa etmeğe başlamıştır. Bu ka-

-;;;:-ı~mir' deki ihracatçlıarı şi
kayete sevketmiştir. Tüccarlar, 
:ricaret Odasına müracaatle 
35 gram telin kafi gelmediği· 
ni ve bu yüzden gümrük res· 

mi vermek mecburiyetinde ka

larak zarara uğradıklarını bil
dirmişlerdir. Ticaret Odasının 
yaptığı tetkikate göre kutula
ra bağlanan tellerin bağlanma 
payı ile birlikte 40 gram ol
ması icabetmektedir. Gümrük 
idaresi ise kutular bağlandık· 

tan sonra bağ yerlerinde fazla 

kalan uçları keserek telleri 
ölçmüş ve 35 gram tuttuğunu 
görüp ona göre hesap etmiş
tir. İhtilafın halli için yüksek 
makamlara müracaat edile
cektir. ----···----Mussolini Sonbahar-
da Adis-Ababa'ya 

gidecek 
( Baçtaraf ı 1 inci sahi/ ede) 
ticenin ne olduğu meçhuldür. 
Diğer taraftan ltalya, Adis

Ababa' ihracatını artırmakta 
ve iptidai maddeler mübayaa· 
sına hazırlanmaktadır. Başve· 

kil M. Mussolini'nin de Son 
baharda Adis-Ababa'ya gide
ceği haber alınmıştır. 

Cibnti' den verilen bir ha· 
bere göre, dü·n Habeş'lerin 
şimalden Adis-Ababa'ya bü
yük bir taarruz yapacakları 
şayiası çıkmış ve şehirde pa
nik busule gelmiştir. 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
muştur. Sporcularımız iyi bir 
oyun göstermişlerse de hava 
fena olduğundan ve çayırlı sa· 
haya yabancı bulunduklarındarı 
gol çıkaramamışlar ve 4-0 mnğ· 
liip olmuşlardır. 

Berl;n 4 (Radyo) - Hit!c,., 
Olimpiyat oyunları i~in madal· 
yalar imal edilmesini eınrey· 

!emiştir . 

Moskova'da 
( Baştarafı 2 inci sahifede) 
rejisörlerinin idare ettiği btı 
tiyatroda birçok hakiki kabi· 
liyetler meydana çıkmı~tır. 

Bu tiyatroyu idare edenler, 
şimdiki halde, musikinin, halk 
danslarının, akrobatik hare· 
ketlerin ve halk sanatının 
diğer bütün tezahürlerinin 
ahenktar bir kül teşkil ede· 
cekleri yeni bir temsil tipi 
aramakla meşguldürler. __.. 

İzmir Birinci f cra memurlt.1· 
ğundan: 

Bir borcu teminen Narlıdere· 
de aşağı köy civarında Deveci 
Hüseyine ait ve 3500 kilo mik· 
tarındaki çekirdeksiz üzür:~ 
mahsulü 7 /8/936 Cuma günt.1 
saat 17 de Narlıdere köy odtı. 
sında açık arttırma ile satıla· 
cak ve muhammen kıynıetirı 
% 7 5 ini bulmazsa ikinci ar· 
tırma 10/8/936 Pazartesi güo0 

saat 17 de gene ayni mahalde 
icra olunacaktır. Talip olanla' 
rın ogün satış mahallinde bo· 
lunması ve % 2 dellaliyeııiıı 
müşteriye aidiyeti ilan olunur·.., 

-lzmir ahkamı şahsiye s1.1llı 
hukuk mahkemesinden: 

fzmir' de Karşıyakada zafer 
sokağında 45 sayılı evde 
oturmakta iken 936 yılı tefll' 
muz ayı içinde ölen ve tere· 
kesi mahkememizce yazıtıııı 
celep Ali karısı Zeyneb'i~ 
alacak ve vereceklerinin b1

' 

ay zarfında kantar karakol~ 
yanında bahçeli hanınds~' 
ahkamı şahsiye mahkemesille 
müracaatları ilan olunur-_./ 

• 
lzmir Emrazı sariye hastaha,_ 

nesi başhekimliğinden: 2441 

Hastahanenin 936 mali yılı ihtiyacından aşağıda miktar ''~ 
tahmini fiatleri ve muvakkat teminatları yazılı etlerin açı 
eksiltmesi on gün müddetle temdit edilmiştir. Talipler şarto9' 
meleri her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabilirfef: 
Eksiltm 10 Ağustos 936 Pazartesi günü saat 11 de 'f el'et 
cikte Emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakk:. 
teminatlarını nakit veya kıymetli evrak yerecek olanların e 
siltme gününe kadar vilayet veznesiue yatırmaları lazımdır· 
Tahmin edilen miktar Muvakkat teminnt Cinsi 
Fiatı 

Lira Kilo Lira K. 
1050 3000 78 75 Koyun eti 

525 1500 39 38 Kuzu ,, 
300 1500 22 50 Dana •1 


