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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

.__bdres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
~e şartlan: Sencli(;i 700, altı nylı~ı 400 .kuruş 
h- Hesmi il5ıılar için: .Maarif cemiyeti ilnnnt 
fi Urosuua müracaat edilmelidir. 

ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~ıldığı yer: (ANADOLU) Matbaas~ 

lJLlJ~AJ~ 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Fransa' da 
Amele grevi devam edi

yor. Fabrikalar işgal edil
miştir. 
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F orli 'deki tayy re nun 14 ÜnCÜ yıldÖnUmÜ 
1 b 1 üssünü gezdi manevra arı aş ıyor Forli ( İtalya ), 14 - M. 

Mussolini refakatinde hava 
l t .. - bakanlığı müsteşarı general 

uınumi harpten beri Almanya' da ilk defa ola- Valleolduğu halde tayyare ile 
buraya gelmiş ve büyük tay-

t'ak bu kadar muazzam bir manevra yapılıyor yare üssünü tetkik ve teftiş 
etmişlerdir. 19 Eylülde de 

\J Berlin, l 4 ( Radyo ) - 1 
al~esteko Pres'in Moskova'dan 

ırıa:t bir habere göre, Rus 
~e b uatı M. Göbels ve Ro· 
~e~'kerg'in Norenbergte bol· 
tırı 1 

ler aleyhindeki nutukla

led~r. şiddetle mukabel~ etmek 

f>a . 
()td tıs 14 (Radyo)- Alman 

bitk Usunun büyük manevraları 
aç güne kadar başlıyacaktır. 

Alman topçuları 
Manevralara, 300 bin kişilik 

motörize edilmiş bir kuvvet, 
tanklar V.! tayyareler iştirak 

edecektir. 
Bu manevralarda, Almanya

da en son olarak keşfedilen 
bazı topların da tecrübeleri 
yapılacağı haber verilmektedir. 

Manevraları M. Hitler ile, 
Almanya'nın eski imparatorluk 
ordusu kumandanlanndan Ma-

reşal Makenzen, Göring, Von 

Blumberg ve Göbels ile Von 

Hes takib edeceklerdir. 

· Bu kadar muazzam bir 

. manevra, Almanya' da umumi 

harplanberi ilk defa olarak 

yapılmaktadır. 

Manevralarda bütün ecnebi 
devletler ateşemiliterleri hazır 
bulunacaklardır. 

açılma merasimi yapılacaktır. 

e 

e 
devam 
yoır 

Ku<liis, 14 (Radyo) - Fi· 
!istin' deki vaziyd Londra 
ı esmi •mahafilinc endişe ver· 
ınektedir. Yaziyı'l mütı·ınadi-
yen fenakışmaktadır. lngiltere· 
nin gönderdiği yeni a::;kcri 
kıtalarm Ara,) galeyanım dur· 
ması meşkuk telakki olun· 
maktadır. 

Aı apların çele harbı bek· 
lenmedik zamanlarda vukubul-
maktadır. Bu yüzden her 
zaman kafi tedbirler almak 
ve çetecileri takib eylemek 
~imkanı bulunmamaktadır. Şi

mali Filistin' de vaziyet daha 
fenadır. Ram'adaki tayyar~ 
üssüne mensup yirmi tay) a re 
mütemadiyen etrafı tar as. u .:f 
etmekte ve Arap çetelerinin 
harekatını keşfeylemeğe çalış-

maktadırlar 
Kudüs 14 (Radyo) - Arap 

gazeteleri siyonist partisi reisi 
doktor Y cyzmanın müştereken 
bir konferans akdı hakkındaki 
teklifini menfi olarak karşıla-

mamaktadır. 

il ..• •·· ... 
aı!;!:e~tifa Milliyetperverler 10 hükii-

~~""0.raza~a: _m~t- met tayyerasini düşürdüler 
1 t şıddetlı hucum. 

"rda bulunuyor $an Sebastiyen hilif ruu:..:avemet ediyor. 

( _:::" Malaga'nın da sukutu beklenmektedir 
ı Henday, 14 ( Radyo ) -

· '\...., _, ·. . San Sebastiyen' den çekilecek 
\ ~ ' --;, \:_ olan hükumet kuvvetleri Bil· " ,.. "°-~ bauya çekilmiyerck şehir ha· 
-~- ( ricinde yeni ve kuvvetli bir 
~ \ \ cephe daha kuracaklar ve 
~ -....... burada müdafaaya devam 

b lotıd M. Baldvin 
~· fa~itk~a 14 (Radyo) - Mu
~1\e Şİdar matbuat M Bald-

Ura. detle hücum ederek 
~h .. ltıı . 
~ ePle ıs~~mektedirler. Buna 
t~~\ıtıd nıudafaa ve teslihat 
ı ı:ıatete a matlup faaliyeti 
b·~le memesidir Karlton ku· 
ır >'ak d · ... 
~b·loPla ın a muhafazakarlar 
~~ 1rıesin ~tı Yaparak Baldvin 

1 ~~ki ın mukadderatını ko· 
"'-lrı..ı ardır 

~~İL l.lta 1 . 
~'ti\ bi 4 (Radyo) - Teyit 
~~talı r habere göre, Mayıs-
L L tı tac . . . .._l-.-dar gıyme mcrasımı· 

~ °'e .~evkiindc kalacağı 
lct:i:,n M. Baldvi'nin o 

Yerinde kalamı· 

edeceklerdir. 10 hükumet tay· 
yaresi, asiler tarafından dü
şürülmüştür. 

Alkazardaki asiler müda-

faaya devama karar vermiş

lerdir. Hükumet topçuları 

yeniden bombardımana baş
lamışlardır. 

Madrid 14 [Radyo] - Hü· 
kiimet, Dalavara mevkiine ye· 
niden top ve mühimmat gön
dermektedir. Başvekil Largo 
Kabalero, Kortes meclisini 
Teşrinievvel 8 de içtimaa da
vet edecektir. Diğer ta?"aftan 
Valadoliye' den bildirildiğine 
göre, general Franko Valada-

yacağı ve muhafazakarlar ta
rafından istifasının istendiği 

anlaşılmıştır. 

Milisler, cepheye gidiyor 
laya yeniden taarruz etmiş ve dadır. Asi kuvvetler de Mala-
şehre 7 kilometre yaklaşmış· ga'yı tazyiktedirler. 
tır . f Paris 14 ( Radyo)- Jurnal 

Cebclüttarık, 14 (Radyo) - ve Liberte gazetderi, Komü· 
Malaga' dan gelen yolcuların nistlerin mağaza ve fabrikalara 
haber verdiklerini Malaga'nın baş vurarak ameleyi ispanyaya 
sukutu yakındır. Birçok ko· gönüllü olarak gitmeğe davet 
rnünist şefleri Malaga'yı terk etmelerini tenkit ile hükumete 
ile Barselon'a gitmişlerdir. Va· dikkat tavsiye eylemekte, aksi 
ziyet vahimdir ve asi tayyare- takdirde de neticenin fena o la-
l erin bombardımanı devam· (Devamı 4 üncü sahifede) 

----------~--~---~~~-Bergama' lılar sevinç içinde, kurtu-
luş bayramını kutlulayorlar 

Bergama'mn, kıymetli tarihi eserlerinden bir görünüş 
Bugün, lzmir'in en güzel daha arttırmaktadır. 

bir kazası olan Bergama'nın Dün gece C . H. Partisi 

düşman elind;n kurtuluşunun l i ıasında bir temsil verilmiş, 
14 üncü yıldönümü kutlulan· Mahmud Karındaş monoloğlar 
maktad ır. Şehir baştan başa söyliyerek Bergama'lılara hoş 
bayrnklarla donanmış ve tak- saatlar geçirtmiştir. 
lar kurulmuştur . Bugün hükumet meydanlı-
Bergamalılar dündenbcri se· ğında büyük bir geçid resmi 

vinç içindedirler. Valimiz Fazlı yapılacak söylevler verilecek· 
Güleç'in oraçla bulunmaları, tir. Bu gece de şenlikler yapı· 
Bergamalıların sevincini birkat lacaktır. 

-------------~·~·~·-------~-------
StaJin hasta 

Moskova civarında 
bir sayfiyede teda

vi ediliyormuş 

Stalin Yoldaş 
Riga 14 (Radyo)- Mosko

vadan haber alındığına göre; 

Sovyet 
Ordusu manevraları 

Moskova 14(Radyo)- Minsk· 

te Rus ordusunun yaptığı bir 

manevra, bugün tankların pi

yade üzerine büyük bir taarruzu 

şeklinde vukubulmuş ve kırmızı 

tarafla mavi taraf kapışmıştır. 

Stalininin Gürcistanda bulunduğu 

haberleri tekzip olunmaktadır. 

Diğer bir habere göre: Stalin 

kalbinden muztarip bulunmak· 

ta ve Moskova haricinde bir 

yerde istirahat ve tedavi gör

mektedir. Stalininin hususi 

doktoru abrikosot Staline isti
rahat tavsiye etmiş ve fazla 
iştigalin kendisi için büyük bir 
tehlike teşkil edebileceğini 
söylemiştir. 

------~--~.-·~···--------~--
Halkın yakasını otobüscüle-

rin elinden kurtarmalıyız! 
---------------------Günde 3 tarife tatbik ediliyor. İhti-

yacı, kesemizden sızdırıyorlar. 
Otobüsler, Fuar günlerinden 

ve lzmir'in kalabalığından is· 
tifade ederek nakil vasıtası 
ihtiyacını bol bol istismara 

1 başladılar. Otobüs işi, şehrin 

başında basbayağı muazzam 
bir derd, bir hadise oldu. 

Şehir dahilinde, gündüz ol· 
sun, gece olsun, haddi istia· 
hından fazla yolcu almak ar· 
tık bir modadır. 

Belediye memurlarının bu
lundukları mevkie yaklaşır· 

ken yolcuları, kanape altına 
atılmış boğçalar gibi tıkıştırı· 
yor: 

- Başınızı eğin, şuracığa 

siz de sıkışın, memurlar gör
mesinler: Diye diye bir araba 
içinde 30 yolcu ta~ıyorlar. 

Eskiden 5-6 yaşlarındaki ço· 
cuklardan para alınmazken 
şimdi, bu yağm:ıdan pay çı· 
karmak için 3 yaşındaki ço· 
cuğun bile yakasına yapışa· 
rak bılet kesiyorlar. 

Karşıyaka seferleri ise bir 
ayrı rezalet halini almıştır. 

Günde 3 tarife tatbik edili· 
yor ve otobüscüler öyle per· 
vasız hir tavur takınıyorlar ki, 
/Devamı 4 üncü sahifede/ 
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Doktor İl Tari;!k~~ıa;arip 1 
Şarkın en büyük muahedesi imzalanıyor 

<:ani 
Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar 
bir kadının korkunc maceraları 

,.·--·----·' Yuzun: .\lakş Kemmerich 

Akdeniz'den Himalaya eteklerine 
kadar uzanan bir misak 

' • -5 • 
- Ne yapayım Dik .. Dedi. lerden sizi menetmek istedim. 

Elimden hiçbir şey gelmez; Her ne nama olursa olsun za· 
Fakat .. Belki ricaile bu kur· vallı insanları neticesi meşkuk 
hanı kurtarmağa muvaffak tecrübelere feda etmek hakkı 
oo\urum. hiçbir kimsede yoktur. Kanun 

Madam Lamp ameliyathane· da sizi böyle hareketlerden 
ye koştu. Kapıdan girdiği za· meneder; farzediniz ki adalet 
man, profesör gencin uyku sizin böyle bir hareketinizi ha· 
halindeki vaziyetini tetkik ber aldı; simdiye kadar hür-
ediyordu. met gören büyük ve temiz is· 

Kapıdan kimin :girdiğini minizin cinayet ile lekelen-
görmek için başını çeviren mesini ister misiniz? 
profesör Antoni Lampm göz· Profesör, bu sözleri, mana· 
leri karısile karşılaştı. Sert sız bir nutuk dinler gibi din-
bir sesle: ledi, sonra, büyük bir hissiz· 

- Dik'ten başkasının iş likle: 
dairesine girmesini kat'i su- - Madam, bu muhavereye 

bir mana vermek benim için 
rette menettiğimi sanıyorum; 
bu nasıl hareket böyle .. Rica mümkün olamıyor! Benim, hiç 
ederim; dedi. bir kimseden akıl ve fikir al-

Fazla eserle büs-bütün gü- mağa ihtiyacım yoktur. Ben 
zelleşmiş olan kadın, ameli- ve benim düşüncelerim, şim· 

diki beşeriyetinin adaletinden 
yat masasının üzerinde uyu· 
dulmuş olan gence şöyle bir çok yüksek ve kıymetlidir. 

Cevabını verdi. 
baktıktan sonra, kollarını ko- Güzel kadın, bu mağrur 
casına yalvarır gibi bir şekil· f d 
de uzanarak: en elisine biraz daha yal-

varmak istedi; fakat profesör 
- Antoni, dedi. Her şey· karısını elinden tutarak kapı-

den evvel zevceniz, yani ha· ya kadar götürdü, her halde 
yatınızın diğer bir yarısıyım! nazikane olmıyan bir hareket-
Bunun için beni de uzersiniz. 1 k d e apı an geniş koridora 
Bir hakkaka, bir nüfuzum k d k çı ar 11 apıyı da kadının 
vardır. Sizi şan ve şerefe kar- üzerine kilitledi! 
şı bu kadar düşktin görmek Eğ b b h er u u ran anında 
ıstiyorum. D'k d ı ma amın imdadına yetiş-

Profesör Lamp, kendini memiş olsaydı, hiç şüphesiz 
kaplıyan hiddetini yenmeğe güzel kadın odasına kadar 
çalışarak ve zahiri bir süku- gitmeğe muktedir olamıya-
netlt : caktıl 

- Kordelya. Siz her şey· 
<l ·n evvel bir kadınsınız! Bu
nun için benim meksad ve 
emeğimdeki yüksekliği, bü· 
yüklüğü jdrak edemezsin! Siz 
eviniz, ev hizmetleriniz alaka· 
dar eder, rica cde·im fen iş· 
lerine karışmayınız. Ve beni 
yalnız bırakınız! Dedi. 

* . .. 
Profesör Antoni Lamp. ·iş 

odasına kapandıktan sonra, 
uyumakta olan gencin hasta 
validesini telefonla verdiği 
emir ile muayenehanesine 
getirtti. Ve bu iş bittikten 
sonra, Diki çağırdı. Ona da 
uyumakta olan gencin birinci 
kattaki odaya götürülmesini 
söyledi. 

Dik, .şayanı hayret bir kuv-

Orta zamanlarda 
ahlak 

1492 senesinde Bal şehrinde 
bir kadın Alna şehir kadınla
rını itham ederek bütün ka
sabada bir tek masum ve pak 
kadın bulunmadığını ve böyle 
birini arıyanların beşiklere 
bakmalarını söylemiş ve tek
zip edilmemiştir. 

* * * 1512 senesinde Regens-
burg' da bir umumhane sahibi 
belediyeye tahriren müraca_at 
ederek rekabetinden ve zarara 
uğradığından şikayet etmiştir. 
Bu müracaata göre perhiz 
zamanlarında fahişeler manas- · 
tırlarda oturuyor, çalışıyor ve 
böylece vergiden kaçıyorlar-
mış. 

* • * 
Orta zamanın sonlarında 

12 yaşlarında çocuklar bile 
umumhanelere gitmeğe başla
mışlardı. 1527 de Ulm bele· 
diyesi 12-14 yaşlarında bulu
nan çocukların bulunan çocuk
ların böyle yerlere kabul edil· 
miyerek sopa ile kovulmasını 

emretmiştir . . 

* *. Orta zamandaki ahlaksızlı-
ğın tasviri çok güçtür. Mese
la Nördlingen şehri belediye 
meclisi 1472 d~ papazların 
uınumhanelere girmelerini 
menetmeğe cesaret edemiye· 
rek sadece bütün gece orada 
kalmalarını yasak etmiştir. 

* * * 1526 da Nurenberg'teki kle-

risst manastırı lağvedilince ra· 
hibelerin çoğu derhal umum
hanelere dağılmıştır. Halbuki 
bu Klariss manastırları kadın· 
lar aresında ahlaksızlığı azalt· · 
mak ve "'düşkün kızları., kur· 
ta mak için kurulmuştu. 

* • • 
Manastırlardaki rahibelerin 

Eylülün 22 sinde Cenevre'de prafe edilecek olan şark 
anlaşması, Teşrinlerde Bağdad'da imzalanacaktır. 

Bağdad, (Hususi muhabiri- b.aşlıyarak ta Himaly~ etekle- ı Irak ile Suudi Arabistal1 
mizden) - Haber aldığıma 1 ıne kadar uzanan hır dost- hükumeti arasında imzalan•

0 

göre, bazı mühim hadiseler luk ve kardeşlik cephesi vü- pakta, Yemen devleti de gir· 
dolaysıile imzası geçiken Şark cuda getirecektir. Bu misak meği kabul etmiştir. Bu tak-
~isakı, Teşrinlerde, Bağdad'da dünya sulhunun en sağlam bir dirde, şark anlaşmasının kıy· 
ımzalanacaktır. desteği olacaktır. meti bir kat daha artacaktır· 

Türkiye, İran, Afgan ve --•-• ' 

Irak hariciye nazırları Cenev- Tavannes tu·· neıı·nde diri 
re'de toplanacaklar ve Şark 

anlaşmasını prafe edecekler- d·ır·ı yanan 800 asker 
dir Nazırların 22 eylülde 
toplanmaları muhtemeldir. • i 

Afgan Hariciye Nazın Feyzi Yangından kurtulabilen bir asker, umu111 
Muhammed Han bugünlerde harbın en feci hadisesini anlatıyor 
Moskova'da bulunmakta olup B l V d d Etaifl Bundan tam yirmi sene ev- " u tüne er un a, 
21 Eylüle kadar Ce;evre'ye d l d b 1 "'e ve), bu günlerde umumi har- emiryo u üzerin e u unur 
gidecektir. İran Hariciye Na- l d dır· bın en büyük faciası olmuştu: bir kilometre uzun uğun a 
zırı da belki Istanbul yolur.u Fransa' da, Verdun mu hare· Burası harp esnasında, asker 
lcakİ~) c..!cı ek Cenevre'ye ge· l k b.1 "· · · "et besi esnasında Tavannes Tü- erin oruna ı ecegı en ıyı ı . 
çecektir. Geçenlerde lstanbula nelinde büyük bir yangın çık· idi. Orada, adeta Wcllsin r~ 
giden Irak Hariciye Nazırı l d k" · eh

1
' ı mış ve orada bulunan asker- man r rın a ı csrarengız ş .. e 

Nuri Said paşa da oradan s· T l · l ğı!l terden sekiz yüzü yanıp kül kurulmuştu. üne in genıŞ ı 
viçre'ye giderek milletler ce· olmuşlardı. ve yukarıdan uzatılan direkle· 
miyeti toplantısında ve paktın Tünelde bulunanlardan yal· rin üzerine tahtalar uzatı\ınıııŞ'. 
prafesinde bu~unacak1 ard1r. k l · ı t Altı nız 17 kişi kaçabilmiştir. yata yer erı yapı mış ı. . 

Hariciye nazırlarının top- d d ·ı· d B. kenar Bunlardan biri bugün hadise- an a geçı ıyor u. ır ,. • 
lantısına, Türkiye hariciye d k · k d ~o yi anlahrken şöyle diyor: a yiyece ıçece eposu, 
nazırı Tevfik Rüştü Aras riya- f 

11
• S şede cephanlik vardı. . 

set edecektir. Misak prafe rate 1 per- Bir akşam bir gürültü işittı~: 
edildikten sonra, Irak hariciye V A Aydınlık bir tarafa gidip. b

9

11
• 

nazırı Nuri Said pa~a. üç CO apur CeD- tım. Uzaktan kıvılcımlı bır d ,. 
devlet nazırlarını muahedenin d \ gu tası m .. an .. ve kaçışan a am ar 
imzası için Teşrinlerde Bağ- d runuyor u. bir 
dad'a davet edecektir. ROYAL NEERLANDAIS Bu sırada birdenbire ş 

Şark misak1, Akdeniz kıyı- KUMPANYASI çatırdı koptu: Cephanel~r .at;e 
larındaki memleketimizden "GANYMEDES., vapuru 10 almıştı. Bir iki sa!1iye ıçı~sıı 
fuhuştan men için belediyeler eylülde gelip 14 eylülde AN· tünelin içi fırından far 

her sene birçok tedbirler alır, VE.RS, ROTTE.RDAM, AMS- olmuştu. dı~· 
emirnameler neşreder fakat bir TERDAM ve HAMBURG Hemen kaçışmağa başla dil. 
netice alamazdı . limanları için yük alacaktır. Daha doğrusu, ateşe v: .. 11e 

• *,,. "TRiTON., vapuru 16 ey- mana doğru körü koro 
16 ıncı asırda lsviçre fede- ı··1d t hl' BURGAS d k u e a ıye ve , atılıyor u . k'' 

rasyonu bir kanun neşretmiş VARNA ve KOSTENCE için Ben ve daha birkaç ar•·t• 
ve "namuslu kadınların mu- t h · ı ı_t d oh~ a mı yapacaK ır. daşımız kendimizi ay 1 ce 
hafaLasını,, esbabı mucibe diye "HERCULES,. vapuru 19 bulduk. Yangın akşama ge 
gösterer.!k her papazın bir l··ıd b ki kt l 24 tti ey u e e enme e o up yarısına kadar devam e · .,,~ 
odalık tutmasını mecburi kıl- l"ld ANVERS ROTTER 1

••• ey u e , · E . .. h ~ d' "et1 
S rtesı gun, a ıse ı .. 1, 

mıştır. 

---~------· --------- DAM, AMSTERDAM, AM - gittim. Tünel ig"rilmiş buğr~ı"' 
TERDAM ve HAMBURG • 

Madam Lamp, çok güzel bir 
kadındı; bunu evvelce de söy
lemiştik. Bu güzellik ona ta
bii bir gurur vermişti. Bu ka
dındaki kadınlık izzeti nefsi 
çok yüksek idi. Her hususta 
çok mülayim ve munis olan 
bu kadın, cinsi izzetinefsini 
alakadar mes'elelerde merha
metsiz olurdu. Bu hale rağ
men madam Lamp kocasının 
ayaklarına kapandı ve ağlıya

vetle genci kucağına alıp gö
türürken, profesör Lamp'ta, 
gençten almış olduğu kanı 

!kinci defa otarak tehlil etti. 
Bu genç, prof es8rün tanı is- ı 
tediği kudret ve kabiliyette 
idi! Tahlilin verdiği bu çok 

Diplomat bayan, 
bir zabiti sevdi 

~--~----~--...·~------~-A,merika'nın ilk kadın elçisi, aşk 
yüzünden vazifesinden oldu 

limanları için yük alacaktır. müş miğferlerle, erimiş de~e· 
"HERMES,. vapuru 30 ey- lerle ve bir alay külle, 11• 

tülde gelip 5 birinciteşrine ka- mikle doluydu. 800 ki~fi ~e) 
dar ANVERS, ROTTERDAM, (Devamı 4 üncü sah~ 
AMSTERDAM ve HAMBURG manian iç!n yük alacaktı~ 

. limanları için yük alacaktır. · ZEGLUGA POLSl<': ı0 
SVENSKA ORIENT LINIEN "SARMACJA .. motörllı\~· 

rak : 
- Antoni -dedi- birçok de

falar bu yarım kalan, yanlış 
neticelere varan bu tecrübe-

müspet netice üzerine profe
sör, başını göklere, tabiatin 
bütün kuvvetlerine meydan 
okuyor ğibi ve şeytani b'r 
gurur emsalsiz bir azametle 
salladı: 

( Arkası var) -beklediği 

Kluski Sirki 
GELDi 

Kültürpurk'ta oyunlarına başladı 
SEANSLAR: 

Hergün: 18,50 - 21,5, Cuma ve Pazar günleri ilaveten 
14,5 ta fazla bir seans. 

Kadın elçi ve diplomat pek Bu son vak'a üzerinde biraz 
rast gelinmiycn bir şeydir. durulmaya değer. Çünkü, dip-

Şimdiye kadar yalnız Bul· lomat kadını vazifesinden eden 
garistan'ın eski Paris elçisinin aşktır.. Dul ve torun sahibi 
kızı Bayan Staususiyof ile Çin olan bayan diplomat Danimarka 
ordusunda miralay rütbesinde hassa ordusundan bir zabitle 
bulunan bir kadının kız kardeşi evlenmiştir .. 
olan Bayan Juan . diplomasi Bu hadise belki esasınöa pek 
hayatında görünmüşler fakat ayıplanacak birşey değildir. 
yalnız elçilik katipliği etmiş- Fakat Danimarka efkarı umu
lerdir. Bugün Fransız hariciye miyesinde fena bir tesir uyan-
nazırlığında da bir diplomat dırıyor. Gazeteler bayan dip-
k&dın vardır. Bir genç kız lomatın k.arikatürlerini yapmağ\l 
olan bu diplomat memleket ve alay etmeğe başlıyorlar. 

dışında değil, merkezde bu- Bunun üzerine, Amerikadan 
lunmaktadır. gelen bir telgraf, bu kadar 

Yalnız Amerika'nın daha alaya uğrıyan kadının ünva-
büyük mevki işgal eden iki nındaki Amerikan kelimesini 
kadın diplomatı vardır ve kaldırıyor: M. Ruth Ovens 
bunlar son günlere kadar artık Amerikan elçisi değildir. 
Avrupa' da iki elçilik vazife- Bu suretle, dünyada artık 
sini görüyorlardı. Bunlardan kadın elçi kalmamış oluyor. 

Kiralık Ev biri Amerika'nın Stokholm 
elçisi Bayan Kollontay' dı, di
ğeri de Kopenhag elçisi Ba
yan Ruthh Bryan Ovens. 

Stokholm elçisi son zaman
larda Troçki mes,elesi yüzün
den memleketine çağırılmıştır. 
Kopenhag elçisine de vazife
sinden el çektirilmiştir. 

Köprü tramvay durak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 

ve konfor mevcuttur. Görmek 

için Köprü bakkalı bay Ah· 

med 'c müracaat. 

" BIRKALAND " motörü l ANVE.RS pr 1 eylülde ge ip '. 111' 
14 eylülde beklenmekte olup 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

BREMEN, COPENHAGE., 

DANTZIG, GDYNIA, GOTE

BURG, OSLO ve ISKANDl
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKANDINAVY A li-

TZIG ve GDYNIA içın 
alacaktır. . le'j\e 

lıandaki hareket tarıh oeıı 
navlonlardaki değişiklikle! eı· 
acente mesuliyet kabul et~,~ 
Daha fazla tafsil at 

8 }ııt'il 
için ikinci Kordonda 'f

3

10dl 
ve Tahliye binası ark3:rıt'' 
FRA TELLi SPE.RCO 8.c ti'' 
sına müracaat edi1nıesı 

olunur. f266~ 
Telefon: 200412005 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi dı''· 
.Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapına~~3111erı, 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Oegır bcıi 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot 11sıs· 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip ılle 

T~İ~f On No. 2211 ve 306~ 
elgraf adresi: Bayrak iz 
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re ası ımıte 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

,_.. ............................... . 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
J..Jalkapınar kumaş fabrikası 

Eski, çok eski zamanlarda 
kudretli bir sultan var idi, 
ki "Gülüstan" denilen zengin 
ve güzel bir ülkede hüküm 
sürmekte idi. 

Bu gülüstan diyrı o kadar 
büyük, o kadar büyük idi, ki 
hudutlarını hiçbir kimse, ne 
alimler, nede cahiller tayine 

- Bahçedeki büyük ve san
atkarane fıskıyeyi işleteyim mi? 
Bir vakitler Sultan hazretleri 
bu fıskıyeden çok zevk almış
lardı. 

- Nafile, nafile .. 
- O halde.. Tebaalarına 

~ni ve ağır vergiler koyalım 

mı?. 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurul tarihleri ve va-
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

& Co. 
DEUTSCH LEVANTE LINIE 

"ARTA" vapuru halen lima· 
nımızda olup 9 eylüle kadar 
ANVERS, DiREKT, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükli· 
yecektir. 

Tarafından mevsim dolayisile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
muktedir değildiler! Yalnız - Acaba tebaam bunlan 
bir taraftan ucu bucağı bulun· kabul eder mi? 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
" OPORTO ,, vapuru 15 

ağustos 1936 I.:.ONDRA ve 

"SOFIA" motörü 15 ey· 
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-

Zarif 
maz engin denizler, diğer 

taraftan da korkunç susuz 
çöller şimal ve cenupta da 
aşılmaz yalçın veya tepeleri 
karlı dağlarla muhat olduğunu 
bilirler idi. Ve... Güneş, sa
dece Gülüstan diyarı ıçın 
doğar ve. batardı. Zaten hu· 
dud kaydına da ne lüzum 
V~rdı?. Tahsildarlar, gitt!kleri 
b~r yerde para almakta güç
luk görürlerse, kendi kendi
lerine: 

- Demek ki Gülüstan hü
kumetinin hududu buradadır! 
Derler ve buradan geri dö
nerlerdi! 

Sultanın ecdadı bütün ömür
~~rini cenk meydanlarında, at 

~~e~~ude geçirmişler ve aslında 
h uçuk olan memleketi böyle 

1 
.. ~dulları bilinmez bir büyük

kuge getirmişler idi; fakat bu 

1
.aYgu baba ve dedelerile bir
ı~~e ademe ve maziye gömül-
~Uştü. Şimdi bu ülkenin tah
tınde oturan sultan, bu geniş 
~:mleketin mevcudiyetini bile 
uşünmek ihtiyacını hissetme· 

llıektedir. 
. Memleket çok geniş ve zen· 

Rb~~· herşey, herşey var? Fakat 
ur· . Un bu lakaydıya, bu zen-

tinl'k &ul ı ve varlığa rağmen 
t tan hazretleri (??) son de-
ecede Üzülüyor ve sıkılıyordu. 

fe ~ultanın baş veziri ki vazi
sı Yalnız sultana hizmet idi; 

~:e1 m'cket işlerile alaka aklına 
1 C a 1 d. b. .. oe m"!z 11 ır gun: 
- Sultanım, neye ihtiyacı

nıl vardır? Bütün komşuları· 
nıl h 
t't ~Şmet ve kudretinizden 

tcdıkleri için Gülüstan diya· 
tına H Yan gözle bakamıyolarl 
" llrerninizde 365 kadın ve kız 
1 ar ki bunların her biri diğer· 
erind d h "eti . en a a güzeldir. Hal-
dernıze girmek şeref ve saa
b ıne mazhar olan bir kadın 
r,u Şerefi ancak bir sene son-

• ayni günde ~görebiliyor! 
ba Parmağınızın küçük bit 

teketi ·en mes'ud bir 
llda 

.. h mın kellesinin hemen ko
't'llrılm b· asını veya en hakir 

ır ad 
rı, arnın Harunun malları· 

bitir Rarkolmasına sebep ola
D. Şu halde? 

~n emek istedi. Fakat sultan 
ından bezgin bir halile: 

ı~;, Canım sıkılıyor vesse· 
Ded· ı. 

fut~ istiyorsunuz ki Çin F ağ
ile kun baş haremini bir ordu 

......_ apıp getireyim? 
llıiy Sarı ırktan kadın sev· 

Otum. 

- Bir iradeniz kafidir. Biz 
onu multezimlerin topuzları 

sayesinde mütlaka tatbik ve 
tahsil ederiz! 

ANVERS'ten gelip yük boşal-
tacvktır. 

"FLAMlNIAN" vapuru ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo-

MEN liıl' .ıııfarına yükliyecektir. 
"ANGORA,, vapuru 16 ey

lülde bekleniyor, HAMBURG 
BREMEN ve ANVERS'ten 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
şaltacaktır. yük çıkaracaktır. Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

yım önünde insan kellelerin- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

- Ne yapsan nafile! Sara-

den Ehramlar kursan gene "SAMOS,, vapuru 23 ağus- "TINOS" vapuru 24 eylülde HA// T. A. Ş. 
nafiledir. Sıkılıyorum, sıkılıyo· tos 1936 bekleniyor. HAM- bekleniyor, 29 eylüle kadar M• v [ tt • d'.J • J F' AffR 

ANVERS , ROTTERDAM , 1 ımar n.em. a e ın ca aesınae n ı rum. Sıkılıyorum vesselam. BURG BREMEN ve AN-
Sonu VERS'ten gelip yük boşalta- HAMBURG ve BREMEN KANDEMiR Oğlu 

limanlarına yükliyecektir. '---------------------• 

• .. "SOFIA" motöıü 6 ilkteş- eylülde NEVYORK DiREKT ı--c•ı•o-k-t•o• r 
rinde bekleniyor, 10 ilkteş- hareket edecektir. 
rine kadar ANVERS, ROT-

j Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Mücellit 

1 

1 
1 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıkları 

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

No.: 55 
Telefon: 3479 

Ali Rıza 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

•• lzmir muhasebei hususiye 
· müdürlüğünden; 

Mevkii Cinsi No. Bedeli sabıkı 

L. K. 
Karşıyaka alaybey iktısat so. ev 26 42 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi gös
terilen akar kiraya verilmek üzere 3/9/936 gününden 3/10/936 
perşembe gününe kadar bir ay müddetle ve pazarlık suretile 
artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin bu müddeti içindeki per
şembe ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar encümeni 
vilayete müracaatları. 252 

Izmir vakıflar direktörlü-
ğünden: 
Lira Vakfı Sokağı Cinsi No. 
30 Kanlı mescit Abdullah ef. ev 54 
36 Dayı emir Dayı emir " 3 
Yukarıda yazılı evler on gün m!}ddetle açık artırmaya çıkarıl-

mıştır. lhalcs~ 18/9/936 cuma günü saat 15 dedir. istekli olanların 
vakıflar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 11 14 18 

lzmir Eşrefpaşa hastahane
si başhekimliğinden: 
Eşrefpaşa hastahanesinin bir yıllık evrakı matbua ihtiyacı 

5191936 günlemecinden itibaren onbeş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. istekli olanlar şartnameyi ve nümunelerini gör· 
mek için her gün hastahane heyeti idaresine ve pey sürmek 
üzerede yüzde yedi buçuk deposta akçesi olan onüç lira elli 
kuruşu eksiltmeye iştirak etmeden evvel muhasebei hususiye 
idaresine yatırılarak alınacak makbuz veya bir banka mektubu 
ile 21/9/936 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar vilayet 
encümenine müracaatları ilan olunur. 5-9-14-18 266 ... ' • <{. . • 

. ..., .. ' . 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

TERDAM, HAMBURG ve DEN NORSKE MIDDEL- Ali Agah 
HAVSLINJE 

BREMEN limanlarına yükli- OSLO Çocuk Hastalıkları 
yecektir. mütehassısı 

"BANADORUS" motörü 21 ikinci Beyler Sokağı No. 68 
"GERA,, motörü 15 ilk teş- eylülde bekleniyor, doğru Le Telefon 3452 

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine HA VRE, DÜNKERK, DIEPPE • 
kadar, ANVERS, ROTTER- 1··1d b ki · BELGRAD ANVERS ve NORVEÇ liman- u e e enıyor, , DAM, HAMBTRG ve BRE-

1 l larına yük alacaktır. NOVlSAD , BUDAPESTE , MEN iman arına yükliye· 
"BOSPHORUS,, motörü 22 BRA TISLA VA, VIY ANA ve cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 10 
eylülde gelip hamulesini çı· 
kardıktan sonra ANVERS, 
DiREKT, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükliye
cektir. 

"DUBURG" vapuru 20 ey
lülde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yükliyecektir. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXPRESS" vapuru 10 ey
lülde bekleniyor, NEVYORK 
DiREKT yük alacaktır. 

"EXAMINER" vapuru 26 

ilkteşrinde bekleniyor, Le 
HAVRE, DIEPPE, DÜN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır . 

ATID NAVIGATION 
COMPANY 

HAYFA 
"ALISA" motörü 14 eylüle 

doğru bekleniyor, BELGRAD~ 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRATİSLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR" ~puru 20 
eylülde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAVA ViYA-

NA ve LINZ için yük ala-
caktır. 

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

şilmez." 
Birinci Kordon,lefoon No. 

No. 2007 - 2008 

<j 

i 

Y•N ~liiilililll9Mılıaa 411tJ}}1 ... 
~h~ Ecdadınızın kahraman
Ve arına aid hikaye kaside 
~hneşideleri söylemek için Sıhhat Eczanesi 

n-me .. d 1 'Ş•b cıyı avet edeyim mi? ""' 
" n Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet / · 1<uruf u o 11 ıu ıı• 

lGrı k ameci başı beni büsbü- 1 çeşitleri satar. ~ ~ 

~:p a~a1Y~r, 'od b
1 
ir kabrış alğdzını *- -· 1 l ).~;/ ( ._.~ , I ---, 

~-••ı e ere aşa ığı • ı ı . -•rCIOI · _c,,,_. , ,,,,,." 1 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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. . Ciirid HAdiseleri 
Dobrıce'dekı ırkdaşlarımız da ana va· Nllll!h a· .d 2~.- • h k .. t 

t k M k 1 . I d ı ayet ır~ uzerıne are e ana avuşuyor. u ave e ımza an 1 için donanmaya emir verildi 

R b•• ••k J • • ff ._.d._ .... ..-.11 h S h• d•• R b Ekseri doğru sözlere karşı idi. Omanya UYU e ÇlmlZ am U a Up it UD Omen aşve · olduğu gibi Giridli Rum papasın - Rumeli ümerasına bü-

k•ı• t f d k b J d•Jd• 15 b• kd •• d• söylediği, fakat bir masalı an· tün askerlerile Selanik'tt• 
I 1 ara ID an a U e 1 le 10 lr aşımız gOÇ e ıyor dıran bu sözlere hiç bir kimse Mirmiranlarına iltihak emri 

Bükreş 13 [A.A] - Anadolu Tanrıöver ve Romanya hüku- mişlerdir. bul etmiştir. kulak asmadı; hatta güldiiler verildi. 
ajansının hususi muhabiri bil- meti namına Maliye Nazırı M. Bu makalelerde Türk ahali- Istanbul 14 [Hususi} Roman- ve papası deli addettiler. 2 - Anadolu eyaletlerin· 
diriyor: Bancitof tarafından imzalan· nin her nevi menfaatlerinin yadan gelecek olan 15 bin Fakat.. Bu masal değil, bir den Kastamonu, Saruhan 
Hükiimetimizle Romanya ara- mıştır. bu mukavele ile tamamen mah göçmen kardeşimiz, yakında hakikattı ve papasın söyle- (Manisa), Hamid ili, Teke, 

sında Dobrica Türklerinin göç- Romanya gazeteleri her iki fuz tutulduğuna aynca işaret Köstence' den harfket edecek- diklerinin tahakkukunu tarih tas- Ankara ve Aydın sancak bey-
mesi hakkında cereyan eden memleketin siyasetine tamamile edilmektedir. !erdir. Bunlardan mühim bir dik etmektedir. 1eri ile Karamanın Kırşehir, 
müzakereler bitmiş ve muka- muvafık olan bu mukavelena- Bükreş 13 [A.A]- Başvekil kısmı İzmir'e gönderilecek, - 3 - Aksaray ve Niğ'de beylerine, 
vele hükumetimiz namına Bük- meden dolayı memnuniyetle- M. Tataresko, dün Türkiye Aliağa, Dikili havali sine yer- Girid seferi başlıyor ve Sivas eyaletinden de Çorunı 
reş elçimiz Hamdullah Suphi rini gösterir makaleler neşret- elçisi Hamdullah Suphi'yi ka- leştirilecektir. .1 - Donanma hazırlanır- Amasya ve Bozöyük beylerine, 

----------•t....-.•• ken.... Sakız'ın karşısındaki Çeşme 

Şild maçlar.na Halk sa- Küçük itilaf bugün iki 
hasında devam edildi toplantı yapacak ...... _.. 

-----------·----~---Göztepe Bornavayı yendi. İzmirspor, Almanya'nın müstemleke meselesi ve 
ikinci devrele sahaya çıkmiyan De- Macaristan'ın Triyanon muahedesini 

'mirsporu seremoni ile yendi bozması ihtimali görüşüldü 
Dün Halk sahasında 934-935 bol ajanlığına söylediler ve Bretislav, 14 ( Radyo ) - mcktedir. Küçük itilafının bu 

şild maçlarına devam edildi. bu suretle fzmirspor takımı Küçük itilaf konferansı dün içtimaında Almanya'nın müs-
Sahada adeta seyirci yoktu. ikinci devred~ seremoni yapa- toplanmıştır. Bu konferansa temleke ve orta Avrupa hak-
ilk oyun Göztepe • Bornova rak oyunu hii'.rnıen kazandı. büyük bir ehemmiyet atfedil- kındaki talepleri ile Avusturya 
takımları arasında yapıldı. ....... ... • ••-t vaziyeti, Macaristan'ın yakında 

Göztepe takımı çok noksan Fransa'da g~ev bozmak istediği Trianon mu-
bir kadro ile oyuna iştirak ahedesi ile yeniden ihdas et-
cttiği halde maçı 2-1 kazandı. d d • mek tasavvurunda bulunduğu 
Geçen hafta Karşıyaka takı- evam e ıyor mecburi askeriye mes'elesi 
mına karş iyi bir mevcudiyet ve üç devletin Polonya ve 

gösteren Bornova'lılar bu M •ı 'd 15 b• • ftalya ile olan vaziyeti ve 
oyunda muhacimlerinin fena arsı ya a ın amele fahri- anti komünist devletlerin teş-
oyununa kurban gittiler. Bu k J il • d b 1 k d kil etmek istedikleri blok 
müsabakayı İzmirspor-Demir- a arı e erID e ll UDma ta lr üzerinde konuşmuşlardır. Ko-
spor maçı takib etti. Marsilya 14 ( Radyo ) - fabrikaları işgal etmişlerdir. nuşmuşlardır. Konferans, bu-

Hakem Aitınordu'dan Mus- Maden amelesi grevi devam'- · Lil'de vaziyet ağırlaşmak- gün iki toplantı yapacak ve 
taf a.. lzmirspor rüzgarı aley- dadır ve gene eskisi gibidir. tadır. 6000 erkek, kadın dağılmadan evvel bir resmi 
hine aldığı halde müdafaası 15000 amele fabrikaları elle- amele ticaret borsasında bir tebliğ neşredecektir. 
anlayışla oyna yor ve bu su- rinde bulunmaktadır. miting yapmış ve sendikalist- • • ·---
retle Demirspor takımı gol Lilde Dahiliye vekilinin ler şefi, taleplerinin tahakkuk Mi//iyetperler 1 O hü. 
çıkaramıyordu. Fakat 10 uncu yaptığı tavassut işinde muvaf- etmediğini, patronların ameleyi kiı.met tayyaresini 
dakikada Demirsporun orta fak olamamış ve son dakika- gene eskisi gibi kullandıkla-
muhacimi iki müdafi arasın- da patronlar tekliflere yanaş- rını bildirerek mücadeye de- düşürdüler 
dan topu kaptı ve takımına bir mamışlar ve ameleler tekrar vam tavsiyesinde bulu.1muştur. ( Baştarafı 1 inci sahifede) 
sayı kazandırdı. Buna İzmir- .-.. • ,....... cağını yazmaktadırlar . 
spor penaltıdan bir sayı ile Trocki mes'elesi Leon Blum Lizbon, 13 (Radyo)- Por-
mukabele etti. Rüzgarın yar- Berli~ 14 (Radyo) _ Os- tekiz hükumeti, Madrid'deki 
dımile oynıyan Demirspor'lu- Suriye murahhasla- seferine şehri terk ı"le Alı"kan-lovdaki Rus elçisi, Troçki'nin 
lar 30 uncu dakikada ikinci N k b l da gitmesini bildı'rmı·ş ve bu evroç'te ikametine müsaade rını a u ettı• 
sayılarını yaptılar. Buna beş d ·1· t k·1 ~ f 

1 k edilmesi hasabile Norveç hu··- Parı's, 13 (Radyo) - Salı esna a mı ıs eş ı atı, se aret-dakika sonra zmirspor mu a-
bele etti ye devre 2-2 bera- humeti nezdinde teşebbüsatta günü otel Matiyonda başba- hanedeki evrakı müsadere 

D kan Leon Blum'un riyasetinde etmek istemişlerdir. Sefir mu-
bere bitti. Bundan sonra e- bulunmuş, Rus dostluğunun Fransız kabinesi toplanacak halefete kalkışmış, milisler 
mirspor idarecileri hakemin d a · t d'"' · t kd' d "dd ·· · h ~ ev mı ıs en ıgı a ır e ve Çarşamba günü Rambuley şı ete muracaat etmış, atta 
haksızlık yaptıg" ından bahisle T k'' · h d d h · f h ı d roç ı nın u u arıcine çı- gidilerek saat onda reisicum- se aret aneye ateş açmış ar ır. 
sahaya çıkamiyacaklarını fud- h · B 14 (R d ) S karılmasını istemiştir. urun rıyasetinde ikinci bir urgos, a yo - an 
Halkın yakasını oto. ----------- içtima aktedilecektir. Sebasiyen'deki milislerin bü-

ronlar böyle emrediyorlar? Başvekil M. Blum, hariciye tün muvaffakiyetleri asilerin 
büscülerin elinden ı Ne ala iş? zmir halkı san- müsteşarı ile Suriye fevkalade eline gaçmiştir. Şehrin anar-
kurtarmalıyız! ki otobüscünün baba yadıkarı komiserini ve Suriye heyeti şist ve komünistlerden tahli-

murahhassasını kabul etmiştir. yesi başlamıştır. Bu kuvvetler J Baş tarafı 1 inci sahi/ ede J 
hayret etmemek imkansızdır. 
bir itiraz edildi mi: 

- Şikayet kapısı açıktır. 

Gidip derdinizi oraya anlatın! 

uşağıdır ve onun emrine gö
re para vermekle mukelleftirl 

Bu 419 numaralı arabanın 

Loid Corç başka mevkilere çekilmiştir. 
Şehir halkının yarısı Sen Se-

Parisede ağrıyacak bastiyeni terketmişlerdir. 
gece vakti Karşıyakaya gidişi Londra, 14 (Radyo) - Al- Şehirdeki nasyonalist taraf-
de bir hayli ömürdü. Sanki manya' da bulunan Loid Corç tarları, tahribata meydan ver-
de.mir yolundan çıkarılıp bo- eylülün on altısında Londra'ya memek için yarın sabah şehri 

Osmanlı bayrağını taşıyan, 

ve içinde Osmanlı saraylarının 
en yüksek mevkilerini ihraz 
etmiş bir ağa bulunan bir 
gemiye taarruz, geçen bahis
lerde de gösterdiğim gibi 
fstanbul'un en mühim bir 
meselesini teşkil etmiş idi. 

limanına toplanmaları iradesi 
tebliğ edildi. And<lolu kuv
vetleri Amasya beyi Ahmed 
paşanın yanında toplanacaklar 
ve Karaman valisi Turak paşa 
da bu kuvvetleri gemilere ir· 
kap edecekti. 

Donanmaya kaplan silah tar 
Yusuf Paşa serdar tayin edıl· 
di. Bu suretle hem deniz, herıı 
de kara kuvvetlerinin kuman· 
danı oldu. 

Silahtar Yusuf paşa, kendi
sini Girid fatihi sıfatile tarihe 
yazdırmak, - belki de müstakil 
bir devlet kurmak · eınelile 

ı Bu miinasebetlc<le, pet<li~a· 
sultan brahim'i Giri<l'in Ve-

hın .henüz iki buçuk y·aşırıd·1 
nedik'lilerden zaptına teşvik 

bulunan kızı da Yusuf paşaya 
etti. Ve bu teşvikleri de neti-

nişanlandıl 
cesiz kalmadıl (Devamı var) 

Siyaseten "Sünbül ağa" ha- ·• · -' __ 

disesinde Venedik'lil.erin hiçbir Napolı.'de 
kusuru yoktu; mes ele Malta 

korsanlarının ihdas ettiği bir 30 bin Alp/ıya··si/a/ı 
şey idi ve tedip lazımgelirse, J • ~ 
Osmanlı donanmasını Maltaya .ı verıldi 
göndermek lazım gelecekti! Napoli 14 (Radyo) - Şehir 
Fakat Malta küçük ve uzak bugün baştan başa donanmış· 
bir ada idi. Malta'nın yalçın tır . 
kayaları üzerinde kurulmuş Veliaht prens Omberto, re· 
kartal yuvalarına karşı yapı- fakatinde milli müdafaa mi.is· 
lacak fedakarlık, büyük bir teşarı general Baystroki ile 
kar temin etmiyecekti. Fakat beraber bugün 30 bin Al~lı 
Girid, başlı başına bir kıt'a askere yeni techizat verınıŞ 
demekti. ve meçhul askerler abidesirıe 

Burasını fethetmekle evvela çelenk koymuştur. 
geniş ve zengin hir ülke ilhak -+ • • 

edilmiş olacak, sonra Akde- Sov yet gazeteleri 
niz'in .. rürk golü " olan kıs- Fransa 'ya hücum 
mında Venedik'in kuvvetli bir 
üssü harekesi imha edilecekti. ediyorlar 
Girid'in zapt ve fethini temin Roma 13 (Radyo) - rv1os· 
için Malta korsanlarının Ka- kova' da resmi mahafile akse· 
!ismen iskelesine ' uğramış ol- den malumata göre FrarısS 
ması ve Kandiye'deki Vene· ve lspanya'daki vaziyet endişe 
dik kumandanına Sünbül ağa- vericidir. Rus matbuatı f rarı· 
dan gaspolunan atlardan biri- sa başvekili Blum' e hücuf11 

nin hediye edilmesi ve bu etmekte, Valtensitin ·aleyhinde 
hediyenin kabulü sebep ittihaz 
olundu. 

1055 [1645] senesi iptidası, 
Girid seferi hazırlıkları ile 
girdi. 

Bu seferin serdarlığına kap-

tan Yusuf paşa tayin edildi. 

Silahtar bu suretle emeline 
doğru büyük bir adım atmış 

bulunuyordu. 
Hazırlık büyük ve geniş 

neşriyat yapmaktadır. 
· le· Pravda gazetesi bu reıs 

rin kapitalistler tarafından sır 
tın alındıklarını iddia edece1' 
kadar ağır ifadeler kullafl· 

" mıştır. 

~~~~~--~----~-
Zayi tasdikname 

b. defi 
Erkek muallim mekte ın (11 

932-933 yılında almış olduğu 
ştır· 

tasdiknamem zıyaa uğra~1 • iJ1 

Diyorlar. Yolculardan gün
düzleri 10, gece saat dokuzda 
15, gece yarısı 20 kuruş alı

yorlar. 

zuk şoseye bırakılmış ve ön dönecektir. Loid Corç eylül general Molaya teslim etmek 
tarafına bir makine ve bir sonlarında Paris'e gidecektir. arzusundadır. T avannes tünelinde 
direks~on ilave edilmiş bir , ' d 

Yen isini alacağımdan eskıs1 ?(11· 
hükmü olmadığını ilan edert 

Dün gece saat 9,5 tapana-
yır önünde bir Karşıyaka oto
büsünün yolcuları, 419 numa
ralı arabaya aktarma edi
lip Karşıyaka'ya götürülürken 
epeyce münakaşalar olmuş ve 
yolcular, pek haklı olarak 15 
kuruş vermek istememişlerdir. 
Fakat Karşıyaka'ya değil, Al
aancak ilerisine ve Mersinli 'ye 
kadar bile ayni parayı öde
mek zaruretine düşürülmüş

lerdir. 
Biletçinin cevabı ise hazır: 
- Ben ne yapayım, pat· 

yük arabasını andırıyordu. ııııııı ıııııı DA R Ü L BE DA y J diri iri yanan 800 
Müthiş bir giirültü ve acı . 1_ j j asker . 

acı gıcırtılar içinde sallanıyor, I ' 1 ŞEH R T YAT R OSU ( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
çarpılıp gidiyordu. Şehir için- Bu akşam Fuar gında yanmış, kül olmuştu .. 
de ve halla dışında böyle bir iıı ı Bu büyük yangın sebebi 

arabayı kullanmaklığın da ne llllllt" tiyatrOSUdda ... anlaşılamamıştır. Yalnız, içeri 
demek olduğunu sormak _ H 1 giren hayvanlardan birinin, 
isterdik. 

. Hulasa ve netice: 
Otobüslerden feryad edi

yoruz, ihtiyacı istismar ede
rek ve halkın gırtlağını sıkıp 
fazla para alanlara karşı mu· 
çadale istiyoruz. 

• • s t · uzaktan gelen, top seslerile 
UÇ a 8 Operet ürkerek kaçması ve kaçarken 

duvara sürünmesinden fişek 

Yarın akşam [DELi DOLU] yükünün ateş alması ihtimali 
vardır. Bunu hadiseye şahid 
olanlardan bazıları teyi~et
mektcdirlcr. 

Opereti , .................................... ~ 

Necip Sadeddin · 
ddes• 

lzmir Damlacık ca 
numara 16 ,,,--/ 

Zayi şahadetnatflb.~ 
e ı 

935-936 senesinde .ş defi 
Fethi bey ilk mektebıO det· 
aldığım 395 numaralı şah8. jJ1İ 
namemi kaybettim. Ye~;111a 
alacağımdan eskisinin hu 
kalmadığını ilan ederim· ci· ı 

İzmir' de Çivici hama~ de 
varında Turna mahalle5

'" 12 
Kara mescid çıkmazında 
numarada Arif Özerler. 


