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M. Mussolini 
zari görüşmeler yapılması la· 
zım geldiğini İngiliz maslahat
güzarına bildirmiştir. 

Sıhhiye vekilimiz 
Trakya'da iskan edilen 

göçmenlerin vaziyetlerini 
tetkik ettiler. 

. Rodos adasından bir görünüş 
Parıs 17 (Radyo)- Atinadan Bunların ifadelerine göre 

gelen haberlere göre, 12 ada- ltalyanlar adalarda isted'kl : 
da ltalyan tazyiki günden güne rini yapabilmek için, Ru~la;a 
artmakta ve adalardaki yaban- hakkı hayat verilmemekte imiş 
cılara karşı çok fena muamele ler. 
edilmektedir . 

Bilhassa Rumlar, müthiş bir 
tazyik altındadırlar. Rodos ve 
lstanköy'den birçok Rum aile-

ler kaçmaktadır. Bazı Rumlar 

da, sandallarla Yunan adala· 

rma ve bu arada Kıbns' a illica 
eylemektedirler. 

Berfin, ve Varşova 
seyahati hakkın· 
da izahat verdi 

-- -·----
Avusturya' da 
Çarpışmalar olma. 
sından korkuluyor 

Prens Starenberg 
Viyana 17 (Radyo) -Prens 

Starenberg, dün akşam Ma· 
caristan' dan dönmüştür. Prens 
Major F eyin, tekrar Hayemverh 
teşkilatı başkuınandanlığına 

hat vermiştir. . (Devamı 4 üncü sahifede) 

( - ,-( Ulusal Birlik) e Göre·-- J 

Parjs, 17 (Radyo) - Var· 
şova' dan dönen ticaret nazırı 
M. Pol Bostid, otel matinoyo· 
ne giderek M. Leon Blum'la 
görüşmüş; Varşova ve Ber1Tn
deki temasları hakkında iza· 

~------~----------------
~---------~~-Sen Sebastiyen'deki Finlandiya konso osu öl 

dürülmüş. Barselona 25 parça ltalyan a p 

Türk - İngiliz münasebatı 
Türk - İngiliz dostluğunun getireceği en büyük fayda, hiç 

şüphesiz ki sulhün ve kollektif emniyetin takviyesidir. Bundan 
sonrası doğrudan doğruya ,iki memleket arasındaki münase· 
bata taalluk eder. Birinci planda Türk • İngiliz ticaretinin in· 

~. z . . ,. .. aımıs ın, geçen sene 
0 len Çaldaris' le birlikle 

alınmış bir resmi 
y lstanbul, 17 ( Hususi ) -
M unan.istan'm son cumhur reisi 
tcİ· Zaımis, Viyana' da, tedavi 
~I ıl~ekte olduğu bir klinikte 
tnuşr· M ur. 

u · Zaimis, Yunanistan'da 
b~un müddet dahiliye vekilliği, 
~~Vekillik yapmış ve kral 
t • ınceye kadar da cumhur 
~•si. kalmıştır. Kralın getiril· 

i,;~ıne karar verilaiği zaman 
k ~ a etmiş ve kral gelinceye 
~ at mevkiini Kondilis' e 
~ tkeylemiştir. Müteveffa 81 
\t~ın~a idi. Son zamanlarda 

•vı için Viyana'ya ıitmiıti. 

gemisi geldi. Bilbao düşmek ··zeredir 
Borgus 17 (Radyo) - Nas· 1 

yona\ hükumet, harp gemile
rinin Bi:baoya uğramamalarını, 
çünki bu limanın torpillene
ceğini bildirmiştir. 

Borgus 17 (Radyo)- Nas· 
yonalist hükumet reisi general 
Kapanella, beynelmilel telefon 
ve telgraf muhaberatı komi· 
tesine bir mektup göndere· 
rek, Nasyonalist kuvvetlerin 
işgali altında bulunan mınta
kalara ait muhaberatın inkitaa 
uğratılmasını protesto etmiştir. 

Barselon, 17 ( Radyo ) -
Son gelen haberlere göre, 
Bilbao yakınında büyük bir 
muharebeye intizar olunmak· lrun'u zapteden ihtilalciler 
tadır. - Biz ne zaman istersek met tezkeresi veremiycceğini 

Radyo Sevil'in bir resmi Madrid'e girebiliriz. Karlistler bildirmiştir. Bunun üzerine hü· 
tebliğine göre de, Bilbao mu· ve Faşistler bize büyük yar· kiimetcilcrden bir kısmı dünt• 
hasara edilmiştir. Bu şehrin dımlarda bulunmuşlardır. De- akşam Malagaya gitmişlerdir. 
sukutu yakındır. Hükumet as· miştir. Buradaki asi askerler, gene· 
kerlerinde silah ve cephane Cebelüttarık 17 (Radyo) - ral Frankonun şimdiye kadar 
yoktur. \ Buraya 700 milis ile 400 Nas- Fas'tan 20 bin asi getirdiğini 

General Mola gazetecilere yonalist daha iltica etmiştir. 10 bin kişi daha getireceğini 
vaki beyanetinda: lngiliı makamab, bunlara ika· ( Devamı4 üncü sahifede) 

kişafı vardır . 
Yeni akdedilen anlaşmanın hiç şüphesiz dost memlekete te· 

min ettiği faydalar da çoktur. Fakat bu mahreç darlığında ve 
azlığında, bizim ihracatımıza önümüzdeki yıl için iki misil ve 
atiyen beş misil fazlalık temin etmesi, bu yeni münasebetin 
vereceği mes'ut neticelerin bir ifadesi değil de nedir?. 

Ajans haberlerine göre lngiliz ucuz ve bahçeli ev şirketi de 
Türkiye' de Emlak ve Eytam bankası ile anlaşarak, Ankara ve 
diğer büyük şehirlerde modern mahalleler inşa edecektir. Bü
yük şehirler deyince, hiç şüphesiz, İzmir de hatıra gelir. Böyle 
bir şirket, İzmir gibi yanmış, yeni inşaata muhtaç ve sahası 
müsait bir şehirde bol bol iş yapmak imkanına pek ala malik 
olabilir. Şirketin hükumetimizle yapacağı temas matluba elver
diği takdirde, Türkiye - lngiltere arasında kuvvetlenen dostlu
ğun kendi şehrimizde de büyük eser ve faydalarını göreceğiz, 
Her halde iki memleket münascbatında normal ve hüsnüniyetle 
dolu bir yakınlığın doğmuş olduğu ve bunun hem beynelmilel 
sulh, hem de Türk - İngiliz milletleri hesabına iyi neticelerle te· 

tevvüç edec~ği muhakkaktır. 
Ayrıca, daha bazı sermayeli lngiliz müessselerinin de mem· 

leketimizde muhtelif mevzularda mesai teşriki teklifinde 
bulunacaklarını da düşünürsek, bunun K ymetini daha iy 

anlamış oluruz. 
lngiltere, karş1sında kuvvetli ve emniyetli bir memleke 

gördüğü !Çindir ki, bizimle yakınlık tesis etmek istemektedir 
Bizim de İngiltere hakkındaki nazar noktamız çok 

takdirkardır. . "' 
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<:ani 
-·ıBir Amerikalının Habeşistanda g6rdüklerııHolandanın meş . ur pr dl ~ 

Doktor ı Goredeki Habeşler yeni sesi nihay~!_ nışanlan ~ lie, 

bir harbe hazırlanıyorlar Şimdiye kadar ·18 talibi. red~et- b.':.h: Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar 
bir kadının korkunç maceraları - . ~ - . mişolan müstakbel kral~çe, bır llıiror 

Habeşliler, Necaşının memleketı k.u~tar. Alman prensile evlenıyor (•lıı 
mak icin Londrada oturduğuna kanıdırler Hollanda'nın bugü~ en çok dil~_e~ıedi~. <:>enç ~ren•1;:fı: ~~ 

• -8- • 
- Evet Anneciğim. Seni 

te Javi için bundan başka ç.a· 
re ve yer yoktur, 

- Parasını.. Parasını kim 
verecek? 

- Hiç merak etmeyınız an· 
neciğim. Profesör cenaplarile 
ben tamamen anlaştım. Bu 
muhterem zat seni kurtarmağı 
vadetti. 

Bu muhavereyi kapı arkasın· 
dan dinlemekte olan profesö
rün yüzünde gene mel'unane 
bir tebessüm dalgalanmakta 
idi. 

-4-
Prof esörünameliyatı 

Bundan birkaç gün sonra, 
profesör Lamp, meşhur ame· 
liyathanesinde, pek çok olan 
şakirtleri arasında madam 
Marsele, Roberin annesine 
ameliyat yapmağa başladı: 

Profesör kendisine tapınmak 
derecesinde hürmetkar olan 
muavinleri arasında, elindeki 
sihirli neşteri ile hakikaten 
görülmeğe şayan idi! Hayat 
ile ölüm arasında pek az yo· 
lu kalmış olan ihtiyar madam 
Marsel, bu beyaz önlüklü ve 
parlak neşterli adam sayesin· 
de, ölüme müteveccih olan 
yüzünü hayata doğru çevire· 
cek demekti. 

Ve, hiç şüphesiz bu kudretli 
adam muavinlerinin gösterdık· 
lcri bu saygı boş ve manasız 
değildi. Çünkü birçok ümitsiz 

füsariı1arı·n tü- .ıa~~ını~--;)ffe 
kurtuldukları aşikar idi. 

Robcr Marsiyal'a gelince: 
Büyük bir helecan ve sabır
sızlıkla ameliyatın sonunu 
bekliyordu. Kapı açıldığı va· 
kit, herhangi bir iş için dışarı 
çıkan muavine: 

- Hasta öldü mü yoksa?. 
Diye soruyordu. 

Nihayet muavinin birisi: 
- Sus ·dedi- her iş bitti, 

hasta kurtulmak üzredir. 
Tam bu sırada ameliyat da· 

iresinde bir alkış tufanı kop· 
tu. Her ağızdan bir ses çıkı
yordu : 
- Üstad .. Bu tehlikeli ame

liyatla gösterdiğiniz maharet 
ve soğuk kanlılık şayanı hay· 
rettir . 
- Siz hakikaten ilim ve fen· 

nin bir mabudu denecek adam 

sınız. 

- Her şeyin büyük 
dm elinden geleceğine 
kat'i surette iman ettim! 

üsta· . ' (H ~ h b' · bomba atılarak halk korku· .1 ve gözde prenseslerin· de unıversıtesı edebıyat . t· Kahıre ususı mu a ırı· . d'I sevı en d · mı e Yettir artık . d ) ' G l d Habe· tutmaktadır. Filen ışgal e ı • den Prenses Jülyana nihayet tesinden mezun ur ve ıs k 1' 
mız en - eçen erl e A miş olan yerler arasındaki ha- rafında iyi şeyler söylenme ı. 

Diyorlardı! 

Bu tebrik ve takdirler üze
rine profesörün azametli başı, 

derin manalar ifade ederek 
sallandıi esatiri bir hatef 
sesle: 

- Evet, dedı. Her şeyi 
yapmak kudreti bendedir! Gö· 
rüyorsunuz ya .. Sözümü yerine 
getirdim ve her vakitte getir· 
meğe muvaffak oluyorum. Bu 
ihtiyar kadın ölümden döndü; 
şimdi hayata doğru koşuyor. 
Rober'e valdesinin kurtuldu· 
ğunu müjdeleyin! 

* • • 
Rober haman profesörün 

ayaklarına kapandı, nasıl te· 
şekkür etmek lazım geldiğini 

bilemiyordu. Profesör Lamp 
bir iblis gibi: 

- Asıl bundan sonra, ha· 
rikalar meydana getireceği 

mi göreceksiniz! Dedi. 

· 'd b a ge en me· nişanlanmıştır. ıwıust şıstan an uray H b . Ji kısımlar da bile ltalyan ha· · tedir . . 
·k '1 b · ·ah a eş ıs· Ö Jülyana, bir prenses, ay~ı . ıne ~laş rı a ı ır seY)d k,' 'd . kimiyeti mevcut değildir. y- zamanda halk ile de pek zı- Prenses ve Prensin nışan . ~ 

tan'da Vala Sa ı ın ı are~ıl~- !eki buralarda dolaşan 15·20 rasiıni de çok parlak oJınuşı· ngi 
de ve Ras lmrunun reıs ı· ' . k yade temas eden demokrat "k k "tbe ı ~İnd 
. d b" h"'k· t t şekkül kişilik Habeş çetelerı amyon· bir kız olduğu için Hollanda- tur. Merasimde yu se ru lettı· ğin e ır u ume e 1 k h b'r d b 1 ı1e 

ettiği hakkındaki haberlerin karı 1soy\ma .~aıd' .. . ~r z~~~~ 
1 

1 
da çok seviliyordu. Bu ara a birçok zevat u ~n~uş gii· ~rd 

h k'k ld ğ ·· 1 miş ve aç ta yan ° uru me e ır er. Jülyana hergün müteaddit mek· müstakbel Kraliçenın nışan D a ı at o u unu soy e • . . k k tJaır iı.:,. 
bazı malümat la vermiştir. Habeş efkarı umumıyesıne tuplar alıyor, çok kerelerd.e nü fevkalade olara u ·ıı-. 

Seyyah, Gorc hükumetinin geli~c~: . . . . . yüksek simalar tarafından şı- mıştır. ıe· 
bulunduğu mıntakada iki mil· Fıkırlerınde hıçbır .değlşık- fahi talepler karşısında kalı· Nişanlılar 3 ay so;ıra ev 
ondan fazla nüfus mevcud lik yoktur ve gayelerı, vatanı vordu. Nitekim şimdiye kadar neccklerdir . _.. 

yld ğ ve nıemleketin bir düşman elinden kurtarmaktır. ·çok zengin ve rütbe_ Ji 18 _ta_ - • • 
o ll unu 1 N ·• h d T k·'nın ok yerlerinden hicret eden mparator,arı ecaşı ye, . er libi reddetmiş, kendı ken ısınt roç 1 
~abeş'lerin de burada toplan- Habeş'li hasrettir. _Ye ım· müstakbel bir koca intihap d kıt"' 

l k t k rta 1 · · Kızı ve dama ı makta devam ettiklerini söy· paratorun; mem ~ e 1 • ~ • r· edeceğini söy em1ştır. 
lcdikten sonra demiştir ki: mak için Londra ya gıttı~ıne Jülyananın tabiatini bilenler şuna dizilmiş .. 

- Yalda Sadık, H~beş hü· kanidi:". milletler cemıy.e~ buna ses çıkarmamışlar ve bek· Varşova'dan "Deyli Meyi~ 
ku·metı'n'ı esk'ıs·ınden çok daha tinde verdiği nutkun. tesırı lemişlerdir. Nihayet Jülyana b'ld' · ıd·ğ· e göre· 

b l gazetesine ı ırı ı ın r.AoS Sag" lı"'Ol olarak kurmuştur. görüldüğünden de C•Ol•tn U- 'aradıX.t erkeği bulduğunu j an k JYI 

" H · li f ıJ Troçkinin damadı ve ızı Hu .. kilmct reisi, bütün kabi· lunmaktadır. Bunun ıçın, a· etmiştir. Bu, Cippe Riester e c 
1 

• 
k d 1 · 25 kova'da kurşuna dizi mış .. , 19r ıeler·1 toplayıp muntcızam talim beş'lilerin s .. on .. una a. a~5~__!: isimli bir AlmanS pre~stır. . K r v 

k d 
J ı .. Varşova'd3 çıkan uryc \ 

11 yaptırmakta ve mühimmat te- şacnl klan gorulıne te_ ır'. . "yaşındadır:_.. ~rense~ Ü ya~a. f zı 8· 

d 'k' ·ı meşgul bulunmak- talyan'ların vazıyela ıse, da 27 yaŞmda bulunmaktadır. şavski gazetesine at den yba.irçok arı ı ı e k 'b' d bu malümat arasın a d I· t d hiçte sarsılmıyaca gı ı e· Di,,.er taraftan ecnebi gazete· k'f e ı 
a ır • d b l 6 di;ıı,er Bolşeviklerin tev ı Halihazırda İtalyanlar, Ha- ğildir. Çünkü _ora a . ~ unan- lerin bildirdiklerine göre pren· li d 

Madam Marsiyal çok çabuk 1 
iyileşti. Vakıa oğlunun yanında 

bulunmak, Madam Lamp'ın 
şefkatinden istifade etmekte 
bu iyiliğin başlıca amillerinden 
olmuştu. 

] 1 k t ki ta ld k d di;;,.i havadisi de var ır. l r· beşistanın pek cüz'i bir kıs· ar, mem e e m ı .mıne • ses iyi bir kadın o uğu a ar. li K fk sa 
d kt h A Bunlar arasında a ·a . mını filen işgal edebilmişler- hammül e e. meme e, emen iyi bir sporcudur da.. ynı . . ı· . .k. fi pa11 

h h d h t l k 1 ı· b' daki gızlı po ısın .ı ı şc ı·s dir. Diğer ycrlerdt: ise, daimi emen epsı . e a.s a an .. ma .. · zamanda gayet güze ısan ı· . 
1
. po ı 

l 1 - - kratof, Uraldaki gız 1 •
11 bit karışıklık vardır. tadır. Kuvvet ı, ta ım gormuş 1lir; muhtelif J dilleri pürüzsuz Ç . S yetlerı ttt 

b. H b d t d eski şefi ermş ov. • ...... rı ıı,·, Arasıra buralara tayyareler ır a eş or usu, ana va anı konuşur ve çok sa e gıymır. ıv•.. ı 
k . lk Viyana konsolos muavını t gönderilmekte ve birkaç herhalde kurtaraca tır. Bilhassa bu sade giyinişi ha . k" 5

0
.yye L 

d. zakiyekof, Vıyanada ı . "e tt ._ ... • ·•~ f .1 arasında Kendisini sev ırme · B d lskı 
M 1 D•t .h enkı·ı 1 . ---· ~~ ' elçiliği sekreteri o o •ki ha Rober çok bahtiyardı. Anne· 

s'nin kurtulması onun için en 
büyük bir mazhariyetti. Birgün 
profesöre: 

- 1\(1ııhtP.rf"m doktor. lütfü· 
ceğimı tayin edemiyorum. Si· 
zin bu lütfünüzü ne ile öde~ 
yeccğim. dedi. 

- Yaptığım, esaslı bir va· 
zifemden başka birşey değil· 
dir. Beşeriyete hizmet borcu
muzdur oğlum. Hele sizin gi· 
bi sadık ye feda kar kim sele· 
rin bahtiyarlığına sebep ol
m~ ta nekadar büyük bir 
zevk var, bilseniz! 

- Anlamıyorum, muhterem 
profesörüm. 

- Sizin bana bir mukabe· 
le borcunuz yoktur. Belki be
şeriyet iztiraplarmı daha ziya· 
de azaltmak vesilelerini bul
mak üzere üzerinize alınmış 
bir vazifeniz vardır. 

- Muhterem üstad, canla 
ve baş]a emirlerinize tabi ol· 
duğumu tekrar ederim! 

( Arkası var) 

ar en . 1 rl r • sine1sebep olmuştur.. . up 1 
. d Yare.ova sefaretıne mens Prense gelince; Prensm e v . çok seviyor birçok meziyetlerinqen bahse- diplomat bul~ d~ 

mı -- • Fratelli Sper- Kirahk E\I .. 
.. ., de -, ---• - '.l! co vapur Acen Köprü tramvay durak ·" a· ~ filmde öyle imiş.. - rinde 681 numaralı ev k~r 1 

Meşhur sinema yıldızı Mar· 
len Ditrih, televizyona 
şiddetle aleyhdardır. Buna 

ağzımdan uydurup uydurup lası lıktır. Evde her türlüG~.e:~ 
mülakatlar yazmışlar, ömrümde ROY AL NEERLANDAIS ve konfor mevcuttur. or h 
görmediğim kimseler hakkında KUMPANYASI için Köprü bakkalı bay A . 
ben söylemişim gibi, türlü de· "GANYMEDES,, vapuru el· 

' mukabil, renkli film vevirmeği 
pek sever.· 

Şimdi Paris'te bulunan 
· Marlen Ditrih'in Avrupa se· 

yahati bir hayli ded!kodu 
uyandırmıştı. Artistin Paris'e 
ve Londra'ya niçin geldiği 
merak ediliyordu. 

Bununla beraber, bu sır 
henüz çözülememiştir. Çünkü . 
Marlen Ditrih sükCıtu çok fazla 
seven bir artisttir. 

Onun en büyük şikayeti 
gazeteciferdir. 

Kendisile görüşmeğe en ni
hayet muvaffak olan bir Fran· 
sız gazetecisine artist şunları 
söylemiştir: 

- Gazetecilerden biraz kor
kanın ben .. Amerika'da benim 

dikodular çıkarmışlardır. Ni· yevm limanımızda olup 14 
çin? Anlamıyorum. Fransa'da eylülde ANVERS, ROTTER· 
biraz rahat ettim. Fransız ga- DAM, AMSTERDAM ve 
zetecileri daha nazik. Ben sü· 
kUtiyim ve sükutu çok seve-
rım. 

Marlen, sevdiği süküte dal
dıktan sonra nihayet bir suale 
cevap veriyor: 

- Sinemanın istikbali mi?. 
Renkli film!. Holivud'da gÜnün 
meselesi bu. Ben bile birçok 
tecrübeler yaptım. Çok hoşu
ma gitti. insan hayatta ne ise 
orada da. öyle görünüyor. Bir 
iki kere renkli film görüp 
gözleriniz alıştı mı, renksiz 
filmleri seyretmeğe tahammül 
edemezsiniz ... 

HAMBURG için yük alarak 
hareket edecektir. 

"TRiTON" vapuru 16 ey· 
lüle gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KOSTENCE li· 
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES,. vapuru l 9 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylüle kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM , AMSTERDAM , 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

~--~------·--·····--... ---------
Doktrinlerden doğan 

"HERMES,, vapuru 30 ey· 
lülde beklenmekte olup 5 bi· 
rinciteşrin e kadar ANVERS, 

harp tehlikesi 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

14
, 

Cilt ve Tenasül hastalık 
ve elektrik tedavisi . 

lzmir - Birinci beyler sokağı 
dB Elhamra sineması arkasın 

No.: 55 
Telefon: 3479 

yükliyecektir. E 
FINSKA ANGF ARSTYG 

KUMPANYASI z 
"SAVONMA" motörü l S 

eylülde gelip doğru ANVEI\ 
ve FiNLANDiYA için yu 
alacaktır. tJ· 
SERViCE MARlTIME RO 

MAiN KUMPANYASI 3 
"ALBA JULIA vapuru 2 

d 

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

1 s pan ya' da ki dahili harbın büyük mikyas. 
ta bir örneği, Avrupayı da sarabilir. 

ROTTERDAM,AMSTERDAM 
BREMEN ve HAMBURG li
manları için yük tahmil ede
cektir. 

" Jar 
eylülde gelip 25 eylüle ka Y j\ 
PiRE, MALTA, MAR~!Li e· 
ve ALGER için mal yukl Y 

L'Homme Libre gazetesin· 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASI 
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA 

Kluski Sirki 
GELDi 

de çıkan makalesinde Jean 
Thouvenin diyor ki: 

f spanya, bugünkü halile, 
içinde Avrupanın mukaddera
tının bir tecrübe şeklinde ha· 
zırlandığı muazzam bir labo
ratuvarı andırıyor. 

Çünkü, hadiseler inkişaf 

lebi gerçekleştirmek için kul· 
lanılacak metodlara göre harp 
tehlikesi baş gösterir: Andlaş
malarm metinlerine uygun ha· 
reketlerle emrivaki metodu 
arasındaki fark gibi. 

Bitaraflık hakkındaki son 
Fransız teşebbüsünden sonra 
Avrupanın ikiye bölündüğü gö· 
rüldü. Bir yandan, sulhu her 
şeyin üstünde telakki eden 
ve tekliflerimizi tamamile tas· 
vip etmiş olan memleketler, 
öte yandan, milletlerarası ka
nunun hükümlerine az çok 
(Devamı 4 üncü salıi/ede) 

"BIRKALAND" motörü 14 
eylülde gelip 18 eyliile kadar 
ANVERS , ROTTERDAM , 
BREMEN, HAMBURG, DAN· 
ZIG, GDYNIA, COPENHA· 
GEN ve ISKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

KUMP. ,NYASI •. 8 
"SARMACJA,. motöru ~ 

eylülde '{elip doğru ANVE1\: 
DANTZIG ve GD YNIA 
manları için yük alacaktır. ·ıe 

ilandaki hareke! . ta.rihle~~rı 
navlonlardaki değışıklıkler ı 

Kültürpurk'ta oyunlarına başladı 
SEANSLAR: 

Hergün: 18,50 - 2-1,5, Cuma ve Pazar günleri ilaveten 
14,5 ta fazla bir seans. 

ettikçe her tarafta gizli bir 
yara gibi işleyen ihtilafların 
fili birer ihtilaftan ziyade 
doktrin kavgası olduğu mey
dana çıkmaktadır. Bir memle· 
ket diğer bir memleketten bir 
şey isteyebilir. Ancak bu ta· 

"HEMLAND,. motörü 29 
eylüle doğru beklenmekte olup 
3 birinci teşrine kadar AN
VERS, ROTTERDAM, BRE
MEN, HAMBURG, DANTZIG 
GDYNJA, KOPENHAGEN, 
GOTEBURG OSLO ve IS
KANDINA VY A limanlan için 

tıne ' acente mesuliyet kabul e le 
Daha fazla tafsilat alfll3il 
için ikinci Kordonda Tah~, 
ve Tahliye binası arkasına· 
FRATEU..I SPERCO acen.t 

. ,,ca 
sına müracaat edilmesı 

olunur. 
2
6f)J 

Telefon: 200412005/ 



~hifc 3 (Ulu_sa_l_B.;...i r_li....:k)~-----......-....._-----
jiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı -•,~oıi!.1·vı::·!:e::r:--:v::e:--:ş:::!ü- N. v. 
lllKA YE B . h b ·ı ·k ·ı . l ır esa ı ı cı vesı ı lrekası Limited W. F. H. Van 
1-fer milletin hessabiliği ile ğer bir A!aşehir'li Mustafa vapur acentası Der Zee 

~eşhur bir veya birkaç kasa- dayıya: Pasport yolcu salonu kai· & Co; 
~ı vardır. Doğrusunu bile- - Yolda . birşey nazarıdikka- şısında Le kol Riz binasında 
'1ıyorum ya .. Bizde de Ala· timi celbetti, sen her istasyon· DEUTSCH LEVANTE LINIE 
t 'I no. 168 Tel. 2443 "ARTA" vapuru halen !ima· a ılar çok hesabidirlerl Eh da indin, kişeye kadar giderek hl · ite •• Not: Vurut tari erı ve va- nımızda olup 9 cyliile kadar 
~1sabi olmak bir kusur teş- gene yerine döndün. Buna bir purların isimleri üzerine deği- ANVERS, DiREKT, ROT-

"etmez,. Bence bir mezi- mana veremedim. Ne yapıyor· şikliklerden mesuliyet kabul TERDAM, ,HAMBURG ve 
tetur, bilet 
l' dun böyle?. Diye sordu. edilmez. BREMEN limanlarına yük!i· 

~ anıdıklardan Alayalı bir Mustafa dayı , akıll ılık ve açık , HE ELLERMAN LINES L TD. yecektir. 
~~stafa dayı vardır. ~endisi gözlülük y,apanlara mahsus " OPORTO .. vapuru 15 "SOFIA" motörü 15 ry-
aşehirde oturur, oldukca b 1936 LONDRA kl ıc ir tavırla : ağustos ve lülde be eniyor, 18 eylüle 

.n&indir; günlerden bir gün _ Bu.lda anlamıyacak ne ANVERS'ten gelip yük boşal· kadar ANVERS, ROTTER· 
~inde garip bir sıkıntı his· O tacvktır. DAM, HAMBURG ve BRE-'<:tr var?. oktorum bana, haman 1 ve haman doktora baş "FLA" '11NIAN vapuru ağus ~ d şu anda ve ani olarak ölmek ıv " · MEN Jin, .ıııf arına yükliyecektir. 

tDuk. hl"k . ld tos sonunda LIVERPOOL ve "ANGORA" vapuru 16 ey-o t M t f d te ı esıne maruz o uğumu. k b in or, usa a ayıyı SWENSEA'dan gelip yü o- lülde bekleniyor, HAMBURG 
Ce muayeneden sonra: Söyledi. Bunu sana anlatmış- şaltacaktır. 

t D d. BREMEN ve ANVERS'ten 
SQ - Azizim Mustafa dayı. ım ya.. e 1• DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
n derime iyi kulak ver: Sen - Pekala. Bunu bana da "SAMOS,, vapuru 23 ağus- yük çıkaracaktır. 
Q'stasın. Hastalığın da mü- söyledin. Fakat senin hareke- tos 1936 bekleniyor. HAM- "TINOS" vapuru 24 eylülde 
'llıdir H t d h t l ğ tinle bu tehlikenin ne müna- b ki · ·29 1··1 k d ~k . asa an asa ı ını BURG BREMEN ve AN- e enıyor, ey u e a ar 

lamak olmaz. Dedi. sebeti var, sanki? ANVERS , ROTTERDAM , 
Mustafa dayı: - Ne münasebeti mi var?. VERS'ten gelip yük boşalta- HAMBURG ve BREMEN 

~·? Tedavisi mümkü.1 değil Fakat dostum .. lzmir'den Ala· caktır. limanlarına yükliyecektir. 
ı. 1 

• Diye sordu Doktor da şehir'e kadar bı"let alacak istasyon biletini aldım. Bu 
-ed · · . , "SOFIA" motör ü 6 ilkteş-b I avının ancak İzmir de ola- kadar beni budala mı sam- suretle Alaşehir' e kadar gel· 

, 
~. koMprımcl k ıımbala ılarda 

bul..ınur 

fı..!'Tlb.:ılaj ve komprimelerin 

ü :ı..:r.rd.. halisliğin timsal i 

olan ';markasını arayınız . 

1 tceğini söyledi. yorsun, sen?. Ben en yakın dim. Yarı yolda ölürsem, bilet rinde bekleniyor, 10 ilkteŞ-
3' ~ustaf a dayı parayı çok istasyona kadar bilet aldım, parasını kaybetmemek için en rine kadar ANVERS, ROT-
h·\ıcr, para sarfını da hemen o istasyona sağ ve salim ola- iyi usul bunu buldum. TERDAM, HAMBURG ve 
~ç sevmezdi. Fakat parayı rak varınca, ondan ötedeki Vedi Fikret BREMEN limanlarına yükli-
llı:lara beraber götürmek 1 •:.._.. ___ ~----------.. yecektir. 

le~ın~~ mü idi? Sıhhat ve lzmı·r vu·· n Mensucatı "GERA" motörü 15ilk teş-

eylülde NEVYOR~K~Dl°RiRE~K~T7miiiiii~ii0~;;;t:;;o;;;: ... r ... ==1~ 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL- Ali Agah 
HAVSLINJE 

OSLO Çocuk Hastalıkları 1 tar avı ıçin para sarfına Mus-
Q l dayının da aklı eriyordu. rinde bekleniyor, 20 ilk tcşrine 
lt Unun İçin ilk hareket eden ru·. rk A ş ı· rketi n in kadar, ANVERS, ROTTER-

"BANADORUS., motö~ü 21 mütehassısı 
eylülde bekleniyor, doğru Le ikinci Beyler Sokağı No. 68 
HAVRE, DÜNKERK, DIEPPE Telefon 3452 

ere ~~lıyarak lzmir'e geldi. • DAM, HAMBTRG ve BRE-
~ıırnır de en ziyade şöhret Jf aJkapınar kumaş f abrİkaSI MEN limanlarına ' yükliye· 

ANVERS ve NORVEÇ liman- lülde bekleniyor, BELGRAD, 

ttranmış doktora müracaat cektir. 

İyj~~ Doktor Mustafa dayıyı Tarafından mevsim dolayısile yeni 
larına yük alacaktır. NOVISAD , BUDAPESTE , 

"BOSPHORUS,, motörü 22 BRATISLAVA, ViYANA ve 
ARMEMENT H. SCHULDT ilkteşrinde bekleniyor, Le 

muayeneden sonra: 
~ - Dayı .. Dedi. Derdi sak- çıkardığı kumaşlar: 
h:ak doğru değildir. Senin Sag"" lam 

HAMBURG 
"TROYBURG" vapuru 10 

eylülde gelip hamulesini çı· 
kardıktan sonra ANVERS, 

HAVRE, DIEPPE, DÜN- LINZ için yük alacaktır. 
KERK, ANVERS, DiREKT SERViCE MARlTiM 

lalığın çok tehlikelidir. 
d~? Ya. Ne yapmalı şu hal-

S ' Hemen Alaşehir' e dön . 
k~ vereceğim ilaçları dik· 

' kullan 
' Baş Ü

0

stüne doktor. 
Çİr' Fakat burada vakit ge
~leltı~·· Hastalığın o kadar ile· 

ll\ış k" d b·ı .. . tett ı, şu an a ı e anı su-
t ··ı dit 0 ıncniz çok muhtemel-

ıaij· '( eriniıe kadar varır, kat'i 
ila t~hat ederseniz, evvelallah 
llıGç akr·· sayesinde kurtulmak 

ıtı undür. 

* M •• 
tıij~ Usta~a Dayı, doğrusu he-
Y()rd azraılle tanışmak istemi
Q,. u. Bunun için haman 
qsın h 

'llad a aneye koştu, ilk trene 
1' 11 Alaşehir yolunu tuttu. 

I~ dtende birçok Alaşehirliler
~llataha buluştu, bu tesadüf 
~ afa dayının hoşuna gitti. 
ı~i s~Yede trende ölüm tndi-

1'~1 Unutur gibi oldu. 
\ıa~iten . ~enemen'e vardığı 
tırıcit' hızım Mustafa dayı ye· 
ttrıc n f~rladı; kişeye koştu, 
da Yerıne döndü. Manisa'dn 
bil llYni suretle hareket etfr 
~~~atle Alaşehir'e varıncay~ 
trıdi · . altı, yedi defa trenden 
tittj' •stasyonun bilet kişesine 

l' Ve gene yerine döndü. 
"'ki;cnden Alaşehir' c en dikleri 

' Yol arkadaşlarından di-

ve NORVEÇ limanla~ına yük ROUMAIN 
alacaktır. "DUROSTOR,, vapuru 20 

Za rif 
Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 

DiREKT, HAMBURG ve ATID NA VIGATION 
BREMEN limanlarına yükliye· COMPANY 
cektir. HAYFA 

"DUBURG" vapuru 20 ey· "ALISA" motörü 14 eylüle 
lülde bekleniyor, ANVERS, doğru bekleniyor, BELGRAD. 
ROTTERDAM ve HAMBURG NOVISAD , BUDAPEST , 
limanlarına yükli)·ecektir. BRA TISLA VA, VIY ANA ve 

AMERiKAN EXPORT LINES LINZ için yük alacaktır. 

Birinci Kordonda 186 numar,ada ŞAR. NEVYORK s. A. ROYAL HONGk:OlSE 
"EXPRESS" vapuru 10 ey- DE NAVIGATION DANU-

HA// T. A. Ş. lülde bekleniyor, NEVYORK BIENNE MARlTJM 

"EXAMINER" vapuru 26 "DUNA" nıotörü 18 ey· 

'

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRıı DiREKT yük alacaktır. BUDAPEST 

KANDEMiR Oğlu ---------

' ~ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 

-

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• ~:. • . ·~·· '·,..--· • ':: . ,/;! ~ ~·~"· ~~ '".: .. ·· . . . ı• 

eylülde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
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,Iefoon No. 
No. 2007 - 2008 

••• 
1\ P.f ücellit 

"'li Rıza 

... 

Sil ~,---ıı--.
r at, zarafet 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi oJI ıu ~ h ır e ehveni yet Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet · / "' 

1:..Nf it'>< çeşitleri satar. ' t. 
'v-\ VAFLAR Çarşısı . ! ı\ / -

~umara : 34 - • 1 uı." 1 .& 'roı oıır: ô~ __ . ~J 

~u;1·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere ~alp~böbreklerr 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederleı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 
--~---------------------------------.;._~~--~..:.-~------------------~~~~~------~~~~~~--..::.....~~ 

Marsilya' da 
Cezair'li ve Somali. Orta Avıupa miiı1 

ler kavga ettiler zenesine hakim 5 
_ Marsilya, 17 ( Radyo ) - milyonluk bir 

lzvestiya, M. Hitler'in nutkunu müstehzi bir lisanla tenkid ve izah ediyor Cezair'li ve Soma'liler arasında k . 
bir mahalle kavgası olmuş uvvettır 

M H •ıı d 1 • •• ı •• •• birkaç kişi yaralanmıştır. Za· Belgrad, 17 ( Radyo) "' 

• 1 er e ıce ruya ar goruyor ve bıta birkaç kişi yakalamıştır. Zagrep'te çıkan Novosti ga· 
-----• zetesi, küçük antant konferansı · ' ? Doktrinlerden doğan hakkında neşrettiği bir b,ş· U 1 • 1 S O b • d • t • h t hf"k · makalede diyor ki: r a 1 e 1 ıry a yı a ıs 1 yormuş e (Baş/~;:, 2 7n/sa:i~:de) lu:-bi~üçıu~~:~~: 50v:i1~o;~ 

asi olup otoritelerini ve emper· • b•· 

1 b F ' •• "" •• •• d Avrupa nın müvazenesine ''Çekos ovakya'yı yıkmak ta ancayı ransa nın gogusune a- yalist g~y~leri~i üzerine isti· kimdir." 
' nad ettırdıklerı doktrini yap· ____ • --

yamak, lngı·lere zararına dünyayı paylaşmak ve ltalya ile bir mayı tercih edenler. Btı mem· Arap'lar 
ldcetler Frans .. z teşebbiisüne 

leşerek Cebelüttarıkı olmak, işte, AlmanFaşizminin hedefi!,, karşı 0 kadar güçlük çıkardı- B · J ı ı 
lar ki, Avrupa dünyasında enzın aepo arttı 

Moskova 16 (A.A) - lzves· çıkmazından çevirmek ve mu· ulusu en zalim mahrumiyetler dasındadır. M. Hitler'in yüksek milletleri birbirine kati surette ateşe verdiler . 
ti ya gazetesi [ barut deposu azzam teslihatla Almanya'nın içinde iken ekonomik refahtan sesle ve lngiltere' deki üçüncü bağlıyacak andlaşmaların mey· Kudüs l 7 (Raayo) _ lıı 
üzerinde meş'ale ] başlığı al· savaşa hazır bulunduğunu gös- bahsetmiştir . Nurenberg'te imparatorluk dostlarını hayret· dana gelmesi hala uzak bir farada, Jorko yolunda vukll 
tındaki makalesinde Nuren· termek suretile yabancı mem· ikinci dört senelik plan ilan te bırakmak suretile müstem· ihtimal olarak kalmaktadır. bulan bir müsademede AraP' 
bcrg toplantısının bir bilanço· leketleri korkutmak! edilmiştir. Dört senelik işçi leke i~teğini ila? etmesinde Halbuki Avrupada kayna- lar, bir lngiliz tayyare benıİ" 
sunu yaparak diyor ki : M. Hitler eski parolayı olan bu plan Almanya'yı ya· tereddu~ etme~ış .~iması bu şan bütün politik ihtirasları deposunu berhava etmişler' 

- Her sazından ayrı ses teyid etmiştir. Tere yağına hancı ham madde tabiiyetin· su~etle ızah ~dılebılır. büyük bir paktın şebekesi dir. Bunun tesirile Musul pet· 
çıkan Nurenberg orkestrasından değil, topa ihtiyacımız vardır. den kurtaracaktır. Nurenberg Bızzat M. Hıtler 0 kadar he· içinde bağlayıp hapsetmek rol boruları da patlamış ~I· 

iki esaslı ses tefrik edilebilir: M. Hitler delice rüyslar seri- panayırının ağırlık merkezi, yecana düştü ki yalınız Ukran· dünya sulhunu temin etmek gazlar alevin tesirile ateş a 
Memleketin dikkatini sine, Sarışın milletlerin yük· hiç şüphesiz Hitler'in ekonomi ya'yı değil, ne fazla, ne eksik için en iyi çare değil midir? mış, fakat söndürülmüştür .. 

dahilde pek le cazip olmıyan seltilmesi, iş saatının azaltılması umdesi hakkındaki beyana· Uralı ve Sibirya'yı da rüya· ispanya' da geçen hadiseler Kudüs, 16 (A.A) - Siya~ 
tablodan ve iaşe zorlukları gibi fikirler ilave etmiş ve tında değil taarruz propagan· sında görn,ekte ve Alman top· çok dikkate değer, çok tipik· davalara bakan mahkeme, bı 

-• • • + t • • rağı üzerinde bir cennet kur· tir. Ve yarın bu iç kavganın askeri yaralıyan iki Arabı 

R K d H b ' mak için bunların kendisine büyük mikyasla bir örneği idama mahkum etmiştir. omanya onsey e a eş mes e• lazım olduğu neticesine var· bütün Avrupayı sarabilir. Hal· --·•·-.. -

R ·ı l k 1 . d . . . . . · ı k maktadır. Bunun içindir ki M. buki bazı devletler, hükumet· Avusturya' dıt 
usya 1 .e an. aşm.a es e goruşu ece Hitler'in peykleri olan Göbels 1 

b J d çilerin spanyada galebe çal- (Ba. ~tara_' 1 1 inci sahifeJe.f)ı· mec urıyetınue ır ·-... - ve Rozenberg'in bu kadar taş- ması dünya sulhunu tehlikeye ,. 1 
L d Ed bl • p • k ·ı · l l getmlmcsı hakkındaki +ek 1 

lstanbul, 17 ( Radyo ) - or en, assam enın azartesı gün. mca 1 erı varmış 0 ma arına düşüreceği, diğerleri de gene· bıı 
R ·ııA ·r f k k hayret etmen1ek ı'cap eder kat'ı.· .olarak reddetm:s ".e . .si omanya mı ı çı tçi ır ası kü toplantısına iştirak edece . ral Frankonun iktidar mevki· . 1; 
katibi umumisi, partisinin ko· Böyle bir lisan beynelmilel ine gelmesi harp demek ola· teklıf ı yapanların, bir ıhtı . 

Cenevre, 17 ( Radyo ) - ı hakkında bir rapor hazırlıya· ·· b 'h" d ·· "I ·· rıka mak ak d'l bu harf! mitesindc Romanya'nın bil- munasc et tarı ın e goru muş ğ f.k . d d' l H d l r r m sa ı e ,,. 
Uluslar sosyetesi assamblesi, rak Assambleye tevdi edecek· b. d 1.r'ld' B 1 b ca ı ı rın e ır er. er ev et k t' ki b'ld' k ber hassa Rusya ile münasebette ırşey elSı ır. unun a e· 1. k" 1 l f e ı yaptı arını ı ırere . 
yarın toplanacaktır. Birçok tir. Konsey toplantısında Po· b F . . A 1 ga ıp ım 0 ursa 0 sun, za e· sinin de teşkilattan uzaklM 

bulunup anla~arak yaşamak k ra er aşızmın yegane yayı ma rin siyasi neticeleri hususunda 
b · d b ' devletler hariciye nazırları lonya Hariciye Nazırı M. Be I d ğ d ., ld ., tırılmasını istemiştir. mec urıyelin e u.unduğunu yo unnu o uya ogru o ugunu şimdiden vaziyet alıyor. En w· 

l · l d' B .. d R de bulunacak ve Dançig"' mes· l 'h 1 l A t 'd b deler söyleyerek demiştir ki; gc mış er ır. ugun e us, sanan ar müsterı o masın ar, h l h h d vus urya a ar e 
k Romen, lngiliz murahhasları elesini izah eyliyecektir. N b ' . t h .. d 1 mü im o an ci et içbir ev- kuundan korkulmaktadır. 

- Mos ova, Romanya' da uren er gın e evvur 0 u ve Jetin bu neticenin alınmasına 
komu"nizm propagandası yap· gelecektir. Habeş delegesi Assamble toplantısı Pazar sulhü bozmak temayülü, akim d B h --• •· lı', 

yar ım etmemesidir. iri alk S M • ' • pO mıyor. O sulhu bozmamak bugün Londra'dan hareket günüdür. bulunmaktadır. a aıeste nın 
d kt. F • M t · • Cenevre, 17 ( Radyo ) - K d h Ik . 1 cephesinin, diğeri asilerin ga· kit .. JS ve mevcud muahedeleri yeni- c ece ır. ransa yı . von u urmuş a amıra ının simize teşe ıJfP) 

D lb P l B k t ·1 Habeş imparatoru, uluslar b.. .. h'dd h .. l . libiyetini arzu edebilir. Pek _ den gözden geçirtmemek ta· e oş ve 0 on ur emsı ulun ı et ve te evvur erı ~l Je 
d k L d Ed · J k · b' ala! fakat, sulhu korumak için ( Baştara/ı 1 inci salıiıe ., raftarıdir. Bu sebeple, Ro- e ece ' or en pazar sosyetesı gene se reterıne ır Fransız-Sovyet yardım paktı- 011" 

ı P • ı f .. d k k sempatiler daha ileri götürül- liği izale ettiğini, Başbakanı manya'da Sovyetler nleyhine günü tayyare i e aris e ge- te gra gon erere ' onsey ve nın üzerine çöktü. Sovyet • ge' 
tahrikat yaparak onu gücen· lerek Lord Halifaksa mülaki assamble toplantılarına iştirak Çekoslovakya paktını da her memelidir. En ufak bir hata ismet lnönü'nün Londra'ya • 

1 k k · ·1 d d k H b d l muazzam tehlikeler doğurabi· l k T" k h · ·ı 8,ketl dirmek çok vahim bir hatadır. o aca ve a şam trenı ı e e e ece a eş e egasyonu· ne pahasına olursa olsun yık- ece ur eyetı ı e . li 
bl 1 d b l ] k •-· · ld f lir. İspanyol tecrübesini kapa- k 1 1 ' htıın' ---·· •. assam e top antısın a u un· nun yo a çı mar üzere o u- mak istiyor. şte Alman faşiz· müza ere er yapı ması ı 

l. 'd k k .. C • h k b'ld' · ·11 ı lı harbın içinde kendi haline b I d l spanya a i kardeş i ma uzere enevre ye are et ğunu ı ırmış ve mı et er minin sabit fikri budur. Çe· u un uğunu yazıyor ar . .....-/ 
d k · · k ] · · d terkedelim. -e ece tir. cemıyetıne arşı o an ıtıma ı· koslovakya'yı yıkabilmek' için e, 

kavgası devam e fiyor Konsey, Habeş mes'elesini nın devam ettiğini ~ilave eyle· tecrid etmek, rüvelveri Fran· • Zayi tasdiknattl t 

/ Baştara/ı 1 inci sahifede J konuşacak, sosyetenin ıslahı miştir. sa'nın göğsüne dayabilmek itizar 933 senesinde lzmir Tice;~. 
söylemişlerdir. Hergün tayya· ~·· • ·•~ için de orta Avrupada kuvvet- lisesinin orta kısmından s f 
relerle 800 kişi nakledilmek· Amele - patron i hti ıaf 1 lenmek .. Faşizm müstemleke· Yazımızın çokluğu dolayı· ğım tasdiknamem zayi oıın;,ıı 
tedir. den bahsetmekle daha şimdi- sile ( Girid Hadiseleri ) tur. Yenisini alacağıfll Jr 

Paris 16 (A.A) - ihtilalci - ----·----- dl f k k d k d l k h k .. kalJP~ 
Grevı·n, Fransa'da vahı·m ha"'~ı·seler tev. den dünyayı İngiltere zararı· a ı teri amızı oyama ı . o ayı es isinin ü mu kruvazör, Ladika vilayetinde S k J d d ·1A d 

na olarak paylaşmayı ı'stemek· ayın o uyucu arımız an özür ığını ı an e erim. 111 
Sanfernanda Bermarkist deniz / .d t es . J k k l d 
altı gemisini batırmıştır. 

Paris, 17 (Radyo) - Nu
renberg adındaki Alman kru
vazörü Laraşa gitmiştır. Ora
dan Fas'lı asker alacağı ve 
lspanya'ya getireceği söyle-
nıyor. 

lstanbul, , 17 ( Hususi ) -
Madrid hükumeti Valansiya'ya 
taşıyacaktır. San Sebastiyen'de 
450 ölünün hüviyeti tayin 
edilememiştir. Bunların ara· 
~ında F enlandiya konsolosu 
ile milislerle beraber çalışmış 
45 Fransız vardır. 

Barselona'ya 25 parça ltnl· 
yan harp gemisi geldi. 

San Sebastiyenden çekilen 
vali, karargahını Zamyadn kur 
muştur. Yeni hattı müdafaayı 
Orio ile Regal arasında kur· 
muştur. 40 bin kişilik kuvveti 
vardır. Silahları iyi, mühim· 
matı azdır. Harekatı bir bin· 
başı idare etmektedir. Hüku· 
metçiler, Talaverada bir mu· 
vaf fakiyet kazanırlarsa San Se
bastiycn üzerine mukabil ta
arruz yapacaklardır~ Asi gene· 
ral Franko ve Mola'nın şimal 
ve merkezdeki kuvvetlerinin 
300 bin kişi olduğu söyleni· 

ı e m ınaen o_r u uyor tedir. işte Avrupa'nın göbe- dileriz. 3 CÜ sınıf talebesin en 
Londra 17 (Radyo) -Fran· hadiseler tevlit etmesinden ğindc dişine kadar silahlanan • no. lu Ah~, 

sa' da amele grevi gün geçtik- endişe olunmaktadır. kampın projeleri bunlardır. J • •ı A • h b • h .. 11.:1' 
çe genişlemekte ve önüne ge- Paris, 17 (Radyo)- Amele İtalya faşizmi ile de birleşerek zmır V1 ayeti mu ase el l&'7 

çilıncz bir şekil almaktadır. patron ihtilafı halli kabil ol· Cebelüttarık'ı istihdaf etmek- • •• d•• ı•• •• d 
Amele, yeniden birçok fahri· maz bir mes'ele şekline gir· tedir. Siye MU Ur UguD en: 
kalan işgal etmiştir. Bütün te· miştir. işçiler, yüzde 20 den Bunda mukabil sovyet işçisi Mevkii Cinsi No. Bedeli sabık• 
şebbüsler neticesiz kalmıştır. yü1de 45 e kadar fazla yev· son günlerde mutad faaliyet-
Bugün M. Leon Blum'un ri· miye istemektedirler. Patron- lerile meşgul olmuştur. Mem· 
} asetinde hir toplantı daha lar. bu vaziyet karşısında bir 1eketiıniz Nurenbcrg haykır· 
yapılacaktır. anlaşma yapılmasına imkan malarından çok daha enteres-

Grevin, Fransa'da vahim görmemektedirler. san işlerle meşguldür. 
~-.-~--•ııı-•····------~~~--

yor. 
Bılbao 'dn ıaşe zorlaşmış, 

vesika usulü ihdas edilmiştir. 

Burada lrun ve San Sebestl-

ycn'<len gelen 36 bin mülteci 

vardır. 

ihtilalciler cenup cehesinde 

bir şehir ve dört batarya 

aldıklarını bildirmektedirler. 

General Franko, Fas'tan mü· 
tcmadiyen asker getirtmek· 
tedir. 

Navar Elmarkes'i asiler ta· 
rafından zaptedilıniştir. Burgos 
hükumeti neşrettiği bir karar· 
name ile, komünist ve sosya· 
listlcrin para ve emvallerinin 
müsadere edileceği bildiril· 
miştir. 

Amerika'nın Pravda gazetesi de Nuren-
berg kongresinin, Alman fa. 

Dış siyasası şistıerinin istihdaf ettiklerinden 
aykırı neticelere vardığını ya· 

Kimsenin işine zarak; 

karışmıyacak . - Almanya, dünyanın kar· 
şısına bir mutaarrız ve harpcı 

Vaşington 26 (A.A] - Dış olarak çıkmıştır. Kongrenin 
bakanı M. Hul, Amerıka'nın rejisörleri utanacak bir aka-
dış siyasası hakkındaki beya· mete uğradılar. 
natında demiştir ki : Diyor. 

- Kimsenin toprağında gö· 

zümüz yoktur. Kendimizi, Av· 

rupa'ya karşı iki Okyanos hi· 

maye ediyor. ~iğer uluslarla 

muttefik değil, dost olmak is· 

teriz. Onlarla tecim münase· 
betlerimizi muhafaza etmek 
emelimizdir. 

Londra 17 (Radyo) - Deyli 
Telgraf gazetesi, Nurenberg 
toplantılarını tefsir ederek di
yor ki : 
"- Alman diplomasisi büyük 

bir pSıkoloji hatası yapıyor. 
Milletleri korkutmaktan ziyade 
mevcut ittifaklara kuvvet ver 

mek lazımdır." 

Karşıyaka Alaybey 

iktısat sokak 

Ev 26 
Lira 
42 

ciııfl 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri "~. def'i 

gösterilen akar kiraya verilmek üzere 3 / 9 / 936 günUll pa· 
31101936 perşkmbe gününe kadar bir ay müddetle "·~ddet 
zarlık sureti]e artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin bu ınu ki' 

içindeki perşembe ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ıe 

_d_a_r_e_n_c_ü_m_e_n_i _v_il_a_y_et_e_m_ü_ra_c_a_a_tl_a_rı_. ---~ 

has tahtı" • 
lzmir Emrazı sariye 

hesi satın alma komisyonu 
hanlığından: 

bal" 

girli~ 
Yeni Asır gazetesinin 8 Eylül 936 tarih ve 9341 ve 

1 
rile 

gazetesinin 8 Eylül 936 tarih ve 795 sayılarında miktar·:ı,rt 
muvakkat teminatları gösterilerek açık eksiltme ile alınacak e~· 
ilan edilen 94 kalem ilaç ile 9000 kilo birinci ekmek aÇ~ir ,,y 
siltmelerinin bitf m tarihi olan 14 eylül 936 dan itibaren.. iİ Jı· 
içinde pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin her cumartesi gu:oıısif' 
mir emrazı sariye hastahanesinde saat 11 de toplanan 42' 
yona muvakkat teminatlarile birlikte müracaatlan. 

s 


