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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~onc şartlnrı: Sencli~i iOO. altı aylığı 490 kuruş 

~ Ucsıni illinlnr için: Mnnrif cemiyeti illinnt 
lıurosunn miiracant edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
~asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJ~AL e 
Küin Mari 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Normandi'nin rekorunu 3 
saat 3'1 dakika kırarak 
mavi kurdelayı almıştır. 

---~---=---=~~=-=-~~~~----~-~~~~~~~~~~~~-
..____Yıl : 3 - No : 789 Telefon: 2776 _ Saı;-::t Eylül 1936 . . 

~L\rşıulusal Fuar 17,30 .Da Açılac;}~a·· 
f Smet İnönü lnühim bir sö-y Nahiin yat! hi~ Asilerin Son--taarruzlar1 

' kaza geçırdı 

levle ;fuarı açacaklar .. 
da püskürtüldü 

Samajeste 8 inci Ed M•• k • • • -
vard Cuma günü utare e ıçın 2 t~raf arasında 

.. ..... 
Başvekilimiz saat 14te.şehrimize gelmiş bulu· 
~aeakla~dır. Açılma merasimi filme alınacak. 

Istanbul' da görüşmeler devam ediyormuş 
Atina 1 ( Hususi )-İngiltere . bile atılmamıştır. Kadın, ço-

Kralı 8 inci Edv.ard'ı hamil ~ cuk ihtiyarlar şehri terk ile 
olan Nahlin yatı, Selanik de- \ Fra ' 'it' l 

lzınir b .. l .. l . den b: . ~gun sayı ı gu.n errn-
Q ırını yaşıyor. Şehır, yur-
~r tarafından gelen ziya-

ıtttacarİstan' da 
l .kabine buhranı 

muhtemel 

'v· General Gömböş 
• 

1Yan llllln81 a 1 (Radyo) - Havas 
~~"'b·?1uhabirinden: General .•• o ... 
~tist şun sıhhi yazi}eti, Ma-
l'lırıırı anda bir kabine buhra
~İtııı Ykakın olduğunu tahmin 
~ t~dir. 

ckıl, Budapeşte'ye dö· 

retçilerle dolmuştur. Dün gece 
ve bu sabahki postalarla da 
binlerce kişi fuarın açılış me-

-;:asimiii°de bul7i~mak üzre gel
mişlerdir. Otellerde yer bul

(mak kabil değildir. Aile~ ev·! 
Terindeki pansiyonlar da dol-
muştur. 11 

Başvekilimiz ismet lnönü, dün 
öğleden sonra lstanbul' dan 
hareket etmişlerdir. 

Başvekilimiz, bugün saat 
14 le şehrimize gelmiş bulu
nacak ve Pasaport'ta karşıla

nacaklardır. ismet lnönü'ne 

Tayfun 
1500 kişi öldü 

T.okyo, 1 (Radyo) - Kore
nin cenubundaki tayfundan 
ölenlerin sayısı 1104 kişidir. 
468 kayıp ve 1078 yaralı 

vardır. 

nüşünde gazetecilere beyanatta 
bulunmuş, Salı günü (bugün) 
mühim hadiseler cereyan ede
ceğini söylemiştir. Gömböş'ün 
ya istifası veya uzun zaman 
iç.in mezuniyet alması muhak
kaktır. Hariciye Vekili derhal 
tayin edilecek, Harbiye Nazır· 
lığına da Başvekalet kalemi 
mahsus müdürü getirilecektir. 
Amiral Horti pugün Peşteye 

dönecektir. 

Sıhhiye Vekili Refik Saydam, 
1ktısad Vekili Celal Bay~r. 
Maliye Vekili Fuad Ağrdlı, 
Trakya umumi miifcttişi Ka· 
zım Dirik, Ankara valisi Nev
zad, Sanayi umum müdürü ve 
saylavlar refakat etmektedir
ler. Ayni vapurla yüzlerce 
lstanbul'lu da fzmir'e gele-
cektir. 

ismet İnönü, bir müddet 
Gazi konagında istirahat ede

. cekler ve saat 17,30 da pana
)1rı açacaklardır. Başvekili-

mizin panayırı aç.arken söyle
yecekleri nutka büytik ehem
miyet verilmektedir. 

Muzaffer ipek, fuarın açıl-

nıa merasimini, fuarı ve İzmi
rin birçok güzelliklerini sesli 
filme çekmek üzere arkadaş
larile birlikte şehrimize gel-
...... : .. .,;.. 'lı:;nn _..°'._;. ...... -1 •• x..-
da bir film çekilecek ve on 
gün sonra şehrimizdeki sine· 
ınalarda halka gösterilecektir. 

Gölcük'te bulunan Adliye 
vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
dün Tire' den şehrimize gel· 

nsa ya 1 ıca etmiş erdir. 
nizi açıklarında seyrederken " \ (Devamı 4 üncü sahi/ede) 
birdenbire sığ bir yere saplan- . .... (--------

mış ve kısmen zedelenmiştir. ,.,..,:••ı · Tebıı·g"" 
İngiltere Kralı Samajeste ~ ;:t.J 

Edvard, Cuma günü lstanbul- • ~ • •·- -
da bulunacaktır. lngilterenin f~\1 Parolamız, mukave. 
Ankara ateşemiliteri miralay J ~i\l\\' ~\ \ met etmek ve 
Vuds, Kral Çanakkalede kar ~ ~\ 
şılıyacak olan hey'et ile bir· ·ı· tl~ yenmektir ! 
likte bulunacaktır . l ' it\ Madrid, 1 (Radyo) - Hü-

r ' 1 ıı, -.. kumetin resmi tebliğidir: 
Dil Kurultayı Bir lspangol kızı, otomobi- "Çarpışmalar Estruyer'de 

D
... . . . linin üzerinde ölü kafası şiddet kesbetmiştir. Asiler, 
un mesaısını taşıyor modern malzeme ile müceh· 

bitirdi Bayon 1 (Radvo) - Fransız hez ve son sistem tayyare· 
J'and ) h d d l lere maliktirler. Milisler şim-İstanbul, 1 ( Hususi ) - arma arı, u u a ge en 
b • 1 .. · k'f 1 diye kadar mukavemet et-Üçüncü Dil Kurultayı dün ır eııyonerı tev ı etmiş erdir. 
Firar" k .. ·· d b mişlerdir. Endüleste' de ayni mesaisini bitirmiştir. Rapor- 1 as er, uç gun en eri 

ld b şiddetli muharebeler olmuş-
lar okunmus, yeni "ıdare he- aç 0 uğunu, unun için kaç- F k . tur. a at kat'i bir netice 
Yeti seçilınis, Maarif Vekili tığını söylemiştir. Bu nefer, l 

l a ınamamıştır. Diğer cephe-
bir. nutuk söyleyerek kurul- 1 runun 4 bin kişilik muhasır ı d f k f k er e u a -te e ·çarpışmalar 
byı !lelamlamış ve ürüncü 1 kuvvet tarafından muhasarip olmuştur. Madrid'e atılan 
01 Kul oıTaJ ıT.... . ..... t' ..... ~·o·--· 1 fa~fasının 8Jdü-g" ünü b·ıldı'rmı'ş-
bildirmiştir. binasına düşmüş ve hasarat \._ .)1 tir · yapmıştır. Asiler, Madrid'e 
Fransız bandırah ProvidansJ Enday l (Radyo) - Asile· vaki hava taarruzundan bir 

· h-k" t k ti · 1 ' netice elde edemedikleri hal· vapuru ile 50 kadar Fransız rın, u ume uvve erı run u 
seyyahı gelmiştir. Bunlarda dört saat zarfında terketmez· de, halkın !manevi kuvvetini 

Panayırın açılış töreninde bu- lerse, şehri imha edecekleri kırmak için bombardM'tlana 
miştir. lunacaklardır. hakkındaki notası bir blöf devam etmektedirler. 

Bu sabah limanımıza gelen olarak telal<ki edilmektedir. Parolamız şudur: Muka· 
----------~----. __ .., ____________ _ 

Tan gazetesinin şiddetli makalesi Sabahın saat sekizi olduğu vemet etmek ve yenmek!" 
halde lrun'a bir top mermisi \....-----------~ 

M 1. · Al lmpara ( " USSO ini, ~a!1 .. .. , \.. (Ulusal Birlik) e Göre 1 
toru Kayser gıbı soluyor! 8 h k h .. 1 • 'd ..1 
,, . - - . .. / d.k aş a anımız ugun zmır e 

8 mılyon askere dayanarak soz söy e r ismet İnönü'nü bugün bekliyoruz. Saçlarını memleket uğrun· 
ten sonra sulhtan bahsetmet gülünçtür,, da ağartan büyük başvekil, her gelişinde bu şehirin bi~ işine 

' el atmış, burada halkın gözle görüp elle yokladığı bir fayda, 

M. Mussolini 
Paris l (Radyo) - ( Tan ) ltalya'nın, icabında silah altı-

gazctesi, Sinyor Mussolinin na alabileceğinden bahseyle-
son nutkundan bahisle yazdı- diği sekiz milyon askere da-
ğı bir makalede, ~ulhun pa· yanarak söz söyliyecektir. 
muk ipliğile bağlı olduğunu . 

M 1. ·• · .. l · d Bu vazıyet karşısında sulh-ve usso mı nın soy evın en . .. .. 
hasıl olan neticenin memnuni· tan bahsetmek, haylı gulunç 
yet bahşolmadığını kaydettik- birşey olur. 
ten sonra diyor ki: Mussolini'nin sözleri, 1914 

- Mussolini, bundan son· tarihinde Almanya imparatoru 
ra daima elde silah olduğu Kayser'in savurduğu sözlere 
halde karşımıza çıkacak ve pek benziyor. 

bir eser bırakmıştır. 

Fuarın temelinde, onun düşünce ve alın teri vardır. İzmir 
belediyesi bu işe atılırken, Başbakan, hem fzmir'i, hem de 
modern Türk iktısadiyatını saran ihtiyaçları, düşünmüş, ona 
el uzatmış, bütün yardım ve alakayı göstermiştir. 

Bugün de, yangın yerinde yükselen yeni fuarı bizzat açarken 
bize hükumetin en büyük bir siması olarak düşündükler'.İni an
latacaktır. ismet lnönü, mes'uliyet sandalyasında başvekilliğiu 
bütün hasletlerini taşıyarak daima hamle yapmış, daima en kısa 
yoldan en büyük işlere atılmış ve bunları yaparken milletin 
ruhiyatını, temayüllerini de beraberinde sürüklemek saadetine 
ermiştir. Zamanı gelince, muğlak ve bulanık hadiselerin orta· 
lığa yaydığı havaya karşı kendi kuvvetine iman eden bir hü
kumet şefi olarak derhal söz söylemiş, cemiyeti tutan mane· 
viyatı beslemiştir. 

Onda bir hükumet adamında bulunması icap eden halk 
sevgisi, memleket sevgisi, mes'uliyet ve iş sevgisi gibi haslet· 
ler, emsalinden çok yüksektir. 

Fuarda da bu sevginin bir ifade ve tesiri vardır. Bekledi· 
ğimiz büyük faydaların, şehir namına, memleket iktisadiyatı 
namına, tahakkuk edeceğine kuvvetle kaniiz. Her ekilen to
hum, bu toprakta mutlaka randımanını vermiştir. Evvelce de 
yazdığımız gibi fuarı bir lüks olarak değil, müsbet bir ı eser 
olarak, faydalarını idrak edeceğimiz ve yeni iktisadi ihtiyaçla
rımızın zaruri gösterdiği bir muessese olarak düşünü-
yoruz. 

• * * Başbakanımıza ve arkadaşlarına bu sütunlarda: 
- Hoş geldiniz, uğur getirdiniz 
derken, lzmir'in hissiyatını ifade ettiğimize kani bulunuyoruz. 

... . 



1 E lül 936 
S h'f 2 (Ulusal Birlik) _ Y 

a ıe -•'' • • • • '\ Irak Kralı yakında Tahran'a gidecek 
. 1 l Tarıhtekı garıp 1 At t•• k) d. e insan Kolu Yıyen er •• vak'atar , Kud~s'te halk (~aşasın ~ ur.. . .•.Y 

Bir Bahriyelinin Başından Geçen fo.an• Mako Kcmme<i•h bagırdı ve rurk bayragını optu 
Korkunç_ 

4 
Maceralar .1 Fahişeler ve Kudüs'lü bir genç, (Bizi Türk milletini ve Atatürk'ü sevmek· 
Bu gürültüyü biraz sonra dört papazlar ten kimse menedemez.)Diyor.Antakyada ezanTürkfe o.k~nac~k Ben hayretten hiçbir şey 

söyliyemiyordum. Zavallı arka
daşım sözüne devam ederek: 

- Çok değiştim, değil 
mi? Ne susuyorsun, yoksa 
dilini mi yuttun? Ben vazıye
timi bilmiyor muyum; sanki? 
fakat ne çare, başa gelen çe· 
kilir. insan oğlunun alışmıya· 
cağı sanki ne vardır? Maama· 
fih bu akşam bize geldiğin 
için çok iyi hareket ettin. Bu 
akşam çok eğleneceğiz. , Biz 
zaten onlardan başkasile mü
nasebet tutmuyoruz. Bu bir 
izzeti nefis mes' elesidirl Hiz
metçi de kullanmıyoruz. Sen 
beni masadan yere indir? Ben 
simokinimi giymeğe gidece· 
ğiml Dedi ve çenkellerile aca
yıp hareketler yaparak dört 
tekerlekli arabasını yürüttü ve 

gitti! 
Bu sırada genç ve güzel 

kadın salona girdi, geçen se· 
ne gördüğüm zamandaki gibi 
suvare elbisesi giymişti. Beni 
görünce büyük bir telaşa uğ
radığını saklıyamıyarak ve bo· 
ğuk bir sesle: 

"- Ah.. Dedi. Nihayet 
inad ettiniz, geldiniz ha .. Mi· 
şel kaptan bu hareketinizld 
çok büyük bir hata ettiniz. 
Sizi bilhassa bu akşam buraya 
gelmekten şiddetle menetmiş· 
tim. Bazı herkese benzemez 
misafirlerimiz var, bunlar çok 
gürültücü odamlardır. Maama
fih, her ne ise .. Yalnız, sizden 

1 • • 1 v. 

oana erKence gıdeceğınızı ol-
sun vadediniz ... 

"Güzel madamın bu sözle-

rine hiçbir mana veremedimj 

ne demek istiyordu böyle?. 

Bir misafire söylenen bu söz

lerin hakiki manasını anla· 

maktaki güçlüğü sizde takdir 

edersiniz, sanıyorum. Ben, 

biraz da şaşırmış vaziyette: 
"- Evet, dedim. Size söz 

veriyorum ki, buradan erken 
gideceğim. Yalnız sizden be
nim de bir ricam var: Dostum 
Jerar kaptanı bu hale getiren 
hadise veya kazayı bana söy
ler misiniz?. Buna çok merak 
ediyorum .. 

"- Hiç.. Hiçbir şey .. Ne 
bileyim ben?. Böyle olmuş, 
amma neden olmuş.. Bilmi-
yorum ... 

- Nasıl hiç birşey .. Nasıl 
bilmiyorsunuz? Kocanızı el ve 
ayaklarından, kol ve bacakla
rından tamamile mahrum bı
rakan hadiseyi bilmiyor mu
sunuz? Bu felaketin izdivacı
nızdan sonra olduğuna eminim 

- Hayır müsyü, hayır! ben 
Jcrar kaptanı bu şekilde zevç 
olarak aldım. Ah .. beni ma· 
zur görünüz; misafirlerim gel
meğeI başladılar. Kocam da 
smokinini giymesine yardım 
etmeliyim . 

Gene kahkahalar başladı. Mi
şel Kaptanın arkadaşları birer 
bardak şarap daha yuvarladı
lar. içlerinden birisi: 

- Mişel kaptan .. Tam Mar
silyalısın. Rekor sende! fakat 
masal cidden hoş.. Hele de· 
vam eti dedi . , 

Mişel tekrar söze başladı: 
- Madam acele ile yanım

dan çekildi. Bu sırada "cık! .. 

cıkl" Sesleri taşlıkta duyuldu! 

tekerlikli arabacıklarda dört 1200 senelerinde Salzburg- Berut, (Hususi muhabirimiz- fını sararak: nanlardan bırısı, ıstıcvap . e ı· 
tane kolsuz ve bacaksız ada- da bir tek kadın ile yaşayan den) _ Bağdad'dan gelen "Yaşasıa Atatük, yaşasın lirken şu sözleri söylemiştir: 
mm gorunmesi takip etti. pap&zlara evliya diye bakar· haberlere göre, fran şehinşa- Türkiye,, diye haykırmışlardır. - " Biz, senelerce Türk 
Onlar bana hayretle baktılar. lardı. hının davetini kabul eden Irak Nümayişçilerden birkaç kişi idaresinde yaşadık. Bu kardeş 
Faka- benim hayret\min ne B 1 h · k s Hein k d T h ' d b l bb d · h k a şe rı pes opo u • kralı Gazi, ya m a a ran a otomobilin önün e u unan millete muha et aıma a • 
kadar fazla olduX-... nu söyle· · h (1213 1238) -1.. ··nde k l · 0 ... ne · 0 umu gidecek ve birkaç gün a a- Türk bayrağını öpmüşler, yüz- kımızdır. Bizi, Türk milletint 
meğe lüzum yoktur\ yirmi tane babasız çocuk caktır. Irak kralına, başvekil h. 

Bu sade gövdeden ibaret k I lerine sürmüşlerdir. ve Atatürk'ü sevmekten ıç 
hıra mıştır. de refakat edecektir. ki dev· Hükumet ricali, halkın bu 

misafirlerin dördü de resmi 1281 senesi 6 eylil\ünde let reisinin şark misakı için kimse menedemez." 
elbl.selerı'n"ı gı·ymişler . d"l nümayişine hiddetlenmiş ve Antakya ve İskenderun' da suvare kendi yerine tayın e ı en ·· ·· l ki ·· I b goruşme er yapaca arı soy e· tezahüratçı gençlerden azı- t 

idil adamı öldüren Lüttich pesko· nıyor . . l d. da Türkiye lehine tezahüra 
l kl · · b. · tarını isticvap ettırmış er ır. 

Birisi altın göz Ü erını ır posu Heinrich ise 61 tane Berut, (Hususi) _ Antakya· d b ı yapılmaktadır. 
d 

b Bu gençler arasın a u u· _ 
patlıcanı an ıran urnunun çocuğa malikti. dan gelen bir haberde, pek - •-- k 
üzerine yerleştirmişti. On birinci asırda Bamberg yakında Antakya'da Türkçe c e b•ırı·ıgv •ıne artı 

Dördü de beni çengelleri katedralı ruhani heyeti baş ı enevr ezan okunmağa baş anacağı 
ile selamladılar. Bunların el rahibeye ihtar yazarak, rahi- bildirilmektedir. Bu haber, k• •nan m ıyor 
Ve kol "azı.fesini bu acayip b 1 . • k t .. d yaşattı)(,, 1 mse 1 ~ e erını sı ın ı ıçın e o' Antakya'lılar arasında mem-
çengeller götüyorlardı. Ve için bunların maişetlerini ınua- nuniyet uyandırmıştır. • d- } tl ~ 
benden Jerar kaptanın nere· şakalar tesis edeerek temine Bu··tu·· 0 orta Avrupa ev e e.1 ~ 
de olduğunu olduğunu sor· mecbur kaldıklarını, bunun Berut, (Hususi muhabirmiz- k} ? 
dular. Ben de, Jerar'ın simo- doğru olmadığını söylemiştir. den) - Kudüs'ten bura gaze- Almanya ile birleşece er m.~}' 
kinini giymekte olduğunu ve "'* * telerine verilen haberlere gö- laşma devletlerinin - hiç şuı 
madam Jerar'ın da sıhhat ve Pederasti on birinci asırda re, Filistin' de Türkiye lehine Le Journal' dan he edilıniyen tesanütlerioe 

ld ·· l d' .. · 1 l "Oynanan oyun harp ve t 
afiyette o uğunu soy e ım. lngiltere' de fevkalade ilerle- numayış er yapı mıştır. k b' rag" men - Almanya ve Sov)'e 

M d J 
'd ı b h tti G h ft H f .d sulh oyunundan baş a ırşey 1 .. b t\er-

a am erar an a se • mı'ştı'r. Aşag" 1 yukarı her kiba- eçen a a ay aya gı en 'd T h • Rusva ile o an munase e 
b d .. k l değil. Dantzig en asc en e ı d ğim zaman u ort o ve l ve birkaç gün sonra Kudüs'e l d • de:- görüşleri başka başka ır· 

d h f b. rın genç bir uşağı bu unm~sı kadar, Viyana' dan Mama Y ye ı r 
bacaksız insan a tu a ır avdet eden Türk konsolusu, d b lstatuko taraflarlan devlet c 
hall·n vukuunu hisseder gibi adetti. Bu ahlaksızlığın şid- . d k l h kadar Avrupa'nın ört uca- ,8• ıstasyon an onso os aneye f l d" ·1 · lüzumu olan birleşmeye ) 
ıd Al .. l"kl" d d tl •· h tt d'r' dı'rı' ğına barut ıçı arı ızı mış ı .• e o um. tın goz u u a am, e e men ı, a a 1 ı giderken, halk, sokaklarda naşmaktan çok uzaktırrltr " 

h b . l b 1 .. duruyor. Kıvılcımı çıkarmak cı 
oldukça hım, ım ır ses e: yakılmak cezası i e önune toplanmış ve otomobilin etra· 1 nihayet, eskiden muhafaza 

- Siz de hiç şüphesiz Je- . kundakçının elinde. Bu kıvı - d .. . }aO 

rar kaptanın en kıymet i dost- tamamen geç~:miştır. - Gürcistan' da cım da bütün Avrupa'yı ~lokun e.n ~~vv~~~ina~e~ro di· 

}arından birisisinizl Dedi. 1240 senelerinde ölen Ja- ateşe vermeğe kafidir. ransa şım ı sa 
Ve cevap almağa lüzum Yeni çay fabrikaları Elinize bir harita alın ve rektir. 

ques de Vitry Paris şehrini G Almanya'nın en fazla tehdit Şimdi cumhur reisi Benes::~ 
görmeden hepsi birden: ürcistan ,'çay fabrikaları "h. 11<>1 

tasvir ederken bir yerde şöy- ettı'ği memleketi arayın. Bula- nutkundaki en mu ım 
Affedersiniz dediler. bu yıl iptidai madde olarak l b'l' · M Be-

le yazar: 20 l k 1 cag" ınız memleket Çekoslo· noktayı an ıya ı ırız. 'so·'· Hayretimizi :görmekle siz de mi yon i o çay yaprağı l k • " 
hayret içinde kaldınız. Fakat Fahişeler sokaklardan geçen istimal edecek ve mühtelif vakya'dır. nes, Çekos ova yanın b·r 

Papazları kollarından çekerek k 1 d Sonra bir de Çekoslo akya yeller birliği ile çok sıkı d:. 
hayretimizin sebebi vardır; a ite ~n 4,500 ton çay imal b d b l d ~ red " 

,..u.ın .. a..; .. r .. azı .. oı.l_m,_ı_y..Ja.n ol"u·r-sa .. a .• r .. · ,. ' .. . -··-··- .,.:.,:n;n c:folerini oku- ra ıta a u un u unu . İP 
adam olan j~rar kapt~n, ~v· o Çay zeriyatının aldığı ge· yun. B. Benes Zeleny Brod'da derek: "Komünist siyasetıll 
lenirken bize mühim vaitlerde kasından nefretle Pederast di- nişlik üzerine, Gürcistan'ın söylediğ' nutkunda şöyle diyor: Avrupa' da bir aleti olmadık,. 
bulunmuştu. Bu vaitlere göre 

Jerar kaptan kırda ve tenha 

bir yerde bir yerde bir mes-

ken tutacak, zevcesile burada 

yalnız başına oturacak ve 

bizden başka hiçbir kimseyi 

misafir kabul etmiyecekti. 

Cesur arkadaşımız, büyük bir 

istekle kol ve becaklarından 

vazgeçmiş idi. Zevcesini de 

zevceliğe aynı istek ile kabul 
etmiştir. Demek oluyor ki 
dostumuzun kollu ve bacaklı 
dostları hala varmış.. Oh .. 
Daha iyi .. 

Biraz sustular ve gene hep 
bir ağızdan: 

- Oh.. Daha iyi.. Daha 
iyi!. Diye bağrıştılar. 

- Arkası t1ar . -----------
Dördüncü Sov
yet tiyatro fes

ti vali 
Dördüncü Sovyet tiyatro 

festivali, Moskova'da 1 Eylül· 
de uçılacaktır. 

Hazırlanan programlara ve 
bu hususta verilen malumata 
göre, 1936 festivali diğerle· 

rinden daha revnaklı olacak 
ve, evvelce olduğu gibi yalnız 
bir şehirde değil. Fakat Sov· 
yetler birliğinin iki büyük 
şehrinde, Moskova ile Lenin
grad 'da cereyan edecektir. 

Festival programında eski 
tiyatro sanatına olduğu kadar 
yeni tiyatro cereyanlarına da 
yer ayrılmıştır. Festival için 
gelenler, Meyerhold tiyatro
sunda "fazla zeki olmak fela
kşti,, komedisini, Vahtakgov 

ye bağırırlardı. Çünkü bu illet muhtelif mmtakalarında yeni- ":Prag hükumetinin siyaseti dedi. Bu, Belgradı ve Bü~e~ 
0 kadar yayılmıştı ki, bir ta· den dört fabrikanın daha ya- daima milletler Cemiyetine, şi teskin edebilecek bir 

5~~ 
pılması ~kararlastınlmıştır. Bu küçük anlaşmaya ve istatuko dür. Çünkü Yugoslavya 

1 
e 

kını kibarlar bu adetleri olma . tar 
fabrikalardan biri yılda 1 mil· taraftarı devletlere dayanır.,, Romanya Çek-Sovyet an 

dığını ispat için iki üç metres k.l D F k · · h d k k d ymuşlard1 • yon ı o çay, diğer ikisi yılda oğru. a at reısıcum ur masm an or u u . 
tutarlardı · beşer yüz bin kilo çay ve Benesin söyliyemediği birşcy Bu sözler, Berlin'in işitınes•., 

* * • dördüncüsü de 250 bin kilo var: Cenevre birliğine artık için de söylenilmiştir. Ahn3PY 
Ayni kitabta Pariste bazı çay çıkaracaktır. kimse inanmıyor; Kuçük an- haklı olarak, Bolşevik tehlike· .. 

evlerin üst katmda mektep 

ve alt katında umumhane bu

lunduğu yazılıdır. Yukarda pa· 

pazlar ders okuturken aşağıda 

fahişeler yoldan adam çevirir· 

lermiş. 

• 
# * • 

1394 senesinde Frankfurt'ta 
toplanan Rayştag esnasında 
şehirde 800 den fazla fahişe 

1 
sını haber vermekten geri kalı~ 

zmir Emrazı sariye hasta- yor. Fakat Almanya bunu hll 

h • b h k• li • d açmak için bir vesile ittitıııt 
anesı 8Ş e lDl ğlll en; etmek istiyor Bunda ise o ı.:ıı· 

Hastahanemizin 936 mali yılına ait 9 aylık ihtiyacından hakkı yoktur. ~ 
miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatları aşağıda M. Benes, Alman - çe ~ 
yazılı ilaç ve ekmek 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul- münasebetleri üzerinde v~rı 

ı ki ' ) ısrar ett'ı. Bu 'ık'ı memleket• . muştur. ste ı er şartnameleri her gün hastahane başhekimli-
ğinden alıp okuyabilir. Eksiltme 4 Eylül 636 cuma günü saat birbiri!~ pek iyi anlaşabilec;, 
11 de Tepecikte Fınrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. ğini söyledi. Bu anlaş~ıı ;I 
Muvakkat teminatlarını nakit veya kıymetli evrak olarak vere- kolaylaştırabilecek bir aıflıı· 

birikmişti. ceklerin eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatırmalan olarak da Paris'le Berlin aJ ıı· 
(Devamı var) , lazımdır. 15 21 2? 1 7 sında bir anlaşma hasıl olf11 

tiyatrosunda " aristokratlar ., Teminat Tahmin edilen Miktarı Cinsi sını temenni etti. ~tJ 
piyesini, Moskova akademik Fiat Bununla Lokarno Paktının de· 

Lira Kr. Lira Kr. rulması temenni ediliyor ,,. 
sanat tiyatrosunda T olstoyun ç kO"' 

h 69 19 922 50 9000 k·ılo Ekmek mcktir. Aksi takdirde e ,. 
meş ur eserinden muktebes k de' 
" basübadelmevt ,, , piyesini, 162 64 2169 26 94 kalem ilaç lovakya ve daha baş 8 p.1· 
devlet tiyatrosunda •An der· ,ili lllllll lll llllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llll llllllll:rfl~. :~:;. d.~•e t~~:~~= k~i;i' .-ı 
sen'in hikayeleri,, ni, Lenin- ~ de~•' 
grad 'opera ve Balet tiyatro- ; Türk Hava Kurumu = Bunda hakları yok ete 

- çünkü insan durabilen birŞ 
sunda "Bahçesaray çeşmesi.. - B •• •• k p• - ştıf Uyu lyangosu --- dayanmak ister. Almanya 
balesini, Leningrad küçük ope· = 
rasında " Sakin Don " isimli - maz bir kuvvet gösteriyo~~o 
yeni Sovyet operasını, Mos· = 21 inci tertib biletleri satılıyor - Eski dostlarını edinmek 

1

1151 

kova büyük akademik tiyatro· -- Sinci keşide 11-9-936 dadır - Fransanın da kuvvetli olf11 
sunda da " lvgen Onegin ,, lazımdır. 
klasik Rus opeıasını seyrede- :Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat=. ---·· 'd 
ceklerdir. 20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000- Balıkesir e 

Geçen seneki üçüncü fes- - l l k k [ - D f • cıf ttf 
tivale yabancı memleketlerden ve 1 o ,000 ira ık büyü i ramiye er e ıne arayı l ( 
300 kişi iştirak etmişti. Bu de Vardır. - birşey bulamadı ~tı 
sene be§yüzden fazla yabancı B ·ı tl h ••k ~ t .. .. J k • d • = Balıkesir (Hususi)- lırrı rıcl 
ziyaretçi beklenmektedir. Bun- = l e er U ume onunue l ı-= mahallesinden izzet, yorg~rıil'I 
lar arasında tiyatro ve san'at =rektörlük gişesinde Ve bif 'ıimum_~ Hakkı ve müskiratçı Nur~Jııf1 
aleminde çok iyi tanınmış bü· Çamlık mcvkiinde yaptı tııf· 
yük şahsiyetler vardır. Grup bayilerde satılır = ~afriyat şimdilik du.r~u~0ytı~ 
~::~~~u~~len ziyaretçiler de ~;llllUIUllll llllllllllllllllllllllllUlllll lllllllll lllllll lllllllll lllJll 11111111111111111~ ?.6e::~ ~·~;;d :~~;far. 

d 

b 
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J~•iiiiiıK~AiiYEiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiaiiiisiiiia/iiii;''ı'o~li~· vı:!·~e=r~v=e:---:ş:T:ü- Fratelli Sper·ı, ,_l_z_m_ı.-rr..Y~u.-· n-=-M--n-s_u_c_a_t_ı_, 
\: .. _ .... iiliiil~Y-ı_k_ık_s_a_ra_y_ı_n____ rekası Limited co Vapur Acen-

vapur acentası tası Türk A. etinin . Böyle bir ricayı, misafirci-
11ki ile meşhur olan Türk 
~Yinin reddetmesine imkan 
Yoktu; bunun için bey, elinde 
büyük meş'ale olan muhafız 
~bsınm arkasından gelerek 
'tpıyı kendisi açmış ve görü
~İişleri o kadar iyi olmıyan 
f~kat yağmur ile bu hale gel
~~kleri sanılan bir sürü süvari 
~şısında bulundu. 

Süvariler, hiçbir şey söyle
llleden sarayın büyük kapısın
~ln geçerek avluya girmişler 

kat hepsi de içeri girdikten 
~nra biranda atlarından at
•ınışlar, silahlarını çekmişler, 
'-rayda ne kadar hademe, 
qker varsa bağlamışlardı! 

.Bunlar, hiç şüphesiz hara· 
~ıler veya celalilerden hain 
it sürü idi ve bu usul de 

0 
larnanlar muvaffakiyet ve

~~ bir baskın ve harp hilesi 
ı .. 

* • • Zavallı bey, iyi kalpli ve rk cesur olmasına rağmen 
hu neticeyi görünce, artık 
tıı.et Şeyin mahvolduğuna hük
k etmiş, hemen kızının yanına 

b
0fırak, hayatı ile namusunu •• katı olsun pahalıya satmağa 

~ tar vermişti. Fakat zan ve 
~~id ettiğinden çok az zaman 
~1ndc silahsız kalmış idi. 
~~~disini de maiyeti adamları 
b 1 kuvvetli bir iple sım-sıkı 
•ılarn ışlard ı. 

tıı. u suretle, çete saraya ta
te~~ile hakim olmuş, çetenin 
k/81 hain ve korkunç gözlerini 
y 'l>ıştırarak etrafına bakını-
Ot \'e h . l . . . 

Yo k azme erın yerını soru· 
Ilı t en, gözüne sedd kakmalı 
İçi~ Üzerindeki altın kupa 

ilde d h "l ·ı· · İd· uran ına ut gu ı ışmış 

~ Büyük bir hayretle: 
fiil Bu mevsimde böyle bir 
de ··. Hakikaten şaşılacak şey! 

lrıış ve sonra beye dönerek 
bu~ Bay bu çiçeği nereden 

8 
unuz? diye sormuştu, 

&uaı~htsız bay, çete reisinin 
~ ıne doğrudan doğruya 
'"'ap 

serbest bırakılmasını, çalınan 
her şeyin iadesini emretmiş 

idi. 
Çete reisinin bu emri saray 

halkı kadar haydutların da 
hayreti harşısında yerine geti
rilirken, zalim haydud beye: 

- F atuşka yalan söyleme
miştir beyJ işte sizi ölüm 
uçurumunun ta kenarında bile 
kurtarıyor. O kadın, idamdan 
kurtardığınız kadın.. Benim 
anamdıl 
Demiş ve eğilerek beyin 

elini öpmüştü. 
Ve .. Başka birşey söyleme

den, fırtınanın, yağmurun 
hala bütün şiddetile devamına 
rağmen adamlarile beraber 
çekilip gitmişti. 

Bini 
Vedi Fikret 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& · Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

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

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"ART AA,, vapuru 5 eylülde 
bekleiıiyor, 9 eylüle kadar 
ANVERS, ROTTERDA'M, 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlara için yük alacaktır. 

"PLANET" vapuru 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HA~BURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA" motörü 24 ey
lülde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE (D/S. A/S. 

'A Vermemiş, yalnız: 
Diy h .. F atuşka! Beni aldattın! · 
N tnırıldanmışbr.. 

}'u aydut bu tuhaf ismi du
llta birden: 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 22 

ltıı~ ~e. ded~iz?. Fatuşka 
edınız? Diye sormuştu. 

~: Evet. Fatuşka, dedim. 
tJırı onu idamdan kurtardı· 
~ka zarnan. bana leşekkiir 
"etcf· tnında bu gülün fidanını 
S\ra 

1
' Ve bu çiçek benim, 

tcbı~rn ve ailemin her türlü · 
d .. 

1 
elerden maruz kalacağını .. ~ 

tırı Ylcdi. Halbuki falc1 ka-
~i~n bYalan söylediği, işte bi· 
~i~d u andaki acınacak hali-

cn belli. 

* Zaı· *"' dcııb·ırn ve hain haydutta bir· 
bit hırc tuhaf ve beklenmez 

ağustosta bekleniyor, 24 ağus· 
tosa kadar ISKENDERIYE, 
ROUEN, Le HAVRE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul edecektir. 

"BANADORUS,, motörü 20 
eylülde bekleniyor, 25 eylüle 
kadar Le HAVRE, DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları iç.in yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR ,, vapuru 2 
eylülde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 

I ve GALA TZ aktarması olarak 

Pasport yolcu salonu kar- ROY AL NEERLANDAIS J.falkapIDar k ma~ f abrikaSI 
şısında Lekol Riz binasında KUMPANYASI "$ 

no. 168 Tel. 2443 "ORESTES" vapuru elyevm Tarafından mevsiin dolayısile yeni 
limanımızda olup 4 eylülde 

Not: Vurut tarihleri ve va- ANVERS • ROTTERDAM • çıkardığı kumaşlar: 
purların isimleri üzerine deği· AMSTERDAM ve HAMBURG Sagv lam 
şikliklerden mesuliyet kabul limanları için yük alacaktır. 
edilmez. "GANYMEDES., vapuru 10 

THE ELLERMAN LINES LTD. eylülde gelip 14 eylülde AN- Zarit 
" OPORTO .. vapuru 15 VERS, ROTTERDAM, AMS-

ağustos 1936 LONDRA ve TERDAM ve HAMBURG Ve ucuzdur 
ANVERS'ten gelip yük boşal- limanlan için yük alacaktır. 

tacvktır. "HERCULES,, vapuru 3 ey- Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mnmulatı tercih ediniz 
lülde gelip ayni gün yükünü 

"FLAMINIAN,. vapuru ağus· tahliyeden sonra BURGAS, 
tos sonunda LIVERPOOL ve VARNA ve KÖSTENCE li
SWENSEA' dan gelip yük bo- mantarı için yük alacaktır. 

Satış Yerleri 
şaltacaktır. "HERCULES" vapuru 19 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE eylülde beklenmekte olup 24 

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

"SAMOS,, vapuru 23 ağus- eylülde ANVERS, ROTTER· 
tos 1936 bekleniyor. HAM- DAM, AMSTERDAM, AMS
BURG BREMEN ve AN- TERDAM ve HAMBURG 

Mimar Ke'!'-alettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMiR Oğlu • 

VERS'ten gelip yük boşalta- limanları için yük alacaktır. 
caktır. "TRiTON.. vapuru 30 ey-

,_ ~ 

......... 111!11~ ......... 

Doktor 1 

\İkinci Beyler Sokağı No. 68 

mütehassısı 

1 ! Telefon 3452 • .. 
Mücellit 

Ali Rıza . 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• BELGRAD, NOVlSAD, KO-
MARNO, BUDAPEST, Vl
y ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir· 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

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

JOHNSON WERREN 
LiNES Ltd. 

LIVDRPOOL 
'' JESSMORE,, vapuru Lİ

VERPUL ve ANVERS'ten yük 
getirerek tahliye etmiş ve 
gitmiştir . 

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

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 2008 ... 

. . . ' ·:·· .; . , tr!,. =-,..~· -~":~ ·.j.! . , ...... : . t· , .. ·.:~ ~·.,~~. 

lülde gelip 5 birinciteşrinde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG IZMIR 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND ,, motörü 

28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'dc Halkapınardadırr. 

" BIRKALAND " motörü 
14 eylüld~ beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE-

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 

BURG, OSLO ve ISKANDI- TERDAM ve HAMBURG 
NA VY A limanları için yük limanları için yük alacaktır. 
alacaktır. "SARMACJA,. motörü 20 

"HEMLAND,, motörü 29 eylülde gelip DUNKERG, 
eylülde ROTTERDAM, HAM- ANVERS, DANTZIG ve 
BURG, BREMEN, DANTZJG, GDYNIA limanları için yük 
GDYNIA, GOTEBURG OS- alacaktır. 
LO ve ISKANDINAVY A li- ilandaki hareket tarihleri le 
manları için yük alacaktır. navlonlardaki değişikliklerden 

EGLUGA POLSKA acente mesuliyet kabul etmez. 
"LEWANT,, motörü 1 ey· Daha fazla tafsilat almak 

lülde gelip· 5 eylülde AN· için ikinci Kordonda Tahmil 
VERS, ROTTERDAM, AMS- ve Tahliye binası arkasında ____ ....;._ ______________ ......; ________ __ 

• 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
iç.in Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

FRATELU SPERCO acenta
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

.. 

~lal hasıl olmuştu. 
11c f ~na ateşler saçarak, hırs ~~~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!~!!!!!!!!i!!!!!~~ • 
lct 'tıl, fırıl dönen kanlı göz- BAŞDURAK 
du~ sanki biranda sönmüş, Hamdı· Nu··zhet () uş, kalmıştı!. . 
~~ ~~lim adamı derin ve 

"'c b?
1
u bir düşiince kaplamış Sıhhat Eczanesı· ~ 

bit ~ .. aralık, çok az süren ""' 
~ld Uşünceden sonra başını yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet / 

ltl?ıış· ~ / ' fi · çeşitleri satar. .. 
lal\ 8 .. ayır bey .. Fatuşka ya-9=:' -*. 1 1 _j r , l 
'd, 

0Y1ernemiştir. Demiş, ve i /. _, .&ırCIOi DA" ' ' .o.tı 
'71lılarına saray halkının - :;]1- / · -
~-~ • ş h Tesiritabii,eşsizbirmüshildir.Okadarzararsızdırkigebelerekalp,~öbreklerı "rJeD a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara~bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Osmanlı Tarihinde 

T\ ı · . b. ., • "h b 1 k d N , k 1 k Ciirid Hadiseleri roç ,ı, yenı ır ı tıcaga u uncaya a ar orveç te a aca .. _ 11 _ 

lzvestiya başmuharriri Radek, Buharin ve daha Sü~bül a~anın rü~ası ~or~u~ 
bazı kimseler dün -~~~e tevkif edildiler ~!~r i~~~y~:~~,:aJ~~;~:~~g~=~~~~ 

Tas ajansı; Berlin'den verilen ve Sovyet askerleri ile köylü arasında v. 
fakat paradan sakınmazsak -Bu ilan üzerine Mekke ~ 

kanlı çarpışmalar olduğu hakkındaki haberleri . tekzip ediyor belki iki haftaya hazırlıklar lığına tayin edilen Bur!~ 
Oslo 1 (Radyo)- Bugün top- Moskova, 1 ( Radyo ) - kaç kişi tevkif edilmiş bulun- yirmi müstahsil kurşuna dizil· tamamlanır! dedi. Mehmet efendi ve 400 del' 

lanan Norveç kabinesi, Troc;- Sovyet Rusya'nın muhtelif şe- maktadır. miştir. lbrahim reis, Sünbül ağa- fazla hacı İbrahim Çelebi'aıİ' 
ki'nin vaziyetini de müzakere hirlerinde yeniden tevkifat ya· Berlin 1 (Radyo) - Alman Dinyester'de, Romanya'ya dan aldığı paralarla gemisine gemisine bindiler. 

ajansının haber aldığına göre, iltica etmek isti yen köylüler birçok işçi aldı·, gemisinin nok- f brahim reis, bu kalabalık .,e 
etmiştir. Adliye Nazırı, buna pılmıştır. Nezaret altında bu- ·· · ı b _.. 

Rusya'nın bazı yerlerinde köy- uzerıne ateş açı mış ve un· sanlarını tamamlatmağa baş· karışıklık önünde hareket ~ 
dair bir beyanname neşretmiş lunanlardan fzvestiya Başmu- I l k !ardan b" k ··ı ·· b' 

Ü i e as er arasında çarpış· ır ısını 0 muş, ır !adı. Gemiye on iki top ko- memek istedi . 
ve Troçki'ye yeni bir ilticagah harriri Radek ile Buharin dün malar olmuştur. kısmı da nehirlerde boğu!- nacaktı; fakat Sünbül ağanın _ Ağa, dedi. Sen deııİ' 
b l k d ·ı t k'f d"l · l d' B ç ı k ı h muştur. -"' u ununcaya 'a ar mumaı ey- gece ev ı e ı mış er ır. un- arpışma ar as er erin, ü- M ısrarile ancak dört top yerleş· ahvalin bilmezsin. Hele ce~~ 

oskova, 1 ( Radyo ) -
hiı'ı tamamen abloka altında ların muhakemelerine pek ya- kumet emrile mahsulatı zap- T tirilebildi. Gemin cephanesi ten hiç haberin yok. 

as Ajansı, Berlin radyola-
bulunacağını ve hiçbir ziya- kında başlanacaktır. detmek istemelerinden ihri rında ·verilen ve askerlerle de az alındı. Buna da sebep gemiye topların heP" 
retçi kabul etmesine müsaade Sovyet Rusya'yı hariç mem- gelmiş ve köylü mahsulü ver· köylü arasında çarpışmalar gene Sünbül ağa idi. sini alamadım; cephanelikletc 
edilmiyeceği gibi, telefonla mu leketlerde temsil eden ve ha- memek için silahla müdafaa· olduğu hakkındaki haberlerin Sünbü! ağanın 40 tane cins bile senin eşyalarını tıktı_. 
ha berede bulunmasına da im· len Moskova'ya çağırılmış bu- da bulunmuş, Poltava' da 30 tamamen uydurma olduğunu ah ve kısrağı vardı. Bir sürü Maazallah yolda bir düşdJI:' 

kan bırakılmadığını bildirmiştir. lunan konsoloslardan da bir kişi ölmüş, Don ayaletinde bildiriyor. de cariyesi ve iç oğlanları. Bun· taarruzuna uğrarsak, haliJllİI 
----------·~ •• + +-H lar hep gemiye yerleştirildiler. nice olur? Dedi. Fakat Ar•t 

Planörlerimiz şehiler- Tataresko kabine.sinin lbrahim reis, bilhassa atlara çıkacasğ~; ~1%~z·n;;i~n o~;rL 
ve kısraklara itiraz etti. 

arası rekor elde ettiler vaziyeti şüphelidir - Tamam - dedi - bunları D~:~bın acelesi·kendi, ka~ 
______ • _ • burada satınız, Mısır' da daha tir.ce· haklı idi. Arap o gu•· 

450 kilometrelik mesafe, . 3 Titulesko'nun uluslar sosyetesinde Ro- alalarını alırsınız. Yola bu ka· lerde bir rüya görmüştü. SıJ 
t 10 d k.k d b•t• ·ı . ti manya'yı temsil etmesi istendi dar ağırlık ile çıkılmaz. rüyayı mağribilerden bir bO' Saa a ı 8 a ı ırı mış r Fakat kime söz anlatmak is· caya tabir ettirmiş ve ~11 

. Paris 1 (Radyo) - Roman-; mektubuna henüz cevap ve 
Inönü 1 (A.A) - Ağustos ve şehirler art"sı yeni bir re· r- tiyordu; Arap, nesi var, nesi cevabı almıştı: 

zafer bayramı dolayısile törene kor elde edilmiştir. Gidiş ve ya başbakanı M. Tataresko, memiştir. Mahaza, kendisinin, yok, bütün eşyasını ve serve- - Ağa Hazretlerinin bat' 
iştirak etmek üzre Ankara'ya dönüşte kat'edilen mesafe 450 yeni kabinede kendisine vazi- bu vazifeyi kabul etmiyeceği tini gemiye yükletti. üzerinde bir bela dolaşıyot· 

·r·· kk f"l b f l 1 k h tahmin olunuyor. .,. uçan. l!r uşu ı osu, u sa- kilometredir ve 3 saat 10 da- e veri memiş 0 an es i ari- İbrahim reis: Allah gecinden versı·n, aı..a,-
bah lnönü'ne dönmüştür. Türk Yeni Tataresko kabinesinin 25 

kuşu planörleri tarafından bu kikada aşılmıştır. Seyahat nor- ciye nazın M. Titulesko'ya mevkii pek sağlam görülme- - Ağa, bu kadar fazlalığa maktuliyet görünüyor. . 
uçuşta mem1eketimizde ilk defa mal şartlar altında bitirilmiş bir mek!up göndermiş ve mektedir. bakma. Başımıza felaket geti- Maktuliyet mi? Demek ki 
tatbik olunan romok uçuşu yalınız Sakarya üzerinde sık uluslar sosyetesinde Romanya- Kap Mariten'de bulunan receksin .. demek istedi. korkuları boş değildi? Şu fi' 
büyük bir başarı ile bitirilmiş bulut gümelerine rastlanmıştır. yı temsil etmek ödevini kabul M. Titulesko Malaryadan Sünbül ağa: raydan başı omuzlarının ijıt' 

-------•· • ... ....,. edip etmediğini sormuştur. muztarip olup, sihhi durumu Bre adam, gemi benim tahtı uJ-
KomÜDİzme Leh - Fransız M. Titulesko, başbakanın tehlikelidir. isticarımda değil mi? istedi- rinde çıktığı gibi, şu lstanb . 

_____ .,... • ....,..... ........... ğimi alırım . dan sağ salim bir çıkabilsey4i 
karşı Paris'te askeri ve Kliin Mari Alber Lebrun Dedi ve hacce ;sidecekleri Derin bir nefes alacaktı. !' 

ticari müzakereler Bu tabir üzerine, Sünbül •dl 
Ehli salip mücade- ~· Manevraları tak~p Filistin' de bir deliye dönmüştü. Bu0 •. 

lesi bas .. lıyor başladı Nihayet mavi edecek için İbrahim reisi tedarikiıl1 

P · ı (R d ) F Vaziyet vehametini t l d h k t icbl' 
Berlin, 1 (Radyo) - Bütün arıs a yo - ransa, kurd_efa'"'aldı Paris, 1 (Radyo) - Reisi· amam ama an are e e 

Alman piskoposları (Folda) da general Ryç Smigli'yi bir hü- - 3 a cumhur M. Lebrun, bugün muhafaza ediyor etti. 
bir kongre akdetmişlerdir. Bu kumet reisi olarak karşılamış Londra 1 (Radyo) - Güin (Salon Sorınar) havalisine gi- Kudüs, 1 (Radyo) - Ali -2 

tır. Bu sureti kabul, Lehistan Marı· t a s ati t.k. N 
kongre neticesinde, bütün ki· r n an 1 1 orman- decek ve Fransız ordusunun Arap komitesi neşrettiği bir 

gazeteleri tarafından hüsnüsu- di de bulunan mavi kurdela- b 
Girid örı ünde 

İbrahim Çelebi, çar niçtl' liselerde komünistler aleyhine manevralarını takip edecektir. te liğde; Irak hükumetinin 
d l retle telakki edilmiştir. Askeri yı almıştır. Küin Mari, Nor- k b l dini propagan a yapı ması •. tavassutunu ·a u ettiğini ve 

takarrur eylemiş ve bunun bir itilaf yanında ticari ve ik- mandi'nin rekorunu üç saat E • ı• • • mıntakavi komiteler konferansı 
yola çıktı! ·eli· 

tisadi bir uzlaşma müzakeresi 31 dakika kırmıştır. Gemi, pır Va iSi ıs• I k d için de bir beyanname neşro- top anıncaya a ar greve de· 
de başlamış bulunmaktadır. Sutamt l" d ·· I tİfa etti 

Hava vakıa müsaid 1 

Fakat İbrahim Çelebi endİt" 
den kendisini kurtaramıyor~: lunarak bilumum kilise pis- un ımanın a yuz erce vam edileceğini, vaziyetin ve-

koposlarına verilnıiştir. of· •... d.. romokör tarafından karşılan- hametini muhafaza ettiğini ---- ıs mu Ur mış, bütün vapurlar düdük Atina, 1 (Hususi) - Epir bildirmiştir. 
JngiJtere' de • • çalmıştır. Halk tezahürat yap- valisi Çanayatakos, istifa et- •---

Çanakkale'ye kadar bir te..., 
like yoktu ve olamazdı. Bud,, 
için asıl endişe boğa% 

Mısır' a kadar d1an kısım fJ1' 
rinde idil / k 

mUaVInl mıştır. miştir. Yerine mütekaid gene· /ran'da inhisarcılık 
Ame e geniş mi yas- Otomobilini Nec- s lh k- • ral general Simota tayin olun· 
ta greve hazırlanıyor u ongresı muştur. 

Londra 1 ( Radyo ) - in- det' e çarptırdı Cenevre, 1 ( Radyo ) - -----·----

giltcre amelesinin, bugünler

de geniş mikyasta umumi bir 

greve hazırlandığını ve bunun 

içiıı de, yeni bir komite te

şekkül eylediğini gazeteler ya-
zıyor. --.... ···---

Türkofis lzmir şubesi müdür Belçika ~yanından M. Role- Balıkesir' de 
muavini Rahmi, idare ettiği nin riyasetinde muhtelif mem-
otomobille kaymakam Nihad leketlere aid gençlik te-
bey caddesinden geçerken; şekküllerine mensup 700 mu-
yolun bir kenarında yürüyen rahhastan mürekkep bir sulh 
Recep oğlu otuz yaşlarında kongreyesi yapılmıştır. Bu kon-
Necdet' e otomobilin çamurlu· greyelAlman ve · İtalyan genç-

( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
çukur açılmış, fak at define de-

ğunu çarptırmış ve bacağından lik teşekkülleri murahhasları 

Yunanl•stan'da hafif surette yaralanmasına iştirak etmemiştir. 
sebebiyet vermiştir. Rahmi , • 

1 hakkında zabıtaca ve tahki-

fine namına hiç birşey bulu

namamıştır. Define arayıcıları 

Atina'ya bir mektup gönder

mişler, buraya bir teneke için· 
de mücevherat ve altın para 
gümen Yunanlı'dan izahat is
temişlerdir. Buğday ekim sahası kata başlanmıştır. 

genişletiliyor A-s-il_e ..... r-in_s __ o_n-ta-a-rr_u_z 
Atina, 1 ( Hususi ) - Yu .. 

nan hükumeti buğday ve pa
muk zeriyat sahasını iki mis
line çıkarmağa karar vermiştir, 
Yunanistan'da beyaz ekmek 
çıkarılması yasak edilmiştir. 

---··---
Fransız 

Sıhhiye nazırı 
Rusya'~a 

Moskova, 1 ( Radyo ) 
Fransız sıhhiye vekili Kiyefe 
gelmiştir. Yakında Moskovayı 

-ziyaret edecektir. 

farı da püskürtüldü 
(Başta rafı 1 inci sahifede J 
Erkeklerin şehiri terketmaleri 
yasaktır. 

Enday 1 (Radyo) - Asiler 
bütün cephelerde yeniden taar· 
ruza geçmişlerse de, her ta· 
rafta püskürtülmüşlerdir. 

Royter muhabirinin bildir
diğine göre, dehiti harp bir 
mütarckey(! bağlamak için gö· 
rüşmeler devam etmektedir. 

Bulgaristan, Rusya, Lehistan 
Arnavutluk, Avusturya ve Ro
manya silahlara ambargo koy
muştur. 

Haydutluk 
Vizon, 1 ( Radyo ) - Bir 

hırsız şebekesi,Asarıatika satan 
büyük bir mağazayı soymuş
lar ve üç milyon frank değe-
: inde eşya almışlardır. 

işin fena tarafı, şehrin en 
güzel bir yerinde açılan iki 
büyük çukurun, define bulu
namayınca olduku gibi bıra
kılması ve kapatılmamasıdır. 

· Bayındırlık direktörlüğün
den; 

4699 lira 66 kuruş keşif bedelli lzmir-Torbalı·Tire yolunun 
50 + 000·54 + 100 üncü kilometrolar arasındaki şosenin esaslı 
onarılması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layiki hadde 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 ağustos 936 dan 
itibaren on gün ·uzadıldığından isteklilerin 2490 sayılı yasa 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektubu 
veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesikalarile 
birlikte ihale günlemeci olan 7 eylül 936 pazartesi günü sa1.1t 
onda vilayet daimi encümenint: gelmeleri ilin olunur. 210 

Tahran 1 (Radyo ) - Bu 
ayın yedisinden itibaren kam· 
yon, otomobil ve otomobil 
lastikleri ile alatı satışı devlet 
inhis~rı tarafından idare edile-
cektir. 

Mahir bir deniz kurdu ; 
pek güzel bir kah~aman ° ..,i' 
İbrahim Çelebi, kendi ge ~ 
sini ve yanındaki diğcjr 

- Arkası fJar _:/ 
-----------------------------------Bayındırlık direktörlüğiiıı
den; 

4929 lira 80 kuruş keşif bedelli olup İzmir-Çeşme yolu;: 
9+300-8+0.70 nci kilometroları arasındaki şosenin e de 
onarılması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat layik ha~ ., 
görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 27/ağustos/936 ;, 
itibaren on gün uzadıldığmdan isteklilerin 2490 sayılı Y bd 
tarifatına göre hazırlıyacakları depozitolarının banka mektll ·ıe 
veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere ehliyet vesik~lat1,t 
birlikte ihale günlemeci olan 7/eylül/936 pazartesi günU 5' 
onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 2g!_/ 

direktörlüğÜll" Bayındırlık 
den; 
841 lira 28 kuruş keşif bedelli olan Gazi ilk okulunun ' 

kalan yapısının icra kılınan açık eksiltmesinde verilen ~ 
layiki hadde görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti ?7 8 4~ 
tos 936 dan itibaren on gün uzadıldığından isteklilerın 2 ki 
sayılı yasa tarifatına göre hazırlıyacakları depozil<'larının b~~.A 
mektubu veya vezne makbuz ilmühaberi olmak üzere eh ıy.,.-
vesikalarile birltkte ihale günlemeci olan 7 eylül 936 P 
tesi günü saat onda vilayet daimi encümenine gelmeleri ()8 
olunur. 2 


