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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 25 Ağustos 1937 

Havacılık bayramı 
Beş Eylülde şehrimizde 

büyük hava gösterileri ya. 
pılacaktır. 

Fiati (100) Para 

Şanghayda li~nlı muharebeler ·oluyor 
~- -- - -- --- ..... ..___ --~ -- - .... - - -- _ ____..:::::___ ~ ...,.......... ~- --... -- - -

Japon orduları, <;inlileri mu- ltalyan. ta~- Heyeti vekile Dolmabah 
hasaraya hazırlanıyorlar 8~!~!c!~:~~a Çe sarayında toplandıı 

~~~---- . .. ~ 

Nankeo cephesinde, yarı gayrimüsellah ya- tezahüratla karıı- 1 ~~!imad~, Ma~mara1a gl[_en taht~lbahir 
-· - lanacaklar.. . _ , ımeselesı del,Jgörüşulmüştür. J • ~ :mı 

rım milyon Çinli İhata edilmek Üzeredir Paris 25 (Radyo)- ltalyan 
tayyarecileri, dün Paris sergi· 

Şanghayda kan gövdeyi götürüyor :~:i '!~::;:. eı~~~'.~:";~ş1:,~,~: 
...... ml!'!l'!•BR~"~ Voosungda şiddetli mnharebe- İtalyan tayyarecileri, bugün 

-- ~' )er cereyan ettiği bildirilmek- saat 18 de Romada buluna· 
tedir. Harp gemilerinin topları caklardır. Roma halkı, tayya· 
tarafından himaye edilmekte 

reciler için istikbal merasimi 
olan Japonlar burada Çin hazırlamaktadır. 
hatlarına girmeğe uğraşmakta· 

dırlar. Fakat Japon kıtalarının 8 A t k 
hücumlarına Çınliler büyük bir • n ones o 

~ __ Japo_n_ askeri'!!! -~- - _ __ 
Pekin 25 (Radyo)- Kalkan Şanghay, 24 ( A.A ) -

lehrinin işgalinden sonra Ja· Öğle zamanına kadar sükunet 
Pon kıtaatı, cenuba doğru mü· hüküm sürmüş, fakat ;onra 12 
teınadiyen ilerlemektedir. kadar Japon tayyaresi Sapei 
. Çin ordusu, gayri muntazam ve bilhassa demiryolunu uzun 

bır surette ricat etmekte ve müddet bombardıman etmiş

şiddetle mukavemet etmekte· 
dirler. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Tebliğ: 

22 Ağustos gl!cesi 23 Ağus
tosun fecir vaktine kadar Jr· 
pon kıtaları Çin kuvvetlerini 
geri püskürterek Şanghayln 
şimalinde karaya çıkmağa mu
vaffak olmuşlardır. Şanghaya 
doğru ilerlemektedirler. 

23 Ağustos sabahı 4 Japon 
tayyaresile 27 Çin tayyarsi 
Yangtse ve Vangae nehirleri 

lılühimmat bırakmaktadır. 
Tiyençin 25 (Radyo) - Ja· 

Pon orduları, Nankeo cephe
~İ.nde Çin ordularını ihata için 

mültekasında kain Paosamn 
üzerinde muharebeye tutuşmuş· 

tir. lar ve şiddetli bir çarpışmadan 
Şanghay, 24 ( A.A) - Bu sonra 9 Çin tayyaresi düşür-

ır plan kuruyorlar. Bu cep· 
hede, yarısı gayri müsellah 
olmak üzere yarım milyon Çin 
'-keri vardır. 

sabah Japonlar bütün cephe· müşlerdir. 
lerde karadan, denizden ve Şanghay, 24 (A.A.)- Eski 
havadan taarruza başlamışlar· F ermos başkumandanı General 
dır. Şiddetli bir bomba ve lvene Matsus Şanghaydaki 
obüs yağmuruna rağmen Çin- Japon kuvvetleri başkuman-
liler ricat etmemektedirler. danlığınl. tayin edilmiştir. .......... 

~ir haftada lzmire 25 bin Fransız kabinesi 

225 h ld• Dün dört buçuk saat 
seyya ge 1 müzakerede bulundu 

Pı:ıarı dört günde 95 bin kişi ziyaret etti. 

Romanya Başveki
line izahat verdi 

Bag Tataresko 
Bükreş 25 (Radyo) - Ro

manya Başvekili Bay Tataresko 
dün Hariciye Nazırı Bay An· 
tonesko ile uzun müddet ko-

nuşmuş ve bay Antonesko, 

TransHvanyada Çekoslovakya 

başbakanı B, Milan Hodza ile 

yaptığı mülakat hakkında bay 

Tatareskoya malumat vermiştir 

Dolmabalıçe sarayı 
İstanbul, 24 (Hususi) - Ve· fiyetini ve daha bazı milhim 

killer lleyeti, bugün öğleden son· hiidiııeleri tetkik etttiği tahmin 
ra saat 15 de, Dolmabahçe sara· 

yında Ba~vckil ismet f oönünün 
riyasetinde toplanmış ve uzun 
müddet müzakeratta bulunmuştur. 

Vekill~r Heyetinin, bu mü· 
him içtimada, meçhul denizaltı 

olunuyor. 
Bu içtimada, Mareşal }'evzi 

Çakmak da hazır bulunmuştur. 
İçtimadan sonra, Başvekil Gene· 
ral İsmet İnönü, refakatinde baz.ı 
Vekiller oldukları halde E'lorya· 
ya gitmiş ve orada Atatürke mü· 
liiki olmuştur. 

gemilerinin, kara sulanmız.daki 

posta vapurlarını batırmaları key· 

'-~-------------------------------------.) 
lngiliz kabinesi bu 

giin toplanıyor -Birinci derecede, Şanghay 
hadiseleri tetkik olunacaktır 

Londra 25 (Radyo)- lngil· lerine döneceklerdir. Bugünkü 
tere Hariciye Nazırı B. Eden kabine içtimaında birinci de· 
Hamsefir' deki sayfiyesinden recede Şanghay hadiseleri mü-
Londra'ya dönmüştür. zakere edilecektir. 

B, Eden, bugün toplanacak B. Ruzveltin annesi 
olan kabinede hazır bulunacak- Viyana, 25 (Radyo)-Ame· 
tır. rika reisicumhuru B. Ruzvel· 

Başbakan B. Çemberlayn tin annesi Bn. Sara Ruzvelt, 
bu akşam ve bay Eden de Amerikaya gitmek üzere Vi
Perşembe günü tekrar sayfiye· yanadan ayılmışt~r. 

Vitrin müsabakası başlıyor 

;r. " 1! . ; 
• 

Paris, 25 (Radyo) - Dün, 
saat 17 de toplanan Fransız 
kabinesi, saat 21 buçuğa ka-

dar müzakeratta bulunmuştur. 

Alınan kararlar, bugün 

cumhur Bay Lebrunun 

kine arzedilecektir. 
- - -·--•+·- - -

Londrada .. 
Uç casus tev-
kif edildi .. 

reısı

tasdi· 

Cumhuriyetçi ispanya, Uluslar sosye
tesinin derhal içtimaını istiyor 

Cephelerde muharebeler şiddetlendi. Hare
katı, general Franko bizzat idare etmiştir 

F' uar münasebetile lzmire 
~:>'Yah akını devam etmekte· 

•r. Ağustosun 17 sinden 
hve~ki gün akşamına kadar 
d~rıçten lzmire gelenlerin ade
&1 25225 kişiyi bulmuştur. 
il llrılaı ın mühim bir kısmı tren 
de gelmiş ve fuar tenzilatın-
arı istifade etmişlerdir. 
~ F' uara bu yıl büyük bir ala· 
t gösterilmektedir. Evelki 

1 ece fuarı ziyaret edenler 
d~.Ooı kişidir ki, bu rakamla 
ıt0!t gün zarfındaki ziyaretçi
t tırı mecmu adedi 95,050 ye 
0111· ığ olmaktadır. 
~ ~uar komitesi, fuara iştirak 

trı müesseseler arasında bir 
raayon müsabakası ter· 

tip etmektedir. Dekorasyon· 
da en fazla muvaffak olan 
paviyon sahibine güzel bir 
hediye verilecektir. 

Bundan başka teşhir güzel· 
likleri ve kalitelerin tasnifi 
için de müsabakalar yapılacak, 
birinci, ikinci ve üçüncülere 
madalyalar verilecektir. 

lzmir vilayeti paviyonunda 
gelecek yıl bazı değişiklikler 
yapılması da kararlaştırılmış, 

yeni yapılan paviyonun ihti· 
ye1.ca kafi gelmediği nazarı 

dikkate alınarak bu paviyona 
bir kat daha ilavesi muvafık 
görülmüştür. 

Dün fuar sahasındaki para· 

ıüt kulesinde tecrübelere de· 

Londra, 25 ( Radyo ) 

Bringtonda dün 6 kişi tevkif 

edilmiştir. Bunlar, bir motö· 

rün planlarını çalarak yabancı 

bir devlete satmışlardır. 
•• 

Vahab geldi 
iki sene evel Parise giden ve 

Rasink takımında oynıyan es· 

ki Altaylı Vahab, evelki gün 

Fransadan temelli olarak iz· 
mire dönmüştür. Vahabın han· 
gi takımda oynıyc1cağı henüz 
belli değilse de Alsancakspor· 
da yer alacağı tahmin edil
mektedir. 

vam edilmiş, paraşütlere bağlı 
kum torbaları kulenin atlama 
yerinden bırakılmış, iyi neti· 
celer elde edilmiştir. Tecrü· 
belerin sonu alınınca, atlama· 
lara baılanacaktır. 

Cenevre, 24 (A.A) - Gi

ralin dün Milletler Cemiyeti 

umumi katibine vukubulan 

tebligat üzerine Cenevre mü· 

essesi lspanyol meselesile meş 
gul olmağa başlamıştır. lspan· 
ya hükumeti bildirdiği vaziye· 
tin tetkiki için konseyin fev· 
kalade olarak toplanmasına 
ihtiyaç olup olmadığı hakkında 
bir karar vermek işini konse
yin reisine bırakmııtır. Konse· 

Uluslar Sosyetesi binası 
yin 10 Eylül olarak tesbit edil 
mesi istenilmiş olan alelade 

içtima tarihine kadar bekleme· 

ğe müsait mi olduğu yoksa 
konseyin sür'atle içtimaa da· 

vet edilmesi mi lazımgeleceği 

hususlarını tesbit etmek vazi· 
fesi şimdi Baltık memleketle· 
rine bir seyahat yapan Bay 
Avenol'un yardımile bir karar 
ittihaz edecek olan Londra
daki Aekvator sefiri dütmek· 

tedir. İspanya hükumeti kon· 
seyin davet edilmesini sara-

haten istememekle beraber 
vaziyetin vehameti böyle bir 

içtimaı icabettirdiği kanaatini 

izhar etmiştir. Eğer Puevedo
nun yapacağı tahkikat netice· 
sinde konsey azalarının ekse
riyeti konseyin derhal toplan· 
masının lazımgeldiğini ileri 
sürecek olurlarsa konsey ayın 

- Devamı 4 ncü sahifr:de -
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Memleket için netameli bir ay olan 
Temmuz ayı hiidisesiz geçmiştir 

liyebilirler. Fakat böyle hava· 
lan dinliyemezler diyorlardı. 

Bundan bir hafta sonra Dol· 
fusun ölümünün yıl dönüm~ 
idi. Hükumet, orada olup bı· 

__ Yı_a_za_n_:_S_er.;...m_e_t_M_u__,ht ..... a_r____,......_,_..-..... ~-N-™'! ..... ~Ot?GX?Cilıiiii6_5 ?COiiiiiiıiô' Sulh, sükun bozulmazsa AvusturyanıTi daha geniş 
ten şeyleri kontrolü altında 
bulundurduğunu anlatmak mak· 
diyle Wels'e hücum kıtaların· 
dan bir müfreze gönderdi. Bu - Kadınım, her şey çağın

da gerek. Oğlumuz fetabere
kallah koca arslan oldu; han
diyse bıyıklarını ele alacak. 
Çocuk mahçup, yüzü tutup 
bizlere açmıyor, sıkılıyor. Bu 
yaşta evlendirip başını nara 
yakmayalım. Fakat bir odalık 
alalım, yahut bizimkilerden 
münasip birini, mesela Ebrü· 
kemanı yahut, Dilaşubu hiz
metine koyalım!. 

Ve kulağa eğilip, mabat 
olarak epeyce sözler fıslamıştı. 
Hamfendi: 

- Şimdi ben ne desem 
boş. Bir kere sen konuş bari 
demiş, kahyanın kaç kere kü
çük beyi kenara çek , ağ
zından girip burnundan çık· 
mış, oğlancık kızarıp bozarıp 

bozararak kaçıvermişti. 
Bu haller paşa babasının 

sağlığında .. :ihtiyarın etraftan 
haberi ve burnundaki sineğe 
(kış!) diyecek mecali yok. Bu
nunla beraber oğlucunu ba
şında taşıyor, bir dediği iki 
olmasın diye öksürüklü, tıksı
rıklı nefesini tüketiyor; gel 
gelelim, eski terbiye icabı da 
oğlana karşısında (müslüma· 
nıml) dedirtmiyor. 

Cennet makar, ukbaya mazi 
olalı onbeş, yirmi gün kadar, 
geçmişti. 

Ekmel bey, yavaştan ya· 
vaşa, biraz dolaşmağa başla· 
mıştı. Merhumun 12 mecidiye 
aylıklı, arabacı başısı Ömer 
ağa savulmuş, çırağı olan ve 
ayda yılda bir, hamfendiye 
kupayı koşan Dursun, 8 me· 
cidiye aylıkla konakta alıkon· 
muştur. 

Küçük bey, arada bir ara· 
bayı koşturuy9r, lalası Rama· 
zan ağayı arabacının yanına 

oturtup Beyazıttan Divanyo
luna veya Köprü başına, ha· 
zan da Beyoğluna, Şişliye ka
dar çıkıp biraz dolaştıktan 
sonra dönüyordu. 

Lala kısmı aşağı yukarı 

saçlı başlı ve kamil halli olur 

ve lakin Şebin Karahisarlı bu 

Ramazan ağa, bildiğimiz ta· 

kımdan değil.. 

Paşa zadeyi, Anadolu ma· 

salları söyleye söyleye kuca· 

ğında büyütmemiş. Eski lala
sının sılaya gidip dönmemesi 
üzerine, oğlan on iki, on üç 
yaşına girdikten sonra konağa 
kapılanmış .. 

Lala ağa da bir nevi mos· 
tralık. Daha paşanın sağlı· 

ğında: 

-Memleketten bilader gel· 
di, yoklayacağım!. Ammim 
oğlu askere gidiyor, uğurlaya· 
cağım!. Filanca gillerin kapı· 
sındaki · bir hemşirem mefat 
etmiş, köye nektup yazdıraca
ğım!. diyerek sık sık izin is- , 
temede. Daha kahve ocağın· 
dan çıkmadan, rakıyı çekip 
Galatayı boylamada .. 

İşte böylesine bir lalafendi. 

Ekmel beyi ilk baştan çı· 
karan, bu Ramazan ağa ol· 
muştur. Beyoğluna aştıkları 
vakit, Konkordiya:tiyatrosunun 
yanındaki Bonmarşeye girip 
çıkıyorlar, karşısındaki şeker 

lemeciden meyva şekerlemele· 
ri, frenk bademleri, suklatlar 
alıyorlar, Tünel başına kadar 
yayan yürüyorlar ve arabala-

rına binip 
dı .. 

konağa geliyorlar- temsili kabine kurarak işlerini düzeltmesi kabildir tedbir, umumi vaziyeti düzelt· 
mek yolunda pek faydalı oldll· 
Çünkü şimdi Wels'de Dolfus, 

Bu Beyoğlu gezintilerinin 
bir seferinde, Ramazan ağa, 

içerideki gance danışmadan 

Voyvoda yokuşunun alt başın
da faytonu durdurmuş. 

- Paşam demişti, sıkıştım, 

bir su dökeceğim. Hadi gel, 
biraz da buralarda gezeriz!. 

Ve doğru, Galatadaki bü
yük aynalı .. 

Büyük aynalı, o vaktin en 
sayılı birahanesi .. 

Ekmel beye içki denilen 
nesneyi ilk tattıran, Ramazan 
ağa.. Ona arpa suyu ve ken· 
disine rakı getirtmi~, toy de· 
likanlı: 

- At idrarı dedikleri duy
muş hal. Diyerek aldığı yu
tumu dışarı püskürürken, la
lafendi garsona seslendi: 

- Miço, getir beyime bir 
konyak!. 

Genç, şeker meker tıkıştı
rarak, zorzoruna konyağı yu
varlayabilmiş, gözlerinden ateş 
çıkarken Şebin Karahisarlı gene 
garsona bağırmıştı: 

- Mastori, getir beyime 
bir düz!. 

Ve vezir zade içkiye o gün 
siftahı çekmişti. 

Ekmel bey, az kan kırmızı
lardan değilmiş meğerse.. O 
ne yere bakar, yürek yakar· 
lardanmış .. 

Ne dersin? (At idran de
dikleri buymuş hal) deyip bi
rayı püskürdüğü zor zoruna 
konyağı dikip gözlerinden ateş 
çıktığı ve ilk lkadeh düzü ağ
zına koyduğu günden itibaren 
sıvırya bira, konyak. rakı çek
meğe başlamıştı. 

O yaşa kadar, bir hanım 

kız gibi kadınlar arasında, 
etek dibinde oturmuş olan 
nane molla, Galatadaki büyük 
aynalı da üç kadeh düzü içip 
başı dönerek, midesi kayna· 
yarak, bulantıdan harap halde 
arabanın içinde konağa doğru 
revanken Ramazan ağa atıl

mıştı: 

- Paşa zadem, keyfin ke
yif ya?. Tosunsun vallahi!. 

Rakı üzerine şifalıdır, siler sü-

pürür; bir limonata içelim! 
Eminönünden Yeni cami ke-

merine sapmadan solda, mini 
mini dükkanda, çıngır çıngır 

çıngırağı öten şerbetçiden bir 
limonata içirmişti. 

Zamanlar, aşağıdan Beya
zıda çıkacak arabaların yolu 
Filcancılar ve Rızapaşa yo

kuşu.. Kırbacı yiyen Macar 
beygirleri yukarıya . hamledip 
terzi Canbedenyanın dükka
nını ve dönemeci geçip Babı 
seraskerinin yan kapısını hız

ladığı saralarda, Ramazan ağa, 
arabacının yanından gene ar
kaya göz atmıştı. 

Vezir zade kendine gelmiş; 
renk menk yerinde ama ne 
olur, ne olmaz ... 

- Safra bastırır paşam; 

şunları da al, ağzına ati. 
Uzattığı, birkaç çivi karan· 

fil... Bundaki maksadı da, ko
nağa gidince rakı kokusunu 
·gidermek ... 

Ramazan ağanın korkusu 
da, hanfendiden değil kat'iy-
yen.. Şeytanın alt bacağı 
Şebinkarahisarlı, hanfendiye 

Taymis gazetesinin ortaAv· 
rupada bulunan muhabiri ya-
zıyor: 

Avusturya için maceralarla 
dolu senelerin ilk ayı olan 
temmuz geldi, geçti. 1927 se
nesi temmuzunda Nasyonalist
lerle Sosyalistler arasında kan
lı çarpışmalar olmuştu. 

1934 temmuzunda ise Avus· 
turya Nasyonal Sosyalistleri 
başvekillik dairesini basarak 
Dr. Dolfusu öldürmüşlerdi. 

Bunun üzerine bir Alman mü· 
dahal~sini önlemek için İtal· 
yanlar, hududa seferberlik ilan 
etmişlerdi. 

1936 temmuzunda ise Al· 
manya ile f tal ya arasında ya· 
tışma olmuş, dostluğun ve 
ortaklığın temeli atılmış, bütün 
bu hadiseler dolayısiyle Ber· 
linle Romadan ziyade Berlinle 
Viyana arasında faaliyet sarf· 
edilmişti. 

Henüz güçlükler azalma· 
mıştır. Avusturya, 1937 tem· 
muzunu kendi iç işleriyle meş
gul olarak geçirmiştir. İtalyan· 
Alman iş birliğinin Avustur· 
yayı alakalandıran neticeleri 
ne olacaktır? Bu, henüz esrar 
perdesi altındadı.r. Hakikat 
Mussolini ile Hitlerin dimağ· 
larında kilidlidir. Öte tarafı 
lakırdıdır. 

Avusturya hükumeti Dr. Şuş
ningin de bir vesile ile söy
lediği gibi, Avrupanın süratli 
gemileri arasında dümen kul
lanarak motorbotunun yürüte· 
bilir. Fazla sosyalistlere kolla
rını açsa o zaman Roma fa
şistlerini gücendirir. 

Nazilere kapıyı açık bıraksa, 
o zaman bu da Almanya ile 
Avusturyanın birleşmesi olur. 
Bu sebeplerle Avusturyanın 
dahili politikasında yatışma ve 
yatıştırma imkanları tahdide 
tabi bulunmaktadır. 

Dahili siyaset bu merkezde 
olmakla beraber bu sene için· 
de memlekette ticaret gelişmiş 
turizm artmıştır. 

Politikada ecnebi tesiri da· 
ima kendisini göstermektedir. 
Avusturyanın içindeki ihtilafı 
gidermek, hür bir Avusturya 
birliği kurmak için krallığı 
iade etmek lazım geldiği •ka· 
naati kuvvetlenmiştir. O itibar 
ile 1937 senesinde Avusturya-

da krallığın ihyası mümkündü. 

vereceği numarayı vermiş. Çe
kini~i, kel kahya Aynıhayattan. 

Ekmel Bey, Büyük Aynalıda 

cin suyile ille cinlendikten 
sonra veryansın etmişti. Ra
mazan ağaya dört elle sarıl· 
mıştı. 

- Lalacığım, ben bugüne 
kadar öküzmüşüm, sığırmışım. 
Sakın estağfurullah deme, eş· 
şek. hem de Marsıvan eşşeği 
imişim.. Beni dünyama kavuş~ 
turan sensin!.. 
Bakın, daha nelere varmada: 
- Babam olacak bunak beni 

öküz gibi büyüttü; eşek edip 
çıktı. Onun babalığına turp sı 
kacağım ben., Uzat, elini öpe
ceğim; eteklerini bile yüzüme 
gözüme süreceğim .. Hadi, ara· 
ha hazırlansın: gezmeğe çıka· 
hm.Gene çakalım, çakışt;ralım. 

· Arkası 

Krallığı iade faaliyetinin ne bu temmuz ayında Alman ve 
dereceye kadar ilerlediğini pek Avusturya hariciye delegeleri 
az kimse bilir. GeneralGöring Viyanada karşılaştıkları zaman Şuşnig ve Avusturya alkışlan· 

maktadır. bu hususta iyi malumat aldığı hava oldukça elektrikli idi. 
Böylece Avusturyada ye~ı 

yeni hadiseler çıkarması ihtı· 
için Avusturyanın Berlindeki Burada Avusturyalılar olduk-
elçisine Almanyanın kralhğın ça sıkı durdular. Yalnız tali 

mali bulunan bir temmuz ayı, 
Avusturyada geçmiş bulunu· 

iadesi aleyhinde bulunduğunu bir takım mes• elelerde müsa-
hatırlatmağa lüzum görmüştür. adekar davrandılar. Mesela, 

Bay Mussolini, her ne ka- içinde Avusturyanın~ Almanya yor. a 
Bugünün tarihi yazıldığı z · 

dar kendisinin krallık lehine ile birleşmesi lüzumu yazılan 
man, Avusturya hariciye neıa: 

olduğunu söylemişse de on- Hitlerin "Mücadelem,, isimli retinde bir avuç insanın Avus 
dan sonra efendisinin ağzını eserinin Avusturyada satılma- turya istiklalini korumak ve 
kullanan B. Gayda, f talyanın sına ve okunmasıra müsaade k büyük ihiilaflara yol açmama 
Avusturyada krallık istemiye- edildi. Fakat bu kitabın ve için ne kadar sabır ve tahaJJl• 
ceğini bildirmiştir. Avusturya içindeki bu fikrin Avusturya mül gösterdikleri kaydedile· 
kralcıları da bu suretle plan- için zararı dokunamazdı. cektir. 
larını şimdilik tatbiktan vaz Von Papen ile konuşan ve Bay Şuşnig son zama~Iard~ 
geçmeğe mecbur olmuşlardır. Avusturya hariciyesinin ileri nutuklar irad ederken hır k~. 

Avusturya tahtına geç. mek ileri gelenlerinden birisi olan kik k nı çu··nkU 
Baron Hornbostel arasında rışı ı çı armaması ' 

istiyen Prens Ottonun Viyana- böyle olacak olursa ve. sükıi~ 
Avusturya ile Almanya arasın· · · d b h altın daki taraftarları, işçiler arasın- ve nızamı ıa e a anesı 

da yaptıkları propagandalarda da siyasi mücadeleler için bir da dışarıdan bir müdahaleye· 
mütareke yapılması kararı ve· · k~ b l d .., .. 1 mek krallığın işçi haklarını tanıya· ım an u un ugunu soy e t· 

h rildi. Bu karara iki memleket suretı"le bu noktaya •,işaret e cağını ve iş ayatına yeni bir 
revank getireceğini iddia edi- hariciyesi de muvafakat etti· miştir. 
yorlardı. ler. Viyana mehtabı, bu su· Belini büken bu kabil llı 

Bu böyle iken Ottonun ge- retle Anşlus gibi çirkin keli- gunsuzluklar müstesna oiına 
çenlerde general Frankoyu melerinl unutlması ve iyi bir üzere Avusturyanın ticareti ve 

arkadaşlığın kurulması karşı- turizm kazançları artmakta9d~r4. 
ziyaret etmesi, daha sonra l927 Temmuzunda, 1 .J 

Bilbaonun zabtı üzerine bir sında gülümsemiştir· . )ar 
Biraz sonra Alman ve Avus· Şubatında vukubulan facıa 

tebrik telgrafı göndermesi turya eski muharibleri, B. Hit- halkın sevdiği hükumeti ~ka~: 
Avusturya monarşistlerini müş- lerin anası ile babasının gö· vetmiş, o gün bugündür, ı ııJ' 
kil vaziyete düşürmüştür. mülü olduğu Wels kasabasında dar mevkiinde bulnnanlar rne 

Bir taraftan B. Şusnig, Ve- buluştular. leketin istiklalini muhafaza et· 
nedikte B. Mussolini ile ko- Burada nazi teşkilatı o ka· mek gibi bir yükü omuzların: 
nuşurken bir tarafdan da B. dar iyi çalışmıştı ki ertesi yüklenmişlerdir. Sulh ve sükU' 
Gaydanın Avusturya kabine- günü bu kasaba halkının en nu bozulmazsa bundan sonrB 
sine nazi nazırların alınması son ferdine kadın Hitlerist daha geniş temsili bir kabin.e 
hakkındaki teklifi ile ltalyan- kesildiği görüldü. yaparak işlerini daha iyi ~ır 
Avusturya takımları arasında Hatta buradaki yerlilerden hale, yola koyması mümk011 

yapılan futbol maçlarında çıkan birisi Bay Hitlere o kadar olabilir . .. kiİ 
ihtilaflar iki memleket ara- benziyordu ki bir ziyafet esna· Bununla beraber, bugun 
sında bir mikdar soğukluk sında yemek yiyenler, onun Avusturyayı otomobil ~~~8 

uyandırmıştır. pencereden baktığını görünce trenle gezen bir yolcu, akı ne 
Yazın sıcak aylarında İtalya ayağa kalkıverdiler. Burada ve mezhepleri ne olursa olstJ ' 

ile Avusturyanın arası böyle yenildi, içildi. Bando bir ta- bütün Austuryalıların zevk ~~ 
soğurken Avusturya nazileri kım marşlar çalıyordu. Bun· bibi kimseler olduğunu ve t 

fevkalıde meşgul bulunuyor- lardan bir kısmını Almanlar memlekette komşu memle~e ~ 
lardı. Viyanada yapılan ve dinlemek istemiyorlardı. Misa· lerden daha fazla bir hürrıyc 
mutad seyircileri birkaç yüzü fir Almanlar istediklerini söy- havası estiğini farkeder. 

geçmemek icabeden bir Avus- ~--

turya-Alman hendbol maçında Otel Hırsızı 
talimli 35.000 Avusturya na· 
zisi bulunmuş, bunlar Avus
t-Jrya timinin aleyhinde, Alman 
timinin ise lehinde tezahür· 
lerde bulunmuşlardır. 

Bu suretle bu spor sahası, 
politika tezahürlerine sahne ol· 
muş oluyordu. Hatta liderler
den birisine muhtelif sporlar 
hakkında fikirleri; sorulurken 
hendbol hakkındaki düşünce· 
leri de sorulmuş, o buna şu 
cevabı vermiştı: 

- Fakat o spor değil, po· 
litikadır. 

Bu sırada gizli Nazi karar· 
gahlarında araştırmalar yapan 
Avusturya polisi bunlara Al
manyadan muntazaman para 
yardımları yapıldığına dair ve· 
sikalar ele geçirmiştir. 

Avusturya Nasyonal Sosya
listlerinin yarı resmi lideri 
yüzbaşı Leopold, tıkılmış ol
duğu kamptan, Avusturya 
hüsnüniyetinin bir misali ol· 
mak üzere tahliye edildikten 
sonra, bir Alman hayır sahi
bi tarafından kendisine hediye 
edilmiş olan mükemmel bir 
otomobille dolaşır görülmek
tedir. 

Memlekette Naziler, gönül· 
leri kazanmışlardır. Muhtelif 
vesilelerden istifade ederek 
Almanya lehinde nümayişler 

yapmaktadırl.ar. Bu sebeble 

.. ' 
Parisin büyük otellerine, müşterı-
ler uyurken dadanan hırsız yii' 
binlerce lira çaldı; yakalanma~' 

Parisin Plazza otelinde Ame· Bunun üzerine karı ko a· 
rikalı çok zengin bir aile bun- oodayı arayıp taramışlar, J1l ç 
dan birkaç gün ev..,el sabah- saların gözlerini, dolapları :u' 
leyin fena bir şekilde uyan- mışlar, fakat mücevherat ()00) 
mışlardır. Karı koca aynı tusunu bulamamışlardır. (BO· giı 
oda da yatmakta olan bu franklık mücevherat esrareil 
çiftlerden erkek, derin bir uy- bir şekilde çalınmıştı. e: 
kuya dalmış" güneş odanın Nihayet hizmetçi kadını ~er 
içine geldiği halde el•an uyan· ğırmışlar ve vak'ayı h~et' 
mamıştır. Fakat birdenbire vermişlerdir. Kadıncağız tte 
karısının şiddetli bir feryadı divenleri telaşlı bir sure tel 
üzerine yerinden sıçramıştır. dörder dörder inerken, t~el· 
Kadın yere diz çökmüş, pija- direktörü ile katibine ras 

masının kollarını sallıyarak miş ve: pott5 

diyordu ki: - Amerikalı Mister Jıt1' 
_ Ah Darling, biz uyu- ve karısı mücevheratının ça 

makta iken bu odaya birisi dığından şikayet edi~orl~~ı· 
girmiş. İşte masa iizerindeki Bunun üzerine katıp 
mücevherat çantam yerinde rarak : beşiııc' 
yok. İçindekiler her' aşırılmış. - Al bir daha., Bu klıarıt1 

- Mücevherat çantanı baş· katta vukubulon hırsızlı (}O 
.. .. .. "d" ş· d' Mister ka bir yere koymuş olacak· uçuncusu ur. ım ı ıJfl1' 

. ·"or 
sın. Dün akşamki şampanya- odmannın odasından ını, bir 
lar ha!ızanı biraz dumanlan· 2 bin frank kiymetinde 
dırmış olsa gerek. Çantayı el çantası aşırılmış · berS'e' 
ara bulursun. Bir hırsızlık ih· Ayni suretle Mis Lom 1ıe· 
timali pek varit görünmüyor. 
Beşinci hatta bulunan bu oda
ya bir hırsızın pencereden gir· 
mesi kabil mi? 

~ e,,e 
de 12 bin frankhk rnuc ·1c~ret 
ratının çalındığından ş~ ııııll 
ediyor. Bu iş hep bir .8tv/~ _, 
- Deı·amı 3 nl'li whıfı 

to 
[) 

M 

liiı 
ka 
B 

liiJ 
tçj 

ııu 

.. 

•• 

.. 

.. 



....._Sahife .3 ______________ (U_l_ual Birlik) 25 Ağustos 937 

N. V. 
\V. F. H. Van Otel Hırsızı 

Der Zee 
(Baş tarafı 2 inci salıif ede) 
marifeti olsa gerek. 

Fakat müessesenin menfaati 
& Co. namına işi velveleye vermiye-

DE:UTSCHE LEV ANTE LINIE lim. 

bazı faraziyeler bile mevcut 
değil. Bu kabil işlerde daima 
böyledir. Otel hırsızlarının 
izini bulmak, diğer hırsızlar· 
daha güçtür. 

Filhakika o zamandanberi G. m. b. H. Hırsızlar hiçbir emare ve 
HAMBURG parmak izi bırakmadığından yapılan tahkikat semeresiz kal-

t 
.. ADANA,, vapuru 25 Ağus- tahkikat pek müşkül şerait mıştır. Mücevheratı çalınan 

[)
Osta bekleniyor. ROTER- dahilinde başlamıştır. Bununla Amerikalılar, hırsızların izini 
AM, HAMBURG ve BRE- beraber bu küstah hırsızın, bulana 250 bin frank mükafat 

MEN · sanatinde çok mahir olmakla d ıçin yük alacaktır. vadetmişler ir . 

b 
"CA_IRO,, motörü 6 Eylülde beraber ayni zamanda akrobat ----------
._) f zmir ikinci icra memurlu-

b Cıt enıyor, l 2 Eylüle kadar bulunduğunda da şüphe kal-
1\ÜTTERDAM, HAMBURG mamıştır. ğundan: 937/3630 
\'e BREMEN ı"çı"n yu"k ala· Bir borçtan dolayı tahtı 

Hırsız, bir maymuncukla b k ~ktır. hacze alınıp u erre paraya 
otelin boş olan bir dairesine ·1 · 1 k h 

1 
.. "ANKARA,, motörü 21 Ey- çevn mesı onay anan a ve-

kUlde bekleniyor. 28 Eylüle girmiş, oradan bir balkondan hane eşyasının 1 nci artırması 
h •dar ROTTERDAM, HAM- tırmanmak suretile beşinci 4-9-937 cumartesi günü saat 
olJRG kata çıkmıştır. Hırsız, üzerle- J1 raddelerinde Tepecik Ka-

ve BREMEN limanla· 
tına "'k l k rinde kıymettar mücevherler 0-ıthane caddesinde icra kılı-yu a aca tır. o 
~ gördüğü Amerikalı zenginlerin nacaktır. 
ru ERICAN EXPORT LINES odalarına pencereden girmiye 1 nci artırmada mal % 75 
ııE EXPORT STEAMSHIP muvaffak olmuştur. Fakat bir şini bulmadığı takdirde ikinci 

CORPORA TION pencereden diğerinr. atlamak artırması 6 · 9 • 937 pazartesi 
I"" "EXPRESS., vapuru 2 Ey· öyle basit bir iş değildir. Bal- günü aynı saat ve mahalde 
. ulde bekleniyor. NEVYORK konu yüksek parmaklıklarla icra kılınacağından talip olan· 
'tin yük kabul edecektir. ayrılmıştır ve her odanın bal· ların mahallinde % iki buçuk 
t "~XMOUTH,, vapuru 14 konları arasında da genişçe dellaliye müşteriye aid olmak 
. Ylufde bekleniyor, NEVYORK i b kl 
1 • ir açı ık vardır. Binaenaleyh üzere memuruna müracaatları 
tın yük kabul edecektir. 

1 hırsızın geceleri bu parmak- ilin olunur. 
.. EXIRIA,, vapuru Eylül so- lıkları aşması lazım geliyordu. 

~~nda bekleniyor, NEVYORK Bundan başka, soyulan daire
Çfn Yük kabul edecektir. ler, binanın cephesinin iki 

rliE EXPORT STEAMSHIP ucunda bulunduğundan hırsı· 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
j) CORPORATION zın bu tehlikeli canbazlığı on 
lRE AKTARMALI SEYRi defa tekrar etmesi icabedi- Kamçıoğlu 

SEFERLER yordu. Cilt ve Tenasül hastalıklar 
#\ .. EXCAMBION,, vapuru 27 Sonra bütün bu müşkül iş· 
lkuıstosta PIREDAN, BOS- ler yapılırken hiç kimse uyan
ta~N ve NEVYORK için ha- mamıştır. 

fle elektrik tedaflisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

'""t edecektir. Tahkikata memur olan po· Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 t "EXCHORDA" vapuru 10 lis müfettişi diyor ki: 
~)üJde PIREden BOSTON - Çok karışık bir muam-
~ NEVYORK için hareket ma. Tahkikata esas olacak 

tcektir. bir emare yok. Hatta mühim 

Telefon: 3479 

t ;.~XCALIBUR., vapuru 24 
\ı ~ ulde PIREden BOSTON t: NEVYORK için hareket 

ecektir. 
. .,ExETER., vapuru 8 Birin
~te~rinde PIREden BOSTON t: NEVYORK için hareket 

tcektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

" .. DUROSTOR., vapuru 29 
l~stosda bekleniyor. KÖS-

~ NCE, SULINA, GALATZ 

~ G~LATZ aktarması TU

~~ hmaoları için yük kabul 
ıttır. 

Stt ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

~"DUNA,, vapuru 6 Eylül
~() bekleniyor. BELGRAD, 
tJ'ISAD, COMARNO, BU
VJy EŞTE, BRA TISLAV A, 
-~ ANA ve LINZ için yük 
J Caktır. 

(JliNsroN w ARREN LINES 

LiMiTED - LIVERPOOL .. 
~ INCEMORE .. vapuru 29 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk Anooim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Meflsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oirlu 

... 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

~ l.lstosta bekleniyor. LIVER- PE ve NORVEÇ limanları 
t ()OL ve ANVERS limanla- için yük alacaktır. 1 D kt 
~an yük çıkaracak ve BUR- "BAALBEK,, motörü 23 Ey- Q Q r 
~ S, VARNA, KôSTENCE, lül~e bekleniyor. DIEPPE, 
l;.IJLINA, GALATZve IBRAIL DÜNKERK ve NORVEÇ li· AJi Agah 
"lal• ı manları için yük alacaktır. 
Ctk ~arı için yük kabul ede- "Vapurların isimleri, gelme Çocuk Hastalıkl~rı 
~ tır. 
1.1~ tarihleri ve navlun tarifeleri mütehassısı 1 

"b LINJE • OSLO şilmez.,, T 1 f 3452 
~ oOSPHORUS,,motörü 28 Birinci Kordon, telefon e e on 

Fratelli Sperco vapur acentası IOiivier ve şü
ROY ~~:::~~~~~AIS ~d~~~~r. limanlarına hareket rekası Limited 
"RHEA,, vapuru 18 Ağus· 

tosta ANVERS (doğru) ROT

TERDAM, AMSTERDAM ve 

HAMBURG limanları için yük 

alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 
Eylülde ROTTERDAM, AMS

TERDAM ve HAMBURG li· 
manlarına hareket edecekti. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
Eylülde BURGAS, V ARNA ve 

KôSTENCE limanları için yük 

alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 

elyevm limanımızda olup 12 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBMRG ve ISKANDI-
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VIKINGLAND,, motörü 23 
Ağustosta ROTTERDAM , 
HAMBURG ve ISKANDI--

"GDYNIA,, motörii 2 Ey
lülde ROTTERDAM, HAM-

BURG ve ISKANDINAVY A 
limanlanna hareket edecektir. 

SERViCE . MARITIME 

ROUMAIN 

"ALBA-JULUA,, vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR-

SiL YA limanlarına hareket 
edecektir . 

"SUÇEAVA" vapuru 7 Ey
lülde MALTA ve MARSIL-

Y Aya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder-

ler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 

SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu-• 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN-

SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN,, vapuru 2() ağus

tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda LIVERPOOL 

ve GLASGOW için yük ala-

caktır. 

•LEGRIAN,. vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 

için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

nur . 

Telefon: 4142/422112663 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük .. 'ialepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!~~~~~~· 

' 

NORSKE MIDELHAVS- hakkında hiçbir taahhüde giri- 1 lkinciBeylerSokağı No. 681 
~tosta bekleniyor. DIEP- No. 200- 2008 •------

~ ürı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müs-h-il-d.ir-•• O._k_a_d_a_r-za-ra_r_s-ız_d_ı_r _k_i g_e_b_e-le•r-e-k·a-lp-,b-o-.. b-r-e·k-le-, ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



(Ulusal Birlik) 

-

us-Japon ihtilaf- Surive karışıklıktan 
,/ 

ları halledilecek mi hala kurttılmadı 

yeni Rus sefirf, Rusyanın Çi- Lübnanda intihap mücadelesi 
ne yardım edeceği hak- bütün manasile başladı 

1 • 1 J d Beyrut- Halk arasında de Bu son karar Berut ticare· kındaki haber erı ya an a ~ dikodu ve intihap mücadelesi tine vurulan darbelerin sonun-
Tokyo 25 (Radyo) - Ye~i ğunu söylemiştir. bütün Lübnanda şimdiden baş- cusudur. 

Rus sefiri, dün buraya gelmış Yeni Rus sefiri, Rusyanın lamıştır . Bundan böyle Şama giden-
ve gazetecilere beyan~tı~d~, Çine yardım edeceği hakkın· İntihap 24~ Teşrinievvelde lerimiz önce pasaport almağa 
l·kı· memleket arasındakı ıhtı- ı kt h d tt ··m ··k muayenesine daki haberleri kat'ı surette yapı aca ır. u u a gu ru 
lafların, hüsnü suretle halledi- Lübnan mıntakasında Maru· tabi olmağa mecbur olacaktır. 
leceğinden ümid var bulundu- tekzip eylemiştir. ni Patrikinin '.taraftarları kaza· Yani bir Lübnanlının Şama 

-----------·--·~· ...... . d • J •ı• t • nacağına şüphe edilmemekte- gitmesile lstokholma ve ya-Bor uya ınen ngı iZ ayyaresı dir. Çünkü en kuvvetli nam· hut Kıbrısa gitmesinde hiçbir 
Bordo, 25 (Radyo) - Bir İngiliz tayyaresi buraya inmiş ve zetler şimdilik onlardır. fark kalmamıştır. 

zabıtaca muhafaza altına alınmıştır. Suriye - Lübnan mesalihi Beyrut gazetesinden: 
Tayyarenin ne ma satla indiği, pilotlardan tahkik edilmek· müştereke işleri için Ennehar Sofar konferansı dört gün 

tedir. gazetesi de şöyle yazmaktadır. zarfında işlerini bitirdi. 
------••ıtt11--. ............ • • Olacak oldu! Sofar konfe· Mali ve iktisadi hususatta 

5 EYIUA.. ide bu••yu•• k hava ransı menafii müşterekeyi ayır- Suriye ve Lübnan hü~umet-
leri kuvvei teşriiyelerini ayır-

b aml Y·apılacak dı, ve her taraftan yapılan dılar. Muhtelit bir komisyon ayr itirazlara ve bilhassa mahafili 
k bl.liçtima bu hususta her iki tüccariyenin protestolarına u-

30 Ağustos zafer ve tayyare bayramının 
parlak bir şekilde kut/ulanması için 

hazırlıklara başlandı .. 
30 Ağustos Zafer ve Tay· 

yare bayramının parlak bir 
şekilde kutlulanması için şim
diden hazırlıklara başlanmıştır. 

Zafer bayramı münasebetile 

şehir baştanbaşa donatılacak, 

büyük geçit resmi yapılacak, 
gece balolar verilecektir. 30 
Ağustos ayni zamanda tayyare 
bayramı olduğundan, o gün 
Hava Kurumu menfaatine ro· 
zet tevzi edilecek, bkanta, 
gazinolarda ve nakil vasıtala· 
rında tayyare fişi verilecektir. 

30 Ağustostan 7 Eyh11e ka· 
dar Havacılık haftası olarak 
kabul edilmiştir. Bu müddet 
zarfında muhtelif hatipler ta· 
rafından hergün fuarda hopar-

lörlerle havacılık, tayyarenin 
vatan müdafaasındaki ehem-

' miyet ve kıymeti ve Türkkuşu 
hakkında konferanslar verile· 
cektir. 

Havacılık haftasının sonun· 
da, yani beş Eylulde .lzmirde 
büyük hava gösterileri yapıla· 
cak, bu gösterilere Ankaradan 
gelecek Türkkuşu uçmanları 

ve paraşütçülerile, askeri mo· 
törlü tayyareler de iştirak ede-

ceklerdir. Havacılık bayramı 
çok muazzam olacaktır. 

Fuarda konferans verecek 

hatipler Tayyare Cemiyeti ta
rafından tesbit edilmiştir.isim· 
lerini aşağıya yazıyoruz: 

30 Ağustos gecesi saat 

20,30 da Muallim Bay Reşit, 
31 de Kültür direktör mua-

vini Bay Rauf inan, 1 Eylul· 
de Muallim Bay Mitat Ok-
sancak, 2 Eylulde llktedri
sat müfettişi Bay Vahit, 3 Ey
lulde Avukat Baha Nasuh, 
4 Eylulde Avukat Ahmet Şük· 
rü, 5 Eyliilde Muallim Bay 
Hüsnü. 

~~~--------·~·~·--.. --~~~~-
Mektep buhranı 

Liselerde namzed tale
be kaydına başlandı. --Mevcud lise ve orta mekteplerde 

yer bulmak kabil değildir 
Mekteblerde talebe kayıd teb olacak bir bina buluna· 

ve kabulüne başlandığından, mamıştır. Burnavada müsaid 
şehrimizde mekteb buhranı bir bina mevcud ise de, bura-
bütün şiddetile kendini gös· nın uzaklığı üzerinde durul· 
termiştir. maktadır. 

Erkek lisesine, kendi orta İlkmekteb mezunlarından 
kısmından mezun olan tale· Alsancakta oturduklarını za
benin fazlalığı hasebile bu yıl bıtadan alacakları vesika ile 
hariçten talebe kabulüı1e im- . ispat edenler ve Şehid Fethi, 
kan görülememekte<lir. Aneak Alsancak, Gazi okullarını bi· 

orta kısmı için ilkmekteb me· tirenler şimdilik erkek Lisesi-
zunu talebe alınabilecektir ki, nin Orta kısmına namzed ta-
bu da ihtiyaca cevab vere· 
memektedir. lehe olarak kaydedileceklerdir. 

Karşıyaka, Burnava ve Buca Busene şehrimizdeki ilk-
mekteblerden 3500 çocuk Orta mekteblerinin asıl talebe 
mezun olmuştur. Bunların kadroları dolduğundan, bun· 
tahsillerine devam edebilme· dan böyle bu semtlerde otu· 
leri için mevcud ortamekteb- ranlar da ayni mekteblere 
ler kafi gelmemektedir. Yalnız namzed talebe kaydedilecek-
ortamektebin birinci sınıfı ol· lerdir. Namzed talebe, ileride 
mak üzere 21 şubeli bir mek- açılacak mektebe nakledile-
teb açılması için teşebbüslere ceklerdir. · 
girişilmiş, fakat şehirde mek· Nazilli, Aydın, Denizli ve 

lak bile asmadı. hükumete ait menafii tefrik 

Anlaşılan bu ayırma yüksek 
menafii siyasiye nazarı dikkata 
alınarak yapılmıştır. 

Filistin taksimi, İskenderun 
sancağının Suriyeden eski Ce· 
zire ve Cebelidüruz tevalisin
den sonra da Suriye ve Filis
tin menafii müşterekelerinin 
tefriki. 

edecektir. 
İşte daima şüph~ ve korku 

ile intizarda bulunduğumuz hal 

vukubuldu ve Sofar içtimaı 
Suriye ve Lübnandan Arap 
gençliğinin ümitlerini mahvey
ledi ve efkarı umumiye bu 
kararları nefretle telakki ey
ledi. ........... 

Cumhuriyetçi ispanya, Ulus-
lar Sosyetesinin derhal 

içtimaını istiyor 
-Başıarafı 1 inci sahifede
sonunda yalnız lspanyol işlerile 
meşgul olmak üzere fevkalade 
olarak toplanacaktır. Bundan 
sonra ruznamesindeki madde· 
leri ikmal etmek üzere 1 O 
Eylfılde adi bir içtima akd
edecektir. Konseyin adi içtima 
devresinin tayin olması sebe
biyle Cenevre mahafili Akde· 
nizde yeni hadiseler zuhvr 
etmediği takdirde konseyin 
müstacelen davet edilmesine 
mahal kalmıyacağı mütalea
sındadırlar. 

Paris, 24 (Radyo)- Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Satander etrafında nihai 
harbler olmaktadır. 

Asi kuvvetler Las Ajenayı 
işgalden sonra, Satander müs
tahkem hattı ile karşııaşmış· 
!ardır. Tayyareler şehri bom· 
bardıman etmektedirler. 

Malo dağında Franko kuv· 
vetleri seri ateşli toplar yer
leştirmektedirler. Asiler Laz
_gadayı almışlardır. Bu suretle 

Manisa Ortamekteblerini bi-
tirmiş olan talebelerden, erkek 
Lisesine müracaat etmekte ve 
namzed talebe olarak kayde· 
dilmektedir. 

Geçen sene şehrimiz erkek 
lisesinin üç sınıfının 41 şube· 
sinde 110 muallim, yardımcı 
muallim ve muallim vekili ta· 
rafından 2400 talebe; kız li· 
sesinde de 29 sınıfta 61 mu· 
allim taraflndan okutulan 1350 
talebe vardı. Bu sene 13 şu
be olan erkek lisesinin ilk sı
nıfı 21 şubeye çıkarıldığı 
halde ihtiyaca yetmemektedir. 
Bir kaç şube daha açılması 
için de mekteb binasında sa· 
lon yoktur. 

Kız lisesine de bu yıl mü· 
racaat edenler geçen seneden 
çok fazladır. 

Torelavega şehrine beş, Sa· 
tander ~ağ cenahına 15 kilo
metre yaklaşmışlardır. 

Sahilde Kastroriyala işgal 
edilmiştir. Şehirde hiç hasa· 
rat yoktur. 

Asiler tarafından son yirmi 
dört saatte on Milis tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Sen-Jan·Doloz, 24 {Radyo) 
- Asi tayyareler sabahtan 
beri Kurela Doga ve Satan
der istihkamlarını bombardı· 
man etmektedirler. 

Birçok yerlerde yangınlar 
çıkmıştır. 

Salamaka, 24 ( Radyo ) -
İhtilalciler Satander cebhesin
de yaptıkları yeni taarruzda 
asiler 2000 kilometre murab-
baı arazi işgal etmişler ve 14 
bin esir almışlardır. 

Torino, 24 {Radyo)-Stam
ya gazetesinin Satanderden 
aldığı haberlere göre, Gene
ral Atilyo T erezi idaresinde 
bulunan Faşist İtalyan kıtası, 
harpte en ileri de bulunmak· 

tadır. General Franko bizzat 
cephede bulunmuştur· 

Paris, 24 (Radyo) - ihti
lalcilerin, Satander cephesinde 

Tureladega kasabasına var· 
dıkları ve burada, cumhuri· 
yetçilerin şiddetli bir muka· 
vcmet hazırladıkları söyle· 
niyor. 

ihtilalciler, tayyareler ve ağır 
toplarla cepheyi bombardı

mana başlamışlardır. 

Katila fırkasının da, Roma· 

kasabasını işgal ettiği bildiri
liyor. 

İtalyan askerlerinin yardı· 
mile, ihtilalciler, Satander üze
rine büyük bir tazyik hazırlı· 
yorlar. 

Muzaffer Giyyom 1 Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
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Bu haber Normandiya Dükü 
G iyyomu çok hiddetlendirdl. 
Bir an için ne yapacağını bil
miyen bir insan gibi hareket· 
ler yaptı, sonra masasının ha· 
şına geçerek zehir gibi bir 
mektup yazdı, bu mektup Ha
rolda hitap ediyor ve bu ada
ma yaptığı yemini hatırlatarak 
hareketinin namussuzluk oldu
ğunu bildiriyordu. 

Dükü maiyeti ricali teskin 
için çok çalıştılar, bir derece· 
ye kadar dükü teskine de mu
vaffak oldular. Fakat Dükün 
bu tahkiri ve hainliği hazmet· 
mesine imkan yoktu . Birkaç 
gün Dük kendi kendini adeta 
yedi, sonra hain Haroldu ce· 
zalandırmağa ve bunun için de 
İngiltereye askerle gitmeğe 
karar verdi. 

Dük Giyyomun bu kararı 

Tayyare ile 
Devrialem müsa. 

bokası 
Paris, 25 (Radyo) - Paris 

sergisi münasebetile sergi ko
mitesi, tayyare ile bir devri 
alem müsabakası tertip ede
cektir. 

Bilbao'da 
İdam kararları 

verildi 
Bilbao 25 (Radyo)- Askeri 

meclisi, Bask hükumetinin sa· 

bık Adliye Nazırı B. Manoel 

Kastro ilel Cumhuriyetçileden 

birçok labitanı idama mahkum 
etmiştir. 

Yugoslavya 
kruvazörü 

DUn lstanbula vardı .• 
İstanbul, 25 (Hususi) - Yu· 

goslavyanın Dobrovnik adın· 

daki harb kruvazörü bugün 
saat 17 ,30 da limanımıza gel
miştir. 

Gemi süvarisi şerefine bu 

gece mükellef bir ziyafet ve· 
rilmiştir. 

Bu gemi. kral Aleksandrı 

ilk defa olarak dört sene evel 

limanımıza getirmişti. 

Zabıtada 

verdiği sırada bir takım fev· 
kalade tabii hadiseler old0• 

Bunlardan b irisi, başlıcası , bir 
kuyruklu yıldızın doğmasıdır. 
O zamanlar kuyruklu yıldızlar 
cihan şirazesinin bozulmasına 
işaret addedilirdi. Bazı yer: 
lerde de bir felaket alametı 
idi. 

Bu kuyruklu yıldızın doğ~. 
ması , diğer fevkalade tabıı 
hadiselerle birlikte Normao· 

Şid· diya efkarı umumiyesini 
detle işgale başladı. 

Anglo - Saksonların kralı 
üçüncü Edvardın ölümünden 
yedi ay sonra, Dük GiyYOIJl 
3000 nakliye gemisi ve 60000 
asker toplamağa muvaffak 
oldu. . 

Bütün hazırlıkların istediğı 
gibi yendiğine emin old~ğ:ı 
sırada, Giyyom karısı guz k 
Matildi, saltanat naibi olars 

bıraktı ; on üç yaşında bulu· 
. s· nan oğlu da memleketin ır 

desinde annesine yardım ede· 
cekti. 

60,000 Normandiyalı, 3 bifl 
kayığa ve gemiye binerlerkefl 
büyük bir şevk ve neş'e için· 
de idiler. Fakat vaziyet bir· 

denbire değişti ; çıkan bir fır 
tına, bunu takip eden rüıgar-

11· sızlık, asker arasında bozgu 

. cuların propagandasını kol~{~ 
)aştırdı; asker arasında J1l~. 
hiş bir korku husule gel 1

' 

Dük asker arasında çıkan bO 
manasız korkunun önüne geÇ' 
mek için glinden gelen gaf 
reti sarfetti. . ti 

Düşes Matild, bu vazıY\ 
ıslah için çok cesurane b1 

harekete teşebbüs etti; hs"': 
"I" · k'ld sJ1lesı nın mu ayım şe ı e e . 

için bir dua etti ve askeri 
teşvike başladı. Biraz sonr~· 
güzel bir rüzgar esmeğe bs~: 
layınca, askerin h~.rp şe" 
yeniden canlandı. 

Dük, zevcesinin bu mebare~ 
tine teşekkür ettikten son;. 

sefinelere hareket emrini ver. 
1
' 

ıt' 
Gemiler karadan ve den~ ş 

dt:n on binlerçe kişinin al 
1
• 

sesleri arasında harekete geÇ 
tiler. 

(Arkası v:j 

Kuzuyu aşırmış, evinde kese~ 
rek etini pazara çıkarmış •• 

Elinde çakı, İkiçe;melik caddesir. e fırl~' 
yan sarhoş • bir zehirlenme hadise51 •. 

Karşıyaka şimendifer istas· 1 çenlere sarkıntılık etmeğe b9
; , 

yonunda Nehmed oğlu Mus- lamıştır. Arap Ali yakatıırı 
tafanın 20 lira parasile bir rak Adliyeye verilmiştir. 
palto, bir ce~et .. vesair eşya- Peynir tulumu ııçt~ 
sını çalan Alı oglu Cemal ya· E k" k 

1 
d h l acı 1 

s ı asap ar a e v .i kalanmıştır. 
0

jrv 

C. h . 1. . . rahim oğlu Mehmed, pe~ te' 
ığer ze ır 1 ımış lsmail oğlu Ahmedin bır 

Ali Haydar Nazlının mağa· neke zeytin yağile bir · ıu1°~ 
zasında çalışan Ali oğlu Esad, 

peynirini çalmıştır. 
Kordonda seyyar köfteciden Kuzu hırsızı .. 
cıger alarak yemiş ve bir fi' 

Mehmed oğlu Hüseyin dt 
müddet sonra kendisinde ze- d b' . b ··rsc9~ 
lenme alaimi görüldüğünden mm a ırı, za ıtaya m~. b-~· 
hastaneye kaldırılmıştır. . ederek, Arab deresinde ı dı' 
Arap Ali sahnede çesinden bir kuzusu çaıırı c 
Sabıkalılardan Abdullah ğını ve kuzuyu sütçü Mebıtl;ı 

oğlu Arap Ali, dün gece faz· oğlu Lütfinin çaldığını, e<Jİ~~j· 
keserek etlerini sattığını şı ,,u la sarhoş olmuş ve elinde bir "IY 

sustalı çakı olduğu halde İki- yet etmiştir. Zabıta, 50 ıı 
çeşmelik caddesine fırlamış, Lütfiyi yakalamış, tahki~' 
bağırıp çağırmağa, gelip ge· başlamıştır. 


