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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

-.. Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 
~ne şartlan: Seneliği 700, altı a)lığı 490 kuru, 
L~ Resmi iliinlnr için: Maarif cemiyeti illinnt 

urosunn müracaat edilmelidir. 

lJLlJ~AL Molotof 
Sovyet basvekili de , 

Hususi ila~~: idarehande karalaştırılır 
~sıldığı yer: (ANADOLU) Matbaas; fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

dün gece tevkif edil
di . 
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lngiltere l(ralı lstanhul Y olund~:t~lOO)P•r• 
_Başbakanımız F ~arı açtı;Nah~~ .. paşajAsi.ier bir ş-eh-irda· 
h Ugece Istanbula:.~1: döndü: L ~~:~~k~:Y~~~e ha zapt ettiler 

1. -··- I~ 1 
_ _;~:'"" se geldi /randa şiddetli bi; muharebe başladı. 

t Paris, 2 (Radyo) - Mısır Malaga 1_ hükümet erkanı' kaçtıj 

eOŞt1ekUimiz vapurda 
bas illet lnönü karaya ayak 
det;nca halk tarafından şid
liş e alkışlanmış, askeri tef-

etrn · ~aıi ış, yaya olarak Şehir 
&lıta~osu~a ka<lar gitmişlerdir. 
~I\ a bırkaç dakika istirahat
~eı~01lra otomobille şehirde bir 

ınti y • 
Çel'ılel"k apmışlar, Alsancak, lki-
l~t ık, Değirmendağından do· 
blıta~a 0~du evine gelmişler ve 
kıını bır müddet kalarak 
~td1andanlarımızla görüşmüş-r. 

Saat 
~elen b tam 17 ,30 da fuara 
detti lkşvekilimiz, halkın şid· 
ltıiş va ışları arasında ilerle· 
Salih•~ belediye reisi Behçet 
~l\ta '\nutkunu dinledikten 

l\ırı~ ısa bir hitabede bu
~l\i ş, fuar hakkındaki fikir-

~;e::r~i~i gezdikten sonra 
tinı bildirmit ve fu-

Gömböş 
İstifa etmedi, me

zuniyet aldı 
Budapeşte, 2 ( Radyo ) -

Başbakan general Gömböş, 
bugün krallık naibi amiral 
Horti tarafından kabul edilmiş 
ve mezuniyet aldıktan sonra, 
nazırlar meclisini toplıyarak 
bir buçuk saat kadar müza
kerede bulunmuştur. 

General Gömböş, mezuniye
tini istimal eylemek üzere Al· 
manya'ya gidecektir. 

başvekili Nahas Paşa, Mısır 
heyetile beraber saat 17,45 te 
buraya gelmiştir. Heyet, is
tasyonda törenle karşılan-
mıştır. 

Londra, 2 (Radyo) - Mısır 

heyeti, bugün buradan hare

ket etmiştir. Heyet reisi Mısır 

başvekili Nahas Paşa, Avrupa 

da birkaç gün kalacaktır. 

---···~--

Titülesko'nun Montrö'de Rüştü Aras'la alınmış bir rresmi 
Paris 2 (Radyo) - Sabık saat kadar konuşmuştur. 

Romanya hariciye nazırı M. Bükreş, 2 (Radyo) - Baş
Titulesko, Uluslar sosyetesin- bakan M. Tataresko'nun 
de Romanya'yı temsil etmesi başkanlığında toplanan Ro
için başbakan M. Tataresko manya nazırlar meclisi, iki 
tarafından kendisine vukubu· saat müzakerede bulunmuş· 
lan teklifi rededyleıniştir. tur. Bu toplantıdan sonra bir 

Bükreş 2 (Radyo) - Ro- tebliğ neşredilmiş ve yalan 
manya hariciye nazırı M. An- haberler uyduranların, şid
tunesko, ltalya'nın bura sefiri- detle ceza görecekleri ilan 
ni kabul etmiş ve birbuçuk /Devamı 4 üncü sahifede J 

KlaraBovv 
Pünomoniden ya

tıyor 
Nevyork, 2 (Radyo) - Meş

hur sinema artistlerinden 
(Klara Bow), pünömoni hasta
lığından yatmaktaoır. Bir İn· 
giliz profesörü, (Klara Bow) u 
tedavi etmektedir. 

İvon Delboş Rus 
sef irile görüştü 
Paris, 1 (Radyo ) - Hari· 

ciye nazırı M. lvon Delboş, 
bugün Rus sefirini kabul etmiş 
ve bir müddet konuşmuştur. 

Lord Eden 
Londra 2 (Radyo) - Lord 

Eden, bugün ansızın hastalan
mış ve bundan dolayı hiçbir 

ziyaretçi kabul etmemiştır. 

Doktorlar, Lord Eden'in büyük 
bir zihin yorgunluğundan zaif 
düştüğünü söylüyorlar. 
Yarın (bugün) iyileştiği tak· 

dirde Lord Eden Nazırlar mec 
!isinde hazır bulunacak ve ln
giltere' nin harici 
teşrih edecektir . 
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Sahife 2 
(Ulusal Birlik) 

Başbakanımız Fuarı açtl.IKemalpaşa yolunda feci Fratelli Sper· 
(Baştar~~ı 1 i~ci•v~a~i/ede) telif kısımları arasın~a karşı: b·ır kamyon kazası oldu coVapur Acen-
burası hızım bıldıgımız boş lıklı tanışmayı temın etmesı t 
ve hatta harap bir saha ha- bakımından da güzel bir eserdir ası 

N· V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
linde idi. Burasmiiktisadi ha- Sergi gerek endüstri, gerek Frenleri tutmıyan kamyon yolun sağına ROYAL NEERLANDAIS & Co. 
reketlerin bir toplantı yeri ve ziraat noktainazarından varlı- devrildi 5 yaralı var KUMPANYASI DEUTSCH LEVANTE L1Nl6 
memleket sanayii için bir nü· ğını tamamile tembsil etti

1
re- İzmir-Kemalpaşa şosesi üze· Sıhhi imdad otomobili ya· "ORESdTES,

1
, vap

4
uru elyı·~~m G. m. b. H. 

mune sergisi olarak düşünmek miyor. Varlığımız u eser er· rinde Kavaklı dere köyü ilk ralıları alarak Memleket has· limanımız a o up ey u e HAMBURG 
ve burada bir Kültürpark ye· den fazla, çok fazladır. Bunun mektebi karşısındaki Belkahve tanesine getirmiştir. Yaralılar, ANVERS ' ROTTERDAM' "HERAKLIA" vapuru 2

4 

tiştirmek fikri asil ve yüksek sebebini herşeyden evci böyle yokuşunun viraı'ında bir oto· Fatuş adında genç bir kadınla AMSTERDAM ve HAMBURG v t t b ki · 29 8 g"oS' 

b 
k l k 

agus os a e enıyor, 'f 
ir düşüncedir. bir sergiye her vilayette ve mobil kazası olmuş, beş kişi Mehmed oğlu lsmail adında limanları için yü a aca tır. tosa kadar ANVERS, RÜ · 
Bu sene birkaç ay içinde her tarafta fazla ehemmiyet yaralanmıştır. Yaralıların bir bir kişi ve henüz adları tesbit "GANYMEDES" vapuru lO TERDAM, HAMBURG ~~ 

elde edilen neticeler ileride verilmemesinde aramalıdır. Her kısmının sıhhi vaziyetleri teh· edilmemiş olan diğer iki er- eylülde gelip 14 eylülde AN· BREMEN limanları için yıJ 
bu dolaştığımız yerlerin fzmi· vilayet eksiklerini tamamlıya· likelidir. Kaza, kamyona fazla kektir. VERS, ROTTERDAM, AMS· alacaktır. 
rin güzelliği ile hakiki ve ahenk· rak serginin inkişafına hizmet yük ve yolcu alınmasından Kamyonun, uçurum kena- TERDAM ve HAMBURG "ART AA,, vapuru 5 eylüldt 
tar bir mecmua teşkil edeceği etmelidir. olmuştur. Araba Parsa bele· rında devrilmesi bir mucize limanları için yük alacaktır. bekle.1iyor, 9 eylüle ke.~:r 

iimidini insanda kuvvetli bir su· Vilayetlerimiz pavyonlarında diyesinde kayıtlı olan 2 nu- kabilinden olmuş ve bu saye· "HERCULES,. vapuru 
3 

ey- ANVERS , ROTTERDAıvı .. ; 
r~tte uyandırıyor. lzmir sergi· bana b~rad.a tanıştıktan. so?ra maralı kamyonettir. Parsa- de yolcuların hayatları kurtul· lülde gelip ayni gün yükünü HAMBURG ve BREMgıı 
sı arsıulusal bir sergi olarak gelen sıparışlerle kendılerme dan lzm'ıre 2210 kı'lo kuru muştur. tahliyeden sonra BURGAS, k l f d Ô NCE l limanları için yük alaca tır· .. 
düşünülmüştür. olan müracaat erin ay asını üzüm ile 18 yolcu getirmekte Tahkikatı müddeiumumi mu· VARNA ve K STE i- "PLANET,. vapuru 15 :le 
memleketler iştirak ediyor. Bu gördüklerini söylediler. B!rçok idi. Şoförü Cemaldir. Zaten avini Orhan Köni idare etmek- manian için yük alacaktır. lülde bekleniyor, 18 eyltJ~· 
sene Sovyetlerin güzel pavi· mallarımız daha iyi bir şekil- hurda halinde bulunan, fren· tedir. "HERCULES" vapuru 19 kadar ANVERS. ROTTf. ~ 
yonunu gördük. Dost memle- de teşhir olunabilir. Sergi eylülde beklenmekte olup 24 DAM, HAMBURG ve BR

1
:/ 

l · b k ve b. buçuk ton Frenlerin bozuklugv u, birçok 
ketin her sene her sahada ayni zamanda insanın gözünü erı ozu ır • eylülde ANVERS, ROTTER· 

1 k 1 k 
- - vidaların da mevcut olmadığı, S MEN için yük alacaktır. .. 

terakkileri yerinde ve yakın· de doyu.malıdır. Ufak nümu· u o an amyona uzum ve DAM, AMSTERDAM, AM . "SOFIA,, motörü 24 e··)I• 

k 
h 1 k 'k hatta vida yerine telle tuttu- G ,, 

dan görmek bizim için mem· nelerin geniş mi yasta teş iri yolcularla biri te 3,5 ton yiı TERDAM ve HAMBUR lülde bekleniyor, 29 ey~~ 
nuniyeti mucib bir müşahede· sergiyi büyük bir varlığa inti· yükletilmişti. rulmuş oldukları görülmüştür. limanları için yük alacaktır. kadar ANVERS, ROTT~~. 
dir. Sovyetlerin sergiye daima kal ettirecektir. Sergide bul· Belkahve yokuşundan aşağı Hata mal sahibi ile şoför· "TRiTON" vapuru 30 ey- DAM, HAMBURG ve B"" 
ehemmiyetle iştiraklerinden duğum mü~im e~~ik !z"?ir ci: inerken şoför Cemal, kamyonu dedir. lülde gelip 5 birinciteşrinde MEN için yük alacaktır. 
dolayı bilhassa teşekkür et- varında. turızm ıçın . ıstıfade~ı Müddeiumumi Orhan Köni, ANVERS , ROTTERDAM , 
mek isterim. olan bırçok şeylerın teşhır virajda idare edemiyeceğini hadise yerinden lzmir'e dö· AMSTERDAM ve HAMBURG DEN NORSKE MIDDfJ.· 

Mısır paviyonunda pamuk edilmemesidir. Halbuki İzmir şoförün yanında oturan dört nerken lzmir'le Kemalpaşa, limanları için yük alacaktır. HA VSUNJE (D/S. A/5· 
sahasındaki güzel nümuneler turizm noktai nazarından çok kişiye söylemiştir. Yokuştan Kasaba, Salihli ve Manisa SVENSKA ORIENT LINIEN SPANSKELINJE} 
ve Mısırın bu sahadaki terak- kıymetli köşeleri olan bir yer- aşağı inerken şoförün yanında arasında işliyen dört kamyonu " NORDLAND " motörü OSLO .. ~~ 
kilerini gösteren cetveller, ben· dir. Gelecek sene ayrıca bir oturan dört yolcu, kamyonun durdurmuş ve beraberindeki 28 ağustosta ROTTERDAM, "BOSPHORUS., motörtl -
de iyi bir intiba hasıl etmiş· turizm köşesi lazımdır. kazaya uğrıyacağını anladık- makine mühendislerine bu HAMBURG, COPENHAGE, ağustosta bekleniyor, 24 

3~~ 
tir. Diğer eserlerı' de memnu· Arkadaşlar; larınden derhal kamyondan DANTZIG, GDYNIA, GOTE- d ISKENDE0lı 

l ı k d·ı · · kamyonların vaziyetlerini tel- tosa ka ar " -t 
niyete şayandır. Mısırlılara Serginin bütün memlekete aşağı atı mış ar ve en 1 erını BURG, OSLO ve ISKANDI- VRE ' 

k t l d kik ettirmiştir. Bu kamyon- ROUEN, Le HA. . .:;~ 
sergiye gösterdikleri alakadan şamil büyük bir toplantı yeri ur armış ar ır. NAVY A limanları için yük NORVEÇ limanları ıçın Y" 
bilhassa teşekkür ederim. ve Arsıulusal büyük bir kıy- Şoför vaziyete hakim olma· ların da kazaya uğrayan kam· alacaktır. 

Yunan paviyonu bize Yu- meti haiz, Türkiye'yi tanıtacak ğa çalışmış, fakat frenlerin yon gibi hurda ve frenlerinin • B!RKALAND • motörü kabul edecektir. '~ 
nanistanın istifade olunacak bir vasıta haline gelmesi için bozukluğundan virajın yanı· bozuk oldukları, yasak olduğu 14 eylülde beklenmekte olup - "BANADORUS" motörllırıtı 
birçok eserleri bulunduğunu viliiyetlerin, lzmir viliiyeti de başından uçuruma doğru git- halde şoforün yanına üçer, ROTTERDAM, HAMBURG, eylülde bekleniyor, 

25 e~p~ 
g

österiyor. Paviyon ince bir dahil olduğu halde, daha fazla mek üzere bulunan kamyonu dörder yolcu almış oldukları BREMEN, COPENHAGE, kadar Le HAVRE, DlEd~( 
d d 

· k · t b 1 d DÜNKERK ve NORv 
zevkle tanzim edilmiştir. Yu· çalışması lazımdır, Yine ara- ur uramamış, çevırme ıs e- görülmüş ve e e iye ma- DANTZIG, GDYNIA, GOTE· · b h k t .. .. d k h d' · H · limanları için yük alacaktır· 
nan'hlara bilhassa teşekku- r mzda hükumetin mes'ul ada· mış, u are e yuzun en ine mü en ısı urşıt ta· 

d 
BURG, OSLO ve ISKANDI-

aderı·m. 1 k b .. 1 k kamyon sağa yatmış ve ur- rafından bunların tabelaları SERViCE MARITIM mı o ara unu soy er en ge- N d f d NAVY A limanları için yük 
Arkadaşlar, lec:,ek seneler c!'!.h~ j~} .. ~al.m~- muştur. _etice e ş~ ö~ . • e !!!:.J.~f~~~:~!~~~ .:~!~~.~~'"'va!~· 01 0 ,.~ktır. ROUMAIN 

sahada büyük bir ehemmiyet yoruz. Türkiye Kültür ve ·ık- yaralanmıştır. ferden menedilmiştir. "HEMLAND,, motörü 29 .. DUROSTOR " vapu~~ 
kazandırmağı düşünüyoruz. tisadi faaliyetleri mütemadiyen ... eylülde ROTTERDAM, HAM- eylülde bekleniyor, 1' "(1. 

En evel fzmir fuarının milli heyecan ve ileri hamlede olan BURG, BREMEN, DANTZJG, TENCE, SULINA, GAifo~ 
bir toplantı yeri olmasını isti- bir memlekettir. Büyük bir ~ GDYNIA, GOTEBURG OS- ve GALATZ aktarması 01 (İ 
yoruz. Eğer biz bütün mem· Kültür faaliyeti olan Dil ku· BAŞDURAK LO ve ISKANDINAVYA li- BELGRAD, NOVISAD, l(VI' 
leketin bir senelik iktısadi ha- rultayını kapadıktan sonra fz. H d • N • • h manian için yük alacaktır. MARNO, BUDAPEST, ~~ 
reketini sadakatla gösteren bir mir fuarmı muvaffakıyetle açmış a m 1 UZ et EGLUGA POLSKA YANA ve Ll~Z için ) 
sergi yapabilirsek asıl 0 za- bulunuyoruz, memleketimizi her "LEWANT,, motörü 1 ey- kabul edecektir. ~ 
man vatandaşlar nazarında iyi sahada olduğu gibi Kültür ve Sıhhat Eczanesı· lülde gelip 5 eylülde AN- s. A. ROYAL HONGRo:~ 
ve beynelmilel sahada da na- Ekonomik sahada da ilerlet· VERS, ROTTERDAM, AMS· DE NAVIGATION o.Ar• 
zarı dikkatı celbedecek güzel mek için büyük Reisicumurun Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet TERDAM ve HAMBURG BlENNE MARlTI~ 
bir eser vücuda getirmiş yakın alakalan hepimizde hür· çeşitleri satar. limanları için yük alacaktır. 
oluruz. Sergiye birçok vilaAyet- met uyandırmaktadır. lzmir'e -...:. -:...: "SARMACJA,, motörü 20 BUDAPEST ;,ıf. 

,...; ...:: eylu"lde gelı'p DUNKERG, "SZEGED,, motörü. ~~Je~ 
ler iştirak ve güzel muvaffa· gelirken fuara karşı büyük bir ,.. kıyetli eserler teşhir etmiş· alaka gösterdikleri gibi iz. - ANVERS, DANTZIG ve tos nihayetine doğru bC rıO' 
lerdir. mir'lilere selam ve muhabbet- J • ViJ A • f GDYNIA 1· l . . "k mektedir. BELGRAD, .,,A· Zmır ayet De t d 1 "" ıman arı ıçın yu VlSSAT, BUDAPEST, s~1..ı·: 

Toplu bir yerde insan. lerini getirmeği bana emret· 1 er ar ıgın• alacaktır. TİSLAVA, ViYANA ve J., r 
memleketin eserlerini gÖrdüTri: mişlerdir. da' n ,· IJ" d k' h k 'hl 'I 

6 u an a ı are et tarı erı e için yük kabul edecek!!!; 
zaman kendi ihtiyacı olan bir Arkadaşlar; navlonlardaki değişikliklerden ~ N 
çok kıymetli şeylere tesadüf Huzurunuzda bütün Jzmir- Yeni Maliye teşkilatı kanunu Jzmirde tatbik edilmiştir. Ka- acente mesuliyet kabul etmez. JOHNSON WERRE 
ediyor. Bunları dişarıda tanı- lilere karşı bu vazifeyi ifa et· rataş ve Eşrefpaşa Maliye şubeleri Beyler sokağında Şamlı so· Daha fazla tafsilat almak LINES Ltd. 
tabilirsek bu yüzden memle· mek benim için şereftir. iz- kak numara "6,, Başdurak Maliye şubesine ve Mahmudiye için ikinci Kordonda Tahmil LIVDRPOOL ıJ· 
kete servet geleceğini tahmin mir' de binlerce vatandaşın top· Maliye şubesi Birinci kordondaki Yeni Maliye şubesine ve Til- ve Tahliye binası arkasında "JESSMORE,, vapur

0 l 
ediyoruz, iktısadi münasebet- landıklarmı ve sevinç içinde kilik maliye şubesi Basmahane maliye şubesine ve Karşıyaka FRATELLI SPERCO acenta· VERPUL ve ANVERS'tel1 ~ 
ler herşeyden evel tanımak ve maliye şubesi ikinci Kordonda 190 numaralı Alsancak maliye d l getirerek tahliye etırıİŞ 

k 
bulunduklarını görüyorum. Ge· b sına müracaat e i mesi rica tanıtma mes'elesidir, yalnız şu esine nakil ve ilhak edildi. Keyfiyet mükelleflere ilan olunur 1 gitmiştir. 1~r 

b d 
lecek seneler, birçok seneler, 224 ° unur. · t!t ura a eser teşhir eden vila- T 1 f 20041200512663 "Vapurların isimlerı, -='fele~ 

yet ve şehirlerimiz · sergide ~~~=k uz::::\!:~;t~:; 'llJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllll:l//ü,. O • e : on: •• tarihleri ve navlun tar' f~· 
satışın ehemmiyetli olmasına bugün gördüğümüzden daha - ,.,._.. ~ lıvıer ve şu- h·~kkında bir taahhüde ç 

:i~~~·~!~~:~:!~dı~;~nB~e:=: ~~i~::.taı:z;~r·J:r;~:~~mğ~~~: § ~. u~~ Hava_ Kur.umu rekisı Limited şı ~~r~~~~i Kordon, tel~ 
ıeketıer kend· l · · t t _== Buyuk PıyangOSU = No. 2001 -1 eser erını anı . iyi kabulden dolayı fzmir'lile- = vapur acentası f:•' 
mağa gayret eder ve dahili re teşekkür eder, müsaade 21 • • •b b / l K • 1 k Y 
ticarette münasebet ve müba· ederseniz sizlere muhabbetle = ıncı tertı i et eri satılıyor = Pasport yolcu salonu kar· 1 ra 1 
dele o nisbette artar ki, bu- veda etmek isterim.§ - Sinci keşide 11-9-936 dadır - şısında Lekol Riz binasında Köprü tramvay dur•~~:~ 
nun nereden geldiği tahmin Başvekilimiz nutkunu so"y· no. 168 Tel. 2443 . d 681 1 ev ·s1t 

l H lb k b __ =Bu"yu"k ı·kramı·ye 35,000 lı·ra mu"ka"rat- rın e numara 
1 

.. tesı 
0 unamaz. a u i unun fay· ledikten sonra, orada bulu· Tı Not: Vurut tarihleri ve va· lıktır. Evde her türlu c;"rrı'eJ: 
dası herşeyden evel sergiler· nanlara veda etmişler ve doğ- 20 ,000 liradır .Ayrıca 15 ,000, J 2 ,000 purların isimleri üzerine deği- ve konfor mevcuttur. 

0 

Ab' 
den gelir. ruca vapura gı'derek lstanbula - - 'kl ki d I k b · · K" .. b kk lı baY 

-
ve 10,000 lı·ralık bu"yu" k ı·kramı·yeler_ şı i er en mesu iyet a ul ıçın opru a . a ~ . ./ 

Arkadaşlar, hareket eylemişlerdir. edilmez. med'e müracaat. ~bo' 
Milletlerin hayatında harici Başvekilimizle bı'rlı'kte şeh· = -'e vardır :: "rıJc =aı • _ THE ELLERMAN LINES LTD. SWENSEA'dan gelip / , 

ticaret kadar dahili ticaret te rimize gelmiş olan Maliye -B ·ı l h k ~\ıı 
mühim bir rol oynar. Hatta Vekili Fuad, Sıhhiye Vekili l et er Ü ıimet Önündeki di· - " OPORTO " vapuru l5 DşEalUtaTcaSkCtHır.E LEVANrE·ı.,r!I 5, 
har. • t' t d 1 d h'I" R f'k f k d · = k [ k - ağustos 1936 LONDRA ve 11 .. ıcı ıcarc aıa ınca a ı ı e ı , tısa Vekili r Celal - t '' " • • J b .,, "" = 'J,J" .ı. 
ti t

. · J'ğ" .. b B ::_re OT .U gışesınae Ve l Umum ANVERS'ten gcJı'p yu"k boşal· "SAMOS., vapuru .JAI'' 
care m genış ı ı,munase atın ayar, Ankara valisi Nevzad, ,..r ..ı. 
ki b. k k 1 ı =--_barvı·ıer Je satılır-=-- tacvktır. tos 1936 bekleniyor. Al'' 

Si aşması ırço Si ıntı ı za· saylavlar ve stanbullgazeteci· ~ aı e r I 

manlarda başlıca çare haline leri de ayni vapurla dönmüş- FLAM N AN BURG BREMEN "bOşılt# 
1 

a._ A " 1 1 "vapuru ağus· VERS'ten gelip yiik 

ge ir. Sergi memleketin muh· lerdir. ~4WJ}f;llllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllll\\\"' tos sonunda LIVERPOOL ve caktır. 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) i-
l Osmanlı Tarihinde - ..,._,., _..,. 

Ciirid Hadiseleri 
Polonya ordu müfettişinin Paris'teki temasları - - 18-.. 
'a ransa'ya taarruz ederse, Lehistan 

ikman yardıma koşacak 
Le ------------------------~------re d i erilmesi mes'elesi de görüşülüyor. Po-

A man-Italyan blokundan ayrılıyor mu? 
Paıis 2 (A.A)- Madam Tabui, Ôvr gazetesinde yazdığı Bu hafta sonunda Lehistana kredi verilmesine müteallik olan 

bir makalede Lehistanın Fransa'ya top ve silah sipari~ ettiğini müzakerelerin iyi bir neticeye varacağı sanılabilir. Bazı siyasal 
ve dahilde harp endüstrisi ihdasına yarayacak olan kredilerin zevatın, silhaların, vaziyet ne olursa olsun Fransa'nın müttefik· 
general Ritz SmiglininParis'teki konuşmalarının esas mevzuunu ferinden herhangi birisine tevcih edilmiyeceğine dair teminat 
teşkil ettiğini, Lehistanla F ransa'nm 1923 muahedesini tekit almak istedikleri söylenmektedir. 
etmiş olduklarını yazmaktadır. Bu muahedede Fransa, Alman· 
ya tarafından taarruza uğradığı takdirde Lehistan'n otomatik Istan~ul 2 (Hususi)- Leh · Fransız görüşınel~ri 
olarak Fransa'nın yardımına koşacağı musarrah bulunmaktadır. Polonya nın, Alman - ltalyan blokundan ayrılacagı 

neticesinde 

söyleniyor. ______ ._ ............ --t------
otof ta Küçük itilaf devlet reis-

dildi leri Prağda toplanıyor 
Mevkuflar arasında leninin dul karısı 

ve maresal 
~ 

Paris,2 (Radyo) - Sovyet 
Rusya' da dün yeniden mühim 
şrıhsiyetler tevkif edilmiştir. 

Bilhassa Sovyet başvekili 
Molotof'un tevkifi hayret uyan
dırmıştır. Tevkifat, Radek ve 
Buhari'nin isticvabından sonra 
yapıldığı için, bunların ifşaatta 
bulunmuş olmaları muhtemel· 
dir. Dün tevkif edilenler 35 
kişi olup bunlar arasında 

Bluherde var 
Molotof' dan başka Mareşal 

Bluher ve Lenin'in dul karısı 

da vardır. 
Dün kralın riyasetinde top· 

lanan Norveç kabinesi; Troç· 

ki'nin Norvt..ç'te oturabilece· 

ğini ve mülakatlarla gezintile
rini hususi müsaade ile yapa· 
bileceği bir tebliğ neşrederek 
bildirmiştir. 

~--------=~ıııı-···~· ........ --~-------
Normandi 

Münakalat bakanlı- Vapurunun makine
ğınu 150 milyon 1 leri kuvetler. diriliyor 

yen ayrıldı Pari~, 2 (Radyo) - . Mavi 

T k 2 ( R d ) M
.. kurdelanın tekrar kazanılması 

o yo a yo - u· için Normandinin makineleri 
nakalat bakanı yabancı mem· 20 beygir kuvvetinde arttm· 
leketlerle iş yapan seyri se· lacaktır. 
fain hatları için 150 milyon 
yen sarfedilmesini istihdaf 
eden beş yıllık bir plan ka· 
bul etmiştir. 

--~~---~----~ Asiler bir şehir daha 
zaptettiler 

/Baştarafı 1 inci sahi/ ede J 
mesi için, Ruzvelti iknaa ça· 

lışıyorlar. 
Cebelüttarık, 2 (Radyo) -

Malaga hükumet erkanı, asi
lerin bombardımanından kur· 
tulmak için bir harp gemisine 
iltica eylemişlerdir, 

Madrid, 2 (Radyo) - Sabık 
nazırfardan (Alonço Salazar), 
bugün tevkif edilmiştir. Mu· 
mailey, isyana iştirak etmekle 
itham olunuyor. Kurşuna di
zilmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Paris, 2 (Radyo) - (Entran· 
sijan) gazetesinin fspanya'ya 
gönderdiği hususi muhabir, 
hükumet kuvvetlerile birlikte 
asilerin pususuna düşerek öl
dürülmüştür. 

--mı•---

Romen nazırları 
meclisi 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
olunmuştur. 

Nazırlar meclisi, Harbiye 
Nazırının, ordunun techizalı 

için istediği tahsisatı itiraz et
meden tasdik etmiştir. 

Bükreş 2 (Radyo) - Kral 
Karo!, başbcıkan M. Tatares· 
koyu Sinayada kabul etmiş ve 
bir müddet konuşmuştur. Bu , 
konuşmalara ehemmiyet veril-
mektedir. 

Paris, 2 (Radyo) - ( Enfor
masyon) gazetesi, Romanya 

- --.. •+---
Yeni Yunan Nazır-, 

farı and ictiler , 
Atina 1 (A.A) - Başba

kan General Metaksas ile ka· 
binenin yeni tayin olunan aza· 
ları bugün öğleden sonra Ati
na'ya dönmüşlerdir. Yeni ha· 
kanlar dün Korfo' da kralın 
huzurunda yemin etmişlerdir. 

---~·-----

Balonlar iki 
gündür kayıp 

Varşova, 2 (Radyo) - Pat 
Ajansının haber verdiğine 

göte Gordosn kupası müsa
bakalarına iştirak eden ba
lonlar hakkında hiçbir malu· 
mat gelmiş değildir. Balonlar 
son defa olarak 31 ağustos 
sabahı saat üçünde beyaz 
Rusya arazisi üzerinde gö· 
riinmüştür. ---···---

Çarpışma 
• 

Nablus'ta iki lngi-
liz neferi yaralandı 
Kudüs 2 ( Radyo)- lflander 

alayı, bugün Araplarla şiddetli 
bir çarpışmada bulunmuştur. 
Çarpışma, Kudüs'le Nablus 
arasında vukua gelmiş ve iki 
lngiliz neferi yaralanmıştır. 

kabinesinde yapılan ve M. 
Titülesko'yu hariç bırakan 
tadilattan bahsederek yazdığı 
bir makalede, İngiltere ile 
Fransa arasındaki dostluğu 
dostluğu bozmak istiyenlerin, 
mütemadiyen faaliyette bulun· 
duklarından bahsetmektedir. 

M. Benesin tertip edeceği avda, kral 
Karol ve pren Pol bulunacak 

Prag 2 (Radyo) - Çekos- ormanında olacak bu ava; 
lovakya reisicumhuru M. Be· Romanya kralı Karol ile Yu-
nes, bu ay içinde büyük bir goslavya krallık naibi prens 
av tertip edecektir. Zavorina Pol da iştirak edeceklerdir. 

------~-------·~·1·------~--~---
lngiltere krall ls
tanbul yolunda 
SaMajeste yarın saat 14 te 
Çanakkale' de bulunacaklar 
İstanbul 2 (Hususi) - Bü· 

yük misafirimiz, lngiltere Kralı 
Sa Majeste sekizinci Edvard, 
yarın saat 14 te Çanakkale' de 
bulunacaklar ve kara suları· 

mızda, harp gemilerimiz ta
rafından karşılanacaklardır. 

Samajesteye mihmandar ta

yin edilen General Fahreddin 
ve lngiliz ateşesi bugün Ça
nakkale'ye hareket edecek
lerdir. Birçok gazeteciler ve 
fotoğrafçılar da Çanakkalede 
toplanmışlardır. 

-------~·~•1• ....... --~--~--
lnfilak lngiltere 

30 maden ame· Maden sahiple-
lesi öldü rinin bir isteği 

Berlin, 2 ( Radyo ) - (Bo
şom) maden ocağında müthiş 
bir infilak olmuş ve iki kaiple 
beraber 27 kişi ölmüştür. 

Ağır yaralılardan üç kişi 
de hastahanede ölmüştür. --------------

Deli Hasan 
Namazgahta Beşyüz elli so· 

kağında Yavançeşme yanında 
daimi surette herkesi iz' aç eden 
deli Hasan adında bir adam 
vardır. Bu adam, son zaman· 
larda işi azıtmış ve gelen ge
çen kadınlara ağıza alınmıya· 

cak lakırdılar sarfederek çat· 
mağa başlamıştır. 

Deli Hasan, birkaç günden 
beri yeni bir numara daha 
tatbik ederek, gece yarısndan 
sonra kapıları çalmakta ve 
[kalkın, kahve içeceğiz!] diye· 
rek herkesi yatağından kal-
dırmaktadır. 

Zabıtanın nazarıdikkatini 
celbeder ve böyle tımarhane· 
lik bir adam hakkında ne yap 
mak lazımsa bir an evvel yap· 
masını dileriz . 

• itizar 
Yazımızın .çokluğu dolayı· 

sile ( Kol ve bacak yiyenler ) 
adlı tefrikamızı kayamodık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

Londra, 1 (Radyo) - Ma
den ocakları sahipleri, eskisi 
gibi is yapabilmelerini temin 
için hükumete bir mahzar ver
mişler ve ltalya ile olan mü· 
nasebatın bir an evvel düzel
tilmesini istemişlerdir. 

Grandi londra'ya 
döndü 

Londra, 1 (Radyo) - hal· 
ya'nın bura sefiri Sinyor 
Grandi, iki aylık mezuniyetten 
sonra tekrar vazifesine dön
müştür. 

Denizde feci 
bir kaza 

Nevyork, 1 (Radyo) 
Fransız Lafayt vapuru Havr' a 
giderkeıı İngiliz şilebi Deyble 
ile müsademe etmiş ve İngiliz 
vapuru birkaç dakika içinde 
batmıştır. 

lngiliz vapuru mürettebatı 
kurtarılmıştır. 

Zayi 
926 senesinde 16 ıncı fır

kadan aldığım terhis tezkere· 
sini kaybettiğimden ve bu 
kere yenisini çıkarmak üzere 
müracaat ettiğimden eskisinin 
hükmü kalmadığını ilan ede
rım. 

İzmir esnaf şeyhi mahalle· 
sinde Yanyalı Hüseyin Av

nioğlu Musa Nabi 

Sünbül ağa Rodos'ta bir 
baba hindi gibi kabarıp 

palavra sıkıyordu 
Sünbül ağanın servetini vıır 
mağa karar vermiş en a?·:r 
yarım düzine korsan geıni.I' 

gemiyi Rodos'a kadar tehlike
sizce getirebildi. Buraya kadar 
bir iki defa esaslı endişelere 
uğradığı halde, bir taarruz ile 
karşılaşmadı. 

Halbuki Malta korsanlarına 
Galata' daki Ven edik ve casus· 
lan tarafından çoktan haber· 
ler uçurulmuş ve Sünbül ağa· 
nın akıllara hayret veren bü· 
yük servetini, güzel kadın ve 
oğlarını, atlarını silahsız, top· 
suz ve tüf eksiz, armaları nok· 
san bir gemi ile Mısıra' nak· 
(ettiği bildirilmişti. 

Malta korsanları lbrahim 
reisten çok evvel Adalar de
nizine gelmişler, fırsat kolla· 
makta idiler. 

lbrahim reisi bir iki <lafa 
endişeye düşüren şüpheli ışık· 
lar da bunların klavuzlarının, 

gözcülerinin ışıkları idi. 
Bu şüpheli Malta gemileri

nin mevcudiyeti adalardaki 
denizcilerin nazarıdikkatini 

celbetmişti. Fakat ne için do
laştıklarını bilen yoktu. lbra
him Çelebi'nin gemisi Ra
dos' a geldiği vakit, Malta ge
milerinin Sünbül ağanın serve 
tini vurmak için dolaştıkları 

anlaşıldı . 
Rados' da Sünbül ağayı kar· 

şılıyanlar çok oldu . Vakıa, 

ağa gözden düşmüştü . Fakat · 
büsbütün yıldızı sönmüşlerden 
değildi . 

Sünbül ağa, Mısır' da otur
mağı biraz da kendisi, kendi 
istirahat ve emniyeti için iste· 
mişti. Yarın, pek yakın bir 
yarın içinde, deli İbrahim'in 
Taş yatır Ali ağadan memnun 
kalmıyarak, eski emektarı, sa· 
natın bihakkın ustası Sünbül 
ağayı geriye çağırmıyacağı ne 
belli idi? 

Felaketten mümkün mertebe 
uzak olmak, terakki ve servet 
yolunu bulunmak için Sünbül 
ağanın dostluğu o zamanda 
bir harisi caha çok kıymetli 

ve faydalı olabilirdi. 
Rodos'takiler, Sünbül ağa

nın gözüne girmek için bir
birlerile müsabakaya giriştiler. 

Sünbül ağa, malum zenci 
hamakatından da kafi derecede 
hissedardı! Rodos'luların gös· 

terdiği hüsnü kabul arabı çok 
sevindirdi, arap kendisini ade
ta bir hükümdar sandı) 

Sünbul ağa, kendisine gös· 
terilen tazimat ile bir baba 
hindi gibi kabarıp böbürle
nir, dururken lbrahim reis 
te mesleki icabı limanda de
nizler hakkında tahkikat yap· 
tı .. 

Aldığı haberler, hep menfi 
ve korkunç idi. 

Rodos ile Girid arasında 
birçok şüpheli korsan gemi
lerinin dolaştığı ittifakla söy· 
leniyordul 

Bir kısma göre bu civarda 
yirmiden fazla korsan gemisi 
dolaşıyordu. Bir kısım da beş 
altı gemiden bahsettiler. İb
rahim reis bu muhtelif riva· 
yellerden şu kat'i neticeye 
vardı: 

Rodos ile Girid adası ara
sında iyi techiz edilmiş ve 

mcvcud idi. 
Bu sebeple, yarım techiıst 

bir gemi ile yola devanı el 

mek bir intihar ve gemide! 
• 1 ol masum ınsan ar namına 

bir cinayet idi. 
Rodos'taki bahriyeliler de 

kanaatte idiler. Bunlardan b 
kısmı Sünbül ağaya vard 
lar ve: J 

- Ağa hazretleri, yol ç 
tehlikelidir. Buradan bi~tf 
gün geçrnez ki birkaç ga\1)1 
gemisi görmiyelim. Bunlıı.rı# 
burada mevsimsiz dolaşnııı: 
hayra alamet değildir. a 

< 
müddet burada ıneks ' 
aram buyurulsa, ihtiyat üıer' 
hareket edilmiş olur. Doo3ır da 

rJı tat 
mayı humayun bu tarafla tirı 
görününce bunlar çekilip ~ 
derler. O zaman harek(. 

buyurursunuz! Dediler. 
- Arkası var · --· .. ··- -Yunanlı emlaki" 

nin satışı e 

Yunan'lı emlakinden °1'e 
Kordondaki merkez posttıl1 
binasının, posta, telgra.~ ~ ti 
telefon umum müdürlüğı.J ~ı 
mına istimlak muamele51 

i 

teşebbüs edilmişti. Birıll~ 
d. eo 

26,000 lira kıymet tak ır ıİ b 
miş, fakat bu kıymetin ~'/. ~ 
duğu ileri sürülerek gayrı ~s' ;: 
badiller cemiyeti tarafırı e~ 
itirazda bulunulmuştur. ~· 
yüzden istimlak meselesi, 1119 

kemeye intikal etmiştir. ıf 
Milli emlak müdürlüğü, gıı~c 

mübadiller elindeki bon°1' I 
'tf • • ·• d çık L ı ası ıçın muzaye eye 1r 

mak üzere bazı Yunao'h ıJ1 ~ 
ları üzerinde tedkikler ~_. 
maktadır. Fakat Yunan'lı İ{ 
larının satışa konmaları d·JI~ 
vergilerinin gayri müb3 1 ıJ 
takdiri kıymet komisyorı~ ııı 
rafından ödenmesi hus05! ıe 
hasebe müdürlüğünce 15 ~ 
mekte ve komisyon ise ıııf 

"( . . .. rıBŞ 
vergı en vermıye Y<> f 
makta olduğundan satışl9' ;f 

ı . •de 
pılamamaktadır. zmır yrJ 
tılacak mühim miktardıı ~sı1' 
nan 'lı malı varsa da Y0t1şll' 
daki mani yüzünden sS 
sür'atla yapılamıyor. I 

5 Eylulde Milli emla~ bilif 
dürlüğü Dikili kazası ,d;,,d" 
de bulunan Yunan h . I 
metruk Makaron çift)iğifll 
tacaktır. ---···_____,.. 
Uluslar Sos)'e: 
lesinin T af i/tt•; 

Cenevre, 1 (RadY;],ııf 
Uluslar sosyetesi sekre ete~ 
nin talebi üzerine sos)'ds / 
içtimaının taliki hakkı~ el 

. tıf· .ti' cak beş cevab geJmıŞ ~ıısr 
lar da Fransa, Sovyet yeP 
Arjantin, Urugvay_ .ve ct\ı 
Zeland hükumetlerıoırı b~ 
!ardır. Diğer cevaplar d950ııf" 
lenmektedir. Bunda0

1
,..1 ti 

sosyetenin ıslahı esas 
bit edecektir. 


