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9-E ylül Güzel lzmir'imiz, 14 yıl evvel bugün düşman elindeıl kurtulmuştu --·· ... ~--
Büyük kurtu-

luş günü 
Güzel lzmir, yurdun bu şi

rin parçası, 14 sene evvel bu
gün düşman elinden kurtarıl· 
lllıştı. 

15 Mayıs, nasıl ki milli sa· 
vaşın başlangıcı oldu ise, 9 
Eylul de onun şerefli münte
hası olmuştur. 

lzmir, Türk istiklalinin sem· 
bolüdür. On dört sene evvel, 
AJyon tepelerinden heybetli 
bir silindir gibi düşman ordu
larını tarumar ederek geçen 
1'ürk bahadırlarının vazifeleri 
Çok mühim idi. 

Yıldırım sür'atile lzmir'e 
giren kahraman ordu, yalnız 
bir şehri değil, bütün yurdu; 
1'ürk miHetinin şerefli mazi
sini de beraber kurtarmış, is
tikbal için geniş bir terakki 
Ve saadet yo\u açmıştır. 
,. .. On dört sene evvel bugün 

\lrk ordusuna bütün cihan 
ilpta etmiş, yer yüzünde ya· 
11Yan milletlerin askerleri, onun 
t~attığı şaheserin karşısında 
. '"'ınetle eğilmiş, bu zaferi 
"1renmişti. Bugün, 14 ıene 
~tiki büyük zaferin hatıra
~lllı ihya edecek olan Türk 
~ranıanları, 9 Eylülün bü
t~klüğünü bir kere daha canlı 
ır tablo şeklinde nazarları

mıza vazedeceklerdir. 

içimizde kim vardır ki, bu 
tün b· d h .. "· · b 
ulv· 

ır a a gorecegımız u 

ı manzara karşısında sevinç 
Ve h 
t tyecan duymıyacak, kah-1 
•rnan Türk ordusunun esiri 
"1uhabbeti olmak istemiye
ttktir? 

~ ~ E;İül; büyük Türk mille-

~ın ınuazzam davasını halle

;;.l n llles'ut bir merhale, bizi 
" Ilı .. laJa uş farzedenlerin fahiş ha-
~Uttrını yüzlerine vuran bir 
'-'ili ul~ş perisidir. Bütün Türk 
bu ~tı, yurdun her tarafında 
l'G~n 9 Eylülü kutlulamakta 
tebr. ordusunu ve büyük şefi 

Qıl eylemektedir . 
)~~gün, büyük Atatürk'ün 
~ı·; huzurlarında bir daha 
,;a en, Türk ordusuna se
~tl rrnızı yollar, 14 sene 
~ k ınıir'in kurtuluşu uğrun
~Kı ~nlarını döken aziz şe
•ıttrırn. 

tdt . ıze rahmetler ithaf 
ytız. 

) 'fasın büyük Türk ulusu; 
"-aın 

lltdu vatan; yaşasın şanlı 

~· vl e onun ulu önderi 
a Atat" k' ur . 

1 
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'tanbul'da 
~'soğuk 
~nb l 

~~~ ak u 9 (Hususi) - Ev· 
~ Şanı yağan mebzul 
d.....~rın t . ·1 .~ h· csırı e burada şid· 

~~~ Boğuk başlamıştır. 
~~n ~İvar dağlan kar

-.ı...Uf bir vaziyettedir. 

9 Eylül, Türk ulusunun kurtuluş davasını 
halledeiı mes'ut bir müntehadır 

14 Yıl evvel bugün İzmir;e giren kahraman ordu; yalnız bir şehri değil, bütün bu 
yurdu ve Türk milletinin mazisini de beraber kurtarmış, 

için geniş bir terakki ve saadet volu açmıştır ... 
istikbal 

~~--~----~----~--~~ ............... ·-----~--------------------
Kurtuluş Bayramımız, tezahüratla Kutlulanıyor 

urtu uş heye· 
dalga halinde 

şehrin üstünden esmekte ve 
bayraklarla donatılan güzel 
şehrimiz, uzak ve yakından 
gelen on binlerce vatandaşın 
teşkil ettiği büyük kalabalıkla 
oğuldamaktadır. 

Daha sabahtan itibaren 

şehrin caddeleri dolmuştu ve 
etraftan gelenler, yavaş yavaş 

Kemeraltı, Hükumet konağı 
ve Kordon havalisine doğru 
inmcğe başlamışlardı. Oteller 
tamamile dolmuş, taşmıştır. 
Bu geceyi kahvehanelerde ge· 
çirenler de pek çoktur. 

Bayram merasimi için vali, 
saylavlar, belediye reisi, muh
telif teşekküller ve parti er
kanı ile şehrin tanınmış sima
ları sabahleyin saat sekizde 
parti binuında, komutanlar 

ve askeri erkan ile subaylar
da kışlada toplanmışlar, oto
mobillerle şehitliğe gitmiş
lerdir. 

Şehitliğin etrafı ltesif bir 
kalabalıkla çevrilmiş bulunu
yordu. Abide bayraklarla do
natılmıştı. lzmirin kurtuluşunda, 
şu bulundukları yerde ilk ha-

in kurşunlarla şehit edilen 

kahraman Mehmetciklerih te

miz ve asil ruhu dolaşıyor 

gibi idi. 
Burada süel muzika istik

lal marşını çaldı. Ve onu, 
edebiyat fakültesi talebesin· 
den Abdülkadir Karahanın 
bir nutku takip etti. Şehire 

.girişi temsil edecek olan atlı 
müfrezenin genç kumandanı 

da kendisine cevap verdi. 
Ve bunu müreakip, asker

ler, şehit kardeşlerinin ruhla-

rını selamlamak için namlıları 
göklere çevirdiler ve silahla
rını boşalttılar. Müfreze ve 

onu müteakiben heyet birinci 

Kordonu takiben kışla önüne 

hareket ettiler. Tepecik ve 

Eşref paşa' dan gelen diğer iki 

kol da burada hirleştiler. 

Şu satırları yazdığımız da
kikada kışla ve konağa bay
rak çekme merasimi yapılı
yordu. Bayrağımız, halkın, 
coşkun alkışları ve gururu 
üstünde yükseliyordu. 

Öğleden sonra saat • 15,30 da 
@üel muzfka, parti teşkilaı,, mek· 
tepliler, izciler, kıola avlusunda 
toplanacaklanlır. Kurumlar otomo
billenle birer. lıüyük çcleuk bulun· 
duracaklardır. 16 da kıfladan hare· 
ketle kordondan Atatürk"ün heykeli 
dibine gidilip toplanılacak, istiklal 
marıı çalınacak, hep beraber söy· 
lenilecek, bOyilk halltkinn beyke· 

line çelenkler konacaktır. Bunu lıurasıdır. Gece de, iş~i, esnaf bir-
miiteakip parti namına bir nutuk, liği tarafından fener alayları ve 

Halkevi namına da bir manzum~ eğle~celer terıip edilecektir. 

okunacaktır. Bu ak~am saat 20,30 da da An· 
Bu merasimdetı sonra Mustafa kara Halkevi heyeti tarafından Hal· 

Eo\•er be) caddesine kaılar bir yü· kevimiz salonlarında bir edebiyat 
riiyüş yapılaı·aktır. Dağılma y~ri gecesi tertip eclile<·cktir. 

~~--~~·~···----~~~~~-

ispanyada, yedi bin e 
nebi harbediyormuş 

Alkazar bombardıman ediliyor. bir Nor. 
veç gemisi topa tutuldu 

Madrid 9 (A.A) - Harbiye 

Nazırı, hükumet kuvvetlerinin 
Astaries'te ileri hareketlerine 
devam etmekte olduklarını bil
dirmektedir. Bu kuvvetler Le
on eyaletinde asilerin kuvvetli 
bir müfrezesine galebe çalmış· 
lar ve Leon şehrine 26 kilo
metre mesafede bulunan Goz· 

dun adındaki kasabayı işgal 
etmişlt"rdir. Cenupta hükumet 
kuvvetleri mevzilerini tahkim 
etmişlerdir. Orgun cephesinde 
hükumet kuvvetleri Huescanın 
büyük bir kısmına hakim ol
muşlardır. Asiler şehrin mer
kezine çekilmişler, müdaf
i Devamı 4 incii .RllllA#llm 



(Ulusal Birlik) 
Sahife 2 

9 Eylül 936 

1 n g il t e~r e T ah t ı n: d_ a Dokto~I ~-~uz 
Zannıle namaz kılan 

Sefaletin inleyen pencesinde ihtiyar bir adamı vurmus 
bir kadının kor

3

ku,.;ç maceraları • Edremit (Hususi muhabt°ri· 

1 
- Teşekkür ederim dok

tor .. Sizi yarın görmeğe gay
ret edeceğim. Belki annemi 
bu mütehassısa tedavi ettir
mek imkanını elde ederiz! 

.. mizden ) - ilçemizin Dereli 

\ 

baş vurmaktan başka çare köyünde feci bir kaza olmuş 
yoktur. namaz kılan bir adamcağız, 

Dedi, ve zihninde kararlaş- Halil isminde biri tarafından 

Genç. delikanlı, doktora 
uc etini verdi ve kapıya ka
dar da uğurladı. 

Genç, doktoru uğurladıktan 
sonra, o:duğu yerde biraz 
durdu, kısa fakat seri bir dü
şünceden sonra, birden irkildi, 
azim ve karar ile içeri, has
tanın yanına döndü. 

Doktorun muayenesinden çok 
yorgun düşen ihtiyar hasta, 
dalgın bir halde idi. Bunun 
için, doktorun hakkında ne 
düşündüğünü soramadı. 

tırdığı bu çareye baş vurmak domuz zannilc öldürülmüştür. 
için kalktı ve azimli bir ta- Halil, Dereli köyünde de-
vırla sokağa fırladı. Halbuki ğirmcncilik yapmaktadır. Bun-
halinde, azimden başka, deli- dan birkaç gün evvel değir-
lere mahsus bir hal vardı. meninin yanında bir domuz 

vurmuştur. Vak'a günü de de-. . . . . . . . . . . . . . . 
Profesör Antoni Lamp ken

disine tavsiye edilmiş olan 
ümitsiz ve intihara hazır kim
senin adresini oldukça güç
lükle buldu. Fakat fakirlere 

ğirmenin yanındaki çalılıkta 
bir hışırtı işitir.ce hemen sila
hını almış ve gene bir domuz 
geldiğini tahmin ederek çalı
lığa doğru ilerlemiştir. 

Halil, çalılığın arkasında 
siyah bir gölgenin hareket 
ettiğini görünce silahını o 
tarafa çevirmiş ve nişan ala· 
rak ateş etmiştir. Silah sesı 
ile birlikte: 

- Allah, yandım. 
Diye bir feryad da duyul-

-·--
Sekiz Ed vard 'lar 

Birinci ve yedinci Edvar ilar~ halkın en fazla sevgisini • 

kazanmış olan krallar idi. Yedinci Edvard, ayni 
zamanda Hindistan imparatoru unvanını da taşıyordu 

Kral Rişar d'York'un oğlu 

,__,,___~~ 

lngiltere'yi idare etmiş olan sekiz Edvard'lar 

dur ve 1461 de tahta geçmiş· 
tir. 

lk1nci Edvard zamanında 
İngiltere o zamanın Avustu· 
ralya' sı olmuş ve koyun, yün 
ihracile şöhret kazanmıştı. 
Dördüncü Edvard, tahta ge· 
çincc evvela, asayişi tenıin 
etmiş, anarşiyi kaldırmış ve 
yün ihracı yerine yün ipliği 
ve yün dokuma ihracını usul 
koymuş, \ngiltere' de ilk ma~~ 
baay• kurmuş, san:ıyii, sana)'11 

sefiseyi, ulum ve fonunu hi· 
maye etmiştir. 

Beşinci Edvard: 
Dördüncü Edvard'ın oğlu· 

Genç, hastanın karyolasının 
yanı başına oturdu ve başını 
iki eli arasına aldı; feleğın 
bu kahrı karşısında gene 
düşünmeğe başladı: 

mahsus ve intizamdan eser 
olmıyan bu apartmanda bu 
zavallının dairesini tayine 
muktedir olamadı. Bunun için 
sormağa mecbur kaldı; saç
ları bir-birine keçe gibi ya
pışmış çirkin suratlı bir ihti
yar: 

- Tam kapısının önünde-
muş, Halıl, silahını bırakarak 
derhal oraya koşmuş, domuz 
diye ateş ettiği gölgenin, yatsı 
namazı k:lmakta olan ayni 
köyden kaptan olduğunu gör
müştür. 

Türkiycmizi ve Atatürk'ü· gilizler Puatye ve Gresi mu· 
müzü ziyaret eden Maieste harebelerini kazanmışlardır. 
sekizinci Edvard'tan başka, in lngiltere'nin Krallık aleyhine 

dur. 1483 Nisanda tahta geç· 
miştir. Tahta geçtiğinde da: 
bili vaziyet karışık ve kendis1 

de ancak 13 yaşında idi. Fakir olmasına rağmen tah
silini binbir maddi ve manevi 
müşkülat içinde ve çok iyi ola
rak bitirmiş edebiyattan rües 
almıştı. Bununla beraber o za
manlar mali vaziyetleri bu ka
dar berbad değildi. Fakat 
umumi harp senelerinde küçük 
olan serveti büsbütün mahvol
muştu. 

Bütün ümidi yazmak iste
diği büyük romanda idi. Ese· 
rini yazdıktan sonra, hayal 
ile hakikat arasındaki derin 
ve karkunç uçurumu anlamış

tı: Meşhur bir imza olmadığı 
için, üzerine bin bir hülya 
kurduğu eserini tabiler oku
mağa bile tenezzül etmemiş
ler idi. 

Ne iktidarın, ne gayretin, 
ne de arkadaşlığın hakiki ve 
çetin hayat önünde hiçbir 
kıymet ifade etmediğini böy
lece feci surette anlamıştı! Ve 
şimdi, çok hasta ve çok kıy-
metli annesi, karşısında beş 

parasız ve ümitsiz kıvranır
ken: 

- Annemi bir hastahane· 

siniz, dedi. Aradiğınız Vatson 
içeridedir, belki de uyuyor! 

Profesör Vamp kapıyı itti 
ve içeri girdi: Camları kağıt
tan ibaret bir pencereden gi- , 
ren ayın ışığı sayesinde, göz· 
leri çanaklarından fırlamış ve 
dim-dik bir vücud ile karşı

laştı. Fakat bu manzara pro· 
fesör Antoni Lambı korkuta
cak bir manzara değildi; he
me~ bu vücude yaklaştı: 

- Vatsonl Vatsonl. Diye 
seslendi. 

Fakat Vatson, cevap vermek 
kudretini çoktan kaybetmişti. 
Epeyce zaman evvel kendisini 
asmış ve ölüp gitmişti. 

Bu hal, profesörün canını 
sıktı ve komşulara: . 4 

- Hey .. -dedi- biraz buraya 
geliniz bakalım! Vatson, kom· 
şunuz kendisini asmış!. 

Bütün komşuların maslubun 
odasına dolması için bir an 
kafi geldi. Her kafadan bir ses 
çıkınağa haşladı. 

- Adam sen de.. Kendini 
asmış.. İyi ya.. Bundan bize 
ne? 

- Bunun zaten böyle ola-
cağı belli idi. 

- Bu adam sözünün eri
dir. Sözünü yirmi dört saat 
içinde yerine getirdi. Buna 
karışmak bizim işimiz değil.. 
Mes'ele polise aiddir. 

Halk arasında sarfolunan bu 
son söz, herkesi ikaz etti ve 
herkes maslfıbun odasından 
çekildi. Doktor Lamp için de 
bundan başka yapılacak bir iş 
kalmamıştı; o da çekilip gitti. 

( Arkası var) 

ye kabul ettirmek imkanı da 
yok! içtimai muavenetin bu 
günkü mefhumu karşısında 
bizler - En hakiki fakirler! -
için hastahane yoktur. Hasta· 
haneler ancak bikes ve biva
ya olanlara mahsus imiş. Bizi 
buıaya kabul etmezler. Şu 
halde? Mademki her yol be
nim için kapanmıştır. Anne
cıgı mi ölümden kurtarmak 
için bir çare vardır. Buna -lzmir'in heyecanla beklediği 
~--. :::~?";-··--.r'~ ~ .... ,,.~·•>~~---·· ~ ·- .. ,.,· :- .. .. .. !:..~ .. . · .... -·"' !..>"' .. ~..., • • '" ' • • •• -;,,. •"' .... • • • '· 
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Kluski Sirki 
GELDi 

giliz tahtına yedi Edvard da- en mühim belki de birinci is-
ha geçmiştir. yanı bu Kralın zamanında ol· 

Kurşun, kaptanın kolunu 
parçalıyarak vücudunu delmiş, 
zavallı hastahaneye kaldırıl
mışsa da aldığı yaraların te
sirile bir müddet sonra öl
müştür. 

Halil, zabıtaya müracaat 
ederek teslim olmuş ve vak'a· 
yı olduğu gibi a·ılatmıştır. 

Halil tevkif edilmiş, adliye
ce tahkikata başlanmıştır. 

Satış ilanı 
İzmir sulh hukuk mahke

mesinden: 
lzmirde Karataşta mimar 

Sinan sokağından 2 ve şehit 
Nusret bey sokağmdan 35 no. 
tai alan ve altı odadan ibaret 
ve 1800 lira değerinde bulu
nan hanenin 12/10/936 pazar
tesi günü ... saat 15 de izalei 
şuyu surctile sulh hukuk mah
kemesi salonunda satışı yapı· 

lacaktır. Bu artırmada tahmin 
olunan bedelin % 75 nisbe· 
tinde bedel verildiği surette 
müşterisine ihale edilecektir. 
Aksi halde satış 15 gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 281 
10/936 çarşamba günü saat 
1 O da gene dairemizde yapı· 
lacaktır. Gayri menkul üzerinde 
hak talebinde bulunanlar el
lerindeki resmi vesaik ile bir
likte 20 gün içinde dairemize 
müracaat etmeleri lazımdır. 
Aksi halde haklarında tapu 
sicilli malum olmadıkca pay
laşmadan hariç kalacaklardır. 
Şartname 20/9/936 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıkta ve gayri menkulün 
cvsafıda şartnamede yazılıdır. 
Müzayedeye iştirak etmek is
tiyenler kıymeti muhammene· 
nin % yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçası veya milli bir 
banka teminatı ibraz etmeleri 
lazımdır. Gayri menkulün mü
kellefiyetleri satıcıya ve ~~ iki 
buçuk dellaliye ve ferag harç
ları alıcıya ait olup ihale be-
deli defatcn ve peşinen veri· 
lecektir. ihaleyi müteakip müş· 
teri ihale bedelini tamamen 

vermediği veya veremediği tak
dirde gayri menkul tekrar 15 
gün artırmaya konulup talibine 
ihalesi yapılacak ve ileride 
tahakkuk edecek ihale farkı 
hükme hacet kalmaksızın ve-

Tarihin bu yedi lngiliz Ed- muştur. 
vard'ı, sekizinci Edvard gibi Dördüncü Edvard : 

Bu Kral, culUsu senesin~e 
[Devamı 4 üncü sahi~ ... 

"Büyiik Britanya, Irlanda, Ka-
nada, Avusturalya, cenubi ve 
merkezi Afrika, Hindistan 
ve bütün denizlerden" mürek· 
kep cihanın en muazzam bir 
hükumetinin hükümdarı olama
mışlardır. Maamafih Edvard
lardan bir kısmı, sekizinci 
Edvard gibi halk tarafından 
sevilmiş hükümdarlardır. 

Birinci Edvard: 

N· V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ARTA., vapuru halen lima· 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

127 4 tarihinde birinci Ed· 
vard adile 35 yaşında, sevim
!i, sUzel, azimkar bir prens 
1ngiliz kralı olmuştur. 

nımızda olup 9 eylüle kadar 
ANVERS, DiREKT, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükli
yecektir. • 

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

Bu kral lngiliz kanunu esa· 
sisini teşkil eden fermanların 
birincisini vermiştir. Gal mem-
leketini de kat'i ve nihai MEN lirr.ııılanna yükliyecektir. 
olarak lngiliz tacına bağla- "ANGORA" vapuru 16 ey-
mıştır. 1307 tarihine kadar lülde bekleniyor, HAMBURG 
hüküm sürmüştür. BREMEN ve ANVERS'ten 

Birinci Edvard, şüphe yok· yük çıkaracaktır. 
~ur ki, bugünün çok sağlam "TINOS,, vapuru 24 eylülde 
lngil!z meşrutiyetinin ve haşme- bekleniyor, 29 eylüle kadar 
tinin banisidir. O tarihte kral ANVERS , ROTTERDAM , 
kraldan sonra beyler her şe- HAMBURG ve BREMEN 
yin mutlak sahip ve hakimi limanlarına yükliyecektir. 
idi; böyle bir vaziyette ihti- "SOFIA" motöı ü 6 ilkteş-
lalsiz olarak ilk beşeri hakkı rinde bekleniyor, 10 ilkteş-
velevki noksan olarak tanımak rine kadar ANVERS, ROT-
cidden büyüklüktür. TERDAM, HAMBURG ve 

ikinci Edvard: BREMEN limanlarına yükli-
Veliahtlıkta prens Dö Gal yecektir. 

unvanını haiz olan 1307 de, "GERA,, ınotörü 15 ilk teş-
babası birinci Edvard'ın ye- rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
rine geçen İngiliz kralı, bu kadar, ANVERS, ROTTER-
ikinci Edvard'dır. DAM, HAMBTRG ve BRE-

Bu snada İngiltcre'nin en MEN limanlarına yükliye· 
büyük şehri Londra ve 40,000 cektir. 
nüfuslu idi. Sair İngiliz şehir
leri ancak birkaç bin kişilik 
kasabalardan ibaret idi. 

1327 senesine kadar hüküm 
sürmüş, ha~in ve daima has
talıklı bir hükümdar olmuş, 
Iskoçyalılarla harbe mecbur 
kalmış ve nihayet en yakın l bir 
dostunun suikasdile ölmüştür. 

Üçüncii Edvard : 
ikincinin oğludur. Babasının 

katlinden sonra 1327 Kanun 
sanisinde tahta geçmiştir. 

Meşhur 100 sene harbı bu· 
nun zamanında başlamış, bu 
devamlı harpler lngiltereyi çok 
müşkül ve harap bir hale sok
muştur. Bunun zamanında in-

malumat almak istiye;1ler dai-

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

"DUBURG,, vapuru 20 ey-
lülde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yükli}eccktir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

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

"EXAMINER,, vapuru 26 
eylülde NEVYORK DiREKT 
hareket edecektir. 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BANADORUS,, motörü Zl 
eylülde bekleniyor, doğru ı..~ 
HAVRE, DÜNKERK, Dlf.Pl' 
ANVERS ve NORVEÇ lirnaıı· 
lan na yük alacaktır. .. 22 

"BOSPHORUS" motöro . ı.,e 
ilkteşrinde beklenıyor, . N 
HAVRE, DIEPPE, DÜ . 

KERK, ANVERS, DiRE~~ 
ve NORVEÇ limanlarına Y0 

alacaktır. 

ATID NAVIGATION 
COMPANY 

HAYFA .. 1c 
"ALISA t" .. 14 eylLl ,, mo oru O• 

doğru bekleniyor, BELGRA 
NOVlSAD , BUDAPES'f v; 
BRATISLAVA, VIY ANA 
LINZ için yük alacaktır. ~ 

S. A. ROY AL HONGRO!~. 
DE NAVIGATION oAr• 

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST e}' 

"DUNA" motörii 18 f>.0• 
lülde bekleniyor, BELGR,-f: , 
NOVISAD , BUDAPES 11. .;e 
BRA TISLA VA, VIY AN.
LINZ için yük alacakt~ 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN zO 

"DUROSTOR,, vapurUôS' 
eylülde bekleniyor, ~ 'fı 
TENCE, SULINA, GA s~I/ 
ve GALA TZ aktarması voA' 
GRAD, NOVISAD. B yf.' 
PEST, BRATISLAVA yl ,19' 

NA ve LINZ için yük 
caktır. e . gelı1'. 

"Vapurların isiınlerı, ·feıett 
'hl . 1 tarı " tarı en ve nav un .. gifl 

hakkında bir taahhude 
şiJmez.,, fllO 

Birinci Kordon,lef0011 ifJıS 
No. 2007 -

BU A ŞAM Kültürpark'ta 
oyunla a başlıyacaktır -. .,. .··. --- ... ... . . . .. . . . 

cibesini ifa etmiyen müşteri
den alınacaktır. Daha fazla 

remizin 936/423 sayılı dosya
sına müracaatlan lüzumu ilan 
olunur. DEN NORSKE MIDDEL· 

~ .... 
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Ilı ... 1 tJ" lk h k 1. ··'ı'Olivier ve şü- Fratelli Sper-
KAYE v o anın ev e ı 

- _ ~ rekası Limited co Vapur Acen- IZMIR 
Jak ile Lüsyen, bundan 

sonra ki mukadderatlarını ku
caklıyacak olan bu hanenin 
c "ğ 
1 
şı ine, ancak akşam karan· 
•tında gelebilmişlerdi. 

Civardaki fabrikaların ba· 
calarından duman sütunlan. 
Yii~selip durmakta, ak~mın 
serınliği de bahçedeki çiçek 
~e ağaçları, bu rüzgarsız gün· 
İd~ Yavaş, yavaş uyuşturmakta 

; ve.. Uzaklardan, ara-sıra 
ıs •kları ile raylann üzerinden, 
~eçhul diyarların meçhul mu· 
I dderatlarına birçok insan· 
:~• götürmekte olan şimen-

1 erlerin gürültüleri duyul· 
llıakta ·d· l ı. 

ıtı Jak ve Lüsyen, ayaklı mer
n er merdiveni çıktılar, kapı· 
t ;n Yanındaki düğmeye bas· 
b·ar ve büyük bir salon ani 
tiır. nur dalgası içinde gözle· 
nın Önünde canlandı! 

k Jak, genç ve giizel kadını 
tıcakladı ve: 

til-. Nasıl?. Mes'udsun, de
rnı?. Dedi sordu. 

) Kadın, genç ve güzel Lüs· 
\':~ gizli bir göğüs geçirdi, 

ka'nın heykeli, sana bu ka· 

dar mı tesir etti? Bana sorar· 

san çirkin bir surat.. 

-Fakat, anlamıyor musun? 

Bu heykel kocamın ilk eser· 

lerinden biridir! 

Evet, bu büyük bir izah 

ve ihtar idi. 
Genç kadın ani ve asabi 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar· 

şısında Lckol Riz binasında 

no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 

purlarm isimleri üzerine deği· 

şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez. 

bir heyecanla eski ve meşru THE ELLERMAN LINES LTD. 

" OPORTO " vapuru 15 
ağustos 1936 LONDRA ve 

ANVERS'ten gelip yük boşal

tacvktır. 

evini, bu evde ka1an kocası

nın ilk sanayii nefise madal

yasını kazandığı günün gece· 

sinde yapılan aile şenliğini, 

dostların şampanyalar patla· 

tırken kendi saadetlerine ne 
"FLAMINIAN,, vapuru ağus· 

tos sonunda LIVERPOOL ve 
kadar samimi surette alakadar SWENSEA' dan gelip yük bo-

olduklarını düşündü! şaltacaktır. 

işte o mesud gecede, çi· DEUTSCHE LEV ANTE-LINIE 

"SAMOS" vapuru 23 ağus· 
tos 1936 bekleniyor. HAM

BURG BREMEN ve AN· 

çekler ve çelenkler içinde 
yükselen zafer kazanmış hey· 
kel, şimdi burada merdiven 
başındaki tunç heykelin aslı 
idi, ve sanki o zaman da VERS'tcn gelip yük boşalta· 
salonlarım dolduran bütün caktır. 
diğer mabud heykellerini, 
elindeki kalkmış çekici ile 
huşu ve rükue mecbur edi· 

Birinci sınıf mutahassıs 

E yordu! 
İnl~il vetl Diye fakat adeta Smııı yunn _ Dr. Demir Ali 
l ~ Vedi Fikret 

li Usyen yalan söylüyordu! ---1111!11 Kamcıoğlu 
' 

lldlYır .. Bin kere hayır! Mes·- ı Doktor Cilt ve Tenasül hastalıkları 
k değildi! Çocuklarını ve ve. elektrik tedavisi 
:k:s!nı terkederek, başka bir Ali Ag~ L İzmir • Birinci beyler sokağı · 
'ıih iın kucağına atılan ve i111 Elhamra sineması arkasında 
iatikYbctı· onunla meçhul bir Çocuk ··t Hhastfllıkları No. : 55 
L a ın fethine çıkan bir mu e assısı ı 
'tdın , d l d I ikinci Beyler Sokağı No. 68 Telefon: 3479 

Ja ' m~s" u sayı amaz ı Telefon 3452 
~ib' k, butun hodgam erkekler • 1 • 
~ :::~~~: ~:~n:•Y;:::• ,11111111111il111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

..... ~ Turk Hava Kurumu = 
~

0

~~h~:~ü~:~~~=,;~7~ ~ Büyük Piyangosu -
fıy • doşelı, dayalı bır say· = -
tiy:ir bulmak bi~. mazha- ~ .21 !nci t~rtib biletleri satılıyor :: 
Çtbuk · Yolunu boyle. ç~~- = Sıncı keşıde 11-9-936 dadır 
ltıiı bulmasaydım, bırbırı- = = 
ıııa~· ke.ndi evimize kavuş- _Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat= 
k ız b ·· dd d h · - -
alacaktı;r mu et a 

8 
gen ~20 ,000 liradır .Ayrıca 15 ,000, 12 ,000= 

di~:kd, Pervasızca "evimiz., ~ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler~ 
r ul D k k. J k b = = ıl.n bö eme 1

• a ' ~n~ =de vardır. ~ 
bit ı. Yle her evlı erkek gıbı =B .1 l h "k " ., H .J k . d •.§ 
h~k Yuva,,ya malik olduğuna = l et er U Umef OnUnae l l :: 

ltıcdiyo d = k ., [ "k • • J b ., , " = 
Daha d" r u. =re tor U gışesınae Ve ı umum= 

C\oind un, meşru kocasının =b ·ı .J [ =: 
tabii c bulunan Lüsyen için bu = ayı erae satı ır ::: 
v tavır ve ifade çok garip a.._ A 
I~· ~anasız görünüyordu. Göz· -'7//Tt:l 111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iP" 

b~
1

~1 
Jak'a kaldırarak . hazin lzmir Eşrefpaşa hastahane-

avırla· 

~.~Vİmiz mi? dedi . si başhekimliğinden: 
~n · ~enc~reyi guy~ ~ecen.in Eşref paşa hastahanesinin bir yıllık evrakı matbua ihtiyacı 
~at ha~~~ ık ve s~rın.~ıkl~r~ne, 5191936 günlemecinden itibaren onbeş gün müddetle eksiltmeye 

'nlıkl 1 datte mazı bu~butun konulmuştur. istekli olanlar şartnameyi ve nümunelerini gör· 
l>tttı.. ar a kalsın dıyc ka· mek için her gün hastahane heyeti idaresine ve pey sürmek 

üzerede yüzde yedi buçuk deposta akçesi olan onüç lira elli 
kuruşu eksiltmeye iştirak etmeden evvel muhasebei hususiye 
idaresine yatırılarak alınacak makbuz veya bir banka mektubu 
ile 21 /9/936 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar vilayet 
encümenine müracaatları ilan olunur. 5·9·14-18 266 ... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
~ORESTES,, vapuru elycvm 

limanımızda olup 4 eylülde 
ANVERS , . ROTTERDAM , 
AMSTEROAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eylülde gelip 14 eylülde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 
limanlan için yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükünü 

tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylülde ANVERS, ROTTER· 
DAM, AMSTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yiik alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
ülde gelip 5 birinciteşrinde 

ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

" NORDLAND " motörü 
28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNlA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A lima~ları için yük 
alacaktır. 

" BIRKALAND " motörü 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'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
catma faiktır. 

Telef on No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• ---wwwmm•ia* --;:;ş Si'l:ılf*El*lıll"*limll--liiim---ma!W'M':I-• ... 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Jialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

14 eylülde beklenmekte olup IMimar Kemalettin 
ROTTERDAM, HAMBURG, KANDEMİR O"'l 
BREMEN , COPENHAGE , g U 

DANTZIG, GDYNIA, GOTE- ~;_'01•A•M-•ve-•H•A•M•B•U•R•G-•K-·.--, ·k--E-•~ 

caddesinde FAHRı 

BURG, OSLO ve lSKANDI- limanları için yük alacaktır. 1 ra 1 V 
NAVY A limanları için yük 
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 ISKANDINA VY A li· ilandaki hareket tarihlerile 
manian 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 İkinci Kordonda Tahmil 
VERS, ROTTERDAM, AMS· ve Tahliye binası arkasında 

Köprü tramvay durak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira· 

lıktır. Evde her türlü tesisat 

ve konfur mevcuttur. Görmek 

için Köprü bakkalı bay Ah· 
med'e müracaat. 

FRA TELLi SPERCO acenta· 

sına müracaat edilmesi rica 

olunur. 
T clcfon; 2004/2005/2663 

~~----~~--------------------



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 9 Eylül ~2~ -1 
1 Osmanh Tarihinde 

Nurenberg kongresi bugün toplanıyor. Fransız
lar, Hitlerin yeni bir hareketinden korkuyorlar 

Devletler murahhasları Nurenberge geldiler. Paris- Soir muhabiri Alman kudreti
nin, Fransızların havsalasına sığamıyacak derecede olduğunu yazıyor 

Nurenberg 9 (Radyo)- Hitler, bugünkü kongreyi açmak üzre sinden bahisle uzun makaleler yazmakta ve büyük bir telaş 
buraya muvasalat etmiş ve şimdiye kadar görülmemiş bir ha- göstermektedirler. Ayni gazeteler, Hitler'in yeni bir hareketin-

raretle karşılanmıştır. den korktuklarını saklıyamamaktadırlar. 
Munih 9 (Radyo}- Nurenberg kongresine iştirak etmek üzre (Paris-Soir) gazetesinin (Nurcnbcrg) teki muhabiri, gazetesine 

bugün buradan 41 devletin murahhasları geçmiştir. Kongreden çektiği telgrarta, Almanya'nın hayrete şayan bir kudret teşkil 
sonra Alman ordusunun, büyük manevralar yapacağı ve bu ettiğini ve bu kudretin Fransızlar'ın havsalasına sığamıyacak 
manevraların, bizzat Hitler ile mareşal Makenzen ve Alman derecede olduğunu yazmaktadır. 
ordusunun büyük erkanı tarafından takip olunacağı söyleniyor. Nurenberg 9 (Radyo)- Burada Komünistler aleyhine bir nü-

Munih, 9 (Radyo) - Nurenberg kongresine davet edilmiş mayiş yapılmış ve M. Fişcr, bir söylev vererek demiştir ki : 
olan ltalyan heyeti, resmi elbiselerile buradan geçmiş ve Nu- - Almanya, Bolşevik tehlikesinden tamamen kurtulmuş ve 
renberg'e doğru yoluna devam etmiştir. bu afetin Avrupada yayılmasına mani olacak derecede kuvvetli 

Paris, 9 (Radyo) - Fransız gazeteleri, Nurenberg kongre- bir sed olmuştur. ............. 
Fransa' da grev 

~~------~~·----------Ameleler birçok fabrikaları işgal ettiler 
Marsilya'da on bin grevci var 

Marsilya 9 (Radyo) - Bu· Paris 9 (Radyo) - F;aıı-
rada yeni grevler başlamış ve sa'nın her tarafında uınumi 

maden amelesinin bir kısmı, grevler yeniden baş göster· 
patronların mukaveleleı·e gös- miştir. Bazı yerlerde ameleler 
terdikleri riayetsizlik dolayısile ikiye ayrılmış ve sokaklarda 
fabrikaları İşgal eylemişlerdir. nümayişler yapınağa başlamış· 

Klermon F eranda, amele !ardır. Kamar şehrinde bütün 
sendikasına mensup olmıyan fabrikalar amele tarafından 
ameleler, belediye dairesine işgal edilmiş bulunuyor. Mar-
giderek daireyi işgal etmişler silya' da dün akşama kadar 
ve Fransız bayrağını çekmiş- on bin işçi işlerini terketıniş-

lerdir. tir. 
---~---~·····--.. -----~-

Maraş meb'usu\ 
Bir otomobil ka-

zası geçirdi 
lstanbul, 8 (Hususi muha

birimizden) - Maraş meb
usu Mitat, otomobilini idare 

Avenol 
Habeş'lilerin ısrarı 
beyhudedir diyor 

G. Metaksas, Sel8nik'te 
siyasi bir nutuk verdi --------Parlamentarizm, uzun bir zaman 

için artık ölmüştür. Diyor 
Atina, 9 (Hususi) - Dün Bu değişikliği, parlamenta· 

akşam Selanik'te şerefine ve· rizmin bugünkü zaman icaba· 
rilen bir ziyafette başvekil tına uyabilmekteki iktidarsız-
Metaksas siyasi bir nutuk lığı mecbur kılmıştır. 

iradederek demiştir ki: 

- 4 Ağustosta Yunanistan

da büyük bir değişikli vukua 

gelmiştir. Bu değişiklik Yunan 
tarihi için yeni bir devre aç· 
mıştır. Bugünkü nesil, bunun 
Yunanistan için ehemmiyetini 
belki gelecek nesil kadar an
lıyamaz. Bu hadise kan dö
külmeden olmuştur. Başkala
rının zannettiği gibi iiıuvak

kat ta değil, daimidir. 

Parlamentarizm, kendisini 
komünizme kaptırmağa ver-
miştir. Hakim kapitalizm ile 
ekonomik serbestisinin takviye 
ettiği parlamentarizm uzun bir 
zaman için artık ölmüştür.,, 

Metaksas, komünizmin Yu
nanistan' da hiçbir zaman ya
şadılmıyacağını, yeni şekli 
idareyi kralın da tasvip etti
ğini; sadık hükumet arkadaş
larile üzerine aldığı işi başa

racağını söylemiştir. -------·--·-----------
Filistin'e Heyelan 

~ . 

Ciirid Hadiseleri -.. -23- •• 
Süııbül ağanın Malta' da büyıı-

tülen piÇine, Osmanlı oğlu 
papazı namı ~erilmişti 

Şehzade Cem'in macerasın
dan bahsetmemekle beraber, 
Arap papazlarının Osmanlı 
şehzadesi olarak siyasete alet 
ittihaz ettikleri iki şahıstan 
bahsetmek burada lazımdır: 

Maltalılar bunun için Vene· 
dikli Kandiye kumandanın• 
Sünbül ağanın ganaimi ar•· 
sında bulunan halis kan kır 
metli atlardan birisini hedi)e 
etmek istediler ve atlardaP 
bir kaçını karaya çıkardılar· 

(Devamı& 

Büyük ormaJI 

Sünbül ağanın esareti za
manından 30·35 sene evvel 
Istanbul'lu bir Rum kadınının 
doğurduğu "Yahya,, isminde 
bir çocuğu garp papazları 
sultan birinci Ahmed'in oğlu yangını . 
olarak ilan ettiler. Bu çocuk Maden ocakları, ,,, 
Osmanlı tahtına hak ve _vera- mendifer istasyotl' 
set iddia iddia edecek ve 
akıllarınca Osmanlı tahtına ları da yanıyor . 

• bl 
geçecek ve şarkı Roma kili- Parıs 9 (Radyo) - Cenll r 
sesine hediye edecekti. Fransa' da at'!ş alan bazı 0 

Bundan başka papa üçüncü manlar, hala yanmaktad•~ · 
Kalikst de, Fatihin oğulların- Rüzgar, ateşi geniş bir sahd ~ 
dan olduğu iddia olunan bir genişletmiş ve şimdiye ka '. 
serseriyi "Kalikstüs Ottoma- binlerce hektar orman yanJJl~ 
nüs,, yani Osmanlı Kalikst hr. Yangın, maden ocaklar•; 
ismile Roma' da vaftiz etmiş ve civar şimendifer istasY

011 

idi. Bu serseriye imparator sirayet eylemiştir· tıs 
üçüncü Fredrik büyük bir Yanan ormanlar etrafınd•. 
kıymet ve itibar vermiş, bera- münakalat tamamen kesilf1l 

ber seyahatlara çıkmış, mali- bulunuyor. 

kaneler vermiş idi. En nihayet Kitap satıcı. 
Almanya'nm Hakenfeld aile- "$ 

sinden bir kızı da kendisine Tamamen serbest~, 
tezvice kalkışmışlar; fakat he- Istanbul, 8 (A.A) - Kiilttl 
rif ansızın ölmek suretile papa b k ı d 
K 1 k 

, a an ığın an: : .. 
a i st in ve imparatorumuz Okul kitaplannın satış " 

Drik'in pişmiş aşlanna soğuk leri hakkında tesbit olu~ 
su katıvermişti. talimat hükümleri dışınd~ k:... 
işte; Sünbül ağanın piçi de satışı için bazı teşebbuslt>' 

Malta papasları elinde böyle başvurulmak istenildiği h• 
lbir maksada hizmet edecekti[*] alınmıştır. ·,e-

. Talimat hükümleri d•1 ~" 
[*) Sünbül ağanın piçi Mal- kit.,,. 

ta Patrikinin nezareti altında sinde kültür bakanlığınca bVt ederken tekerlek çamurda kızak 
yaparak bir ağaca çarpmış ve 
ağır surette yaralanmıştır. Oto
mobilde bulunan zevcesi de 
hafif yaralıdır. 

Roma, 9 (Radyo) - Ulus
lar sosyetesi genel sekreteri 
M. (Avenol), gazetecilere be
yanatta bulunarak demiş
tir ki: 

- Habeş delegasyonunun 
assambleye iştirak etmelerine 
mani olmak, imkan haricinde
dir. Bununla beraber ısrar 

etmelerinin faydasız olduğunu 
söyliyerek kendilerini iknaa 
çalışacağız. 

1 O bin kişilik bir 
ordu gönderiliyor 

Binlerce kişi toprak 
altında kaldı 

satış işlerinin tamamen ser if 
büyütülmüş ve kendisini Do· olduğunu ve bunun dışınd'ril· 
miniken papazı yapılmış ve yapılmasına meydan .,,e 1• 

Padro Ottomano, yani "Üs- miyeceğinin alakadarlarc• ~il· 
manoğlu papazı,, unvanl verıl- lum olmak üzere tekra~ tjjl'• -----------

Alman - Yugoslav 
ticaret muahedesi 

Belgrad, 9 (Radyo) - Al
manya ile Yugoslavya arasında 
ansızın bir ticaret muahedesi 

imzalanmıştır. Bu muahede 

hakkındaki müzakerelerin, son 

derece gizli olarak günlerden
beri devam ettiği ve nihayet, 

· tam bir uzlaşmaya vasıl ol
duğu rivayet ediliyor. ----Nişanlanma 

Lahey 9 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre, Hollanda 
Veliahtı prenses Jaliana Tippe 
Biesterfeld, prens Benhard ile 
nişanlanmıştır. Prens Benhgrd 
son Tippe prensliği Hüküm
datının kardeşinin oğludur. 

Prenses 25, prens 27 yaşın
dadırlar. 

Ulusal Birlik - Prenses Ja
liana'nın ingiltcre Kralı seki
zinci Edvard'la evleneceği söy
leniyordu . -------lzmir'e 
Bir fut bol antre

nörü gelecek 
İstanbul, 8 (Hususi muhabi

rimizden) - Olimpiyadlardan 
dönen fudbol federasyonu reisi 
üç antrenör getirmektedir. İs
tanbul, Ankara 've İzmir' de 
üç kurs açılacaktır. Antrenör
ler, bu kurslarda dersler ve
receklerdir. 

____ ......... __ 
Rus-Afgan 

ittifakı 
Kabil , 9 (Radyo) - Rusya 

ile Afganistan . arasıbdaki mu
ahede imzalanmıştır. 

···~ 
İngiltere kralı 

Viyana' da 
lstanbul, 9 (Hususi) - İn

giltere kralı Sa Majeste Ed

vard Vlll dün akşam Viyana'ya 
varmıştır. 

Sa Majeste Belgrad'da prens 
Pol ve Peşte'de de amiral 
Horti ile görüşmüştür. 

---··---
Yıldırım 

On kişiyi öldürdü 
Belgrad, 9 ( Radyo ) -

Sarajovo'da futbol maçı esna
sında bir yıldırım düşmüş ve 
seyircilerden on kişi kömür 
haline gelmiştir. Bu hadise, 
stadyumda müthiş bir panik 
husule getirmiştir. 

---••-+---
Habsburg hanedanı 

Viyana, (Radyo) -
/ 
Avus

turya başbakanı M. Şuşningin, 
Habsburg'ları getirmek üzere 
çalıştığı hakkındaki haberler, 
hükumetçe yalanlanmıştır. 

Londra 9 (Radyo) - Filis
tin İngiliz ordusu kumandanı, 
Sutamton' dan hareket etmiş

tir. Filistin' e gidecek olan 
İngiliz ordusu, on bin kişiden 
ibarettir. 

Kudüs 9 (A.A) - lngiliz 
fevkalade komiserliği, Filistin
te örfi idare ilan edildiğini 

tekziJ] etmektedir. 
---···--

Samuel Hoar 
Atina'da 

Atina 9 (Hususi) - İngil
tere deniz bakanı Sir Samuel 
Hoar, ansızın buraya gelmiş
tir. Sir Samuel Hoar'ın seya
hatı ususidir. 

-----+•-+--

yanlış haber 
Varşova, 8 (A.A) - Ha

vas ajansının bugün vermiş 

olduğu telgraflardan bir ta
nesi, general Smigli'nin Paris 
konuşmaları esnasında Polon· 
ya-Çekoslovakya hududundaki 
istihkam işlerini mevzuubahs
ettiğini bildirmektedir. 

Bu haber hakikate tevafuk 
etmemektedir. Şurasını nazarı 
dikkate almak lazım gelir ki, 
general Rydz, ajansının mev
zuubahsettiği mes' eleye temas 
etmemiştir. Zira Paris konuş
maları esnasında yalnız Fran
sa-Polonya münasebetleri gö
rüşülmüştür. Bu sebeple, Leh
Çek ınes'eleleri bu görüşme
ler esnasında mevzuubahs 
olmamıştır. 

Kalküta, 9 (Radyo) - Mü
teaddid köylerin bir araya 
gelmesile yapılan büyük bir 
şenlik esnasında heylan baş 
göstermiş ve birkaç köy bir
den yerinden oynamıştır. Bu 
hadise neticesinde topraklar 
altında kalarak ölenler çoktur. ---···----İspanya'da yedi bin 
ecnebi harbediyor

muş 

/Başlara/ ı 1 inci sahifede J 
tertibatını almağa başlamışlar
dır. Alkazar'ın bombardıma
nına devam edilmektedir. 

Valans 9 (A.A) - 4 Bin 
Milis Marnegro vapurile Ma

yorka adasından buraya gel
mişlerdir. Bunlar, başkuman-

danlığın emri ile adayı terket

mişlerdir. Bu kuvvet muhtelif 

cephelere taksim olunacaktır. 
Barslon 9 (Radyo)- Yabancı 

bir devletin tabiiyetinden yedi 
bin kişi, ispanya hükumetinin 
idare ettiği cephelerde asilerle 
harp etmektedir. 

Paris, 9 ( Radyo ) - Asi 
kuJvetler, (Toledo) cephesinde 
hükumet ordularını inhizama 
uğratmışlardır. Mağlup ordu, 
beş yüzden fazla ölü ve bir 
çok silahlar terkeylemiştir. 

Cebelüttarık 9 (Radyo) -
Kadiks açıklarında hükumet 
donanması tarafından bir Nor· 
veç posta vapuru bombardı
man edilmiştir. Bu hadise, 
derin akisler yapmıştır. 

miş, bütün Avrupa şehirle- dirilmesi faydalı görülı:nUŞ 

g ... e-zd-ir_H_m-işt-ir_ı -----Fransa _ Suri1' 
İngiltere tahtinda Muahede bugıln f#' 

sekiz Edvardlar · ' · l t10f rıs te ımza anıJ Aii~ 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) Paris 8 (Radyo) - Stı~;ı. 
kardeşile birlikte Esrarengiz saat 20130 da hariciye da~e· 
surette kaybolmuştur. Tarihin ı• 

sinde Fransız - Suriye ınU8 kuvvetli bir ihtimaline göre, 
bu iki kardeş, üçüncü Rişar desi imzalanacaktır. d ~· 
unvanile tahta geçen amcası Bu imza merasimin e~tıf· 
dük dö Gloçester tarafından Blum da hazır bulunacB·cif 
öldürülmüştür. M. Kamil Şotan da hat'~ıı~· 

Altıncı Edvard: bakanı vekili sıfatile "'e h, 
Sekizinci Hanri'nin oğlu- ye heyeti de tamamen 

dur. 9 yaşında tahta geçmiş bulunacaktır. ~ 
ve . 1547 de Dük Sommerset Saat 13 de Suriye 1ıe~le' 
ile Dük Nortunberg'in vesa- f" b" · f t .,,e şere ıne ır zıya e 
yeti altında 6 sene hüküm k _f 
sürmüş 16 yaşında ölmüş ve ce tir. I' 
yerine de kraliçe Elizabet 29T eşrinie~ 
geçmiştir. Jtf 

Yedinci Edvard: Spor bayramı Jsl' 
Altıncı Edvard'ın ölümün- 1 b ~ f11ll 1 stan ul, 8 (Husus• . jeve 

den 347 sene sonra, yani birimizden) _ 29 Teşrıfl 1ıııı 
1901 de annesi kraliçeVik· bBf tarihinde Türkspor ~ııt· 
torya'nın yerine yedinci Ed- f dB 
vard geçmiştir. 1910 senesine memleketin her tara ın oıı" 
kadar hüküm sürmüştür. Bu lulanacaktır. Bundan s 1J 
kral, lngiltere haşmet ve aza- Spor bayraml, her ~en:1'tjr· 
metinin en son haddini bul- Teşrinievelde tes'id edıleC 
duğu bir sırada lngiltere kral- Asi tor pi to tel' 
lığı ve Hindistan imparatorlu- J 
ğu tahtına geçmiştir. li m olatJ por 

Tebaası tarafından çok se- Lizbon, 9 (Radyo) ;:i tor 
vilmiş bir kraldı, çok sulh- tekiz donanmasından 1 ıŞ,ıııf 
perver olduğundan Fransa ile pito, (Taj) nehrinde .. ç.B~il'ter1 
lngiltere arasında asırlardan- tır. Hükumet, muse 
beri süren husumeti nihayete yakalamıştır. d 0 9' 
erdiren ve " Samimi ıtilafı ,, Asi torpitolar, ka~~ eolJSJıJ( 
yapan kral da bu yedinci lan ateş üzerine teslılfl 
Edvard' dır. F. Ş. lardır. 


