
1 

iş· 

rıP 

d· 
•• 
•' 

if . 
·rı 

11' 

ıfl 

t 
fi 

et 

ti 

•• 

.~ 

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone şartlnn: Seneliği 700, nllı aylığı 490 kuruş 
--- -Res;·ü'f Üunlıır i°çin: l\Innrif cemiyeti ililnnt 
büro uun miiracant f'dilmclidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 

"""'Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJ~AL • 
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İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete"J!P 

.. Almanya 
Beşler konferansınu işti 

rak edeceğini,dün alakada 
dflim. devletlere resmen bildirdi. 

Yıl : 3 _ No : 763 Telefo_n_: _2_7_76.___ ____ - Cumartesi· - 1 Ağustos 1936------~-----------------F_ia_ti_(.;_l_OO.-.;);.....P_ar_a 

Komutayda tarihi bir gün Fevzi Çakmak Fransız -Alman il 
Baş bakanımız ismet lnönü D:s:n::~;~~~:s:~~ı·a tifakı zaruri imiş 

du .. n Kamutayda dedi ki: ~~~;.ı ~:::~ıhç~~i~:k.R;~: Fransız parlitment;;;; dün gece yarısın 
imroz ve Bozcaadada kı kıta- kadar süren bir toplantı yaptı 

• ..,,, • •• 1_ 5 ' • • atı teftiş etmişler ve gece de y enı bogazlar mukavelesı, T111r~hye nın emnı- Tı.m:ztepe .torpi~osu ile şehri-
yeli ve hik: mi yetini teyid. eden bir vesikadır nııze gelnıışl~:~'-::._ 
H .. k.. .. ı.-·, · · t b d"ld" c kk 1 Salamın tersa-u umete mutle ı~an ıtıma eyan e ı ı. , ana a e • 

kapılarındaki şehit Mehmet'cikler için abideler nesınde 
dikilmesi, milletin dilegidir. Müzakere çok hararetli geçti Korkunç bir infi. 

.. - muşlardı '. lak oldu 

Kamutay :binası 
Ankara 1 (Hususi)- Kamu- bulunuyorlardı . Ankara'daki 

tayın dünkü müzakeresi tarihi bütün sefirler, birçok ileri ge-
lllana ve har:aretini lamamile len şahsiyetler, Vekaletler er-
taşıyordu. Atatürk, localarında kanı rnm:in kısmım doldur--------.-·· ..... ~----B- Aras'ın beyanat. 
J\.tatürk, Lo~;;.- boğazlar mu
kavelesinin tatili zaruretini 

her zaman hatırlatırdı 
zakere esası kabul edilmiş 

olan teklif ettiğimiz proje su
retleri ve gerek konferans 
neticesinde imza edilen ve 
{Devamı 4 üncü sahifede 

Hatipler, Montrö zaferinin 
Türk milletine getirdiği büyük 
saadet ve bahtiyarlık etrafında 
söz söylerken medeni, içtimai 
V<' siyasi \ arlığımızı kuran bü
ylik şefi, arkadaşlarını, orduyu 
hararetle selamladılar. Şiddetle 
ve defalarca alkışladılar. 
• 17 hatip, gür seslerle, eski 

idare ile cumhuriyet arasında· 
ki farkları anlattılar. Çanak
kale kalır amanlarıni hatırlattı· 
lar. içlerinden biri, Çanakkale 
kapılarında Mehmed'cik na· 
mına büyük bir abide dikil
mesini istedi ve şiddetle al
kışlandı. Bütün şehitliklere 
mıllet namına çelenkler kon
ması ve milletin büyük, ~e
refli Türk ordusuna selam ve 
sevgilerinin iblağı kararlaştı
rıldı. Bunun için de heyet 
seçildi. Yeni boğazlar kanunu 
aynen ve müttefikan kabul 
adildi. 

Bu meyanda Tevfik Rüştü 
Aras, beynelmilel siyasete te· 
mas ile, zecri tedbirlerin kal· 
dırılmış bulunduğunu, Türki
ye-italya arasında eskisi gibi 
dostluk hükümlerinin cari ol
mağa başladığını. İtalya'nın 
Ankara sefirinin bu •hususta 
hiikumetimizle temasa geldi-

Atina, 1 ( Radyo ) - Sa
!amin tersanesinde korkunç. 
bir infilak olmuştur. Zararın 
çok mühim olduğu söyleniyor. 
Bu bapta resmi bir tebliğ 
neşrolunacağı söyleniyor. 

---···~-
İngiltere 

Sovyetler birliğine 
1 O milyon liralık 

kredi actı , 
Londra, 31 ( A.A ) - M. 

Runciman Avam kamarasında 
beyanatta bulunarak Sovyet
lerin İngiliz sanayiinden mü
bayaatta bulunmalarını teşci 
için on milyon liralık bir 
kredi açılmış olduğunu bildir- ı 

miştir. 

Sovyetlerin yapacakları si
parişler meyanına harp mal
zemesi dahil değildir. 

ğini, İngiltere ile Türkiye; 
Yunanistan ve Yugoslavya 

arasındaki Akdeniz anlaşması 
hükümlerinin artık ortadan 
kalktığını, İngiltere ile İtalya 
arasındaki münas~betlerde de 
salah husule geldiğini, bundan 
başka Türkiye ile lngiltere 
( Devamı4 üncü sahifede) 

Ankara, 31 (A.A) - Ka
mutayın bugünkü toplantısında 
Yeni boğazlar mukalesinin mü
?akere ve tasvibi münasebe
~le ~ışişleri Bakanımız Dr. 
evfık Rüştü Aras aşağıdaki 

nutku .. 1 . . 
__________ _. ..... -..~ ............... ~-------------

soy emıştır. 

A 7'. Rüştü Aras 
B tkadaşlarım, 

tııut oğazlar işi hakkında ka
ulanaya evelce "takdim ediimiş 
devl beyaz kitab alakadar 

1 etlerle d . d' ~ aramız a katı e ı-s: :aktalaıı ihtiva ediyordu. 
ll\Jnıa~bjlı takdinı edilun 2 
iri) k a 1 bt•yaz kitab Mon-
tıin o~f eransı alenı celseleri· 
lerid~a ıtnamelerinin krciime-
1 ır. B .k. 
ar d u ı ı vesika boğaz-
ların ~v~rnızda bütün yurddaş· 
t stısna .. d b . erdikl . sız ote en erı gös-

erı • l.k 'lltıvaz- a a a ve neyecanın 
lliıiıı 1 

olarak yüksek heyeti-
~u İşi~ok Yakından takibettiği 
' 1lit safhaları üzerinde taf· 
bırakın arzetmekliğime lüzum 

G 1Yor. 
erek k 

onferansta ilk mü-

Vi I Alba'da saatlerce devam 
eden şiddetli ~arpışmalar 

Italya'nın asilere tayyare göndermesi, vaziye
ti değiştirdi. Fransa ve Belçika Madrid 

hükjimetine yardım edecekler 
Hükumet ordusunun umumi karargahı bulunan 

Guadarauna şehri asilerin eline geçti 
Londra, 1 (Radyo) - ltal- --;-;---~----....,.,,.....-....---

ya' nın lspanyol asilerine tay
yare gönderdiği haberi, L.ondra 
siyasal mahafilinde derin akis
ler husule getirmiştir. 

Paris'ten verilen haberlere 
göre, eğer Oran'da yere dü
şen ve içinde mitralyözlerle 

bo .J:balar bulunan İtalyan 
tayyarelerinin İspanyol Fasına 
giUiklcri tesbit ec.lilirse, Fran
sa hükumeti de halkçılar 
cephesine, yani Madrid hü
kumetine silah ve cephane 
verecektir. İspanya'nın dahili 
işlerine ecnebi devlet müda· 
halesinin, fena neticeler tevlid 
etmesinden endişe edilmek
tedir. 

Madrid, 1 (Radyo) - Vil
Alba' da büyük bir çarpışma 
olmuş ve asilerle hükumet 

Madrid'den 
orduları mühim telefat ver
miştir. Ölenler arasında her 
iki tarafın kumandanlarından 
bazı kimseler vardır. Çarpış· 
ma, saatlerce sürmüş ve çok 

bir göriinüş 
kanlı olmuştur. 

Madrid, 1 ( Radyo ) - ls
panyanya'nm, Brüksel, Riga 
ve Lizbon sefirleri isti~larmı 
/ Deoamı 4 iincil 6alıi/ed• J 

-----~~ 
Motörlü Alman askerleri 

Paris 1 (Radyo)- Parlamen· ve müteakiben söz alan M. 
tonun dün gece geç vakte ka- Mangcıı, bir Fransız - Alman 
dar devam eden toplantısında anlaşmasının zaruri olduğunu 
Fransa'nın Almanya ile olan beyan eylemiştir. 
münasebalı etrafında şiddetli Parlamento, gece saat 22 de 
münakaşalar olmuştur. M. Pol teneffüs etmiş ve biraz sonra 
Reno, Almanya'nın mütema· tekrar başlıyarak gece yarısın· 
diyen silahlandığını söylemiş dan sonraya kadar sürmüştür. 

------·~· ......... ______ _ 
Olimpiyatlar bugün başlıyor 

Hitler, öğleden sonra 
bir nutuk söyliyecek ---·-·----

Meş'aledün gece Derestenden 
geçti. SRat on ikide Ber

Iin' de bulunacak 
Berlin 1 (Radyo)- Dünden 

beri Berlin, baştan başa Olim-

piyada iştirak eden devletle· 

bulunmaktadırlar. Bazı ecnebi 

devletler Nazırları da Olimpi

yadları takip için Berline gel-
rin bayraklarile donanmış bu- mişlerdir . 
lunmaktadır . Bugün saat 16 da M. Hitler 

Olimpiyadlara, iştirak ede- Olimpiyat şehrinde bir söylev 
cek atletler kamilen gelmiş (Devamı 4 üncü sahifede) 

r ' İ --(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 
'----------------------------------~ 

Vergi - Boğazlar ve hükumet 
Cumhuriyet, bize, Çanakkale'nin anahtarlarını getirdi.· Şüp

hesiz ki bu anahtar, yeni, kuvvetli ve modern bir tahkimatın 
kurulacağını ifade eder. Sevindik mi, sevindik, 18 milyon Türk 
candan, gönülden bayram yaptı. 
Arkasından bir haber çıktık : 
Bir saylav, tahkimat masrafları için ithalat ve ihracattan yüz

de bir vergi alınmasını teklif edecek. 
Bu haberin yayılmasının akabinde Maliye Vekili cevap verdi: 
- Hayır, böyle birşey yoktur, yalandır, vatandaştan bu iş 

için vergi almıyacağız. 
Bunu, şu haber takip etti : 
Hiikuınet, tahkimat için ecnebi bir müessese ile anlaşmıştır. 

Tesisatın ve levazııııın bedelini vadeli olarak ödeyecektir. 
~ 

I,\ "" 

Bütiin şu haberlerin, Cumhuriyet hükumetinin şerefli, yüksek 
ve kudretli idar._s·, muvaffakiyetll•ri hesabına ne büyük manısı 
vard.r:' 

Bizden, Boğazları tahkim için veni vergi istenseydi verm:
yecek miydik ? 

Verecektik, hem de sevine sevine!.. Varımızı, yoğumuzu sa· 
tarak verecektik. Çünkü Çanakkale'<le, Türk milletinin istiklali 
ve istikbali, Namusu, haysiyeti ve şerefi mevzuu bahistir. Bu 
işten varını esirgeyecek olan, hiç şüphesiz, yüzde yüz Türk 
değildir ve olamaz. Türk milleti, zaten hükumet Boğazlar hak
kindaki dileğini ortaya atınca böyle bir vergiyi de kendiliğin
den kabul etmişti. Halbuki hükumet ne yaptı: 

Hayır - dedi - vergi yok .. 
Yani o, işi ona göre tanzim edecek ki, vatandaş beş para 

vermeden, canı gibi sevdiği boğazların birer çelik kale kesil
diğini görecek. Böyle bir hükumete mazhar olduğu için, Türk 
vatandaşı ne kadar öğünse yeridir. Bütün zaruretleri karşıla· 
yıp en kuvvetli imkanlarla neticeye bağlıyan bir hükumet, tüp· 
hesiz ki, halkın aradıtı bü~Qlll;Q[. 



(Ulusal Birlik) 1 Atustos 936 

Maça kızı 
--t'' . 'A t M . t c; ·I Düny?da Olup 1 vus urya - carıs an- e-

l Bıtenler k . v 

'Hidropliın6rle 11: oslovak ım aratorlugu mu 
Cinai Romn - 184 Nakili KAM/ ORAL. kilometre Almanya'nın kucağına atılan Avusturya'lılar 

• Kazan havacılık enstitüsün· b 
nrı ile Piyedoş, Tolbi- de planörcü pilot Korotov, unu düşünüyorlar. Almanya, cenuba doğru 

ya ı aramağa çıkmışlardı :,~d:~d'~:~!~.ö::.şK':.':02 c~::; inmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. 
- Kadının tiyatrodan çık- da da köylü kadınlarla ahbap 35 dakika süren bir uçuştan La Tribune des Nation ga· Hırvatistan ve Karmiyol muh· dir ki Avusturya ile uzlaşması 

ma mı beklememişler mi? olmağa çalışacağız. Binaenaleyh sonra havaiandığı noktadan zetesinde Pierre Dominique tar bir eyalet halinde Avus· Ren 'in yeniden askerleştiril· 
- Kömürcü, karısının ısra- şehirlerdeki işi ben göreceğim. 175 kilometre uzakta yere yaziyor : turya'ya dönecek ve Şırbistan mesi hadisesile ayni sıraya 

rına rağmen beklememiş, uy· Köylerde gezmek te senin va- inmiştir. Planör, bu uçuş es· Vukua gelen hadise büyük eski.iİ gibi küçük bir memle- konu!malı ve Sovyetler birli· 
kusu geldiğinden hemen evine zifen olacaktır. nasında, 2600 metre kadar neticeler doğurabilir. Bu hadi· ket olacaktır. ğine karşı tehdid telakki 
dönüp yatmış. Her ikis ni de _ Şarap komisyoncusu irtif aa çıkmıştir. seyi, önce başlı başına da Av- Daha umumi bir şekilde, olunmalıdır. 
fen~ halde azarladım. Eğer bu olarak dolaşacağımdan her Bez üzerinde r_upa'~a. ~entlimizin v~ ~ütte- İtalya, Tuna havzasile balkan· İtalya iyi bilir ki Almanya 
şekılde hareketlerine devam yere girebilirim. Sen de dan· fı f fıklenmızın menfaatlerının mu- lan kendi faaliyet sahası ad- cenuba inmekten vaz geçmiş 
ederlerse üç bin frank müka- tela, iplik filan sattığın için otoğra Lafaza~ı Lakımından gözden dediyor . • ~vusturyanın istikla- değildir. Gene iyi bilir ki, 
fatı vermıyeceğimi de söyle· nazarı dikkati celbetmezsin· Leningrad fotoğraf kağıdı geçırelım. lini temin etmekle burada şimdi cenuptan yüzünü çevi· 
dim. Bundan böyle her gece her gece, gittiğimiz köyü~ fabrikası, Üzerinde fotoğraf Avusturya hükumetinin ilk Almanyanın bir orta Avrupa riyorsa, bu, sırf iki rakiple 
Opera binasının kapısında bu kilisesinde tam saat onda bu- basılabilecek zıyaya ka,.şı has· hedefi memleketin istiklalini imparatorluğu vücda getirme· birden boğuşmamak içindir. 
kadını ~ekli?·ece~~er. luşur ve vaziyeti görüşürüz. sas bez imali hususundaki tec· kor~maktır. Fakat başka he· sine mani ol amıyacağını tak· Fakat yukarıda da söylediğıJll 
. ~ Sozlerıne ıtımad edebi- Orada, ertesi gtin gideceğimiz rübelere muvaffakiyetle devam defı yok mudur? Habsburg· dir ediyor, fakat şimdilik za· gibi, ltalya ancak zaman ka· 
lırmıyız. köyü de tesbit ederiz. Şimdi etmektedir. Son günlerde bu larla mutabık kalarak bir Avus man kazanıyor. zanmak istiyor. 

- Şüphesiz, çünkü üçbin ben otel sahibi ile görüşece· tecrübeler esnasinda, hususi turya-Macaristanın inşasını ve Almanya'nın hedefleri Bundan başka, Almany8r 
fr_angı vermiyeceğimi söyledi- ğim. Birkaç gün için Hav· bir mustahzar ile terbiye edil- hatta· Çekoslovakya'nın mağ- Almanyanın hedefi tekrar Avusturyayı, dahilde kendioİ 
ğım zaman karısı, kocasına ra gideceği mi ve oteldeki miş bir ipekli kumaş ve bir lup edilmesi şartiyle- bir Avus- Avrupanın en büyük asekeri istediği gibi teşkilatlamaktS 
çı_kıştı. ~ı.r d~ha kendisini dairemi boşaltmıyacağımı bil· keten kumaş Üzerine ilk defa turya-Macaristan-Çekoslovakya ve politik devleti haline gel· serbest Bırakmayı teahhüd 
dıcılemesını aksı takdırde za- direceg" im S d h 

1 
"t ola ak temiz fotoğraflar tesbit imparatorluğu kurmayı tasar- mektir. Bunun için, toprakla- ettiği için, Habsburglara yol 

· kl · · en, er a gı ' 0lunabilmiştir. FaL rı"kada bu 1 ? 20 25 ·ı ] 1 B 1 ra a g~_rece erıııi_ soy.t:dı. Ka- bize elbise tedarik et ve La- :::ı amıyor mu . , mı yon nnı geniş etmesi azımdır. u açılmıştır. talya, onların s8' 

dın, dun gece sızıu yanınıza roket ~so ' ajında~<İ daireye İş ÜLerinde çalışan teknisiyen- nüfusluk böyle bir İmparator· maksatla garba, cenuba veya yesinde, gelecek birkaç 8! 
geıecek ve ner şeyi a a a .. .. l ler, şimdi, bu usu'ü tekemmül luk bugünkü Avusturya'dan şarka saldıı abilir. Garpta, içinde muvakkat sedi, kati 

1
• • - gotur ara.)acıya da grip so· t . ki 

cakmış, ıaıeat aı kanızda bir Kağına geıerek saat yedi bu- e tırme e meşguldü . ler. daha büyük emeller besliye· stratejik bakımdan, politik bir sed haline koymaya te· 
sıyahının buıuıırndsı on arı çukta bizi a . masını tembih 1 ilan bilecektir. aşılmaz güçlükler karşısında- ştbbüs edebilir. 
koı kutmuş, bu sıı ahını.1 ben et. Yarın sabahleyin erkenden M. Mussolini ve Şuşnig'in dır. Çünkü lngiltere Fransa· iki cepheye ayrılan Afi" 
0 d ~gum_u _biıseterdi, herhalde yo 8 çıka ·ağız Piyedoş, haydi İzmir birinci icra memurlu· bl.lndan bahsetmiş olmaları nın yanında bulunabilir. rapa 
baş.-.a tudu ha. c,ı.;:et ederlerdi. bakalım., ğundan: kmuhtemeldir, Bu insanın bir Cenupta yolunu İtalya kes· Demek oluyor ki, bütii11 

- O za.nan daha fena B Bir borçtan dolayı tahtı avgasız vücuda gelmiyeceği mektedir. Şarkta ise gayesini bu hadiseler, bizi "İşte AvrtJ' 
olacaktı. Ne ise, olup biten- eş inci fası/ hacze alınan kahveciliğe mü· de muhakka' ·tır, fakat Maca- :gerçekleştirmek daha kolay- pa iki cepheye ayrıldı., derne· 
Jerı bıraka ıın. Yazıhanemin Baba Anri ile Pıyedoş se· teallik eşya ve radyo 6 Ağus· ristanın menfaati Çekoslovak- dır, hususiye Baltıkta haki- ye sevketmemelidir. ftalY' 
üzermde buıuna,1 şimendıter yahata çıkalı üç gün olmuştu. tos 936 Perşembe günü saat yanın yıkılmasında değil mi- miyeti elinde tutarken, ilk Almanyayı gözetlemekte de-
taritesini alda buraya gel. B"" ·· · 1 1 14 de açık artırma suretı"le dir. İtalyanın menfaati de Yu· önce, ilhaka intizaren Dant· vam ediyor: utun ış er yo unda gidiyordu. Piyedoş, öteki odaya geçe- B b Alsancakta Mesudiye cadde- goslavya'nın dağılmasında ve zig'te vaziyetini ıslah etmek Polonyada Alman nüfı.ııtl 

a a Anri şarap simsarı Şa-rek tarifeyi aldı ve efendisine 
1 

sinde pazar mahallinde sat'ı· Hırvatistanın Avusturyaya il· için Polonya ile uzlaşabilir. altında bulunmasına rağrnt11 ' 
d. B om, Piyedoş ta seyyar satıcı ı k f h k d d ·ı "d ? S M l' l k ver ı. aba Anri Piyedoş'a aca tır. stekli olanların ma- a ·ın a eğı mı ir onra sıra eme e ge ece · ondan ayrılabilir. 

dedi ki: baladur namını taşıyorlardı.. • hallinde hazır bulunmaları ilan Her halde, hedeflerine yak· tir. Ve nihayet Rusya'ya karşı Bundan böyle oyunu, p..I· 
- Şimdi harekete geçmek Aylan ve Ayiş köylerinde olunur. ]aşabilmek için, ltalyaya sıkı harp başlıyabilir. Polonya manyanın idare ettiği ve öo.~ 

zamanı geldi. Artık herşeyi araştırmalarını bir gün zarfın· -İzmir sulh hukuk hakimli· bir surette bağh kalmak ve bitaraf kalırsa, bu harp, yalnız Rusyaya karşı idare ettı 
~ğrenmiş bulunuyorum. Jşi da bitirmişler ve fakat hiçbir ğinden: Almanyanın hasmı olmamak denizde ve havada yapıla- söylenebilir. Polonya Alm

1;1 
ıkmal etmemiz için başka iz bulamamışlardı. Juviy istas· Davacı boyacı Tevfik vekili Avusturyenın menfaati iktiza- caktır. Kronştada bir taarruz politikasına çok bağlı görtl: 
türlü çalışmamız icabediyor. d d b avukat İbrahim Halit Atıl sıdır. Ne de olsa, Alman}·a, yapılması buranın zaptile nüyor, bununla beraber frBfld~ 

yonun a a irkaç fabrika· •· Bu hususta sen bana yardım tarafından' müddealej•h Keme- Anşlusu yapacak yerde, Tuna neticelenemez mi? sanının Varşovada gene 
d k ile bir ilei şatodan bac:ka ev Ş k h k ldı.ır' e ece sin. Yalnız bu defa ~ raltı caddesinde 154 sayılı üzerinde 1914 te olduğu gibi ar ta er şey müm ündür. oynıyacak bir rolü o . 

a h k yoktu. Buradaki taharriyatta d""kk. d k M h Al - ·· b" · d E d ·· 1 b l B ib'' yrı ayrı are et edeceğiz. u an a asap e met ve kendisine parlak bir muavin manya, gunun ırın e s- üşunü e i ir. unun g 
ne şekilde çalışacağımızı sana pek çabuk neticelendi. işte, ortağı Bedri aleyhlerine açtığı vazifesi görecek bir Avustur- tonya'da, Letonya'da, Finlan· ltalya da Bcrline yaklaşmıştı~ 
anlatacağım. yoJa çıktıklarının üçüncü gü· alacak davasının müddealeyh- M diya' da hakim bir nüfuza sa- fakat Roma' da her şey kB) 

E . 1 d lerin ikametgahlarının meçhul ya . acaristanın vücude ge-
. - mır erinizi yerine ge- nün e, epey büyük bir kasa- tirilmesini tasarlamak hakkına bip olmayı ümid edebilir. bedilmiş değildir. ) 
tırmeğe çalışacağım. ba olan Saviniye gelmişlerdi. kalmasına mebni gerek da ve· maliktir. Harptan önce Baltık devlet· (Devamı 4 üncü sahifed~ 
. 

- Evvela ne düşündu""ğu""mu·· A ·ı d l tiye ve gerekse gıyap kararı- !erinde ku""ltu""rel nu""fuzu pek =--'-ı sı za e er, işlerini terket- J A t ·b· ı· l ' d ' ızah edeyim. M. Tolbı"yak nın gazete i e ilanen tebliği vus urya gı ı, ta ya nn a b"" .. k b 011•vı•er Ve ş•• miş tüccarlar ve zenginler t"l b . k bugüne v "d h d f uyu tü; unun yeniden tesis I' 
Paris haricinde bir şehir veya sure ı e gıya en ıcra ılınan e yarına aı e e . d b"l P 

daima burada otururlardı. h k · · d lerı vardır. Bugünku·· hed1 ef c e 1 ir. olonya'ya, Dantzig'i 
kasabada ikamet ediyor. Yal- S mu a eme nehcesın e yemin- kt ·ı k k k" L• •te 

b b 
avini kasabasının tabii gü- den ı,.açınmış sayılarak 35 Brenner' de kendini daha az şar a verı ece topra Jarla re 851 imi 

nız u ir ev mi, yoksa bir 11"" · h k b r ··d b"l" Ok ' k 
? 

ze ıgı er esi uraya çekerdi. liranın müşterek borçlu sıfatile tehdidde hissetmek,, im~ra- 0 eye 1 ır.; ranya ya isti -
şato mu Burası meçhul. Bil· K b r- ı·ı· · b·ı· b l d" · asa anın ortasından akan yan yarıya kendilerinden ma- torluğundan istifade ctmeğe a mı vere 1 ır, u suret e 
ıgım ir şey varsa 0 da nehir, etrafı yeşilliklerle dol· sarifi muhakeme ile birlikte vakit bulmaktır. kendisine geniş bir pazar te-

ikametgfı O rlean ;imendi- durmuştu. Baba Anri, M. tahsiline 2111/936 tarihinde Uzak hedefler ise her za· min etmiş ve Balkan petrol-
feri ile g ridir. T Ib" k' b k J 1 b' d h ki o ıya ın uradaki şatolar- arar veri miş olduğundan mankilerdir: Yugoslavya'yı arına ıraz a a ya aşmış 

- Evet, istasyonda bilet dan birinde oturduğuna emin müddealeyhlerin müddeti ka- zayıflatmak ve kabilse yok olacak, ayni zamanda Rusya-
alırken gordüm. O tren de bulunuyordu. Çünkü bu kasaba nuniyesi zarfında mahkemeye etmek için Macaristan, Ama- da be suretle zayıflıyacaktır. 
Orlean'dan ileri gitmiyordu. onun işine elverişli bir yerde müracaatla temyiz yoluna git· vut'luk ve Bulğaristan'da sis· Bu itibarladır ki Almanya 

- O halde Tolbiyak'ı Or· idi. medikleri tahdirde bu baptaki temli surette faaliyette bulun- garp ve cenup cephelerini 

vapur acent 
• ~o( 

Cendeli Han Birincı 4' 
don. Tel. 2 

Not: Vurut tarihleri ,•e ~ 
purların isimleri üzerine d b"' 
şikliklerden mesuliyet '-'8 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES ı.. 

lean ile Paris arasında ara· Baba Anri kasabaya gelir hükmün katiyet kesbedeceği mak. sistematik surette ihmal edc-
malıdır. gelmez derhal en güzel bir tebliğ makamına kaim olmak Yugoslavya'nın imhası ka- rek-şimdilik-yalnız şark cephe- " GRODNO " vapı.ıru Jııf 

Ç k d ğr 1 J ·• ·1· 1 d 1 · ı l l k d R , haziranda beklenmekte 
0 

1j - o o u. ote o an Gran Sarf .. oteline uzere ı an o unur. ziyesin e Dalmaçya talya'ya sı e meşgu oma ta ır. en in Y' 
.. Operadan gece çıktığına indi. O gün akşama kadar _-~\\\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll_lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:U/u,_ yeniden askerleşmesi sayesinde LONDRA, HUL için 
ore de, Tolbiyak bu köye dışarı çıkmadı. Otelci, kendi· ~ ~ garpta bir sed tesis etmekte· alacaktır. 

araba ile gitmiştir. Çünkü 0 sine kasabanın tanınmış sima- ~ Türk Hava Kurumu = dir; Avusturya ile anlaşması "MARDINIAN,, vapı.ırtl 
aatta treı bulunamaz. Araba !arından M. Fotino'yu takdim = sayesinde, İtalya ile kendi haziranda beklenmekte ~' 

ite seyahat çok uzun süremez, etti ve bu suretle baba Anri = Büyu·· k Pı·yangosu = arasında bir sed yükseltmiştir. LIVERPOOL ve GLASG 
çünkü hayva,1lar yorulur. Bi- civardaki şatolar hakkında - = Böylece kendini emniyete için yük alacaktır. 
naena!eyh bu köy, Paris'ten bazı malUmat elde edebildi. ~ 21 inci tertib biletleri satılıyor - aldıktan sonra şarkta elleri "DRAGO,, vapuru Tef11~ 
azami yedi-sekiz fersah uzak- Baba Anri'rıin en ziyade na· =4Ü •• k •d 11 8 936 d d = serbest kalacaktır. Onun için· f1 tadır. Bretiz'den sonra Paris'e zarıdikkatini celbeden şey, ci· ~ DCU eŞI e • • a ır: • ortalarında LONDRA, ' 

kadar altı istasyon vardır. vardaki bir değirmende om· =Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat'§. A ı • R ve ANVERS'tcn gelip~ 
Buralarını aramak lazım. ran ve gece gündüz sarhoş =20 000 ı · d A = 1 1 za çıkara'cak ve ayni zafll 

- Demek oluyor ki bu altı gezen bir f ngiliz olmuştu. Bu := ' ıra ır • yrıca 20 ,000, 12 ,OOO- LONDRA, ve HUL içifl 

istasyonda da taharriyaua bu· adamın pek bot para sarfet· ~ve 1 o,ooo liralık büyük ikramiyeler_= Mu··cellı·thanesı· alacaktır. 
lunacağız. mesine rağmen menbaı vari· =de vardır• = " LESBIAN " vapı.ırıt 

- Evet; ben bir simsar kı- datı belli değildi. Kiıa.amış Sn - Temmuzda LIVERPO~~ 
yafeti ile dolaşacarım. Sen de olduğu değirmende de ne iş 'Ş§Eoifetfer hükumet Önündeki di-~ Sür'at, zarafet SWENSEA'dan gelip r" 
çerçi olarak cad~e erde geze· yaptığı meşkuktu. ihtiyar = ki.. [ .. k • • J b •[' = 1r h karacaktır. f: ıJ 
ceksin. Ayni gün zarfı.1da her hafiye, aralığını bu köyde bu- =re Or U gzşesznae Ve l Umum-= Ye e Veniyet DEUTSCHE LEVANİ • 

ikimiz de bir şehirde ayrı ayrı labileceğini artık muhakkak __ =baviferde satılır __ = YENi KAVAFLAR Çarşısı "SOFIA,, vapuru 
25 

çalışacağız. Köylerde otelcılcr- addediyordu . 'J Numara : 34 randa HAMBURG, ve 

den malômat a acağız. Kır!ar· • Arkaı var • ~:ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, • ~~~;.den gelip yük çı 



(Ulusal Birlik) __ -=.;;;;;,;;;..;...;;_ __________ ~------------------------:--------------::-::-------

( HiKAYE 1 Genç kızın f edakarlığ;) N. V. Fratelli Sper-
W. F. H. Van co Vapur Acen-

Son tugyanlarda Amerika
da bir su bendi yıkılmış ve 
600 kişi su selleri arasında 
ölmüştü. Bu feci vak'a ile 
münasebeti çok olan bu hika
yeceği naklediyorum: 

fazla beklemiyiniz. Eğer sula
rın kurbanı olmak istemezse
niz heman kaçınız! Dedi. 

Der Zee tası 
& Co ROY AL NEERLANDAIS 

Mis Mud en küçük bir he
yecan eseri bile gösternu~uen: 

- Ata ... Dedi. 

• KUMPANYASI 
DEU ,·.scH LEVANTE LINIE "VULGANUS" vapuru 13 

"ANGORA,, vapuru 20 temmuzdan 18 temmuza kadar 
temmuzda bekleniyor, 25 tem

muza kadar ANVERS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

* * * V c hiçbir şeye ehemmlyet 
Saat gecenin onu .. Masaşu- vermeden başlamiş olduğu 

set dahilinde bulunan Marstif işe devam etti: 
şehri sükun içinde adeta uyu- Mud'un fikrince, eğer vazi- BREMEN için yük alacaktır. 
makta idi. Bununla beraber, fesıne devam ederek yüz ka- "ACHAIA" vapuru 31 tem-
şurada ve burada bazı evlerin dar ailenin daha hayatını kur- muzda bekleniyor, HAM-
pencerelerinden sızan ışıklar, tarabilirse.. Kedinin ölümün- BURG ANVERS'ten yük 
karanlıkları delmeğe, bazı gece den ne zarar olabilirdi. Bu- boşaltacaktır. 
kuşları da çirkin seslerile uu nun için, daima soğukkanlı- "CHiOS" vapuru 10 ağus-
gecenin sükununu bozmağa IıkJa sıra ile bir abonenin 
çalışıyorlardı. numarasına: 

Gök yüzü parlak ve saf - Kaçınız.. Hiç durmadan 
idi; yıldızlar parlıyor ve ay, şarka doğru kaçınız, sed yı· 
kuvvetli bir bendle zaptedilen kılnıak üzeredir! Deyip duru· 
ve bir ğöl halini alan durgun y'".>rdu. 

Birden titredi; tehlikenin sular içinde adeta gülüyordu. 
M artık pek yakın olduğuı orstif'in kenarında ve gö-

lün hemen yanında bir daire- şündü. Sıra, babasile k 
nin numarasına geli 

tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ı\NVERS, ROTTER

DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

de posta memurluğunu yapan Fakat arada dört, beş 
11

, '! 

Mol Spenson, o günün he- SERViCE MARITIM 
daha vardı. Vicdanında mühış saplarını kapatmak ile meşgul bir mücadele ve ıztırap baş- ROUMAIN 

AMERiKAN EXPORT UNES 

" EXMISTER ,, vapuru 31 
~cmmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

ve bunun için hala uyanıktı. )adı: Bu dört, beş haneye BUGAREST 

limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

.. GOTLAND,, motörü 20 
temmu:da ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 

DANTZIG, GDYNIA, GO· 
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND" motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden 

Birdenbire ve şiddetle ça- tehlikeyi haber verinceye ka- " DUROSTOR ,, vapuru 1 

lınan telefon sesile yerinden dar vakit büsbütün geçecek ve ağustosta bekleniyor, KôS- limanları için yük alacaktır. 
fırladı; bu kadar geç vakit kendi evindeki baba ve kar- TENCE, SULINA, GALA TZ SERViCE MARITIM 
telefondan kim ve ne istiyor- deşini kurtaramıyacak mı idi?. ve GALA TZ aktarması BEL- ROUMAIN 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDINAVY A 

du? Hayret içinde telefonun Ne yapmalı idi?. Kendi aile- GRAD, PUDAPEST, BRA- • ALBA-JUL YA. vapuru 30 

mikrofonunu aldı. sini kurtarmak için sıraları TISLA VA, VIY ANA ve LINZ ıemmuzda gelip 1 ağustosta 
Telefonda aşina bir ses: gelmiş olan başkalarını feda PiRE, MALTA, MARSIL YA 

S . · · · M k h kk için yük alacaktır. 
- ız mısınız, is Mud? etme a mı haiz mi idi?. ve BARSELONE hareket 

Diye sordu. Vicdanında seri bir muha- S. A. ROY AL HONGROISE edecektir. 

- Evet benim. Ne istiyor- keme yaptı: kendi aif,.si biri DE NAVIGATION DANU- Yolcu ve yük kabul alır .. 
sunuz? ihtiyar olmak üzere ancak iki BIENNE MARITIM ilandaki hareket tarihlerile 

- Ben su idaresinin mü- kişiden mürekkepti; halbuki BUDAPEST navlonlardaki değişikliklerden 
hendisiyim. Gölün sularını diğerlerinin ferdleri daha çok acente mesuliyet kabul etn:ez. 
za t k I "BUDAPEST.. motörü .28 D h f 1 f •ıA 1 k · · P etme te o an seddin fena idi; bunun için hiç tereddüt a a az a ta sı at a ma ıçın 
h~lde meyletmekte olduğunu etmeden kararını verdi: göz- temmuzda bekleniyor, iSKEN- ikinci Kordonda Tahmil ve 
f?tdüm, dıvarın eğriliği da- }erinden düşen iki büyük göz DERiYE için yük alacaktı. Tahliye binası arkasında FRA-
ıkadan, dakikaya artmaktadır. yaşı damlası, dehşetten sap· "DUNA" motörü danub TELLi SPERCO acentasına 

\'arım saat geçmeden sed sarı kesilmiş çehresinden sü· limanları için yük almak üzere müracaat edilmesi rica olunur. 
larnamile yıkılacak ve kasaba zülürken, Mud, komşularına 7 ağustosa doğru beklenil- Telefon: 2004/2005/2663 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırc. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi lıer nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak iz,_ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.falkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

ıölün suları altında kalacak- kazayı haber vermekte devam mektedir. - Doktor 1 
tır. Şimdi önünüzde 20 dakika etti. "Vapurların isimleri, gelme 

Vakit var, bu zaman içinde Bu sırada Mud müthiş bir tarihleri ve navlun tarifeleri Ali Ag~L 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR ~hon•lerinizden mümkün olan- gürültü işitti: Bunu korkunç hakkında bir taahhüde giri- öll HAl/ T A Ş 
hlitına bu tehlikeyi telefonla bir sarsıntı takip elti; bir şilmez.. I Çocuk Hastalıkları , • • • , 

ab~r veriniz ... Ve 20 dakika anda, Morstif kasabasının ev- Birinci Kordon, telefoon 

1 
mütehassısı ' IMımar Kemafettın 

sdonra, eğer sağ kalırsanız siz leri aç ejderler gibi saldıran No. 2007 - 200g 1 8 KANDEMJR Qğ/ 

Satış Yerleri 

e k d kinci Beyler Sokağı No. 6 U Şar a oğru kaçınız!.. suların altında kalarak yıkıl· 

Kir 1 k 
Telefon 3452 ' •---------------------

- Teşekkür ederim! mağa başladı. Yüzlerce ev 8 1 ev • -
.bMod, bundan sonra adeti yıkılıyor, belkide kazadan he- Göztepede tramvay caddesine 

~~ İ sakin bir halde ve ken· nüz haber almamış yüz· yakın ve elektrik tesisatını 
dısini her geçen dakika ile bir !erce kişi, rahat, rahat uyu· havi beş odalı kullanışlı bir 
) erece daha kucaklamakta bu- dukları bir sırada sular ev kiralıktır. Tutmak istiyen-
Unan t hl'k . h' d' tarafından götürülüyordu. ler gazetemiz idare memuru d e ı eyı ıç üşünme- Ve enkaz altında can veri-
en Ve m t b · 1 ·ı Hüsameddine müracaatları. ~hı· un azam ır usu 1 e yordu. Mis Mud, olduğu yer-

ıs İşine başladı . S / k k · f k 
ı..·~Ühendis. yirmi dakika de mıhlanmış, dişleri kilitlen· atı ı ve ıra ı 
···uhı t miş ve bir heykeı gibi duru- Ucuz evler j,.· e vermişti. Bu müddet 
"ınd yordu. Pek az sonra posta-

o) e; hiçbir şeyden haberi hane binası da sarsıldı. Sed- Park ve hastahane arasında 'll~Yan. rahat,. rrahat uyu- den kurtulmuş ve kudurmuş Damlacık cadde-sinde 34 ve 
bir~~- olan zavallı halktan bir halde gelen sular müthiş 70/1 numaralı evler gayet 
o) b· '5unu kurtarmak mümkün b dd I 1 f ucuz fı'atle satılık ve kiralıktır. a ılec kf ir sürat ve şi et e te e on 

M e ı. dairesine kadar gelmiş bulu- Taliplerin öğleden sonra Ko-
Ud kendi kendisine: nuyordu. nak yanında Hacı Sadullah 

o) .. -l Şimdi, seddc en yakın otelinde Bay Şevket'c mü· 
... n ar h b k Mis Mud, derin bir tevek· başı a a er verme le işe racaatları. 
ı:. arnak lazım, dedi. kel ile gözlerini kapattı ve ..;.;~-;.;.;.;.------~ 
revk l d bir sandalyaya dayandı. Dö- tamam . ., mahvolduğu görülü-

tek b· a a e soğuk kanlılıkla d h d yordu. Yalnız Mı's Mud'un ır · b 1 k b · melerin aşağı an ücum e en 
>'erek b sanıye i e ay etmı· k 1 d d ğı fevkala~ de fedakarlıgı sayesinde il .. t eş, on, yirmi, elli ve suların tazyi i i e çatır a ı 
~. A.b nı hissetti. Bına bu müthiş şehrin 700 den fazla ailesi _ · oneyi: 

l\iıd Alto .. Kaçınız. Şarka evi- tazyik ile patlamak üzere seylaptan kurtulmuştu. 
illa• e~ kaçınız. Su seddi yıkı). idi. işte, genç bir kmn feda-

1t Uzr d' Biraz sonra, Mud sade ba- karlığının büyük neticesi, 
del\ h be ır. diyerek tehlike· d - k Şimdi yeniden kurulan Mors-

[) k~ erdar etmeğe başladı.. ba ve kardeşini üşunere d 
bit : 1

kalar, telafisi gayri ka- köpüren ve kuduran sular tif şehrinin en büyük mey an-
~İr .~ ,kıyrnetlerile mütenasip arasında kayboldu, gitti! lığında bir abide vardır. Bun· 
l\ırttıur a~le geçiyordu. Bu • * • da şunlar yazılıdır: .., 

Jlı rı 

..., , 
1 

,N~,A 
. 

~ e bı Güneş, sulann fevkalade bir "Yedi yüz aileyi kurtaran / 
'r •r 1 r çeyrek saat gccti. kahraman Mis Mud Spenson • • / 

t,)ef" a ık mühendis te• . ar süratle kaplamış olduğu ve 11~ ,~ -- -J 
vnla d hAI" ht 1 namına Mors.if şehrinin şük· r 1 ~. , 1 

..._ : Üzerin e a a la a parça arı . . . '"J •••iıılll r(loıı .ÔA' ' h\O ia.... A.Uo .. M' M d 5· yüzmekte olan ova üzerine ran ve mınnet abıdesı." ) /. ___ _ -·••ın· . ıs u . ız . . v; d" Fı"k t ~ 't,!'elcaıa artık bundan dotarken, Morstif şehnnın e 1 ı re -

~o JI ıu u-· 

'• • •, ş h Tesiri tabii, eşsiz bir m-11shildir. Okadar zara.rsızdır ki gebelere kalk,~öbrekleri 
\lrj en a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bıle Doktorlarbunutavsıye ederl 



• 

Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

ya, bir garp lokarnosu teşkil edilmek şar
eş er konferansına iştirak edecektir 

iyanoda elçika, Fransa ve lngiltere sefirlerine, ltalya'nın 
konferansa geleceğini resmen bildirdi. ispanya 

·htilalı beşler konferansını geri bırakacak 
Roma ı (Radyo)- İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano, dün edilmek şartiyle ~eşler konferansına iştirak edebileceği Von Nö-

gece Fransız, İngiliz ve Belçika sefirlerini kabul ederek İtalya- raht tarafından lngiltere, Fransa, ltalya ve Belçika sefirlerine 
nın Beşler konferansına geleceğini resmen bildirmiştir. bildirilmiştir . 

Londra 1 (Radyo) - Beşler konferansının toplanma tarihi, Londra 31 (A.A)- İyi malumat almakta olan mahafil, lspan-
yakın bir zamanda tesbit edilecektir. Almanya ve ltalya'nın ya ihtilalinin Beşler konferansının tehir edilmesine sebebiyet 
konferansa iştirake karar vermeleri, Londra'da memnuniyetle vermesi muhtemel bulunduğunu çünkü bu ihtilalin Avrupanın 
karşılanmıştır. garbına şamil veya umumi bir yardım misakı akdi hususunda 

Berlin 1 (Radyo)- Almanyanın, sırf bir garp lokarnosu teşkil müşkülleri artmakta olduğunu beyan etmektedir. ----------········ 
s'ta lngilizler Arap-

1 Vahşet ve şenaat 
lara karşı top kul-
lanmağa başladllar bu kadar olur! ·--averaişeria'da da isyan ha-
reketleri baş gösterdi 

Arapların telefatı daha fazla 
olduğu tahmin ediliyor. 

Maveraişeria' da da isyan 
hareketleri başlamıştır. Buraya 
bir tabur lngiliz askeri sev
kedilecektir. 

Kudüs, 1 (Radyo) - Nab
lus' ta lngilizlerle Araplar 
arasında devam eden çarpış
malar, adeta harp şeklini 
almıştır. İngilizler, ufak çapta 
toplar istimal etmektedirler. 
Tayyareler de asiler üzerine 
bomba yağdırmaktadırlar. Şim- Araplar, Musul petrol bo· 
diye kadar her iki taraf da rularını birçok yerlerde tahrip 
pek çok <5lü vermiştir. Fakat etmişlerdir. 

-------~----·--·------~----~---Belçika harici- Ankara - ls-
ye nazırının 
beyanatı --··· ... ---ispanya isyanı dik. 

katle takip ediliyor 
Brüksel, 1 (Radyo) - Bel

çika haric ye nazırı M. Spak, 
parlamentonun bugünkü top
lantısında uzun beyanatta bu
lunarak harici siyaseti teşrih 

etmiş ve müteakiben Habeş 

mes' el esi ile ispanya isyanın
dan bahscylemiştir. 

M. Spak, Belçika'nın Ha
beş mes' elesindc diğer dev
letlerle beraber hareket ede
ceğini ve ispanya isyanını 

biiyük bir dikkat ve ehemmi
yetle takip eylediğini ilave 
eylemiştir. • 

Olimpiyatlar bugün 
başlıyor 

( Baçtarafı 1 inci sahifede) 
verecek ve müsabakalara der
hal başlanacaktır. 
Olimpiyat meş'alesi diin gece 

Deresten'dengeçmiş ve Berline 
müteveccihen yola çıkarılmış· 
tır. Meş'ale tam, saat 12 de 
Berline getirilecek ve bu ve
sile ile büyük nümayişler ya
pılacaktır . 

Berlin, 1 (Radyo) - Bu
gün, Lost Gardonda iiç saat 
devam edecek olan büyük 
törenden sonra olimpiyat 
mes' el esi karşılanacak ve Al
man gençliği tarafından olim
piyat stadyumuna götürüle
cektir. Bu esnada toplar atı
lacak ve Berlin'deki bütü ki
liselerin çanları çalacaktır. 

Berlin, 1 (Radyo) - Hitler, 
tayyare ile Munih'ten ( fem
pelof) a gelmiş ve hararetli 
bir surette karşılanmıştır. 

tanbul · · ...... 
ikinci bir hat inşası 

düşünülüyor 
lstanbul 1 (Hususi) - ls

tanbul ile Ankara arasında 

ikinci bir hat inşasının müta
savver olduğu haber veriliyor. 

ikinci hat, Adapazarı, Düz
ce, Bolu, Kızılca hamam üze
rinde yapılacak ve diğer hat
tan yüz kilometre kısa. olaca
ğından seyahat müddeti 8 sa
ata inecektir. 

Kamutayda tarihi 
bir gün 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
dostluğunun daha samimi ve 
daha kuwetli bir şekil aldı· 
ğını söylemiştir. 

Meclis, hükumete müttefikan 
itimat beyan etmiş ve teşek
kürlerini bildirmiştir. Bunu mü· 
teakip Başbakan İsmet İnönü 
söz alarak şu nutku irat et
miştir : 
Sayın arkadaşlar 1 
Bugün. Türk tarihinde ve si

yaset tarihinde mühim· bir eseri 
tamamladınız. Büyük Millet 
Meclisi, büyük Türk milletine 
karşı deruhte ettiği ağır vazi· 
feden bir mühimmi muvaff a
kiyetle bitirmiş olduğu için if • 
tihar edebilir . 
Arkadaşlar 1 

Yeni Boğazlar mukavelesi 
Türkiye'nin emniyetini ve ha
kimiyetini milletler arasında 
teyid eden güzel bir vesikadır. 
Doktor Aras bu vesika ile 
yalnız Türkiye'nin emniyeti 
için güzel bir hizmet ifa et
mekle kalmadı. Beynelmilel 
sulh davasının yorulmaz bir 
yolcusu olduğunu bir kere 
daha isbat etti. 

Başvekilimiz nutkunun bun· 

Bu heriflere verilecek ceza, 
idamdan başka birşey olamaz 

Davas'm Kızılca köyünden 1 nun ırzı paymal ve yetmiş lira 
Sertoğlu Süleyman çavuş si· parası da gasbedilmiştir. Son-
gara bayiidir. Kazadan aldığı ra tabanca ve bıçakla muhtelif 
sigaraları köylere dağıtır ve yerlerinden yaralanarak pek 

feci bir surette öldürülmüştür. parasını 13 yaşmdaki oğlu 
Rakip olduğu beygirin semeri 

Mustafa vasıtasile tahsil eder. maktulün üstüne kapatılmıştır. 
Geçen gün de her zaman ol- Vak'adan tahminen iki üç 
duğu gibi Mustafa'yı Nik- saat sonra Nikfer köyüne git-
fer köyüne 'göndermiştir. mekte olan Tavas bekçilerin-

Nikfer'le Kızılca köyü arası den Mehmed çavuş Mustafanın 
iki saattır ve ayni zamanda ölüsünü görerek lazımgelen 

bu iki köyün arasında bir de makamlara haber vermiştir. 
Ovacık köyü bulunmaktadır. Canavarca yapılan bu tüyler 

ürpertici cinayetin azılı katil-
Mustafa, Nikfer köyünde leri halen bulunamamıştır. 

işini bitirdikten ve sattığı 
Adliye tahkikatla meşguldür. 

sigara paralan olan yetmiş Vak'a esrarını muhafaza et· 
lirayı cebine koyduktan sonra mektedir. Avuç içi kadar bir 
Temmuzun 23 cü Perşembe yerde acıklı ve vahşiyane bir 
günü saat on yedi raddele- şekilde ika edilen bu reza-
rinde hayvanına binerek Kı- Jetin acada azılı ve insani 
zılcaya gitmek üzere yola çık- histen mahrum failleri kimdir? 
mıştır. Nikfer ile Ovacık köyü Bu, yapılacak ciddi ve ilgili. 
arasında mezarlık yanların· ve çok derin ve bilhassa ma-
daki derede eşhası meçhule hallinde tekrar tekrar icra 
tarafından Mustafa'nın yolu edilecek tahkikat ve tetkikat 
kesilerek ilk önce bu yavru- neticesinden anlaşılacaktır. 

--~-------~·~.-.~----~-~-
ispanya ihtilali Avusturya. Macaris-

/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
vermişlerdir. 

Son gelen haberlere göre, 
Belçika hükumeti, gerek hü
kumet ordusuna ve gerekse 
asi orduya istedikleri kadar 
silah verebileceğini bildirmiş-

tir. Bu mesele, lspanya'nın 
Brüksel sefiri tarafından hoş 

görülmemiştir. 
Londra 1 (Radyo} - İngi

liz donanmasına mensup Rek
loş adındaki zırhlı, beşyüz 

lngiliz tebaasını hamil olduğu 
halde Barslon 'dan hareket et
miştir. ispanya' daki İngiliz te· 
baası, mütemadiyen kaçmak
ta devam ediyorlar. 

Lizbon, 31 (A.A) - Radyo 
Kulüb İspanyol asilerinin 
Guadarama kasabasını zaptet
miş olduklarını bildirmektedir. 

· Hükumet kuvvetleri Guada-
rama muharebesi esnasında 
umumi karargahlarını orada 
kurmuşlardı. 

dan sonraki kısmında cihan 
milletleri arasında elde ettiği
miz büyük mevkii ve bize 
gösterilen itimadı, Türkiye'nin 
sulhperver siyasetini anlattı, 
hararetle alkışlandı. 

tan - Çokoslovakya 
imparatorluğu mu 
( Baştarafı 2 inci sahifede) 

Unutmıyalım ki, her şeye 
rağmen, Fransa ve İngiltere 
ltalya'ya karşı - Habeşistan ve 
zecri tedbirler dolayısile -
oldukça şiddetle bir mücade
lede bulunmuşlar ve Almanya 
çok akıllı davranarak kenarda 
kalmıştır. 

Hakiki tehlike: 
Hakiki tehlike, gerçekten, 

Avrupa'nın iki cepheye ayrıl
Almanya, İtalya, Avusturya, 
Macaristan, Bulgaristan ve 
Polonya'nın bir tarafta ve 
bunun karşısında İngiltere, 
Sovyet Rusya, Çekoslovahya: 
Romanya, Yugoslavya, Tür
kiye ve belki de Belçika, 
ikinci •planda da Yunanistan, 
ispanya ve Portekiz bulundu· 
ğunu gözönüne getirelim. 

Bir taraftan diktatörlükle 
idare edilen faşist devletler, 
öte-yanda demokrat devletler 
ve dünyanın tek sosyalist 
devleti, - Kavga ideolojik bir 
mahiyet alır. Birbirine karşı 
ayaklanan iki felsefe demek-
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R. Aras'ın beyanatı 
Atatürk, Lozan boğazlar mu
kavelesinin tadili zaruretini 

her zaman hatırlabrdı 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
bugün yüksek tasvibinize ar
zolunan boğazlar mukavele· 
namesinden birer nüsha dün
dcnberi yüksek meclisimizin 
çok saygı değer aza3ının el
lerinde bulunmaktadır. 

Cumuriyet hükumetinin şaş
maz bir azim ve kararla takip 
ettiği siyasetin ve bu mesele
de ibraz ettiği faaliyetin va
rılan bu neticesi hakkında 
sarih fikir edinmiş ve muka
veleyi ayrı-ayrı görmüş ve tet· 
kik etmiş bulunuyorsunuz. 

Ayrıca mutat usulümüz da
iresinde tetkik için teşkil bu
yurduğunuz muhtelif büyük 
encümenin raporu da şimdi 
okunacaktır. 

Esbabı mucibe layihası bo· 
ğazlar mukavelesini iyi hülasa 
etmiştir. Bu itibarla mukavc
lenamenin tafsilatına girişmek
ten ihtiraz ederek belli başlı 
hususiyetleri üzerinde durmak
la iktifa edeceğim. Ancak da
ha evvel boğazlar mes' elesi 
hakkında Montrö konferansına 
varan son teşebbüsümüzün 
menşei hakkında kısa malu
mat arzetmek isterim. 

Büyük şefimiz Atatürk Lo· 
zan boğazlar mukavelename
sinin tadilinin ergeç bir za
rüret olduğunu her vakit ihtar 
ederdi. Memleketimizin mü
dafaası için hükumetle yapılan 
askeri müzakerelerde genel 
kurmay başkanımız mareşal 

Çakmak boğazlarda gayri as
keri halin mahzurlarını daima 
ileri sürmüştür. 

f ngilterenin sabık Başvekili 
M. Makdonald tarafından tah· 
didi teslihat komisyonunda 
teklif edilen malum proje hak-

kında hükumetimizin müta

lealarıni ifade için Cenevre'
deki murahhasımız tarafından 

iradedilecek nutkun esaslarını 
burada arkadaşım Numan Me
nemencioğlu ile birlikte ihzar 
ederek şefim ismet fnönü'nün 
tasvibine arzettiğim esnada 
idiki büyük Başvekilim; artık 
boğazlar mes' elesinin ortaya 
konması zamanı geldiğini ba
na emretmiştir. Bu teklif üze· 
rinedir ki hariciyemiz bu işede 
koyuldu. 

Kıymetli Başvekilimizin ta
limatını tam yerine getirmek 
için hiçbir . fırsatı fe\.tetmedi. 
Ondan sonraki safahat biraz 
evel arzettiğim gibi tamamile 
malumumuz olmuştur. 

Şimdi yüksek tetkikinize 
arzolunan bu mukavelename
nin esaslı bir hüsnüniyeti 
memleketimizin yalnız ayrıl· 
maz bir parçası değil fakat 
ayrılmaz parçalarını birbirine 
bağhyan bu kıtası üzerinde 

tir bu. Böyle, din harplarını 
andıracak bir kavgaya mah
volabilecek Avrupa için bun
dan daha tehlikeli birşey ta
s:ır!anmaz. 

Henüz bu raddeye gelmiş 
değiliz. Bununla beraber, ha
diseleri dikkatle takib eden 
müşahid, yukarda tarif etti
ğim hem fizik ve hem de ide· 
olojik bir surette yaklaşmakta 
olduğumuzu muhakkak göre· 
cektir. Bu, muhafaza edilmesi 
güç bir müvazene olacaktır. 

tam hakimiyetimizin sade mus
lihane değil çok dostane ola
rak teyid edilmiş olması ve 
memleketimizin müdafaasının 
istilzam ettiği tahkim hakkı· 
nın mukavelenamenin imzasil t· 
b{ r ıbrr tanınmış bulunnıa
sıdır. 

1924 Lozan mukavelesile 
gayri askeri hale ifrağ edil
miş olan komşumuz ve dos· 
tumuz Yunanistana aid Limni 
ve Samotre adalarına dair 
olan hükümde Montrö muka· 
velesile kalkmış oluyor, de
mektir ki bundan da ayrıca 
memnunuz. Bu münasebetle 
yeni Türkiye siyaşetinin bir 
vasfında tekrat kaydetmek 
isterim. 

Kendimiz için iyi gördü· 
ğümüzü dostlarımız için de 
iyi görmek ve hakkımızda ne· 
reye telakki ettiğimiz her şeyi 
yalınız dostlarımız fiçin değil 
fakat hiçbir devlet hakkında 
temenni etmemek Montrö mu· 
kavelenamesinin dünya mat· 
buatında birçok mürekkep dö· 
külmesine vesile veren bir hük· 
mü de muk:avelenanıenin 19 eli 

maddesinin 2 inci fıkrasıdır, 

Huzurunuzda bunun -:~a anlıı: 
dığımız şumul ve ma'?iyetİ111 

olduğu gibi arzetmek isterirt1• 

Bu fıkrada deniliyor ki: 
Madde, 19, fıkra 2 - Bır 

nunla beraber muharip h~r 
hangi bir devletin harp sefı: 
nelerinin boğazlerdan geçme5~ 
memnu olacaktır. Şu kadar k'. 
işbu mukavelenamenin 25 incJ 
maddesinin tatbiki şumuliine 
giren haller ve keza akvaıtl 
cemiyeti misakı çerçevesi dıı' 
hilinde aktedilip mezkur n11

' 

sakın 18 inci maddesi ahk~' 
mı mucibince tescil ve neşre' 
dilen ve eTürkiye'yi bir Jllrıs: 
tekabil müzaheret muahedell~ 
mesi mucibince ltecavüze dıı~ 
çar olan bir devlete yapıla~5• 
ıpüzaheret halleri bundan ınll 
tesnadır. 

1 
. Bu hükmün sarih mail~;. 

Montrö mukavelenamesi ak' e 
lerinin Türkiye sulh siyaset~( 
ve Türkiye'nin dürüst hare 
tine emniyetleri demektir. t 

. Filhakika Montrö muks~,~ 
lenamesinin istisnasız ol~,1 
her maddesini yalnız akı ıı~" 
için değil bütün devletler b. j~ 
kında asla fark gözetme~5'fr 
dürüstane tatbik edecek•~ ol· 
dünyada kimsenin şüpheS• 
masa herektir. ,. 

.Yeni Türkiye'nin büt~fl 1118' 
zisi· en adil şahidimdır .. n 
işin başından itibaren bit• ~i 
anladıklarını gösteren ıı 1 
devletlere ve coğrafi vaıiff 
(erden veyahud bize ve bor 
lar mevzuuna taalluk etıtl'~ 
esbabdan dolayı konfer~, 
iştirak etmedikleri halde ı( 

·ıe 0 

buatlarile ve her haller• de~ 
• 5iıı 

vamızı tutan ve netıce t \ 
memnuniyet gösteren doftl'~ 
hayrihah bütün memlek~ ,~ 
bu kürsüden teşekkiirıl 9ıi1 
memnuniyet verici bir. ;ıııtl' 
olarak ·bu suretle şimd• 0ııf' 
runuzda ifa ettikten :ıı)J 
memleketimiz için çok diJ11t 
yeni bir ikbal mukad ,ıı~ 
olarak telakki ettiğim bıJ 

111 
kavelenamenin lütfen ~~ efı 
taceliyetle tasvib edı 111 eO 
Y.üksek heyetinizden rictl 
rım. 


