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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 30 ikinci kanun 1937 

Fransız donanması 

Bütün dünyada ikinci 
kuvvet derecesindedir 

Fiati (100) Para 

Yar n vu dlın her yanında şenli i 
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var 
Basha {an lsnıet lnönü lhtil81ciler, dün birdenbi

re top ateşine başladılar ' . ak ferimizi a tayda izah bu Yeni ve umumi, bir taarruz 
hazırlaıımaka olduğunyurdul iddetli~al ışlarla karşılandı dan bahsediliyor 

Meb' slarımızdan Haydar Rüşdü Öktem, M. Esat Bozkurd ve ~. 
Sadri a sudinin takriri:Sancak' istiklalını tarihine geçecektir 
,._=------~----.. ----.. - · ..... s~lhu-~uhaf~za edebilineıe:--fettikleri gayreti takdir etmek 

.. 

Ankara 30 (Hususi) - Bul/ 
gün kamutay toplantısında 
Denizli meb'usu Haydar Rüş
dü Ôkteuı, İzmir meb'usu 

Mahmud Esad Bozkurd ve 
Gireson meb ·usu Sadri Mak
sud tarafından şu takrir veril
rnişt ir: 

( Türk ulusu devleti reisi 
Atatürk'e ve İsmet İnönü hü
kumetine ulusal davamız olan 
Hatay işinde Türk'e elde et· 
tikleri muvaff akıyetten dolayı 
Kamutayca resmen teşekkür 
edilmesini teklif ederiz.) 

Alkışlarla kabul edilen bu 

la~ri~ üzerine başbakan İsmet 
nonu tarihi mahiyeti haiz şu 

be~;natta bulunmuştur: 
H uhterem arkadaşlar; 

atay davası cemiyeti ak
vam meclisinde alakadarların 
da iltihakı ile bir ittifak ka
rarına ·· 
k 

muncer olmuştur. (Al· 
ışlar) 

Başbakan Is- t 1 ·· .. ·ıı~ , me nonu mı ı 

mes elemiz üzerinde Uluslar 
sosyetes~nin verdiği kararın 
memnunıyet uyandırdığını söy
ledikten sonra 921 de Suriye 
ile Türkiye arasında hudut ta
yini uzlaşmasında lskenderun 
ve Antakya kabul edilen 

bahsetmiş ve Cemiyetiakvamın 
bu samimi karar üzerinde yü. 
rümesi sosyete için bir zafer 
addetmiş ve : 

Onun için Cemiyeti Akva
mın bu kadar mühim bir me
selt!de kendi muvaffakıyetini 
tecessüm ettirerek ç1kmış ol
ması ilerideki çalışmaları için 
ve nihayet beynelmilel politi· 

ka için iyi bir alamet telakki 
ediyoruz. Bu münasebetle Ce
miyeti Akvamda bulunan ar· 
kadaşlar bizim bu milli me
selemizde yakından uzaktan 

emek sarfetmiş olan azaları 
Türk'lerin mütehassis olarak 

dinledikleri güzel sözler söy
lediler. 

Başbakanımız ~İspanya pro· 
jeli işlerinden ve yeni muha
rebelerin eskilerden çok ga· 
ripkar olacağından baksede
rek: 

Aklı başında olan devlet 
adamlarının sulhu muhafa-
za etmeleri sırf maddi 

ve askeri bakımdan daha çok 
akıllı hareket sayacaklarına 
ispanya hadiselerinin yeni bir 
misal olacağını zannederim. 
(Sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

Bu mülahazalarım milletle· 

rindeki yüksek kıymeti ve için arkadaşım Dr. Tevfik 
cemiydi akvamın bir sulh Rüştü Aras'ın cemiyeti akvam 
müessesesi olarak layik oldu- meclisinde söyledikleri sözlere 
ğu büyük kıymetlerini tebarüz iştirak etmek isterim. 
ettirir ümidindeyim. Arkadaşlar, 

Ve doğrudan doğruya da· Şimdi size bu kadar geniş 
vamıza geçerek: ve dolaşık noktai nazarları 

Arkadaşlar, telif etmek hususunda İsveç 
Mes' elemizde doğrudan doğ· hariciye nazırının raportör ola-

ruya alakaları olan Türkiye rak sarfettiği kıymetli me.saiyi 
ve Fransa müşkül bir vaziyet takdirle ve teşekkürle yadet-

( "'\ tikten sonra asıl mes'ele Ha· 

ismet lnönü tay mes'elesi üzerinde varılan 
neticeyi tahlil etmek istiyorum. 

--··••OD--
Zafer tebriklerine 
teşekkür ediyor 

Ankara, 29 (A.A) - Hatay 
davasının milli arzulara mu-

vafık bir şekilde halli dola-

Cemiyeti akvamdan kabul 
edilmiş olan karar bir prensib 
itilafı addedilebilir. Gerek ka· 
nun bakımından gerek ameli 
olarak bundan sonra hazırla
nacak işlerin temelini teşkil 
eden ana prensibler cemiyeti 

yısile memleketin her tara· akvamdan umumi bir kararla 
frndan almakta olduğu tebrik tesbit olunmuştur. Sancak 
telgraflarına teşekkürlerini mıntakasınm ayrı bir mevcu· 
bildirmesine başvekil İsmet diyet olduğu kabul olunmuş-
İnönü Anadolu ajansını tav- tur. Zaten bizim davamız esas 
sit buyurmuşlardır. olarak bundan ibarettir. Bu 

\... __________ ..) ayrı mevcudiyet dahili bütün 

içinde olarak bir neticeye var· işlerinde tam bir istiklale ma-

mak için ciddi emek sarfet- lik olmuştur. Bu mıntaka 
mişlerdir. Fransa'nın gerek Sancak mıntakası resmi dil 
kendi mes' eleleri olarak ge- olarak Türkçeyi tesbit etmiş-

rck Suriye'lilere karşı içinde tir. (Alkışlar) 
bulunduklarını kabul ettikleri Sancağın bu idare şek· 
taahhüd bakımından ve niha· !ini mahfoz tutabilmek için 

yet Türkiye ile Fransa ara· müeyyideler alınmıştır. Bu esas 
sındaki · İyi münasebetlere kıy- prensiplere temas eden hü-
met atfetmek siyasetile sar· Devamı 4 üncii. sahifede 

~~~~~-------.-.·---·--_,....~~~~~ 

Hitler, bugün Rayhiş
tağ'ı feshedecekmiş 

Milis kızları 
Paris, 30 (Radyo) - Bilbao li İspanyanın, ispanya toprak· 

da silahlarını saklıya beş kışi, larında hiçbir ecnebi isteme· 
Milisler tarafından derhal ve diğini söylemiş~ ve Madrid 

muhakemesiz kurşuna dizil· hükumetinin, Rusların ve. di-
mişlerdir. ğer ecnebi kuvvetlerin yardı-

Paris, 30 (Radyo) - Milis· mına iktizar ettiğini, bu mak· 

lere Rusya' dan buğday götü· sat için ispanyanın serve-tini 
ren (Aleksandra) vapuru, Bar· 

israf eylediğini ilave etmiştir. 
selon açıklarında ihtilalcilere 
mensup harp gemileri tarafın- Madrid, 30 (Radyo) - Dün 
dan yolda tutulmuştur. öğleden sonra ihtilalciler tara-

Salamank 30 ( Radyo ) - fından şiddetli bir top ateşi 
General Molla, ispanya mes- açılmıştır. Yeni ve umumi bir 
elesinin, ihtilalcilerin ordusu taarruz hazırlandığını söylü-
dahilinde halledileceğini, mil· yorlar. 

~~~~-----....-·~·~·------~~~~-

lngiltere harbiye bütçesi 
17 milyar franktır 

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

Lord Çurçil, teslihat yarışına 
Almanyanın sebebiyet 

verdiğini söylüyor 
Paris, 30 (Radyo) - lngil· 

ı terc'nin harbiye büdcesi, on 
yedi milyar Fransı' frangına 
baliğ olmaktadır. 
, Lord Curçil; bir Frans:7 

gazetesine yazdığı makalede, 
büdceninin ileride daha fazla 
kabaracağını ve Almanya'nın 
sebebiyet verdiği teslihat ya· 
rışına kendisinin de taham· 

Yunan 
Saray tiyatrosu Pa. 

tise ğidiyor 
Atina, 30 (Radyo) - Saray 

tiyatro heyeti, Paris sergisine 

gidecek ve klasik temsiller Lord Çurçil 
verecektir. Bu meyanda, So· mül edemiyeceğini yazmak· 
kokleus eserleri de oynana· tadır. 
caktır. Temsil heyeti, yüz yir- •. • ... 

miR~;;;n~~y~ ~ransa--'-da 
rı Yanmış olan Royihştag binası Kopanlar meselesini N fus azalıyor 

--P-a-ri-s,-30""'"--(=R-a.dyÖ)-:_-Entransijan gazetesi, Hitler'in, bugün 
Rayhiştağ meclisini feshedeceğini haber vermekte ve esasen halledemiyor Paris, 3o (Radyo) - En· 
bu meclisin, şimdiye kadar hiçbir rol~ olmadığım kaydeyle· Bükreş, 30 (Radyo) - Ko- formasyon gazetesi; şimdiki 
mektedir. punlar, mes'elesi için Pariste vaziyet devam ederse, birkaç 

Berlin 30 (Radyo) - Hitlerin, iktidar mevKİİne geçti· F.ransız ricalile konuşmakta sene sonra Fransa'da umumi 
ği tarihin dördüncü yıldönümü münasebetile yarın bütün olan Romen delegasyonu reisi nüfusun otuz milyona inece· 
Almanya'da şenlikler olacaktır. Berlin, baştan başa bay- M. Tavçin, Bükreş'e çağırıl- ğini yazmakta ve hükumete 
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Zabıta Romanı: 

Meçhul ir kıyafet 
5- .. 

Sözleriniz pek doğrudur. 
Otele gittiğinizde Kroseri ken 
di odasında oturmuş bulacak
sınız. O, zaten sizi orada bek· 
liyor. 

- Hayır .. Ben muhakkak 
Kroserin orada bulunacağını 
iddia etmedim. Belki bir emare 
elde ederim dedim. Bununla 
berabere size açıkça söylüyo
rum ki siz, Kroseri öyle cahil 
ve iş bilmez mi zannediyorsu· 
nuz? Şimdi Kros~r. güzelce 
biliyor ki Nevyork'un dört ta
rafına zabıta memurları dağıl
mış, şiddetle kendisini arayor
lar. .Buna dahi inanmıştır ki 
kendisinin böyle bir vakitte 
odasında rahat oturması ·kim
senin hatır ve hayalinden geç· 
rnez. Binaenaleyh şimdi Kro
serin kendi odasında kemali 
istirahatla oturması ihtimal da
hilindedir. Ne bilirsiniz ki bu 
cani herif şimdi odasında süt 
kahve içmiyor ve yemek yime· 
yor. BilmiŞ olunuz ki bu cani 
adam her zaman· bizimle eğ· 
lenmekten geri durmayor. iki 
haftadanberi bütün memurlarla 
eğlenmedi mi? Onlara karşı 
hür, L-orkusuz olarak şu mem
lekette dolaşmadı mı ? Neti
cede siz neye muvaffak oldu-
nuz? 

Haklısınız. Söyledikle
rinizin aksini ıspat etmek 
mümkün değildir. Zira bu 
cani herif her gün muayyen 
vaktinde gözü önünde otelden 

çıkar gece yarısına kadar me-

sirelerde, tiyatrolarda ve ku

marhanelerde kendi arkadaş-

larile vakit geçirir, gece yarı· 

sında otele girer, öğleye ka

dar dahi otelden dışarı çıkmaz. 

- Azizim Mekaloski, bun-

süratle evinden oteline gitti. 
-3-

Ansızın çıkan 
bir hadise 

Evinden oteli, Nevyork 
içinde mefruşatı en mükem
mel, en yüksek, en büyük, meş· 
hur binalardan biridir. Mez
kur otel bütün eşraf ve ayan 
memleketin ikametgahı olan 
elli numaralı caddede kaindir. 

Mister Karter, Ondin ote
line varınca oteli hariçten dik
katle gözden! geçirdi. Mezkiir 
bina kargirden gayet sağlam 
inşa edilmiş ve dıvarlarının 

güzel san'atlardan addoluna

cak derecede zarif ve ince ka· 

bartmalarla, oymalarla ve mü

teaddit heykellerle süslenmiş 

olduğunu gördü. Mezkur otel 

10 kattan ibarettir. Otelin ya

nında kendisinden bir kat yük

sek bir . bina vardır. Bu bina, 

Karter'in gözüne ilişmesile dik

kat naıarını çekti. Binanın yü

zü arka caddeye bakmakta 
bulunduğundan, Karter'in hay· 

retini mucip oldu. 

Ondin oteli Lordlara ve 
zenginlerle eşrafına mahsus 

olduğundan kirası dahi kendi 
nisbetinde bahalı idi. Bir oda
nın senelik ücreti bin dolar 
ve bazen müşterilerin çoklu· 
ğundan kirası artar. 

Karter, otelin büyük kapı-

sından girerek otelin bahçe· 
sine doğru yürüdü, bahçenin 
otele gidecek kapısı camdan 
yapılıp kapıcı ise uzun boylu 
bir zenci idi, zenci, resmi el-
bisesini giymiş bulunduğu 

ların hepsi Kroserln kendisi- halde kapıda bekler. Kapıcı, 
ne mahsus olan cntrikalardır. Karter~ bir tavrı nazikane ile 

Zanediyorsunuz ki Kroser, ge· 

ce yarısı otele girdikten son

ra katiyen dışarı çıkmayor 

öyle mi? Fakat kim bilirki 

kapıyı açtı. Karter içeri girip 
otelin m'!rdivenlerindcn yu
karı çıktı, sofa zenci, resmi 
elbiseli bir garsona rast gel
di. Nezaketle garsona sordu: 

bu herif efkarı . mel'un~nesini _ Mister Moris Kroser'i 
icra mevkiine koymak ıçın görmek isterim. 
kıyafetini de değiştirerek ote· - Pek güzel, kartvizitinizi 
lin gizli olan kapılarından lütfeder misiniz? 
çıkmayor? 1 Zira- KrÖse-;in -bü: Karter, beklemediği bir ce-

( tün-işle"°i-idaimagizlidir.O;;n • vabı işitince · biraz durdu. 
-hakkın-daki fikrim yalnı~-· bi; Sonra dedi ki: 
-hayalden ibarettir":"' Maamafih Mister Kroser'in şimdi mu-
ben ~b;-defa Krose~in "sırları· . hakkak -b~rad;-b'7ıl~cağı~ı 

·nı keşfedeceğime eminim. biliyor musunuz? " 
- İsterseniz memurini zabı- Garson dıvarda asılı bulu-

tadan size birkaç muavin ta· nan büyük saata bakarak: 
yin edeyim. Lüzum eden yer- ( Arkası flar J 

llerde size yardım ederler. •• 
- Muavin mi? Nereye ka- Gemiler için 

d;;;? Evinden oteline kadar 
değil mi? Emin olunuz ki Mühim bir keşif 
bana yardım edecek kimseler, Moskova, (T.A) - Deniz 
benim kullanacağım bütün nakliyatı ilmi araştırmalar 

tedbirleri açığa vurmaktan enstitüsü, sisli ve karanlık ha- · 
geri durmazlar. Ben, kimseyi valarda gemilerin yollarını 
istemem, bu işe yalnız başlı- şaşırmalarına mani olabilecek 
yacağ;ın.-·Bu'"iida; başkabe;- bir hususi makine vücuda 
-istiyorum- ki evinden otelind;· getirmiştir. 
olan tekmil daireleri, odaları Bu makine, yakınlarda bu-
teftiş edeyim. iyice biliyorum lunan herhangi bir cisimden 
ki bu teftişten hakikati buli°=' intişar eden elcktro·mganetik 
mıyacağım. Fakat behemehal dalgaların zaptedilmesi pren· 
Kroser'i ele geçireceğime şüp· sibine dayanmaktadır:-G;~T,"" 
he etmiyorum. Bir gün olacak bu suretle sis içinde yoluno 
ki Kroser'in elleri gene demi;- devam ederken, bir gemiye, 
kelepçeye geçecek. Laki~e:- bir kayaya veyahut sudan 
rede? Ne vakit? işte orasını -yükselen herhangi bir mani
bilemiyorum. aya yaklaşırsa, bu makine ~a-

Mister Karter, bunları söy· rekete gelmekte ve gemiye 
ledıkten sonra polis müdürü- yolunu değiştirmesi lüzumunu 

-nün elini likarak veda etti Ve bildirmektedir. 

(Ulusal Birlik) 

Katil bulunuyor mu? 

Doktor Mattsan'ın oğlunu kaçınp 
öldüren. adamın izi elde ediliyor -·--Şimdi bu çocuk hırsızının hayali, babaların 
anaların rüyalarına giren bir f antomadır 

Çocuk hırsızı; Amerikada ço- bir güne geldiği görülüyor. karşı kin ve gayz besliyenler 
değil, hadisenin nasıl cereyan 
ettiğini merak edenler de bek
liyor . , 

cukları korkutmak için uydu- O halde, çocuğu çalgıcı mı 
rulan bir masal olmaktan çı· kaçırmıştır?. Bu da polisin 
kıp hakikat haline gelmiştir. "h · · · l d "ht" il . . . zı nını ışga e en ı ıma er· 
Şımdı bu hırsız hayalı yalnız d b" 'd' Hakikaten Amerikada halk, 

polis v2 k' alarma karşı çok bü
yük bir alaka duyar. Böyle 
hadiseler hemen bütün Ame· 
rika hayatını işgal eder, gaze· 
teler o günlerde en fazla bun· 
dan bahsederler, resimler ba
sılır, halk arasında "Siz hadi
senin nasıl olduğunu tahmin 
edersiniz?" şeklinde anketler 
açılır. 

. en ırı ır. 
çocukları Öeğıl, çocuk baba 
ve analarını korkutan, rüyala
rına giren bir Fantomadır. 

Amerika'da çocuk kaçırma 
vak'alarının sık sık görüldüğü 

malumdur. Her taıafı en fazla 
heyecana veren çocuk kaçırma 
vak'ası, meşhur tayyareci Lind 
bergin yavrusunun başına ge· 
len maceradır. 

Son günlerde Mattson is· 
mindeki bir doktorun çocuğu 
da ayni şekilde kaçırılmış ve 
zavallı yavru 15 gün sonra ölü 
olarak bulunmuştu. 

Küçük Mattson birgün evin 
civarında oynarken maskeli 
bir haydut tarafından kaçırıl
mıştır. Hadiseye, çocukla be
raber oynıyan bir kız da şa
hit olmuştur. 

Miss Alice hadiseyi şöyle an· 
)atıyor: 

Charles'le beraber oynuyor
duk. Birdenbire yanımızda 
maskeli bir adam belirdi. Ben 
bir çığlık attım. Zavallı Char· 
les şaşırmıştı. Adam beni ta· 
banca ile korkuttu. Eli~;ya
ğım titremeğe başlamıştı. Ye
rimden kıpırdıyamıyordum. Ar
tık bağıramıyordum da. 

Haydut hemen çocuğun üze· 
rine atıldı ve tuttuğu gibi aldı, 
koştu. Ben kendime gelim ba· 

ğırmağa başlayıncaya kadar 
çoktan uzaklaşmıştı. 

Çocuk hırsızının elinden kur
tulan kız, hadiseyi böyle an
latıyor. 

Bütün Amerika polisi hay-

dutları aramak için' seferber 

halindedir. Şimdiye kadar po
lisin şüphesi birçok kimseler 
üzerinde toplanmış bulunuyor 

·Bilhassa iki Şcybu cinayeti; 
maznundur. Fakat, kafiJ .dere
cede delil bulunamıyor. 

Diğer taraftan, Amerikan 
polisinin gözüne çarpan başka 
bir hadise .. olmuştur . 

Çocuğud çalındığı yerde da· 
ima görülen bir çalgıcı birden 
bire ortadan kaybolmuştur. 
Adamın ne zamandanberi gö
rünmez olduğu pek anlaşılama-

:mışsa da bu kaybolmanın he· 
men! hemen küçük Mattsonla 

Bu ihtimal biraz daha kuv

vetli bulunuyor. Çünkü çalgıcı 

ötedenberi şüpheli olan bir 

adamdır. Çocuk hırsızlığında 

değilse de başka hırsızlıklarda 
sabıkası vardır. Otomobil çal
mıştır. Esrar kaçakçılığı etmiş· 
tir . 

Amerikalıların böyle şeyleri 
çok sevdıkleri için de çocuk 
kaçırma vak'aları orada. hiç 
eksik olmuyor. 

Bütün Amerikayı meşgul 
eden bu muammanın yakında 
halledilip edilmiyeceğini, kati
lin v~ haydutların meydana 
çıkarılmasını yalınız onlara 

--------------------~·~ ....... ~ .. --~---~-------

Alman piyasasında mah 
sulerimizin satlş vaziyeti 
Fındık f iatleri bu hafta yeniden yük -

seldi. Mühim işler yapıldı 
Berlin Ticaretodasından ala

kadarlara gönderilen bir ra· 
porda muhtelif mahsullerimi
zin Berlin piyasalarındaki du
rumlan bildirilmektedir, 

yerli istihsal~tm yavaş yavaş 
çoğalmıya başladığı yeniden 
bazı mıntakalardan bildirilmek
tedir, istihsal mmtakalarından 
bazıları az çok ihracat yapa
cak vaziyete girdikleri gibi, 

Bu rapora göre, geçen haf- diğe bazı mıntakalarda tekrar 
ta içinde fındık piyasası bir· kendi ihtiyaçlarını bizzat ka-
denbire1 yükselmiş ve mühim patabilecek derecede istihsa· 
işler yapılmıştır. Fındık, 100 lat- kay-d~debilmişl~rdiZ Bu· 
kilo başına cif Hamburg 71 nunla beraber genel ihtiyacı .. 
liradan 81 liraya çıkmıştır. kapatılması işinde bir taraftan 
Rakip ürünlerden İtalya fın· yabancı yumurtaların, diğer ta· 
dıkları için 5679 lira teklif raftan da soğuk ardiye mal· 
edilmiştir. lannın piyasaya çıkarılan mik-

İç ceviz fiatleri, yüz kilo sif tarları bu hafta dahi mühimce 
Hamburg, 98 marktır. bulunmuştur,• İthalat bilhassa 

Yumurta : Hollanda, Belçika ve Dani-
Havaların nisbeten mülayim ; ~arka-ile-Balkan memlekel-

geçmesi dolayısile Almanyada lerinden yapılmıştır. . ---- ---
-Bütün çocukları 21 ya-

şında ölen bir aile .. --------
Şeri dan ailesinin reisi, papaz· 
l@rı kovduğundan tel'in etlilmiş 

Dik Şeridan isimli gen·ç Şeridan ail~sinin bütün ço· 

cukları 21 yaşında ölüyormuş 
bu garip talii bundan dört 
yüz sene evveline kadar çıka
rıyorlar ve anlatıyorlar: 

bir İngiliz muharriri geçenler
de 21 yaşında olarak ölüver· 
di. Bu, çok acıklı bir hadise 
idi. Fakat İngiltereyi daha 
başka bir cihetten de alaka Vlll inci Henri zamanında 

Şeridan Kralın yakın mensup
anlattıklarına göre f Devamı 4 üncü sahifede/ 

dar etti. 
Çünkü 

1em••w 

ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Adet 

2 
2 

14 
1 
2 
5 
1 
1 

6 
7 
1 
1 

1 

Kapların 
Nevi 
Sandık 
Sandık 
Kap 
Varil 
Varil 
Sandık 
Sandık 

Sandık 

Sandık 
Sandık 

Sandık 

Sandık 

Marka No. 
AW 361-2-4 
ASF 781/82 

200 
çeşit 
çeşit 

293 
AA 9267 

p s 7747/52 
M S C 50 1/7 

158 
HN o 

TTE o 

Sıkleti Kıymeti 
Kilo g. 

71 
234 200 

13 400 
85 
68 

466 
30 

140 500 

980 
6:~5 

1 
1 

16_ 
71 

adet 

55 
350 

30 
100 

100 

10 
200 

400 
50 
25 
20 
24 

100 

Cinsi eşya Tesbit 
No. 

Müstahzaratı tıbbiye harice 233 
Safi yün mensucacat 660 r-.. 

M 

Esans anatol ve zuruf u 241 °' 1 
Kırmızı havyar ) N 

Tuzlu balık ) 1 
512 00 

Kuru balık ) 
Kutuda sığır dili ) 
Safi yün mensucat 661 

Hamur makinesi 677 
Adi demir mensucat 654 r-.. 

M 
Eski brik (araba) 493 °' 
M.S. mürettep lastik maske) ~ 
M.S. mürettep lastik. boru ) 456 1 o 
Fotoğrafçılıkta müstamel 406 ı ...... 
müstahzar. 

Yurıda' yazılı eşya 8- 12-2-937 günlerine rastlıyan günde saat 14 de açık arttırma sure
tile birinci kalem doğrudan doğruya harice ve ve müteakip diğer kalemler dahile satılmadığı 
taktirde ayni günde ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat 
gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 9 

30 ikinci kanun 937 
Kemalpaşa icra memurlu· 

ğundan: 
Armutludan şelikaya 230 

lira ve masraf vermeğe borç· 
lu Armutludan Kerim hoca 
kızı makbulenin okuş tepe 
mevkiinde vaki 24/ 12/936 ta· 
rih 54 numaralı tapu senediyle 
mütasarrıf olduğu şarkan ine· 
göllü rnehmet, garben yol, 
şimalen dur.muş oğlu mustafa 
cenuben çorumlu Ahmet bağ· 
larile mahdut 5514 metre 
murabbaı bağdaki 150 lira 
muhammen kıymetli 48 de 
7 hisse ve ada içi mevkiinde 
vaki 7-1-37 tarih 9 numara lı 
tapu senediyle mutasarrıf şar· 
kan b erber hacı kadir usta, 
garben tarik, şimalen sarı oğ· 
lu hafız mehmet cenuben sarı 
oğlu Ömer bağlariyle mahdut 
1838 metre murabbaı bağda· 
ki 43 lira 75 kuruş muham· 
men kıymetli 48 de 7 hissesi 
ve yine ayni mevkide vaki 
7-1-37 tarihli 8 numaralı tapu 
senediyle mutasarrıf olduğu 
şarkan veli çavuş, garben ök
süz çakır oğlu hüseyin, şima
len sarı oğlu mahmul, cenu· 
ben kadir usta bağlariyle mah· 
dut 4533 metre murabbaı ba
ğın yarısındaki 54 lira mu· 
hammen kıymetli 48 de 7 
hissesi ve yine ayni mevkide 
vakı 7-1-37 tarihli 11 numa
ralı tapu senediyle mutasarrıf 
olduğu şarkan koca çakır oğ· 
lu çakır hüseyin karısı emine, 
garben hacı kadir usta, şi

malen sarı oğlu hafız meh
met, cenuben hacı yusuf oğ
lu hüseyin bağlariyle mahdut 
919 metre murabbaı bağdaki 
33 lira muhammen kıymetli 
48 de 7 kisse ve yine ayni 
mevkide vaki 7-1-37 tarihli 
10 numaralı tapu senediyle 
mutasarrıf olduğu şarkan hacı 1 
kadir, garben kerim hoca, şi
malen kerim hoca, cenuben 
hafız yusuf bağleriyle mahdut 
689 metre murabbaı .. bağdaki 
22 lira muhammen - kıymetlfJ 
48 de. 7 hissei şayia bağları 
satılmak üzere müzayedeye 
verilmiştir. 

2-3-937 tarihine müsadif 
salı günü saat 11-12 de yapı· 
lacak birinci artırmasında tek
lif edilecek en son qedeli 
muhammen · kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdir
de ihale edilecektir. 

Noksan bir bedel teklifi 
halinde müşterinin mülzemiye
ti baki kalmak şartiyle müd
det 15 gün uzatılır. 

17-3-937 tarihine müsadif 
çarşamba günü aynı saatte 

yapılacak ikinci artırmada en 

son ve en fazla teklif edile

cek bedel mukabilinde ihale 
edilecektir. 

Almak isteyenlerin ihale 
vakıtlarında kemalpaşa ıcra 

dairesinde muhammen kıyme

te göre yüzde yedi buçuk 

nisbctinde teminat akçesiyle 

hazır bulunmaları ve fazla iza

hat isteyenlerin hu günden 

itibaren açık bulunan şartna· 

.. meyi görüp tetkik eylemeleri 
lazımdır. 

Bu mülkler üzerinde bir 
guni hak ve alacak iddia~ın.:
da bulunanların 20 gün içinde 
icra dairesine müracaatla hak 
ve alacaklarım.bildirmeleri ak-·! 
-si halde tapu sicilinde kayıtlı 
olmayan bu gibi hak ve ala-
-cak- sahiplerinin ~paylaşmadan· 
hariç tutulacaklan J'alnız del

" !aliye resminin müşteriye ait 
olduğu ilan olunur. 

I 

l 

ı 

1 ... 

1 

( 
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30 ikinci kanun 937 (Ulusal Birlik) " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sahife 3 

lzmir ili daimi. enc~meninden,ı N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

Olivier ve şü- #-

rekisı Limı ed iz catı • r Kapalı eksilmeye konulan iş 

Keşif bedeli 
Bu işe ait şartnameler ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir : 

Gülbabçe • Karaburun yolunun. 
5+000-16+000 kilometreleri 
arasında şosa yapısı. 

20767 lira 58 kuruş. & Co. vapur acentas 
J Birinci Kordon Rees binası 

A - Eksiltme şartnamesi 'DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
1 Hamburg UONDRA HATTI B - Mukavele projesi 

E - B·ayındırlık işleri genci "MANISSA,, vapuru 3 şu- "GRODNO,, vapuru 15 ikin-
batta gelecektir. 6 şubata ci kanunda LONDRA, HULL şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C - Proje grafik 

kadar ROTTERDAM, HAM-
BURG ve BREMEN için yük ve ANVERS'ten gelip yük 
kabul edecektir. çıkaracak ve ayni zamanda 

Eksiltmenin yapılacağı tarih: 
ve günü 
Eksiltmenin yapılacağı yer 

istekliler bu şartname ve evra
kı İzmir - Ankara - lstanbul ba
yındırlık direktörlüklerinde gö
rüp .inceleyebilirler. 

11 şubat 937 pazartesi saat 11 de 
Kapalı zarf ~sulile İzmir daimi 
encümeninde. 
1558 binbeşyüz ellisakiz liradır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAlP 

CORPORATION 
"EXMOOR,, vapuru 21 ikin

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMINSTER,, vapuru 30 Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belge 

ikinci kanunda bekleniyor. 
Bayındırlık bakanlığından 937 NEVYORK için yük kabul 
takvim yılı için alınmış müteah- eder. 
hitlik vesikası, ticaret odası ve- "EXILONA,, vapuru 3 şu-
sikası. batta beklenilmektedir. NEV-

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saattan bir saat evve· YORK için yük kabul eder. 
line kadar İzmir ili daimi encümesi başkanlığına makbuz mu- . 
kabilinde verilecektir. 157 PiREDEN AKTARMALI 

-------------------------------• .......,...-.---- SERi SEFERLER lzmir ilı daimi encümenınden: AMERICAN EXPORT LINES 
. THE EXPORT STEAMSHW 

Kapalı eksıltmeyc konulan iş: Ödemiş - Çatal yolunun 0+000 CORPORATION 
3+5~0 _ki.lometrel~ri arasında "EXCHORDA,, vapuru 29 
şosa ıle ıkı menfezın yapısı. .k. . kA d PIRE'd 

Keşif bedeli 
· k ı ıncı anun a en 

14666 lıra 12 uruş h k d kt' BOSTON are et e ece ır. 
Bu işe ait şartnameler ve : 
evrak aşağıda gösterilmıştir : A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık genel 

mesı. 

D - F enrıi şartname 
C - Proje - grafik 

şartna-

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir - Ankara - lstanbul ba
yındırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer : 
tarih gün ve saatı 11 şubat 937 pazartesi saat 11 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

de İzmir ili daimi encümeninde. 
1100 lira 

Bayındırlık bakanlığından 937 
yılı için alınmış müteahhitlik 
belgesi ile ticaret odası vesikası. 

T eklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar İzmir ili daimi encümeni başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilecektir. 158 

. . 
... •· ' ~ .. ' . . . . ; "' 

F ratelli Sperco • Birinci sınıf mutahassıs 
vapur acentası D D . Al. 
ROYAL NEERLANDA1S r. emır ı 

ve NEVYORK limanları için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR,, vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede-
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları ıçın yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 ,, 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD.-LIVERPUL 

"JESMORE,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

Cie ROYALE HoNGROISE 
DANUBE "MARITIME" 

BUDAPFŞTE 
"DUNA" vapuru şubat O!::_ 

h3' rıda . beklenilrnektcdir., BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRATJSLAVA, Vl-

KUMPANYASI Kamçıoğ[u YANA ve LINZ için yük ala-
SiS "AGAMEMNON" va- Cilt ve Tenasül hastalıklar caktır. -----!D puru 25/1/937 - 31111931 ka- ve elektrik tedavisi ARMEMENT H. SCHULDT_-

dar~ROTTERDAM, AMSTER- lzmir _Birinci beyler sokağı- HAMBURG 
DAM ve HAMBURG liman- Elhamra sineması arkasında "TROYBURG,, vapuru 30 
ları için yük alacaktır. ikinci kanunda beklenilmekte-

S/S "HERMES" vapuru 7- No.: 
55 

dir. ROTTERDAM, HAM-
1-937 beklenmekle olup yükü- Telefon: 3479 BURG 'e BREMEN için yük 

nü tahliyeden sonra BURGAS.

1 
.. alacaktır. 

VARNA ve KÔSTENCE li- D ktıw:wwe d "GLUE.CKSBURG,, vapuru o r 8 şubatta beklenilmektedir. 
rnanları için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 
SVENSKA ORIENT LINIE Ali AgaA h ve BREMEN için yük kabul 

SiS "GUNBORG" motörü eder. 
8 Çocuk Hastalıkları 

şubata doğru beklenmekte mütehassısı , "MARITZA,, vapuru 28 şu-
olup yükünü tahliyeden sonra İkinciBcylerSokağı No. 68 batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG, Telefon 3452 ROTTERDAM, HAMBURG 
GDYNIA ve SKANDINAVY A ''ıarı iç: yük alacaktır. " ve BREMEN için yük a1a-
li ı k ı caktır. rnrın arına yü a acaktır. SiS "PELŞE,, vapuru 12 ______ _ 

SiS "NORRUNA,, motörü şubata beklenmekte olup Pi- ı SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

1 ~ şubatta beklenmekte olup RE, MAL TA ve MARSIL YA 
Yukünü tahliyeden sonra ROT- limanlan için yük alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG, NOR- S/S "AEBA-JULYA,, vapu-
VEç ve ISKANDINAVYA ru 28-2-37 tarihinde , beklen-
lirnanlarına yük kabul ede- mekte olup PiRE, MALTA ve 
cektir 
SERViCE MARITIME ROU- ~~~~~;YA limanları için yük 

MAIN KUMPANYASI ikinci Kordonda FRATELLI 
"SUÇEA VA,, vapuru 27- SPERCO vapur acentahğına 

l-937 tarihinde gelip PiRE müracaat edilmesi rica olunur. 
MAL' ' f A ve MARSILYA liman- Telefon: 4142/4221/2 663 

"DUROSTOR,, vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmekte
KÖSTENCE için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,, wapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. . 

"THURSO,, vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,, vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

11' ~·. • .. • '' ~{'\ •• •• ,~.,·:~ .... \ ... 1...' ? ... ~. 

Jlı~r 

• n 
a a ınar a a rikası 1 
Tarafından mevsim-dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sa vl 
1 

e cuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

• 
rı ... 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAll T. A. S. 

~ 

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
ıKANDEJYIİR Oğlu 

amuk n 
Türk Anonim 

ucatı 
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
catına faiktır. 

Te efon o. 22 1 ve 3067 
Telgrafa 

sm~~~am 

Sıh 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi ·· zhet Çançar 
S hhat zanesi 

Baş .:ı.urak. 43üyük Salepçioğlu hanı 
Uj • karşısında 

o!lıuu ' 
~ 

Tesiri tabii, eşsiz.bir müshilJ.ir. Okadar z.ararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
tavs · e ederl 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) · 

F rans z do nması,· dünyada ikinci 
derece bir kuvvet teşkil ediyor 

650 bin ton, yaPı<ı 
si parlamento a 

da 850 bin ton oluyor milli müdafaa mesele 
ugün araretli münakaşalara sebeb olacak 

Paris, 30 (Radyo) - Fransa Deniz bakanı M. Gazine Dö Park, Fransız donanmasının, dünyada ikinci derecede bir kuvvet 
olduğunu ve bir emirle en kısa bir zamanda harekete gelebildiğini, eski harp gemilerinin bile, birkaç hafta sonra işe yarar bir 
hale getirileceğini ve halen 630 bin ton hacminde bulunan umum Fransız donanmasının 850 bine çıkarılacağını söylemiştir. 

Paris 30 (Radyo) - Parlameııtonun bugünkü toplantısında, Harbiye Nazırı M. Daladiye, milli müdafaa hakkındaki sual tak-
rirlerine cevap verecektir. o 

Başbakan M. Leon Blum, Sosyalist saylavlardan söz istiyenleti, fikirlerinden vaz geçirmeğe muvaffak olmuş ve onları kendi 
beyanatile tatmin edeceğini vadeylemiştir. B'tşbakan da milli müdafaa hakkında uzun bir söylev verecektir. 

--------····~ ....... .-. ............ ~,--tfıl•--------
Başbakan ismet lnönü \Belçika kabinesinin va-

kümler ancak Cemiyeti Akva- tanctle müdafaa etmiştir. Böy- • t'• t h 1. k d d • 
mm muvafakatile alınabilir. leyken herkesin sevinmesi zıye 1 e 1 e e ır 

Cemiyeti Akvamın Sancağın meydana çıkan eserin her- --------

mevcudiyetini temin etmek kesin menfaatine yarar hakiki Sosyalistler arasında ihtilaf 
ıçın ~cabında Türkiye'ye ve bir sulh eseri gözü ile görül-

Fransa'ya tahmil edebileceği mesindendir. var' parlamento reisi Mad-
vazifeler her iki hükumet ta- Diyerek mes'elenin Suriye 
rafından taahhüt olunmuştur. için de aldığı faideli (şekli ride niçi~ gitti ? 
Sonra Sancak mmtakasının izah etmişlerdir. 
mülki, tamamiyetinin temini 
gene Fransa ve Türkiye tara
fından taahhüt olunmuştur. 

Nihayet Türkiye - Suriye 
hududunun masuniyetin i temin 
eden üçlü bir muahede Tür
kiye - Fransa - Suriye arasında 
ayrı aktolunacaktır. 

Cümleleri ile elde edilen 
zaferimizi tesbit buyurmuşlar
dır. Ve Suriye ile yeni baş
lıyacak safhryıda: 

Arkadaşlar, 
Şimdi mes'elenin asıl nazik 

tarafınt yani Suriye'lilere ta
aliuk eden tarafını huzurunuz
da açık yürekle ve serbest 
zihniyetle münakaşa etmek 
isterim. 

İşitiyorum ki bu elde edilen 
netice Suriye' de huzuru mu
cip bir surette telakki edil
mekte değildir. Burada Cemi
yeti Akvamda verilen kararın 
hoş görülmediğini tazammun 
r.der gösterişler yapılmaktadır. 
Ben zannediyorum ki Cemi
yeti Akvamda verilen kararın 
bizzat Suriye 'için ne kadar 
faydalı hele istikbal ıçın ne 
kadar feyizli olduğu Iayikıyle 
anlaşılamamaktadır. Bu anlaş
manın Türkiye kadar Suriyeye 
de faydalı olduğunu anlatmak 
için aklı erenler emek sarf eder
lerse bu emekler hayırlı ola
caktır. 
Herşeyden ev el Türk gazete
lerine Hatay davasında takip 
etlikleri iyi hattı hareketten . 
dolayı teşekkür etmek isterim. 
iyi hattı hareket Türk dava
sını vazifeleri olarak gerek 

içeride ve gerek memleket dışında 
iyi anlatmak için ciddi gayret 
sarf etmeleridir. 

Bunun kadar memnun ve 
müteşekkir kaldığım cihet Türk 
·gazetelerinin münasebette bu
lunduğumuz .harici aleme çat
mamak için cebrinefs etmele
ridir. Bilhassa Arap alemini 
incitmemek için hakiki bir 
dikkat göstermeleridir. 

Bugün Fransız gazetelerinin 
hulasasını okumakla Fransız 
efkarı umumiyesinin davada 

Türk'ler kadar sevindiğini gör
mek benim için hakiki bir 
zevk oldu. Elbette Fransa Ha
tay davasında Suriyelilerin 
noktai nazarlarını ve menfaat
lerini Suriyeliler hesabına tak
dir olunacak ciddiyet ve me· 

Türkiye'nin 'siyasetinin kom-
şuları zararına olmadığını gös
termek için de: 1 

Arkadaşlar, 
Bütün bu münakaşalarda 

Türkiye'nin siyaseti ve noktai 
nazarı iyi anlaşılmış olması 

gibi bir fayda bizim için çok 
değerli olduğu kadar konışu
.larımız için de çok değerlidir. 

Bir zaman zannedilmiştir ki 
biz bu davayı gizli maksatları 
setreden bir vesile olarak 
çıkardık. Böyle bir isnadın 
yersiz ve haksız olduğunun 

anlaşılması için bu davanın 
müzakeresinde bütün maksat
ların yakından tetkik olunma-

Brüksel 30 (Radyo) - Sos-
yalist partisinde müfritlerle 

mütediller arasında yeni bir 

ihtilaf çıkmıştır. Bu ~ebeple, 

Vanzeland kabinesin in mev

kii tehlikeli görünmektedir. 
Bundan başka, parlamento 
reisi M. Visman'ın Madrid'e 
gitmesi de büyük patırdılara 
sebebiyet vermiştir. Gazeteler, 
bu seyahata neden lüzum gö-

ye varmış olduğundan ne ka
dar memnuniyet hissederse 
Türk efkarı umumiyesırıın 

İngiliz poletikasına karşı bes
lediği itimadın aynca kuvvet .. 
lendirilmesinden de menuniyet 
hissetmekte haklı olacaktır. 

sı ve nihayet verilen neticenin Belki müzaheret sözünü pek 
herkesin maksadını aşikar bir kuvvetli bulacaksınız. Fakat 
surette bir surette göstermesi 
lazımdı. Biz Sancaktaki Türk 
halkının milli varlığını kültü
rel hal ve istikbalini teminat 
altına almağa ne kadar ehem
miyet vermişsek bunun hari
cinde hiçbir maksadı tazam
mun edecek hüküm ve göste
rişlerden de o kadar içtinap 
etmeğe çalıştık. . ' 

Demişlerdir. Başbakanımız 
matbuat ve efkarı umumiyeye 
düşen noktalara işaret etmiş 
ve M. Litvinof' a, Romanya= 
nın uluslarlar sosyetesi dele
gelerine, Balkan komşu dev
letlerine ve müttefiklerimizin 
davamızda gösterdikleri tesa
nüde bilhassa te~ekkür etmiş-
ler ve: 

A. l.:ıJaşlar, 
I3u ınes'eleye İngiliz harici

ye nazırı bütün Türkiye'yi 
mütehassis edecek bir mebzu
liyetle emek sarfetmiştir. 

(Alkışlar). 
İng-iltere'nin vaziyeti ilk gün

den itibaren iki dost memle-
ket arasında hcrikisini mem-~ 
nün edecek bir hal tarzı bul 
mak için ciddi bir kaygu bes
ler halde idi. Yakıt vakıt ga
zetelerde fngiltere' de kah 
birimizi kah diğerimizi fazla 
iltizam eder surette görülen 
manzara bu memleketi İngil- . 
terenin uzlaştırma politikasın
da varacağı netice üzerinde 
vakıt vakıt düşündürmekten 
hfıli kalmamıştır. Ancak İn
giltere Hatay davasında Fran
sızlarla Tüı:k'ler arasında bir 
uzlaşma olması için sarf ettiği 
emeklerin müsbet bir netice-

umumi surette sempatile, te
veccühle karşılamıyan hemen 
hiçbir memleket hatırlamıyo· 

rum. Alman matbuatı iyi kar
şıladı. İtalya efkarı umumiyesi 
bizim bu davada noktai naza-
nmızı alaka ile dinler ve iyi 
telakki eder manyarayı esir· 
gernedi. 

Türk efkarı umumiyesının 
bu kadar endişeli ve dikkatli 
ve dikkatli bir suretle meşgul 
olduğu bu milli davada bü· 
yük Avrupa· memleketlerinden 
in'ikas eden dostane tezahü-
rattan mütehassis olmadığını 

düşünmek doğru değildir. 

Türkler bu tezahürattan mü
tehassis olmuşlar ve herbirine 

·layik olduğu kıymet ve ehem

miyeti atfetmişlerdir. (Alkışlar) 

Dr. Rüşdü Aras ümid ede
rim ki büyük meclisin yüksek 

itimadına yenilenmiş ve art

mış bi_r surette mazhar oldu
ğu halde yakın bir zamanda 
İtalya hariciye nazırı ile gö
rüşecektir. 

Akdeniz' de İngiltere ve İtal
ya anlaşmasından sonra hu
sule gelen hava Akdeniz' de 
bulunan devletlerin emniyeti 
ve birbirlerile iyi geçinmeleri 
lehine mühim bir selah kay
detmiştir. 

Dr. Tevfik Rüşdü Aras Ak
denizin bu yeni havasında 
İtalya ile görüşürken aramızda 
bulunan Boğazlar mes'clesi 
üzerine de temas etmek fır
satını bulacaktır. Ümit edi-
yoruz ki, muğlak olan mts· 
elelerin memnuniyeti mucip 

rül<lüğünü ileri sürerek ateş 

püskürüyorlar. 
Parlamento reisinin, biran 

evvel Brüksel' e avdeti ehem
miyetle bekleniyor. 

Paris 30 (Radyo) - Tan 
gazetesi, Belçika' da başgöste
ren siyasal ihtilafın, çok mü
him olduğunu ve Reksistlerin 
muvaffakiyeti halinde Avrupa 
sulhünün tehlikeye düşeceğini 
yazıyor. 

Trockinin hemsire· , ... 

sile yeğeni de 
yakalandı 

Moskova 30 (Radyo)-- Tak
libi hükumet müteşebbislerinin 
muhakemesi, dün de devam 
etmiş ve suçlular, müdafaala· 
rını yapmıştır. 

Sabık İsvestiya başmuharriri 
Kari Radek demiştir ki : 

- On haftadanberi gördü· 
ğüm işkence, beni herşeyi söy-

lemeğe mecbur etmektedir. 
Ben, hali hayatta iken, daimi 

Lenin'in dostu olarak yaşadım. 
Fakat son zamanlarda, yapılan· 
işleri beğenmediğim için Troçki 
ile temasta bulundum ve Sta
lini ortadan kaldırmak teşeb
büsünde bulunanlarla birleştim 
Herşeyi itiraf ederim. 

Moskova 30 (Radyo) - Son 
gelen haberlere göre, Krasko
yada bulunan Troçki'nin kız 
kardeşile yeğeni yakalanmıştır. 

olacak surette hallolunması 

yalnız aramızdaki dostluk ve 
emniyet vaziyetini alakadar 

eden mes' ele olarak değil bü
tün Avrupa' da sulh zihniye
tini emniyet havasını kuvvet
endirmek itibarile sulh davası 
için faydalı olacaktır. 

Arkadaşımız Mahmud Esad 
Bozkurt'un böyle bir müzakere 
açmıya vesile olması kendisine 
karşı hususi teşekkürümü da
vet etti. Bize karşı olan ilti· 
fatına da çok teşekkür ederim. 

Büyük Atatürk'ün her bü· 
yük mes' elede olduğu gibi bu 
milli mes' elede de göstermiş 
olduğu hassasiyete, sulh yo
lunda insanlık ve medeniyet 
yolunda milli bir davayı an-
latmak ve müsbet bir netice
ye iktiran ettirmek için sar
fetmiş olduğu gayretlerinini 
övmek için teşebbüsü takdir 
etmek borcumdur. (Alkışlar) 

Milletlerin davalarını hulus 

30 lkiinci kanun 937 

Akdenizde görülmemiş 
fırtınalar hüküm sö ce r 

-----------24 vapur kayip, biri Alman, di· 
ğeri Hol anda bandıralı 

iki vapor battı 
Paris, 30 (R,1dyo) - Bütün Şimal denizinde büyük, kü-

Akdeniz'de, şimdiye kadar çük 24 vapurun kaybolduğu 
görülmemiş derecede şiddetli bildiriliyor. 
fırtınalar hüküm sürüyor. Nis Son haberler; Britanya ada-
ve Kan' da sürekli ve bardak- sının da karlar altında buhrn
tan boşanırcasına yağmur ya
ğıyor. 

(Villa Franka) da dağ cc-

sametindeki dalgalar sahilleri 

tehdid ediyor. Balıkçı gemi
leri, barınacak ytr bulama-
maktadırlar. ' 

Tolon ve Marsilya nhtımla
rını, şiddetli dalgalar tahrip 
etmiştir. 

Son haberlere göre Ren 
nehiri kabarmağa başlamıştır. 
Sular, bir metre seksen san
tim yükselmiştir. 

duğunu, Taymis ve diğer 
nehirlerin, büyük zararlar ve· 
recede kabardıklarını bildir
mektedir. 

Londra, 30 (Radyo) - Al
man bandıralı Oliver adındaki 
vapurla Hollanda bandıralı· 
Yünger adlı şilep, f.rtınadan 
batmışlardır. Alman vapuru 
şimal denizinde ve Hollanda 
vapuruda Portekiz sahillerinde 
batmıştır. Alman vapurunun 
on dokuz kişiden ibaret mü
rettebatından yalnız üç kişi 
kurtulabilmiştir. 

------ııc1ıııı--·~·~·-.----~----

lngiltere ticar t azırı 
şeye muvaffak olamadı -----o-----
Aınerika, harp vuk un a m ·· -

himmat ambargosun-
-dan vaz geçmiyecek 

Nevyork, 30 ( Radyo ) - geçmemesidir. 
İngiltere ticaret nazın Ruçi- -----------

mand, Londra'ya mütevecci- Bertarafta 
hen hareket etmiştir. 'fi cı.k 

Ruçimand, bir ticaret mua- şenıl 
hedesi için Amerika ricali le Bütün Türkiye ya. 
yaptığı temaslardan hiçbir 
netice alamamıştır. Bunun sc- rın Hatay şenliğini 
bebi, harp vukuunda Ameri· . yapacaktır 
kanın, mühimmat ambargosu- Istanbul 30 ( Husmi ) _ 
nu. kaldırmak fikrinden vaz- Sancak rnes'elesinde elde edi· 

21 Yasında , 
Olen aile 

(Başlara/ ı 2 inci sahi/ede) 
larmdandı. Kral Katerin d'A
ragon ile evlenmek istediği 

zaman din adamları buna 
mani olmuşlar, Kralın adam-
ları da onlarla çarpışmaya 
girişmişlerdi. Burada Şerida~ 
sahibi bulunduğu bir m:ınas
tırdaki papazları kapı dışarı 
attı. 

İşte o zaman, oradaki pa
pazların en yaşlısı o binayı 
ve etrafındaki yerleri tel 'in 
etmiş ve şöyle demişti: 

Buraların sahibi ve onun 
oğulları genç yaşında ölecektir. 

Hakikaten Şeridan çok geç
meden ölüyor ve oğlu da 
tam 21 yaşında dünyaya göz
lerini kapıyor. 

Bu 21 yaşında ölen gencin 
yeni doğmuş bir çocuğu var
dı. O da 21 yaşında öldü. 
Onun oğlu ve oğlunun oğlu 
hep 21 yaşında ölmüştür. En 
nihayet Dik Şeri dan' m babası 
1915 te umumi harpte ölmüş, 
kendisi de son günlerde bir 
apandisit neticesinde 21 ya
şında olarak babasının yarıma 
gitmiştir. 

Dik Şeridan evlenmemiş 
olduğu ıçın bu lanetlemiş 
ailenin sülalesi şona ermiş 

_bulunuy~·-------
ile ortaya koyabilmeleri bun-

ları ne kadar çetin olsa da 
açık yürekle münakaşa ettik
ten sonra ·ıarılan neticelerden 
nihayet memnuniyet hissi duy
maları insanlık için mühim bir 
tekamül ve değerli bir mer
hale"dir. (Şiddetli vhürekli 
alkışlar. 

len rr;emnuniyeti mucibince, 
bütün Türkiyede derin min
net akisler husule getirmiştir. 

Yarın her tarafta şenlikler 
yapılacaktır. 

r 
Hatay zaferi ___ ...,._. ___ _ 

Yarın, yurdan her 
yanı şenlik yapacak ----Milli Hatay mitingi 

programıdır 
Bu programın ;;azetelcrlc nc~ri 

dneıiye mahiJ cluHledir. 
] - 31 Kanunusani 937 pa· 

zar giinii saat 1 ı do lıütiin İzmir· 
tiler, te,..ckl..üller milli Hatay i>-
tiklaJini tes'it etmek için Tilkilik 
mey<lauında toplanacaktır. Orada 
toplantı l l Je kaJar bitmiş ola
caktır. 

2 - Saat 1 ı de alay oradaki 
tanzim tinıirinin vereceği sıra üze· 
rino harekete geçerek Tilkilik, 
.1\kzarlıkbaşı, Arasta, Da~turak, 
Keuıeral t ı, 1..ordon tarikile Gazi 
heykt>li önüne varılacak ve orada, 
gene tanzim amirinin göstereceği 
verlerclc mevki alımıcak ve du· 
~·ulacaktır. ' 

Bunıda istiklal marşı çalın· 
dıktaıı sonra kcndilcriııe telıliğ 

e<lilwi~ Liri beleJ iye, biri IJ al· 
kcvi, Liri İzınir'deJ,j llala) 'lılar 
adına plnız iiç Laıib söz SÖ) Jj. 
p-cektir. Ilunun haricinde hiç 
kimse söz 6öylemiycccktir. s;;z 

süylc ıµck iı;in rnki olacak müra· 
cautlar kabul edilmİ)cccktir. 

3 - Nutuklar lıittikıen son· 
ra hü) üklerimize ve ilgililere ı;f'-

kilecck tazim tcLrik rn lt>fekkür 
telgraf lan okun ah metinleri ka
rarla~tırılııcaktır. Oradan gene ge
liş sırasilc Gıızi hP.ykt•liııe tuziınat 

yapılarak harekete gt•çilecck ve 
kordon ) oliylc )lu!•tafo Enver 

. caclJcı,inılen Kültiirparka ~idile
cek ve Külıürparkta cıımhuri) et 
aıar~ı çalıuarak dağılacnkıır. 

4 - Bn programıu tatbikine 
taozim ·nıuiri sıfatile bclcJiye reis 

muannı Suad YurJkoru ır.c· 
mordur. \.. _________ .) 


