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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: fzmir ikinci Be~ler sokaiı -Abone ıartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kurut 

Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti i.lAnat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

liususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
--B~ld;ğİ yer: (ANADOLU)~b"a~ 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Hükumet 
Yurdun her tarafını elek. 

trikle ışıklandırmak için 
mühim bir proje hazırla. 
maktadır. 

Yıl : 4 - No : 943 Telefon: 2776 - Salı - 9 Mart 1937 Fiati (100) Para 

Hatay Yasası işinde }~edal{arlıl{ Y oli 
= 

Madrid civarında kanlı ve çok 
şiddetli muharebeler başladı 

Ademi mudahale komitesi, dün toplanmış 
ve kontrol projesini tasdik etmiştir 

B. Mussolini/Lise ve Orta mektepler 
Tofruka gitti programları değişiyor 

Roma, 9 (Radyo) - hal· • • 

Paris, 9 (Radyo) - Havas 
ajansi muhabiri, Madrid cep
hesinde ihtilalcilerin, yeni 
taarruza başladıklarını haber 
vermektedir. Bu taarruz, şi· 
maldan cenuba . kadar İmdad 
etmektedir. 

yan başbakanı Bay Mussolini 
dün akşam, Napoli'den bir 
harp gemisine binerek Tof
ruka hareket etmiştir. 

Bay Mussolini, tayyare ile 
ve kendi başına gitmek iste
miş ise de, bilahara bundan 
sarfınazar eylemiştir. 

----••-+-• ••. ·----
Mısır 

Başlıyan muharebeler, şim· 
diye kadar görülmemiş dere- Uluslar sosyete. 
cede şiddetli ve kanlıdır. sine girecek 

ihtilalcilerin, Yarama cephe- Cenevre 9 (Radyo)- Ulus-
sinde dahi taarruza geçmek lar sosyetesi genel sekreteri 
Üzere bulunduklan bildiri!- Bay Avenol, Uluslar sosyete· 
mektedir. sine dahil bütün devletlere 

Madrid'i müdafaa eden ge· gönderdiği bir muhtarada, 
neral Miyaha, Madrid'in ko- Mısır'ın, sosyeteye girmek üzere 
layca teslim olmıyacağını ve Madrid'den bir görünüş vaki daveti kabul ettiğini bil-
Yarama cepheşinde hükume· kuvvetle bir tayyare filosilede hal eylemiştir. dirmiştir. 
tin, büyük kuvvetler tahşid hücum etmekte bulunduklarını Komite, öğleden sonra yap- • • • • • 
etmiş olduğunu beyan eyle- bildirmektedir. tığı içtimada, kontrol projesini BeJgrad' da 
miştir. Paris, 9 (Radyo) - Mari bir daha gözden geçirmiş ve 

Berlin menabiinden gelen Terej adındaki Fransız vapu- tasdik eylemiştir. Jimnastik stadyumu 
haberlere göre; ihtilalcilerin, ru, ihtilalcilere mensup bir Paris 9 (Radyo) - Havas l k 
Aragon cephesinde açtıkları deniz tayyaresi tarafından ajansına göre, ihtilalciler dün yapı aca 

Madrid ile bütün cephelere Belgrad 9 (Radyo)- Meb· 
taarruz, çok kanlı olmuş ve edil ,. iştir. Bu vapur birkaç beyannameler atmışlar, silahlı usan meclisi, beden terbiyesi 
F'ranko kuvvetleri, cepheyi gün evvel torpil tarlasına dü- olarak esir düşecek olanlarm, Nezaretinin bütçesini müzakere 
Yararak 12 kilometre ilerle· e ek h atla kurtulabı·l ş r az asar • derhal kurşuna dizileceklerini ve kabul etmiştir. Bu yıl Bel· 
iniştir. mişti. halka bildirmişlerdir . grad' da bir jimnastik stadyomu 

Hükumet cephesinde bulu- Londra 9 (Radyo)- ispanya Belgrad, 9 ( Radyo ) - inşa edilecek, stadyuma 8 ci 
nan Havas ajansı muhabiri işlerine ademimüdahale komi· Madrid müdafaaları yerlerin- Piyer stadyumu adı verilecek· 
Franko kuvvetlerinin, motorize tesinin hususi komisyonu, dün f Devamı 4 üncü sahifede) tir . 
edilmiş kıtaatla ve (anti tank) toplanmış ve Almanya'mn kon· •• •• • •• ,.. 

harp otomobillerile mücehhez trol masrafları hakkında ileri lngı·ıtere s·ııa.A. hlanma ·ışle 
olduklarını ve ayni zamanda sürdüğü itirazı tetkik ederek ' • 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıka-
• • 

nın, lstanbul'dan sonra lzmir'e 
gelmesi kuvvetle muhtemeldir 

Bag Saffet Arıkan 
İstanbul, 9 ( : Hususi ) -

Kültür hareketleri, gittikce 

çoğalan bir hızla yürüyor. 

Kültür bakanımızın, mem· 
leket dahilinde bir seyahat 
yaparak mektepleri teftiş et· 
mesi muhtemeldir. 

Bakan Bay Saffet Arıkan, 
bu münasebetle lstanbul mek
teplerinden başlamak üzere 
dün buraya gelmiş ve Haydar
paşa' da merasimle karşılan· 
mıştır. 

Vekilin, burada tetkiklerde 
bulunduktan sonra lzmir' e git
mesi çok muhtemeldir. 

Ankara, 9 (Hususi muha
birimizden) - Bu sene Lise 

ve Orta mektepler müfredat 
programlarında bazı değişik· 
likler yapılması kararlaştırıl· 
mıştır. Bu tadilat hakkında 
öğretmenlerden mutalea sorul
muştur. 

• •• 
Müthiş fırtına 
Koca ~vapuru şid

detle sarstı 
Napoli 9 (Radyo) - Por· 

tekiz açıklarında müthiş bir 

fırtınaya uğrayan f talyan ban· 
dırah (Reks) adındaki vapur, 
Napoli'ye varmıştır. Vapurun 
mürettebatından yirmi kişi ya· 
ralıdır. Bunlardan üçü çok 
ağır olduğu için hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Yaralılar, fırtına esnasında 
oradan oraya çarparak yara· 
lanmışlardır. 

Elli bin ton hacminde olan 
vapurda da bazı hasarat vardır. 

••• 
Cüzzam hastalıfı 
Ankara 9 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Sıhhat Bakanlığı, 
memlekette pek az bulunan 
cüzamlıların tedavisi için ted· 
bir alacaktır. 

Fransa, iia·rp tahlike- rinde çok acele ediyor 
. d . t•bd t a·•kA b.. ........ f b Yurdumuz 1 Yunan Kralı Sin en Ve IS 1 a • . u umet, utu~ taJ?'are a - Baştan.başa elek. Bugün Resmoya ve 
tan kortulacaktır rıkalarını kendı emrıne alma· triklenecek oradan Kandiye'ye 

. .., t• k tiyede k a e d• Ankara, 9 (Hususi) - Yur- k . F h t. 1 • • • tikr ga sure ı a ar r v r ı dun her tarafını elektrikle geçece tır 
ransız, a ıp erı, yenı ıs azı Etenvir etmek hususunda hüku-

kolay laşbrmak için hep- metimizin gösterdiği ehem-

b d d 
miyet büyüktür. Hükumet yakın 

ir en İ)e geldiler da Anadolu'nun üç, dört mın· 
takasında büyük elektrik san
tralla rı tesis suretile yurda la· 
zım olan elektrik cereyanını 
temin için inşaata başlamak 

tasavvurundadır. Mütehassıs

lara yaptırılan tetkiklere göre 

bu işin temini için otuz mil

yon lira sarfedilecek ve yurdun 

ihtiyacı olan elektrik cereyanı, 

bu santrallardan elde oluna
caktır. 

Bag Şutan 

Paris 9 (Radyo)- Parti his· 
lerinden hariç olarak istikraz 
hakkında birçok nutuklar irat 
~dilmiştir. Bu nutuklar, yeni 
ıstikrazın muvaffakiyetini tes
hil edecektir. 
blrad edilen nutuklar arasında 
h~Y Kambel Şutanm nutku 
~~umetin mesai ve tedbir\e

tını t . 
t •svıp etmektedir. Bay Şu-
an bu aa1ede Franu'nın i•tip· 

dat ve harp tehlikesinden kur· 
tulacağını söylemiş ve bay Blum 
bu hususta parti hislerine de· 
ğil, vatani hislerine tabi ol
muştur. Bizde bütün kuvvetle· 
rimizi birleştirerek vatanper· 
ver!iğimizi göstermeliyiz " de· 
miştir. ----··-.___ __ _ 
Gemi yar!ıyor 
/ngiliz ve Fransız 
harp gemileri yar-
dıma koştular 

Cebelüttank, 9 (Radyo) -

Destrolayn kumpanyasına aid 

Ada adında bir İngiliz gemisi, 

tarafından bombardıman edil-

miş ve gemide büyük bir 

yangın çıkmıştır. Vapurun bat· 
ması muhakkak görüldüğün
den, dört lngiliz torpitosu 
yardıma gitmiştir. 

Vapur, mürettebatile bera
ber yanıyor. 

Bazı Fransız harp gemileri 
de hadise mahalline hareket 
etmiılerdir. 

Londra 9 (Radyo)-: fngil -~ 
tere bir an evvel silahlanmak 
hususunda şimdiye kadar gö
rülmemiş derecede acele gös· 
t'!rmektedir. Bu itibarla, bütün 
tayyare fabrikalannın, hükü· 
metin emrine alınmak aurctile 
tayyare miktannın muayyen 
zaman zarfında istenilen mik· 
tara iblat olunmuı takarrür 

eylemiştir . 
Londra, 9 (Radyo) - ln

giltere hükumeti, teslihatın 
azami bir sur'atle neticelen
mesi için büyük bir gayret 
sarfetmektedir. Bu mün•se· 
betle inşaat destigahlarının, 
fabrikalann iki veya. üç sene 
müddetle hükümet hesabına 
çalıımalanna karar vormittir. 

Bayındırlık Bakanlığı, mü
tehassısların verdikleri rapor

lar üzerinde tetkikat yapmak

tadır. Tetkikat biter bitmez 
lazımgelen tedbirlere tevessül 
olunacaktır. 

••• 
Grev 

~ Yüzünden kapanan 
fabrikalar 

Nevyork 9 (Radyo) -(Okon) 
;'otomobil şirketi, grev yüzün
den fabrikalarını tatile mecbur 
olmuştur. Bu fabrikalarda ça· 
lışan beş bin beş yüz amelenin 

hep•i B'rev ilin etmiılerdir.--; 

S. M. Yorgi i~ ,.. 

Atina, 9 ( Radyo) - Kral 
ikinci Jorj, bugün öğleden 

sonra Hanya'da Averof'la 
Resmo'ya geçecek ve oradan 
da Kandiye'ye gidecektir. Kralı 
görmek üzere Kandiye'ye ge· 
len köylü, eJii binden fazladır. 

Kral, Hanya'dan ayrılmadan 
evvel Akrotiri'ye gidip Veni· 
zdoaun mezarını ziyaret et• 
miftİı'. 



~ahife 2 

' Zabıta Romanı: 
Cehennemli Kadın 

-32- .. 

- Azizim Karter, lnis Ta
karon'un yalnız cemaline de· 
ğil, mel'anet, şeytanetle ve 
ınefsadetle dolu kalbine de 
hayran oldum. f nsanı, bir ba
kışta esir ettiği gibi damı 
tezviratta da diişürmekle muk
tedir olduğuna kanaat getir
dim. 

- !ster giizel, isler çirkin 
olsun, bence hepsi birdir. 
insanın iftihar edeceği şey, 
ancak edep, iffet ve namus· 
tur. Yoksa emin olunuz mc· 
lek yüzlü olmasından hiç is
tifade edemiyeccktir. Yakında 
İş üstünde maskeyi kaldırın· 
ca knlbindeki sırları k<'~feder 
Takcıroyu cinayet ortağiyle 
öyle ezip çiğniyeceğim ki. 

Karter, bu sırada odaya 
birisinin girmesi üzerine sö
zünü kesti ve müdürün elini 
sıkarak ayrıldı. 

-4-

Karter ile cehen
nemli kadın karşı 

karşıya 
Nikola Karter, polis miidü

riyet umumiyesi merkezinden 
ayrılarak köylü Lilas Land 
Grofun muhakemesile tahliye 
olunup olunmadığını anlamak 
için ,adliye dairesine girdi. Da
irenin dış salonunda, muavini 
Tanşi'yi tebdili kıyafet etmiş 
olmasına ı::ağmen tanıdı. Fakat 
Karter'i, Tanşi tanıyamadı. 
Karter, aralarında malum olan 
bir işaretle kendisini tanıttırdı. 
Tanşi: 

- Üstadım siz misiniz? 
. Cidden acaip bir kıyafete gir
mişsiniz. Sizi gören mutlaka 
zengin bir çiftçi veyahud köylü 
fabrikatör zannedecek!.. 

- Pek doğru, polis mü· 
dürü, hizmetçi Mari bile beni 
bu kıyafetimle tanıyamadılar. 
Köylü Sılas'ın işi ne oldu? 

- Beraet etti. Şimdi Şik 
ile beraber Muler birhane
sinde içiyorlar. 

- Pek güzel.. Ben şimdi 
Estor oteline gidip yazıhane 
onasmda telefonun yanı başın
da oturacağım. Sen de 75 
numaralı caddeye gidip Bat
si'nin yerinde durmalısın. Ora· 
da bulunan haneyi güzelce 
gözetleyip giren ve çıkanlan 
defterine kaydedersin. Hane
den genç bir kadın çıkacak 
olursa onu takip edip gözden 
kaybetmemeğe iyice dikkat et. 
Kadın, San-Fransisko ve yahut 
kürrei kamere gitse bile izini 
bırakmamalısın, anladın mı? 

- Evet üstadım . 

- Batsi'ye de beni milli 

banka civarında beklemesini 
tenbih et ki orada kendisine 
bazı emirler vereceğim. Oraya 
çabuk gitsin, ben de fnis'in 
hanesine yakın bir mevkide 
SC1na iltihak ederim. 

Karter, bu emrini verdikten 
sonra mezkur banka civarında 
kain Estor oteline giderek 
mütalaa salonuna girip tele· 
fonun yanında oturdu ve otu
rur oturmaz telefonun sesini 
işiderek muavinlerinden biri· 
sinin kendisile konuşmak iste· 
diğini anlıyarak telefonu kaptı. 

- Alo, Tanşı! Ne istiyor· 
sun? 

- Şimdilik haneyi gözet· 
lemekten vaz geçtim. Batsı'yı 
bulamadakı mı söyleme mec· 

bur oldum. Kendisivden hiç 
bir eser meydanda görülmü
yor. 

- lnis evinden dışarı çık· 
mış, Batsı de onu takip için 
yerinden ayrılmış olmalıdır. 

- lnls Takaro evindedir. 
Pencereden sokağa bakıyor, 
kendi gözümle gördüm. 

- Yazık öyle ise! Çabuk 
yerine koş ve gözlerini aç. 

Bunun üzerine Karter otel
çıkt: ve yoldan giderken şöy
le düşünüyordu: 

- Bu kan ne kadar şey

tandır. Batsi tarafından göze· 

tildiğini hissetmiş hizmetçi 

karısını kendi kıyafetine soka· 

rak Batsi'yi kandırmış ve ken

disini takibden kurtarmıştır. 

Hiç şüphe yoktur ki hizmetçi 

bağçelere, mağazalara, mesi

relere girip çıkacak ve Bat

si'nin vaktını boş yere geçi

recektir. lnis bu fırsattan is

tifade ederek istediği planı 

kolay kolay tatbik edecektir. 

· Arkası var -

İzmir Sulh Hukuk Daire· 
sinden: 

Müteveffa hasandan ve oğ· 

lu hüseyinden irsen sudiye; 

fatma, afet, nasip, fazilet, ha· 

tice, kemal, ismet, müzeyyene 

intikal eden karşıyakada za· 

fer sokağında 87 noda mu

kayyet ve 2400 lira kıymetin· 
de hane ile ittisalinde ve 270 
lira kıymetinde arsanın 14/ 4/937 
çarşamba günü saat 15 de 
İzmir sulh hukuk dairesinde 
satışı yapılacaktır bu arttırma
da tahmin olunan bedelin 
% 75 nisbetinde bedel veril
diği taktirde müşterisine iha· 
lesi yapılacak aksi taktirde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 30/4/937 cu
ma günü saat 15 de yine da
iremizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaik ile birlikte 
ve 20 gün içinde dairemize 
müracaat etmeleri lazımdır 
aksi halde haklarında tapu 
sicili malum olmadıkça pay· 
)aşmadan hariç kalacaklardır. 

Şartname 26-3-937 tarihin
den itibaren herkesin görebil
mesi için açık da ve gayri 
menkulün evsafıda şartnamede 
yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhammene· 
nin % 7,5 nisbetinde pey ak
çası veya milli bir banka 
teminatı ibraz etmeleri lazım
dır. Gayri menkulün vergi ve 
sair kanuni mükellefiyetleri 
satıcıya ~o 2,5 dellaliye ve fe. 
rağ harçları alıcıyı ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşı· 
nen verilecektir. 

ihaleyi mütt-akip müşteri 
ihale bedelini vermediği veya 
veremediği takdirde gayri 
menkul tekrar 15 gün müd
detle artırmaya konulup tali
bine ihalesi yapılacak arada 
tahakkuk edecek ihale farkı 
hiçbir hükme hacet kalmak
sızın vecibesini ifa etmiyen 
müşteriden tahsrt olunacaktır. 
Daha fazla malumat almak is· 
tiyenler dairemizin 932-1801 
sayılı dosyasma müracaatları 
lüzumu ilin olunur. 

(UJusaqBirlik) ------..-----~.;.;.;.;;;.;..__--ı 

Habeşistan'da ltalyanların vaziyeti nedir? tzmi• ıim::.:~~s .;.n .. 

ltalya işgal kuvvetleri, 15 milyon ~::ı1:ğl~·~~m:: v~;,t;~~b 
I • k d b 1 ktad I r Mehmed adına ve 4 "'sq Habeş ı arşısın a u unma tonilatoluk kayığımıza ai 

·- • -· 817 16 sayılı tasarruf kiğı~ 
Pek çabuk fethedilmiş olan Habeşistanın, mızı kaybettik. Yenisini çıka 

k ki k t • • racağımızdan eıkiıinin bükqı A vrupada çıkacak bir arışı 1 ne ıceSIJ?-• olmadım ilin ederiz. 

de Yeni hadiselere sahne olması muhtemel dır Musa Osman AH Mehme 
lzmir ikinci hukuk mabkO" leketin geri kalan kısımlarım 

\ 

Mareşal Graçyani Habeşistanda bir gezide .. 
Adis-Ababa suikasdı Ha- lovak'yanın mecınuuna müsavi 

beşistan mes'elesini terar ak- olduğunu söyliyelim. Adis-
tüalitenin ön safına geçirdi, Ababa'nm 30,000 kişilik gar· 
hatıra gelen ilk sual, ltalyan'- nizonile hiçbir şeyden korkusu 
ların bu memlekete hakim olmadığı söyleniyor. Fakat 
olup olmadıklarıdır. Bazı in- Adis·Ababa bir noktadan iba-
giliz gazeteleri bunun aksini rettir. İtalya, askerlerinin hü· 
iddia ediyorlar. Habeşistan yük bir kısmını anayurda 
1,500,000 kilometre murab- almıştır. Orada şimdi 200,000 
bamda, yani Fransa'nm üç askeri var mıdır? 
misli büyüklüktedir. Daha iyi Varsa bile Adis-Ababa gar-

anlatmak için Fransa, Alman' -

ya, ftalya, Avusturya, fsviçre, 
Belçika, Hollanda ve Çekos· 

nizonu hakkında bize hakikat 
söylenmiş ise · vaziyeti "şöyle 
tasavvur etmek mümkündür : 
İtalya şehirleri iyice muhafaza 

Fratelli Sperco altında bulundurmakta, mem-

7 sinemada vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANY ASiNiN 

"CERES,, vapuru 4 Martta 

gelip BURGAS, VARNA ve 

KôSTENCE limanları için 

yük alacaktır. 
"GANYMEDES,, vapuru 10 

Marttan l 4 Marta kadar AMS

TERD AM, ROTTERDAM ve 

HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 
"NORRUNA,, vapuru 2 

Martta limanımıza gelip ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA,, vapuru 14 Martta 
gelip ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA ve:SKAN
DINA VY A limanlara için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 21 
Marta gelip PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanlan için 
yük ve yolcu alacaktır. 

Ayni saatta gözyaşı 
bombası patlatıldı 

Nevyork'tan bildiriliyor : 
28 Şubat gecesi saat 23 te 

7 büyük sinemada ve dakika, 
saniye şaşmamak suretile göz 
yaşı veren bombala patlatıl
mıştır. 

Bu bombalar yüzünden bu 
7 sinemada müthiş bir panik 
husule gelmiş, ne olduğunu 
birdenbire tayin edemiyen se· 
yirciler kapılara hücum etmiş
ler ve bu sırada 100 kişi ya· 
ralanmış ve bunların ağır ya· 
ralı olan 35 i de hastahanelere 
kaldırılmıştır. 

2000 den fazla seyircisi bu
lunan Stoddard tiyatro sine· 
masında 15 kişi ayaklar altın· 
da ezilmiştir. 

Zabıta hemen tahkikata gi· 
rişmiştir. Bombaların bir saat 
ile işliyen ve muayyen zaman
da infilak eden otomatik bom· 
balardan olduğu ve yedisinin 
de ayni şahsı veya komite ta
rafından sinemalara yerleşti· 
rildiği anlaşılmıştır. 

Bombaların kimler tarafından 
ve ne gibi bir maksat için 
kullanıldığı anlaşılmamıştır. 

Yedi sinemanın dırektörleri 
müşterek bir beyanname neş· 

mesinden: 
tayyarelerle kontrol etmekte İzmir Bornova sakinlerinden 
ve motörlü kolonlar devriye d l 

Şerif tarafından ikame e i en 
gezmektedir. Fakat yerli grup· veraset senedi davasının tah· 
lan hala hareketlerinde devam kikatı arasında: Vereıeden 
etmektedirler. ftalya da bu ha· Lütfinin ikametgahının meçhu· 
reketlere, tedhiş yoluyla, çok liyetine binaen tebliğatın ili· 
şiddetli mukabele etmektedir. nen yapılmasına tahkikat ha· 
Bu, Trablus'ta, çok dağınık kimliğince karar verilerek 
bir nüfus arasında muvaffak 1 .. mumaileyh Lütfinin karısı ö u 
olmuş bir metoddu. Habeşis- Haticeden tevarüs eden men· 
tanda işgal! kuvvetleri 10 !Dil- kul ve gayri menkul bilcimle 
yon insan karşısındadırlar. Ital- k ı--•-

metrukitından ocası o mu. 
ya'nın bu işde• muvaffak ola· itibarile kendisine dörtte bir 
maması ihtimali yoktur, fakat 

sehim mülkiyet veya yarısalUll 
pek çabuk fethedilmiş olan intifaı isabet etmekte olduğuna 
Habeşistan onu uzun zaman 

tercih hakkı da 2644 no. lu ta işgal edecektir. 
K. nun 5 nci maddesi muci· ltalya'nın yarın Avrupa'da 

karşılabileceği güçlükler dü- bince kendisine verilmiş ol· 
şünülünce, bu, dikkate alın- makla K. medeninin 444 ncü 
ması gereken bir nokta ol· maddesine tevfikan da karısı 
maktadır: Çünkü Almanya, ölü Haticenin mirasından mül· 
:)ekoslovakyaya veya Avustur· kiyet veya intifaı haklarının 
ya, yahud da her iki memle· hangisini tercih ve kabul ey· 
kete karşı bir şeyler hazırlı· liyeceğini tarihi ilandan itiba· 
yor görünmektedir. ilk bahar ren sekiz gün içinde ma~ke-
Avrupanın bu kısmında bizi meye müracaatla bildirilmesi 
sürpirizlerle karşılaştırabilir, lüzumuna karar verilerek tab· 
ve eğer Almanyanın sınırlan kikat 30-3-937 salı gününe 
Brenner' e kadar uzanırsa, talik edilmiş ve Lütfinin mez· 
Devamı 4 üncü sahifede- kur günde saat 10 sırasında 

bizzat veya bilvekale gelerek 
lzmir ikinci hukuk mahke

mesinden: 
lzmirde oturan Selanikte Ab

dullah kızı Mühtediye Fatma 
tarafından kocası Bursanın 
OrhanGazi Çiltiç köyünde 

oturan Çorlulü Mustafa oğlu 
Ali aleyhine açılan boşanma 
davası sonunda: Fatma ile 
Alinin boşanmalarına, kaba
hat Alide olduğundan büküm 
tarihinden itibaren yeniden 
bir sene müddetle evleneme
mesine ve masarifi muhakeme 
olan 1264 kuruşun Aliye yük
letilmesine temyiz yolu açık 
olmak üzere Alinin gıyabında 

tercih ve kabul eylediği ci• 
beti bildirmesi aksi takdirde 
mülkiyeti kabul etmiş addolu· 
nacağı H. U. M. K. nun teb
liğat faslına tevfikan tebliğ 
makamına kaını olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

28-1-937 tarihinde karar ve
rilmiş olmakla H. U. M. K. nun 
maddei mahsusasına tevfikan 
tanzim kılınan ihbarname Ali· 
nin elyevm ikametgahının meç· 
huliyetine binaen mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı 
tebliğ makamına kaim olmak 

üzere ilan olun ur. -------

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

rederek amele sendikalerı ile Bir verirsen bin kazanabılirsin. Bir kaybedersen paraa ae._• 
müesseselerinin srasında hiç olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 

Telefon: 4142/4221/2663 
bir ihtilaf mevcut olmadığını yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlere• 
bildirmişlerdir. zenginden birinin de senin olmıyacağına kim iddia edebilir. 
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Sahife l (Ulusal Birlik) 
~~_,.,.,._. ______ ._. __ ~~--- 9 Mart 931 

- -
Teşkilat. esasiyedeki N. V. Olivier ve şü-

W. F. H. Van rekisı Limited lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrika•• 
Tarafından mevaim dola1ııile yeni 

çıkardığı kumaı lar: 

Der Zee değişiklik nasıl oldu? ------
Kamutayın bu celsesinde dikkate & Co. 

Şavan müzakereler gec. miştir DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
._, Hamburg 

- 13 - göre reylerimizi vermeliyiz.& "HERAKLEA,, vapurn li-
ne yapıyorsun.. Atatürk'ün Bizi uzaktan seyreden, on yedi manımızdadır. HAMBURG ve 
lcoydutu esasları sen nasıl bo· milyon insan vardır. Kelime· ANVERS'ten yük tahliye ct
zabilirsin diyebilir ve Millet bekelime ne istediğimizi anlat· mektedir. 
ne yapıyorlar, Atatürk'ün koy- malıyız. Çok defalar kelime· 
duğu esasları nasıl bozuyorlar? ferin manasını anhyamadığımız 
Diyebilir. için biribirimizle kavga ederiz. 

Ben bu maddelerle Türk'ün Eğer kelimelerin manasını iyi 
ve istikbalinin sigorta edilmiş anlarsak aramızdan kavga kal
olduğunu görüyorum. Bugün kar. 
Atatürk böyle istiyor, ne di- Sonra Kütahya saylavı bir-
yorsunuz? diye millete sorsak şey daha söylediler; bu 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

TION - NEVYORK 
"EXMOUTH,, vapuru 19 

Martta doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
PiRE AKT ARMAEI SEYRi 

onseki:ı milyon Türk müttefi- Ana Yasada her kelimenin 
kan Teşkilatı esasiye kanu· tarifi için uzun boylu satırlar SEFERLER 
nunun bu tadil edilen mad- yazılmaz. AnaJ:Yasa bir me- "EXCAMBION,, vapuru 12 
delerini kabul ediyoruz .. diye- celle haline sokulmaz. Onu Martta PIRE'den BOSTON 
ceklerdir. Atatürk' e bu mü- buradaki münakaşalar vazıh ve NEVYORK için hareket 

b 1 d b d~ · t edecektir. ~se et e e e e ı mınne ve bir halde çıkarır ve herkese 
şülcran1arımı arzederim. anlatır. Şimdi ani.yorum, Hü- " EXOCHORDA ,, vapuru 

HALiL MENTEŞE (ı · ) 26 Martta PiRE' den NEV-zmır - kumet programını Devlete mal 
A k d 1 d · h · YORK ve BOSTON'a hare-r a aş ar; zanne erım epı- ediyor. Altı umde vardır. Bu 
niz kabul edesiniz ki Türk'ün altı umdeyi ben de edebiyat ket edecektir. 
ta "h' · C" h · t H Ik "EXCALIBUR,, vapuru 9 rı ını ve um urıye a yapmaksızın, gözden geçire· 
F k d l · · h. Nisanda BOSTON ve NEV-ır asının um e ermı ve ız· ceğim. Hepimiz cümhuriyet-

tl · · it t k IA YORK için PiRE' den hareket me erını exa er '! me azım- çiyiz. Hiç şüphe yoktur ki bu 
gelirse hepinizin üstündeyim memlekette hemen hemen her edecektir. 
d k · · k ta · ·· Seyahat müddeti: eme ıçın ço pre nsıyo kes milliyetçidir, millicidir. Ba· 
olmak lazımgelir. Fakllt h\ç husus amele en başta olmak PIRE-BOSTON 16 gün. 
birinizden de aşağı kalamam. üzere milliyetçidir, millicidir. PIRE-NEVYORK 18 gün. 

Bunu söylemekten maksa- Belki başka memleketlerde iş- SERViCE MARITIME 
dım, arlCadaşlarım benim bu çiler milliyetcilik fikrinden ROUMAIN 
faydalı müzakereyi tahrik edi- uzak kalmıştır. Fakat bizde BUCAREST 
şime cevab verirken, biraz onlar hepimizden fazla milli- "DUROSTOR., vapuru 3 
Türk'ün tarihi üzerinde heye- yetcidir. Montrö zaferini tram- Nisanda KôSTENCE, SULI
canlı ve milliyet prensiplerine vay amelesi gözleri yaşararak NA ve GALATZ ve GA
temas ettiler. Bunlarda hiçbir anlatır. Tramvaydaki biletçi LATZ aktarması DUNA li
ihtilafımız yok. Arzettiğim gibi Hatay dediğimiz zaman göz- manları için yük alacaktır. 
onları exaleter etmek lazım feri yaşarır. Bunlar çok güzel 
gelse ben hiç birinizden aşağı şeylerdir. 
kalmam ve bu kürsüde muh- Laiklik: Laikliği bu mem
telif vesilelerle bunu ifade et- leket gayet iyi anlamıştır. Ba
mişimdir. husus bu memleketin dini olan 
TEŞKILA Ti ESASiYE EN- islamlık gayet iyi düşünülürse 

COMENI BAŞKANI ŞEM- laik bir dindir. Geriye kalıyor 
SEDDIN GÜ NAL TAY (Si- halkcılık. Bilmem eğer halk
vas) - Bunu size söylemedik. cılık demokrasi demekse esa-

HALIL MENTEŞE ( de- sen bu, cümh11riyetin ruhunda 
vamla) - Şu müzakereyi tah- mündemiç bir şeydir. Halkcı 
rik ettiğimden dolayı çok olmıyan bir cümhuriyet esasen 
memnunum. Çünkü vaziyet bir cümhuriyet demek değildir. 
tamamen sarahat peyda etmiş- Vaktile muhtelif şekillerde 
tir. Benim endişem şudur: Dev- cümhuriyetler vardı. Esnaf 
letc;ilik kelimesile devletin cümhuriyeti, Venedik'te oldu
şekli beyan ediliyor ve Dev- gibi ... Fakat bunlar doğrudan 
)etçilik aleyhinde propaganda doğruya başlarında bir hüküm
cdecek olanlar şekli Devlcfi dar olmıyan oligarşik bir ida· 
tayin cürmü ile takib edile· reden başka birşey değildi. 
cek, sarih. Yalnız endişe et- lnkılabcılık: Yer yüzünde bir 
tiğim nokta; Teşkilatı Esasi- Devlet var mıdır ki ben ol· 
yenin diğer prensiplerile bunu duğum yerde saplandım, ka· 
nasıl te'lif etmek kabildir. lacağım. Buradan bir adım 
Maahaza vaziyet sarahat pey- ileri gitmiyeceğim desin. Eğer 
da etmiş ve ben bu müzake- inkılabcılık bir evolüsyon mu
reyi tahriki ettiğimden dolayı kabili ise her Devlet inkılab
çok mahzuz olarak kürsüden cıdır. Eğer inkılabcılık revo
ayrılıyorum. lüsyon mukabili ise hiçbir hü-

CIE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 Martta 

BELGRAD, NOVISAD, BU· 

DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"SARDINY A,, vapuru 20 
martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA, DIEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
.. AVIEMORE,, vapuru 21 

Martta BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAIL' e yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,, 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 ____________ .._. ________ _ G. REFET BELE ( İstan· kumet revolüsyonis olamaz. 

bul) - Arkadaşlar; bu sabah insanlar en kısa yollardan 
ben takririn metnini ve En- kendilerinin teşkil ettikleri ek- ledi. Günün ihtiyaçlarına uy
cümenin mazbatasını okudu- seriyetle, Meclis tarafından, mıyan, ben ilave ediyorum, 
ğum zaman, acaba seneler- kendi arzularını tatbik eder· vaziyeti duymıyan, duyacak 
denberi devam eden ve fakat ler. Her Devlet inkılabcıdır. kadar zekası olmıyan her mil
programı, Hükumet programı Binaenaleyh bizim memleke- Jet, gene bu vaziyette olan 
şeklinde tatbik edilegelen bu timiz için yerinde sayacak ki her insan gibi sukuta mah
umdeleri Devlet programı ha- niçin yerinde sayması hatıra kumdur. Bugünkü şekilde, bu
line ifrağ etmekle ne kasd ne gelmiştir ki ona inkılab vas- günkü ekonominin İcab ettir
ınenfaat kasdedildiğini düşün- fını ilave etmek lüzumunu his- diği ihtiyaçları duymıyan bir 
düm. Menteşe say]avı bu hu- sedelim? Fakat öyle olmasını millet, değil uzun seneler, sa
sustaki fikirlerini döktü. Kü- isterseniz hiçbir itirazım yok. atlerce bile yaşıyamaz. ihtiyaç 
tahya saylayı da açık surette Geriye kaldı Devletcilik. birkaç ~ saat {sonra ona haki
izah etti. Her ikisine de te- Zannediyoıum ki şimdi işin katı göstermeğe kafi gelir ve 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 

"EGYPTIAN,, vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN· 

VERS'ten gelip yük çıkara

caktır. 

Sağlam . 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

• KANDEMiR Oğlu 
Birinci sınıf mutahassıs t,-.. ----~-------------• 

. . '!". :f-, . ·, :-.. 1 · . 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
fzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 1 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

. .. ........ .. J:. 
• 

~ 

: .... :~.' ... .\ ~-- •• • ... ,... • .., • • ., ; ... • • .ı 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 B durak• Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş . karşısında . --

9NCA 
_./ 

~ckkür ederim. Bilhassa esas en canlı ve en mühim nokta- sonra onu doğru yola sevk •• / 
teşkilatın, Ana Yasanın değiş- sına geldik. eder. Bugün ekonomik ihti- J~ r 
ınesi meselesinde biz reyleri- Arkadaşımız Şükrü Kaya yaçlar olabilir. Fakat bir bu· ' JJJ.~( = • } 

1<uru.r ~ · ~ O~ıur· 
ınizi verirken, kanaatlerimizi uzun ve güzel izahatı arasın· gün var bir de hayatın daimi ~' [&lrcıOll p.o..Nl.<A\t 

•t•a•m- o.lar• a• k ... ed• i•n•m•e•li .. v•e• o• n•a ... d•a•' • ço .. klliıgu•··z.e•l•b•irlİlla•Af•d•a .. s•ömy· ......... D.tHJ .. a•m .. e•d;e;cemk .. --.... ~ ...... , .............. _ ...................................... 9'111 ..... .. 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
UrjeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlarbunutavsıye ederler 



(Ulusal Birlik) 

Hatay temel yasası mes' elesinde 
fedakarlık kabul etmiyoruz 

Müşahitler, Hatay'da gördüklerini, dün fevkalade surettetop 
lanan hususikomite nezdinde uzun uzadıya nakleylemişlerdir 

İstanbul, 9 (Husuei) - Cenev· mite; Hatay'da tetkikler yapan eından bu mektuplan kabul etme· toplanmış, üç saat müzakerelerde 

re'de bulunmakta olan heyetimiz, müşalıidlcrin verdiği izahatı dinle· diği haber alınmıştır. Bu haber, bulunmuotur. 

Batay'ın temel yasasını tanzim miştir. .l\lü~nhidlcrin, komite top- memlekctiwizdc çok fena bir te8ir Alakadarlar, toplant.da ne ko· 

ed k k "t ·ı sık sık temas lantıeında verdikleri izahat burada husule getı"rmı.Atı"r. ece omı e 1 e · " nuşulduğunu matbuat mümessille-
larda bulunmaktadır. merak.la bekleniyor. Roma,~9 (Hususi} - Cenevre· 

J rine bildirmekten ihtiraz ctmit· 
Heyet başkanı Menemencioğlu stanbul, 9 [Hususi muhabiri· den haher \"eriliyor: 

· d ) F n lcrdir. Bey Numan Rifat, projemizin ay· mız en - ransız posta teşkili· aıay temel yasasını tanzim 
nen kabulu hakkındaki fikrinde tının Hatay'a gönderilen mektup· edecek olan hueuei komite, Türk Müşahidlerin, gayet mühim 
ıuar etmektedir. Dün toplanaa ko· larda [HaıayJ kelimesi yazılı olma· delegasyonunun da i~ıirakile bugün izahatta bulundukları söyleniyor, 

------------........ ~•Ht~·~·•+•H•M--t•~~----------------
Berabere 
kaldılar 

lstanbul, 9 (Hususi) - Be· 
ıiktaş ile Güneş takımları 
arasında yapılan maç, çok 
heyecanlı olmuştur. Her iki 
takım berabere kalmışlardır. 

•• 
Fransız -İtalyan 
Gazetelerinin f iatı 

y'iilıselecek 
Roma 9 (Radyo) - Martın 

11 inden itibaren bütün gaze· 
lelerle mecmualann fiatı yük
selmektedir. Bunun sebebi, ki
tıt fiatlarında hasıl olan yük
seliştir. 

Paris 9 (Radyo) - Fransız 
gazetelerinin fiatı, 25 santim· 
den 40 santime çıkacaktır. Ga 
zeteler, bu ayın 15 inden son· 
ra o suretle satılacaktır. 

Denizbank Azgın boga 
Pek yakında tesis Balıkesir'i alt 

olunuyor •• t tt• 
Ankara, 9 (Hususi) - Elli US e 1 

milyon lira sermaye ile tesisi Balıkesir (Hususi) - Azgın 
kararlaştırılan Denizbank hak· bir boga, Balıkesir'i alt - üst 
kandaki proje, hükumetçe tet- etmiş, birkaç kişiyi yaralamış
kik edilmiş ve devlet şıirasma tır. Şehire getirilmekte olan 
gönderilmiştir. Projenin, ya- bu boga, birdenbire ürkmüş 
kında tasdik ve iade edileceği ve bütün sür' atile koşarak so-
söyleniyor. kaklarda dolaşmağa başlamış-

•••• tır. Vak'a akşam üzeri cere· 
Leon Degrol yan ettiğinden, caddeler çok 

kalabalıktı. Boga, birkaç kişiyi 
1940 a kadar bek. boynuzlamış, bir otele girerek 

lemiyecek 
Bürüksel 9 (Radyo) - Bay 

Leon Degrol 30,000 kişi önün· 
de ve spor sarayında bir nu· 
tuk iradeimiş ve: 

kahvehanedeki müşterileri ka
çırmış, hükumet önündeki cad· 
dede bir çocuju yere serdik
ten ve boynuzladıktan sonra 
kırlara doğru kaçmıştır. 

Varşova'da 
12 kişi tevkif edildi 

"Fırkam için 1940 senesini 
beklemek mümkün değildir; 

bunun için fırkamızın meb'us
lan istifalarını vermişlerdir. Bu 

inhisarlar vekili suretle hükumeti yeni intiha· 
bata icbar etmek istiyoruz." 

Varşova, 9 (Radyo) - Hü
kumet aleyhine hareket etmek 
istiyen 12 genç tevkif edil· 
miştir. Yunan hudutların- Demiştir. 

daki g~mrüklerimiz-v ar-ış_a_ç_ık-a~n2· otobüsten 
de tetkıkat yapacak 

_ ıstanbuı 9_ ~Hususı>A- ~~- biri tramvaya çarptı 
hıaarlar Vekılı bay Rana, dun 

buraya gelmiş ve derhal Uzun 
köprüye hareket eylemiştir. 

Vekilin, Yunan hudutlarına 

kadar giderek oradaki güm

rüklerimizde tetkiklerde bulu-
nacağı söyleniyor. 

••••• 
Hükumetimiz 
ltalya'ya harb ge. 

misi ısmarlıyor 
lstanbul, 9 (Hususi) - ltal· 

ya ile hasıl olan itilaftan 
sonra hükumetimiz, yaptıracağı 
harp gemilerinin bir kısmını 
ltalya deniz inşaatı fabrikala
nna vermeği muvafık görmüş· 
tür. Bu itibarla öğrendiğimize 
göre; bedelleri kömürle tesviye 

edilmek üzere ltalya'ya ısmar
lıyacağımız harb gemilerinin, 
bir sene içinde bize teslim 
edilmesi, ltalya' ca da kabul 
olunmuş ve keyfiyet hükiime
timize bildirilmiştir. ····-Zelzele 
Kalif orniya halkı 

heyecanda 
Nevyork, 9 (Radyo) - Ka

lifomiya' da şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Birçok camlar kırıl· 
mıt, bazı binalar sarsılmıştır. 
HaJk, büyük bir ie· 
çirmiftir. 

-----------~--------
Tramvayın camları parça 

parça oldu, halk büyük 
bir heyecan geçirdi 

Seneler var ki, gerek bele
diye ve gerekse halk, şu oto
büs, kamyo ve taksi otomo
billerile adeta mücadele ha· 
linde bulunuyor, bu nakil va
sıtalarını idare edenler, halka 
karşı göstermekle mükelld ol· 
dukları muameleyi unutarak 
ekseriya gelişi güzel ve kendi 
heveslerine göre hareket et
mekte, halka zerre kadar ehem 
miyet vermemektedirler. 

Dür. akşam saat yirmide 

Köprü mevkiinde iki otobüsün 
biribirile yarışı, bir kazaya se· 
bebiyet vermiştir. Vatman Bay 
Selahiddin'in idaresinde 11 
numaralı tramvay, Güzelyalıya 
doğru giderken karşından iki 
otobüs görünmüştür. Fazla 
yolcu alabilmek emelile her 
iki otobüsün şoförü de idare
lerindeki otobüsleri gayet hızlı 
sürüyor ve biribirini geçmeğe 
çalışıyorlardı. 

Vatman, öndekı otobüsün 
gelişinden kaza vukubulacağını 
anlamış, fren yaparak tramva
yı durmuştur. Fakat buna rağ
men kazanın önüne geçeme
miştir. Ônden gelen otobüs, 
bütün ıiddetile tramvayın ıol 

tarafına çarpmış, camları 
parçalamış ve tramvayı kısmen 
hasara uğratmıştır. Otobüsün 
c1mları da parlanmıştır. Ka· 
zadan sonra şoför, otobüsün 
fenerlerini söndürmüş, bütün 
hızile hadise yerindenden kaç· 
mı~tır. Fakat travay biletçisi, 
otobüsün 411 numaralı oldu-
ğunu tesbit etmiştir. Az sonra 
bu otobüsün şoförü Bay Hüs
nü yakalanmıştır. 

Kaza esnasında tramvay ve 
otobüsteki yolcular büyük he
yecan ve korku geçirmişlerdir. 
Otobüslerin fazla yolcu ala
bilmek için biribirlerine reka
bet etmeleri ve yarışa çıkma
ları, lzmir' de bir türlü önüne 
ge.;ilemiyen tehlikeli bir vazi
yet şeklini almıştır. Bu gibi 
vak'alara nihayet vermek za
manı çoktan gelmiş ve geç· 
miştir bile. 

Kaza, Köprü'de belediye 
reısı Bay Dr. Behçet Uz'un 
evi önünde olmuş ve otobüs 
burada belediye tarafından 
yaptırılan yaya kaldmmm ke
nar taşlarından bir kısmını da 
sökmüştür. Şoför buıün ad
liyeye verilecektir. 

Tuna 
Yeniden yük

seliyor 
Budapeşte 9 (Radyo)- Tuna 

nehri yükselmiş, Tiza nehrinin 
sedleri yıkıldığından iki yüz 
çiftlik baştan başa sular altın
da kalmıştır . -
Habeşistan'da /tal. 
yanların vaziyeti 

nedir! 
( Baştara/ı 2 inci salıi/ede) 
Adıryatik tehdid altına gire· 
cektir. 

ltalyan imparatorluğuna ve 
Habeşistana sözü naklederek 
ilave edelim ki bu mevzu 
üzerinde Fransız - ltalyan 
münasebetleri problemini ka· 
bil olduğu kadar sür'atle hal
letmek lazımdır. Adis-Ababa
daki Fransız işgüderi ve Fran
sız işgüderi ve Fransız gar· 
nizonu geri çekilmiştir. 

Fakat Harrar'ın istasyonu 
olan Diredaua' da bir bölüklük 
Fransız garnizonu yerinde afı
konmuştur. Niçin? Bundan 
başka bili Cibuti'de Habeş 
bayrağını taşıyan bir Habeş 
konsolosluğu vardır. Geçen 
gün ltalyan'lardan mürekkep 
bir grup burasını hücumla 
zabtetmeye teşebbüs ettiler. 
Gerçi, Milletler Cemiyetinin 
nazarmda, Habeşistan hala 
müstakil bir devlet olarak 
mevcuddur. Fakat ltalya'nın 
fethi bir vakıadır. Halbuki 
Fransa'nın Roma elçisi hala 
Pariste bulunuyor. 

Hukuk meselesinin ehem· 
miyetini kimse inkar edemez, 
fakat ltalya'yı Almanya'ya ya
kınla~maya sevketmekte F ran
sa 'nm ne ehemmiyeti vardır? 
Roma' da İtalya ile Almanya 
arasında bir nevi arazi taksimi 
yapıldığı olduğu hakkındaki 
rivayetler İtalyan gazeteleri 
tarafından tekzip edilmiştir. 
Ve, İtalya, büyük devletlik 

şıf atından istifade etmedikçe 
Almanya'nm Avusturya vr. 
hatta Çekoslovakya'ya el koy· 
masına müsaade edemez. Fa· 
kat, ltalya, lngiltere ve Fran· 
sa'nın dostluğundan emin bu
lunmadıkça, Habeşistan ıçın 
endişe duymıyacak bir vazi· 
yete gelmedikçe, Avrupa'ya 
icraatta bulunmayacaktır. Fa
kat ltalya, ancak ilhak keyfi· 
yeti Fran11 ve lngiltere'ce 
tanıldıktan ıonra Habeşistan 
buauaunda emniyet duyacaktır. 

La Tribün de Naıiyon'dan 

9 Mart 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioilu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Karatanos bir gölge gördü ve: 
'' işte belanın birincisi karşıma 

çıktı ,, diyerek gizlendi 
Rum delikanlı, uzaktan uzağa 

Ali paşanın kadınları yanında 
birkaç saattan fazla kalmadığı 
ve mutlaka yalınız yattığını 

duymuştu. Bununliçin büyük 
bir sabır ve tahammülle ve 
büyük bir tehlikeye maruz 
bulunarak bekledi . 

Ali paşa, bir müddet sonra 
Vasiliki'nin yanından çıktı ve 
hususi yatak odasına geçti. 

Artık gece yarısı olmuştu. 

Konakta derin bir sükut 
hüküm sürüyor, yalnız onu da 
tepeden tırnağına kadar si-

gölgesi görür gibi oldu. Elini 
kamasının kapzasma atarak: 

- Belanın birincisi karşıma 
çıktı; fakat ne olursa olsun, 
bu adamın hayatı cehennemi 
boylayacaktır! Dedi. 

Karatanos, bütün dikka
tile bakınca, bir gölgenin 
mevcudiyetine iyice kanaat ge
tirdi. Bununla beraber heruen 
üzerine atılmadı; bu gölgenin 
kendisine karşı hareket edip 
etmediğini anlamak istedi ve 
bekledi. 

(Devamı var) 
lahlı iki Arnavnd nöbetçi Is 
ayak sesleri duyuluyordu. veç 

~ 2 - Hariciye nazırı Pa-
Konagın karan ris'e gidiyor 
Jıklarl BrBSIDda Paris, 9 (Radyo ) - İsveç 

hariciye nazırı Bay Adler, bu 
Ali paşanın sindiği bu ka· 

im dıvarlı, sıkı muhafaza al· 
tmda bulunan kasvetli konağın 
her tarafında çıt yoktu; herşey 
derin bir sükut ve karanlık 
altında idi. 

Bu karanlıklann hüküm sür
düğü esrarengiz dehlizlerden 
birisinde bir gölge, hiçbir ses 
çıkarmadan peyda oldu. Bu, 
Karatanos idi. Rum delikanlı 
kendi kendisine: 

- Buraya kadar gelmeğe 
muvaffak olduktan sonra di-
vanın yarısı kazanılmış demek· 
tir. Artık Vasiliki'nin yatak 
odasına girmekten başka bir 
iş kalmamıştır. Bir defa da 
buraya girdikten sonra, iş bit
miştir. 

Delikanlı, ihtiyata elden bı· 
rakmıyarak ilerledi, bir ara 
odayı geçti ve Vasiliki'nin ka· 
pısı önüne kadar geldi. 

O kadar ihtiyatla ve korku 
içinde hareket ediyordu ki 
Karatanos' un kalbi duracak 
bir hale gelmişti artık. 

Fakat tam bu sırada Kara· 
tanos, karanlıklarda bir adam 

İzmir asliye mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinden:Do:937 /387 

İzmirin Cumaovası nahiye· 
sinde çarşı mevkiinde sayısız 
evde oturan Ali kızı Hurive 

J 

tarafından kocası ayni köyde 
mukim Abdül oğlu Kerim aley
hine açılan ihtar davasına mü
tedair dava arzuhal suretiyle 
davetiye varakası müddeaaley
hin ikametgahının meçhuliye· 
tine binaen lzmir' de münteşir 
Ulusal Birlik gazetesinin 15/ 
2/937 gün ve 928 sayılı nüs
hasile ilanen tebliğ edildiği 

halde müddeaaleyh tayin olu
nan günde mahkemede hazır 
bulunmadığından davacının is
teğile hakkında muamelei gıya
biye icrasına ve muhakemenin 
29/3/937 pazartesi saat 10 a 
talikine karar verilerek bu 
bahta tanzim kılınan gıyap 
kararnamesi mahkeme divan
hanesine asılmış olduğundan 
Kerim'in tayin olunan gün ve 
saatta mahkemede hazır bu· 
lunması veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde ~ir daha 
mahkemeye kabuleailmiyerek 
gıyabında hüküm verilcceti 
teblit makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

ayın 18 nde buraya gelerek, 
Fransız ricalile temaslara baş
Jıyacaktır. 

Şiddetli dolu 
Avniyon, 9 (Radyo) - Ron 

nehri, birkaç saat içinde yük· 
selmistir. Dün, şiddetli bir 
dolu yağmış ve sebzelerle 
diğer mahsullere büyük zarar· 
lar vermiştir. 

M.Heryo 
Biraz iyileıti 

Paris, 9 (Radyo) - May 1 
Edvar Heryo'nun sıhhi vazi· 
yeti bugün daha iyidir. Has
tanın birkaç günlük istirahtan 
sonra yataktan çıkabileceti 
tahmin edilmektedir. 

Bulgaristan' da 
Belediye seçimi 

Sofya 9 (Radyo)- Yeni ka
nuna göre Bulgaristan'da be
lediye seçimine başlanmıştır. 

Madrid civarında 
kanlı çarpıımalar 

( Baştara/ı 1 inci salıi/edt1) 
drn kıpırdamamışlardır. Asi-
lerin, bundan sonra zehirli 
gaz kullanıcak!arı söyleniyor. 

Ba se!on 8 (Radyo) - Gi
hors' dcdı al.nan bir habere 
göre, hükumet tayyareleri asi
lerin Oviyedo' da ki mevzilerini 
müessir surette bombardıman 
etmişlerdir. 

Asi kuv·ıetlcr ileri hareke· 
tine teşebbüs etmişler ve bir 
tepeyide ihataya çalışmışlar

sa da büyük zayi~tla geri çe
kilmcğe mecbur kalmışlardır. 

Sen Jan Doloz,9 (Radyo)
Asilere mensup harp sefine· 
lcrinin Kantabrik körfezindeki 
hareketleri sayesinde bükü
mete mensup birkaç vapur 
tevkif edilmiştir. Bunlardan 
bir kısmı V alansa hububat 
ve bir kısmı da silah götür
mekte idiler. 

Bunlardan başka Kornilya· 
dan gelmekte olan büyük lı· 
panyol translantiği 42 zırhlı 
otomobil ve 12 bin tüfek, tG 
top ile birlikte Çerovera zırh· 
lısı tarafından tevkif edilmir 
tir. Kanarya ıefincai =de Gar 
konya körfezinde silih yüklii 
birer vapur tulmuftur. 


