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• Dün gece yarısı, Türk tarihi, altın kalemlerle ımza-
lanmış şerefli bir vesika daha kazandı 

büyük Şefimiz Atatürk; l)ün gece Montröde ·Parlak erasım e z 
lar Mukavelenamesi Hakkındaki lhtisaslannı Aşağıdaki Şekilde 

"' anan ogaz-
Anlatblar: 

lstanbui 21 (Hususi) - Cumhur reisimiz Atatürk, Boğazlar mukavelesinin imzası münase· 
betile aldığı tebriklere cevap olarak h'.ssiyatını şu beyanatla ifade buyurmuşlardır: 

"- Milletimin yüksek seciyesine, ordusunun bükiilmez bazusuna ve medeni beşe
l'igetin aldatılmaz bonşansına dayanarak ve güvenerek kullanılan zeka, liyakat ve 

ener1ının bütün beşeriyetin mulıtaç oldugu sullı ve huzuru bahşeden n-~ticeler tloğu
rabileceğinin bir delili olan Montrö konferansı eseri, cidden sevbzmeğe 'lJe sevindir
meğe değer bir hadisedir. Tebrikinize teşekkür eder, ben de sizi tebrik etmekle kı
vanç duyarım . ,, 

Bir zafer daha 
kazandık 

Bugiin, inkılabın biiyük az· 
ferlerinden birini daha idıa'< 
etmiş bulunuyoruz. 
Yöıüdüğümüz açık, sa.nim~. 

durüst yolda önümüze çıkan 
her engel elbette yıkıla~k 
ve mefkurelerimizi ellerinde 
taşıyan milli yıldızlar, bizi ku· 

cakJamak için elbet te önü· 

tnüıe atılacaklardı. 
Boğazlar zaferi yalnız em· 

niyetimizin, hakkımızın, milli 
saadetimizin bir hiiccdi 
değil,ayni nmnda b"itü l 1ÜJj. 

lllüz.ün, kuvvetimizin, ulusal 
fedakarlığımızın da bir sem· 
balı olmuştur. 

Montrö'de toplanan büyük 

devletlerin murahhasları biz

~eki bu sonsuz enerjiyi, yeni 
ru.r\c.iyenin ha)at mücadelesin· 
~le göze aldığı kudreti daha 
ılk günlerdt' tamamen an!a-
1nışlardı . 

.. A1atürk Türkiyesi herşeyi 
0~ıceden hesaplıyan, uzun dü· 
Şuncelerden sonra filiyata 
&eç~n ve filiyata geçtikten 

~onıa bir daha geri dönmiyen Bugün, hepimiz birbirimizi yet, hiç de kolaylığın eEcri sile eJ<le edilmiştir. 
~desini bütün işlerde bir kutlulamalıyız. Boğazlar bay· olmamış, lakin sarp bir mii· Biitün dL v.-imlerdc olduğu 

Ynak telakki eden yeni, ramını her suretle tes'id et· r~akaşanın ve yenilmesi güç gibi tam bir isabet ve tam 
Yep·yeni bir ülkedir. meliyiz. Çünkü bu muvaffaki· meselelerin ortadan kalkma· bir göriişle bizi büyük hedef· 

. . ,. 

. . • 

lere götüren şeflerimize nasıl 
teşekkür edeceğimizi bilemi· 
yoruz. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Izmir bayram 
ya iyor 

İzm: r, biiyük layram gün
lerine mahsus bir manzara ve 
heyecan içindedir. Bugün için, 
saat onyedidc Ataliirk'ün h<'y· 
keli dibindt> büyiik merasim 
yapı

1

acaktır. mitinge her va
tancaş, her ınücssesr, her te
şekkül davetlidir. Saat 17 

de muzika cvela istiklal marşı· 
nı çalacak, mütt:akibcn nutuk· 
'ar söylent cek ve abideye La· 

fer çelenkleri koı.acaktır. 
ru ak~anı da, şehrin her 

geniş mahallinde toplantılar 
olacak, fener alayları tertip 
edikcek ve- halk hatipleri ta· 
ıafmdan bugünün tarihi elır-m· 
miyeti "anlatacılaktır. 

"' * * 
Dün gece, mukavelenin im-

zası haberi şehirde büyiik hiı 

sevinçle kaqı'.anmıştır. Halkı· 

mız, radyo başında, neticeyi 

dinlemcğt! ve öğrenme,ğc! ça

lışıyordu. Ciiınhuriycl ıneyda· 
nı ön:indc büyük bir kalaba
lık toplanmıştı. Gece yansın· 
dan birkaç c' a·~ika sonra a • 
tık zaferin tahakkuku haberi 
gelmişti. Bu haber, meydan· 
daki halka bildirildi. 
(Devamı 4 üncü sahi/ ede) 

.................................. lalllllm ................ --...... --=-----~~~~~~~-

. Ispanya'da dahili harp Büyük Millet'Bulgaristan Akdeniz'de 
Asiler Madrid'i zaptettiler, G. Fran- Meclisi ~ahreç isİiyecek miş ! 

go diktatörlük ilan edecek. F evkali.de içti- Devletlere bir not7ı·:ererek, Nöyi mua-
SQrı-Sebastiyen valisi ve başvekil öldürülmüş. Fransa-ispanya ... dd hedesinin de tadilini istiyeceği bildiriliyor 

h!l :l 1 l una asker gönderdi. Sokaklar cesedlerle dolu., ma~ ~~gır 1 

·ı Paris 21 (Hususi)- ispanya üzredirler. İsmet İnönü mühim 
~ t muhabere inkıtaa uğramış· İsyanın münlazam bir plan b . t k Ö ı · k 
':.· Roma'dan bildirildiğine dahilinde yürütüldüğü anla· ır nu u s Y ıyece 

gore· it 1 h'"kA t' .. - şılmaktadır. Komünistlerden Ankara, 21 (Husüsi) - Bü· d • a ya u ume ı, uç gun· • 

1 
enberi Madrid'dbki elçisi ile binlerce ki~i ve hükumet er· yük Millet Meclisi, otuz Tem-

ılltıhabere imkanını bulama· kanından bazıları Fransız top· muz Perşembe günü fevkalade 
111~ır. rağına iltica etmişlerdir. İngil· içtimaa davet edilmiştir. Bu 
a· elen haberler karışıktır. tere ve Amerika.tebaasını hi· toplantıda BoğaLlar mukave· 
L ~tk_kısmı, hükumetin vaziyete maye için tedbirler almışlar· 
qa ı d lenamesi tetkik edilecek ve u· ın olduğunu bildirmekte· ır. 
1~~· Fakat diğer bir haber, Cebelütarik'a iltica edenle- başvekil ismet lnönü miihim 
buıtuf generaller kumandasında re, lngiliz hükumeti yiye~ek bir nutuk söyliyecektir. Meclis 

asi ~an ve 15 bin kişilik bir vermektedir. • reisi Abdulhalik Rcn<la bu 
kin· uvvetin Madrid'e girdi- Madrid'e girmiş olan gene· hususta bir beyanname neş-
lle 

1
.' hatta bundan evvel kabi· ral Frango'nun diktatörlük 

fa ndın 24 saat zarfında üç de· ilan etmesi beklenmektedir. retmiş ve saylavları içt:maa 
eg" • • b davet etmiştir. di tşnıış bulunduğunu il· Asilerin ileri harekatı şima-

' trnekt d A ispanya Reisicumhuru - -
lop e ir. Asiler, bir şehri M. Azana le doğru inkişaf etmektedir. bir habere göre, üçüncü ka· 
işg ~ tutarak tehdit etmiş ve Vt! adaları İşgal ettikleri, bazı Fransa hükumeti, ispanya hu- binenin başvekili ile SaSne 
te,~· eylemişlerdir. Bunu mü· müsademeler vuku bulduğu da duduna asker gönderm;ştir. Bastiyen valisi öldürülmüştür. 
~il 1~ bir hükumet tayyaresi muhakkaktır. ispanya' da Cum· Biıçok şehirler ve payhitat Hükumet, 30 yaşına"::, kadar 
P~tı bombardıman etmiştir. huriyet rejimi tehlikededir. sokakları cesetlerle doludur. olanları silah altına çağırmış· 

t &silerin birçok şehirleri Kral taraftarları, galip gelmek Cebelüttarik'tan verilen son tır. 

So/ga'dan 
Paris, 21 (Radyo) - Ro· 

ma' dan verilen bir habere 
göre, Bulgaristan hükumeti, 

bir görünüş 
devletlere bir nota vererek, 
Bulgaristan'a Akdeniz'de bir 
/Devamı 4 üncü sahi/ ede 
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Fakat, Malta'yı feda etmek ıazımdı. 
__ Avusturya, birkaç yıl sonra Almanların ·kucağına düşecektir. 

• 
Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL-• /ngiliz gemilerinin Sicilya ile Trablusgarb, arasında 

r Bıçak yerine 
iğne! 

---··---
Bir deli, bir kadına 
800 iğne sapladı 

- 175 - -
Mart'ı kaçıran kadının kim emniyetle gidib gelebilmelerini te:z~~'i i!ı~~~e,~;" g'd;: irc 

oldugu..., anlaşılamamıştı göre bu miktarın sene sonuna 

Fransız gazetelerinin 
ğma göre, Fransa'da 
bir vak'a olmuştur; 

yazdı· 
garip 

Ne yazık ki, oda kapısı 
açık ve kızın yatağı da boş ol
duğundan,Kambremer, oda için
de bir adım bile ilerlerniyerek, 
bir sandalye üzerine yıkıldı, 

kaldı ve kızın şuraya buraya 
saçılmış olan oyuncaklarını 
gorunce, ba~ını iki eli içine 
koyup hararetli yaşlarla ağla
mağa başladı. 

Çamaşırcı kadın işçileri, bu 
hal karşısında hakikatın ne 
olduğunu anladıktan sonra, 
mel'un kadına küfretmeğe ve 
cümlesinin sevgilisi olan biçare 
küçük Mart'ın, ne gibi fela· 
ketlcrc düçar olacağını düşün· 
meğe ve kendisine acımağa 

başladılar. Hatta biralık, Ma
dam Sorbiye'nin gelen kadın 
tarafından tertip olunan tuzağa 
gafilane düştüğünden dolayı 
kendisini tevbih edenler de 
vardı. 

Makasçının kızını muhafa· 
zaya memur eylediği bu 
çamaşırcı kadın, dirayet ve 
zekavetten mahrum ise de, 
yüreği gayet yumuşak oldu
ğundan, bilmiyerek işlediği 
müthiş hatanın derecesini 
takdir edince, hakikaten me· 
yus olmağa ve hatta feryad 
ctmeğe başladı. Lakin biraz 
sonra, böyle beyhude muame
leler ile vakit geçirmekten 
ise, hatasını tamire şitap et
mek lazımgeldiğine hükmetti 
ve hemen olduğu yerden kal· 
kıp, Kambremer'in yanına gitti 
ve dedi ki: 

- Ben hakikaten hayvan· 
lık ettim. Bastonunuzla başımı 
kırsanız hakkınız vardır. Fakat 
başım kırılsa da ne fayda!:. 

Geliniz de beraberce polis ko
miserinin nezdine gidelim. Ben 
olanca hali kendisine naklet· 
mekle beraber, gerek gelen 
kadının ve gerek rakip olduğu 
arabanın ahvali mahsusasını 
da tarif edeceğim. Elbette 
arabanın nereye gittiğini öğ· 

renirler. Arabacıyı yakalarlar, 

size yemin ederim ki, ben de 

işimi gücümü terkederek o 
kadını bulmağa çalışacağım. 

Kambremer, heyecanlı bir 
srsle : 

- Acep araba ne tarafa 
doğru gitti? 

- İtalya kapısına doğru 
gitti. Sarı tonda iki iri hay· 
van, onu kuş gibi çekip gö
türdü. 

- Demek oluyor ki, kızı, 
Paris haricine götürdüler. Şüp
hesiz ki kendisini telef ede
ceklerdir~. 

- Ôyl~ birşeye meydan bu· 
lamıyacaklardır. 
Yanna kadar bize behemehal 

arabanın izini bulmağa mu· 
vaff ak oluruz. Öyle bir ara· 
ba, pek kolay tanılabilir. ltal
ya caddesinde, Şuazi yolunda 
pek çok adamlar tanırım, kı
zı tanıyan adamlar da bulu· 
nur, behemehal kendisini gör
müşlerdir. 

- Evet, ben de 
ediyorum. Hcman 
ÇJkalım. 

öyle ümid 
durmayıb 

Madam Sorbiye, derhal 
dışarı çıkmak üzere hazırlan
maga başladı, kendisi, kızı ça· 

lan kadının karşısında mış 
gibi yumr~klarını sıkıyordu. 
Bu esnada Kambremer sordu: 

- Matlam, size birşey so· 
rayım, Mart, gelen kadını-
gördüğü zaman korktu mu? 

- Hayır, hiçbir şey olma· 
dı. Yalnız sizin mecruh oldu· 
ğunuzu söylediğim zaman ağ
lamağa başladı ve biraz son· 
ra; 

- Pederi mi görmek iste· kialicı'da İngiliz donanması 
rım. 

Diyerek feryada başladı. 
Sunday Times gazetesinde bugün milli müdafaa bütçesine 

Ben de: 
Serutator imzasile yazılıyor: mecmuu 39 milyon lira tutan 

- işte dışarda bir kadın 
duruyor, seni götürecektir. 

Maliye bakanımızın da söy· iki zam yapmış ve bu bütçeyi 

lediği gibi yeniden silahlan· 188 milyona çıkarmış bulu-

Diyince: mak pahalıya mal olacak bir nuyoruz. 

- Öyle ise şimdi giderim. iŞtir. Mali senenin üzerinden Bu büyük bir miktar sayıl· 

Cevabını verdi. 
henüz 3 ay geçtiği halde biz, ınamak lazımgelir ve harp mal-

·-------••.----------
Kendisinin simasını, gözle· 

rini görecek olsanız. Yirmi 

yaşında bir kızın gösterdiği 

cesareti gösteremezdi. 

Yeni Bulgar kabinesi: 

Zavallı Kambremer, büyük 

Nazırlar Sankof hareke
tine yakından bağlıdır 

bir teessür içinde ne yapa- ---~• +----
cağını bilemiyor ve: Bu sebeple yeni kabine, halkın 

- Ah çıldıracağım geliyor. 

Mart, bir takım heriflerin, İtİmadlDI kazanm~Ş Sayılabilir 
kendisini kaçırmak fikrinde Fölkişer Beobahter gazetesine 
bulunduklarını, biliyordu. Bu Sofya' dan bildiriliyor: 
Bu hal karşısında, nasıl oldu Başbakan Köseivanof'un, 

da o kadının 
pıldı? 

yalanlarına ka- yeni kabinenin hiçbir partiye 
mensup olmadığını temin et· 

Diyordu. 
Çamaşırcı kadın, makasçı 

Kambremer'in çok elemli va

ziyeti karşısında kendinden 

geçmişti. Biraz diişü.1dü ve 

mesine rağmen, kabinedeki 
üyelerin hemen hepsi de San· 
kof hareketine yakından bağlı 
olan kimselerdir. Bu hareket 
ise, bir halk hareketi ve ayni 
zamanda da ilerde iktidar 

sonra: mevkiine geçecek olan bir kuv· 
- Kızcağız, sizi pek ziyade vet diye tahmin edilmektedir. 

sevdiği için, yaralan<lığınızı Bugünkü günde aded ba· 
işitince birdenbire .şaşırdı ve . 4kımından ne dereceyi bulduğu 
aklını başma toplayamadı. kestirilmezse de, Sankof ha· 
Fakat kızı kapıp kaçırdıkları, eketi, çiftçi komünist hare· 
halde biz burada beyhude keti yanında, Bulgaristan' daki 
sözlerle vakit geçmyoruz en büyük yığın hareketlerini 

haydi komiserin nezdinc gi- temsil etme~te ve bilhassa 
münevverler arasında yapılmış 

delim.. Burada kuru kuruya 
olması itibarile de büyük bir 

teessüf etmekte mana yoktur. ehemmiyet kazanmaktadır. 
Kambrcmer, kadının, ifade· Bundan dolayıdır ki~ yeni ka· 

sinde haklı olduğunu teslim bine bir kısım halkın itimadı-
ederek, derhal kendisile be· nı güven altına almış demek· 
raber evden çıktı gitti: tir. Şimdi asıl mes'ele, gelecek 

( Arkası var J seçimler için yapılacak olan 
hazırlıklarda, daha bir kısım 
halkı kazanabilecek tedbirler 
alınıp alınmıyacağı ve bu ted
birlerde 15eceriklilik gösterilip 
gösterilemiyeceğidir. 

Menemen A. Hukuk H. 

Menemenin Mermerli ma
hallesinde 39 numaralı hanede 
mukim Yako oğlu Yusef ve· 
kili Enver tarafından ayni 

mahallede mukim Yusef karısı 
Süzan aleyhine açılan boşanma 
davasından dolayı müddeia-

leyh namına çıkarılan daveti
yeye müddeialeyh Süzanın 
Avrupada bulunduğu ve ika· 
metgahının meçhul olduğu 

meşruhatı verilerek bila tebliğ 
iade edildiği görülmüş ve vaki 
talep üzerine müddeialeyh 
Süzana tebliğatın ilanen ya· 
pılmasına mahkemece karar 
verilmiş olduğundan ilan ta
rihinden itibaren bir ay zar· 
fında var ise itirazını bildir
mesi ve muhakeme günü 
olarak tayin edilen 14/9/936 
tarih ve saat 1 O da mahke
meye gelmesi veya bir vekil 
göndermesi aksi takdirde 
hakkında muhakemenin gıya· 
ben bakılacağı ilan olunur. 

Nasyonalistleri köylü unsur
larla, yani Sankofçıları çiftçi
lerle Giçef etrafında bir araya 
getirmek teşebbüsü, kat'i su
rette akim kalmış telakki edi
lebilir. 

Herhalde, yeni kabineden 
esaslı değişiklikler yapması 
beklenmez. Nede olsa, yeni 
kabine bugün hala yarı yarıya 
bir memur kabinesidir ki, 
ömrü geçici bir surette, ancak 
yeni seçimlere kadar sürse 
gerek. 

Ana yasa meselesi de hal· 
lcdilmişe benziyor. Esas teş· · 
kilatın rencide edildiği yahut 
büsbütün kaldırıldığı etrafın· 
daki hukuki münazaa da her 
ne kadar kati bir karara 
bağlanmış değilse de hüku
met, mevcud statülerle idare 
edilmek suretiyle pratik ba· 

kundan bu mes' ele de halle
. dilmiş demektir. 

Gazetelerdeki akisler de 
yeni bir ana yasaya 'lüzum ol
madığını .ispat etmektedir. 
Zaten Tırnova ana yasası, ye
ni vaziyete göre devleti idare 
edecek kadar lastiklidir. Bu 
ana yasa, bir parlamentonun 
mevcudiyetini- şart koşmakta, 
fakat partilerini ve hele elli 
tane partinin olması kaydını 
iler~ sürmemektedir. 

Halbuki bugünkü duruma uy· 
gun gelmesi için, değ·iştirilmesi 
zaruri olan seçim kanununa 
gelince vaziyet bambaşkadır. 
Bu değişiklikte, mesela sPçİm 
hakkının 25 yaşından itibaren 
başlaması tasavvur edilmekte· 
dir. Ne de olsa, yeni hükumet 

bu kadar hadise ve fasılalar· 

dan sonra, çok ağır vazifeler 

karşısındadır. 

Bütün bu vazifeler ise, çok. 
ağır bir mes'uliyete bağlıdır-

lar. Bu itibarla, Kral, mcm· 
leketin bütün politikacıları ile 
temas ederek seçimini milli· 
yetçi sağdan yapmış ve yur· 
dun iç politika hayatında ap· 
açık bir vaziyet almıştır. 

Nizami olduğu kadar hal· 
kın ve yüksek güdümün istek
lerine uygun bir seçim yapmak 
kolay birşey değildir; çünkü 
geçmişte yapılan hatalardan 
kaçınmak ve yeni bir kaosa 
sebebiyet verecek surette hür· 
riyetini tahdit etmeden yığını 
icabeden yola sokmak gerek· 
tir. 

Yeni bir ideoloji kurmak, 
hükumetle tedbirleri arasında 
temas temin etmek ve halkın, 
olmasa da devlette hüküm 
yürütülen, fakat devamlı bir 
surette hükumet idaresine im
kan bırakmıyan yardımını 
güvdn altına almk lazımdır. 

Bütün bu mlahazalardan 
dolayı, daha ilk bakışta Bul· 
garistan' daki kahine değişik

liğinin büyük bir e~emmiyeti 
vardır. 

kadar 200 milyona varması da 
muhtemeldir. 

Gelecek sene miidafaa m~s
rafımız daha fazla artacaktır. 

Lakin bu hususta bütün 
masraflara katlanmak lazımdır. 
Devlet adamları eğer akıllı 
iseler artık kokmağa başlıyan 
kollektif emniyetten pek az 
bahsetmelidirler. Ayni zaman
da milli müdafaa için yapıla
cak bütün masrafların sulh 
için bir sigorta qlduğu da 
anlaşılmalıdır .. Yalnız bu mas· 
rafların en büyük hedefi, ke~di 
ana vatan·ımızın emniyet ve 
müdafaasıdır. Son· buhran ya
bancı memleketlerde girişilen 
maceralardan değil, bizim da· 
hili emniyetimizin vaziyetinden 
doğdu. 

Akdeniz: 
Bizim muvasala yollarımızın 

emniyeti mes' elesi henüz hal· 
ledilmemiş bulunmaktadır.Eğer 
bir teh\ike noktasında toplan· 
ması lazımgelen sadece deniz 
kuvvetleri olacak olursa, mes
ele kolaydır. Fakat ayni yerde 
hava kuvvetlerinin de bulun· 
durulması İcab edince coğraf· 
ya şartları bakımından iş güç· 
leşir. 

Mes' ele harp gemilerinin 
tayyare bombalarından masun 
bulundurulmasından ve düş· 
man gemilerini kendi liman
larında mahpus bulundurmak· 
tan ibaret değildir. Deniz 
yollarında ve bilhassa Sicilya 
ile Trablus arasındaki dar 
geçitte harp ve ticaret 
gemilerimzin emniyetle gidip 
gelebilmededir. Biz, belki 
Habeşistan' ı kurtarabilirdik. 
Fakat Malta'yı kaybederdik. 
Baş mes'ele: 
Açık bir hakikattir ki, bu 

gün Akdeniz mes' elesi, 
bizim için baş mes'ele olmuş· 
tur. Burasını tamamile kendi 
hükmümüz altında bulundur· 
dukça, yurdumuzun hava ve 
denizinde kendimizi emniyette 
hissedeceğiz. 

Avusturya, birkaç yıl için
de Almanya'nın kolları arası· 

na düşecektir. Bizim birAvus· 
turya muvaffakiyeti için harba 
gireceğimizi düşünenlerin bu 
fikri artık bir realite olmak 
kıymetini kaybetmiştir. 

Avusturya'nın Alman'ların 

eline geçmesi, İngiliz halkının 
pek umurunda olmıyacaktır. 
Fakat Almanya, Romanya yo
lile Karadenize inecek olursa 
o zaman Çanakkale'ye hatır· 
lamosı, ve Akdeniz'deki fngi
liz meselesinin diplomasi yo
lile olmazsa silah kuvvetile 

Altmış yaşlarında bir adam 
on senedenberi bir tahta ku· 
lübe içinde_ yaşamaktadır ve 
herkes onu biraz meczup ola· 
rak tanır. 

Bir akşam, komşularından 
bir dikişçi kadına, elbiseleri· 
nin bazı yırtık yerlerini ya· 
matacrğını söylüyor ve ihtiyar 
kadının evine giriyor. 

Gece etraftakiler çığlık ses· 
lerine uyanıyorlar. Koşuşuyor· 
lar ve zavallı dikişçi kadını 
feci bir vaziyette buluyorlar. 

Gözleri yuva arından fırla· 
mış, kolları, bacakları kan 
içinde, vüci.ıdünü parça parça 
bir halde baygın yatmaktadır. 
Kadın hastahaneye kaldırı· 

lıyor. Vücudünün 700-800 
yerinden iğnelenmiş olduğu 

görülüyor. 
Deli caniye gelince; Adanı 

ortada yoktur. Aranmağa baş· 
lanıyor. Nihayet bir yerde 
yakalanıyor. 

Adam bundan altı sene 
evvel de karısını döverek öl· 
dürmüştü. Fakat ölüm kastı 
olmadığı için altı ay hapse 
mahkum edilmişt. 

ihtiyarın dikişçi 
öldürmek kastile 
muhakkak . 

kadını dıı 
iğnelediği 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesifle 

yakın ve elektrik tesisatın• 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen· 

ler gazetemiz idare memuru 

Hüsameddine müracaatları. __ 

düşünmesi lazım gelecektir. 
Almanya, bir hücuma maruz 

kalmadıkça Fransa'ya hücum 
t tmiyeceğine göre Dover b.o· 
ğazını hiçbir tehlike tehdıd 
etmemektedir. Kaldı ki böyle 
bir taarruz, Lokarna kuvvet· 
!erini karşısında bulacaktır. 

Bizim düşüneceğimiz ha"ıı 
kuvvetlerile teçhiz edilmiş bir 
deniz kuvvetidir. Ondan dola)'1 

milli müdafaa masraflarımız• 
arttırmak bir zaruret olmuştur· 
Bu vaziyet te bütün tehlike' 
lerile Akdenizde ğöze çare· 
maktadır. Onun için biz, bı.ı~. 
tün diplomasimizi ve bütün rntı' 
dafaa kuvvetlerimizi bu tehlike 
bölgesine biriktirmeliyiz. Gö· 

· · c1· ·ıc rünen şudur: Sızım ken ısı 
karada askeri bir ittifaka ha· 
zır olmadığımız gibi, FransB 
da Akdenizde l?izimle bir de
niz ittifakına hazır değildir. 

ltalgan durumu : 
ltalya, kendi dostluğu~tl 

pek pahalıya ile girişırıı: 
olduğu münasebetlerin pe~ 
manal!_olduğunda şiiphe yok/· 

halledilmesi lazım geleceğini 7Devamı 4 üncü sahife~ .. 
Karaburunlu hacı lbrahim ağB 
vakfı mütevelliliğinden: 
Seneliği 

700 
Vakfı 

Hacı lbrahim 
Mevkii 
Şamlı sokak 

Nevi 
otel 

No. 
58,60,60/1 
7 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı Ardıhan oteli narrıilC 
maruf otel ve miiştemilatmdan olan altında bir kahvehane ..,e 
dükk!n ile arkasında bir garai teslim tarihinden itibarc~ 
31/5/937 tarihine kadar olan icarı açık artırmaya konulrrıll6 
ise de bu müddet içinde istekti çıkmadığından ihalesi 24/7 /9'3 
cuma günü saat onbeşe kadar temdit edilmiştir. istekli ola.fi; 
ların ayni gün ve saatte vakıflar direktörlüğünde toplanac8 
komisyona muracaatlan ilan olunur. 
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(Ulusal Birlik) 
---------------------------------~ 

lllKAYE Hoıa giden Fedakarlık 1 , .............................. , ........ , 
M. Samara büyük bir te- çıkarma. Hem Ganston büyük 

cssürle: babasını görmedi bile .. 

N- V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. - Eyvah, dedi. Elli bin - Fakat veraset kanunu 

frank mukabilinde oğlumuz kat'i neticeler veren bir ka- DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
Gastonu reddetmeği kabul nundur. Çocuk mutlaka ced- "ANGORA., vapuru 20 
eden fettan kadın, bugün !erine çeker. temmuzda bekleniyor, 25 tem-
gene Gaston'la birlikte geziyor. Madam Samara omuzlarını muza kadar ANVERS, ROT-
ıMadam Samara da içini silkerek: TERDAM, HAMBURG ve 

çekti ve: - Adam sen de.. Bütün .BREMEN için yük alacaktır. 
- Zavallı çocuk! Dedi. bunlar masaldan ibarettir. Asıl "ACHAIA., vapuru 31 tem-

Bu oğlanı bu çirkin ve kötü mes' ele, Gastonun dedesinin muzda bekleniyor, HAM-
k d BURG ANVERS '-ten yük a ından nasıl kurtarmalı? servetine sahip olmasındadır. 
Acaba bu kadını hapst attı- - Şu halde? boşaltacaktır. 
rarnazmıyız? - Şu halde, bu kadın nez· "CHIOS,, vapuru 10 ağus-

- Heyhat... Artık Mokan dinde ikinci bir teşebbüste tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
Lesko devrinde bulunmuyoruz: bulunalım 1 kadar ANVERS, ROTTER-
? vakitler babalar oğullarını - Yani.. Yeniden bir elli DAM, HAMBURG ve BRE-
ıstedikleri gibi idare ederler. bin Frank daha feda edelim MEN için yük alacaktır. 
Çocuklarını baştan çıkaran değilmi? Halbuki birinci tecrübe AMERiKAN EXPORT LJNES 
tdınları da sürdürürlerdi. Fa- verdiği netice meydanda. Fakat "EXMISTER,, vapuru 31 

t şimdi.. Bu kadına karşı -cvlad hatırı bu. Mecburi bu- temmuzda bekleniyor, NEV-
hiçbir şey yapamayız. Hüs· na da katlanacağız. YORK için yük alacaktır. 
~an bulvarında ve muhteşem Ve ertesi gün M. Samara, 
ır dairede, en kibar bir ka· 

dı 'b elli bin franklık bir çeki ha-n gı i yaşıyor. 
b· -:-- Hiç şüphe yok ki, hep milen fettan kadını ziyeret etti, 
•zırn paralarımızla... ve her ayın birinci günü böyle 

b·-:- Sevgili karıcığım, sade bir çek vermeksuretlle yeni bir 
l(~zırn .. paralarımızla değil... uzlaşma elde etti. Fakat feda 1rnbılır kaç kişinin daha 
Paralarını soymaktadır. Fakat olunan mühim paralara mu-
0 kadar ustalıklı işini görü- kabil, M. Samara genç kadı
Yor ki hiçbir skandal çıkmıyor. 
d' Bundan başka kadın güzel
h ~ de. Herkes tarafından da 
S \lrmet!e muamele görüyor! 
. ~ vazıyet, tecrübesiz gençler 
ıçın ne kadar mühliktir bilsen .. 

- Bu afete karşı bir çare 
Yok rnu?. Bizden haksız olarak 
~ldığı 50 bin frank için mah-
erneye müracaat edemez mi· 

)'iz?. 

mn nezdinden çıkarken fazla 
bir ağırlık hissetmedi; bu, 
belki servet ve iradının çok
luğundan, belki de gönlünün 
heniiz kocamamış olmasından 
ileri geliyordu. 

* .... 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 1 

ağustosta bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL-
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATJON DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST .. motörü 28 
temmuzda bekleniyor, iSKEN
DERIYE için yük alacaktı. 

"DUNA" motörü danub 

Fratelli Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULGANUS,, vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER
DAM, HAMBURG liman1nrı 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem· 
muzda gelip l ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNiA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND.. motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSL01 GOTE-

,. ., 
i-,,. ... • ... -..: ..: • 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 

. . . .·-;. . .: :, .. ~- .. ~:~· ~ _. ~...:. 

ilaç ve tuvalet 

- •. .. ·. ;·,lıt . ' 

• : ... • _' • • • •' ._ • •• •• '> ~. : T • • • ."• • ~ -IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Sirkeli , 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'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. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzın • r 

E• 

1 

BURG ve ISKHNDINAVYA ,---••:.--------------• 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA,, vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.Ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

cıkardığı kumaşlar: 

'Sağlam 
Zarif 

k - Böyle düşünmiyeJim, bu 
dadın elli bin frangı bizden 
t olandırmadı ya.. Seninle 

Az vakit içinde M. Samara, 
evlad hatırı için her ay başın· 
da fedasına katlandığı parayı 
haftanın muayyen iki gününde 
genç ve güzel kadınla başba

şa çay içmek zevkile telafiye 
başladı; fakat zevcesine bu 
yeni uzlaşmadan hiç bahset· 
medi. Sevgili oğlunu, ayda 
elli bin frank ve haftanın iki 
gününde .baş-başa çay içmek 
sayesinde bu kadından kur· 

limanları için yük almak Üzere 
7 ağustosa doğru beklenil
mektedir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasina Ve ucuzdur 

•ınarnile mutabık· kaldıktan 
k•ld k 1 tan sonra, ona bu pa· 
rayı ben verdim. Elimizde 
serıed de yok. Değil mi? 

. - Her işde olduğu gibi bu 
1~de c.Je 'h 1 ·ı·x.· · .. d' ı ma cı ıliını goster-
ın1 ve bir sened almadan 

Paraları verdin! 

~ Böyle söyleme, karıcığım .. 
k dın beni büyük bir neza
f ct~e kabul etti. Vaziyetin 
ev alide müşkülatına rağmen 
~Uhavereyi nasıl tarif edeyim, 

en de bilmiyorum!· Mükem· 
ll'ıclen 'd · 
~ ı are ettı, ve maksa-
X:1 anlayınca esas itibarile 
il\ ston'u kendisinin de sev
t C~ckte olduğunu fakat Gas· 
b~~ un da kendisinden biran 
s~ c ayrılmak istemediğini 
0Ylcdi. .. 

tarmak yolunu bulmuş oldu!. 
M. Samara vicdanının bazı 

isyankar hallerine karşı, irade· 
sinin tam bir mağlubiyeti ile 
omuzlarını silkiyor ve: 

- Ne yapayım? Bütün bu 
fedakarlıklar bu kadına karşı 
meclubiyetten değil, fakat ... 
Sadece evlat halın, çocuğu· 
mu fettan bir kadından kur· 
tarmak içindir!. Diyordu. 

Ve.. Hakikaten çok hoş 
bir fedakarlık değilmi? 

Vedi Fikret 

ıak-Ah ... Ah!Bukadınmut- Alı· Rıza 
' şeytan azmanıdır! 

b' Madam Samara, bu fırsatla Mu·· ceuı·thanesı· 
ttt ttaı çekişmekten geri dur· 
adı, kocasına: 

ıı . -
1 

Hep kabahat senin .. Sc-
ırı o A 

Ribi ğ_lunu lnzı~ . olduğu 
terbıye etmedın kı .. dedi. 

(} ~ Yok.. Bunda haksızsın .. 
~J an benim terbiyemle de
o}du ba!~a sebeplerle böyle 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri • 
hakkında bir taahhüde giri-

müracaat edilmesi rica olunur. Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
Telefon: 2004/2005/2663 

şilmez.,. 

Birinci Kordon, • telefoon 
No. 2007 - 200g 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Cendcli Han Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 
purların isimleri üzerine deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
" GRODNO .. vapuru 25 

haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

"MARDINIAN" vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

Doktor 
Ali Agih 

ı Satış Yerleri 

1 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

Çocuk Hastalıkları • v l . ca_J_Jesinde F AHRı ı mütehassısı 1 Mımar n.ema ettın aa1 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 IKANDEMİR Oğlu 1 
Telefon 3452 •'-------------------~ 

t\ r · bılıyorsun ki baban son Satılık ve kiralık ·•e es· . k 
81tıd •nı adın ve kızlar ara· U 1 alacaktır. 
v a sefahat içinde verdi. CUZ eV er " LESBIAN " vapuru 15 
bi~'askct kanunu çok kuvvetli Park ve hastahane arasında Temmuzda LIVERPOOL ve .. ~ 

"DRAGO,. vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'tcn gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 

-da d~anundur, bizim oğlana Damlacık cadde-sinde 34 ve SWENSEA'dan gelip yük çı· .. .. ~ 
UŞecekti. 70/l numaralı evler gayet karacaktır. '::;. .... • iV n n 11' u , 

bu ....... Bırak bunları bir tarafa ucu?. fiatle satılık ve kiralıktır. DEUTSCHE LEVANTE-LINIE .,_.. / U'\. UJJ U .$. 

f .. 

Q o ll ıu ıı .ı 
t::_ "'•nı buldun sen de.. Zaten nak yanında Hacı ·sadu ilah randa HAMBURG, ve BRE- U /,> f ~ , _ . . l 
~o~ston sebebıle çok sıkılı· otelinde Bay Şcvket'c mü· MEN'den gelip yük çıkara- \'. AdiıdllrCJ~ D.o.. " •'<A ._! J 

~ hazin hatırayı uyandıracak Taliplerin öğleden sonra Ko- "SOFIA,, vapuru 25 Hazi- J\~ / _ ,.__, 
"""it ın; bir de bunu meydana r:acaatları. caktır. 

}i•; • ş h Tesiritabii,eşsizbirmüshildir.Okadarzara.rsızdırkigebelerekalk,~öbrekleri 
\lrjeD a aprahatsızve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlarbunu tavsıye ederler 



---- - ---- ------- - " 
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(Ulusal Birlik) 

... -
Şankay - Şek orduları Kanton 

şekrini de işgal ettiler 
Kanton Lkuvvetlerinin tekrar toplanması ihtimali kalmadı, kumandanlar kaçtılar. 

Japonya, Sibirya, Mançuri hududuna iki Fırka asker daha gönderdi. 
Şanghag 21 (Radyo)- Şanhay Şelan orduları, Kan- Kin Tav 21(Radgo)- Dün burada bir Japon daha öl-

ton'a girmişler ve derhal hükumet binasım zaptetmişler- dürülmüştür. Bu suretle öldürülen Japonların adedi üçe 
baliğ olmuştur. Bu gibi hadiselerin tekerrüründen ve 

dir. Hankong'ta zaptedilmiş olduğundan artık Kanton Japonga'nın müdahalesinden endişe edilmektedir. 
kuvvetlerinin toplanması ihtimali kalmamıştır. Kuman- 1 okgo 21 (Radyo)- Erk.ô.nıharbige, Sibirga - Mançiko 
danlar ve hükumet adamları firar etmişlerdir. hududuna iki fırka daha gönderilmesini emretmiştir. 

----:---Hııt ........... ---tı----..,.---
F i ı · s tin ihtilili de- Mısır-lngiliz görüşmeleri -·--· 

Vam edl.yOr Londra'dan ~eni talimat geldi. Nahas 
Paşa, Meclıste beyanatta bulunacak -·-Yahudi kolonilerine taarruz edildi. 

Birkac Arap öldürüldü. 
' Kudüs,20(Radyo) - Son48 taarruzlar dolayısile hükumet, 

saat zarfında araplar yahudi ko- bu borunun müdafaasına as· 
lonilerine bir takım taarruzlar- ker tahsis etmiştir. Bedeviler 
da bulunmuşlardır. Arab mu· de askerlere yardım etmek-

te, tayyareler etrafı tarassut 
taarrızlardan birçoğu öldürül- eylemektedirler. 

müştür. Hükumet memurları, lngiltere Müsteınlekat Nazırı 
Gazze'de nümayişçilerin silah- Londra'da bulunaQ Arap mu· 

larını müsadere etmişlerdir. 
Maveraişeria da, Hayfa'ya i er.& 
petrol borusuna vukubulan 

rahhaslarına sükun iade edil
meden müzakerelerde bulun· 
mıyacaklarını bildirmiştir. 

~~------·---·~·~·------~~~~ 
Dün geceki imza merasimi 

Tevfik Rüşdü Aras 
bir nutuk söyledi ------------Muahedeyi saat tam 22 de evvela Bulgar . mu-

Kahire, 20 (Radyo) - in- bugün lngiltere'nin cevabını 
giliz delegasyonu, Mısır hüku· tetkik edecek ve başvekil 

metile yapılan askeri müza· Nahas Paşa, bu mes' ele hak-
kereler hakkında Londra'dan kında meb'usan meclisinde 
talimat almıştır. Mısır heyeti, beyanatta bulunacaktır. 

~---------·--..... ~.-.----~-~~-
d i I kurultayı 

•• •• •• uçuncu 
-----.-.-----~~-

Kurultaya yeni üye kaydı, 
dünden itibaren bitti 

Istanbul 21 (Hususi)-Türk 

Dili üçüncü kurultayı 24Ağus· 

tosta Dolmabahçe sarayında 

toF lar.acakbr. 
Kurultay için yeni üye kay· 

dı bitmiştir. Yalnız geçen ku· 
rultayda bulunanlardan arzu 
edenler, 31 Ağustosa kadar 
müracaat etmek şartile bu 
kurultaya da iştirak edebile
ceklerdir. -------·-. ----------

Dantzig'te sükun hü-
küm sürmektedir. 

~-------.·-------~-~ rahhası imzaladı. Yugoslav murahhası Fakat Polonya'da Almanya 
son imzayı attığı zaman saat 22 yl 

12 dakika geçmiş bulunuyordu. J h• •• • J d d 
Montrö 21 (Radyo)- Boğazlar murahhası Pol Bonkur'a tevdi a ey ille numayJŞ er evam a .. 
konferansı mesaisini muvaffa- edildi. Paris, 21 (Radyo) - Ha· yapılmaktadır. Bugün, Baltık 
kıyetle bitirmiş ve yeni boğaz- Bundan sonra Hariciye Ve- riciye nazırı M. lvon Delboş denizinde. bir tayyare kazası 
lar muahedesi bu gece saat kilimiz Tevfik Rüştü Aras bir Sovyet sefiri M. Putemkin ile neticesinde ölen generalin 
24 te imzalanmıştır. nutuk söyliyerek dedi ki: Polonya sefirini kabul etmiş cenaze mera.;imi yapılacaktır. 

Türk delegasyonu, konfe- - Bugün, çok mühim ve · ·ve kendilerile Danlzig mesc- Reisicumhur Maiski merasimde 
manalı bir hadise · vukua gel- lesini görüşmüştür. hazır bulunacaktır. M. Bek 'in ransa iştirak eden devletler 

del~gasyonları şerefine Chillon 

şatosunda bir ziyafet ver

miş ve ziyafette murahhaslar

dan başka sefirler, matbuat 

mümessilleri, birçok davetli 

zevat hazır bulunmuştur. 

Şato, baştan başa elektirik

lerle donatılmış bulunuyordu. 

Ziyafet çok samimi bir hava 
iç.inde geçiyordu. At nalı şek

lindeki masalarda murahhas· 
lar, sefirler, gazeteciler, da-

vetliler yer almışlardı. 
Saat tam 22 de Türkiye 

hariciye vekilinin murahhas

lara hediye ettiği altın ka

lemler dağıtıldı ve müteaki· 

ben mukavelenameler, gene) 

sekreter tarafından imzaya ar

zedildi. 

Paris'te Fransız evrak hazi· 

nesinde hıfzedilecek olan mu

kavc;:lenameyi evvela Bulgar 

murahhası imzaladı . Bundan 

sonra sıra ile Fransız, İngiliz, 
Yunan, Japon, Romen, Türk 
Rus ve Yugoslav murahhasları 
imzalarınıattılar. Yugoslav dele-

gesi imzasını attığı zanıan,saat 

tam 22 yi 12 dakika geçiyordu. 
Genel sekreter, diğer nüsha
ları da murahhaslara imzalatb 
ve bu suretler kendilelerinc 
takdim edildi. 

Paris'te muhafaza edilecek 
olan mukavclename de Fransız 

miş bulunmaktadır. Birkaç Varşova, 21 (Radyo) de bu arada Dantzig hükumet 
dakika ev~el kaydettiğimiz Dantzig de sükun hüküm sür- ricalile temaslarda bulunması 
mcs'ud neticeye varabilmek mektedir. Bütün Polonya'da, muhtemeldir. Bugünkü cenaze 

için bir aya yakın bir zaman

danberi çalıŞmış bulunuyoruz. 
Rüşdü Aras sözlerine de· 

vam ederek: 
• - Bundan böyle dünyaya 

karşı şunu ilan edebiliriz ki, 

milletler; her türlü isteklerini 

uzlaşma emelile tahakkuk et· 

tirmck niyetinde bulunursa, 

en müşkül ınes'elelerin bile 

hallinin mümkün olduğu ve 
adilane maksatlarla yapılan 

teşebbüslerin muvaffakıyetle 
neticelendiği görülür. 

Hariciye vekilimiz 
sonra: 

bundan 

- Bizi anlamış bulunan 
sizlere Türk milleti namına 
teşekkür ederim. 

Demiş ve nutkuna nihayet 
vermiştir. 

. Tevfik Rüşdü Aras'ın derin 

bir alaka ile dinlenen nutku
nu diğer murahhasların söz
leri takip eylemiştir. 

Mukavelename imzalanırken 
ve murahhaslar nutuklarını 

söylerlerken birçok fotoğraf
çılar resimler almışlardır. 

Murahhaslar bugün memle
ketlerire hareket edeceklerdir. 

lstanbul, 20 ( Hususi ) -
Türk delegasyonu çarşamba 
günü fstanbul' da bulunacaktır. 

Almanya aleyhine nümayişler merasiminin, Lehistan lehine 
• bir takım tezahürler yapılma· 

Bir zafer daha sına vesile teşkil edeceği sa-

kazandık nılıyor. 

/Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 
Şu saatta hepimiz sevinç 

içinde Boğazlara akın etmiş 
olan Türk ordusunu gözleri· 
mızın önünde canlandın· 
yoruz. O ordu değilmidir 
ki, daha dün lnönü'nde, 
Sakarya' det, Domlupınar' da 
tarihin zor kaydettiği galibi
yetleri kazanmış ve bugün de 
elinde yalnız hak ve hakikat 
bayrağı olduğu halde o top· 
raklar üstünde atını oynat
mıştır. 

Bütüu ve bir olan Türkiye, 
milli davalarında tek bir pen· 
çc haline giren Türkiye Bü
yük Şefinin gösterdiği ışık· 
laı a doğru giderken daha 

pekçok güzel günler görecek 

v~ daha pekçok bayramlar 
kutlulıyacaktır. 

Yeni Türkiyenin bütün dün
ya içinde oynadığı rol gün
dengüne büyüyor. Büyük milli · 
ideallere doğru koşuyoruz. Bu 
idealler memleketimize daha 
çok saadetler getirecek, ulu· 
sumuz miJletlerarasında layık 
olduğu daha büyük mevkileri 
er·geç alacaktır. 

Ulusal Birlik 

--~-------------------İngiltere Habeşista-
nı kurtarabilirdi 

/Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede J 
tur. Bu yakınlaşma derhal 
Fransa'nın dikkatini çekmiş ve 
bu hükumet, milletler cemiyeti 
zecri tedbirleri kaldırdıktan 
sonra, artık, Akdeniz' deki 
karşılıklı yardım anlaşmasının 
lüzumu kalmadığını bildirmeğe 
mecbur olmuştur. İtalya ile 
Almanya arasında diplomatik 
fikir teatileri yapılırken f tal
yan'ların şarki Avrupa'daki 
Atman ihtiraslarına engel ol

mıyacakları vadedilmiş ve bu 
yolda bir pazarlığa girişilmiş 
olması ihtimalin dışıdda de
ğildir. 

Bundan dolayı İngilterenin 
Akdenizdc tek başına bütün 
hücumlara karşı koyacak de
recede kuvvetli bulunmasına 
lüzum ve ihtiyaç vardır. Bu 
da fazla zırhlı, fazla tayyare 
mes' elesi değil, fazla üsler 
mes'elesidir. 

Kahire'den ordumuzun çe· 
kilmesi bahs mevzu. olduğu 
şu günlerde Filistin stratejik 
bir anahtar halini almıştır. 

Büyük Tarihi Tefrika: 

Girid Ve Sivri Sakal 
Yunan Miralayı 

1312 - 13 Girid, Faciası sahneleri 
Yazan: F. Şemseddin Benlioğlu Tefrika No.( 2 

Girid'de isyan kaynaşıyor ve Avrrıpa 
devletleri harp içinde 

Bu beyanname, feci bir ha· 
kikatın, bir siyas-:t facıa:;ının 
tarihe geçen en kuvvetli vesi
kasıdır. Girid'de Osmanlı 
hükumetini temsil eden bir 
kuvvet vardı, fakat salahiyet 
sahibi değildi. Saraydan emir 
almak, o zamanki saray ida
resinin en esaslı idare şartı 
idi. Bulgar prensi F erdinand, 
"Şarki Rumeli" eyaletimizi 
işgal ettiği zaman da, alakadar 
vali ve kumandanlar, saraydan 
emir almadan iş görmek sala
hiyetine malik olmadıklarından 
emrivaki tam olarak vücuda 
gelmişti! Halbuki, Girid'de 
artık sarayın da iradesi hü
kümden düşmüş ve adanın 

mukadderatı saraydan ziyade 
yedi büyük devlet harp sefi
nelerinin amirallerine bıı akıl· 
mıştı! · 

Timoleon Vasos bu vazi· 
yelten istifade etti ve Pla
tanya 'dan Girid'e kolayca 
girdi ve yerleşti! Maamafih 
amiraller arasında da büyük 
bir heyecan husule geldi. 

* * * Fakat ... Asıl heyecan lstan· 
·bulda ve Avru ... a Payıtahtla
rında husule geldi: Harp bom· 
basını, Girid'de bir harp ifriti 
Sivri sakallı (deccal kıyafetli) 
bir Yunan miralayı elile ateş
lemişti . 

-2-
Hak anlaşılıyor, 

fakat ... 
Yakın şarkta harp muhak

katı; şark mes' elesi, korkunç 
bir yanar dağ gibi patlak 
vermişti. 

Geçen bahiste Yunanlıların 
propagandaya fevkalade ehem· 
miyet verdiklerini söylemiştim. 
Yunanlıların bu propaganda
larını Avrupada haklı göste
ren sebepler çoktu. Bunları 
da sıralıyorum: 
1- Osma.1lı hükumeti nıut

lakiyet ile idare olunur, hak 
ve adalet bir padişahın elin· 
de veya onun tayin ettiği bir 
vezirin keyfine tabi idi. Ka
nunsuz olarak yapılan işleri 
millet namına soruşturmak 

mümkün değildi. 
Osmanlı hükumeti vezirlt>r1 

de cahil, görğüsüz, her biri 
Suriye, Cebelidüruz, Arnavut· 
luktan gelmiş bir sürü ıns· 
ceraprestlerden mürekkepti. 
Bunların vatan, hak ve adaltt 
ile alakaları yoktu; bunlarııı 
bütün maksad ve hedefleri 
en çabuk bir şekilde en bii· 
xük . bir servete malik olmak 
icfü 

Bundan dolayı Avrupa Qs· 
mnalı hükumeti Rumlarını ve
ya diğer bir gayri müslüJll 
unsurunu mazluw gösterme~ 
pek kolaydır 

Avrupa'daki taassup zihni· 
yeti, yapılan mezalim -vars8' 
bunlar gayri Türk unsurlafll 
mensup vasıtaların yaptığııı1 

insafla gözönüne ald.rmıyacak 
kadar kökleşmiş idi. 

• ( Arkası var 1 
•tt-+---

Sporcularımız 
Berlin'e gittiler 

· Istanbul 21 (Husu;:,İ)- Ber· 
lin olimpiyatlerına iştirak ede· 
cek olan sporcularımızdan 4S 
kişilik bir kafile dün Ber
lin 'e hareket etmişlerdir. fut· 
bolculanmız da öbürgün Ber 
line gideceklerdir. ------------İtalyan askerleri 

dönüyorlar 
Cenova, 21 ( Radyo ) -

Atiantik vapuru Doğu Afrika· 

sından gelmiş ve motöritC 

edilmiş olan Trento kuvvetle· 

rini getirmiştir. Askerler şe· 

hirde bir geçit resmi yapmW 

!ar ve müteakiben Trento'y:ı 

hareket etmişlerdir. 

·---···----
lzmir hayranı 

yapıyor 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 

Burada valimiz de hazır 

bulunuyordu. Saat tam iki de, 

parti genel sekreteri ŞükrU 
Kaya'dan gelen telgrafı halkB 

okudu. Bu sırada halk, büyük 

tezahürata başladı. Muzika is· 
Bunun için de Arapları yatış· tiklal marşını çalıyordu. Bir 
tıracağız diye yahudileri gü-
cendirmemeliyiz. pare top atıldı. Bütün vapur 

ltalyan emperyalistlerin göz- lar düdük çaldı. İlbay bir 
leri en fazla Akdeniz'in şar- söylev vererek bu mes'ud ha· 
kındadır. Ve Almanya, bizim disenin kıymetini ve taribİ 
suallerimize cevap vermeden ehemmiyetini anlattı. 
ltaİya ile yapmak istediği Geç vakte kadar halkın: 
anlaşma da asıl meselenin _ Yaşasın Atatürk! 
orta Avrupa' da olmayıp bura· Avazeleri şehri çınlattı, 
larda olduğunu ve buralarda Dün gece şehrimizde ol· 
karşılıklı ihtirasların tatmini duğu gibi bütün Türkiye'de 
için elbirliği yapmasını iste· şenlik yapılmış ve mes'ud gÜ!? 
mesi muhtemeldir. kutlulanmıştır. 

Eğer biz Akdenizdeki deniz • •·••--
kuvvetlerimizi layık olduğu Bvlgaristan Akde-
derecedc kuvvellendiremiyecek • _:ı h . ( 
olursak, bir harbın önüne ge· nızae ma reç ısteyo 
çilemiye~ktir. ( Baştarafı 7 inci sahifede) 

Oradaki deniz ve hava ku- mahreç verilmesini istiyecek· 
vetlerimiz layık olduğu şekilde tir. Bulgar hükumeti, ayni ıs· 
kuvvetlendirilecek olursa o za- manda Nöyi muahedesinin de 
man bütün Avrupayı karıştı- tadilini talebedecek ve boğaz· 
racak bir harbın önüne g~- !arın tahkiminden sonra sul· 
miş, diplomasi tarikiyle Akde· garistan'ın silahlanması lüıu· 

nizde sulhü korumuş oluruz. munu ileri sürecekmiş. 


