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Baldvin l{abinesi 
::::;::::;::::~===========:3:=====~=================-~- :=...::==============~~~~~=-~-~, =· ~~-=-=-=-===-=-7-======================== L O Z A N Ingil\::ker· Hey'etimiz, bugün lstanbul 
Milletin şuurunda ve vicda
nında ebedi bir habradır. 

Bugün Lozan 
rn ua hede si nin 
Yıldönü1m Ü dür 
Türk yurdunun 

lllesud bir hatıra 
olarak ebediyen 
&aklayacağı ta
rihlerden biri de 
24 Temmuzdur. 

Şimdi, tek 
başına kalarak, 
bütün medeni 
dünya ile çar
pıştığımız o yıl
ları hatırlıyoruz. 
.. Hasta adam., 
denilen eski sal
tanatm etrafın
da emperyal!zm, 
aç kartal sürü-

leri halinde uçuşuyordu. Acı, karşı saflardaki bir yıgın 
Y~isli, korkunç bir devre ve millet murahhası ile müzake
tehlike içinde idik. Vatan reye girdi ve bundan da in
çiğneniyor, yokluk memleketi önündeki açık, temiz, yüksek 
&araıyordu. Baş olarak görü· alını ile çıktı. Harpte kazan
nen padişah ve saray da iha· mıştık, onun sulhunda da ne· 
ilet etmişti. Bunu, milletin, tice, gene zafer olmuştu. Lo
h.tnndan, temiz bir sabah zan~ Türk milletinin iktisadi 
durgunluğu içinde doğan gü- varlığını kemiren bütün kapti-

lasyonlan ortadan kaldmyor
lltşler gibi, Atatürk'ün doğuşu du. Artık dahili işlerimize 
takip etti. O en büyük Türk, müdahale edilmiyecekti. Aka
bu hasta sanılan varlıktaki liyetler mes'elesi bir karara 
derin yaşama aşkını, büyük bağlanmıştı. 
enerjiyi ve yurd sevgısını Muzaffer Türk vatanında, 
meydana çıkardı, onu, kendi ancak ve ancak Türk idaresi 
dehasının ateşi ile tutuştu- hakim ve nazım olacaktı. 
turdu. IBu birleşmeden bir Türkiye ne siyaset, ne de ik
~er doğdu ve vatan, üç tisat madrabazlığına sahne 
Yılı geÇen bir zamandan son· olacaktı. Dünyanın imzaladığı 
r,, yeniden cihan haritasıdaki bu şanlı vesikayı, tarih bo· 
rengini ve şeklini aldı. yunca nesillere tevdi eder
d .. Bu zaferi, ayni zamanda ken her nesil, Atatürk'ü ve 
~ Unyaya kabul ettirmek vardı. ismet lnönü'nü bir daha ana-. 

llıet in önü Lozan 'da tek cak, saygı ve hayranlıkla se· 
llıilletin murahhası olarak, lamlıyacaktır. ........... 
Dinarlı M~hmet, Cim 
Londosla güreşecek 

~ııcır[ı ile güreşmemek için Amerikadan 
Qçan Cim Londoa, bu aefer ne yapacak 

Din"'' lı Melımed 
lt~~n~an birkaç ay evvel 
~.:hnıze gelen, cihana un 

~ kıymetli pehlivanımız 
lı Mebmed, timdi Atina· 

r.'lllUlaakita,dır. 

Yunan gazetelerinin haber 
verdiğine göre, Dinarlı, bir za· 
manlar dünya şampiyonu olan 
Yunanlı pehlivan Cim Londos 
ile pazar günü Atina stadın
da güreşecektir. 

Dinar'lı, Amerika'da bulun-
duğu sıralarda Cim Londos'la 
bir kere güreşmiş ve hakemin 
taraf girane hareket etmesi 
neticesi olarak berabere kal
mıştı. Mehmed pehlivan, bu 
vaziyet karşısında Cim Lon· 
dos'a tekrar güreşmeği teklif 
etmiş ve fakat Yunan 'lı peh· 
livan bin dereden su getirerek 
bu teklifi kabul etmemiş, 
nihayet günün birinde Yuna
nista' a gitmişti. Pazar günü iki 
rakip arasında yapılacak olan 
bu maç, hiç şüphesiz ki çok 
alakalı olacakbr. Bakalım eğer 
miiabakayı idare edecek ha· 

••••• 
Marsa Matruh'tan 
çekiliyor. Muahede 

da merasimle karşılanacak 
bugünlerde imza

lanacak 

Rüştü Aras Belgrattan geçerken beyanatta bulu
narak, Montrö konferansı Balkan antantı 

Kahire 23 (A.A) - İki bin 
lngiliz askeri Marsa Matruh
daki barakaları terk ile Kahi
reyeye gelmişlerdir. 

için de bir zaferdir, dedi 

Yan resmi mahafil bin as· 
kerin daha Ağustos iptidasın
da Marsa Matruhu terkle ,Ka- · 
bireye ve Mısır' ın sair merkez
lerine yerleştirileceklerini ha-
ber veriyorlar. 

Kahire 24 (Hususi) - Mı
sır - lngiliz askeri anlaşması, 
bugünlerde imzalanacaktır. 
Londra'dan gelen emir üze
rinde tam bir mütabakat ha· 
hasıl olmuş ve hatta yeni as· 
keri muahede taslağı prafe 
bile edilmiştir. 

Belgrad, 24 ( Radyo ) -
Montrö'den dönen Türk de
legasyonu ve Türkiye hariciye 
nazın Tevfik Rüşdü Aras. 
dün semplon ekspresi ile Bel
grad' dan geçmiştir. Rüşdü 

Aras, istasyonda Yugoslavya 

başvekili namına hariciye müs

teşarı M. Martinaks, Romen, 

Yunan Bulgar sefirleri, Tür· 

kiye'nin Belgrad konsolosu 
ve Yugoslavya hariciye neza
reti tarafından selamlanmıştır. 

Rüştü Aras trenden inerek 

Hitler, tayyareci Lind
bergi kabul etti 

Amerikalı tayyareci, çocuğunun muhaf a
lzası için beraberinde iki de hafiye taşıyor 1 

Lindberg, karısı ve çocıılıı 
Berlin, 23 (Radyo) - Ok- M. Hitler, Amerikalı tay-

yanos' u ilk defa geçen meşhur yareciyi kabul ederek kendi

Amerika'lı tayyareci Lindberg, sile görüşmüştür. 
Lindberg, çocuğunun mu

karısı ve çocuğile birlikte dün bafazası için beraberinde iki 
lngiltere' den buraya gelmiştir. de hafiye taşımaktadır. 

------·~····· .... 
Çamaltt tuzlasında ye-
ni tesisat yapllacak 

1 --·-----~-Beton arme iakele yerine, havai hat ile 
nakliyat yapılması düşünülüyor 

Çamaltı tuzlasında vapurla- yanaşarak tuz yükliyecekleri 
nn doğrudan doğruya ambar- mükemmel ve büyük bir be
larına tuz yükliyecek tesisat tonarme iskele yapmak. 
yapılması için tetkiklere baş- 2 - iskele yerine havai 
lanmıştır. Haber aldığımıza tesisat vücude getirmek ve 
gör~ bu mühim iş için iki bu tesisatla tuz yığınlarından 
şekıl vardır: hava arabalarile alınacak ton-

1 - Çam~ltı tuzlası.oda va· larla tuzu, vapurların doğru-
purların ve dığer demz vası- dan d ğru b 1 o ya am ar arına 
talannm doğrudan doğruya k verme . 
kem bu defa dürüst hareket Her iki şekil de, modem 
ederse kim galip gelecek. bir tuz şehri olan Çamaltında 
Dinarlıya lzmir'liler namına ihtiyacı karşılayacak şekilde· 
muvaffakiyetler temenni ede- dir. Fakat henüz kat'i bir ka-

riz. ( Dntunı " ilnci ..ı.i/-1•) 

Aras, murahhas heyetimiz ikinci reisile görüşüyor 
M. Martinaks'la konuşmuş, lınız gayri askeri mıntaka iş· 
Yugoslavyanm Montrö konfe- gal edilmiştir. 15 Ağustostan 
ransında Türk Tezini müdafaa /Devamı 4 üncü sahifede 

~~~------------etmiş olmakla gösterdiği sa- BaJdvı•n kabı•• 
mimi dostluğa teşekkür etmiş 
ve : 

"- Montrö konferansında 
elde edilen netice; yalınız Tür-

kiye için değil, Balkan antantı 

için de bir zaferdir . ., demiştir. 
Hariciye Vekilimiz, trende 

kendisile görüşen Pravda ga
zetesi muhabirine de beyanat
ta bulunarak: 

- Memleketime memnun 
olarak dönüyorum. Müttefik
lerimiz, Montrö konferansında 
haklı taleblerimizi kabul et· 
mekle, Türkiye'ye karşı olan 
sempatilerini göstermişlerdir. 
Dostum Stoyadinoviç'in bana 
göndermek lütfünde bulundu
ğu tebrik telgrafına teşekkür 
ederim. 

"Yeni boğazlar mukavelena
mesi, 15 Ağustostan itibaren 
mevkii meriyete girecektir. 
Şimdilik, mukavelenameye ek
lenen protokol mucibince ya-

nesi çekile
cek mi? --···· .. ----Evvela Makdonald 

ile Say men istifa 
' edecekler miş 
Londra, 23 
( A.A) -
Star gaze· 
tesinin dip
lomasi mu· 
habiri M. 

Makdonald 
ile M. Say
men'in bu-

' günlerde is
tifa etme-

lerinin muh
temel ol
duğunu bil-

dirmektedir. 
/Devamı 4 üncü sahi/ede J 

l --(Ulusal Birlik) e Göre·-- ) 
·----11 Çocuklu bir iile 

Evelki gün, doğurmak istemiyen kadınlar hakkında bir fıkra 
yazmıştım. Dün Anadolu gazetesinde bir fotoğraf gördüm. 11 
çocuklu bir aile, hükumetten yardım istiyor. 

Sağ olsunlar, var olsunlar .. 11 çocuğun ne demek olduğunu 
iyice düşünmek gerektir. Millete 11 evlat verebilmek, her Türk 
ailesinin eremiyeceği bir saadet ve mazhariyettir .. Fakat şu da 
var ki, böyle fazla çocuklu aileleri, müteaddit şekillerle taltif 
etmek, faydalandırmak, bazı istisnaiyet ve haklara malik tut· 
mak lazımdır. Bilhassa fakir bir ailede, 11 çocuğun nasıl ge
çinebileceğini hesap etmek gerektir. 

Yiyecek, içecek, giyecek, tahsil, terbiye ve dahada neler ? 
Bunlar, hiç şüphesiz ki ancak yardımla tahakkuk edebilir. 

Bu yardımı yapacak müessese ise, bittabi devlettir. 
Çocuk doğumunu teşvik etmek için, çocuğu yaşatmak, yetiş

tirmek usullerinde de bir hareket lazımdır. 
11 tane çocuk sahibi olmuşsunuz. tasavvr edin ki, onlara ba· 

kamıyorsunuz, onları geçindiremiyorsunuz. Bu, ne Cemiyete, ne 
de o aileye fadadır. Bilakis zarar veren, ıstırap ve üzüntü ve· 
ren cihetleri vardır. Fotoğraflarını gördüğüm 11 çocuktan, 
hangisini okuttuk, hangisine baktık? o aileye ne kadar mü
kafat verdik ve ne kadar kolaylıklar gösterdik, bunu da dü
şünmek lizım ıelmez mi? 



Sahife 2 24 Temmuz 936 
1'i'ıt'a''.,;' . ~ . *.r,~':~·~1"·.:ı; -~" ........ ·.• ~.·,,: 
~- ..... _ ... :u:··.._ •• ,._..:..• • ~,.· rı.""'" ·"'•.! 

Nakili KAM/ ORAL 
178 

lngiltere, Fransa ile birlikte hareket etmezse 

-·---J Avrupa kıt'ası da harbın, 
A':rupa'da k.;'çÖnİ.İ e ge~mek kabil Olam·az 
sınema var . • • • 

iyedo , Vi- Bundan yirmibeş yıl önce, Şımdı Avrupa'da sorulan sual şudur: Ingil-
b 1936 yılında Avrupa'daki si- tere nasıl bir •~arar Verecek •• 

La Republique gazetesinde 
Pierre Brossolette yazıyor: 

a a 0 yazıha• nemaların sayısı 30,000 i A 
• I d• geçecektir, denmiş olsaydı, neticesini çıkaracaklar ve ar

tan bir hararetle ona yalnız 

kendi işlerile meşgul olmasını 
tavsiye edeceklerdir. 

Almanya'nın Polonya ve 
Avusturya ile imzalamış ol· 
duğu anlaşmalara benzer bir 
anlaşma imza etmeye davet 
edecekler ve Çekoslovakya 
ile Sovyet Rusya da kendi 
başlarının çaresine baksınlar, 
diyeceklerdir. 

e ne ge mış er ı.. buna hiç kimse inanmazdı. 
Bunlardan biri hadiseyi ğerlerinin ise bulunamadığını, Hakikaten, son tutulan ista-

dikkatle dinledikten sonra, mamafih hafta içinde kendisi- tistiklere göre, Avrupa kıta-
Tolbiyak hakkında Baba An- ne delail getireceğini bildir- sın da 33, 188 sinema vardır. 
ri'nin nazarı dikkatini celbet- mişti. Milletler Cemiyeti film ens-
.ııiş ve bu ada'llın her türlü Baba Anri, Tolbiyak'ın ne titüsü, arasıra çok enteresan 
f nalığı yapabilecek derecede suretle hareket edeceğini me- istatistikler neşretmektedir. Ge-
adi bir ruh taşıdığını, Osilvan rak ediyordu. . caba, varis çenlerde bu tertip istatistik-
ailesinin mirası mes'elesinin de diye kendisine başka bir adam )erinden birinde, tekmil kıta-
cinayette büyük bir rol oyna- mı getirecek, sahte vesaik )ardaki sinamaların sayısı tes-
mış bulunması ihtimalini söy- mi hazırlıyacaktı? bit edilmişti. 
lemiş ve demişti ki: işte, oda kapısının zili ça- Bu istatistiğe göre, Avrupa 

- Tolbiyak, lngiltere'den tındığı sıralarda, Baba Anri kıtasında 13 milyon (Tamamı 
bu mes'ele için ayrıldı. Ken- zihnen bunlarla meşgul bulu- tamamına 12,804,280) kişinin 
disinin ahvalini bu cihetten nuyordu. oturabileceği 33,188 sinama 
tetkik etmelidir. Ewel emirde Birdenbire yazıhanesinden ''ardır. 
Arbalet sokağında katledilen kalktı, ayaklarının ucuna ba- Dikkate değer olan bir şey 
kadının Osilvan ailesinden sarak kapıya kadar gitti. varsa, o da, en çok sinema 
olup olmadığını ve Tolbiya- Deliklerden birine gozunu binasının Almanya'da oluşu-
kın bu kadınla bir münase- yerleştirerek dışarı baktı, ka- dur. Almanya' da 5243, İngil-
beti bulunup bulunmadığını pıyı çalanlar, Piyedoş ile tere'de 5058, Fransa'da 4100 
tahkik etmelisiniz. Mezkur mi- Kambretner'den başkası de- sinema vardır. 
ras sahiplerinin Franrn'da ğildi. Sinema binalarının çokluğu 
oturdukları z&nnediliyorsa da, Baba Anri kapıyı açınca bakımından Almanya başta 
kat'i bir malumat yoktur. Siz Piyedoş eski bir dostu imiş bulunduğu halde, oturacak 
bu iz üzerinde yürümelisiniz. gibi kendisini selamladı ve yer bakımından İngiltere' den 

Baba Anri, üstadının bu makasçıyı takdim etti. Emek- sonra gelmektedir. 
sözlerini makul bulmuş ve tar hafiye, Ka nbremer'i tanı· 5243 Alman sinemasında 
planın birinci kısmını buna makta güç'ük çekmemişti. Zira 1,499,528 kişilik yer oı<luğu 
aöre tanzim eylemiş ve Hindli Piyedoş daha evvel bu ada- halde, 5058 İngiliz sinema-
Prens namından başka Laro- rnın eşkalini kendisine gayet sında 3,000,000 dan fazla 
ket sokağındaki daireyi kira- iyi tarif etmişti. Piyedoş, ya- yer vardır. 
lıyarak Yine baba ismini al- lınız birşeyde yanılmıştı. Ma- Bundan başka sinemaların 
mıştı . kasçının sakin bir adam oldu- büyüklükleri ile sayıları ara-
Piycdoş, bu daireyi hafiyelik ğunu söylemişti. Halbuki Kam- sında da büyiik farklar görül-

san'atının icabatına muvafık bremer, çok asabi görünüyordu; mektedir. Mesela Felemenk'in 
olarak tertip etmişti. Dairenin adeta yerinde duramaz bir 300 sineması olduğu halde, 
kapısı açıldığı zaman hiç gü- halde idi. Fakat çırağının bu 1,400,000 oturacak yer var 
rültü çıkarmadıgv ı gibi fevkal- d l ğ d "h 1 erece yanı aca ına a ı tima ki, hemen hemen Almanya'ya 
ade meharetle hazırlanmış de- . 'h . b. k 

vermıyor ve nagı anı ır va - yakındır. Fakat Avrupa'da 
liklerden, baba Anri'nin kapı 
k 1 anın zuhur etmiş olmasından öyle devletler var ki, on tane 

apa ı iken de dışarısını sey-
retmesi temin olunmuştu. Ye;- şüpheleniyordu. Nitekim, Piye- sinema binaları bile yoktur. 
)erde, gürültü çıkmasın diye doş kapıdan girerken kendi- Ezcümle Arnavutluk'ta8, Mona-
hasır döşeli idi. Pencereyi iki sine bir göz atmış ve "Ye~i ~ ko'da 7 ve Andora'da 1 si-
k 1 b . nema vardır". 
atı ır perde örtüyor, kapıya mühim, havadis var.,, Demek 

sağlam kilitler konmuş bulu- istediğini anlatmıştı. 
nuyordu . 

Piyedoş, oturur oturmaz 
Baba Anri dairesine girerek söze başladı ve: 

elektriği yaktığı zaman, digv er B 1 k b 
müstecirlerin gezmeğe gı"tmiş 
olduklarını görmüş ve sevin-
mişti. Derhal odasına çıkarak 
lambasını yaktı, koyu yeşil 
renkteki kolluklarını taktı 

' gözlerinin üzerine kadar endir-
diği bir kasketi başına geçirdi 
ve önüne birçok kağıtlar serdi. 
Ve bu mülakattan ne neticeler 
elde edilebileceğini düşünmeğe 
başladı. 

Piyedoş'un keşfetmiş olduğu 
bir emareden güzel netice
ler hasıl olacağı bir kaç günden 
beri ~mid edilmekte olduğun· 
dan, Baba Anri, İngiliz hafi
yesinin sozunu dinlediğine 
bayağı memnun oluyordu. 

Kömürcü ile karısı, maktu
lenin oda hizmetçisini ara
makta devam ediyorlardı. M. 
Holç ise, Osilvan ailesine 
mensup bir zatın Fransa'da 
bulunduğunu meydana çıkar
mağa muvaffak olduğunu ve 
bunu yakında kendisine tak
dim bile edeceğini Hind'li 
prense söylemişti. 

Baba Anri, Holç bu haberi 
getirdiği zaman, Osilvan aile
sinin Paris'te yalnız bir tek 
varisi mi var mış, diye sor
muş ve Holç ta cevabında, 
mezkur aile azasından olan 
1iğer varislerden bir kısmının 
vefat etmiş olduğunu ve di-

- u qnaca · ir mıras 

hakkında fikrinizi almak üzere 

bu arkadaşımı getireceğimi 

size söylemiş idim; M. Yine. 

Fakat şimdi delaleliniz yalnız 

miras meselesine münhasır 

kalmıyor. Arkadaşımın başına, 
hiç de beklenmedik bir hadise 
geldi. Mirasa sahip olacak 
kızı küçük Mart, meçhul kim
seler tarafmdan kaçırıldı. 

Baba Anri, Piyedoş'un bu 
sözleri karşısında titremekten 
kendini alamamıştı. Zira, bu 
hadisenin mühim neticeler do· 
ğuracağını derhal kestirmişti. 

Kambremer'e dönerek: 
- Rica ederim, hadiseyi 

bana izah ediniz müsyü dedi. 
Makasçı derhal anlatmağa 

başladı . 
- Size nasıl anlatayım? Ço
cuğum çalmalıdanberi aklım 

başımda değil, adetn deli ol
dum. Hatta çocuğumu bulmak 
hususunda bana yardım ede· 
bileceğiniz kanaatinde olma
saydım, verdiğim sözü tutmı
yacak, Piyedoşla buluşup bu
raya gelemiyecektim . 

Piyedoş da söze karıştı"': 
- Çok iyi ettiniz müsyü 

Kambremer, dedi. Çünkü M. 
Yine'nin bu gibi işlere de ba
kabileceğini size söylemiştim. 
Zannederim ki M .. Vine, benim 

'Sür'at yarışı başladı 
Almanya'nın saatte 38 mil

lik çok ser~ bir vapur hazır
ladığı haber veriliyor. Diğer 
taraftan lngiliz'ler ikinci bir 
Qucen Mary hazırlamakla 
meşguldür. İkinci Queen Mary 
daha küçük, fakat daha seri 
olacak. 

Bu suretle, Fransız'ların 
Normandie'lerini büyüklük 
itibarile geçtikleri halde sür' at 
itibarile geçmiyeceklerini gö
renler buna karar vermış 
olacaklrtr. 

Eski bir moda cıktı , 
Londra'da garip bir moda 

çıktı: 

On dokuzuncu asırda er· 
keklerin taktıkları geniş kanat
lı plastron kravatlar plajlarda
ki erkeklerin boyunlarında 

görülmeğe başlandı. 
Bu suretle hem eski bir 

moda yenileşti, hem de bu 
kravatları takanlara ara sıra 
rasgelindiği zaman artık gü
lünıniyecek. 

-----------------bu sözlerimi tekzip elmiyecek-
tir . 

- Evet, zannınız doğrudur. 

Ben ailelere müteallik her 
türlü işlerle meşgul olurum. 
Müracaatınızda isabet eyledi
nit. ..>iz yalnız vak' anın nasıl 
ceryan ettiğini bana anlatınız. 
Fakat ewela ben size bir su
al soracağım. 

- Arkası var • 

Alman - Avusturya uzlaş
masına karşı Fransız reaksi
yonu, umumiyetle oldukça 
sarihtir. 

Önceden mevcut bazı sam
pati veya antipatilerin dikte 
ettiği nüans farklarile, Fran
sız kamoyu, Almanya'nın anş
lus'tan ivaz geçmesinden em
niyet duymaktan fazla, içinde 
Avusturya, Macaristan ve bir 
dereceye kadar Polonya'nm 
ltalya ve Almanya ile birleşe
cekleri bir orta Avrupa blo
kunun teşekkülünden endişe
lenmektedir. Ve bundan şu 
tabii neticeyi çıkarmaktadır 
ki bu blokun teşekkülü diğer 
milletlerin insiyaki reaksiyon
larını harekete getirecektir. 

Bununla beraber, Fransanın 
idare edeceği siyasete lngil
tere'nin iştirak etmeci veya 
kayıtsız kalması takdirlerinde 
vaziyet birhirinden çok deği
şik olacaktır. 

Birinci kaz iyede - yani f n
giltere'nin yardımile - sulhu 
müdafaa sistemi, hem lçok 
kuvvetli olacak ve hem de 
bir karşı ittifak karakterine 
daha az malik olacaktır. Bu, 
<laha ziyade, milletler cemi
yeti çerçevesi içinde tasarlan
mış bir kollek-if emniyet sis
temi olarak kalacaktır. Ve bu 
iitbarla da kamoyun endişe
sını daha az tahrik adecck 
mahiyette olacaktır. Ayni za
manda yeni blokun azalann
dan birinin ilerde iltihakile 
sulh üzerinde dolaşan tehlike
nin azalması ümidi de baki 
kalabilecektir. 

İngilteresizse, bilakis, yalnız 
Fransa, Sovyet Rusya ve kü
çük anlaşmayı birleştiren bir 
sistemin teşekkülü, ister iste
mez, Avrupa'yı iki rakib bloka 
taksim etmek neticesine vara
caktır. Ve bu iki blok, ancak 
Almanya'nın doğrudan doğru

ya Ren'c tecavüzü halinde 
harekete gcçmcğe karar ver

miş olan bir İngilterc'nin gözü 
önünde kavgaya tutuşmağa 
hazır bir vaziyette bulunacak
lardır. Bu demektir ki yakın 
veya uzak bir istikbalde Av
rupa kıtasmda harp önüne 
geçilemez birşey olacaktır. 

Görüldüğü gibi, ingiltere
nin vaziyeti, bir kere daha, 
netice üzerinde kati tesiri 
haiz olacaktır. 

Fakat bu vaziyet (ne olabi
lir? 

lngiliz gazetelerinin hrnüz 
Viyana haberlerini tefsir et
miye vakit bulamamış olmala
nna rağmen Londra'da üç 
muhtelif temayül belirmek
tedir. 

Bir yandan, açık veya ka
palı, infirad tarafları yeni 
Avusturya - Alman uzlaşması
nı kendi tezlerini müdafaa 
için, vesile yapacaklardır: Al
manya ile doğrudan doğruya 
anlaşmış olan Avusturya için 
artık milletler arası garantile
rin mevzuu bahsolamıyacağını 
ileri sürerek, bundan, lngilte
renin Avrupa jandarması ol
maya daha az lüzum kaldığı 

Öte yandan cermanofil 
mahfillerde, anşlus'tan vaz 
geçmekle Almanya'nın sulhçu 
emellerinin samimiyetini ispat 
eden biiyuk bir delil vermiş 
olduğunu ve bu hareket karşı
sında Fransa ile lngiltere'nin 
ona güvenmemekte devam 
etmelerinin affedllmez bir şey 
olacağını söyliyeceklerdir. Ve 
memleketlerini bir kere daha 

Fakat bir başka yandar.d.ı, 
muhafazakar kamoyda, Alman· 
ya'ya karşı güvensizlik göste· 
renlerin, liberal ve işçi ka· 
moylar~a sulhun bölünmezli
ğine inanların hepsi, Fransa 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

--------~~--~~-·--...~------~--~-

Almanya, Heligoland'ı 
yeniden tahkim ediyor 

·-· Bu ada, A lmanya için şimal deniz inde 
bir Cebelüttarık'tır 

Almanya'nın Cebclüttarığı sa

yılan ve harp anında Şimal 

denizindeki üssünü teşkil etmiş 

olan Heligoland adasını ye

niden silahlandırıldığını İngi
lizce "Daily Express,, gazetesi 

yazmaktadır . 
Bu adanın tahkimatı ve li-

ale cevabı sadece şu olmuş· 

tur: 
- Hayır! Tahkimi memnu 

ada, hiç kimsenin müsaade· 

sile silahlandırılmamaktadır. 

Teftiş hakkı mevcut değildir· 

* • • 
Diğer taraftan dünkü pos• 

manındaki tesisat itilaf devlet

leri tarafından tahrip edilmişti. 

Versay muahedesi mucibince 
de yeniden tahkimi menedil
mişti. Fakat bu memnuniyetin 
tatbiki yolunda tertibat alın· 

ta ile gelen, "Daily Herald" 
"e 

gazetesi diplomatik muhabiri 

Almanyanın Ren mıntakasın· alt 
daki (sembolik) işgali hakiki ~il 
bir işgale çevirmek niyetinde G 

olduğunu - Londraya gelefl ba . 
mamıştı. haberlere dayanarak - yaı· 

Şimdi muhafazakar azadan 
biri, İngiliz Avam kamarasında 
lngiltere Hariciye müsteşarın
dan soruyor:: 

ı· maktadır. ıy 
Doğru malumat alması ge· ha 

reken mahafilden temin edil· Çe 

diğine göre, garnizonlar, hu· "e 
dudun Fransa tarafındaki gar ik; 
nizonlarla kıyas edilebilece~ g(i 

bir hale gelinceye kadar ku.,,. Ç·· 

- Almanya, bu adayı İngil
tere hükumetinin miisaadesile 
mi yeniden silahlandırıyor. 

Hariciye müsteşarının bu su- vetlendirilecektir. bı 
~~~~~~------.------~~~~~- ~ 

Karaalay, çetesini sırrı ~~ 
-~·-· 

Karılarına ve kocalarına ihanet edetı' 

leri öldüren çetenin reisi tutuldu 
Amerika'da (Kara Alay) is- ğıma göre-, birisini öldürmeğe 

minde bir çele türediğini ve karar vermişlerdi. Kocam 0 

karına, kocalarına ihanet eden- adamın nereden geçeceğiıı; 
!eri öldürdüğünü yazmıştık. biliyordu. Arkadaşı da nas• 

Bu gizli cemiyetin reisi bu öldüreceğini anlatıyordu . 
gün tutulmuş bulunuyor. Re· "Bunun üzerine dayanan111' 

isin karısı da, bunun üzerine dım, dolaptan fırladım: te 
cemiyetin bütün esrarını an- "- Bu'"tu··n l ki ıı1 la an attı arın 
}atmıştır. ~ 

Kadın ne dtgor ? duydum! Diye bağırdım. Si 
Ben de cemiyete aza olmuş· polise haber vereceğim.,, 

tum. Bana da zorla yemin et- "O zaman kocam ayaklar 

tirdiler. Kocam, cemiyete gir- ma kapandı. Saçımın bir te' 

diğindenberi evde bana ve line zarar gelmiyeceğini ye' 
çocuklarıma karşı olan hare- minlerle temin etti. Fakat iS' Ye 
ketini birdenbire değiştirmişti. rarım üzerine, cemiyetten r/ h~ 
Çok sert tabiatli bir adam kileceğini ve işe karışmıyac8 ~ 
olmuştu. ğını söyledi. .. ~ Çı 

Cemiyete girmiş olmakla (inandım. Fakat ertesi gtı11. 
beraber sırlarını henüz anlıya- arkadaşlarından biri geld.~ Ye 
mamıştım. Bunu anlamama Bana: (Sırrımızı faşeder~e~'ı Yı 
nihayet bir hadise sebep oldu: çocuklarınızı ölmüş bıhl'I 

Kocamla darılmış ve cemi· dedi. ,(" "" 
yellen aynlacağır.ıı söylemiş- "Bu hadiseden sonra \, b,ı 
tim. Bunun üzerine daha camdan da soğudum. Çocll 
fazla kızdığını gördüm. Kork- larımı aldım, kaçtım. f s~: 
tum, eve geldiğim zaman do- yapılan tehdit karşısında, 1 'ıı 
!aba saklandım. güne kadar kimseye bir~~ Y 

Arkamdan kocamla bir ar- açmadım. Yalnız bugün 
50~ 

kadaşı .8ddiler. Oda da ko- liyebiliyorum. Çünkü f(s~ 
nuşmağa başladılar. Ben do- Alayın reisi olan kocaın ~ 
laptan olan diliyordum. arkadaşları artık polisin pe 

,, Konuştuklarından anladı· çesinde.,, 

,, 

de 



r
~=~Sa_h_a~e~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(~Ulusal Bi~ik) 
,.... __ K_u_r_tu_l_u_ş_F_i ... dy•e•s•imm•,. I N· v. Fratelli Sper-
\ W. F. H. Van coVa A 
-----,..------!--·~ pur cen-r Bir Çin Hikayesi) Der Zee t 
"Yüzbin dağlar,, eteğinde ve 

deniz kenarında kain Kanton 
e~aletinin Luisas şehrinin ha
~1ıni yedinci sınıf Mandaren
b-tden Havan Kak cenapları 
ır sabah bahçesinde bir mek

tup buldu . Bu mektup; bir 
Vakitler Çin sahillerini barbar 
Avrupalılara karşı kahramanca 
~Üdafaa eden Hudanlar tara
kndan, yani bugün Çin'in en 
0rkunç ve gizli, zalim cemi

Yeti tarafından gönderilmişti. 
Mektupta yazılı olanlarda 

Şunlardı: 

k "Zulüm ve tamam, memle-

Tam sarayına girerken ihtiyar & c aSI 
bir dilenci kendisine bir mek- O. ROY AL NEERLANDAIS 
tup uzattı, Mazaran mektubu DEUTSCH LEVANTE LINIE KUMPANYASI 
okudu. Sadece omuzlarını "ANGORA,. vapur~ 20 "VULGANUS,, vapuru 13 
silkti ve: temmuzda bekleniyor, 25 tem- temmuzdan 18 temmuza kadar 

- Beyhude ısrar! Dedi. muza kadar ANVERS, ROT- limanımızda olup ANVERS, 
Ve .. Oğlunun elinden tuta- TERDAM, HAMBURG ve AMSTERDAM , ROTTER-

rak saraya girmek için yürü- BREMEN için yük alacaktır. DAM, HAMBURG limanları 
düğü vakit, oğlunun kaybol- "ACHAIA,. vapuru 31 tem- için yük alacaktır. 
duğunu hayret ve korku ile muzda bekleniyor, HAM- "CERES,. vapuru 27 tem· 
anladı! BURG ANVERS'ten yük muzda gelip 1 ağustosta 

*** boşaltacaktır. ANVERS , ROTTERDAM , 
Mandaren, kaybolan oğlunu "CHİOS,. vapuru lO ağus- AMSTERDAM ve HAMBURG 

bulmak içi.1 bütün askerini, tosta bekleniyor, 15 ağustosa limanları içirı yük alacaktır. 
polisini ve hafiyelerini her kadar ANVERS, ROTTER- SVENSKA ORIENT LINIEN 
tarafa saldırdı; yüzlerce ev DAM, HAMBURG ve BRE- "GOTLAND,, motörü 20 

BAŞDURAK 

Ham i uzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

ı çeşitleri satar. 

·~~~~~~~~~=~----· 

IZMIR 
Pamuk nsucatı 

eti tam manasile fakir dü
şür ·• I muş ve ancak senin kasa-

b~rını doldurmuştur. Halbuki 
li 

basıldı, binlerce kişi hapse MEN için yük alacaktır. temmuzda ROTTERDAM, 
atıldı, işkencelere maruz hıra- HAMBURG, COPENHAGE, Türk Anonim Şirketi 
kıldı. Fakat, hiçbir iz bulun- AMERiKAN EXPORT LINES DANTZIG, GDYNİA, GO-

8 ım kasamız bom-boştur. 
madı. " EXMISTER ,, vapuru 31 TEBURG, OSLO ve iSKAN- Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Beş uzun ve ıztıraplı günü, temmuzda bekleniyor, NEV- DINAVYA limanları için yük Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, .. Unun için ayın bundan sonra 
lJ .. 
.., çuncü doğuşunda ya bizzat 
e Yahut adamlarından biri va

sıta ·ı b 

beş uzun V'! kabuslu gece YORK için yük alacaktır. alacaktır. Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 

k
.b imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

ta ı etti, artık çeteyi bulmak SERViCE MARITIM "VASALAND,, motörü 30 

0
. sı e ize 40,000 Taeli Ta-

t 
ıng yolunun başına getirip 
esı· 

catına faiktır. 
ümitleri kalmadı; nihayet Man- ROUMAIN Temmuzda beklenmekte olup To. o. o o 2211 ve 3067 
daren hazretleri 30,000 daha BUGAREST yükünü tahliyeden sonra ~ ~ 

b ırn edecek ve hiç arkaya 

1 akmadan döneceksin! bu söy-
tael vererek çetenin arzusuna u DUROSTOR ,, vapuru 1 ROTTERDAM, HAMBURG, T k 
boyun eğdi! ilk emre göre ağustosta bekleniyor, KÖS- COPENHAGE, DANTZIG, e gra ayra 

edikl . . . d .. hareket ederek Taning yolunun TENCE, SULINA, GALATZ GDYNIA, OSLO, GOTE- fBm~~~E~~~mEDi 
başına gitti ve oraya paraya ve GALATZ aktarması BEL- BURG ve ISKHNDINAVYA . ,l'!liiı::::z:a:ımii:::m:liı::Rim&1:>1!'!lm:a&ıe~=-~·a:ısee1ı111:::m .. ____ ma:ı __ 

::~~:· •• ,a;;~~·dönd~'.ç bak- Şı~v:.~~X~!T~.~~ lima~~~~t~E ~~:,'~~~dır. lzmir Yün Mensucatı ' 
d' erımızı yapma ıgın tak-
l ır de en sevdiklerinden baş-
1Yarak b'·t·· A•l f d .., u un aı en e ra mı 
e sonunda seni de ketlede

ceıı.: 
~·l .,. 

s~:kıa, Mandaren cenapları 
d un ve rahatı pek seven bir 

~ amdır; fakat parayı herşey-

Sarayın merdivenlerine he- için yük alacaktır. ROUMAIN 
nüz ayak basarken kimin tara- "ALBA-JULYA,, vapuru 30 ru·· rk A şı·rketa·nı·n 
fmdan ve ne vakit getirildiği S. A. ROYAL HONGROISE ~emmuzda gelip 1 ağustosta 11 

en fazla sever. Kendi kendine: 
t - Kırk bin taeli vermek
,:~ İse, kırk bin köylüyü si
" altına almak daha doğru 

bilinmiyen müstatil bir sanduka DE NAVIGATION DANU- PiRE, MALTA, MARSILYA JiaJka nar kumaş fabrı•kaSI 
gördü: Mandaren sandığın BIENNE MARITIM ve BARSELONE hareket 
üzerine iğnelenen ve rüzgarla BUDAPEST edecektir. Tarafından mevsim dolayısile .Yeni 
sallanmakta olan bir kağıd "BUDAPEST,, motörü 28 Yolcu ve yük kabul alır .. 
gördü. temmuzda bekleniyor, İSKEN- lıandaki hareket tarihlerile çıkardığı kumaşlar: 

Kağıdı aldı • ve şunları DERİYE için yük alacaktı. navlonlardaki değişikliklerden Sagv lam 
okudu: "DUNA" motörü danub acente mcsuliyet kabul etmez. 

"Emrimizi yaptın, fakat çok limanları için yük almak Üzere Daha fazla tafsilat almak için Za rı·f 
geç .. Biz de vadımız mucibince 7 ağustosa doğru beklenil- İkinci Kordonda Tahmil ve 

e kolaydır! Dedi. 
aJtF.sasen, 40 bin kişiyi silah 
ın~~a almak güç bir iş de
G~ ': Bir parşamen kağıd 
b etıne Hakanın mühürünü 
aymak. ~afi idil 

oğlunu sana iade ediyoruz, mektedir. Tahliye binası arkasında FRA-
fakat iş işten geçtikten sonra .. ,, "Vapurların isimleri, gelme TELLi SPERCO acentasına Ve ucuzdur 

Sanduka açıldı, içinden bal- tarihleri ve navlun tarifeleri müracaat edilmesi rica olunur. ı· erdığı kararın mükemme- Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz ıyetin · d.. .. k IA 1 k h ı uşunere · sc am ı tan 
ate f Çed ın .tara ına geçerken, bah-

Ve e .. bır kılıç darbesile taze 
ık guzel bir Muz fidanını 

d d h 
Telefon: 2004/2005/2663 

mumun an a a sarı ve boy- hakkında bir taahhüde giri- a 

nunda mos-mor bir ip izi şilmez... Doktor 1 Satı r erı· 
bulunan genç bir ölü çıktı! Birinci Kordon, telefoon . 

Mandaren sevgili oğlunun No. 2007 _ 2008 Alı• Ag~L 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
•Ye b. ·ı· l ()'· ıçen sevgı ı oğ unu 

1'>0td'' 
cansız cesedi üzerine ağlıyarak itil 

Ç·· u. Ve çok memnun oldu; 
b,ll~ki.i bu hayrülhalefin ica
ll\ n a bir mücrim veya bir 
ik~suınu bir kılıç darbesile 
Y~kYe biçebileceğinde şüphe 

atıldı, çok büyük bir tees- Satılık ve kiralık 1 Çocuk Hastalıkları HALI T. A. Ş. 
sürle.. Ucuz evler 1 mütehassısı ' Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

- Ah .. Ah!. Diye bağırdı. tk· B l S k N t j 
Senin öleceğini bilseydim, hiç Park ve hastahane arasında ınciTe~~f:~ 0 ;J~2 o. 

68 KAN DEM R Oğlu 
o kadar parayı hainlere kap- Damlacık cadde-sinde 34 ve ------------ EmWWW '"'* W."*!i:WW:wıw ·M* 1 

lu. tırırmı idim!. 70/1 numaralı evler gayet 

"' ~Yı~ . ~irin~ci doğuşunda, 
Vedi Fikret 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

~et .kışılık hır asker kuvveti 
bi~~~ın takibine çıktı; .. fakat 
do~ ıt iz bulamadı. Ayın ikinci 
kişi Uşunda takip kuvveti 5000 
biç{e baliğ oldu; fakat gene 
~Gh~t . şey elde edilemedi. Ccndcli Han Birinci kor-
~un etın bitmek üzere oldu- don. Tel. 2443 

ucuz fiatle satılık v~ kiralıktır. 

Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket'c mü-
racaatları. 

• 
Ali Rıza 

tttl u. gören Mandarct Haz- Not: Vurul tarihleri ve va-
ı. erı ~· 1• • • purların isimleri üzerine deği- Mu··cellı.thanesı· '1laat' ?ız ı cemıyetın emrıne ki 

......._ ı (azım gördü: şikli erden mcsuliyct kabul 

tokt F'akat, dedi. 40 bin edilmez. 
ı Ut· 10 OOO T I THE ELLERMAN LINES L TD. 
0•tııa ' ' ae V('rscm " GRODNO ., vapuru 25 
tı t b n11? Ben de bu mikta-
Cde:· aamdan kolayca tahsil haziranda beklenmekte olup 

loırnı LONDRA, HUL için yiik 
OOo alacaktır. 

~erıe' r Taelciği koynuna •· MARDINIAN,, vapuru 27 
. Yelli Şoı~di, Sevgili ve kabili- haziranda beklenmekte olup 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

1ilbalık gh~nu yanına aldı, ka- LIVERPOOL ve GLASGOW 
Çıktı. bır maiyet ile yola için yük alacaktır. Kiralık ev 

Nih "DRAGO,, vapuru Temmuz Göztepede tramvay caddesine 
Yere ayet çetenin emrettiği ortalarında LONDRA, HUL k Vard 1 ya ın ve elektrik tesisatını 

l Yı bild·ı . ı ar, Mazaran para- ve ANVERS'tcn gelip yük tıl havi beş odalı kullanışlı bir 
N en yere koydu. çıkaracak ve ayni zamanda v e Yold d k ev kiralıktır. Tutmak istiyen-

l' tıe a, ne c ya ·ında LONDRA, ve HUL için yük 
bıı de U"'akla d b. · ler gazetemiz idare memuru e y k .. r a ır ınsarı alacaktır. 

h 0 ·tu " LESBIAN Hüsamer1dine müracaatları. 
!ll •vıaı:are · h . . ,, vapuru 15 _ 
it) llcibinccn b azretlcrı, cmır Temmuzda LIVERPOOL ve "SOFIA,. vapuru 25 Hazi- '~ // 

ecfe aşını geri çevir- SWENSEA' dan gelip yük çı· randa HAMBURG, ve BRE- 1 ,\ ' 
~~·~ebi boş fakat oğlu karacaktır. MEN' den gelip yük çıkara- j 1 ,/ f ._. ' --~ 

a olduğu halde döndü. DEUTSCHE LEVANTE-LINIE caktır. / '
1

• 

0 

..-ıııcıırCIOI D~r-ırco.-:ı J .. ·-:~--~=--;ı---...~~~~~~--~~----~"!-~l~------------------~~~~~~~~-llr1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler ., 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

londra görüşmelerinden sonra dün gece bir resmi tebliğ neşredildi 

A upa sulhunu ihlal edecek bloklar 
e iline meydan verilmiyecektir 

Almanya ve Italyanın davetile bir beŞier konferansi toplana
cak. Fakat bu konf eransin tarihi henüz tespit edilmemiştir. 

Londra 24 (Radyo) - Üç karnocular toplantısı kararile 3 - Konferansa Almanya ve Belçika başvekili Vanzcltand 
devlet murahhasları dün öğle- Almanya'ya verilen notayı ve ve halya'nın davet edilmesi ve bugün Londra'dan ayrılacak-
den evvel ve sonra olmak üzre Almanya'nm buna verdiği ce- Ren ıncs'elesinin görüşülerek lardır. 
iki toplantı yapmışlardır. vahı, Fransa'nın 8 Nisan ta- bir sureti hal bulun~~sl, Lokar- Londra 24 (Radyo)- Fran-

s b hk. t 1 t M B ld "hl" ht .. d . karno paktımn yerını tul 3 'n!~ h""k" . B 1 k f a a ı op an .ıya . a - rı ı mu ırasını goz en geçır- b" 
1 

.. ::: :.ı u umetı, eş er on eran· 
· · · " Vl d · l d' U" d l l h ıran aşmayı muzakere et-mek \ m nyaset etmış, og c en son- mış er ır ç ev et mura l as· B · sının Ağustos sonlarında top-
k. t ı d d F b ] k l · 1 d' 4 - eşler konferansında I . . I . ra ı op autı a a ransız aş arl şu arar arı vermış er ır: . . . l . . anmasını ıstemektedır. ngıl-

vckili M. Leon Blum hazır bu- 1 - Lokarno muahedesini ıkyı nfetıce er e!dlet.eldılıkncel;"kbu tere ise buna muhalif olup 

l 1 d 1 b 
on erans genış e ı ece a a a- . 

urmıuştur . imza etmiş o an ev etlerin ir dar diğer devletlerin de işti· konferansı~ . Ulusl~r ~o~yetesı 
Konferans dün gece aşağı- konferans halinde toplanmaları rakile büyük bir konferans assamblesınm Eylul ıçtımaın· 

daki resmi tebliği neşretmiş- 2 - Avrupa sulbünü ihlal halini alacak ve Avrupa mes- dan sonra ve Teşrinievvelde 
tir: edecek bloklara meydan ve- elelerini görüşecektir." toplanmasına taraftardırlar. Bu 

"Belçika, Fransa ve İngiltere rilmemesi için, devletlerin men· Londra 24 (Radyo)-·Fransa sebeple, Beşler konferansının 
hükumetleri murahhasları bu faatlerin~ uygun bir şekil bu- başvekili M. Leon Blum ile tarihi henüz tesbit edilmemiş-
gün toplanmışlar; 19 Mart Lo- lunması . Hariciye Nazm lvon Delboş tir . 

_____ ......... t ·t++-*411--.----
ispanya ihtilali 

Bir hafta da 20 bin 
kişi ölmüş .. 

Asi ordunun Madrid'e 28 kilometre 
mesafeye kadar sol!ulduğu bildiriliyor 
Paris 24 (Radyo) - İspanya- konsolosu, tebaasının muha-

daki ihtilal hareketi, dün de sara kaldığını, yagmacılık ve 
asiler lehine genişlemiştir. 35 yangınlar başlamış olduğunu 
eyaletten 25 i asilere geçmiş· bildirmiş, aç kalmak ihtimali 

tir. Bir hafta zarfında bütün mevcut bulunduğundan der· 

ispanya' da ölenlerin sayısı 20 hal yardım kuvveti gönderil-

kadar tahmin ediliyor. mesini istemiş ve hükumet 
Asi general Molla, erkanı kuvvetlerinin artık asayişi te· 

harbiyesi ile birlikte Pambc- mininden aciz oldukları ilave 
!onda bulunmaktadır. Havas eylemiştir. Madrid'deki Ame-
muhabirine beyanatında : rikan tebaası da konsolosha-

- Biz sür'atle hareket ede- nede toplanacaktır. 
rek, müşkül mevkiie düşmek General Franko,hala Malayı 
istemiyoruz. Ağır ağır ilerliye- düşürmek için lspanyol Fas'ın· 
ceğiz. Çünkü biz zaferden dan Elcezire'ye 500 kişilik 
eminiz. demiştir. bir kuvvet daha göndermiştir. 

Sevil radyosunun dün gece Tanca fevkalade komiserini 
yarısından sonra neşrettiği kabul eden general F ranko, 
bir haberde, asi ordunu Vei- gemiler limandan çıkmazsa 
laalit'ten geçerek Madrid'e 28 şehri bombardıman edeceğini 
Hlometre mesafeye geldiği tekrar söxlemiştir. 
bildirilmekte idi. Asiler, dün tayyarelerle ln-

Vaşington' dan bildirildiğine giliz harp gemilerini de bom-
göre de, Bilbao Amerika bardıman etmişlerdir. 

------·~·... ......... ---
Hey'etimiz 
Merasimle 
kat·şılanacak 

( Baştara/ı 1 İlıci sahifede) 
sonra, muahedenin diğer ah-
kamı da tatbik edilecektir." 

demiştir. Muhabirin: 
" - Yeni boğazlar mukave-

lenamesini ltalya da imzalı
} acak mı? 

Sualine Rüştü Aras şu ce
vnbı vermiştir: 

~ Bu hususta birşey söyli· 
yemem. Fakat ltalya'nın mu
kaveleyi imzalamasl, şüphesiz 
ki bizi çok memnun edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bu ayın sonunda toplana
rak yeni boğazlar muahedesini 
tasdik edecektir. Sovyet hü
kumeti de ayni gün, yeni mu
ahedeyi tasdik etmiş buluna
caktır . 

lstanbul 24 (Hususi muha
birimizden)- Montrö'den ay
rılan hey' eti murahhasamız bu 
gün şehrimize gelecektir. Ha· 
rıciye Vekilimiz ve delegeleri
miz parlak merasimle karşıla
ııacaklardLr. 

İngiltere, Fransa ile 
birlikte hareket 

etmezse 
/Başlara/ ı 2 inci sahi/ede J 

' gibi, takdir ediyorlar ki, Al· 
manya'ya ancak şifahi bir 
vaidde bulunmuştur: Ve bu 
hareketi sırf ltalya'ya yakın
laşmak ve bütün kuvvetini 
ş!mal - şark cephesine nakle· 
dt!bilınek için yapmıştır. 

Bu üç muhtelif kamoy ce
reyanı arasında taksime uğrı· 
yan İngiltere eninde sonunda 
neye karar verecektir? Ve 
hatta bir karar vermeye mu· 
vaffak olacak mıdır? 

Şu dakikada, Avrupa'da 
sorulan en büyük sual budur. 

Fransız hükumeti, her şey
den evvel bu noktanın aydın
lanmasına çalışmalı ve bunu 
yaparken de milli emniyetin 
mesuliyetini taşımasına rağ
men harpçl olmaya istidadlı 
bir ideolijiye kendini kaptır
mamağa gayret etmelidir. 
italya, bazı Alman hedeflerine 
karşı teminat almıştır. Onn, 
her şeye rağmen, kendi lara-
fınıızda muhafaza etmeğe ça· 
lışmak yersiz olmıyacaktlr. 

Den izde iki kadın 
boğulmadı 

Yalınız Kemalpaşa şosesi yakı 
nında bir kadın cesedi bulundu 

Dün şehrimizde epeyce he

yecan uyandıran bir dedikodu 

çıkmıştır. Bu dedikodu şu 

merkezde idi. 

"İnciraltı'nda banyo için de
nize giren bir kadın suların 
akıntısına kapılmış ve boğul· 
muştur. Kendisini kurtarmak 
istiyen diğer bir kadın rda 
yaklaşmış, fakat o da suların 
girdabında can vermiştir. 
Üçüncü bir kadın ayni şeyi 
yapmak istemiş, fakat kurta· 
rılmıştır . ., 

Bu dedikodu üzerine derhal 
tahkikat yaptık ve anladık ki, 
ne kadın boğulması vardır, 

nede fnciraltı'nda bir hadise .. 
Böyle, kadın ölmesi şeklinde 

yukubulmuş tek vak'a vardır 

ki onun da şekli başka ve 
şöyledir: 

Bornova'nın Kavaklı Dere 

köyü yakınlarında ve' Kemal 
paşa şosesi civarındaki funda
lıktan geçen bazı yolcular, bir 
kadın cesedi görmüşlerdir. 
yaşı epeyce geçkindir. Zabı

taya ve adliyeye haber veril
mesi üzerine derhal tetkikat 
ve tahkikata başlanmıştır. 

Cesedin üzerinde yara, be· 
re yoktur. Hüviyeti ve nasıl 
öldüğü meçhuldür. 

-----------... ·~·~·~·--... --~------
Asami indifaa başladı 

------1 ••Htl------
Ş iddetli bir tayfun 60 evi 

yıktı, 16 kişi öldü 
Tokyo, 23 (A.A) 1 Asami volkanı dün akşamdan beri ye

niden indifaa başlamıştır. Zararın yekunu ve telefat olup 
olmadığı henüz bilinmemektedir. 

Tokyo, 23 (A.A) - Dün Loochoo ve Kyushu adalarında 
şiddetli bir tayfun hüküm sürmüştür. Birçok gemiler harap 
olmuştur. Nagazaki' de altmış kadar ev yıkılmıştır. 16 kişi öl· 
müştür. Bir denjzaltı gemisi hasara uğramıştır. 

' 
Habeşistan da 
kaynaşa var 

Bütün tekziplere rağ 
men bazı hadiseler 

cereyan etmekte ol. 
duğu anlaşılıyor 
Roma 23 (A.A)- Müstem-

lckat Nezareti Adis·Ababa et
rafında bir takım muharebeler 
vukua gelmiş olduğuna dair 
çıkan şayialan tekzip etmek
tedir . 

Müstemlekat Nezareti tathir 
ameliyelerinin devam et· 
mekte olduğunu, İtalyan dev
riyelerinin Ras Seyyum Vt Ras 
Kassanın eski ordularının pe
rakende müfrezelerine tesadüf 
etmiş olmalarının muhtemel 
bulunduğunu ancak umum va· 

Anadolu 
Anadolu refikimiz bugün 

26 yaşına girmiştir. 25 yıldan 
beri tam bir memleket ve 
millet gazetesi olarak çalış· 
mış, muvaffak olmuş ve en 
kara günlerde Türk'ün ıstırap
larını terennüm etmiş olan 
arkadaşımızı samimiyetle kut· 
lular ve nıuvaffakiyetin deva· 
mını dileriz. 

------------~---------Çamaltı tuzlası 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ ede) 
rar verilmemiştir. 

Bu iki şekil üzerinde tet
kikler yaptmlacak ve tuzla 
için hangisinin 'daha faydalı, 
kullanışlı ve lüzumlu olduğu 
tesbit edilecek, ondan sonra 
karar alınarak keşif yapıla· 
caktır. 

ziyetin memnuniyete şayan ol· 
duğunu ilave etmektedir. 

Büyük Tarihi Tefrika: 

Girid Ve Sivri Sakal 
Yunan Miralayı ·--1312 - 13 Girid, faciası sahneleri 

Yazan: F. Şemseddin Benlioğlu Tefrika No.( 5 

Girid Rum'ları, istedikleri çapul ıJe 

zulmü yapamayız diye korkuyorlardı? 
Serkerdeler, Yunanistan' a ilti· 

hak için vtuz seneden beri 
dağ başında, orman ve dağ
ların mağaralarında ·osmanlı 

askerine kar.şı kıyam etmiş 

idiler. Bunun için birçok me
zalim irtikap etmiş ve birçok 
da ceza görmüş idiler! 

Şu halde?.. Neden Yunan 
askeri teşkilatı kabul etme
mek gibi garip bir arzu ve 
ısrar gösterdiler? 

Bu arzu ve ısrar, az kalsın 
serkerdelerle sivri-sakallı mi
ralay arasında şiddetli bir 
ihtilaf çıkmasına sebep olu
yordu. 

Nihayet, bu ısrarın manası 
ve hedefi anlaşılınca işler yo· 
luna girebildi: 

Serkerdeler, milli maksad 
takip ettiklerini iddia ederken, 
Türk Girid'lilerin servet ve 
mallarım yağma etmeği asıl 
mefkfıre ittihaz etmişlerdi 1 
Ve .. , Yunan ordusunun tan· 
zim ve resmi bir ordu oldu
ğunu, askeri teşkilat 
ve nizamlara tabi olurlarsa, 
yağmadan menedileceklerini 
sanmışlar ve çok korkmuş· 

lardl . 
Halbuki, Yunan ordusunun 

bir cüz'ü olarak Girid' e sev· 
kedilen 3000 kişi, Yunan or
dusunun en maceraprest, ni· 
zam ve kanun bilmez, yagma 
heveskarı serserilerden ibaret· 
til Bunlar Girid' deki Türkle
rin mal, servet ve Kadın ve 
kızlarını yagma için gelmişler
di. 

İlerideki bahislerde Yasos 
fırkasının Girid'de neler yap· 
tıklarım karilerimiz hayret ve 
ıztıraplarla göreceklerdir. Bu, 
cihan askerlik şeref ve haysi· 
yeti namına çok feci olan 
hakikat anlaşılınca, asiler 
askeri idareyi kabul ettiler. 
Vasos muntazam (il) kuvvet
leri de şekavet usullerini he
men tatbike koyuldular. 

Bu ahlak ve seciye davasl 
kolayca halledildikten sonra, 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

İzmirde Karşıyaka Reygan 
sokağında 32 no.lu evde otu· 
rur Mahmut kızı Mukaddes 
tarafından lzmirde Tilkilikte 
Kabasoğan sokağında 1 no.lu 
evde Selanikli kocası lsmail 
aleyhine açılan boşanma da-
vasının tahkikatı sırasında· 
müddeialeyhin ikametgahı meç· 
hul olmasına mebni ilanen 
yapılan davete icabet etmedi
ğinden hakkında gıyap kararı 
çık:ırılmasına ve bu gıyap ka· 
rarınında ilanen tebliğine ve 
muhakemenin 18/9/936 cuma 
günü saat 9 talikine karar 
verilmiş ve kararının bir sure
tininde mahkeme divanhane
sİ:le asılmıştır: Müddeialeyhin 
o günde ve saatta İzmir ikinci 
hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde hakkın· 
daki muhakemenin gıyaben 
görüleceği bu hususta şahitte 
dinleneceğinden tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

miralay Vasos, 2 adads 

kendisine göre, bir askeri ..,·e 

mülki bir teşkilat yapmak te
şebbüsünde bulundu. lkinel 
beyannamesi olan~ şu beyan· 
nameyi neşretti : 

Girid ahalisine 
Düveli muazzama asker "' 

kuvvetlerinin işgali hasebi!' 
kale ve istihkamlar müstesn' 
olmak üzere ada Yunan Kral 
namına işgal edilmiştir. Mes'ıı 
memnrların tayin ve nasbın• 
kadar her nahiyede muvakkat 
bir idare meclisi teşkil olunll' 
caktır. Bu meclisler ada işle 
rinin bir İntizam altında ted 
virine başlangıç olacağı gib 
ilerideki hareketlerimizi, ord~ 
kumandanlarile irtibat ve nııl' 
haberclcrimizi kolaylaştıracak 
lar ve imkanın müsaadesi nis 
betinde ahalinin ınenafiini dt 
himaye edeceklerdir. 

Bütün adanın idare meclisin 
teşkil etmek üzere her nabi· 
yeden mümkün olan bir sör 
atle bir aza (meb'us) s--çilmt' 
sini halktan rica ederiz. 

.. Ada idare meclislerinİf 
teşkilinden sonra, her meclı' 
azasının vazife ve salahiyetle
rini bildiren intihap mazbat• 
sını ve mebusun mensuP 
olduğu nahiyenin ve kendisi' 
nin ismini bize tebliğ edt 
cektir. 

"Yakında tebliğ edil ece~ 
olan bir beyanname husıısJ 
idare meclislerinin vazifeleri"' 
ve her meclisin salahiyet dt 
rece ve dairesini vazih surett' 
tayin edecektir. Şimdilik il~ 
iş ve masarifi bize aid olrn~ 
üzere muntazam posta teşkİ' 
Jatı tesisi, hristiyan ve isJa1'1 
ahalinin emlakinin tahribatlı~ 
muhafazası, cinayet ve çapaıl 
culuğun men'i için bir zabıt' 
heyeti teşkil edeceklerdir. ~ 

idare meclisleri ada ahV 
ve ihtiyaçları ve adanın şe~ 
hazırı, mevcud ihtilaflar ·i 
bunlardan çıkan hadisele' 
hakkında bize en seri vasıtl 
larla rapor vereceklerdir. 

idare meclisleri aı.ıl 
nın intihabı hususund' 
asırlardanberi felaket içinıf' 
kalarak şecaat ve casaretlt' 
rini her suretle ispat ed~ 
ada halkının hissiyatı vat~~ 
perveranlerine güvendiğif1l1 

beyan ederiz. 

( Arkası var V, 
Baldvin kabine•' 

edecek mi? l 
/ Baştaraf ı 1 inci sahifed1., 

M. Makdonald sıhhi vıJ 
yeti dolayısile vazifesini t ~' 
edecek, M. Saymen de baŞ , 
bir vazifeye tayin olunacak~P 

·nı 
Star gazetesi M. Bald~ı el' 

bu iki zatın istifasını mut t 
kip çekileceğini tahmin e 
mektedir. ~ 

Buna mukabil dün akşl~· 
Vestıninister koridorlarında e' 

Baldvin kralın taç giym.e 'j 
rasiminden sonra çekıle.J; 
ve o zaman kabinede fM' 
mikasta tadilat yapılacağı 
lenmekte idi. 


