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Bir Tanli Fabril~ası 

Irak kralı 
Bugün Bağdada varacak 

olan vekillerimizi kabul 
edecektir. 

Fiati (100) Para 

l(urduli 
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Heyeti vekile bu gece f ev kala- Frans8da kabine buhranı 

d b 
B. Kamil Şötan, kabineyi 

e İr içtima yapacaktır teşkile çalışıyor 
'tuncelinden dönen Başvekil, Akşam Ankarada bulunacak. [(, " . l h 'ik h . . . 

Dersim mıntakası için mühim kararlar alınacak. omunıst er~ a .cep e.s~ne ıstı· 
Ankara, 22 ( Hususi ) - Başvekil general ismet lnönü, bu renmiştir. nat edecek bır kabıneye lflmat re• 

lkşam Ankara' ya dönmüş bulunacaktır. Ankara, 22 (Hususi) - Başvekil ismet lnönünün avdetini yİ Verecekferİnı· bı.ld ·rd ·ı 
General ismet lr.önü, Tuncelinde tedip harekatına iştirak l l er 

tyliyen kıtaatımızı teftiş etmiş, Üçüncü ordu müfettişi general mnteakip, gece vekiller heyeti fevkalade bir içtima yapa-

leazım ve dördüncü umumi müfettiş general Abdullah ile gö· caktır. 
tiişmüş, izahat almıştır. Bu içtimada, general Jsmet lnönü Dersimdeki tetkikat neti· 

Başvekil, Tunceli halkı ile yakından temas etmiş, köylülerle cesini arkadaşlarına bildirecek ve ıslahat için alınması lazım 
lııun hasbihallerde bulunarak ihtiyaçlarını ve dileklerini öğ- gelen mühim tedbirler hakkında yeni kararlar verilecektir. ---------····+• ..... ·---~·-------KUTU DERESiNE KAR YAGDI 

Şeyh Seyid Rıza, teslim ol
mak için af ~olları arayor~ ·;_ 

-- ------
/(afifeler halinde dehalet .eden sergerdeler, muha-

saradaf bulunanlar açlıkla mücadele ediyorlar. 
ve dehalet etmişlerdir. 

Kuıuı.lcrel!İıtc eıgınnıı~ olan 
sergerdeler, açla~la miiradele t: l · 

wck.tedirler. Dün, uhauualm da
!ına \ 'C Kutudcrc ine mebzul nıik· 

tanla L.:ır yağnıışı ır. Yarı -;1 plak 
biı Yaziy~tte lıu!uuaıı a ilerin lıu· 

gün )arın ıaınnmen h'•Iİnı ol;ıcnk· 

hırı tahmin t><lilmcl..lcılır. 

ş,) lı Hızaııııı o~lu, Lı.ılı:ıc:ıııı 

Lır:ıkarak lt:sliııı olmak i.t,.ıni~. fa· 
kat lıulı:ı"ı nıü •ııııılc cııncıııİ •Iİr. 

Ru:ıı, ~iııııli l..Pııılisini ııf f..ıtirrı·ek 
Dehalet eden üç aşiret reisi yollıır aranıakıa ,e im f;ırtla drlıa · 

lstanbul, 22 ( Hususi ) - Şeylı Scyid Hızaııın ıtşirt'tinc mı·ıı· lt>I f'lını·k i~tı·mcktr.dir. Uer:1im ha · 
Der · 'd k" h kAt h kk da suh ınüselliıh sergnılt•lı~r.h·n lıirc;o· n·kaııııa artık lıitmi~ naı-Mrilı! 

sım e ı are a a ın . . 
fu 

1 
_ I . . ğu kafile kafile butlarııııı7.a ılııca bakılabilir. ma umat ge mışhr: • • • .., _____ _ 

Kıtaatımız bugün de temizle· A 1 l A k d 
~ ameliyesine denm etmiştir. m a o { o 11 a n mel s 1 - e· 

Y~~osl~vya nizde nümayiş yapacak 
Ptluhendıs ve 
llıimarlarımn 

kongresi 
Belgrad, 22 ( Radyo ) -

Yugoslavya Mühendis ve Mi-
laıar teşkilatının senelik top· 
1-rıtısı dün Sarayovada müna· 
ktlat nazırı B. Mehmet Sipa
honun bir nutkile başlamıştır. 
~•zır, mühendis ve mimarla· 
tın, kendisinin en iyi mesaı 
ltkadaşları olduğunu söyle
'-liştir. Kongre üç gün sure· 
tektir, 

--- ···---
Dümmerg bugün 

gömül~cek 
Paris 22 (Radyo) - Müte

~!fa sabık Reisicumhur Gaston 
b~rnmergin cenazesi, bugün 
Uyük merasinrle kaldmla

~ktır. Bütün Paris, milli ma· 
'nı yapacak ve bayraklar, 
r~8rni dairelerde yarıya indi
tı Ccektir. 

l Cenazeye iştirak edecek 
: •n resmi şahsiyetler için mu
'kkat tribünler inşa edil· 

-------------Cumhuriyetçi /er, Laypzigi torpillemedik· 
le~ini bildiriyorlar. Bilbao civa. 
rında şiddetli muharebeler oluyor 

--
Alman harp gemilerinden biri 

Londra, 22 (Radyo) - Al· birşey söyleyemiyeceğini ve 
man elçisi Von Ribentrop 1 lngilterenin buna razı olamaya· 
lngiltere hariciye nezaretine cağını beyan etmiştir. 
gelerek, Laypzig kruvazörünün Paris, 22 (Radyo) - Va· 
torpillenmesi münasebetile Al· lans hükumeti, kendi tahtel-
man do 1anmasınm lspaüya bahirlerinin bir müddettenberi 
sahillerinde bir nümayiş yapa· limanlarından çıkmadıklarını 
cağmı bildirmiştir. ve bu itibarla, Laypzig adın· 

Bay Eden, diğer devletlerin !daki Alman kruvazörünün 
fikirlerini almadan bu huıutta cumhuriyetçilere aid ıemiler 

Mareşal 
Çakmak 

Yunan ordusunun 
manevralarında 

bulunacak 

Mareşal Fevzi Çakmak 
lstanbul 22 (Hususi) - Yu· 

nan ordusunun büyük manev· 
ralan bugünlerde başlıyacak
tır. 

Büyük erkanıharbiye reisi 
mareşal Fevzi Çakmak, Yunan 
hükumetinin daveti uzerıne 
manevraları takip etmek için 
yakında bir harp gemisi ile 
Yunanistana gidecektir . --······--Alman pa

pasları 
Tevkif edildile 

Berlin, 22 (Radyo ) - Al· 
man papaslarmdan 8 kişi, 

nasyonal sosyalistler aleyhine 
çalıştıklarından yakalanarak 
tevkif edilmişlerdir. 

•• 
Papanin muhtırası 
Roma 22 (Radyo)- Dün Pa

panın riyasetinde vukubulan 
toplantı neticesinde general 
F rankoya bir muhtıra gönde· 
rilmiş, Bilbaodaki Papaslann 
affedilmesi istenilmiştir. 

tarafından torpillenmediii bil· 
dirilmiştir. 

Bilbao 22 (Radyo) - Bask 
kuvvetleri, şehrin doğu kısmına 
çekilmişlerdir. Buralarda şid· 

detli muharebeler bqlamııtır. 

Fransa Reisicumhuru bag Alber Lebrun 
~ Paris 22 (Radyo) -B. Leon sonra da Radikal Paıtisi li-
Blunı, mali projelerin ayan deri ve sabık Harbiye Nazırı 
tarafından red ed lmesini mu· B. Daladiye ile de görüşmüş 
teakip sabaha karşı saat 3 de ve müteakıben evine giderek 
reisicumhura istifasını ver· biraz istirahat etmiştir. 
miştir. Akşama doğru Hariciye Ne· 

B. Alber Lebrun, Leon zaretinc giden B. Kamil Şo· 
Blumun istifasını kabul etmiş tan, orada Alber Saro, sabık 

ve Paris civarında bir say· devlet Nazırı B. Pol Bonkur 
fiyede bulunan eski başvekil· ve Ayan meclisi maliye en.cü-
lerden Kamil Şutanı davet meni reisi B. Kapo ile uzun 
edert>k, kendisini yeni kabi- müddet görüşmıiştür. Bu top-
neyi teşkilc memur eylemiştir. lantıda, sabık Hariciye Nazırı 

B. Şotan, Eliza sarayından B. lvon Delbos ta ha2ır bu· 
<.!o}ruca B. Leon Blumun lunmuştur. 
evine gitmiş ve uzun müddet B. Kamil Şotan, bunu mü-
konuştuktan sonra, Ayan reisi teakıp, muhtelif partiler baş-
B. Jol Janene ile parl~mento kanlarile parlamento ve ayan 
reisi B. Heryoyu ziyaret etmiş meclisleri muhtelif encümenler 
ve onlarla da konuşmuştur. başkanlarını ziyaret etmiş ve 

B. Kamil Şotan, öğleden (),'""'"' 4 ııt ·ıi •nhif,,tlt> -

Kırıkkalede bir tank fcıh· 
ı·ikası ktırduk. 

Milli Müdafaa Vekili, teftişlerinden 
memnun ;olaraki Ankaraya döndü 

Ankara 22 (Hususi) - Dün 
Kayseri ve Kırıkkaledeki tef
tişlerini bitirerek şehrimize 
dönen Milli Müdafaa Vekili 
general Kazım Özalp, bu sc· 
yahatından ve askeri fabrika
larımızdaki tekamül ve faa
liyetinde.1 memnun olarak av· 
det etmiştir. 

Mitli Müdafaa Vekili, Kay· 
serideki tayyare fabrikamızı 
ve bu arada mensucat fabri
kasını gezmiş, Kırıkkalede de 
mühimmat fabrikalarını teftiş 
eylemiştir. Hükumetimizin yeni 
tesis eylediği tank fabrikasının 
son vaziyetini ve faaliyetini de 
gözden aeçirmittir. 
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Ciör __ _ 
.._, __ Kızın·ı Al 



. 
izırıir sicilli ti-
caret memurlu
fundan: 

(Ahmet ve Hakkı Saraçoğlu) 
ticaret unvanile hmirde Mimar 
~emalettin caddesinde 107 
rıumarada üzüm, zahire vesair 
!ballar üzerine ticaret ve ko
lbisyonculuk yapan işbu şir· 
~etin ticaret unvanı ve şirket 
lllukavtlenamesi •ticaret kanu-
.nu hükümlerine göre sicilin 
2030 numarasına kayt ve tes-
cil edildiği ilan olunur. 

İzr.ıir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

1: Mukavele. 
Bugün bin dokuz yüz otuı, 

Yedi y1lı Haziran ayının on 
dokuzuncu günüdü~ 

Türkiye cumhurluğu yasala
tına dayanan ve örneği tas
dikli aşağıdaki mühür ve im
lasını kullanan lzmir ikinci 
tıoteri Mehmet Emin Erener, 
Bahçeliler hanındaki dairemde 
\te işimin başında iken saat 
Onda yanıma gelen, adı ve 
&anı lzmirde lkiçeşmelikte Ulu 
Yol caddesinde 410 numaralı 
evde oturan Hasan lncekara 
\te lzmirde ikinci Süleymaniye 
llıahallesi Mısırlı caddesinde 
S4 no.lu evde oturan Hasan 
Oğlu Ahmet Ôzgirgin adlı 
şahitlerle belli olan lzmirde 
Mimar Kemalettin caddesinde 
107 numarada ticaret eden 
Manisanın Nişancı paşa ma· 
~ailesinden Ahmet Saraçoğlu 
ıle gene ayni yerde icrayı ti
caret eden kezalik Manisanın 
Nişancı paşa mahallesinden 
liakkı Saraçoğlu baştan aşağı 
tarafımdan yazılmak Üir.ere an
latacakları gibi bir şirket mu· 
kavelesi yapmaklığımı istediler 
Yasanın aradığı gibi kendile· 
tini ve şahitlerini ergin ve 
olgun gördüm. isteklerinin ne 
olduğunu sordum. Müttefikan 
benim ve şahitlerin yanında 
Söz aldılar ve dediler ki: 

Mukavele şartlarını şöyle 
tcsbit ettik: 

Madde 1 - Şirketin nevi 
kollektiftir. 

Madde 2 - Şirketin unva
nı: "AHMET VE HAKKI 
SARAÇOGLU" dur. 

Madde 3 - Şirketin mer
kezi: lzmir ve muamele mer· 
kezi lzmirde Mimar Kemalet
tin caddesinde 107 sayılı ma
iazadır. 

Madde 4 - Şirketi ilzam 
Ve taahhüt altına koyacak her 
türlü muamelat ve akıtlerde 
her bir şerik unvanı şirketle 
birlikte tek başlarına imza 
edebilirler. 

Madde 5 - Şirketin mev· 
ıuu: Üzüm, zahire ve sair em· 
tea üzerine ticaret ve komis· 
Yonculuktur. 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

Almanlar, Fransayı 
istila için yeni bir 
plan hazırlamışlar 
( BaştaraJı 2 inci sahifede) 

Bu kitapta de.niyor ki: .. & Co •. 
''Fransız noktaınazarına gore, . 

Belçikanın Şark hududundaki DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
tahkimat, Fransaya karşı bir G, M. B. H. 
taaıruz .harbi esnasında Al- Hamburg 
manian Hollanda arazisinden "ARKADIA" vapurn 12 Ha-
ilerlemeğe mecbur edecektir. ziranda beklenilmektedir. AN-

"Versailles muahedesile ih- VERS, ROTTERDAM, HAM~ 
das edilen vnziyette, bir Al· BURG ve BREMEN için yük 
man ist ilası muvzuubahis de· kabul eder. 
ğil, belki Hollandamn Mas· "CHIOS" vapuru Haziran 
triht vilayetinden doğru bir nihayette beklenilmektedir , 
Fransa ve Belçika hücumu HAMBURG ve BREMENden 
mevzuubahistir . ., 

Bu s:ıretle Almanya, müs-
takbel bir harbin m<'s'uliyetini 
Fransa üzerini! almak üzere 
harb planlarını kısmen ifşa 
etmiş oluyor. 

Bu Alman harb planının 

yük getirecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarmalı Seri seferler 

"EXETER" vapuru 18 Ha-
tamamiyet ve müessiriyetini, ziranda PIREden hareketle 
S. Erkner nam müstt>arını BOSTON ve NEVYORKa 
taşıyan eski erkanıharb, "Hit- gidecektir. 
lerin sulha karşı kurduğu fe. "EXCAMBION,, vapuru 2 
sad,. isimli bir kitabında an-
latmak tadır. Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV-

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"DRAGH ,, vapuru 15 Ha

ziranda LIVERPOOL ve 
SWENSEAdan gelerek yük 

YORK için yolcu ve yük ka· 
bul eder. 

"EXCHORDA" vapuru ~6 

Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV-
YORK için yolcu ve yük ka
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

çıkaracaktır. AMERICAN EXPORT LINES 
"GROONO,, vapuru 15 Ha- THE EXPORT STEAMSHIP 

ziranda LONDRA ve HULL· CORPORATION 
den gelerek yük çıkaracaktır. 

"GRODNO" vapuru 30 Ha· 

ziranda gelerek LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 
DEUTSHE ·LEVANTE-UNIE 

"EXIRIA" vapuru 14 Ha-
ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yiik 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"SOFIA"" vapuru 10 Ha
ziranda HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERSten gelerek 
yük çıkaracaktırr. "DUROSTOR" vapuru 27 

Tarih ve navlunlardaki deği· Haziranda beklenilmektedir. 
şikliklerden mes'uliyet kabul KôSTENCE, SULINA, KA-
edilmez. LAS için yük kabul eder. 

ren ondokuz Mart bin dokuz ve KALAStan aktarma şartile 
yüz otuz dokuz tarihine kadar umum TUNA limanları için 
devam etmek üzere iki senedir. yük kabul eder. 

Ancak müddetin hitamından JOHNSTON WARREN LINES 
üç ay evvel şeriklerden birisi LiMiTED • LIVERPOOL 
feshi ihbar etmedikçe şirket "EVIMORE" vapuru 27 Ha-
aytıi şetait altında daha iki ziranda beklenilmektedir. Ll· 
sene temdit edilmiş olacak VERPOOL ve ANVERSten 
ve her devre bu suretle devam hamule getirecektir. BURGAS, 
edecektir. VARNA, KÖSTENCE, SU-

Madde 9 - Şirketin mua· UNA, KALAS ve IBRAIL 
melatı umumiyesinde ve emri için yük kabul eder. 
tasfiye ve şürekanın münase-
betlerinde ticaret kanununun bu SOCIETE ROY ALE HONG-

baptaki hükümleri cari olacaktır. ROISE DANUBE MARITIME 
Akitler başka bir diyecek· "DUNA" vapuru 10 Tem-

leri olmadığını beyan ve ikrar muza doğru beklenilmektedir. 
etmeleri üzerine bu mukave- BELGRAD, NOVISAD, BU· 

Madde 6 - Şirketin ser
ınayesi: 15,000 Türk lirasından 
ibaret olup yedi bin beş yüz 
lirası Ahmet Saracoğlu ve ye· 
di bin beşyüz lirası da Hakkı 
Saracoğlu tarafından konul
ınuştur. 

le name resen tanzim ve hazır DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
olanlar yanında açıkça okun· LINZ ve VIY ANA için yük 
du. Meal ve münderecatının kabul eder. 
talep ve arzularına tamamen 
uygun olduğunu ikrar ve ka· 
bul ettikten sonra altını hepi
miz imza ettik ve mühürledik. 

Genel sayı 5727 Özel sayı6/29. 

DEN NORSKE MlDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS" vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. 

Madde 7 - Şirketin mua· 
llıtlatı umumiycsinden elde 
tdilecek kar veya muhtemel 
~ar yan yanya taksim olu
llacaktır. 

Madde 8 - Şirketin müd· 
cleti: ondokuz Mart bin dokuz 
>'iiz otuz yedi tarihinden itaba-

Bu mukavele suretinin dai· 
rede saklı 5699 genel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
yedi yılı Haziranın yirmi bi· 
rinci Pazartesi günü. 
lzmir ikinci noteri M. Emin 
Erener resmi mühürü ve imzası 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Jzmir'de Halkapınardıtdırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensq .. 
catına faiktır. 

Doktor Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu Ali Agah 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı· 
Ethamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·------

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında · 

Hamdi Nü~het Çançat 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~· 

9NC~ 
, ...,J 

·o~ U U; , ~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle 
.. sek olanlara bile Doktorlar bunu tavaÖ'e ederı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 22 Haziran 937 -1 HELEN VE PARİS 

Musulda vekillerimiz tezahüratla karşılandı 

Bugün Bağdada varacak olan vekiHerinıiz, Irak 

Truva Jıarbına sebep 
olan büyük aşk 
~~~ 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 
- -4-
Paris, kadın kalb ve ihtirasın! 

l{ralı taı~atından kabul edilecek. çok iyi anlamış bir delikanlı idı 
b l ----R~ A Tı.. kl . A l - Sarayınızda fazlaca kal-Suriyede beyanatta u unan uştu ras, ur erın, rap arı <lığımı ben de tahmin ed.iyo-

. ., • [ d •• .,. d .kl . . LJ d k . h Ad• l rum; bunun İçin benimde Türklestırmegı as a uşunme ı erını, cıatay a ı a ıse eıe memleketime dönmek zama· , ·ı • / "' l "' • • •• l d • nım gelmiştir ve size daha son verı mesı azım ge ecegını soy e ı.. fazla zahmet vermiş olmaktan 
fstanhul, 22 (Hususi )- Hariciye söyliyeıı B. Araıı; Arab ittihadının Buradan otomobille Musula gezmişler ve bu bahçede akşam kurtarmak istiyorum. Dedi. 

f 'k R dü ve istiklalinin tahakkukundan Tür· geçilmiş, orada da merasim yapıl· yemeğini yemişlerdir. Vekillerimiz Menelas: Vekilimiz Dr. B. Tev ı üş 

Aras, Suriyedcn geçerken Arab 5a· 
zetelerine beyanatta bulunmuştur. 

B. Rüşdü Arae, Hatay i~inin 

bu suretle halledilmesinden, Suri· 
yenin de memnun o]maııı İcab ede· 
ceğini; Ilatay ile ıskenderunun 

kıea bir zamanda imar edilecekle
rini söylenıiştir. 

Türklerin, Arabları Türkleştir· 
meği hatınna hile getirmediklerini 

ltalyanların in-1 
tikamı alınmış 

Roma, 22 (Radyo) - Bil

bao şehrininin sukutundan 

bahseden İtalyan gazeteleri, 

ltalyan kuvvetlerinin mağlup 

olduğu Kuvadül-Ahar muha· 

rebesinin intikamı alınmış ol· 

duğunu yazıyorlar. ___ _.. ...• 
Çekoslovakya kabi. 

nesi dün ~oplandı 
Prag 22 (Radyo) - Çekos

lovakya kabinesi, dün Milan 

Hodzanın riyasetinde toplan

mıştır. Bu içtimada, Milan 

Hodza, Bükreş seyahatı hak
kında izahatta bulunmuştur. 

--•+-• ....... -----
Fransa kabine 

buhranı 
-Baştarafı 1 inci sulıifede

yeni kabinenin teşkili etrafında 
görüşmüştür. 

Radikal ve Radikal sosyalist 
partilerinin fevkalade toplan· 
tılarında bulunan B. Kamil 
Şotan, müzakereleri sonuna 
kadar takip eylemiştir. 

Sosyalistler, yaptıkları top· 
lantıda, reisleri B. Leon Bluma 
tekrar itimad reyi vermişlerdir. 

B. Şotan, bütün grupların 
itimadına dayanan bir kabine 
teşkil etmeğe çalıştığından, 
henüz kat'i bir eetice elde 
edememiştir. 

Komünistler, halk cephesine 
istinad edecek bir kabineye 
itimad reyi vereceklerini va
deylemişler. 

İşçi partisi, yarın (bugün) 
fevkalade bir toplantı yaparak 
vaziyeti tetkik edeceklerdir. 
işçilerin lideri, bunun için Ce· 
nevreden gelmiştir. 

Paris, 22 ( Radyo ) - Bay 
Kamil Şutan, dün gece Eliza 
sarayına gitmiş ve kahine 
teşkilı hakkında muhtelif zevat 
ve partilerle yapmış olduğu 

temasların neticesini reisicum· 
bur Bay Lebruna bildirmiştir. 

Bay Leon, bugün tekrar 
partisini toplıyacak ve yeni 
kabineye iştirak etmek lazım 
geldiğini bildirecektir. 

Paris, 22 ( Radyo ) - Bay 
Leon Blum kabinesinin istifa
sından dolayı hasıl olan vazi· 
yet, elin devam etmektedir. 

kiyenin daha ziyade memnun ola· mıştır. Şehir, Türk-Irak bayrakla· sabahleyin Bağdada hareket et• - Bilakis Paris. Ben sen· 
cağını beyan etmi~ ve Bataydaki rile donatılmış, bdndo Türk-Irak Ilıişlerdir. den bilhrssa burada kalmak 
son hadiseleri mevzubahs ederek: istiklal marşJarmı çalmı~tır. BaJk, 

- Hataydaki hadiseler mana• Vekillerimizi sok.aklarda şiddetle 

sızdır. Bunlara son vermelidir. 
Demiştir. 

İstanbul, 22 (Hususi )-Hariciye 

Vekili B. Rüşdü Aras ile İktısad 
Vekili Celal Bayar Irak hududunda 
merasimle karşılanmışlardır. 

alkışlamışlardır. 

B. Aras ve Bayar, maiyetleri 
erkanı ile birlikte kendileri için 
hazırlanan konakta istirahat etmiş· 
ler ve ögle yemeğini yemişlerdir. 

Öğleden sonra belediye parkını 

Bağdad, 22 (Radyo) - Bu 

gün Bağdada gelecek olan 

Türkiye hariciye ve iktısad 
vekilleri, Irak kralı Gazievvel 

tarafından kabul edilecek· 
lerdir. ._._.. ............. --~~~ 

eşiktaşta ~ıkan ı 
büyük yangın 

--· 32 ev ve bir ihtiyar yandı. Açıkta kalan-
lara Kızılay çadır ve yiyecek veriyor 

lstanbul 22 (Hususi)- Evel- yangını güçlükle söndürebil-

ki gece Beşiktaşta Uzuncaova miştir. 200 aile açıkta kalmış· 

da büyük bir yangın olmuştur. tır. Kızılay, felaketzedelere ye-
32 ev yanmıştır. 70 lik bir mek ve çadır vermiştir. Yan· 

ihtiyar, alevler arasında kala· gının nasıl çıktığı öğrenileme· 
rak diri diri yanmıştır. itfaiye miştir. 

~~~~---........... ·~·~~ .. --~~~~~ 
Trabzon - ıran 

Transit yolu 
seferleri 

İslanbul 22 (Hususi)-Trab· 

zon-lran transit yolu merasimle 

açılmıştır. Bu hat için getir

tilen devlet otobüsleri ilk 

seferlerine başlamışlardır. 

acıldı. Otobüs 
' 
başladı 

Üçüncü umumi müfettiş B. 
Tahsin Uzer ile mülki ve 
askeri erkan açılma merasi
minde hazır bulunmuşlar ve 
ilk kalkan otobüsle Erzuruma 
kadar gitmişlerdir. 

~~~~----- ........ ·~·~·-oııı~ ..... ~~~~ 
Buca da feci bir 

hadise oldu 
Bucada Ortamekteb mu· 

hasebecisi B. Nuri, dün sabah 
Bucada geçirdiği bir kaza ne· 

ticesinde ölmüştür. B. Nuri, 
sabahleyin erkenden traş ol· 
mak üzere berber B. İbrahi· 
min dükkanına girmiştir. Ora
da sakallarını traş ettirdikten 
sonra kendisini traş eden kal
fanın ayrıldığı sırada masanın 
üzerine bıraktığı ustura yere 
düşmüş ve B. Nuri usturayı 
kaldırmak üzere eğilmiştfr. O 
sırada ayağı birdenbire kay
mış ve B. Nuri yere düşmüş 

ve usturanın keskin tarafı bo
ğazına rastlamış ve boğazını 
kesmiştir. Ağır surette yaralı 
olarak Memleket hastanesine 
kaldırılan B. Nuri, hastane 
kapısı önünde ölmüştür. Ha· 
dise tahkikatına müddeiumumi 
muavini B. Rüştü Uskent tn· 
rafından başlanmıştır. 

--•••-+------
Telef on şirketi 

fzmir ve havalisi Otomatik 
Telefon şirketinin hükumetçe 
1,200,000 liraya satın alınma· 
sına karar verildiğini yazmıştık. 
Hazırlanan satış mukavelesini 
imza etmek üzere Telefon şir
keti murahhası olarak B. Faik 

Protestanlar 
Londrada top. 

la nacaklar 
Belgrad 22 (Radyo)-Tem· 

muzun 12 25 arasında İngil-

terede Oksfortta protestan 

kongresi toplanacaktır. Bilu

mum protestan memleketler 
murahhasları, kongrede hazır 
bulunacaktır. 

---·~·--· .... --
Beynelmilel ha

va kongresi 
Londrada toplandı 

Londra 22 (Radyo) - Dün, 
23 devletin mümessilleri hazır 

olduğu halde beynelmilel bir 

hava kongresi akdedilmiş ve 

hava nakliyatı hakkında uzun 
müzakereler olmuştur. 

••• 
Varşovada 

Yahudi aleyhtarlığı 
Varşova, 22 (Radyo) - Bu· 

rada Yahudi aleyhtarlığı ye· 
niden başlamıştır. Birçok ma· 
ğazalar dün yağma edilmiş 
va kısmen de yakılmıştır. ---ve B. Rap, Ankarada bulun· 
maktadırlar. Bugünlerde Nafıa 
Vekaletinde satış mukavele· 
sini imza edeceklerdir. 

lngiltere 
Siyasal mahaf il 

hayret içinde 
Londra, 22 (Radyo) - Al· 

man hariciye nazırı Von No
rahtın buraya gelmekten sar· 
fmazar etmesi, bura siyasal 
mahafilinde fena tesir uyan
dırmıştır. 

Alakadar mahafil, hayretle· 
rini gizliyememektedirler. -.. '. 
Paris sergisinde 
Yugoslav ya pavyona 

Belgrad 22 (Radyo) - En· 
ternasyonal Paris sergisindeki 

Yugoslavya paviyonu bugün 

merasimle açılmıştır. Yugos· 

lavya namına Ticaret ve Sa

nayi Nazırı bay Virvaniç me· 

rasimde bulunmuş, bır nutuk 

irad etmiştir. Fransa Cumhu· 

rreisi bay Lebrun ile birçok 

Fransız erkanı merasimde ha· 

zır bulunmuş, irad edilen nu· 
tuklarda iki memleket arasın· 
daki samimi dostluk münase· 
batı zikrolunmuştur. .. ' .. 

Dünya gençliği harp 
ten harbe giriyor 
(Baş tarafı 2 inci sahifede) 

Kastil yamaçalarmda karşı· 
!aşan insanlar, kendilerine 
mantıki görünen neticeye ulaş· 
tılar: 

- ÔI, yahud öldür! 
Onlar dünyada onlar ıçın 

bunun ikisinden başka bir 
ihtimal ve akibet olmadığına 
kani bulunuyorlardı. Orada 

bulunmalarının sebebi o idi. 
Çarpışmak istiyorlardı; çünkü 
bunun aksi kendileri için ta· 
hammul edilir bir vaziyte 
değildi. 

Bu yol kendilerini ve dün· 
yayı nereye çıkaracaktı? Bu, 
ayrı bir mesele idi. 

Yaptıklarının doğruluğuna 
kani bulunuyorlardı. Bunu 
böyle düşünmekte devam da 
edeceklerdi. Bir tarafın doğru, 
bir tarafın yanlış olduğuna 
inandığı iki ideal vardı. Fakat 
artık bunları münakaşa etmek 
zamanı geçmişti. Habeşistanda 

olduğu gibi, kuvvetli olan ta· 
raf kazanacaktı. Yanlışlık, doğ
ruluk onu düşünmiyecekler. 
iki tarafın da kaybedenleri 

için rica edeceğim. 
Benim bulunmadığım sıra· 

larda zevcem Helen yalnız 
kalacak ve tabii çok sıkıla
caktır. Halbuki senin huzur 
ve arkadaşlığının onun bu sı· 
kıntılarıua - mümkün mertebe 
meydan vermiyecektir! Diye 
itiraz etti. 

Ve Paris; Men ela sın bu 
sözleri biter bitmez sarayın 
iç kısmlarına doğru yürüdü, 
gitti; bu suretle karı ve koca· 
yı şu ayrılık zamanında yalnız 

bırakmış oldu. 

-6-
Paris, biraz sarayda vakit 

geçirdikten sonra dışarı çıktı, 

biraz rıhtıma indi. 
Menelas, güzel hava fırsa· 

tını kaçırmamak için mümkün 
ola:ı bir acele ile gemilere 
binmiş ve hemen açık deniz· 
lere açılmıştı. 

Paris, Menelas uzak ve meç· 
hul diyarlrJra götürecek olan 
gemilerin sonuncusu da ufuk
larda kayboluncaya kadar 
sahilde kaldı. Buradan saraya 
döneceği yerde jimnazyuma 
geçti, uzun bir zaman ağır 
idmanlar yaptı. 

Paris, çelik adaleli bir genç
ti? En ağır idmanlar onun ne 
göğsünü biraz daha seri indi
rip kaldırıyor, nede vücudu
nun hareketlerine tesir yapı
yordu! 

İdmandan sonra, artık or
talık kararmağa başladığı bir 
sırada, Paris Menelasın sara
yında kendisine hasredilmiş 

ölenleri olmuştur. 
Habeş muharebesinin ilk 

günlerinde kıtaların ileri ha
reketlerde bulunduğu Gabat 
vadisinde bulundum. Harekat 
duraklawıştı ve İtalyanlar ölü· 
leri gömüyorlardı. 

Trijuek muharebesinden bir 

gün sonra altı hafta önce İtal
yanların önce zaptedip sonra 
terkettikleri bir ıssız köye 
gittim. Kasabanın bir kena
rında bırakılmış iki araba du· 
ruyordu. Bunların içinde ki· 
lım gı bi üst Uste yağılmış 
İtalyan ölüleri bulunuyordu. 
Bir taraftan da İtalyan topla
rı, düşmandan sağ kalanları 
öldürmek için devamlı surette 
ateş ediyordu. 

Zafer istikametini değiştir· 
mişti; fakat ölülerin verdiği 
ıstırap ger e ayni kalmıştı. 

Bir taraftakiler Faşizm uğ· 
runda, öte taraftakiler Komü· 
nizm yahut anarşizm uğrunda 
ölüyor, yahut öldürüyorlar. 
Bugünlerde insanlara harp et
mek arzusunu veren amiller 
bunlardır. 

Başka amiller de vardır. 
Amba Aradamda mahvolan 

olan daireye döndü. 
Paris, bu sarayda kocasın· 

dan ayrılmış bir kraliçe, genÇ 
ve güzel bir kadın mevcud 
olduğunu bilmiyormuş gibi, 
çok müstağni bir şekilde ha· 
reket ediyordu. Halbuki, H~· 
len kendisini akşam üzerinden 
beri ·birazda sabırsızlıkla· 
bekle'mekte idi. Hatta, görün· 
mediği için Parise kızıyordll 
bile. Helen, Parisin kendisini 
yalnız bırakmasını hiç iyi bul· 
mamakta ve bu hali öğrendiği 
vakit Menelasın çok kızaca· 
ğını sanmakta idi. 

Helenin iyice sinirlendiği 
bir sırada Parisin genç esir· 
ferinden birisi geldi, Hele~ 
Parisi kabul edip etmiyeceğinı 
sordu. 

Parisin bu suretle hareketi 
Kraliçenin hırs ve asabiyetini 
arttırmış idi. Parisi, Kraliçenin 
kendisine olan meylini -d~ha 
doğrusu genç erkeklere karşı 
olan tabii meylini· bir ihtiras 
haline getirmek için bu istiğ'· 

nalı hareket usulünü tercih et· 
mişti. 

, 

Helen bu mağlubiyetini ka· 
bul ve itiraf etmek istemedi. 
Parisin gönderdiği genç esiri 
hışım ve hiddetle geri iade 
etti ve .. Parisi görmek ihtiya· 
cında olmadığını bildirdi. 

Fakat Paris, her adımını he· 
sapla atan ve her adımından 
müsbet netice bekliyen genÇ. 
genç olduğu kadar mahir bir 
aşk mütehassisi idi . 

Kadın kalbini, kadın ihtira· 
sını çok iyi bileı.lçrden idi. 
Bunun için red ve iade edilen 
esirini tekrar Helene gönderdi 
ve cihanın ·en güzel kraliçesi· 
nin gösterdiği bu red ve is· 
tiğnadan çok müteessir oldu· 
ğunu bildirdi. 

Vaziyet bugün için bu ka· 
dardan ibaret kaldı. 

· Arkası r1ar • ~ 

Habeşler, kendi haklarını nıii' 
dafaa etmek için çarpışmışlar 
idi. Bunlar için harp, istila 
demekti. Onlar politik mana· 
sile istiklalin ne demek oldu· 
ğunu anlamıyacak ve beyaı 
adamın verdiği manada vatan· 

perverliği bilmiyecek kadar 
geri idiler. Bunlar toprakları 
aileleri ve evleri için çarpıştı• 
lar. Çünkü yabancılardan nef· 
ret ediyorlardı . Birçok insan· 
!ar bu gibi sebeplerle dövüş· 
müşlerdir ve daha da dövüşe· 
ceklerdir. 

Yüz binlerce İspanyolun bo· 
ğazlaşmasında da bundan daha 
kuvvetli sebeb yoktur. Mad· 
rid kapılarında dövüşen İsparı" 
yolla. da o şehirde buluna~ 
evlerini ve ailelerini koruı:n8 

için dövüşmektedirler. k 
Yurdu korumak, harbetı:ne 

ıçın bir sebebtir. Büyük·harbta 
biz, birçok insanları sav~Ş 
boyuna sürdük ki bunlar hıÇ 
de harbetmek istemiyorlar~1 • 
Onun gibi bugün İspanya.; 
da hiç harbetmek istemedı 
leri halde zorla harb boyu~~r· 
~rülmüş birçok askerler var 

Degli Heralltllfl 


