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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir • 

Tunçeli asileri 
Kahraman askerlerimiz 

önünde teslim çareleri 
·aramaktadırlar. 
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Laypzig l{ruvazörüne meçhul hiı· tah-
telhahirin taaruzu çol{ fena tesir yaptı 
Almanya, ani bir hareketle Londra müzakerelerine iş
irakten imtina etti, bir taarruz ihtimali çok kuvvetlidir 

Siyasi vaziyet, gerek Fransadaki kabine buhranı ve 
ile çok karanlık ve korkunçtur, ispanya umumi bir 

gerek ispanyadaki şekli 
harp doğuracaktır 

Londra, 22 (A.A) - Deyli 
telgraf gazetesinin diploma
ijk muhabiri bildiriyor : 

Evelki gece Londranm Al· 

Irak kralı vekillerimizi kabul 
ederek uzun müddet konuştu 

Bugün bir tebliğ çıkacaktır. Hariciye veki 
limiz Bağdattan sonra Tahrana gidecek 

lstanbul 23 (Hususi) - Ha· 
riciye ve lktisad vekillerimiz, 

' di.in Bağdada vasıl olmuşlar 

rana giderek şark misakını 

imzalayacak ve lktisad Veki

limiz, Bağdatta dört gün ka-

Bag Hitler 
llıi\n mahfellerinde söylendi· 

1rıc göre, lngiliz, Fransız, Al· 
. an ve ltalyan harp gemile· 
~ilden mürekkep bir filonun 
ıl>anya sularında nümayiş 
aPrnası ve Valansiya hüku· 
Devamı 4 ncıi &alıif P.de -

ve emsalsiz tezahüratla karşı· 
!anmışlardır. 

Irak kralı Gazievvel, vekil· 
!erimizi derhal kabul etmiş ve 
kendilerile uzun müddet ko· 
nuşmuştur. 

Irak hükumeti, dün gece 
Vekillerimiz şerefine mükellef 
bir ziyafet vermiş ve bu ziya
feti bir suvare takip eyle· 
miştir. 

Hariciye Vekilimiz B. Tev· 
f ık Rüşdü Aras, Irak Hariciye 
Nazırı B. Naci ile uzun müd Tevfik Rüştü Aras 
det konuşmuştur. 

Alakadarlar, bu konuşma- çıkması bekleniyor. 
lara büyük ehemmiyet veri- Hariciye Vekilimiz, Irak Ha-

yorlar. Bugün resmi bir tebliğ riciye veziri ile birlikte Tah· 
1 ........ . 

larak bazı iktisadi konuşma-

lardan sonra Kayseri yoluyle 

Ankaraya dönecektir. 

---- ··· -
Mançuri im

paratoru 
Sinir buhranile pen. 

çeleşiyor 
Paris, 23 (Radyo) - Man· 

çuri imparatoru, had bir dev· 

reye dahil olan sinir buhranile 

mücadele etmektedir. lmpara· 
torun yakınlan kendisini yalnız 
bırakmatan sakınıyorlar. 

Amerika boğası Yeni dünyada grev gai-
·-·-- lesi gittikçe büyüyoı· Türk Pehlivanlarile lzmirde 

güreş yapacak.tır Dört bin ki~ilik · ;;keri kuvvet 
bizim pehlivanlara meydan Y 

Amerika boğası 
~u adam "Amerika buğas1,, 
~llilnıektedir; fakat hakiki 
1)-ıj Coe Bül Komaydır. Ve 
~&leğide pehlivanlıkhr. Coe, 
tlt ll~ey Zibisko adlı diğer bir 
~ıvanla şehrimize gelmişiir. 
~ aksatları, dünya 'pehlivan· 
~sahasında en ön safı işgal 
\il Türk pehlivanlariyle te

•tır. 

Yini bu iki ecnebi pehlivan 

okumaktadırlar. grevcilerin silahlarını top-
Şu hale göre bugünlerde 1 v t bb •• tt• 

çok heyecanlı güreşlere mü- amaga eşe us e 1 
şahid olacağız, demektedir. 

- --.... ··---
Amerika 

Rençberler için bü. 
yük tahsisat ayırdı 

Vaşington 23 (Radyo)- A· 

merika ayanı, rençberlerle 

muhtaç hal.ka muavenet için 

200 milyon dolarlık tahsisat 

kabul eylemiştir. --····---Ceymis Primo 
Kruvazöründ~ ölen

ler pek çok 
Londra, 22 (A.A) - Deyli 

Telgrafın Cebelüttarıktan öğ· 
rendiğine göre, Karnajene li· 
manında lspanyol Ceymis Pri· 
mo kruvazöründe vukubulan 
infilaktan 170 kişi ölmüş ve 
200 kiti de yaralanmışlar. 

Amerika senatosu 
Nevyork 23 (Radyo)- Grevci grevin devamı halinde sendika 

maden amelesi, iş tutmamakta larla alakası olmıyan amele 
ısrar ediyor. alarak müesseselerini açacak· 

Kapitalistler, reisicumhur }arını bildirmişlerdir. 

bay Ruzvelte müracaat ederek Hükumet, böyle bir vuiyet 

Hatay Mektubu: 

Hey'et iskenderunda te
zahüratla karşılandı 

••• 
80 lik bir ihtiyar heyet azasından birine: 

Eğil gözlerine bakayım bu gözler 
Atatürkü gördüler. demiştir. 

lskenderundan bir görünüş 
lskenderun, 19 (Hususi) - saksenlik bir ihtiyar, hey'et 

Hatayı isttklale kavuşturan azasından birinin önüne geç· 
büyük şef Ata'ürke, Hataylı- miş ve: 
ların minnet ve şükranlanm _ Eğil gözlerine bakayım .. 
sunmak üzere lstanbula giden 

Bu gözler onu, Atatürkü gör· 
hey'et, buraya dönmüştür. 

Hey'etin geleceği gün ev· düler, değil mi?. 
velce bilindiği içill, civar köy· Diye haykırmıştır. 
lerden de toplanan binlerce Hatayda istiklal bayramı ha· 
halk, rıhtımda kendilerini kar· zırlıklan hummalı bir faali-
şılamışlardır. Yolları dolduran yelle devam etmektedir. Son 
genç, ihtiyar; çoluk-çocuk, ulu günlerde ufak-tefek bazı hadi
önderin sevgi ve muhabbet selerden başka esaslı birşey 

dolu selamlarını hey'et azala- olmamıştır. Bununla beraber 
rının ağzından dinlemışlerdir. Vatani tahrikcilerin için-için 

Hey'ot belediye dairesine faaliyette olduğu hissedilmek-
giderken, yolu tutmuş olan tedir. ------·-·---------
P ol onyada · Yahu· 

di aleyhtarhğı 
~--~·~---~-~~ 

iki havra ve müteaddid 
mağazalar yağma edildi 

Varşova, 23 (Radyo) - Çentonova havalisindeki halk, ya· 
hudiler aleyhine yeniden nümayişler yapmışlardır. iki havra 
ile müteaddid mağazaralara hücum ederek yagmalarda bu· 
lunm uşlardır. 

Zabıta, mütecavizlerin bir kısmını f yakalamış ve adliyeye 
vermiştir. 

karşısında büyük hadiseler 
çıkması ihtimalini nazarı dik
kate alarak kapitalistlerin bu 
müracaatı reddeylemiştir. 

Kapitalistler, hükumetin ver· 
diği cevaba ehemmiyet ver· 
memiş ve vaziyet, bu yüzden 
çok gerginleımiştir. 

Dahiliye nezareti, kanh ha· 

diselerin önüne gaçmek için 

grevcilerin silahlarını atmağa 
teşebbüs etmiş ve bunun için 
dört bin kişilik askeri bir 
kuvvetin yardımından istifade 
eylemiştir. 



'Sahife '2 (Olusal Birlik) 
------------------~--------------------------------------------------------~ 

23 Haziran 

. asını <i-r · Mahsu ıe·rim.iz··n dış __ piyasa·-' uriyede 
zorluklar 

_,_!_Kızını Al ·ıarda satın kıymeti, iki yılda Halep, - Suriye ve bt 
yük ~üb?an E~}syon. ba~; 
sının ımtıyaz muddetı yakın -----· .............. ~~. ~ 

Wazan: s~rm~t Muhtar Na. 19 
Karakulağın Latfi tutturu-

yor: 
. - Çakır be, uzun 
i İşte, be,.aber oturalım. 
ı ler · kan koca · sanırlar. 

etme 
Gören

Daha 
, ötesi var mı, isterlerse aftos 
: sansınlar. Seni benim elimden 
: alacak kabadayı çıksın mey
.dana da göreyim. Ağzından 
ciğerini söküp yiyeyim de le
,şini de ·yere sereyim o dcy· 
yusunl. 
. iş çatallaşıyor, ç::.pana sa-
ıracak.. Ayşe: 

- Aman tosunum, arsla
nım, yiğitim, ne yapıyorsun? 
Sen sapıttın mı, bana düş

manhğın mı var? Ben herkes 
gibi miyim a iki gözüm? Bi· 
liyorsun ki kocalıyım, kız ev
lariım da var. Maazallah taa
li bir posta oldum mu mRh
volup gittim?. Filan diyerek 
ele, eteğe sarılıyorsa da laf 
dinliyen kim? 

Lütfi böyle bir yere elbette 
hazırlıklı gelecek. İçkiyi miç· 
kiyi hep tamamlamış. Çalgıyı 
malgıyı da orada peylemiş. 

Zurnacıyı, naraeıyı, zilli maşa
cıyı karşıya oturtmuş; kirizci 
Çingene kızlarını da yanlarına 
sıralamış .. 

Gelsin taksim, gelsin türkü; 
gelsin çifte telli, köçek, hop
pala zeybek .. 

Lütfi hasırları serdirmiş; ra
kıları, mezeleri, yemişleri or
taya yaymış. Ha babam ha 
çakmrda .. Kadeh madeh adeti 
değil. Şunun damlasını karış

tırmadan, bardak bardak rakı 
dikmede. Öteberi çöplenmek 
de mutadı değil. Bunun baba 
yiğitt;esi yumruk mezesidir. 

Gözleri döndükten sonra 
çıkarıyor omuzuna asılı saldır· 
may1; şarkadak koyuyor önü
ne; ve gene tutturuyor: 

- Ulan Çakır, sen de içe
ceksin!. 

Aman, zaman para etsin de 
görelim. Ayşe de başlıyor çak· 
mağa .. 

Sekiz on dakika geçiyor 
gsçmiyor, karşıdan bir nara: 

- Aaavyytl. Yaman gelir 
yaman gider, Fedhad gibi dağ 
devirir, yan bakanı paçavraya 
çevirir, bıçağı azrailden haber 
getirir Hadde han~ köleleri!. 

Dört beş Haddehaneli, fes
leri yıkmış, caketleri onıpz· 

lamış, kolları savura savura, 
bacakları pavuryavari ata ata, 

geliyorlar karşıdan. 
Bunlara ilk cevap, çakmak 

taşına testere sürülüyormuş 
gibi, diş gıcırtıları. 

ikinci naraya kalmadan Lütfi 

önündeki saldırmayı kınından 
sıymyor ve saldırıyor ileriye .. 
Ortalık karman çorman olu· 

yor. 
Haddehanelerin biri kafa

sından, biri boynundan saldır· 
mayı yemiş; ikisi tabansızmış 

kaçmış. Fakat biri, acar mı 
acar çıkmış. Lütfiyi altına alıp 
ümüğüne binmiş; l:>irkaç muşta 
da pes dedirtmiş .. 

Etraftakilerin feryatları· üze
rine devriye kolu yetişiyor. 

Haddehanelilerin yaralılarını 
Bahriye merkez hastahanesine 
acarmı da tersane kumandan-
1.;ına götürüyorlar. 

Etrafta ıabitlcr çok. Hep· 
sinin de fikrince kal>ahat de
li a biç defiJ. Genç· 

lik, cahillik bu. Tersaneli kıs
mı da biraz hovardaca, bıç

kıncad ır. Olur a, biraz keyif 
idiler. Neş'eli neş'eti geliyor-
lardı. Fahişt>yi yanına alıp 
hasırın üstüne yan gelmiş 

olan kara yağız herif, belayı 
çıkarmağa çanak tuttu. D, li· 
kanlılar nara atıyorlarsa atı· 
yorlar, ona ne? Ona sataşan 
var mıydı?. 

Zaten İstanbul halkı içinde 
onikilerdt'n dad bir, fı ryat 
iki çekmiyen, onlara diŞ bile
miyen kim varki? 

Kalabalık arasındaki yaşlı 
erkekler, Lütfiye büsbütün 
kızma da: 

- Sen kimsin, sana ne 
oluyor a kirli suratlı herif? .. 
Karşıdan gelene gt>çene, yo
luna gidene ne karışırsın a 
mendebur mahluk?. Ali kıran 
baş kesen misin SPn? .. Hem 
efendim neredeyiz? lstanbulda 
mıyız, yoksa Eğriderede mi?. 
Vallahi zaptiyelP-ri filan dinle· 
meyip az kalsın o yavuz gen· 
cin önünü kestirecektim. (Ev
lat uzat elini öpeyim. Var 
olsun o habisin gırtlağına ya
pışan elciklerinl) diyecektim. 

Kadınlar da bütün suçu Ay· 
şeye yükletme de: 

- Suratına badanayı vur· 
muş vurmuş, allığı bulamış 

bulamış, canbazhaneye palya
çolarına dönmüş olan o may
mun karıyı görüyor musunuz 
siz? Kimbilir oğlanlara uzak
tan göz mü kırptı, işaret mi 
etti de kara zeballa da gördü, 
çileden çıktı. 

On adım ileriyi gözleri seç
miyen, yüz adım ötede top 
atsan belki kulakları duymıya
cak olan koca karılar da araya 
karışmada: 

- Allaha şükür bu göz
lerim kör değil, ayan beyan 
gördüm. Kulaklarım da sağır 
değil, elifi elifine işittim. Şıllık 
sırtını ağaca dayayıp arkaya 
doğru sallanır gibi yapmamış 
mıydı? Delikanlılar yaklaşınca 

vücudunu yana döndürdü. Gu· 
ya yelpazelenir gibi, elindeki 
mendili sola sola salladı. (Sol 
tarafa gidin. Yanımdaki kara 
leylek sızınca yanmıza gelirim. 
Buluşuruz!) dernek istedi. Hat· 
ta yavaşçacık: (pist! pisti) de
diğini de duydum. 

Uzatmıyalım, Haddehaneli· 
ler götürüldükten sonra zap· 
tiyeler Karakulağın Lütfi ile 
Çakırı da posta edip Babı 
zaptiyeye yollanmak üzere Eyüp 
karakoluna teslim ediyorlar. 

Karakolda işgüzar bir sivil 
komiser peyda oluyor. Tesa· 
düfen gelmiş ve Beşiktaş mu· 
hafızının da adamı .. 

Mes'eleyi duyunca barut ke· 
siliyor: 

- Vurmayı vurulmayı ge
çelim, bu rezile Silihdarağa 
gibi bir mesire mahallinde, 
muhadderatı İslamiye kıyafe
tini labis olarak, alameleünnas 
işret ediyordu hal. Üst tarafını 
bırakın, bu kadarı kafi.. Şim
di ben ona gösteririm!. 

Ayşeyi önüne katıyor. Doğ
ru Beşiktaş muhafızlığı .. 

O seneler, Beşiktaş muha· 
fızı Hasan Paşanın en cebe· 
rutlu, en vurduğu vurduk, kes· 
tiği kestik zamanı •• 

Paşa: 

- Getirin kartıma o mel' u· 

20 ilyon lira artmıştır bitecektir. Yeni imtiyazı:; 
tanzimi müzakerelerine kil 
mak üzere bu bankayı tef 

etmiş olan sermayedarlar ır: 
bu Berarı göndermişti. Betd 

- bütün mahsuller 
üzerinde ekim vaziyeti iyidir. Orta 

Anadoluda mahsul kemale ermiştir 

yıl hemen Bu hemen 
d' e Lübnan hükumeti nez ıll d• 

müşaid şartlar bulmuşsa 

Suriye hükumetile olan kO" 
nuşmalarını müsbet birnetİC~ 
ye bağlayamamıştı. Çürı~ 

rekoltenin bir kısmı önceki 
yıla göre yüzde 35 - 40 dere
cesinde yüksek fiatlerle satıl-
mıştır. 

20 milyonluk fark: 
Bugün 935 rekoltesile 936 

rekoltesinden elimizde hiçbir 
stok ka!mamış olduğundan 

geniş ve bir fikir verici kıyas· 

lama yapmak imkanı vardır. 
Başlıca zirai mahsul ve 

maddelerimizin son iki yıldaki 

r.ı~· 
tam o sırada af kanunu Yol· 
mış ve başta şehbender 
mak üzere Suriye nasyonalill' 

.. ,,ero 
!eri Şama avdet etmek U 

~ blO' yola çıkmışlardır. Vata ıı 
kun hükümeti yani Mardel'1 

IJ1,v11mı 3 m·ü ,,,/ıi(Pt~ 

İzmir ikinci hukuk rııabke" 
mesinden: ,,. 

ihracat kıymeti şudur: 1 ti•"' 
(000 ilavesile lira olarak) zmirin Ballıkuyu m. kJSI 

Tütün 18,676 24,265 Ali ef. so. 165 no. Ömer ~ 
Üzüm 10,497 10,200 Şerife tarafından kocd 

1 
11 

Kabuksuz fındık 9,106 13,243 adreste mukim kocası 05~ 
Kabuklu fındık 1,109 286 Nuri aleyhine açtığı bo .. şad11 e'' 

Mahsurlerimiz 1Avrupaya .. ihraç edilirken d d d ı mud ; Pamuk 6,783 9,48.5 avasın an o ayı . oıİ' 
Alakalı makamlara gelen 

haberlere göre, hemen hemen 
bütün mahsul nevileri üze· 
rinde ekim vaziyeti çok elve· 
rişli ve yağışlar da müsaid 
olduğundan bu sene rekolte
leri; geçen yıllara göre mem· 
leketin yiizünü daha çok gül
dürecek bir derecede olabile
cektir. Bilhassa Orta Ana· 
doluda ekin kemale gelmek 
üzere olduğundan, en çok 
kuraklık çeken bu saha için 
endişe kalmamış gibidir. 

Ziraat bankası, ziraat mad-
delerimizin mikdar ve kalite 
itibarile yüksek olduğu sene· 

lerde memleket ekonomisine 
ve umumi hayatına yaptığı 

müsbet tesiri rakamlarla izah 

eden güzel bir rapor hazır
lamıştır. 1935 ve 1936 sene· 
lerinde başlıca ziraat madde-

lerimizin rekoltelerini ve dış 

pazarlardan temin ettiği pa· 
rayı anlatan bu rapor; ziraat 
hayatımızın içinde bulunduğu 
inkişaf seyrini açık bir surette 
anlatmaktadır. 

B<ışlıca 7 mahsul üzerinde: 
Hava şartlar, her yerde ve 

her mahsul için elverişli bir 
seyir takib etmemekle bera
ber, çiftçimizin azmi, bu 
talihsizliği yenmiş ve üzüm 
müstesna, bütün diğer mah· 
sullerde hem daha iyi, hem de 
aşağıdaki tabloda görüleceği 
üzere daha fazla rekolte temin 

nul diyor. Ayşeyi odasına ça· 
ğırtır çağırtmaz, evvela: 

- Hak tuul diye yüzüne 
tükürüyor ve gükreyor: 

- Ulan ırzsız, hayasız kan 
onikilere dayanıp ortalığa mey
dan mı okuyorsun?. Senin 
hernpaların olan o onikilerin 
boruları köprünün öbür tara
fında öter. Birindenbiri bu 
tarafa adım atsın, hele bir 
uygunsuzluk çıkarsın, kafasını 
yılan kafası ezer gibi ezmez
sem, karnını canavar karnı 
deşer gibi deşmezsem kazıtı· 
rım şu bıyıkları.. Şimdi sana 
Hanyayı, Konyayı gösterece· 
ğiml.. 

Avazı basıyor: 
- Yanaş yakına, ağzını 

koklıyacağım. Sarhoş musun, 
değil misin anlıyacağım!. 

(Arkası oar) 

1916 Arpa 1,966 1,068 aleyhe çıkarılan davet~fl 
B w d 2,831 1,927 müddeaaleyhin ikamet 1_1 

edılmiştir: 

1935 
~ · ğday 

~rpa 

Pamuk 

2500000 
1300000 

2700000ton ug ay buur 
1600000 " Tıftik 2,144 7,701 terkle elyevm nerede 1' 

32000 45000 ,, 
Tütiin 38000000 65000000kilo ·I 
Fındık 24000 26000ton 
Üzüm 
Afyon 

80000000 65000000kilo 1 

3000 5000 san 
dık 

Pazar şartları : 
Kısmen umumi konjonkturun 

tesirile fakat daha ziyade tica· 
ret rejimimizin hazırladığı im· 
kanlarla çok müsait safhalar 

Yün 1,555 4,844 4uğu bilinemediğinden ve "d• 
incir 4,456 4,029 bıtaca yapılan tahkikat 111~ 
Zeytinyağı 1,946 1,324 deaaleyhin ikametgahının 111 cleO 
Yumurta 1,369 1,682 huliyetini teyid eylediği~ 
Afyon 1,046 1,548 davacının isteğile bu b• 'il 
Palamut 1,323 1,624 tebliğatın ilanen icrasın:.,,,. 
Deriler 1,692 4,421 arzuhal suretile davetiye ,oe' 
Postalar 495 670 kasının mahkeme divanh tıl 
Yekun 67,015 78,689 sine talikine ve tabkik''71' 

G 1 k b 1 · A 8 7-937 perşembe günÜll~ıı.id' örü üyor i aş ıca zıraı ıd , ... 
mahsul ve maddelt:rimizin ih· rakılmasına karar veri ';ld· 
raç kıymetleri bir önceki yıl· den yazılı günde saat ~1 ,pi 

arzetmiş; zirai mahsul ve mad· d ı · d t bk'k hakim• b ..A dan yirmi milyon lira fazla- e erın e 8 1 sal"". 
delerimizin hepsi, bir önceki dır. Ve 935 yılının 98,5 mil· runda müddeaaleyhin a ·r .,ç 
yıldan daha yüksek fiatlarla yon lira olarak umumi ibra· hazır bulunması veya bt --
muamele görmüştür. cat kıymetinin yüzde 69 una kil göndermesi lüzumu, 

Senenin ilk aylarında gevşe· tekabül ettiği halde 936 da takdirde hakkında gıy• fi! 
miye yüz tutan fiatlar mahsu· 117. 7 milyonu bulan umumi muamele yapılmak üzere~ tJ. 
lün bazı yerlerde bozulması ihracat kıymetinin yüzde 7 4 kararı ittihaz olunacağı ~ki' 
üzerine yükselmiye başlamış dü gibi yüksek bir nisbete M. K. tebligat faslına te 
ve senenin ikinci nısfında yük çıkmıştır. keyfiyet ilan olunur. 
sek ve çiftçi için karlı seviye· AlAk l k ı 1 b .. "k ·· 'dl ı beklet a a ı ma am ara ge en uyu umı ere 
sini muhafaza etmiştir. haberler; bize 937 yi daha mahiyettedir. 

Hassaten, tiftik, dış ticaret -------~ .. 9-1••-~.a•-------
rejimimizden en fazla fayda- Italya . Almanya 
lanan maddelerdendir. Tiftik 
bütün sene yüksek bir sevi· 
yede kalmış, senenin son ay· 
larında bir önceki yılın iki 
misline kadar yaklaşmış ve 
böylelikle rekoltenin tamamı 
satı im ıştır. 

Bir önceki yıldan yüzde 
otuz fazla ekilen pamuk he· 
men hemen elde kalmamış, 

yüksek fiatlarla müşteri bul· 
muştur. 

Tütünün ihraç maddeleri
miz arasındaki ehemmiyetli 
yeri bir kat daha artmıştır. 
1935 rekoltesinden satılmamış 
kalan tütünler senenin ilk ay· 
larında yüksek fiatlarla satıl
dığı gibi bir önceki yılın iki 
misline yaklaşan 1936 rekol· 
tesinin büyük bir kısmı da 
yılın son ayında müstahsil 
için çok müsaid fiatlarla sa
tılmıştır. Üzümümüz de geçen 
yıldan yüzde 20-25 kadar fi· 
at fazlasile 50 milyon kiloya 
yakın ihracat yapılmıştır. in
cir piyasası geçen yıla göre 
daha az müsaid bir seyir ta· 
kip etmiş olmakla beraber. 
rekoltenin hemen themen ta· 
mamı satılmıştır. 

Ticaret rejimimizin çok mü· 
said durumu ve biraz da İs· 
panya hadiselerinin yardımile 

fındık mahsulümüz; ümidin çok 1 
üstünde müsaid şartlarla ve 

Von Nörabt yakındıJ 

Londraya gidecek 
·-·-Alman erkanıharbiyesi, italytJ 

askeri ittifak aleyhindedi 
Hitlerin altmış dört yaşın· 

daki Hariciye nazırı Baron 
Von Nöyrat, gelecek çar· 
şamba günü, Başvekil Çem· 
berlayn ve Hariciye nazırı 

Edenle "muhtelif konuşma· 
larda bulunmak üzere,, f ngil· 
tereye gidiyor. 

Hariciye nezaretinden ya· 
pılan bir tebliğ, Baron Von 
Nöyratın lngilt~re hükumetinin 
resmi misafiri olarak ziyaret 
edeceğini, hiçbir müzakerenin 
mevzuubahs olmadığını, sa
dece bu ziyaretin bilhassa 
ispanya meselesi üzerinde her 
iki memleketin menafii ile 
alakadar bir fikir müdavelesini 
intaç edeceğini bildirmektedir. 

Baron Von Nöyraıın lngil
tereyi ziyareti, beynenmilel 
büyük ehemmiyeti haizdir. 
Bu ziyaret, lngilterenin Lon· 
dra sefiri Yon Ribenlrupun 
yükselişi dohıyısile bir zaman
danberi s"nük kalan (AJman 

Hariciye nezareti) yı 
niden parladığını _; .. ,......,.._._ 

Baron Von Nöyrat, 
da Londra sefareti~ 
den evvel, sekiz se~di 
yanın Roma sefiri ı · 
Mussolini ile yakın 
neticesinde ltalyan ·. 
rinde salahiyet sahil» 
muştur. 

Alman Hava nazıtl 
ve propaganda naıt" 
aksine olarak, ı»r (tılf 
Nöyrat, AlmaoyanıP -
bir askeri ittifak y•P 11 
muhaliftir. Onun ~
nazarına Alman or 1Je 
leri de uymaktadır. 
noktai nazar, AloıVoO 
nazırı F eld Marş -~ 
bergin İngiltere kr '"~..iil 
giyme merasimi do1'~ .. 
manyayı temsileJl 
gelişi esnasında d• 
bulmuştur. 

Dewaını 4 



(Uluul Birlik) 

~~:;-~~~:os~.r~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİillİiiiiiiiiiiii• •1 wxs~,~-S~u~r;;i:;;y;;e;ıd-;e-;mali zorluklar 
hikage 1 Y of dan dÖnÜŞ J ( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) bık kalmıştır. Yani sermaye-

~·----=----------~~~--~~-..· kabinesi Berara karşı bir ta· darların teklif ettiği şartlar 
Güneşin yakıcı 51cağı altın· için odacıklarına girdiler. raftan eski mukavele şartların· içinde Emisyon bankasının 

da karşılıklı oturmuşlar, tatlı *"' * dan daha ağır şartlar koy· talepleri kabul olunacaktır. 
bir öpücük gibi dalgaların Dışarı çıktıkları vakit güneş makla beraber bir taraftan Fakat şartlar o kadar ağırdır 
kumlarda kayboluşunu seyre· batmış; etrafı menekşe ren- da müzakerelerin mevsimsiz ki halk arasında duyulması 
diyorlardı . ginde bırakmıştı. Ağır adım· olduğunu ihsas etmiştir Çi.in- bile Suriyenin iç buhranını 

Saim sevailisini ne zaman· larla yürüyen Necla molörün ki.i kendi popil\arit.esini red· artıracak mahiyettedir. 
dır ısrar ettiği bu plaj gezin- sağır edici güriiltüsü ile sil- deyleyccek ve gelen nasyona- Bunun için şartların ortaya 
tisine nihayet getirebilmişti. kindi. Saim binmesi için işaret listlerin ise demagojik hücum çıkmaması için ehemmiyeti 

Şimdi bir çocuk neş'esile ediyordu, bindi. Artık rüzgarla vasıtaları verecek bir hareke· bir mevzu telakki edilmekte· 
gülüyorlar, bu güzel günün göğüs göğüse idiler. Kanat- te girişmek istemiyor. Bilakis dir. Gizliliğine çok ehemmi-
biç bitmemesini istiyorlardı. lanmış bir gürültü halinde Emisyon bankası müzakereci· yet verilen bu mali müzake· 
Kışm yağmurlu bir gününden, uçuyorlardı. Sessiz kıvrılan sini açıkça atlatmakla nasyo· relere aid haberlerin sızma-
genç kızı evine götürmek için yolları uykularından uyandırıp nalist bir hükumet olduğunu ması Suriye gazetelerine de 
nıotörüne aldığı andanberi geçiyorlardı. . anlatmak istiyordu. Berarın paıa dağıtıldı~ı öğrenilm'ştir. 
deli gibi sevişiyorlardı. Kızın Şehre varmak için tozlu uğradığı akiket ali komiserlik lzmir Asliye mahkemesi 
elini sıkarken: yolları dik yamaçları aşmak mahafillerini bir haylı sinir- ikinci Hukuk dairesind~n: 

- Yağmurlu günleri ne lazımdı. Kollarını Saimin be- lendirmişse de yakında aldı· lzmiıde Katiboğlu Mustafa 
k d r b'I d ' )ine sıkıca dolayan Necla (}'Öz· b 1 d l · · • k k a ar st-vıyorum, ı sen ıyor- ~ ğımız malumata göre Suriye ey tar asm a )lrıncı so a 
d Ç- k" b" 1 ğ 1 !erini yaşartan müthiş siirati 24 d O k H u. un u oy e ya mur u hükumeti ile yapılan samimi numara a sman ızı a· 
g- 1 t · ı h' kesmesi için bağırıyor, yalva· Uıı er sana aınamı e sa ıp konuşmalardan sonra böyle sibe namı diğer Habibe tara-
1 b · ı rıyordu. o a ı ıyorum · bir 1• estin şiıodik lüzumu üze· fından kocası Eşref paşada bi-

* Bir dndük sesi işittiler. Bir 
• • rinde her iki taraft da muta- rinci Sultaniye mahallesinde 

N .. cla"nın babası zeng'ın, ser otomobilin kızıl fenerleri ka· Ş b k d 9 N 1 ' a aniye so ağın a o. u 
b f•kr ı· b' d d K ranlıkta parlıyarak geçti. çıkarıldı. est ı ır ı ır a am ı. ızını d t M h t ğl Al' 

Otomobilde kedınlı erkekli *"' * ev e 0 uran 3 mu 0 u 1 

iyi tahsil ettirmiş ona iyi bir ı h' 1 'h f k üç dört kişi vardır Önle- Ertesi gün bu acıyı Necla- a ey ıne açı an ı tar ve na a a 
terbiye vermişti. Annesinin de d" "t d · d" nın babasına söyliyebilmek avasına mu e aır ava arzu-
pek güzel olduğu söylenirdi. rinde ok gibi hızla gi· 

d t .. h l b k cesaretini kendilerinde bu· hal suretile davetiye varakası 
Necla daha küçükken annesi en mo ore ayret e a ıyor-

b 
)ardı. Onun pek mahirane tanlar şaşırdılar. ihtiyar acı ikametgahının meçhuliyetine 

ir kaza neticesinde ölmüştü. b b 1 1 d d l 
A kullanıldıgy mı söylediler. Dik· acı güldü, titrek bir seste ko· inaen i ateb iğ ia e e i miş 

nnesi hakkında bütün bildik- b t ·f ·1 t l 
ı k b 

nuştıı: ve za ı a mnrı etı e yap ırı an 
eri bundan ibaretti. atle bir siyah leke gi i kay· - Herşey ayni, 15 sene ev· araştırma da bunu teyit ey)e-

Mütemadi ısrarlarına rağmen bolan motörü takip ettiler. b l velki gibi ayni! Kızım yerinde miş olmakla davacının tale i e 
kimseden birşey öğrenememiş Birden nasıl oldu; anlaya. o zaman güzel karım vardı. tebligatın ilanen icrasına ve 
bu kaza ve ölüm kafasında madılar; geniş bir uçurumun h k . 1111937 p b Onu çok seviyordum . Gene mu a emcnın erşem e 
daima bir istifham gibi kıvrı· kenarından geçiyorlardı. Mo-
lıp kalmıştı. tör havada bir kavis çizerek 

böyle bir sabah sizin gibi gel- saat 10 a talikine karar veri· 
diler ve karımın bir gençle )erek dava arzuhal suretile 

* •• 
Necla b'aşından bu yersiz 

düşünceleri kovmak istiyormuş 
gibi elini salladı. 

- Saim, dedi. Babama ta
nıştığımızı söyleyip evlenmek 
İçin müsaade istediğim zaman 
ne kadar korkuyordum. 

Babam hiç sesini çıkarma
dan beni dinliyordu. Motörle 
beraber olan resmini göster

dim. O dakika yüzünde an
layamadığım bir acı; sebebini 
bilmediğim bir iç sıkıntısı 
gördüm. Reddedecek diye 
Ödüm kopuyordu. Oh nihayet 

ağzından çıkan sözle canlan
dım: 

- Çok iyi kızım, dedi. 
Yalnız nefret ettiğim bu gü
rültücü makine olmasa! 

Bu sözlerden birşey anla
yamamıştım. Şaşkın şaşkın 
yüzüne bakarken o "tuhaf, 
dedi. Belki sen de motörü 
çok seviyorsun!. 

* * * Çılgın bir sevinç içinde 
Yüzdüler. Açıklara, uzaklara 
kadar beraber gittiler. 

Öyle zannediyorlardı, ki 
güneş, deniz ve aşk onlara 
Pek yaraşmış; tabiat güzellik
lerini kendilerile tamamla
mıştı. 

boslug" a doğru kaydı. Tıpkı d · k 1 h -.: seviştiğini söylediler. Çıldıra- avetıye vara ·ası usu en ma • 
bir kuyruklu yıldız gibi çizgi- caktım. Onlar devamla: ( Ne keme divanhanesine asılmış 
sini bitirirken ışıkları da sön· yazık ki 0 g-<"nçlc karınız bir olduğundan müddeaaleyhin 
dü. Korkunç derinliği gene motörle birlikte bu gece ölü tayin olunan gün ve saatta 
boğucu bir sükut örttü. olarak bulundu) dediler. işte mahkemede hazır bulunması 

o vakittenberi bu makin'!den veya bir vekil göndermesi aksi 
Otomobildekiler bu hali 

görünce ne yapmak lazımgel· 

diğini biribirlerinin yüzlerine 

nefret ediyorum, bugün bana takdirde hakkında muamelei 
verdiğiniz bu habere görüyor- gıyabiye icra kılınacağı tebliğ 

bakarak sordular. Ve hızla 

şehre doğru yollandılar. 

sun uz ~ i yabancı değilim. Ha- makamına kaim olmak üzere 
yatımın tarihi böyle bir vak'ayı ilan olunur. 

Karakolda vakayı anlatır· 
larken kadmlar ellcrile göz
lerini kapadılar; bu müthiş 
kazayı bir dalıa görmemek 
ıçın ... 

tekrarlamadan bugün de zevk o----ı..-.-.-------.-.
almış bulunuyor. ıvıer ve şu-

ihtiyar baba burada dur- k A L• •t d 
muş, sıkılan elleri masalı re ası ımı e 
oiarak gülüm::ıüyordu. Haber· t 
ciler biribirlerine bakı~tılar; vapur acen ası 

Hemen vak'a yerinde yapı· 
lan araştırma neticesinde iki 
gencin dağılmış cesetleri bu
lundu. Üzerlerinde görülen 
evraktan hüviyetleri meydana 

daha sonra ihtiyar, bir gürül
tüden sakınmak ister gibi 
kulaklarını kapayıp asabi kah
kahalarla sarsıla, sarsıla uzak-
ıaştı. 

. . . '• . .·., :~ ı• 
lzmirPamukMensucatı 

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

Yer]( 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 
elgraf adresi: Bayrak lzmir - ' 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

"DRAGH" vapuru 15 Ha-
ziranda LlVERPOOL ve 

SWENSEAdan gelerek yük 
çıkaracaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 Ha-
ziranda LONDRA ve HULL

den gelerek yük çıkaracaktır. 
"GRODNO,, vapuru 30 Ha

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

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

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

25 Haziran !137 
-----------------------~--~------.... 
N. V.. Fratelli Sperco 

W. F. H. Van vapur acentaıı 
Der Zee ROYAL NEDERLAND 

& C KUMPANYASININ 
O. HJUNO,, vapuru 10 Hazi., 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE rana doğru bekleniyor, yükünij 
G. M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 

Hamburg VARNA ve KôSTENCE içiq 
"ARKADIA,, vapuiu 12 Ha- yük alacaktır. 

ziranda beklenilmektedir. AN· 
VERS, ROTTERDAM, HAM- SVENSKA ORIENT LINJEN 

KUMPANYASININ 
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. "SAIMA,, vapuru 1 Hazl• 

"CHIOS,, vapuru Haziran randa 37 de gelip do~ru AN· 
nihayette beklenilmektedir . VERS, ROTTERDAM, HAM· 

HAMBURG ve BREM EN den BURG ve SKANDINA VY A 
yük getirecektir. limanları için yük alacaktır. 

--..-~-------- "AASNE,, vapuru 14 Haı:i· 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP randa bekleniyor. ROTTER· 

CORPORATION DAM, HAMBURG GDYNIA 
Pireden aktarmalı Seri seferler ve SKANDJNAVIA limanlan 

"EXETER,, vapuru 18 Ha- için yük alacaktır. 
ziranda PJREden hareketle SERViCE MARITIME ROU· 
BOSTON ve NEVYORKa MAIN KUMPANYASININ 
gidecektir. "ALBA JUL YA,, vapuru 16 

"EXCAMBION,, vapuru 2 Haziran 37 tarihine dokru bek· 
leniyor. MALTA, MARSIL YA 

Temmuzda PIREden hareket ve CENOVA için yolcu ve 

ederek BOSTON ve NEV. yük kabul eder. 
YORK için yolcu ve yük ka· ilandaki hareket tarihlerile 
bul eder. navlunlardaki de~işikliklerin· 

.. EXCHORDA., vapuru ;6 den acenta mesuliyet kabul 
Temmuzda PIREden hareket etmez. 
ederek BOSTON ve NEV- Daha fazla tafsilat için ikin· 
YORK için yolcu ve yük ka- ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
bul edecektir. binası arkasında FRATEW 

S h dd SPERCO vapur acentahğana 
eya at mü eti: müracaat edilmesi rica olunur. 

PIRE-BOSTON 16 gündür Telefon: 4142/4221/2663 
PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA,, vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

Dr. Demir Ali 
Kamçıotlu 

Cilt ve Tenasül hastalı/el 
ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

BUCAREST 1 
"DUROSTOR,, vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
KÖSTENCE, SULlNA, KA· 

Doktor 
Ali Agih 

LAS için yük kabul eder. Çocuk Hastalıkl~rı 
ve KALAStan aktarma şartile mütehassısı 
umum TUNA limanları için lkinciBeylerSokağı No. 68 
yük kabul eder. 1 r::fon 3452 

jOHNSTON WARREN LINES LINZ ve VIY ANA için yük 
LiMiTED - LIVERPOOL kabul eder. 

"EVIMORE,, vapuru 27 Ha- DEN NORSKE MIDELHAVS-
ziranda beklenilmektedir. LI- LINJE _ OSLO 
VERPOOL ve ANVERSten .. BOSPHORUS,, vapuru 22 
hamule getirecektir. BURGAS, Haziranda beklenilmektedir. 
VARNA, KÖSTENCE, SU- PiRE, SiCiL YA, DIYEP v 
LINA, KALAS ve IBRAIL NORVEÇin umum limanl 
için yük kabul eder. için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG- "Vapurların isimleri, gel 
ROISE DANUBE MARITIME tarihleri ve navlun tarifele 

"DUNA,, vapuru 10 Tem· hakkında hiçbir taahhüde gi 
muza doğru beklenilmektedir. şilmez.,, 
BELGRAD, NOVISAD, BU- Birinci Kordon, teld 
DAPEŞTE, BRATISLA VA, No. 200-

• 
Güneş erimiş bir altın ha

linde mor ufuklara meylettiği 
zaman sandal ve kotralarla 
geçen renk renk mayolular 
sahile mendil sallıyor; çığlık
larım kitara ve mandolin ses
lerine karıştırıyorlardı. Bunlar 
içlerinde ve gönüllerinde bir 
ezinti, plajdan ayrılmadan 
doğan bir acı ile avdet eden 
inaanlardı. 

lzmiı~ Yün M nsııcatı 

Tiirk Anonim Sirk eti ., 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayı.çile çıkarılan kumaşlar 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Saimle Necla da artık akşa
trıın geldiğini ve bu güzel yeri 
hıragmak icap ettiğini hatırla
dılrlan zaman kederli gözlerle 
balcıştılar ve yanan kollarım 
biribirine dolayarak gitmek 

___ S.!!_ğlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu --

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekl 
rahatsız ff tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ede~ 



Sahife 4 

Yeni 

(Ulusal Birlik) 

Sötan Fransız 

fından 

kabinesi, Bay Kamil 
hemen hemen eskisine ya

bir şekilde kurulmuştur. kın 

rJ 

tara-ı 

23 Haziran 937 

r- HELEN VE PARİS 
Truva harbına sebep 

olan büyük aşk 
Yazan: F. Ş. Benli:i1::,,,,,,;,. 

- -5- -. 

Paris; seni memnun edeceğiını 
bilmiş olsaydım, hemen yanına 

Kabinede hariciyeyi bay Delbo;;şğ~l ettiği gibi sabık başvekil bay k~şar geii~~ib~kı~:~: anlıy•m•· 
Leon blum da sandalyesiz nazır olarak bulunmaktadır o gece .. Hatta ertesi gün.. yorum! Hele .. Bütün gün o~ta; 

S prensip olarak kararlaştırılması nilemiştir. Bu münasebetle teklifinde bulunmuş olduğunul Paris Helen görünmemek için dan kaybolduğuna ne mana 
Paris, 22 (A.A.) - osya- l her fırsatı icadettil vermeli, bir türlü takdir ede· list grubu gece bir toplantı için sosyalist milli meclisinde neşrolunan bir tebliğde şöyle söy emiştir. 

fevkalade gayretler sarfedece· denilmektedir: Mumaileyh grubun sosya· Paris görünmedikçe Helende miyorum .. Beni de yalnız ve 
daha yapmıştır. Bu toplantıda " l k h kk d b' binbir gönül buhranı peyda tesellisiz bırakmakla herhalde sosyalistlerin hükumete iştira- ğini beyan etmişlerdir. Ayan meclisi Maliye Encü· istlerin iştira i a ın a ır 
kine derhal karar veremiyeceği Paris, 22 (A.A.) - İki yüz meninin ve ayan ekseriyetinin karar veremiyeceği çünkü fır· oldu. takip ettiğin bir maksad ve 

kiştlik bir komünist 2'rubu hasmane istinkafı yüzünden kanın milli meclisinin 1936 Nihayet akşam Üzeri, Paris hedef vardır! 
ve Salı günü sosyalist fırkası açılmış olan buhran muvace· d d en güzel kıyafeti ile kraliçenin Paris, Helenin bu sözlerine 

il ı . . f d 'tt'h dün gece Stadenis belediye senesi Mayısın a i aresi sos· k b k d .. l . · 
mi i mec ısı tara ın an ı ı az hesı"nde grub 1936 intihaba- dairelerine dogv ru ilerlemeğe arşı oyun ır ı, goz erını 
edilecek kararı beklemesi icab dairesini işgale teşebbüs etmiş d d 

1 
h lk 

1 
yalistlere aid bir halkçılar başladı. yere dikti ve sadece: 

d h l d k tın an oğmuş o an a çı ar cephesi hükumetine iştirak 
edeceği teyid olunmuştur. ise de polis mü a a e e ere b" . .. d . f k Helen, mutadı üzere, bir ka· - Hakkın var! Dedi. 

B bunları dagvıtmıştır. cephesi ekseriyetini masun ır içm musaa e vermış ve a at Fakat bu iki kelimeden 
Sosyalist grubu reisi · halde bulundurmak için elin· idaresi Radikallere aid bir napeye yaslanmış ve en cazib 

Andre Fevrier B. Chautempsa · Paris, 22 (A.A.) - Cumhu· E .. k"l sonra çok cazip ve sevimli 
riyetçi sosyalist birliği grubu den geleni yapmağa azmet· hükumete iştirak için bu mü· şeklini almıştı. n muş u pe· bir harekette bulundu:I Hele· 

telefon ederek bütün grubun miştir. saadeyi bahşetmemiş olduğunu send bir heykelsaz Helenin 
kendisinden müzakerelerine de· halkçılar cephesine sadakatini y l .. k 1 k b h ,. nin, üzerine yaslandığı kana· 

h f kt ld v apı an muza ere er esna· hatırlatmıştır. bu yüzünde en küçü ir ata penin önüne kadar geldi, diz 
vam etmesini istemekte oldu· mu a aza etme e 0 ugunu sında B. Blum Radikal Sos· Şıı halde bugünkü salı gü- b l d l 

\" · u amaz ı çöktü. Bir elini yukarı kaldı· ğunu bildirmiştir. i an etmiştır. yalist grubunun kendisine gös- nü için acilen içtimaa davet Evet, Helen her zamandan rarak affını rica etti . 
Toplantıda bulunanların ço· Paris, 22 (A.A.) - Sosya· termiş olduğu ihlaskarane mü· edı'lmı'ş olan Sosyalı"st fırkası f l ·· l h a dan 

az a guze , er zam n - Benim güzel Kraliçem, ğu içtimaın nihayetinde B. Blu· list grubu dün akşam parla- zahareti sitayişle yadetmiştir. mı'll"ı meclı"sı·n kararını bekle- d h 'b 'd' · 
a a cazı 1 ı. bana inan ki huzurumla senı 

mun sosyalist fırkasının radi- mentoda toplanmış ve Bay Sosyalist grubu reisi Bay mek icab•eder. Pariste, bugünün bu yeni memnun edecegv imi bilmiş ol· 
k ı l. tl · 'd s· d ki Bluma olan kardeşçesine ve Andre Fevrier B. Chautemp· B R dk 1 

a sosya ıs erın ı are ın e iraz sonra a i a sosya~ hakikatini itiraf etti. saydım Menelas gemiye biner 
b. h'"k" t ı·ştı"raklerinin sevgi ile meşbu itimadını ye· sin kendisine kabineye iştiraki 1 b d · · kd d l ır u ume e ist gru u a ıçtıma a et- Helen için, bu güzel e i- binmez, senin yanma koşar 

Kutup heyeti 
Tayyarelerle 
kurtarıldı 

Moskova, 22 (A.A) - Smit 
kutup heyeti seferiyesi Rodolt 
adasından tayyarelerle saat 
18, 15 de Arhanjele salimen 
gelmiştir. __ ,. ............... --
Laypz.ig kruvazörü 
-Baştarafı 1 inci salıifede
meti tahtelbahirlerinin müsa· 
deresi hakkındakilAlman tek· 
lifleri alakadar devletler tara· 
fından kabul edilmediği tak· 
dirde Almanya, istişare usu
lünü suya düşmüş addederek 
yalınız başına hareket edecek· 
tir. Bu takdirde derhal ademi 
müdahale komitesinden çeki· 
lecektir. 

Fon Norahtın zivaretinden 
vaz geçilmesi hakkında da 
Deyli Telgraf şöyle yazıyor: 

"Bu karar Londrada tees· 
süfle karşılanmıştır. Çünkü 
tehir edilen diplomatik bir 
ziyaret için müstakbel tarihler 
tesbit etmek her zaman kolay 
bir iş değildir.,, 

Taymis gazetesinin diplo-

matik muhabiri şöyle diyor: 
"İngilterede bu işe oldukca 

büyük bir ehemmiyet atfedil· 
mektedir. Doyçland hadisesin· 
den sonra İngiltere her türlü 
meşru talepleri kabul etmeğe 
hazır bulunmaktadır. İngiltere 
hükumeti şimdi İspanya dahili 
harbına iştirak eden yabancı 
cüz'itamların geri çekilmesi 
hakkında Almanya ve İtalya 
tarafından verilecek cevapları 
beklemektedir." 

Berlin 2:l (A.A) - Havas 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Diplomatik mahfellerde do
laşan bir şayiaya göre Von 
Nörahtın Londra seyahatinin 
tehiri belki İspanyaya karşı 
yapılacak olan Almeyranın 
bombardımanından daha şid

detli askeri bir hareketin baş· 
langıcıdır. 

Mart 1935 de Hitlerin sıhhi 
sebebler dolayısile Con Simon 
ve Edenden Berlini ziyaretle-

Başvekil general 
ismet lnönü -----------

Tunceli icin • • 
Anka raya 

direktifler verdi ve 
üzeredir dönmek 

lstanbul 23 (Hususi)- Dersimdeki cahillerin hareketi alman 
şiddetli ve iyi tedbirler sayesinde bastırilmış addolunabilir. 
Hadise, birkaç aşiret reisinin ferdi hareketi mahiyetinde kal· 
mıştır. Bunlar da dehalet için çare aramaktadırlar. 

Başvekilimiz General İsmet İnönü, Tunceli işleri hakkında 
direktif verdikten sonra, Malatya, Sıvas, Kayseriye uğrayarak 
Ankarayaavdet etmiştir. 

~~-----•ı-•~·~·--... -----~~-
AJn1an donanmasının, is
panya linıanlarını topa 
tutmasından korkuluyor 

-·-· Bitler, bugün kabineyi toplıya 
cak ve vaziyeti tedkik edecek 

Berlin 23 (Radyo)- Alman 
kabinesi, bugün bay Hitlerin 
riyasetinde toplanacak ve Lap 
çiğ adındaki Alman zırhlısının 
Valansiya hükumetine mensup 

tahtelbahirler tarafından teca· 

vüze uğraması yüzünden hasıl 

olan vaziyeti tetkik edecektir. 

Alakadarlar, Alman kabine· 

rinin tehir edilmesini istemiş 

olduğu hatırlardadır. Ecnebi 
mahfeller Laypzig hadisesin
den sonra Hitlerin alelacele 

Berline dönmesini hararetle 
tefsir etmektedirler. Bu mah· 
feller Almanya ricalinin fspan· 
yaya karşı hiddetlerinin git
tikçe artmakta olduğunu ilave 
etmektedirler. 

Londra, 22 :(Radyo) - B. 
Eden ile Fransa, Almanya ve 
İtalya büyük elçileri arasında 
Layipzig kruvazörü hadisesi 
etrafında yapılan ve saat 23e 
kadar devam eden dün gece· 
ki toplantıda bir karar verıl· 
memiştir. 

Konuşmalara bugün de de
vam olunacaktır. 

sinin alacağı tedbirleri endişe 
ile beklemektedirler. 

Söylendiğine göre, İspanya 

sularında bulunmakta olan Al

man harb gemileri, cumhu

riyetçi İspanya limanlarında 
bir deniz nümayişi yapmak 
için hazırlıklara başlamışlardır. 

İtalya donanmasının da, bu 

nümayişe iştirak edeceği bil
dirilmektedir. Bu haber, hasıl 
olan endişeyi çoğaltmıştır. 

Londra 23 (Radyo)- fngil· 

tere Hariciye Nazırı bay Eden 
Avam kamarasının dünkü top 
lantısında uzun beyanatta bu· 
!unmuş ve Almanyanın ispan
ya hakkında istediklerine İn· 
gilterenin muvafakat göster
mekten ihtiraz eylediğini be· 
yan eylemiştir. 

fstanbul, 22 (Hususi muha· 
birimizden; telefonla) - Av· 
rupada vaziyet çok karışıktır. 
Almanyanın İspanya üzerinde 
yeni bir hareketinden endişe 
edilmektedir. Almanların, cum· 
huriyetçi ispanya sahillerini 
topa tutacağı söylenmektedir. 

miştir. B. Chautemps kabine- kanlıyı artık red mümkün gelirdim. Fakaf ben senin ya· 
sinin teşekkül tarzı hakkında değildi; fakat, Paris soğuk bir lınız kalmak istediğini, bu ya· 
henüz sarih beyanatta buluna· nezaketle kabul etti!. lınızlığı benim huzuruma ter· 
mıyacağını çünkü ancak ilk Isparta teşrifat usulünde, cih edeceğini sanıyordum. Ko· 
istişarelerini yapmış olduğunu cariye ve esirler misafirlerin candan ayrılınak elbette sana 
beyan etmiştir. yanında bulunmazlardı; bunun çok acı gelmiştir. Ah .. Bunu 

B. Chautemps mali vazi· için Paris ile Heleni esir ve bilmiş olsaydım, senden ayrı 
yetten bahsederek B. Auriol, cariyeler yalnız bıraktılar!. kalmakla bu kadar ıztırap çe· 
B. Valiere ve B. Fevrier ile Paris, ziyarete kendisi gel· ker miydim hiç?. Şimdi de 
bu bahta görüşmüş olduğunu miş olmakla beraber, hala bu kadar ıtap görmezdim. 
söylemiştir. müstağni ve birazda müteessir Paris, burada sustu ve göz· 

Mumaileyh tasarrufa ve pa· bir hal taşıyor ve belki de bu lerini ·ateşli birer ok gibi· 
raya hücum edenlere şiddetle sebeple susuyordu. Helenin engin deni?.leri an· 
hareket etmekle beraber taz· Nihayet Helen kendisini dıran gözlerinin içine dikti ve 
yikten ziyade liberalizmden dinledi! 

zaptedemedi ve Paristen dün· Bu buhranlı anda, ı"kı" gu··ıel mülhem hal suretlerine doğru h kk d 
kü tavır ve vaziyeti 8 ın a, ve genç, kaynaşan kalblerı'nde istikamet almanın mümkün 

k dolambaçlı cümleleri izahat başka bir hararet ve hareket, görünme te olduğunu:beyan 
etmiştir. istemeğe başladı. başka bir arzu ve galeyan, 

- Doğrusu, dedi. Kocası beklenmez bir istek hisset· 
Paris, 22 (Radyo) - Fran- bu kadar tehlikeli bir seyahata tı"lerf 

sız kabinesi, B. Kamil Şotan 
tarafından teşkil edilmiş ve Jı l A / Ve.. Paris, bu kadının fethi 
liste, Reisicumhur B. Lebruna ta ya• manya en kolay bir kaleyi andırdığı 
verilmiştir. (Baş tarafı 2 inci sahifede) bu anda anladı, ve nihai za· 

Kabine, aşağıdaki zevat ta- Malum olduğu Üzere, İngiliz ferin eline geçtiğine hükmetti! 
rafından teşekkül etmiştir: halkının haleti ruhiyesi ve - 8 - l 

Başvekalete B. Kamil Şo- Britanya inıparatorluğuoun mad· Dilber Helen de bu buhran 1 

tan, Başvekalet muavinliğine di ve manevi kuvveti hakkında anda, ayaklarının altında açı· 
çantasız B. Leon Blum. edindiği malumat, Alman Har· lan cehennemlerin karanlık 

Devlet Nezaretlerine: biye nazırı üzerinde derin bir uçurumlarını görmekte geÇ 
· 'b b k kalmadı! B. Pol Kor, B. Pol Bunkur ıntı a ıra mıştı. 

ve Viyolet Hariciye Nezare- Şimdi Alman hariciye na· 
tine, B. lvon Delbos, Hari· zırı ile f ngiltere hariciye na-
ciye Nezareti siyasi müste- zırı arasında cereyan edecek 
şarlığına B. Fransova De~eşan, konuşmalarda, (Garb misakı) 
Harbiye Nezaretine B. Edvar ve (ispanya meselesi) mevzuu 
Daladiye, Bahriye Nezaretine bahsolacaktır. ispanya mese· 
Kapenki, Hava Nezaretine B. lesinde bilhassa yabancı gö· 
Piyer Kut, Hava Nezareti nüllüleri İspanyadan çekmek 
siyasi müsteşarlığına B. Andro, meselesi Üzerinde durulacak· 
Dahiliye Nezaretine B. Maks 
Dormua, Dahiliye Nezareti 

Siyasi Müsteşarlığına B. Rau
oyo, Adliye Nezaretine B. 
Vensa Oriyol, Müstemlekat 
Nezaretine B. Maryüs Motse, 
Maarif Nezaratine B. Janje, 
Deniz Ticareti Nezaretine B. 
Taso, Maliye Nezaretine B. 
Jorj Bone, İçtimai Muave
net Nezaretine B. Riviyer, 
Nafıa Nezaretine B. Kel, Ti· 
caret Nezaretine B. Şapta}, 
Mesai Nezaretine B. Fedriye, 
Sıhhat Nezaretine B. Mark 
Rigar ve Spor Nezaretine de 
B. Leon Lagranj. 

Siyasi müsteşarların mühim 
bir kısmı da aynen kalmış· 
lardır. 

tır. 

Geıek Alman ordusu, ge· 

rek Alman hariciyesi İspanyol 
teşebbüsünü, Mussoliye ihanet 
etmeksizin bitirmek endisesin· 
dedir. 

Baron Von Nöraht, Mayıs 
iptidasında Romayı ziyaret ede 
rek Mussolini ve Hariciye Na· 
zırı Kont Ciyano ile görüşmüş 
ve resmi ziyafette söylediği 
bir nutukta aynen şöyle de
mişti ; 

"Alman hükumeti, bütün 
milletler arasında müşterek 
mesaiye mani olan bütün müş· 
külatı dağıtmak mümkündür. 

O ziyaretten sonra Alman 
Hariciye Nazırı l3atkan mem· 
leketlerini de dolaımıştır. 

· Arkası var • 

Zirai asayiş 
Kanunu yakında 

çıkacak 
fstanbul 23(Hususl)-Ziraat 

Vekaleti, rencberlerimizi ıa· 
rara sokan bir takım hadise· 
leri nazarıdikkate almış ve 
zirai asayişin temini için bit 
kanun layihası hazırlamıştır. 

Bu kanun, Büyük Millet mec· 
lisinin gelecek içtimaır da mü· 
zakere edilecektir. 

Zayi 
Milli emlak müdürlüğündell 

satın aldığım Güzelyalıda Met· 
restepe sokağında kain 37 nu~ 

'h maralı arsanın namına tesc1• 

hakkında müdüriyeti muınaı· 

leyhadan birinci mıntaka ta~~ 
sicil muhafızlığına yazılan rno· 
zekkereyi zayi ettim. Yerine 
diğer nüshasını alacağımdafl 
keyfiyetin ilanını rica ederirı;;. 

Güzelyahda Tramvay ca 
desinde 1065 no. da 

Huriye Şerife 


