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• ULUSAL e 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 31 Mayıs 1937 

ismet Inönü 
Mühim siyasal nutkunu 

haf ta sonunda irad ede
cek. 

Fiati (100) Para 
~--~~--~------~~~~ 

meril{alılar, Alacal{larını istiyorlar 
Hatay istikliline kavuştu 

Fransa ile bir muahede yapılması 
için müzakerelere başlanacak 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, Fransa hariciye nazırı 
ile birlikte bir askeri tayyare ile Parise gittiler 

Paris, 31 (Radyo) - Fran· 
sa hariciye nazırı Bay lvon 
Delbos, evvelki gece Cenev
teden buraya gelmiştir. Bay 
lvon Delbos, yarın Eliza sara· 
Yında cumhur reisi Bay Leb
tunun riyasetinde toplanacak 
olan nazırlar meclisinde, vazi
Yeti umumiye ve bilhassa Ce
nevre müzakereleri hakkında 
İtahat verecektir. 

Cenevre, 3 l (A.A) - Ha
layın tamamı mülkiyetini temin 
eden Türkiye· Fransa ve Tür
kiye. Suriye hudutlarını kefa
ltt altına alan Türkiye-Fransa 
~ilafı Milletler cemiyeti baş· 
~tabet dair\.!sinde imzalan
ıa.ıştır. 

Muahede, Rüştü Aras ve 
l:)clbos tarafından imzalan
llııştır. 

Cenevre, .30 (A.A) - Mil
~tler cemiyeti konseyinin 27 
ICanunuevvel 1937 tarihli ka· 
tarında Sancağın senato ve 
'l\a yasası projesinin bir eks
l>etler komitesi tarafından 
'-nziminden başkaca biri San
~ğın mülkü tamamiyetinin 
~•tantisi ve diğeri de Türk -
~ Uriye hududunun garantisi 
•kında olmak üzere Fransız 
~e Türk hükumetleri arasında ..... 
~~•kereler yapılması derpiş 
'\lıl111işti. Bu müzakere hüsnü 
~le neticelenmiş ve bugün 
~lanan beş metnin tanzi-

11\e müncer olmuştur. 
~ile ikisi, 27 Kanunusani ka· 
~ nın doğrudan doğruya is
~ ettiği muahede ve an-

' Şaht 
~lfne'.dOiidiit 

' . " 

8 Dr. Şahi 
titıtı~rlin 31 (Radyo)- Parise 
'1 ış olan Almanya maliye 
~\iş~~ Dr. Şaht, buraya dön-

D ur. 
~'l\a~~ Şaht, gazetecilere be
~nı:f~ulunmak istememiştir. 

• ıb, kontenjan ve klering e . ._. 
lııtı devletin, tam bir 

lskenderundan bir görünüş 
laşmadır. Sancağın mülki ta- ihlal edilemezliğin garantisini 
mamiyeti bir Fransız - Türk ihtiva eylemektedir. Bundan 
muahedesine mevzuubahs ol- maada yüksek iki akit taraf 
maktadır. Bu muahede melhuz Türk ve Suriye topraklarında 

müşterek bir hareketin tarz- diğer tarafın rejimi ve em-
larını tayin için Erkanıhar· niyeti aleyhine müteveccih her 
biyeler arasında tema!llar ya- türlü faaliyeti menetmcyi ta
pılmasını derpiş etmektedir. ahhüt eylemektedir. Nihayet 
Muahede keza Sancağın sena· hususi bir madde hudud hak
tosu ihlal edildiği taktirde kındaki Fransız taahhüdünün 
bunun diğer akit hangi şartlar mandanın kaldırılmasından son-
altında istişarede bulunacağını rada idame edileceğini tasrih 
tesbit eylemektedir. etmektedir. F ransanın imzası 

Türk-Suriye hududu hakkın- anlaşma hususunda hem Fran-
daki anlaşma bu hududun sayı ve hemde Suriyeyi ta-
kat'i mahiyetini tanımakta ve ahhüt altına koymaktadır . 

Bu iki metne bir müş

terek deklarasiyon bir pro-

. tokol ve taati olunan mektup
lar ilave edilmiştir. Deklara
siyon lausanne muahedesince 
tesbit edilen arazi statukosu
nun muhafazası zımnında Fran 
sız ve Türk siyasetlerinin bir
liğini sulhan takviyesini bu 
hususta milletler cemiyetinde 
teşriki mesaiyi ve şarki Akde
nizde emniyetin tarsinini mü· 
ŞJhede eylemektedir. Bu pren-

~ siplerden mülhem olan iki hü
kumet Suriye ve Lübnan top· 
raklarının tamamiyetine riayeti 
karşılıklı olarak taahhüt et· 
mekte ve Suriye ile Lübnanın 
kurtuluşunun milletler cemi
yeti usulüne tevfikan ve Fran-: 
sız-Suriye ve Fransız - Lübnan 
anlaşmalara ahkamı dairesinde 
terviç etmek hususunda mu· 
tabık bulunduklarını kaydey-
leme ktedir. Mülhak protokol 
mandater devlet tarafından 
Suriye namına veya hesabına 

aktedilen anlaşmalardan mü
tevellit muhtelif taahhütlerin 
Suriye, Milletler cemiyetine 
- Demmı 4 ncii scılıif•de -----------······ ...... ~-----------

Milli küme maçları 

ii«;ok 6; Doğanspor 3 
- - -

Ankarada Galatasaray Gençler birliği 
ni; lstanbulda Fener, güneşi yendiler. 
~ili°f:küme karşılaşmaların· 
dan Üçok - Doğanspor maçı 
bugün yapıldı. Sahada 500 
600 seyirci vardı. 

Hakem İzmir bölgesinden 
Şahabın işaretile sahaya çıkan 
takımlar, şu şekilde sıralandı

lar: 
Üçok: 
Hilmi, Ziya, Ali, Şükrü, 

Enver, Mustafa, Basri, Adil, 
Sait, Kemal, Saim. 

Doğanspor: 
Mahmut, Adnan, Yusuf, Is

mail, irfan, Mehmet, Ömer, 
Sabri, Reşat, Ali, Hali. 

Oyuna onyediyi onbeş ge-
çe Üçokun hücumile başlandı 
ilk devre çok durgun oynan
dı. Her iki takım da düzgün 
bir oyun gösteremediler. Do
ğanspor 15 inci ve 29 uncu 
dakikalarda biri penaltıdan 
olmak üzere iki gol yaptı.Bu
na Üçok 18 inci dakikada 
Adilin, otuz üçüncü dakikada 
Saidin ve 36 ıncı dakikada 
Saimin attıkları üç gol ile 

devreyi 2-3 

.. .. 
Güneşi 4-2 genen 

ikinci devrede Üçok biraz 
düzgün oynadı ve kırk beş 

dakikanın otuz dakikası tek 
kale vaziyetinde geçti. 

Oynn başlar başlamaz hü · 

cuma geçen Üçok forları Do· 

ğanspor ka!esi önünde yer· 
leştiler üçüncü dakikada Ad
nan Saide favul yaptı. Said 
on sekiz çizkisi dışından bom· 
ba gibi bir şütle topu dör
düncü defa Doğanspor ağla
rına taktı. Dokuzuncu dakika-

Fenerbahçe takımı 
şütle beşinci golü attı. 

Bunun üzerine Doğanspor 
takımında değişiklik yapıldı. 
Fakat hiçbir faide temin edi
lemedi. 28 inci dakikada al-

tıncı golü yapan Üçok; gali

biyeti karanti etmişti. Doğan 

spor 40 ıncı dakika penaltı
dan üçüncü golünü yaptı ve 
sahayı 6-3 mağlUp terkettiler. 

lstanbul, 31 ( Hususi ) -
Milliküme maçlarına dün de
vam edildi, F cnerbahçe, güzel 

ispanya ihtilali 

Alman tayyarelerile 
bombardıman başladı 

Satanderde yangınlar çıktı. Bir 
çok köyler tahrip edildi. 

Barselon limanının görünüşü 

Paris, 31 (Radyo) - Alman Alman tayyarelerinin Satan· 
oldukları anlaşılan 8 trimotor der şehrine attıkları bomba-
ile 28 bombardıman ve 8 )ardan müteaddid yerlerde 

keşif tayyaresi, dün öğleden 

sonra bombardımana başlaya
rak, 150 bomba atmışlardır. 

Son gelen haberlere göre, 
11 ltalyan tayyaresi de, ikinci 
defa olarak Barselon şehrile 
mülhakatındaki köyleri bom· 
bardıman etmişler ve mühim 
tahribat yapmışlardır. 

yangınlar çıkmıştır. 

Londra, 31 (Radyo) - is
panya işlerine ademi müdahale 
komitesi, yarın Lord Pilimotun 
riyasetinde toplanacak ve is
panya muhariblerine verilecek 
olan notayı bir kere daha 
gözden geçirdikten sonra, Ma
l Devamı 4 üncü sahifede) 

------------~-.~-·---------

Milli Müdafaa Vekilinin beyanatı 

Tiirk ordusu «;ok 
kuvvetlidir 

••• 
Harb sanayii tesisatımız da tamamlan· 
mış, top, tüfek,!barut, tayyare vesaireyi 
memleketimizde imal etmek imkan. 

~ ları elde~f edilmiştir. 
AnkarS-: 30 ( A.A ) - Ka· 

mutay bugün saat 10 da Ab
dulhalik Rendanın başkanlı
ğında toplanarak 1937 yılı 
müvazenei umumiyesine giren 
daireler bütçelerinin müzake· 
resine devam ederek ziraat 

vekaletile Milli müdafaa kara 

deniz hava harita umum di
rektörlüğü ve imalatı harbiye 

bütçelerini müzakere ve kabul 

etmiştir. Masraf bütçeleri 
üzerindeki müzakeratın netice
sinden sonra varidat bütçesi
nin fasılları ve müvazeneyi 
umumiye kanunu okunarak 
tasvip edilmiş ve içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

Bugünkü toplantıda Milli 
müdafaa bütçesinin müzakeresi 
münasebetile Milli müdafaa 
vekili Kazım Özalp bütün 
meclisin alkışlarile karşılanan 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Sayın arkadaşlar! 
Bütün milletlerin ordularını 

etti. 
Ankara 31 (Hususi) - Dün 

Ankara gücünü 4-3 mağlup 
eden Galatasaray, bugün Genç
lcrbirliği ile oynadı ve maçı 

Milli Müdafaa Vekili general 
Kazım Özalp 

kuvvetlendirmek için daima 
çalıştıkları günlerde bulunuyo
ruz. Bu gidişe göre cihanda 
büyük karışıklıkların zuhur et
miyeceğini kimse iddia ede· 
mez ve bunun ne kadar yakın 
ve ne kadar uzak olduğu d• 
tahmin olunamaz. işte öyle 
buhranlı bir zamanda hazırlık
larda bulunacak olan millet· 
lerin vay haline. Memnuniyetle 
söyleyebilirim ki; biz bu hu
susta basiretle davranmış ve 
başkalarına tekaddüm etmiş 

ı bulunuyoruz. Büyük şefimiz 
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Sll?"-~--~-------------------------------------------------....... --------..-.-------------------------------------------------------------------------------------
Bugünkü Iran Almanya, 1 giliz dostluğu· 

Do tluk muahede, Türk· Iran mil- nu tercih edece mi? 
Jet erini birbirine bağlamıştır. 

·-·-· ahran, yeni mimarinin yardımı ile güzel 
zevk okşayıcı bir şehir oldu. Faali

yet her tarafta devam ediyor 

ve 

handa uzun bir seyahat ya
pan muharrir bay İbrahim 
Hobi, intibalarını şöyle anlat
maktadır; 

- Değerli şef Şehinşahı 

Pehlevinin ileriyi gören idaresi 
altında günden güne dev ndım 
ları ile ilerliyen İran, bilhassa 
Tahran, diyebilirim ki feerik 
bir manzara arzetmektedir. 1 
sene evvel orada bulunmuş 

bir insan sıfatile şu noktayı 
bilhassa tebarüz ettirebilirim, 
İran her sahada radikal ham
le!er yapmaktadır. İktisadi cep 
besinde daha ziyade devletleş
me siyasasını gütmekle bera
ber hususi müesseselere de 
mühim bir yer vermektedir. 
Döviz kontrolü hükumetin elin
dedir. Tütün, pamuk, şeker 
ve bir takım iptidai maddeler 
hükumet inhisarındadır. Halı 

bir sene müddetle devlet inhi
sarından çıkıp, hususi şirket 

halinde ve kendi kendine ti
caret yapan bir müessese ola
rak faaliyete başlnmıştır. Bu 
şirketin vasfı mümeyyizi ser
best olan halı ihracatını kon
trol, bu suretle dışarıya st>vk 
edilecek malların yününü, ren
gini bir kelime ile umumi ka
litesinin nefasetini muhafaza 
etmektedir. 

Son zamanlarda memleket 
dahilinde bir aya yakın bir 
tetkik gezisinde bulunan Ala 
Hazret pamuk zeriyatına zi
yadesile ehemmiyet verilmesi
ni işaret etmiş, hatta ordu da 
bile askerlerin münavebe ile 
askerlerin münabebe kışlaları 

civarında bulunan arazide 
muhtelif mahsul ekme usulle
rini tatbik etmelerini emreyle
miştir. 

Kayısı, badem mahsullerine 
de ziyadesile ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Okuma ve yazma bil
meyenler azalıyor 

Maarif sahasında tamamile 
mdern ihtiyaçları karşılamağa 
çalışan Iran bir yandan da 
okuma yazma bilmeyenlerin 
gece mekteplerine devamlarını 
temin eylemiş ve tahmin edil
diğine göre gelecek yıl yüz 
bin kişi buralardan mezun 
olacaktır. 

Kültür sahasında birçok 
mekteplerde, muallim mektep
lerinde ve Üniversitede, ayrıca 
edebi lokallerde her hafta 
muntazam ve muhtelif -nev
zular ilzerinde konferanslar 
verilmekı.edir. Tahranda gün
delik dört gazete çıkmaktadır. 
Bunlardan en mühimi Istan
bulun da pek iyi tanıdığı itti
hattır. Iran edebiyatı daha 
ziyade tercüme sahasında yü· 
rümekted!r. Birçok genç üs
tatlar vardır. Bu gençlerin 
sayesinde tam manasile edebi 
inkılaba pek yakında şahit 
ol~cağımız muhakkaktır. 

Her tarafta inşaat 
Iranın her köşesinde bil

hassa Tahranda inşaat kasır
galı bir surette devam etmek
tedir. Artık yüksek dıvarlar 

Tahranda Istanbul caddssi 
mimariyi de eserlerinde kulla
narak cidden güzel ve selim 
zevki okşıyacak binalar yarat
maktadır. Bunlardan polis 
müdüriyeti, opera, müze, ye
timler, yurdu binalarını saya
bilirim. 

Eski eserlerin kısmen mu
hafazası daimi surette temin 
edilmektedir. Irana seyyah 
celbi için azami kolaylıklar 
göstermeğe çalışan alakadar 
makamlar lrantur seyahat 
müessesesi vasıtasile bu hedefe 
doğru yürüyorlar. 

Eski Iran mimarisinde ise, 
yüksek dıvarlar arasına gizlen
miş binalar inşa edilirdi. 

Cümle kapısından girilince 
muntazam tarhlı ve ortasında 
geniş havuzlu bir bahçeden 

geçer ve Enderun - Birun (Se
lamlık • haremlik) kısımlarına 
ayrılan yüksek basamaklı mer· 
divenlerden çıkar, geniş met
halli avluya veya dehlize girer 
ve cinsiyetinize göre ya en
derun ve yahut da biruna 
varırdınız .. Bu sade taş bina
ların içinde hakikaten ne ha
zineler saklı idi. En mutena, 
en güzel, eski, kadifeleşmiş 
Buhara, Keşan, Isfahan halı
larını odalara serilmiş görür, 
binbir türlü nakışlarla işlen
lenmiş tavanlarından sarkan 

billur avizelerin üzerinde par· 
lıyan resimler, dıvarlarında 
asılı minyatüler gözlerinizi ok· 
şar ... 

Bir demiryolu siyaseti 
takip ediliyor 

Nafia işlerini ve hummalı 
bir surette demiryolu siyase· 
tini ileriye doğru götüren dev
let son günlerde demiryolunun 
şimal kısmını Tahran'a ulaş
tırmıştır. Birkaç aya kadar 
inşası bitecek olan Tahran is
tasyonu cidden asrın bütün 
fenni usulleri nazarı itibare alı
narak ve kısmı azamı dahili 
malzeme ile yapılan bir san'at 
harikası olacaktır. 
Cemal Hiisnü hey'eti nasıl 

karşılandı 

Son imzalanan muahedeler 
İranda ciddi bir sevinç uyan
dırmıştır. Bilhassa Cemal Hüs
nünün ve Kemal Köprülünün 
şahsiyeti ve sempati uyandıran 
hareketleri lran matbuatında 
günlerce mevzuu bahsedilmiş-
tir. Her iki dost ve~ kardeş 
memleketin arasında esasen 
mevcut dostluk ve kardeşlik 
bağlarının bu vesile ile bir 
kere daha muhkemleştirilmiş 

olması her iki memleketin ulu 
şeflerinin biribirlerine karşı 
olan sempati ve inancın tabii 
bir neticesi olarak telakki edi
lebilir . 

Tütün satışları her 
gün artmaktadır 

••• 
Geçen seneye nazaran bu se
nenin ilk altı ayında 200 bin 

kilo fazlalık vardır 
İnhisarlar bütçesi görüşülür 

iken bilhassa tütün satışları
mızın arttığını ve bu artışın 

geçen senelere göre mühim 

farklar arzettiğini yazmıştık. 

Bu sene ile geçen seneki sa
arasında mukayese yapan şu 
rakamlar bu farkı çok güzel 
izah etmektedir : 

Bu sene tütün satışları ge· 
çen seneye nazaran gerek kilo 
ve gerekse bedel olarak art
mıştır. Aşağıda gösterildiği 
üzere ilk altı aylık satışlar ge
çen sene ile mukayeseli ola
rak gösterilmiştir : 

1935 1936 Fark 
Kilo 6.101.214 6.268.136 166.922 
Bedel 19.934. 938 20. 736. 773 701. 735 

tütün satı ları kilo 

halde bedeli 3.51 artması şa
yanı ehemmiyettir. Umum be
delin kiloya nazaran bu nis
bette yükselişi vasati fiatın ge
çen seneye göreJ daha fazla 
olduğuna delalettir. Misal ola
rak Halk ve köylü sigara sa
tışlarını ele alabiliriz . 

1935 1936 
Halk kalın 778.893 872.010 
Halk ince 486.333 374.247 

Köylü kalın 1.180.628 1.297 .348 
Köylü ince 1.111.609 956.782 

Lüks sigara satışlarına ge· 
lince, Ankara, Boğaziçi ve 
Saylav sıgarafarı müstesna, 
hepsinde bir yükseliş vardır. 

Lüks sigara satışları artması, 
halk ve köylü sigaralarında 
incelerinden zi ade kalın ne-

-· lngiltere, Almanyaya müstemleke veril-, 
• 

mesıne 

tün 
razı olursa, vaziyetin büs-bü~ 
değişmesi muhtemeldir ... 

Londra - Son iki hafta 
esnasında Londra ve Pnris'te 
yapılan siyasi müzakereler Av
rupa umumi efkarını çok hara
retli bir şekilde hala işgal et· , 
mektedir. Konuşmalar arasında 1 

İ ngiliz - Alman münasebetinin 
gösterd ;ğ( safha bilhassa naza
rıdikkati çekicidir. Filhakika 
Londra ve Berlin hükumetleri 
tarafından kat'i bir anlaşmağa 
varılması arzusu izhar edilmiş
tir. Eğer bu arzu tahakkuk 
ederse Avrupa siyasi vaziye
tinin ciddi bir surette değişe

ceğine şüphe edilemez. Her 
ne kadar henüz bu iki büyük 
devlet arasında elde edilmiş 

vazih bir netice aoksa da İn
giltere ile Almanya arasında 
bir yakınlık tesisi için ilk adı
mın atılmış olduğu aşikardır. 

Londra hükumetini Rayha 
karşı takib ettiği siyasetin 
değişmesine son lngiliz-ltalyan 
gerginliğinin sebep olduğu 

hakkındaki kanaat umumidir. 
Herhalde tetevvüç merasimin
de Almanyayı temsil etmek 
üzere buraya gelmiş olan 
Alman orduları kumandanı 
Mareşal Blumbergin sıkı bir 
İngiliz - Alman mesai birliğine 
gidecek zemini hazırlamış bu
lunduğuna bütün siyasi mah
feller inanmaktadırlar. Alman 
Mareşalinin lngiliz devlet 
adamları ve Fransa heyeti 
azaları ile burada yaptığı 

müteaddid konuşmalar Çem
berlayn kabinesi teşekkül et
tikten sonra kat'i bir şekil 
alacak olan anlaşmanın bir 
mukaddimesi sayılmaktadır. 

Siyasi mahfellerin fikri İn
giliz siyasetinin Mussoliniyi 
tecrid edilmiş bir hale getir
mek için bu arada büyük 
gayretler sarfetmekte bulun
duğu merkezindedir. İngiliz
ltalyan gavgalarının Avrupa 
mes' elelerinin bir an evvel 

gene halk ve köylü sigarala
rına nazaran daha pahalı olan 
Üçüncü sigara satışlarının da 
% 21 e baliğ olan bir fazlalık 
arzetmesi mali buhranın ha
fiflediğine ve halkın daha 
yüksek fiatta sigara içebilecek 
iktidarda olmasından ileri gel
mektedir. 

Geçen senenin ilk altı ayın
da l ,359, 723 kilo tütün satıl
mışken bu sene ayni aylar 
zarfında satış, 1,522, 1677 ya 
baliğ olmuştur. Tütün satışla-
rında görülen bu tezayüdün 
bir kaç sebebi olsa gerektir. 
Hiç şüphesiz gene mali vazi
yetin inkişafı bu meselede 
mühim bir yol oynamaktadır. 
Bununla beraber bazı şark 

vilayetlerinde kaçakçılığın 
önüne geçmek waksadiyle alı
nan tedabirin de çok bariz 
bir tesiri olmuştur. Erzurum, 
Erzincan, Kars, Sivas, Bitlis, 
Malatya, Diyarıbekir, Siirt ve 
Gaziantep baş ve müstakil 
müdürlükleri dahilinde serbest 
satış ittihaz edilmesi ile ikinci 
köylü tütününe paket başına 
bir kuruş zam yapılması alı

nan tedbirlerin başlıcaların

dandır. 

ra 

Mareşal Blumberg 
hallir:e ve garb Lokarnosunun 
akdine mani olduğu doğrudur. 
Bunun için İngiltere Berlin
Roma mihverini bozmak mak
sadile Almanyaya teveccüh 
etmeği menfaatine daha uygun 
bulmuştur. İngilterenin bu siya· 
setini Paris ve Moskova an
lamışlardır. Mevcud bütün 
istihbarat Moskovanın bu siya
seti yalnız kabul etmekle 
kalmayıp hatta Şark ve Orta 
Avrupada sulhün idamesi için 
Londra hükumetine her türlü 
hareket serbestisi verdiğini 
anlatmaktadırlar. Üçüncü Rayh 
hükumetine karşı itimatsızlık 
beslememekte olan Fransızlar 
bile İngiltere siyasetinin esas-

larında mutabık kalmışlardır. 

Bundan başka Mareşal Blom

bergin Londra temaslarından 

sonra Almanyanın İtalya ile 

teşrikimesaisinden bekliyebil
diği meçhul f aidelere karşı 
İngiliz dostluğunu tercih ettiği 
tahmin edilmektedir. 

Üçüncü Rayh hükumeti bu 
yeni veçhesini pek karakteris
tik bir şekilde göstermekten 
de geri kalmamıştır. İtalyanlar 
İmparatorluklarının ilk yıldö
nümü münasebetile Mareşal 
Blomberg'i Rowada bekliyor
lar. Bayramlarına iştirak ede
ceğini ümit ediyorlardı. Bay· 
ram yapıldı. Fakat Alman ma
reşalı Romaya gitmedikten 
başka ayni günlerde Londra
da bulundu. Son günlerde Ro
may1 birbir arkasına ziyaret 
eden Nöraht ve Göring bile 
İtalyanların şenliklerine iştirak 
etmediler. 

Dahası da var. Bir müddet-

tenberi Alman gazeteleri Lon
dra ile Berlin arasında sıkı 
bir yakınlık lüzumunu ileriye 
sürmeğe başladılar. Alman 
milli sosyalist partisinin büyük 
bir kısmı açıktan açığa İngil
tereye taraftar qlduklarını ilan 
ediyorlar ve nihayet ortaya 
atılan Alman ekonomi mah
felleri muhtaç oldukları ilk 
maddeleri yalnız İngilterenin 
tedarik edebilecekleri cihetle 
Rayhin büyük Britanya dev
letini gücendirecek her türlü 
muameleden tevakki etmesini 
halisane bir eda ile söylü
yorlar. 
İtalyanlar d:ıAlman vaziyetini 

çok büyük bir dıkatle takip 
etmekle beraber Rayhin Ber
lin - Roma mihverine sadık 
kalacağına inanmak istemek-

Alman hükumeti ikinci Lo-· 
karno meselesinde olduğu gi- · 
bi Avusturya meselesinde de 
Roma ile işbirliğini muhafaıa 
ettiğini göstermekle samimi· 
jetinden İtalyanın'' şüpheye 
dlfŞmesine fırsat vermemiştir.' 
Bugiinkü vaziyet İngilterenin 
Almanyaya- müstemleke veril
mesine razi olduğu zaman 
bütün bütün değişecekttr. 

İtalyanlar bu ihtimalin müın· 
kün olmadığı mülahazası~· 
bulunarak Berlin - Roma mih"' 
verinin bir tehlikeye do~ro1 

gitirıecÜkini söylüyorlar.· 
Fakat garbi Avrupanın elll: 

niyeti mese""Sinde Berlin -Ro' 
ma mihverinin' siyaseti pek 
ehemmiyetsiz bir mevkie diiŞ' 
müştür. İngiltere ile Fransanıfl 
mesai birliği daima sulhofl 
başlıca teminatından bulunınuŞ 
ve İtalya ile Almanyanm AV' 
rupada bir harp macerasırıB 
atılacakları hiç kimse tarafın' 
dan tasavvur bile edileıneı 
bir hale gelmiştir. 

Bilakis Rayhten sonra R0' 

ma hükumeti de lngiltere il~ 
normal münasebetin avdeti111 

kolaylaştıracak mutedil arıol~(. 
izhar etmeğe lbaşlamıştır. J3ı, 
hassa Kont Ciano ile Roıtl8 

daki lngiliz elçisinin son 1'~: 
nuşmalarında iki millet nı' 
buatı neşriyatı dolayısile ortlf

6 

çıkan suitefehhüınler izale eil· 

miştir. Her nede olsa h•v' 
l 

. . ti~' oldukça temiz enmış ve ıs 

bal için iyi tahminlerde buiııfl' 
mağa tyol açmıştır. . e 

Ducenin Berlin ziyaretı~~ 
gelince: Şimdiye kadar t'i 
mesele hakkında hiçbir k~.~ 
karar verilmemiş olduğu te~ 1~ 
edildi. Galip gelen ihtı~~ 
İtalya hükumet reisinin. 1• 

manya ile bir ittifak akdı ~jf 
ruretinde kalmazsa böyle 'fi' 
. . ... rkeıı 

zıyaretı yapmıyacagı me 
dedir. J 

/,ı, 

Olivier ve fj 
rekisı Limiti 
vapur acen~ p1 

Birinci Kordon Rees bıfl 1'V 

THE ELLE~~1~4lıNES ~ ' 
"ALGERIAN,, vapu~ ,, 

Mayısta LONDRA, HU r;~'· 
ANVERSten gelip yük vde1 

M t B ·~ racak ve 15 ayıs a ~ jyl 
edip LONDRA ve HtJL 

yük alacaktır. z1 ~( 
"LESBIAN,, vapuru ~ 

yısta LONDRA, H~J... ~·~' 
ANVERSten gelip yu~ıP~ 
racak ve ayni zamand~.1' l 
DRA ve HULL için Y0 

' d 
caktır. " ı• 

"EGYPTIAN,, vaP~pO~ 
yıs nihayetinde LIVE I'P i~ 
ve SWENSEAdan ge ~gfl 
çıkaracak ve ayni :ıa 
yük alacaktır. v.rlı 

THE GENERAL S'f ı.,'fO· 
VIGATION Co. ot" 

"ADJUTANT,, ~~A i 
Mayısta gelip LON 
yük alacaktır. d•"i O 

Tarih ve navlunJa~ ot ~ 
şikliklerden mes uhf 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
~~~-""!'~--~-.--..---------------

F r a til l i Sperco 1 ~ e.viyor mu?~ Sevmiyor mu? 
•••ç 

vnu anlamah için zavallı çiçılıleri yolma 
lazum ~ok! ı a şeye dikkat etmeh kafi 

~Seviyor .. Sevmiyor.~,. diye hakkak gösterir. 
İçeklerin yapraklarım yolarlar, Seviyor mu, sevmiyor mu? 
~kat işi tesadüfe bağltamak Bunu anlamak biraz dikkate 
oğru olur mu hiçl Çiçeğin bağlı.. işte sizen seven ada· 
apraklan ne kadarsa yoldu- mın göstereceği haller, yapa· 
unuz zaman gene o kadardır cağı hareketler. Eğer sevdiği· 
e "e~iyorsa da sevmiyorsa da niz adam bu ıekilde hareket 
ene o kadar k~lır. ediyorsa sizi sevdiğine emin 
Fakat, .şeviyor ınu, sevmiyor olabilirsiniz: 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND VA

PUR KUMPANYASININ 
"HERGULES,, vapuru 29 

Mayıs 1937 tarihine doğru 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE gelip yükünü tahliyeden sonra 

G. M. B. H. BURGAS, VARNA ve KÔS-

& Co. 

Hamburg TENCE için yük alacaktır. 
"ARKADIA,, vapuiU 11 Ha- SVENSKA ORIENT LINIEN 

ziranda beklenilmektedir. ROT- KUMPANYASININ 
TERDAM, HAMBURG ve "SAIMA.. vapuru 28 Ma-
BREMEN için yük kabul eder. yıs 1937 de gelip doğru AN-

31 Mayıs 937 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, T&yy~re, f<öpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat q~zi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mcnsu
catına faiktır. 

elefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

VERS, ROTTERDAM, HAM
AMERICAN EXPORT LINES BURG, SKANDINAVYA ve ~~~mı-:1.r..:ımmm&~Dm-ıa:ö~-ilZm---• 
THE EXPORT STEAMSHIP FINLANDIY A limanları için - • 

u? Bunu gösterecek bazı 1 - Sizi sevdikçe ıize 
yJer vardır ki hiç şaşmaz, karşı daha ihtiyatlı ve tedbir• 

CORPORATION yük alacaktır. t• 
Seri seferler Pireden aktarmalı " VIKINCLAND ., motörü 

ünkü bunlar ruhi şeylerdir li hareket eder. 
c seven adam bun lan mu- - Devamı 4 ncu ~ah~( Pde - nsucatı 11 

Izmir Vakıflar müdürlü
ğiinden: 

"EXCAMBION,. vapuru 4 2/6/37 tarihine doğru beklen 
Haziranda PIREden BOSTON mektedir. Yalnız DANZIG 
ve NEVYORK için hareket ve GDYNIA limanlarına tah-
edecektir. milatta bulunacaktır. 

ket
0 

Seneliği 
Lira 

Vakh Cinsi Mevkii 
"EXETER,, vapuru 18 Ha- "AASNE., vapuru 15 - 18 

ziranda PIREden BOSTON Haziran 1937 tarihine doğru Na. 
Halka ına 

700 Bezmialem Ev 1 inci Kordon 320/196 
Yukarda yazılı ev 7/6/937 pazartesi günü saat 13 de ihale 

tdilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin Vakıflar 

ve NEVYORK için hareket beklenmektedir · ROTTER
edecektir. DAM, HAMBURG GDYNIA 

"EXCAMBION,, vapuru 2 ve SKANDINAVIA limanları 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Temmuzda PIREden BOSTON için yük alacaktır. 
ve NEVYORK için hareket SERViCE MARITIME ROU- Satış Yerlerı· 

idaresine müracaatları. 30/2/6 1671 
Yenı yaptıracağınız elbıseler ıçin bu mamulatı tercih ediniz 

lzmir vakıflar direktörlüğün edecektir. MAiN KUMPANYASININ 
"EXCHORDA,, vapuru ;6 .. AL~A JUL YA,, vapuru 

den; 
~deli M. 

Temmuzda PIREden BOST0 N 16 Hazıran 937 tarihine doğru Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
beklenmektedı·r MALTA CE Mı·mar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 

Va1dı Mevkii Cinsi No. ve NEVYORK için hareket · ' -
ede~kti~ NOVAnMARSILYAliman- il••~-~~~~~~~~-~~~~~------· 

Seyahat müddeti: ları için yolcu ve yük kabul --- Satılık arsa - • 1 eder. • 1 Birinci sınıf mutahassıs 
PIRE-BOSTON 16 gün 1 

Lira 
1000 Mazbut ihsaniye Çukurçeıme araba tamir- 634 

400 • müstağnaanba 
500 Peksimetçi H. lbrahim 
120 lhsaniye 

lkiçeşmelik 
Kestelli 
Çeşme dere 

hanesı 
sebil dükkan 226 PiRE Y landaki hareket tarihlerile Güzelyalıda Recaizade ve D D • Al• 

-NEV ORK 18 gün navlunlardakı· değı·şı.klı'klerı·n- r • emzr l Selamet sokaklarile mahdut 

400 Kazak oğlu 
400 Türkmen sokak 
80 Dere sokak 

700 Yapıcı oğlu 
400 lhsaniye 
400 Batçı mescit 
ıooo ,. 
gOO Hisar 
250 Esnaf şeyhi 
250 " 

50 Bezmi alem 

50 
50 

200 
150 
300 
800 

n 

" 
" 
• 
• 
" 50 Aziziye camii 

150 " 
200 " 
250 Mül. Kının mescidi 
400 Mazbut esnaf şeyhi 
800 Hacı Mahmut 
250 Kılcı mescit 

l 20 Pazaryeri 

400 Bıyıklı hacı Mus-
tafa 

100 Mazbut evkaf 
200 Hasan hoca 
200 Hatuniye 

10()() Saçmacı z. 
1000 İsmail sarım 
400 Hacı mahmut 
800 Müftü mustafa 
200 Hatip oğlu 

10()() Alaca mcsçit 

Bornova 

" 
" 

arsa 67 /69 The AMERICAN EXPORT Lines 
ev 8/12 THE EXPORT STEAMSHIP 
arsa bila CORPORA TION 

" 
" 

15 
15 

Saraç Ali dükkan ve ev 2/4 

• EXPRESS .. vapuru 10 
Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. Çuğurçeşme 

Gedikli sokak 
baraka 
dükkan 

bila 
2 

318 " 
kahve SERViCE MARITIME 

Irgat pazarı dükkan 95 
62/1 
6212 

9 

ROUMAIN 
Arap fırını 

" Tepecik Armut-
lu s. 

" 
" ,. Altay sokak 

" " 
" Sürmeli .s. . " 
Aziziye Kırım s. 

" " 
Kının sokak 
Karakapı caddesi 
Arap fırını 
Numanzade 
Damlacık Necip 
ef. s. 
Taslıçeşme Ali 
re ıs 
Kestelli 

Dolaplı kuyu 
Hasan hoca 
Pazaryeri 
Dellal başı 
Yıkık minare 
Karantina 
Çerçi oğlu hanı 
5501 sokağında 

Bülbül hoca s. 

" 
" arsa 

BÜ KREŞ 
"DUROSTOR .. vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir . 
KÔSTENCE, SULINA, GA-

" 11 z G ,. 13 LA T ve ALATZ aktarması 
dükkan 25 olarak bütün TUNA limanları 
• 23 için yük kabul eder . 

" 4
4
1 JOHNSTON WARREN LINES 

ev 
arsa 35 LiMiTED - LIVERPOOL 
ev 33 "INCEMORE,, vapuru 30 
,, 29 Mayısta LIVERPOOL ve AN· 
arsa 222/216 VERSten gelerek yük çıkara-
ev 62 caktır. BURGAZ, VARNA, 
ev ve dükkan 28/30 KÔSTENCE, SULINA, GA
arsa bila LATZ ve IBRAIL için yük 

harap ev 
kabul eder. 

" BUDAPEST " vapuru 29 
Arsa 148 Mayısta beklenilmektedir. BEL-

Öda 631~~ GRAD, LIMASOL BUDA-
arsa ev avlu 28 PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 
arsa' ' bila ve VIY ANA için yük kabul 

n 

oda 
mesçitten 
bozma ev 
mesçit ve 
albnda oda 

5 eder. 
7 /18 DEN NORSKE MIDELHAVS-
bila LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,. vapuru 18 
12 Haziranda beklenilmektedir. 

400 Çiçek mesçidi Tamaşalık arsa 2,4,6 
2()() Yapıcı oğlu Yusuf dede dükkan 4811 

ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

~00 " .. .. " " 48/2 
00 ,, ,, Kantarcı s. ev 20/30 
~ ,, ,, Yusuf dede arsa hela yeri bili 

,, ,, ,, ,, ev 144 
60o Perşembe tekkesi Faik paşa tekke binası 6 
750 Terzi oğlu Mesçidi Alipaşa C. arsa 66 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 '!)() Selatin oğlu Tamaşalık ev 50 

250 k k ---1--.---~ 
200 ,, ,, utucu çı mazı ,, 56 Doktor 

" " " " " 68 
300 Rüfai dergahı Camgöz s, tekke bila Ali Ag~ L 

5 
80 Müstagna anha Kadiriyc mahallesi mesçit arsası ,. ı i:UI 
00 Kırım mesçidi Kara kapı arsa Çocuk Hastalıkları 
y k " 1 u arda yazılı vakıf yerler peşin para ile satılığa çıkarıl- 1 mütehassısı 

rnı!tır. ihalesi 16/6/937 çarşamba günü saat onbeştedir. Talip- lkinciBeylerSokağı No. 68 
.!;rın vakıflar, idaresine müracaatları. 27 31 6 14 1632 Telefon 3452 

den acenta mesuliyet kabul köşe başında 427.75 M.2 Kamçıoğlu 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin- bir arsa ehven fiatla sah· Cilt ve Tenasül lıastalılclu ~ 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye lıktır. ve elektrik tedavisi 
binası arkasında FRA TELLi 1 Talipler T. M. C. Resmi 1 izmir - Birinci beyler sokağı-
SPERCO vapur acentalığına ilan işleri bürosunda Naci Elhamra sineması arkasında 
müracaat edilmesi rica olunur. Tokaya müracaatları. No. : 55 

Telefon: 4142/4221/2663 • • Telefon: 3479 
. .. .. / -.:·~ ~ • (' • . " ·'~' ,.. • • ~ :~:~--· .J;· .... 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahcinesinde 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
ile oktorlar bunu tavsi e ederle 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 31 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Yanya gölünün kanlı f acıası 
~~ • A J J • · Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

Amerıka vrupa dev et erınden alacak]ı bulundu- - Üçüncü kısım: Bin kantar şeker ..... 
' -131-

Tahir, Vaya'dan beklediği hiz-
metin ehemmiyetini anlattı 

ğu paraları almazsa zecri tedbirlere baş vuracak 
--------------~-~~.---------------

Alakadarların verdiği malômata göre, Amerika ayanı, bu pa
raların neden verilmek istenmediğini hükômetten soracaktır 

Ve, gece yarısına yakın bir 
saatta Tabirin nezdine gitti. 

Tahir, kendisini sabırsızlıkla 
bekliyordu; Yayayı görünce: 

- Hoş geldin kumbarom; 
hoş geldin Rumelinin baş pa· 
likaryasıl Diye karşıladı. 

bile atarım. Fakat birşey sor· 
mak istiyorum. 

- Sorabilirsin Vaya .. 
- Vakıa bu hususta bir Vaşington, 31 (Radyo) - Amerika Hariciye Nazırı Bay Hol, Amerikanın Avrupa devletlerinden alacaklı bulunduğu para· 

ların tahsili için son defa olarak bir muhtra gönderecek ve borçların, ademi tesviyesi halinde Amerikanın, zecri tedbirler al
mak mccburivetinde kalacağını bildirecektir. 

Alakadarİarın haber verdiklerine göre Amerika Ayanı, borçların neden dolayı verilmek istenmediğini hükumetten sora· 

söz söylemek istemiyorduın; 
fakat o kadar müteessirim ki 
bu hususta te~vir edilmek 
ihtiyacındayım. caktır. 

Başvekil 
Nutkunu haf ta so

nunda verecek 
Ankara, 31 (A.A) - Baş· 

vekil general İsmet lnönünün 
umumi siyaset hakkında bir 
nutuk irad edeceğini istihbar 
ediyoruz. Bu nutkun bu hafta 
sonunda söylenmesi ihtimal 
dahilindedir. 

ispanya ihtilali 

............. 1 

• 
yenı unvanı 

Edvardın çocukları olursa, Kral ailesi 
azasına verilen imtiyazlardan isti .. 

f ade edemiyeceklerdir 
Londra 31 (Radyo)- Vindsor dükü (Altes Roayal ve dü

şes Dusa gras) Vindsor düşesi unvanını taşıyacaktır. 

Kral altıncı Jori bu şekilde karar vermiştir. Edvardın ço
cukları olursa, onlar da bu unvanı taşıyacaklar, fakat Kral 
ailesi azasına verilen imtiyazlardan istifade edemiyeceklerdir. 

Baştarafı 1 inci sahi[ ede 
- _ _ > ... f-e•Hl•-------

yorka bombardımanında ltalyan 8 Jk t l 8 A t k 
kontrolü gemilerinin uğradığı a an an an 1 • n ones o 
muamele etrafında müzake
rede bulunacaktır. 

Berlin 31 (Radyo) - Al
manya Hariciye nezaretinin 
neşrettiği resmi bir tebliğde, 
Alman kontrol:,gemilerine vaki 
tecavüzü protesto etmiş ve 
tekerrürü halinde Almanyanın, 
kontrol işine karışmıyarak, ge
milerini geri çekeceğini bil
dirmiştir. 

Moskova 31 (A.A) - Ha· 
riciye komiseri Vekili B. Po· 
teklin, lngilterenin ispanya
daki gönüllülerini geri çekmek 
hususundaki notasına Sovyetler 

birliii hükumetinin cevabını 

lngiliz maslahatgüzarına ver
miştir. 

Cevapta, ispanya harbının 
fecaati zikrolunmakta, evvela 
faşist devletlerin bunu kabul 
etmeleri ve sonuna geçmeleri 
lüzumu bildirilmekte, o zaman 
Rusyanında gönüllülerini çek· 
meğe amade olduğu ilave 
edilmektedir. ...... 
Milli Müdafaa Ve. 

kilinin beyanatı 
-Başıarafı 1 inci sahifede
Atatürk milletlerin bugünkü 
silahlanma yoluna gireceklerini 
daha evvelden sezerek ordu
muzun kuvvetlendirilmesi işle· 
rile bildiğiniz gibi bizzat 
meşgul olmuşlardır. işte onun 
bu yüksek görüşü sayesinde· 
dir ki bugün hiç endişemiz 
olmadığı halde cihan hadise· 
}erinin inkişafını sükunetle 
takip etmek bir taraftan da 
hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 

Arkadaşlar: 936-937 bütçe· 
leri arasında 3,5 milyon lira 
kadar bir fark vardır. 935-936 
senelerindeki bütçeleri arasın
da 6 milyon lira kadar bir 
fark vardı. Bu çoğalma ordu 
teşkilatının büyüdüğünü gos-
terir ve bunu açıkca soy-
liyebiliriz . Bilhassa maaş 
fasıllarındaki ehemmiyetli fark 
Ankara'ya nakledilmiş olan 
Harbiye okulunun son sene
lerinden neş' et eden genç su
baylarımızın miktarının geçen 
seneye nisbetle fazla olmasın
dan ileri ıelmektcdir. Normal 

Mümessilleri Cenev
rede toplandılar, va
ziyeti tetkik ettiler 

Cenevre, 31 (A.A) - Bal

kan antantı mümessilleri ara

sında yapılan müzakeratı mü

teakip neşredilen bir tebliğde 

deniyor ki: 
Balkan antantı mümessilleri 

olan B. Politis, Antonesko, 

Rüştü Aras ve S•Jbatiç her 

vakit olduğu gibi bu seferde 

cemiyeti akvam konseyinin ve 

assamblenin içtimaı münase

betile Balkan antantı progra

mına dahil muhtelif meseleleri 

tetkik etmişler, hükumetlerinin 

bu hususlarda tam mutabakat 

nazarlarını ve sıkı itimadları

nın ve teşriki mesailerinin 

mes' ud neticelerini müşahede 

eylemişlerdir. 

bütçelerden başka olarak hü

kumetin tekliflerile ve yüksek 

meclisin kabul buyurmuş ol
duğu fevkalade tahsisat ka
nunlarile ordumuza en son 
sistem ve ihtiyaca kifayet ede
cek kadar esleha ve malzeme 
temin olunmuştur. Bu meyan
da harp sanayii tesisatımızda 

tamamlanmış top, tüfenk, ba
rut, cephane, tayyare ve sa
ireyi memleketimizde imal et
mek imkanları elde edilmiştir. 
Arkadaşlar, ordumuz manevi 

kıymet ve kabiliyeti hakkında 
söz söylemeği zait görüyorum 
Onun nasıl yetişmekte olduğu 
hepimizin malumudur. 

Esasen milletimizin askerli
ğe olan yüksek kabiliyeti ve 
muhabbeti de ~ordumuzun Üs· 
tünlüğünü temin etmektedir. 
Türk milleti ordusunu çok 
sever, ona parasını, 

canını feda etmekten 
zaman çekinmemiştir. 

malını, 

hiçbir 

işte böyle şerait ve feda
karlıkla yetişmiş olan Cum
huriyet ordusunun milletimizin 
bütün haklarını ve yüksek 
menfaatlerini her an ve her 
suretle layikile koruyacaiına 
emin olabilirsiniz. 

B. Leon Blum'la 
görüştü 

Paris, 31 (Radyo)- Cenev
re' den buraya gelen Romanya 
Hariciye Nazırı bay Antonesko 
dün başbakan bay Leon Blum 
ile hususi surette konuşmuştur. 
Bay Antonesko'nun, Reisicum
hur bay Lebrunun doğum yıl 
dönümüne kadar burada ka
lacağı söyleniyor . ...... 
Hatay istiklaline 

!_kavuştu 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede J 
girerken ona devredilmesi ve 
keza bu anlaşmaların Suriye
nin yeni vaziyetine uydurul· 
ması ve lüzum görülecek mü
temmim anlaşmaların akdolun
ması için iki akit tarafın fikir 
ve niyetlerini tasrih eylemek
tedir. Taati olunan mektuplar 
ise Fransız mandası altında 
bulunan devletler ile Türkiye 
arasında uzun zamandanberi 
halli muallakta bulunan hakkı 
hiyar sahipleri mes'elesini hal-

letmektedir. Bu müzakerelerin 

böyle hüsnü suretle neticelen· 

miş olması Fransa ile olan 

dostluk münasebetlerini takviye 

ve Türk • Suriye münasebet

lerine dokunacak mahiyetteki 

bütün mes' eleleri halletmek 

gibi bir tesir yapmış ve bu 

suretle Suriyenin kurtuluşu 

arefesinde beynelmilel vaziyeti 

tarsin eylemektir . 
Cenevre, 31 (Hususi) -

Asamblenin dağılmasını ~fi:" 
teakip B. Rüştü Aras, Fransa 
hariciye nazırı B. Delbosla 
birlikte bir harp tayyaresine 
binmişler ve Parise gitmişler
dir. 

Bay Numan RifatMenemen-
cioğlu, Belgrada geçecek, 
Perşembe günü lstanbulda 
bulunacaktır. 

Paris, 31 (Radyo) - ·Tür· 
kiye hariciye vekili B. Tevfik 
Rüştü, Cenevreden buraya 
gelmiş ve Fransız ricalile muh
telif mes' eleler etraf~nda ko
nuşmuştur. 

Liberallerin 
kongresi 

Londra, 31 (A.A) - Gux· 
tanda toplanan Liberaller 
kongresi ittifakla kabul ettiği 
bir karar suretinde, bir Li· 
beral hükumetin ilk vazifesi· 
nin İngiltere ve müstemleke
leri piyasasının cihan ticareti
ne açılması olmak icap ede
ceği bildirilmekte ve ham 
maddderi olan mütemlekele· 
rin kontrol ve paranın istik-
rarı için beynelmilel bir an
laşma akdi istenmektedir. 

••• 
Flanden 

Bükreş 31 (Radyo)- Fransız 
sabık başvekillerinden bay 
Flanden, bugün buraya gele-
cek ve siyasi bir konferans 
verdikten sonra Romanya baş· 
bakanı bay Tataresko ile ko· 
nuşacaktır. 

••• 
Tütün satışları her 

- Sağ ol paşam.. Emrine 
tabi ve hazırım.. Yayanın sö
zünü nasıl yerine getireceğini 
sen de göreceksin! 

- Bilirim Vaya.. Senin ne 
kabadayı ve mert adam ol
duğunu bilirim. Vezir de seni 
böyle bilir. Sen bizim işleri
miz için birinci bir adamsınl 

- İstediğiniz ne iştir ba
na da söyleyiniz, ki ne yapa
cağımı size daha mükemmel 
surette gösterebileyiml Ben 
vezirimiz için kendimi ateşe 

B. Çemberlayn 
Muhafazakar parti

si reisi oluyor 
Londra, 31 (Radyo) - Mu

hafazakarlar partisi heyeti 
umumiyesi, bugün öğleden 
sonra toplanacak ve parti 
riyasetine başbakan Bay Çem
berlaynı seçecektir. 

Silahsızlanma 
konferansı 

Cenevre 31 (Radyo ) - Si-

-istediğini sana söylemeğe 
hazırım. 

- Vezir bu işi neden doğ· 
rudan doğruya bana söyle· 
miyorda zatıalinin tavassutunu 
ortaya sürüyor? 

- Seni bu mu müteessir 
ediyor, Vaya? 

- Evet. 
- Halbuki bu basit bir 

şeydir. 

- Basit olsun, bu sebebi 
öğrenmek istiyorum. 

- Şimdi sana izah ederim. 
Tahir, Yayaya nefis tütün 

ile dolu tabakasını uzattı. 
- Vaya .. Beni iyi dinle. 
- Kulaklarım sendedir, pa· 

şam! 

- Vezirin sana vereceği iş 

çok naziktir ve ayni zamanda 

çok emniyet ve itimada muh· 

taçtır. Bunun için paşa seninle 

doğrudan doğruya konuşamaz. 

Evvela bir vasıta ile anlaşmak 

lazımdır. Eğer bu teklifi ka· 

bul etmezsen, vaziyet çok 
fena olur. 

- Aman paşam. Vezirimin 

teklifini kabul etmemek be· 
gün artmaktadır lahsızlanma konferansı bürosu 

f Baştara/ı 2 inci sahifede J bugün toplanacak ve konferans 
satışları, yalnız Serkldoryan, hey' eti umumiyesinin içtima nim elimde midir? Buna iın· 
birinci kalın ve ince müstesna gününü tesbit edecektir. kan var mıdır? 
umumiyetle düşmüştür. • • • ... 

Umumiyet itibarile bütün - Bir zamanlar için böyle 
satışlarda bir fazlalık olduğu Seviyor mu? • Sev- idi, fakat şimdi ... vaziyet böyle 
halde yalnız ikinci grup sigara miyor mu? değildir. 
satışları düşmüştür. - Baştaraf 3 nci sahifede - - Zannetmiyorum. 

idarenin en çok kar temin 2 - Arkadaşlarına sızın - Ben ne söylediğimi bi· 
edebileceği bu grup sigara kendisi için bir arkadaştan lirim. Sözümün doğruluğu 
satışlarının böyle düşük ol- başka birşey olmadığınızı aşikardır. 
ması şüphesiz ki pek leh de .. l _ Peka"la ... 
değildir. Bu vaziyeti karşıla- soy er· 1 
rnak için kuvvetli tedbirler 3 - Sizi eşsiz bulur. - şte Vayacağım, bu hu· 
ittihaz edilmesi zaruridir. Bina· 4 - Hakkınızda yapılan susta evvela seninle beniıtl 
enaleyh idare bazı tedbirler hiçbir şakaya tahammül ede· anlaşmaklığım, evvela seniıı 
almak üzeredir. mez. teklifi esaslı ~ekilde kabul et• 

Dış satış 5 - Mütemadiyen kendi mekliğin lazımdır. Bu işi ya· 

F ı vaziyetinden, [mesleğinden ve pabileceğini anlarsan, mes'ele 
ransız ve sviçre frangiyle 

Hollanda florininin düşmesi emellerinden bahseder. yoktur. Vezirle de doğrudall 
ve iyi bir müşterimiz olan 6 - Çocuklara ve hayvan- doğruya görüşebileceksin. 
Filistinde siyasi kargaşalıklar lara karşı birdenbire büyük - Haklısın paşam. Şiındi 
zuhur etmesine rağmen harici bir sevgi duymağa başlar ve seni dinliyorum. 
tütün satışları normal vaziye- sizin de onları sevdiğinizi - Yalnız dikkat et. Yapa· 
tini muh~faza etmiştir, hatta zanneder. cağını söz verdiğin ha]deı 
cüzi dahı olsa bir yükseliş 7 - Sizi tanımadan evvel sözünden dönmek yoktur ha·· 
kaydedilmektedir. yaşadığı hayata acır. Sonra bence çok fena olur· 

Harici satışımız Türk tütün 8 - Çok gürültülü müna- Vezirin kin ve garazını sefJ 
limited şirketinin teessüsile kaşalardan kaçınır ve mecbur de bilirsin. 
beraber inkişafa yüz tutmuş- olduğu zaman gayri tabii ha· - Haydi paşam sen de, 
tur. Bu seneye yeniden Çin reketler yapar. hep böyle kötü şeyler düşÜl1' 
ve Yeni Zeland müşterilerimiz 9 - Her bahiste sözü ev· me. Ben cihanın en feP8 

meyanına girmişlerdir. Bil- lenmenin iyiliklerine getirmek adamı değilim ya. Benim sÖ' 
hassa Yeni Zeland bizim için ister. zümden döndüğü mü şimdi)'e 
iyi bir mahreç teşkil etmek- 10 - Sevgisini göstermek kadar gördün mü? 
tedir. Çünkü, bu memleketin istediği zaman becereksizlik - İyi, telaş etme. 
ithalat kanunları bize oldukça eder. Tahir, maksadı anlatınağş 
müsaittir. tlı Halihazırda inhisarlar ida- 11 - ihtiyatını ve çekin- başladı_ Fakat çok ihtiya 

genliğini canımızı sıkacak de- bir ifade ile maksadı doğru· 
resile gerek alış veriş ve receye götürür. dan doğruya açığa vuramıyor· 
gerekse bu yolda temasta bu-
l l k 1 

12 - Ailenize karşı bir du. Ve bir aralık: 
unan mem e et er şunlardır: . ) 

D . k F·ı· t• H. sevgı duymağa başlar. (Arkası oa~ 
anımar a, ı ıs ın, ıcaz, ~ 

Hollanda, Irak, f sveç, Norveç, ı' f 1 
İsviçre, Belçika, Japonya, Avus- Anasını gö_r_, Kızını al. 
turya, Çekoslovakya, Fransa, __ 
Polonya ve Yeni Zeland ile 
Çindir. Bunların bir kısmı Zevkle okuyacağınız bu büyük halk 

tütün Limited şirketine devr- romanına yarın başlıyoruz. 
edilmiştir. 


