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teşriki mesai etmişler. 

~asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmir<le çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Italva'da Harp Hazırlı liları Var ------- ----------
lspanyada kan gövdeyi götürüyor 

Bir Alman filosu ispanya 
sular na hareket etti 

Yunanistan' da 
Bütün kulüpler ve 

içtima yerleri 
kapatıldı 

lf er iki tarafta bin ercekişi kuıeşuna 
Asi Almira a Çe ta r •• •• vaz ru 

diziyor.· 
batı 

Atina 21 (Hususi) - Har
biye nazırı vekili general Pa
pa Dima, Yunan ordusunun 
son hadiselerde gösterdiği 
vahdet etrafında bir beyanna
me neşretmiş V<" hükumetin, 
daima orduya istinad eyledi
ğini ve Yunanistan'nın terak
kisi iç.in ordunun, daima amil 
olduğunu bildirİniştir. 

Atina 21 (Hususi) - Yu
na.ı hiikuıncti, hususi ve umu· 
mi içtima yerlerile bütün ku
lüpleri kapatmıştır. Bu meyan
dan kumarhaneler de vardır. ___ ......... __ 

Atley · 
1 

ı Nloskova'da Sovyet 
. ı ·ı d" 1 

tıca ı e temas e ıyor 
i . Moskova, 21 (Radyo) -

lngiltere amele partisi lideri 
Mnjor Atley, buraya gelmiş 
ve Rus ricalile temasta bulu
na,rak uzun müddet konuş
muştur. 

San Sebastiycn' den kaçamıya
cağını bildirmiştir. . ·dman 

-
lngiltere kralı, dün kor-

fo ;adasına geldi __ .... __ 
~Samajeste 8 inci Edvard, Yunan kralı

nın malikanesinde ikamet ediyor 

Samajesle Binci Edvard ve Nahlin yalı 
istanbul 21 ( Hususi ) - 1 İngiltere kralı, Korfo' da 

İngiltere kralı Samajeste! se- bizzat Yunan kralı Yorgi ta· 
kizinci Edvard. dün, Nahlin rafından karşılanmıştır. Kral 
yatı ile Korfo adasına gelmiş- karaya çıkınca halk tarafından 
tir. Nahlin yatını, Dobronink şiddetle alkışlanmıştır. Adanın 
zırhlısı Yugoslav kara sularına her tarafı donanmıştır. Sama-
kadar uğurlamış ve bundan jeste 8 inci Edvard, Yunan 
sonra adaya kadar iki İngiliz kralı Yorgi'nin malikanesinde 

Hükumet kuvvetlerine mensup mitralgözcüler, asileri kurşuna diziyo;lar harp gemileri, Alman ticaret 
A VaşingtÖn 21 (Radyo) - hükumet kuvvetleri, iki bin hepsini kurşuna dizmişlerdir. gemilerini himaye için Berlin-

torpitosu yata refakat etmiş- kendisine tahsis edilen daire-
tir. de ikamet edecektir. \ ,_ ....... _. ______ _ 

. ~erika hükumeti, ispanya' ya beş yüz zayiat vermek sureti le Lizto 1 21 (Radyo)- ispanya den emir almışlardır. 
Sılah ve miihiınınat gönder- mağlup olmuştur. Komünistleri, asilerle birlikte Berlin, 21 ( Radyo ) -

D. Kurultayı lngiltre - Italya 
inek hususunda hiçbir mahzur San-Sebastiycn'de komünist- hareket ettiklerinden dolayı (Frankfor Çaytung) gazetesi, Şimdiye kadar Ticaret muahedesi 
ı:savvur etmediğini ve çünkü le~_in ya~al~dıklan iki zabitle 800 kişi yakalıyarak hepsini bugünkü nüshasında yazdığı S S 
bi~an~a'nm, ikiye ayrılmış tek mut.e?~dı~ ı~ndarmalar kurşu- birden kurşuna dizmişlerdir. bir makalede diyor ki: 1 3, 04 Türkçe imzalanmak üzre 

hukunıet olduğunu bildir- na dızılmıştır. Bcrlin 21 (Radyo) - Al- ''Sir Samoel Hoar'ın son kelime bulundu Londra 21 (Radyo)- Finan 
tııiştır. . Madrid 21 (Radyo) - Mala- manya'nın San Sebnstiyen beyanatı dikkate şayandır. Bu İstanbul, 21 (Hususi) - Dil siyel Taymis gazetesine göre, 

Paris, 21 ( Radyo ) - Is- gayı muhafaza etmekte olan konsolosu, bütün Alman teba- beyanatı, bilhassa Fransız ri- kurultayı yarından sonra top- lngiltere ile İtalya arasında 
llanya a ·ı · · 1 d "k hükumet kuvvetleri, bir yarına asının 25 Ağustosa kadar ha- cali göz önünde bulundurmalı lanacaktır. Dün, biri Fransız, bir ticaret muahedesi akdolun-
le · 51 erının neşrey e 1 

- k .. d b" h ld b f · l · d dig" eri Macar iki alin1 daha it tı bir resmi tebliğe göre, hareketine teşebbiis etmişler- re ete ama c ır a e u- ve spanya ış erm e tamamen mak üzredir. İngiltere, hal yaya 
•
1
•0l.nh _c,.phcsindeki Vadelope se de bir türlü muvaffak o!a- lunmalarını ve zira bu tarih- bitaraf kalmalıdır." gelmiştir. Şimdiye kadar dil 
.. ı k~ ,. } · b" Alıılan'ın (D 4 " " h "fı _, ) kurultayına 153,504 tane Türk- olan ihracatını yüzde elli ek-
"•"! ·.anıları sukut etmiş ve mamışlardır. Asiler, Malagayı ten sonra ııç ır evam1 uncu sa l eue çe 
.... 1 •ı--•~ • ... _. kelime fişi gönderilmiştir. siltmeğe riza göstermiştir. 

erın eline geçmiştir. günde dört defa bombardıman ----------------------

ha~a1rtid' deki Koatrodiy~ntes etmektedirler. Fransız ordusu ma ( -(Ulusal Birlik) e Göre- ) 
"1 s asyonu ısyan etmış ve Asiler, Malaga civarında ya- 1 \.. 1 

aYor adal~rMına i.hrBacaet~na!ae·n~s·~ •• ~n~anbiulditklkeriuKoınünis !erin nevrala_.a_ başladı ' Hele şükür atlatabildik! ,/ 
Bu serlevhayı niçin koydum bilir misiniz ? 15 ·ı 1 k ç k 1 kıTayyare manevralarında hava Bizim Borsada senenin muayyen birkaç günü vardır ve bu 

hlı yon u e 05 ava ' günler gelince, müstahsil namına satıcılarla tacirler arasında Ya t d k lk orduları umum kumannı ge- epice hararetli münakaşalar olur. Bilhassa incir turfanda satışı 
or a an a amaz neral Piju da bulunacak ~::!~~~~"tacir, mahsulü şöyle Y•" gözle seyreder, bahaneler 

Çek reisicumhur~· bizim gayemiz, her - Fazla karışık!. Kaliteleri ayrılmamış. Ben bunu alacağım 
k amma, zararınadır. Sırf ınüstahsili düşündüğüm ve müşterimi 

esle muttefik olmaktır, diyor memnun etmek istediğim için piyasaya giriyorum. Yoksa ... 

Pr M. Benes 
l()v,:g· 21 (Radyo) - Çekos-

l\c31 ~~ cumhur reisi M. Be

~'lıl\a •~ali Bohemya'da seya
~"es bevam etmektedir. M. 

'd Urada verdiği be)'a-
erniştir ki: 

- Almanya ile daimi bir Diye diye, yarım ağızla, nazla dolaşır. Mübarek nimet, 
ihtilaf halinde yaşamak iste- sanki zahmetsiz, masrafsız, mantar gibi yerden fırlamış, çıkmış 
nıiyoruz. Onbeş milyondan ve müstahsil tarafından çuvallara dolduruluvermiştir. 
ibaret olan Çekoslovakya'yı Dikkate şay.vı olan nokta şudur ; 
ortadan kaldırmak, bütün ihracatçıların daima ve daima piyasaya istedikleri fiatları 
Avrupa için tedavisi gayri kabul ettirmek ve fiata mutlak surette hakim olmak istemeleri! 
kabil bir yara olacaktır. Biz, yıllardanberi herhangi bir zaman hatırlamıyoruz ki, 

"Bizim devletimiz, hiçbir ihracatçı, biraz da müstahsili, biraz da maliyet fiatını, biraz da 
büyük devletin avucuna gir- harici piyasayı ve nihayet üç tar~fh, hiç olmazsa müstahsil ve 
mek fikrinde değildir. Bizim tüccar arasında iki cepheli kazanç ahenğini düşünsiin .. 
için yalnız Milletler cemiyeti 

Bu, vaki olmuş birşey değildir. Duymadık, görmedik böyle 
·vardır. Ve onun vazifesi de 
sulhtür. Fransız ordusu manevrada birşey!.. Bereket versin ki, hükumet sık sık elini uzatıyor. 

"Küçük antant ve Çekos- Paris, 21 (Radyo) - (Komt- sız tayyare manevraları, Pazar Müstahsilin sıkıştığını gördükçe derhal müdahale ediyor, teşki· 
lovakya, şimdiki Avusturya ve medi) nin tahkiminden beri günü başlıyacak ve Ağustosun lat yapıyor. Milli bankaları öne sürüyor, sermaye döküyor ve 
Macaristan ile de teşriki me- yalnız bu ay harp manevraları 29 uncu giinüne kadar devam kurtarıyor. Fakat şunu da itiraf edelim ki, devletin göreceği 
saiye amadedir. ltalya ve yapılmağa , başlanmıştır. Bu edecektir. işler pek çoktur. Cumhuriyet idaresi, birçok büyük planların 
Almanya ile de anlaşmağa manevralara, tayyareler de işti- Tayyare kuvvetleri umum tatbiki yolundadır. Satış v~hraç işlerine de yavaş yavaş biz-
hazırdır. rak etmektedir. kumandanı general (Piju), zat müstahsilin hakim olması lazımdır. 

"Bizim gayemiz, Sovyctlerle Borj havalisinde de askeri bizzat manevralarda buluna- O da ancak teşkilatlanma ile olur. Buna olan ihtiyacımız 
anlaştığımız gibi, bütün dev- manevralar başlamıştır. cak ve (Meç) havalisindeki çok büyüktür. Bizzat müstahsilin içinden gelmiş bir teşkilat, 
letlerle müttefik olmaktır. Paris, 21 (Radyo) - Fran- manevraları idare edecektir. herşeyi halledebilir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 21 Ağustos 93~ 

Alman - Avusturya anlaşmasının muhtemel neticeleri .. , . •'I Tarihteki garip 

-· 1 15 nci asırda ltal-

. • ·t~· ..... ~. r' . • . :-~~: ;.:• • , - . . •i; .L.~- •• .& •• ·_. • •• 

ı Maçakızı 1 
vak'alar 

lr..- Cinai Romn Nakili KAMl ORAL 1 yan'lar nasıl harp 
~ -200- .., . 

Lüi, hak.katın meydana çık- ederlerdı 
15 nci asırda İtalyan'lar pek 

masına ragv men 15 saat nefis harbederlerdi. Ücretli 
askerler harbı öyle bir ticaret 

sonra idam edilecekti haline sokmuşlar ve usullen
dirmişlerdi ki, ekseriya iki 

Esasen bu kadın ile aşıktaş-
lık etmediğimi söyleseydim, 
Terez gene bana inanmıyacak 
idi. Bina~naleyh ölümü tercih 
ettim ve böyle söyledim .. 

Baba Anri hınçkırarak ağla· 
mağa başladı . 

- Biçare çocuk, ne kadar 
yanılıyordun. Nişanlın seni af 
edecekti. Herşeyi bildiği halde 
gene seni affedecektir. 

Çünkü onu da telef etmek 
istediler. 

- Onuda mı öldürmek is
tediler? 

- Evet.. Sonra T olbiyak 
sefili tevkif edildiği zaman 
sana her şey. anlatının. Sen, 
şimdilik senınle görüşmekli· 
ğime müsaade etmiş ve seni 
kurtarmaklığıma meydan ver
miş olan alicenap dostumuza 
teşekür et. 

Asayiş reisi: 
- Bana teşekkür etmeyi

niz. Ben vazife mi ifadan baş· 
ka birşey yapmadım. Fakat 
vakitlerimiz çok kıymetlidir. 
M. Anri; ifadenizin doğru 
olup olmadığını isbat etmek 
lazımdır. Şimdi biz işimize 
gidelim. Dedi. 

Baba Anri, Lüi'yi kurtara
bilmek için Tolbiyak'ı tevkif 
etmenin muhakkak lazım ol
duğunu bildiğinden acele oğ
luna veda etti ve asayiş di
rektörü ile birlikfe hapishane· 
den çıktı. 

Ihtiyar hafiye yolda asayiş 
reisinin fikrini anlamak istedi 
ve: 

- Lüi'nin masum olduğuna 
bundan sonra da şüphe ede
cek misiniz ? 

Diye sordu. 
- Mari'yi öldürmemiş oldu· 

ğuna inanırım. 

- Halbuki Mari'yi öldürmüş 

olduğundan dolayı mahkum 

edildi. Tüccarı öldürmesi, ni

hayet iki ay hapsini mucip 

olur. Çünkü. kendisini müda
faa ediyordu ve istemiycrek 
bastonla başına vurdu. Mak

sadı öldürmek değildi. Yalnız 

kendini müdafaa etmek. Bu 

bir kazadan başka birşey de
ğildir. 

- Evet, öyle söylüyor. Ya
lan söylemediğine de kani 
oldum. Fakat idam hükmünün 
geri alınmasını temin için elde 
dclail mevcud olmalı, yoksa 
iş bitmez. 

- Tolbiyak'ı tevkif etmeimz 
için bir iki memur vermenizi 
rica etmiştim. Herifin nerede 
bulunacağını biliyorum. 
Memurlarınızı oraya götürmek 
için ben delalet ederim. Siz· 
de Matnuı.zel Lö ~Kontu, 
Kambremer'in küçük kızını 

müddeiumuminin nezdine cel· 
bettiriniz. Piyedoş ta şehadet 
için bazırdır. Tolbiyak ile 
metresini de tevkif ettikten 
sonra, mes'cle kalmaz, sa-
mrım. , 

- işin bu kadarı kafi ola· 
cakmıdır zannediyorsunuz? 

lvet değirmenindeki değır· 
mencilerin bir çerçiyi, bir 
genç km, bir çocuğu katlet-

meğe teşebbüs etmiş olduk· 
larını ıspat etmekle oğlunu
zun masumiyeti meydana çık· 
mış olacak sanıyorsanız, çok 
yanılıyorsunuz M. Anri. Bu 
ad2mların müdafaada bulu· 
nacaklarını, Tolbiyak'ın her 
şeyi inkar edeceğini sizle Pi
yedoş'un maznun bulunduğu· 
nuzu ve hakimlerin öyle efsa· 
ne kabilinden hikayelere inan
mıyacaklarını unutuyorsunuz? 
Bahusus, hakikati ıspat için 
lazım olan zamanı da bula-
mıyacaksınız. 

- Zaman mı dediniz, o 
mcl'unun mücrimiyetini isbat 
etmek için iki üç günden zi· 
yade zaman lazım değildir. 

- Ben de olanca kuvvetim· 
le size yardım edeceğim.Çün
kü keşfiyatınızda yanılmamış 
olduğunuzu, oğlunuz farkına 
varmaksızın nazarımda tayin 
etti. Mari Fasiti tehdid eden 
adamın Dermot olduğunu söy
lemişti. Halbuki T olbiyak'm 
isminin tam sahih Derimot ol· 
duğu zaptiye nezaretince ma
lumdur. 

- Pek iyi yal Bundan da
ha ziyade ne istiyorsunuz? 

- Nemi istiyorum? Bir 
haha müddet lazım iken on 
beş saattan fazla vaktimiz 
yok! .• 

- Onbeş saat mı? 
- Size hakikati söylemeğe 

mecburum M. Anri! Hükmü 
idamın yarın sabah icra olu
nacağını haber verdiler. 

Sarhoş gibi sendeliyerek: 
-- Y.arın sabah mı? Bunun 

imkanı yoktur. Temyiz istida
yı daha dün sabah reddeti. 

- lstidanın reddi, daha 
evvelden kararlaştırılmıştı. Ci· 
nayet, birçok dedi-kodu!arı 
mucip ve katil de asil bir kim
se olduğundan derhal idamı
nı istiyorlar. 

- Siz hakikatı biliyor iken, 
Lüi'nin katline müsaade ede
cek misiniz? 

- Beni dinleyin M. Anri, 
hükmü idamın tehiri elimde 
olsa idi bu anda tehir ede
ceğime yemin ederdim. Fakat 
usulü idareyi bilmez değilsiniz, 
nizamı dairesinde sadir olan 
bir hükmün iadesi ne kadar 
müşkül olduğunu da bilirsiniz; 
kemali süratle işe teşebbüs 
edeceğim. Şimdi adliye neza· 
retine gideceğim. işittiklerimi 
birer birer söyleyip hüküm 
idamın tehiri icrası için elim· 
den geleni sarf edeceğim. 

- Asıl ni bu akşam si-
ze teslim edilecektir. 

- Ben de ümit ediyorum. 
Hatta onun ele geçmesi elim· 
den geleni sarfedeceğim. Şim· 
di zaptiye nezaretine uğraya
cağız. En iyi memurları mı si· 
ze tefrik edeceğim. Piycdoşu 
da beraber götürürsünüz. Tol· 
biyak'ı ele geçirmeğe, bilhas· 
sa dilsizi ~tutmağa çalışınız. 
Çünkü Tolbiyak herşeyi inkar 

· edecektir. Halbuki dilsiz onu 
anır, oğlunuzu tanımazsa, hii· 

küm idamın icrası tehir 
olunacaktır. Bize dilsiz çok 
lazımdır. 

- Arkası var . 

taraf da telef at vermeden 
mağlUp olurdu. Bütün ltalya'da 
meshur olan Zogouara mağ· 
lubiyetindc bir kişi ölmüştü. 
Fakat bunun da ö'.ümü silahla 
değil, attan bataklığa diişüp 
boğularak ölmüştür. Molinel· 
la'da yarım gün devam eden 
şiddetli bir harpta bir iki kişi 
bile ölmemiştir. Liouardo de 
Vinci'nin bir tablosuna ve 
Rubens'in "süvariler muhare· 
besi,, adlı eserine mevzu olan 
Anghiori muharebesinde bir 
kişi, o da atlar tarafından 
çiğnenerek, -telef olmuştur. Bu 
malumat Machiavelli'nin "Flo· 
ransa hikayeleri,. adlı kitabın
dan alınmıştır. 

'ir 
(1 ... 

İtalya' d.aki Gaeta kışlası 
zabitleri 1730 senesine kadar 
sularını dük Charlcs'te Eo'Jr· 
bon'un mumyasından çıkarıl
mış bir kafa tasiyle içerler ve 
bunu kahramanlığa götüren 
bir tılısım sayarlardı. 

* .... 
Orta zaman ordularında as-

kerler çok kere karılarını ve 
çocuklarını yanlarında gezdi· 
rirlerdi. Bekarlar da pek sı
kıntı çekmezlerdi. Çünkü bir 
çok ahlakı gevşek kc:d nlar 
ordunun yanından ayrılmazlar
dı. Otuz sene muharebeleri 
esnasında 3000 mevcutlu bir 
alay yanında 2000 kadın gö
türmüştür. Bu kadınlar asker 
nizamlarına tabi idi ve asker· 
lere ait bütün işleri yaparlar, 
bütlin sıkıntılara tahammül 
ederler ve merhametsiz mua
mele görürlerdi. Doğurdukları 
çocuklar analarile beraber se· 
falete terkedilir ve kovJJlurdu. 
"Ordugah çocuklan,, denilen 
bu çocuklar dilenci, hırsız ve 
ya haydut olmağa mahkum 
idiler. En' iyi bir ihtimalle 
asker olurdurlar ki, bu da ma 
hiyetı itibarile pek başka bir 
şey değildi. ________ ......__ 

Şam' da --······--Umumhane serma
yeleri nümayiş 

yaptılar! 
Bilhassa Şam'da ve Ha· 

lep'te, gün geçmez ki bir 
grev, bir nümayiş olmaşın. 
Bu hal, oralardaki hayat şari· 
!arının bozuk düzen gittiğini, 
muhtelif sınıflardan halkın 

hiç te hoşuna gidecek bir 
geçim vaziyetinde olmadığını 
anlatan canjı bir alamettir. 

Son gelen Suriye gazetele· 
rinde okuduğumuza göre, bu 
defa da Şam'daki umumhane 
sermayeleri, başta patronları 
olduğu halde bir nümayişe 
teşebbüs etmışler, fakat bu 
sermayelerin nümayişin, poli· 
sin muhalefeti karşısında akim 
kalmıştır. 

Biraz sonra· üç patron ka· 
dm, bir heyet halinde dahi
liye vezaretine giderek hazır· 
ladıkladıklarl istidayı vermiş
ler ve şifahen de; işsizlik yü
zünden bugünkü ağır vergi-

• • • 
azı reıımı 

ede se, 
den 

vüSturya' a terakki 
Anşlus kend· iğin
meyda11a gelir. ------Eğer Avusturya istiklalini muhafazaya muvaffak olursa, o 

zaman İtalya ile Almanya arasında yeni bir ihtilaf doğabilir· 
Anslus tahakkuk ederse Brenner tehdid altında kalır. 

~ 

Almanya - Avusturya - ltalya hududa ve Brenncri 
gosterir harita 

L'Ere Nouvclle gazetesinde ması Avusturya'lıların IAlman 
Emile Borel yazıyor: devleti içine girmea hususun· 

1918 denbcri Avusturya, daki muhtemel arzularını büs 
Avrupa'nın en nazik noktala- bütün körletccek mahiyette 
rından birini teşkil ediyor. idi. Evvela Avusturya'ya na· 
Avusturya meselesi, gerçi bi· zilik ruhnnu aşılamak, Dan-
raz değişen şekillerde, daima zig' de olduğu gibi naz ilerin 
ortaya konulmaktan göri kal- oıada ekseriyet kazanmalarını 
mamıştır. Birkaç ay önce, temin etmek lazımdı. Bir 
Habsburgların yeniden tahta Avusturya iç politika mes'ele-
geçmesi üzerinde konuşulu- si olan bu husus, yeni andlaş-
yordu; bugün, ltalya'nın mu· madan fayda görecek midir? 
vafakatile Almanya ile Avus- Birkaç ay hadiselerin müşa· 
turya arasında aktedilen and· hedesi bizi bu hususta aydın-
laşma mevzuu bahistir. Bu üç )atabilecektir. Eğer Almanya-
milletten her biri bu neticeden nın ümidleri gerçekleşir ve 
memnundurlar ve ona diplo· Almanya ile Avusturya ara· 
ınatik bir ..zafer nazarile bak- sında turizm ve ticaret müna-
maktadırlar. Bu sevinç haklı sebetlerinin inkişafı neticesi 
mıdır? içlerinden biri kararın· olarak Nazir.. Avusturya' da 
dan geri dönemez mi veya bir terakki ederse, anşlus kendi-
başkası bu işte aldatılmış liğinden meydana gelebilir. 
değil midir? Bu meseleleri Bilakis, Avusturya, siyasi hür· 
vazetmek, onları halletmekten riyetini muhafaza etmeye mu· 
kolaydır. Meseleyi gözden vaffak olursa istiklalini de ko-
geçirelim. nıyabilecektir. 

Almanya Avusturya'yı ilhak Fakat Avusturya'nın iç.işle-
etmek projesinden resmen vaz rinin elıcn- m yeti ne olursa 

· ~eçiyor. Almanya'da fcdera- olsun. Almanya ile İtalya ara-
lı.zm namına kalmış olan izle- sındaki "münasebetlerin bun· 
rın de ortadan kaldırılmış ol- . dan daha mühim olduğnnu . ~·~·~·--,~--~~~~-

za i r' ilerde aris'e bir 
yet gönderdiler 

- ~·~----~~-

Müftü Benli Mahmud'un. katli, milliyet-
perver cereyanına aleyhdarlık etme. 

sinden ileri gelmiştir 
Son ~osta ile gelen Elkabes liyetperver cereyanına şiddet-

gazetesı, Cezair baş müftüsü le muhalefet etmekte idi 

şeyh Benli Mahmud'un katli Geçen Haziranda Cez;irde 
hadisesi ve bunun sebepleri aktolunan büyük kongrede, 
hakkında şu tafsilatı veriyor: C 'I 1 

C 
ezair i erin hukukunu mii · 

ezair' den gelen haberlere d f a aa için Paris'e bir heyet 
göre, müftünün katli, vatan- d gön erilmesi kararlaştırılmıştı. 
perverler aleyhine hareket et· Ve heyet azası derhal seçi· 

miş olmasından ileri gelmiştir. !erek, iki ağustosta Paris'e 
Bir Cuma günü, Benli Mah- gitmişti. 
ınud camiden çıkarken y:t· Benli Mahmud, milliyetper-
nına üç Arap genci ) ak- veri erden müteşekkil olan bu 
laşmış ve bunlardan biri heyetin Parise gitmesine ta· 
müftünün elini Öpmek uzere raftar olmadığından, Fransız 
eğilmiş, o sırada diğer iki 

dahiliye nezaretine bir telgraf 
genç te hançerlerini müftünün çekmiş ve oraya gelen heye-
arkasına saplamışlardır. Müftü, 

l 
tin bütün Cezairlileri değil, 

derha yere düşmüş ve ölmüş-
Ancak beş on kişiyi temsil 

tür. Vak'ayı müteakip bir kar-
ettiğini ve bu heyetle yapı· 

gaşalık baş göstermiş ve bu 
lacak müzakere neticesinde 

üç genç t~ ortadan kaybol- alınacak kararların kabul edi-
muşlardır. 

lemiycceğini bildirmişti. 
Benli Mahmud, Cezair'dc Müftünün katlolunmasında· 

lbni Celulun idare ettiği mil-

leri ödeyemiyeceklerini ve 
kendilerinden alınan vergi
lerin indirilmesini istemiş

lerdir. 

ki asıl sebep te budur: 
Suikasdla alakası olduğu 

sanılan şeyh Vehbi, Yamada 
tevkif edilmiştir. Şeyhin ka· 
(Devamı 4 üncü sahi/ede) 

unutmamak lazımdır. Yell
1 

uzlaşmanın hedefi bu müo~· 
sebctlcri ıslah etmekti; çüokıJ• 
açık veya kapalı, anşlus ~~i 
mek, Alman'ların Brennerı 

tehdid etmeleri demektir. . 
Eğer Avusturya istiklalin' 

muhafazaya muvaffak oh1t: 
Fakat inkisara uğrıyan A 
manya gene de anşlus niYj: 
tinden ve geçmezse, bu At 
manya ile İtalya arasında d?j 
rudan doğruya bir ihtılıı 
demektir. 
(Devamı 4 üncü sahi/~ 

· N· V. 
• • . Vaıı 

er Zee 
&. o. 

DEUTSCH LEV ANTE LIN1~ 
G. ın. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA,. vapuru 
24 

1rt1S' 
ağustosta bekleniyor, 29 ao-1, 
tosa kadar ANVERS, RO ·e 
TERDAM, HAMBllRG :~ 
BREMEN limanları için 'l" 
alacaktır. dt 

"ART AA vapuru 5 eyıül 
il dıı' 

bekle.1iyor, 9 eylüle ktt ~ 
ANVERS , ROTTERDA~~ 
HAMBURG ve BREMı:
limanları için yük alacaktır· 

DEN NORSKE MIDDgı· 
HA VSLINJE (D/S. A/5· 

SPANSKELINJE) 

OSLO .. zl 
"BOSPHORUS ınotörLı 

il J 05' 
ağustosta bekleniyor, 22 a1;,~. tosa kadar ISKENDER r 
ROUEN, Le HAVRE ~~ 
NORVEÇ limanları için Y 

alacaktır. .. ~C 
" SARDINIA .. motôrLl

10
1e 

eylülde bekleniyor, 25 e'f p~ 
kadar Le HAVRE, DIEI'1~( 
DÜNKERK ve NOR\ 
limanları için yiik alacaktır· 

SERViCE MARITll\~ 
ROUMAIN ~ 

.. DUROSTOR ,, vapıırO~ 
eylülde bekleniyor, ~11 
TENCE, SULINA, GA ~~ 
ve GALA TZ aktarması 01ıco 
BELGRAD, NOVISAD. v 
MARNO, BUDAPEST. vô~ 
YANA ve LINZ için ' 

kabul edecektir. ~ 

S. A. RÇ)Y AL HONGRO:ı}' 
DE NAVIGATION Df,' 

BIENNE MARlTiıvı 

BUDAPEST ' 
"SZEGED,, motörü. ~~ 

tos nihayetine doğru oe ~O 
mektedir. BELGRAD· S~~· 
VISSAT, BUDAPEST. IW 
TISLA VA, VIY ANA ve ı,, 
için yük kabul edecek:.!;' 

JOHNSON WERRE.N 
LINES Ltd. 

LIVDRPOOL ıJ' 
'' JESSMORE,. vap~rıl l 

VERPUL ve ANVERS terı ,. 

getirerek tahliye etnıİŞ 
gitmiştir. . elıı1 

"Vapurların isimlerıı g ıe~ ·fe 
tarihleri ve navlun ta.rı gi~ 
hakkında bir taahhüde 

· ı ' fotl' şı mez." I te e ~ 
Birinci Kordon, zw 
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Fransa'nın mali rezaletleri 
meşhurdur. Mahut madam Ha
nu, Staviski mes' elelerinin aksi 
sadaları henüz kesilmiş değil
dir. 

Fransa' da bu büyük, milyar
lara taalluk eden skandallar 
yanında bir sürü de küçük, 
yani şöyle birkaç milyona ta
alluk eden skandallar adeta 
görülmeden geçip giderler. • 1 

halya'ya gidecekti. 
Bu büyük fırsatı kendisine 

şu ziyafette içenlar temin el· 

miş oluyorlardı. Bunun için de 
davetlilerin her birine ayrı ayrı 
teşekkür ediyordu . 

En son teşekkür ettiği ada:n 
hemen herkesten fazla içmiş, 
bunun için de herkesten fazla 
sarhoştu ve bankere: 

- Biliyor musun azizim .. 
Bu budalalardan birkaçı se· 

nin beraetini istemişler ve bun
da ısrar etmişlerdi. Eğer ben 
senin arzuna hizmet etmiş ol
mak için bir seneye hapsın 
lüzumunda ısrar etmeseydim 
sen o zaman bcraet edecektin. 
Dünyada ne budala adamlar 
vardır. Demişti .. 

Vedi Fikret 

Pasport yolcu salonu kar
şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

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

THE ELLERMAN LINES L ffi. 
" OPORTO " vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal
tacvktır. 

"FLAMINIAN" vapuru ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük bo
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

Cebinde birkaç devletin pa· 
saportunu taşıyan Paris ban
kerlerinden M. Baruh ta hal
kın tasarrufunu kendi hesabına 
sarfeden açık gözlerdendir. Fa 
kat Staviski rezaleti sırasında 
faaliyete geçen maliye müfet
tişleri, bu mister Baroh'un da 
defterlerinde birçok yalan ve 
sahte kısımlar bulmuştur. Bu 
feci vaziyet üzerine M. Baroh 
gene kendisine benziyen ve 

ırkdaşlarından avukatı Meter Dokto-r 1 
Jozef [ Yasef J e koşmuş ve: 

"SAMOS" vapuru 23 ağus
tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük boşalta

caktır. .. 
Mücellit 

Ali Rıza 
- Ah, dostum, felaketi AJı• Ag~ L 1 

demiştir. i:lll 
- Ne var?. Kızın züğürt Çocuk Hastalıkları 

bir herife mi kaçtı, yoksa; 1 mütehassısı 
- Öyle değil, Maliye mü- ' ' fettişleri defterleri beğenmedi- 1 ikinci Beyler Sokağı No. 68 

J 1 Telefon 3452 
er. Söz aramızda, haklıdırlar. ı•---------•• 

Sür'at, zarafet 
Ve e~veniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Bizim muhasebeci bu işi adam 
akıllı beceremedi! 

- Bunun sonu beş sene 
hapis .. iki kere iki nasıl dört 
ederse, senin de beş seneye 
mahkumiyetin o kadar mu
~akkakl Senin için yapılacak 
ış, cebindeki pasaportlardan 
birisine dayanarak buradan 
kaçmaktadır. 

- Olmaz dostum olmaz. 
Daha burada yiyecek ekmek 
Çokf. 

- Şu halde ne yapalım? 
~;n hapisten başka bir im
han göremiyorum. Beş sene 

&pis yatacaksın. 

. - Mümkün değil. Sonra 
ışlerim büsbütün mahvoluyor. 
Sen zeki bir avukatsın. Ne 
Yaparsan yap. Beni sade bir 
seneye mahkum ettir. Bir se
lle işlerime hiçbir zarar ver
llıeıt Emrine istediğin kadar 
Para veriyorum. 
Hediy~ ver, bahşiş ver, zi

Yafet ver. Hasılı ne verirst>n 
~er, fakat beni bir seneden 
aılaya mahkum ettirme! 

* • • 
'y Metr Jozef (Hakiki ismile 

b asefl) Bankerin emri veçhile 
~reket eder, bankerin bir sene. 

t 
e.n fazla mahkum edilmemesini 
em· ın eyler: 

* • • 
Banker· bir sene hapis 

~~tlıktan 'sonra, avukatın he
ıye, bahşiş, ziyafet ve daha 

:~l~r verdiği idare, zabıta ve 
kc lıye adamlanna; yeniden mü-
. rnrnel bir ziyafet, teşekkür 

ııyafeti çekildi 

d' Ziyafet cidden mükemmel
k~· H~rşey boldu. Herkes 
r 1 derecede içmiş, kafi de-
eced h B e sar oş olmuştu. 

Be anker çok memnundu. 

b. ş sene hapis yatmakla ce· 
ınd k' b· . e ı diğer pasaportların 
•rıni k il 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

• Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

• Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasında 

Damlacık caddc·sinde 34 ve 
70/1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mü

racaatları. 

lzmir Emrazı sariye hasta
hanesi başhekimliğinden; 

Hastahanemizin 936 mali yılına ait 9 aylık ihtiyacından 
miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı ilaç ve ekmek 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. istekliler şartnameleri her gün hastahane başhekimli
ğinden alıp okuyabilir. Eksiltme 4 Eylül 636 cuma günü saat 
11 de Tepecikte Fmrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatlarını nakit veya kıymetli evrak olarak vere
ceklerin eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları 
lazımdır. 15 21 27 1 7 

Teminat 

Lira Kr. 
69 19 

162 64 

Tahmin edilen 
Fi at 

Lira Kr. 
922 50 

2169 26 

Miktarı 

9000 kilo 
94 kalem 

Cinsi 

Ekmek 
ilaç 

Bayındırlık direktörlüğün
den: 

3640 lira 52 kuruş keşif bedelli lzmir - Seferihisar yolunun 
O t- 000-11 + 925 inci kilometroları arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 15 gün miiddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları 
teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 
27/ağustos/936 perşembe günü saat onda il daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. 2590 

Bayındırlık direktörlüğün
den: la u anarak tarağı top-

a rtıak ve Fransa'dan gitmek 4000 lira 8 kuruş keşif bedelli Türkeli - Foça yolunun 

Sper
Acen-

ROY AL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

" UL YSSES ,. vapuru 17 
ağustostan 22 ağustosa kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 

. '- ...... ·'"!_.::- .. ~.-~ 

BAŞDURAK 

Hamdi üzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

ve HAMBURG limanları için • 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
ağustosta bekıenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve. KÖS
TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES " vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlan için yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINIEN 

" VIKINGLAND" motörü 
17 ağustosta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINAVY A limanlarına 

hareket edecektir. 
"NORDLAND,, motörü 28 

ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINA VY A li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" SUÇEVA ,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 

PiRE, MALTA, MARSfL YA 
BRAILA ve BARSELONE 
hareket edece~ lir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
Daha fazla tafsilat almak 

için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO acenta
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha
reket tarihlerindeki değişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Telefon: 2004/2005/2663 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir ,. ,I ____ _ 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
~alkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

'

Mimar Ke':"alettin caddesinde FAHRı 
KANDEMiR Oğlu ,_ ............ -............ -.................. ~ 

r~ında bir fark yoktu. 15+000-26+ 807 inci kilometroları arasındaki şosenin esaslı 
tağır~n~a onun için altın ya- onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tw""......_ /....,. 

re.ti ıdı. 3-5 sene daha bu su- isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları ~~ 
Pare çalışacak, milyonlarca teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan / --, 
}'a' a vurdu~tan sonra, Alman- 27/ağustos/936 perşembe günü saat onda il daimi encümenine • [.Z.trCI Ol 1- I'-J p. r- ' u "-. <: ı 1 

....,Ya dcğıl, fakat belki de gelmeleri ilan olunur. 2591 • -

liiirJ·en Şahap· Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbrekler 
rahatsız ve _tansıyonları yüksek:olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



Sahıfe 4 Ulusal Birlik) 

Moskovada suikastçıların muhakemesine devam ediliyor 

lzvestiya gazetesi müdürlerinden bazıları da 
suikastçılarla teşriki mesai etmişler 

Maruf şahsiyetlerden Şokolmikof ta dün tevkif edildi. Troçki, 
hakkındaki isnadatı kati surette tekzip ediyor 

Moskova 21 (Radyo}- Stalin'e karşı suikasd tertip eden 
şebekenin muhakemesine bugün de devam edildi. Maznunlar· 

dan Goldman, lzvestiya gezetesi · ınüdürlerinden ve daha bazı 
maruf şahsiyetlerden bahsetmiş ve buııların, Rusya statüko
sunu tebdil otmek hususunda suikast mürettiplerinin hareketini 
tasv;p eylediklerini söylemiştir. Bu ifadeden sonra maruf şah-

siyetlerden Şokolmikof tevkif edilmiştir. 

Oslo 21 (Radyo)- Troçki; hakkındaki isna<latı sureti kat'i
yedc tekzip etmiş ve Norveç hükumetine de isbat ettiği gibi 
Rusya'dan nefy edildiği gündenberi, yalınız tetkikatla· meşgul 
olup, siyasal işlere hiç karışmadığını ve kendisine iftira edildi
ğini beyan eylemiştir. 

Belc;ikadacasuslar Türk-lngili~. ticaret mu-: 
faaliyete geçtiler . ahedesı_!~zal~ndı 

---·---·- . ltalya ile müzakereler devam ediyor. Mu. 
Belçika zabıtası, dün de 4 kişi- rahhaslar, bir noktada ihtilaf çıktığın-

lik bir şebeke yakaladı dan Romadan talimat istediler 
Bı üksel, 21 (Radyo) - Bu- ı kalanmıştır. Belçika zabıtası, lstanbul, 21 ( Hususi ) - ı ticaret anlıtşması için Anka-

günlerde Belçika'nın birçok daha bazı şebekelerin izi üze- Bundan bir ay kadar evvel ra'da müzakerelere devam 
rindedir. Londra'ya gitmiş olan lktısad edilmektedir. Ancak bir nok-> erleı inde :yabaı.cı bir devlet L" · 21 ( R d ) H ·· V 

ıyeı, a yo - u- ~kaleti erkanından mü- tada ıhtilaf çıktığından, ltal-
lchıne casusluk yapan şebe- kumet, biri kadın olmak üzere teşekkil murahhas heyetimiz, yan delegasyonu reisi Roma-
keler yakalanmıştır. dört kişiden ibaret yeni bir Londra ticaret nezareti mü- d 

Dün, yeniden dört kişi ya- casus şebeke~i yakalamıştır. messilleri ile, Ankara'da baş- an talimat istemiştir. 

•• • • • • lanan Türk-lngiliz ticaret mua-

U Z Um pıyasası açıldı hedesi müzakerelerine devam -------~ etmiş ve her iki taraf ara-

Dün borsada dört bin ~~~:ur. tam bir anlaşma 01• 

1 •• •• t ld Ticaret muahedesi, dün 
ÇUV8 UZUm Sa 1 1 Londra'da imzalanmıştır. 

Üzüm piyasası dün açılmış- fark vardır. ltalya ile de yapacağımız 

tır. Bu münasebetle borsada ."'. Maden amelesinin 
m rasim yapılmıştır. llk incir sevkiyatı da dün 

Vali, alakadar teşekküller Albayrak müessesesi taraf!n.- grevi genişliyor 
ve bankalar müdürleri ile ta- dan yapılmıştır. L 2 (R d ) M d 

Vikingland vapuru, evvela iyej 1 a yo - a en 
cirler, sımsarlar da merasim- inciri, gece yarısına doğru da amelesinin ilan etmiş olduğu 
d hazır bulunmuşlardıı. ilk bir parti üzümü alarak lima- grev, gittikçe yayılmaktadır. 
fı.atı Şerif Riza halefleri tica- nımızdan ayrılmıştır. Eylülün lspanya' ;a kan göv-
rethanesi namına Selahaddin 1-2 sinde Noterdam'da bulu- aı 

açmıştır. Dün dört bin çuvala nacaktır. Bu yıl, incir üzüm- ı deyi, g6türüyor 
den evvd yükletiimiştir. Çün-

yakın üzüm satılmıştır. Fiat kü üzüm çeşidinin beklenmesi 1( Baçtarafı 1 inci sahifede) 
6,50-16,50 kuruştur. Ve geçen ve son yağmurlar yüzünden Berlin, 21 (Radyo) - Lo-
seneye nisbetle daha iyicedir. borsaya üzüm gelmesi biraz kal Ançeyzer gazetesi, Fran· 
On paradan elli paraya kadar gecikmiştir. sız amele sindikası lideri Joad 

------ ..__ hakkmda uzun bir makale 
Avelinoda askeri manevralar yazmış ve joada şiddetli hü· 

ltalya, harp hazırlık
larına başladı ·-·--Roma hükumeti; harp hazırlıklarını 

tekzip etmemekle beraber, ltalya. 
nrn anlaşmak istediğini bildiriyor 

İstanbul, 21 ( Hususi ) - ı münhasıran her ihtimale karşı 
İtslyan kara ve hava kuvvet- hazır bulunmak için yapmak-
le i, kesif bir şekilde Aveli- tadır. Paris ile Roma arasında 
nqda manevralara hazırlan· müzakerelerin devam edişi ital· 
mıştır. Piyadeler 36 fırkadır. yanın bir anlaşmaya varmak 

Yeniden asker de gelmektedir. hu~usundaki kat'i azmini gös· 
Harekatı general BaostrakinirY terır. 
riyasetinde bir heyet idare ltalya, Almanyanınkilcre ben· 
edecek, ayni zamanda İtalya zer yaptığı kuyudu ihtiraziycye 
velıahtı hazır bu!uncaktır. şimdi Fransa'nın cevabını bek-
Vcliahd, manevra 
gelmiştir. 

sahasına leınektedir. 

Manevralar münasebetile 
yeni bazı askeri yollar inşa 
edilecektir. 

Diğer taftan AvusluJ!a or· 
dusu da Karantiyada manev
ralara başlamıştır. Bu manev
raları bizzat başvekil M. Şuş
ning de takib etmektedir. 

Roma 20 (A.A) - Salahi
yettar mahafil ltalya aleyhinde 
hariçte çıkarılan bethahane ha
tekrar mevzuu bahsetmekte 
ve bunları kat'i olarak tekzip 
eylemektcdır. 

Filvaki ltalya hazırlıklarda 
bnlunmaktadır. Fakat bunu 

--·-·· ... ----
Kürkter 

Romun adamları ta-
raf ındun mı 

öldürüldü 
Paris, 21 (Radyo) - Ber

lin'den gelen haberlere göre 
Olimpik şehrinin müdürü 
Kürktcr'in ölümü çok manidar 
görülmektedir. 

Kürkler evine girdiği zaman 
sıhhati yerinde idi. Bu ölüm 
hadisesinin, Anti Hitlerist 
olan Romcularla alakası bu
lunduğu sanılmaktadır. 

cumlarda bulunarak, ispanya 
hadisatı münasebeti le Fransa· 
nın hükumet kuvvetlerine yar· 
dım etmesi lazımgeldiği hak-
kındaki' beyanatını tcnkid ey
lemiştir. 

Berlin 21 (Radyo)- Alman· 
ya' nın Kiye! ve Vilhem Sha· 
ven üssü bahrilerindcn iki tor
pito, bir zırhlı ve döı t lorpito 
muavini, dün ispanya sularına 
hareket etmiştir. Bu filo, ami
ral Pel'in kumandasındadır. 
Amiral, Nurenberg gemisinde 
bulunmaktadır. 

Paris 21 (Radyo) - Dip· 
lomasız oldukları anlaşılan iki 
pilot, henüz anlaşılmıyan bir 
hava istasyonundan çaldıkları 
iki yolcu tayyaresine binerek 
lspanya'ya hareket etmişlerse 
de, daha Fransız topraklarını 
tereketmeden yere düşmüşler 
ve tayyarelerle beraber par
çalanmışlardır. 

Paris, 21 (Radyo) - Mad
rid hükumetinin, asilerle an-
laşmak istediği hakkındaki 
haberler, hiçbir esasa müste
nid değildir. 

Sosyalistlerin lideri M. Mar
selino Donıinko'nun da öldü· 
rüldüğü yalandır. Mumaileyh, 
Cebelüttarık'a salimen geç-
meğe muvaffak olmuştur. 

lstanbul 21 (Hususi)"- Hü· 
kamete karşı isyan eden lspan· 
yol gemisi Almiranta Çenta 
batmıştır. 

Alman • Avusturya 
anlasmasının muh-.. 

temel neticeleri 
( Baştarafı 2inci sahi/ede) 

Geriye, Almanya'nın, ltal
ya'nın dostluğunu munafaza 
etmek için, anşlustan büsbütün 
vaz geçmesi faraziyesi kalır. 
Tıkkı, Polonya'yı Rusya ve 
Fransa'dan uzaklaştırmak için, 
Polonya koridoru üzerindeki 
talebelerinden vaz geçtiği gibi, 
fakat Dantzig' de vukua gelen 
hadiseler bu Alman-Leh dost
luğunun muvazenelenmesi ko
lay olmadığı hissini veriyor .. 

Yeni üçüz ittifakın pclitika
sı nı devam ettirmek daha 
kolay olacak mıdır? 

içinde ltalya, Polonya, Avus
turya ve Macaristan'ın Almanya 
ile birleşecekleri bir blok teş
kil e_tmek Alman diplomasisi 
için güzel bir muvaffakıyet 
olur. 

Böyle bir ittifak, Avusturya 
Macaristan imparatorluğunun 
mirasçıları için doğrudan doğ
ruya bir tehlike teşkil eder. 
Fakat 1talya'nın, kendi men
faatlerine bu derece aykırı bir 
kombinezona iltihak etmesi, 

pek muhtemel görülmiyor. 
İtalya, Almanya ile ittifak 

ederse, tabiidir ki ikincı de-

recede ve visayet altında dev
let rolünü görmeye yanaşmı
yacaktır. 

Avrupa müvazenesinde yer 
alan unsurlar, Avrupayı iki 
hasım cepheden ibaret gör· 
ırieğe alışmış olanları hayrete 
düşürecek kadar kompleksleş
miştir. Fakat bu komplekslik, 
sulhun muhafazası için bir teh
like teşkil etmez. Çünkü her 
devlet, ihtiyatsız hareket ettiği 
takdirde bütün diğer devletleri 
kendi aleyhine çevirmekten 
endişe edebilir. Yalınız kom
binezonlar mütemadiyen ku
rulup dağıldığı için böyle bir 
vaziyet oldukça istikrarsızdır. 
Herhalde Avusturyanın iç va
ziyeti, her zamankinden fazla 
ehemmiyet kesbetmiştir . O 
nisbette dikkatle takip edil
meğe det.er. 

Osmanlı Tarihinde 
-

Ciirid Hitdiseleri 
-9-

Silihtar paşa, Kara Mustafa pa 
şayı padişaha şikayet etti 
Zaten bu silahtar- sadrazam 

davası sultan Murad zamanın· 
danberi devam eden bir dava 
idi. Bayram paşa, etraf ile 
hoş geçinmek siyasetini takip 
eden bir vezir olduğu için 
padişaha yazdığı her telhisi 
silahlar paşaya yazdığı hususi 
bir tezkere ile gönderirdi. Fa
kat Kara Mustafa paşa bu 
adete riayet etmemiş ve her 
yazdığını doğruca padişaha 

göndermeği usul ittihaz etmiş·
ti. Hatta silahtar pa~a bir 
gün bu hususta padişaha şi

kayet etmiş ve: 
- Kara Mustafa paşa bu 

kulunuzu adam yerine komaz, 
mukaddema ve hala arzeyle
diği umurda beni na mahrem 
adeyler, bilmem yanında cür· 
mümüz nedir? Demiş idi. 

Padişah da Kara Mustafa 
paşaya: 

- Ne için siladarım canı
nı ıtrah edip ümuru ana da 
yazmazsın?. Dediği vakit,Kara 
Mustafa paşa mutad huşune
tile: 

- Şevketlii padişahım, 
evela bu kuluna bildir, silah
dar kulunun ·senin saltanatın· 
da ortaklığı var mıdır, yok
mudur? eğer varsa emir pa
dişahımındır, her .. ümuru ona 
da yazmak lazım gelir, yoğise 
padişahım, ben yalnız seni 
padişahım bilir ve ancak sana 

yazarım ve layık olan da budur ki 
benim ile Padişahımın ara
sında vukubulan mekatibat 
ve muamelat makulesi esrara 
kat' a silahtar ve gayrisi mut· 
tali olmıya ve ben hükumet 
ve vezaret edemem! Cevabını 
vermişt. Bundan sonra da pa
dişah ile veziriazam muhabe· 
ratına silahların şeriketi usulü 
kalkmıştı! 

Kara Mustafa paşa, son za
manlarda Yusuf paŞ!J.nın nüfu
zunun iyice ilerlediğini anla
mıştı. Bunun için padişaha 

ve saraya arz ile bu adamı 

Cezair'liler de Pa
ris' e bir heyet 

gönderdiler 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
tillerc otuz bin frank vadetti
ği ve suikastı hazırladığı iddia 
olunmaktadır. 

Saro kabinesi mevkii ik
tidarda iken tevkif edilen ve 

sosyalistlerin zaferi üzerine 

serbest bırakılan Cezair va· 
tanperlerini!l şefi İbnicelil ile 
arkadaşları Pariste büyük bir 
sempati temin etmişlerdir. 

Heyet, Cezair'lilerin kanun 
nazarında ve hayatın lier sa
hasında Fransız'ların hukukunu 
haiz olmalarında ısrar etmek
tedir. Cezair'de son d .. fa 
olarak çıkan karışıklıkları lbni 
Celil'in idare ettiği söylen· 
m(.ktedir. 

Cezair heyeti, Paris'te Su
riye murahhasları ile de gö
rüşmüşler ve istasyonda kar· 
şılanmışlardı. iki Arap mem
leketin hürriyete kavuşmaları 
için murahhas qeyetleri ara· 
sında sıkı bir teşriki mesai 
vücuda getirildiği şayiası da 
vardır. 

azil, nefi ve katlettirmek inı· 

kanı yoktu. 
Kara Mustafa paşa, rakibi· 

nin zamanın siyasi entrikalar• 
ile izalesine karar verdi. Dah• 
doğrusu Kul kethudası Hüst" 
yin ağanın tertip ettiği plana 
kapılarak bir saray geçid 
resminde Ocaklı efradını çorb• 
içmekten imtinaa teşvik et· 
meğe kalkıştı. 

Hüseyin ağa, vezirazamııı 
verdiği yüz kese akçeyi, oda· 
lara ve söz sahibi ocaklıy• 
dağıttı. Bunlar da sadrazamıll 
silahtar Yusuf paşa ve cinCI 
hoca yüzünden istiklali tamdall 
mahrum olduğu için çorbayı 
içmekten istinkaf edecekler, 
padişah ta Yeniçerileri sus· 
lurmak için bu iki adamı ya 
nefiy ve yahud katlettirece~ 
Fakat, netice umulduğu gibi 
çıkmadı: 

Kethuda Hüseyin ağa, yüı 
keseyi aldıktan sonra oca~ 
ihtiyarlarile söz geçer sandığı 
oda başılarını evine davet 
etti ve paı aları dağıtırken ııt 
yapılmak lazını geldığini iıalı 
eyledi . 

Halbuki, Kara Mustafa pr 
şa ocaklıların ulufelerini kı•· 

mış, menfeatlerini kesen bir ad•dl 
diye ocaklı kendisinden meJll" 
nun değildi. Bunlar birbirile 
meşveret ettiler ve: 

( Arka.sı 11ar ) __ _.., ....... ~---

Denizli' de 
Bir 'skandal! . 

Denizli (Hususi) - Burad• 
tanınmış bir otelde bir sk•P" 
dal olmuştur. Otel sahibi kaf 
bolup gitmiştir. 

lstanbul operet heyeti, şeh
rimizde temsiller vermek ~ 

re bir müddet evvel bu~ 
gelmiştir. Aı alannda Tü -

namında genç ve güzel 
artist vardır. Otel müst~ 
buna göz koymuştur. 

iki gece evvel, artistler ~ 
lerini bitirdikten sonra otel' 
gelip yatmışlardır. Sab 
ilk saatlarında Türkan'ın 
pısı hafifce açılmış ve mü 
cir içeriye girmiştir. Erk 
karyolaya kadar yaklaş 
Türkan'ı uyandırmıştır. Tür 
gözlerini açmış ve müst 
gournce ne istediğini so 
tur. O da maksadını iz 
etmiştir. 

Türkan, bu çirkin teklif 
şısında asabileşerek bağır 
ve yakın odalardaki arka 
farını çağırmıştır. Artistler 
hamlede Türkanın od 
toplanmışlar ve müsteciri a 
akıllı dövmüşlerdir. Müst 
güç bela kendisini kurtar 
odadan, hatta otelden f ırl• 
ve kaybolup gitmiştir. iki 
denberi de meydanda yo 

••• 
F udbolcularımıl 

lstanbul'da 
lstanbul, 21 ( Hususi ) 

Milli fudbol takımımız B 
hen' de yaptığı maçta 
berabere kalmıştır. Sporc 
rımız bu sabahki SenıP 
ekspresi ile şehrimize ge 
lerdir. 


