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General Göring 
Uzun bir gezintiden son

ra attan düşerek ayağını 
kırmıştır. 

--
Fiati (100) Para 

Almanya, lngilterenin Notasına Cevap Verdi 
~- -- ·-- - --

Yeni bir Alman Hamidiye Pirede 
kruvazörü 

______ _. ___________ _ Atatürk Salı günü T rah-
zona hareket ediyor Yarın Kiyelde deni- Dost Yunanlılar, 

yelilerinıizi alkışlayorlar 
bahri-

----------~-----ra dan· Erzuruma geçecek olan büyük şef, 
tetkik seyahatlerine başlıyacaklardır 

ze indirilecek 
Berlin, 6 (A.A) - 16 bin 

tonluk yeni bir kruvazör Salı 
günü ıamiral Areodonun huzu· 
rile Kiyelde denize indirile
cektir. 

-----------~---...4-.----~-----Dün meçhul aAker abidesine çelenk konu. 
lurken, Türk-Yunan milli marşları çalındı ~stanbul, 7 (Hususi) - iki gündenberi bü- 1 

~ kurtarıcısına kavuşmuş olan lstanbul halkı 
ı:;~nç içindedir. Büyük şefi görmek istiyen 
~ Dolmabahçe sarayı önünde toplanmak
~ır. 

Atatürk, yarın şehrimizden ayrılarak Trab· 
zonu şereflendirecekler, oradan Erzuruma 

geçerek memleket dahilinde yapacakları büyük 

tetkik gezisine başlıyacaklardır. 

Sovyet -~yya- 1 ' 
re cısı t 

VAZIYET NEZAKET KESPETII 

~lmanya ve ltalyan~~' Frankoya aleni 
~f yardımlurından endişe ediliyor 

Şimal kutbuna vardı l 

- - ------

Moskova, 6 (A.A) - Tay
yareci Mazorokun idare ettiği 
tayyare busabah şimal kut
buna varmıştır. 

' b1!_e!erde vaziyet cumhuriyetciler lehinedir 
it çok yerlerde asiler hezimete uğramışlardır 

yaya verilen nota, Almanya 
Hariciye nezareti tarafından 
uzun müddet tetkik edildikten 
sonra bu notaya dün cevap 
verilmiştir. 

Siyasal mahafil, bu cevabı 

~ 
~ 

lo · Madridin harap olmuş bir mahallesi 
'1 lldra 7 (Rady,o) - Al- niyetinde bulunduğu bildiri!· 
~Yanın, ftalya ile birlikte mek.tedir. . .. . 
~ tra( Frankoya aleni surette Sıyasal ~ahafıl, _bo~le bır 
~dım hamlesi yapmak hareket halmde, vazıyetın vaha· 

- met kesbedeceği kanaatini 

ltibentrop göstermehte ve bundan dolayı 
~ endişe etmektedirler. 
~line gelerek Hit- Bertin mahafili, bu haberi 

ler 'l Ö .. t .. tekzip etmemekte ve sükut 
e g ruf U eylemektedir. 

Salamangi 7 (Radyo) -

Basklar, dün Maroni cephe· 

sinde taarruza geçmişlerdir. 

b Von Ribentrop 
~ti' ın 7 (Radyo) - Alman· 
ın L 
t 0 ndra sefiri Von Ri· 
top d"' li ' un buraya gelmiş 

tı,"~ciye Nazırı Von Nö
t) 0nuştulctan sonra Bay 
tr t f 

· t' ara ından kabul edil· \/t· 
an N" 
)'a oraht, bugün de Al· 

donanma erkim harbi· 

elecektir. 

Her iki tarafın hava kuv· 

vetleri, çok şiddetli bir mu
harebeye tutuşmuşlardır . 

Bilbao kumandanlığının neşr· 
ettiği bir tebliğde, Bask kuv
vetlerinin, Lemona cephesin· 
de de taarruza geçtikleri bil· 
dirilmektedir. 

Cumhuriyetçi tayyareler, biri 
ltalyan ve diğeri Alman ol
mak üzere düşmanın iki tay· 

yaresini iskat etmişlerdir. 
Paris, 7 (Radyo) - Pari 

Suar gazetesinin Madrid mu· 

habiri, Cumhuriyetçi kuvvet· 
lerin meşhur kumandanların· 
dan general Miyaha ile bir 
mülakat yapmıştır. 

General; Cumhuriyetçi ls
panyanm, bütün cephelerde 
ve hatta M~yorkanın Palma 
şehrine umumi bir taarruz 
hazırlamakta olduğunu ve cum· 
huriyetçilerin, Guavaran cep· 
besinde büyük bir muvaffa· 
kiyet temin ederek, ibtililcile-

müsait bulmamaktadır. 
Almanya, muharibler tara· 

rin, Bilbao cephesinden oraya 
fından vukubulacak herhangi 

lkuvvet çekmeğe mecbur edil· bir taarruz karşısında, ademi 
diklerini beyan eylemiştir. müdahale komitesine müracaat 

Londra,7 (Radyo) - ispanya etmeden mukabelede bulunul· 
kontrolü hakkında İngiltere 1 ması lüzumunda ısrar etmek· 
tarafından ftalya ile Alman· tedir. 

---------·~•1• .... ~--~----
balyan donanmasının 

büyük geçid resmi 
-------------------Mareşal Blumberg, resmi geçidi takip 

ve donanmayı teftiş edecektir. 
------------------Alman y a-1 tal ya askeri ittifakı 

t 

.. 

ita/yan gemileri 
Roma, 6 (A.A) - Salahi· küçük olmak üzere altmış 

yettar mahfeller, Mareşal gemi ve o kadar da tahtel· 
Fon Blumbergin Roma ziya- bahir iştirak edecektir. 

reti esnasında hiçbir askeri Tarantoda bulunar: gemiler, 

ittifakın imza edilemiyeceğini dün akşamdan Napoliye gel· 
tekrar teyid ve Berlin·Roma mişlerdir. 

mihveri hiç şüphesiz askeri Birinci filo kumandanı, 

bir teşriki mesaiye tazammun amiral Buçı ve ikinci filo 
etmekle beraber bu teşriki kumandanı da amiral Maraç· 
mesainin bir ittifak olmadığı- nidir. 
nı ilave ediyorlar. Manevraları takipedecek olan 

Roma, 7 (Radyo) - İtalyan Almanya Harbiye nazırı ma-
donanmasının birinci ve ikinci reşal, Dük Daost gemisinde 
filosu, bugün Napoli ile Gaeta bulunacaktır. 
arasında manevralar yapa· Blumbergle beraber, Alman-
caktır. Bu manevralara, büyük yanın Roma ateıenavıh da 

Hamidige mektep gemisi 
Atina, 7 ( Radyo ) - Dün gezen Türk bahriyelileri, Yu-

Pirede demirlemiş olan Türk nan mektep gemisini de gez· 
Hamidiye mektep gemisi ta· mişler, Hamidiyedeki kabul 
lebesi Yunanistanda parlak resminde Yunan bahriye zabit 
merasimle karşılanmışlardır. ve talebelerini ağırlamışlardır. 

Halk Türk bahriyelilerini Saat 19 da Yunan mektep 
sokakla~da alkışlamaktadarlar. gemisi~de kabul resmi yapıl-

T- k b' b h · ı·ı · mışbr. ur za ıt ve a rıye ı en, y b h (b b b 
b b h 1 d A 

. ann sc; u sa a ) 
u sa a saat 1 e tına· Tu""rk bah . ı · ı . Ak 1 d k' rıye ı erı ropo o 
~ 1 meçhul asker abidesine gezecekler, öğleden sonra Ma· 

bır çelenk koymuşlar; Yunan ratoni ziyaret edeceklerdir. 
muzikası Türk milli marşı, Akşam Türk elçiliğinde bir 
Hamidiye muzikası da Yunan ziyafet verilecek, Hamidiye 
milli marşını çalmıştır. Salı günü Pireden hareket 
Akşam üzeri Pire limanını - Dernmı 4 ncü sahijede -

·------------..-. .-.~~---------
Ankaragücü, 
sarayı 4-2 

Galata
yendi --F enerbahçe de, Viyanalılara 

4-1 maglôp oldu 
lstanbul, 7 (Rususi) - Bu ler, faka 2 gol daha atarak 

gün lstanbulda tam bir spor maçı 4-2 kazanmışlardır. 
günü yaşanmıştır. Her iki sa· 
hada futbol maçları yapılmış 
pisiklet müsabakaları ve ko· 
şular olmuştur. 

Fener stadında Fen erin yıl 
dönümü münasebetile yapılan 
merasimde 30 bin kişi bulun· 
muştur. Merasime, Atatürk 
büstüne çelenek konarak baş· 

lanmış, geçit resmi yapılmış, 

mütekabilen Güneş-Fener tc· 
kaüdleri karşılaşmışler ve 1·1 
berabere kalmışlardır. 

F enerbahçe Viyana takım· 
ları müsabakası çok heyecan· 
lı olmuş, birinci devrede çok 
yüksek bir oyun gösteren Vi· 
yanalılar 4-1 galip gelmişler· 
dir. 

Taksim stadında da Gala· 
tasaray ile Ankaragücü karşı· 

laşmışlardır. Birinci devreyi 
2-1 galip bitiren Güçlüler, 
ikinci devrede bir gol yemiş-

hazır bulunacaktır. 
Manevraların mevzuu, düş

mana karşı taarruzdur. 
Manevraların hitamında bü· 

/ Dnamı 4 ilncil ıalai/ede) 

Kral Faruk 
Taç giyecek 
Mısır'da şimdiden 
hazırlıklar başladı 

r 

Kral Faruk 
Atina 7 (Radyo) - Mısır 

Krala Sa Majeste Faruk'un 
amcası ve niyabet meclisi iza· 
( Dnamı 4ilncii salıi/ed• J 
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~Sahife '2 (Ulusal Birlik) ____________________ ........ __ ....., ____ ..!-_ 
1 Haziran 937 _.. 

•• ·o· .. ---~ i t mma 

__ -·-_: _•Kızı·nı Al 
n.-ası.n Jçika ·ve 1 ollandanın l'H ft A .ki d·si 

h. fi ..., . d k . ? a anın nsı ope ı 
ıtara ıgı ne eme tır. "~Dl----------_, 

}Yazan: Sermet: Mrihtar No. -O ' 
1 

----..... ~------------..... ..--.. ...... ......--.-....... ;... ............. --. ........... _._~ ı 
-· ,Beğceğizim1 paşam, ben ertesi gösteririm ki; anlamadan 

1. kofti mofti · bimem; gördüm gidersin ~<lepsiz! 
: gördüm, görmedim görmedim. ··serkomtse, masanın üstüne 
t Çakı ,gibi delikanlıydı. Ba- şeddadi ytımruğu indi: 
~ şında v;:tpur 'duınam renginde, - Güfİü ''t\gobun tiyatro-
' dar -Beyoğlu ı fes, belinde de sunda Tospatyanla karşı kar-
.Trablus' vardı. Piçoza ' doğru şıya komedya mı oynuyoruz, 

i üç . adım · atlar gibi atladı. 1yöksa zabıta tahkikatı rtıı 'ya
l Baktım, ~ kanlar fıskiye gibi ' p'ıyoruz, yoksa zabıta tahki-
d~şlcırıyor. Bı9ağı mı, usturayı katı mı yapıyoruz? 'Dilleri tu-
' mı vurmuş meğerse.. tacak mısını:aı ·yoksa hepini-

Sırtında, pirinçten o.koca bir zınkini bıtr'up koparayım mı? 
1 kallavi • t~ıyan seyyar sucu da Burnundan soluya sel ya, 
ı..diyordu ki: tabakasına el attı. Dolma gi-

~~-"'--~--~ . .__~~-
Re l c ikanın Almanya tarafından 

' ~ 

!istilasının /ngiltere için tehlikesi 
Belçika politikasını niçin değiştirdi? 

Yazan: Vinston Churehill 

·- Yanağım,·yanağım!) diye 
1 

bi sarılmış sigaralarından bi-
ibağırtıyı duyunca dedim ki .: rıni yaktı. (Lahavle vela kuv- ı 
fJspinoz ·dişini çektırdi banya vete! Çattık yahu! Belaya gir-
.caddelerde çeyreğe diş çeken mek işten değili) Gibi bir iki 
· atrabaz yok mu, ona ... Mat- söylendikten sonra koca ka· 
14ai!>az da bileği tersine kıvırdı; rıya: 

1.Çene kemiğini kökünden ~öktü, - Devam, dedi, devam 
Bakmak için yanaşırken önüm- amma derin kuyulardan su 
den pırr diye bir gölge uçtu. çekme, üç dört satırlık lafla 
Atlamış gilmiş genç Osman.. işi bitir. Kızı vuranı gördün-
Geriye dizilmiş, sıra bekliyen mü? Ne biçim adamdı, kaç-
bikaç zıpır, boyuna atılıyor- lıktı, usturayı nasıl çaktı, ora-
lar lafı kesiyorlardı ; lan naklet. 

-Perükar çırağına mı ben- Koca karı, en mühim, en 
ziyordu. Bey amca?. Pire gibi can alacak noktayı şöylece 
de atik miydi?. Suratı da par- aydınlatıvermez mi? 
lakça, yalabukça değil mi?. - Sizden iyi olmasınlar, 
Tamam, yakaladım kuyruğun- Hayreddin iskelesindeki Ab-
dan it oğlu iti.. Tan~dım ser- düsselam paşalar haber gön-
kumsarcığım avalı: Aydede dermişler. Ayol Şefikanım 

Hilmi!. gözümüzde tütüyor, niçin gel-
- Ohaaa!. Aydede Hilmi miyor, niçin bizleri yakadan 

İstanbulda ne geziyor şimdi?. attı?. Acaba bir şeye mi 
Katırı sürdülerdi taşraya, Diyar· gücendi de ... 
bekire mi nereye? Masanın üstüne, deminkin-

-"Eyüp oyuncakçıya:,, çakı den daha okkalı bir yumruk 
gibi delikanlı mı dedin Hay
dar ağabey?. Bilemedin mi 
armudu? Küçükmustapaşah Çe
lik Etem!. 

indi: 

- Uzatmaaal. 
- Başüstüne gözüm .. Peki 

nereden başlıyayım? 

Alman askerleri 
Şimal denizi Ren ve Şeld muahedeleri ihlal eder bir 

nehirleri üzerinde bulunan iki hareket sayılan, Renoniyi işgal 
küçük Avrupa devletinin vaz- ve Nazi propagandasının şid· 
iyeti son zamanlarda ehem- deti bu iki memleketi çok 
miyetli bir suretle nazarıdik- endişeye düşürmüştür. 
kati celbetmeğe başladı. B. Hitlerin Hollanda ve 

Almanyanın komşusu olan Belçikanın bitaraflığını garan-

Hollanda ve Belçika geniş vP tiye hazır olduğunu ilan et· 

zengin Kolonilere sahiptirler. mesi mes'ut bir hadisedir. 
Alman silahlanmasının gün- Bununla beraber B. Hitlerin 

den güne artışı ve Almanyanın bu beyanatı ne Belçikanın ve 

Serkomiserde hiddet topuğa 
çıkıyordu: 

- (Gözleri lokmaya döne- Olivier ve şü
rek) bir kere başla da istersen 

sinsilenden, sinsiıemden başla. rekisı Limited 

ne de Hollandanın endişesini 

tamamiyle gidermemiştir. 
Almanya tarafından bitaraf

lıkları, yalınız resmi bir beya· 
natla değil hatta mutantan bir 

- Susun be kereste mü· 
dürleri, kısın çeneleri! Beyni
min içini çıfıt çarşısına çevir
diniz .. 

Koltuğunun altında ufarak, 
tıkız bir bohça taşıyan, kur
şuncu kılıklı, altmış beşlik bir 
koca karı, serkomisere hita
ben çeneyi açtı: 

- Rabbim gençliğini ba-

ğışlasın evlatçığım, seni pa

dişahımıza, vezirlerimize daha 
şirin göstersin, bak ne diye· 
ceğim? 

Galiba sıra ondaydı ki, sus 
mus diyen olmadan devam 
etti: 

- İstersen getir onume 

mushafı; sükür Allahıma ab
detsliyim, hem de niyetliyim, 

biraz sonra da öğlemi kılaca
ğım. Elimi mushafın üstüne 
bastıktan sonra bu gözlerinin 
gördüklerini aynı aynına söy
liyeceğim. Bu yaşıma geldim; 

ellimi buldum mu bulmadım 

mı bilmem, bugüne kadar. 
Serkomiser, gözlerini devire 

devire barut kesildi: 
- Kaynana zırıltısı gibi zır

lama. ister civan ol, ister üç 
otuzunda, oraları bize ait de
ğil. Ne gördün, ne biliyorsun, 
onn söyle seni, 

- Hepsini tane tane anla
tacağım işte, a yavrucuğuml.. 
Bugün günlerden neydi ? 

Kapının yanındaki külhan
lardad biri : 

- Salı ertesi .. 
Koca karı, gözlerini evinden 

uğratarak arkaya döndü ; 
- Kimmiş o benimle zevk

n ..ı.r-t., 

Estaaağfurullah! 
- Başla işte köprü üstün· 

den .. Köprüye geldin, geçı· 
yordun, 

- Köprüye geldim; geçi
yordum. Vurulan kız çengiler 
gibi her bir azası kırıla kırıla 
gıdıklanıyormuş gibi fıkır fıkır 
şemsiye Lastik midir, ne ka· 
rın ağrısıdır, onu satıyor; ben 
ele tam önündeydim.. Destu· 

run çorap bağlarımın bir çö· 
zülüp, çorabım mestimin üs
tüne düşüvermez mi? Eyvah 
yüreğime, ifil ifil inecek .. Va· 
kıa eteğim yerlere~ kadar ba· 
cağımı namahremin görmesi 
kabil değil amma .. 

-Uzaaatmaaa, vak' aya gel! 
- Emret, geleyim arsla-

nım .. ne dedimdi?. Tam kızın 
' 

önündeyim dedimdi değil mi? 
Hemen, parmaklığın kena
rında, yüzümü denizden tarafa 
dönüp çorabımı bağlıyacağım. 

Oracığa çömeldim. Çömele

mez olaydım keşke.. Bir de 
baktım ki kulağımın dibinde, 
bir erkekle bir kadın fısıltısı .. 
Kulak kabarttlm. (Elmasım 
senin için yanıyorum!. Hamam 
külhanı gibi mi yoksa süpürge 
çöpü gibi mi?. Merhamet et, 
visali lıitfet meleğim 1. Anan 
güzel mi senin?.) kabilinden 
fingernozluklar. 

Başımı döndürdüm.O aşüf
te ile bir maça beyi burun 
buruna; hamdise biribirlerinin 
ağzına girecekler. Delikanlı 

ensesinde beni görünce, atlı 

hasas kıza: (Bana bir şemsiye 

vapur acentası muahede ile umumi harpten 
evvel de garanti edilmiş oldu
ğu düşünülürse bu iki mem
leketin ~ndişesini anlamak güc 
bir iş değildir. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"DRAGH,, vapuru 15 Ha

ziranda LIVERPOOL 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-LINIE 

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

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

avucuna mecidiyeyi sıkıştır• 

maz mı?. Elim çenemde kal
dı. Y elloza içimden diyorum 
ki: (Ayol sen yolun kolayını 
bulmuşsun. Böyle şıkır şıkır 
mecidiyeler yağdıktan sonra 
köprü üstlerinde lastik sata-
cağım, pul satacağım diye 
işin ne? Beğendiğin erkeği 

iki işmarla peşine tak, karına 
baki) Dakika geçmedi, gene 
arkamda yavaştan, fakat kısık 
boğulur gibi bir ses.. Buna 
da kulak kabarttım: Bıçkın 
lisanı. (Senin kanını içmeyim 
de kiminkini içmeyim kaltak?) 
diyor. Burada söylemeğ·e hi
cap ederim, daha ııt:> laflar 
da ne !afi r . . 

Halbuki Alman erkanı har
biyesi harpten daha birçok 
seneler evvel sulhun ortasın

da ve soğuk karılılığın tama
miyle hakim olduğu bir za· 
manda Belçikanın bitaraflığını 
ihlal edecek ve bu husustaki 
muahedeyi tepeliyecek olan 
Şlayfen planını en küçük te
ferruatına varıncaya kadar tes
bit etmişti, 

Bu plan, Belçikayı tepeli
yerek Fransanın istilasını mu· 
tazammındı'. Umumi harpte 
harfi harfine tatbik edildi. 

Sonradan anlaşıldığına gö
re, eğer umumi harp iki se
ne sonra patlamış olaydı, 

günden güne kabaran Alman 
ordularının müthiş dalgası 
Belçikadan olduğu gibi Hol
landadan da geçebilirdi. 

Fakat 1814 de Hollanda 
kurtuldu. Ve kendisi de bir 
çok noktalarda Almanyayı is· 
tilzam ettiği halde bütün 
Hollandalı erkekler silah al· 
tında ve diklerin başını bek
ler ve bir surette bitaraflığını 
muhafazaya çalıştı. 

* * * Belçika ve Hollanda ordu-
larını kuvvetlendirmekte ve 
hudutlarını gün geçtikcc biraz 
daha tahkim etmektedir. Bu 
gaye uğrur:da iki memlekette 
en modern usulleri tatbik et 

Prens Pol - İngiliz kralının taç giyme merasımı dolayr 
sile Londrada Yugoslavya hükumetiui temsil eden Yugoslavya 

:naip hükumeti prens Pol Parisede uğramış ve bazı mühiJll 
siyasi temaslaıda bulunmuştur. 

Prens Pol 1893 te Petrogradda doğmuş ye çocukluğuP11 

Rusyada geçirmiştir. 1912 senesine kadar t:ıhsilini Belgradd• 
yapmış, oradan Oksforda gitmiş felsefe ve tarih tahsil et· 
miştir. 

Prens Pol umumi harpte harp ordusu başkumanlığı emrinde 
bulunmuştur. 1923 te Düşes dö Kentin hemşiresile, yani Yunsll 
prensesi Olga ile evlenmiştir. 

Preos Po!un 17 yaşında Aleksandr ve 9 yaşında Nikol• 
isminde iki çocuğu vardır. 

Marsilyada Yugoslavya kralı Aleksandrın katlinden soor~ 
11 Teşrinievvel 1934 ten itibaren Yugoslavya hükumet naibi 
vazifesini görmektedir. 

Negrin - İspanya cumhuriyeti kabinesinin sukutu üzerinde 
Kabaleronun yerine Huan Negrin yeni kabineyi kurmuştu\ 
Negrin, Kabalero kabinesinde iktısad nazrı idi ve İspanY~ 
sosyalist partisi şeflerindendir. 1889 da doğmuş tıp ve edeb1

' 

yat ve siyasi ilimler tahsil etmiş, 1931 de ispanyada cu~h~ 
riyet ilan edildiği zaman Madrid üniversitesinde müderrıslı 
yapmakta idi. Faal olarak siyasete cumhuriyet devrinde baf 
lam ıştır. 

Etem Toto - Son Arnavudluk isyanının reisidir ve isy80 

sırasında maktul düşmüştür. Eski jandarma zabitlerinden ~~ 
hemen hemen kara cahil bir adamdı. Fakat faal ve istik~ 
tarafdarı olduğunu söyliyenler çoktur. Bu sebeple Ahın . 
Zogo kendisini İşkodra valisi yapmış ve sonra dahiliye neZ~ 
retine geçirmiştir. Etem Toto 1935 senesi sonlarından 19 
senesine kadar dahiliye nazırlığı yapmış, nezaretten ayrıldıkt9~ 
sonra Ergiriye çekilmiş, orada isyan hazırlıklarında bu)ııP 
muştur. . 

Çıkardığı isyan ltalyan 
çok çabuk bastırılmış ve 

jandarmaların makineli silahl~tİ~ 
kendisi de beş arkadaşile birlı1'1 

Delvinede öldürülmüştür. tf 
Pol Spak - Son zamanlarda Fransız • Be!çika müzake ~ 

!erinde faal bir rol oynıyan Pol Spak, Belçıkanın genç 
çalışkan hariciye nazırıdır, henüz 38 yaşında bulunmakt~dı'

Pol Spak, kabine reisi Van Zeland ile birlikte BelçıkB~~ 
harici siyasette istiklalini istiyen ve bu siyaseti şiddetle tak• 

çalışan bir siyaset adamıdır. ' 
Belçika, yakın zamana kadar, harp ve sulhte Fransa~~ 

siyasetini takibe mecbur idi. Şimdi ise, Belçika, FransB ,1 
Almanya arasında kısacık bir harpte bitaraf kalacak, hudud 
tecavüz eden olursa, kendisini müdafaa edecektir. 

--------------------~~----:--~~ tan silahlanması karşıs111 f beton blok havzlar inşa et
mekte ve bir anda bütün 
yolları köprüleri atacak tt!r· 
tibat almaktadırlar. 

Bundan başka sellerin ta
rihlerinde büyük rollar oyna
mış olduğunu da unutmamak
tadırlar. 

İngiltere Belçikanın mukad
deratının kendisi için hayati 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu 

ötedenberi takdir etmektedir. 

Dörtyüz senedenberi İngil
tere dört büyük harpte Hol
landanın hiçbir askeri devletin 

ne ikinci filip İspanyasının, 
ne 14 üncü Lui Fransasının, 
ne Napolyonun ve ne de 
ikinci Vilhlim Almanyasının 

eline düşmemesi için her tür
lü fedakarlığı yapmış ve buna 
muvaffakta olmuştur. 

Birkaç gün evvel Fransa 
ile elbirliği olarak bitaraflı
ğını garanti ettiğimizi Belçi· 
kaya bir kere daha temin 
ettik. 

'~ 
'·' . 

Almanya tarafından Belçi-
kanın yeniden istilası Britanya 
imparatorluğunun düşünmeden 
karışacağı umumi bir Avrupa 
harbi için bir işaret olacak· 
tır. Bunun içindir ki mazinin 
derslerine rağmen bay Hitle
rin verdiği teminatı memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Yalınız bize verilen bu te
minatın Belçika ile onun em· 
niyetini ve bitaraflığı garanti 
eden devletlerin toplanması ile 
Belçika arazisinin yeniden İs· 
tilasına karşı alacakları ted
birlerle arttığını göımek bizi 
daha çok sevindirecektir. 

Bununla beraber çok kuv· 

Belçika bütün kuvvet ve g:, 
retini topraklarının müdıı ';f 
sına hasretmeyi daha mürı8s 
görmektedir . ~ 

Belçikalılar artık, 1~( 
Fransız - Belçika muabe 11 
sinde ve Lokarno anlaşı118 ~ 
rında olduğu gibi Frans':J 
yardımına koşmayı taahP 

etmiyor. pi 
Belçika bu suretle tarıı & 

reketini değiştirmesine seb 
~~ 

olan şey yalnız Alman ·~ 
vetlerinin artması ve aeıvı, 
hududuna doğru Strutejik 8~~ lar yaptırması değildir. ıl 
son zamanlarda Brüks'J ~ 

. t e 
hezimete uğratılan Reksıs fi" 
şefi tarafından bilhassa ~/ 
manlar arasında yapılan / 
propagandası ve ruhu d• 
essir olmuştur. 0 ı 

Belçika kralı Leop01
11, 

muktedir başvekili Van Z~I, 
tamamile müstakil bir sı~ /, 
takib etmekle Belçikanıll l 
dafaası etrafında bütiirt / 
letin birliğini daha iyi .~ 
edeceklerini ve bu politı. 
evvelce Fransa ve in~/. 
ile yapmış oldukları ıııu; 
ferden daha ziyade de 
için emniyetli birşey ol " 
çok iyi anlamışlar. 

* . * * 1'• 
Belçika politikasında ·yeP 

değişiklikle onun .. e?.1;' d 
garanti eden iki boyu ~IJ1 
let nezdinde bazı tee dı 

d. · ·b olıtı8 en ışeyı mucı bir 
iddia etmek manasız 

oluyor. ırı 
Belçika ve Hollanda~.~ 

man kuvvetleri kB1Y ...ııııı 
meD)leketlerini mii 
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Satılık arsa -

Güıelyalıda Recaizade va lzmirPamukMensucatı Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir ctrsa ehven fiatla &atı· 
lıktır. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve t1lektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Der Zee 
& Co. 

Talipler T. M, C. ResmT 
ilan işleri bürosunda Naci 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

'7 Tokaya müracaatları, 
Telefon: 3479 

Hamburg 

-Türk Hava Kurumu-•• 
"ARKAOJA,. vapuru 11 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. Büyük piyangosu AMERICAN EXPORT LlNES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 2 ci keşide 11 Haziran 1937 dedir 

Büyük ikramiye40,000liradır Seri seferler Pireden aktarmalı 
"EXCAMBION" vapuru 4 

Haziranda PIREden BOSTON Bundan başka: 7 5,000, 7 2,000, 10,000 liralık ik· 
ramigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü· 
kafat t1ardır. 

ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya k8dar bü· 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
kinme iniz. 

"EXETER" vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

lzmir vakıflar direktörlüğün· 
"EXCAMBION,. vapuru 2 

Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. den; 

Bedeli M. Vakfı Mevkii 
Lira 
ıooo Mazbut ibsaniye Çukurçeşme 

Cinsi No. 

araba tamir- 634 
hanesı 

"EXCHORDA" vapuru ~6 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

400 " müstağnaanha 
500 Peksimetçi H. lbrahim 
120 lhsaniye 

İkiçeşmelik 
Kestelli 
Çeşme dere 
Bornova 

sebil dükkan 226 
arsa 67/69 
ev 8/12 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

400 Kazak oğlu 
400 Türkmen sokak 
80 Dere sokak 

700 Yapıcı oğlu 
400 lhsaniye 
400 Batçı mescit 

1000 n 

ROO Hisar 
250 Esnaf şeyhi 
250 " 

50 Bezmi alem 

50 
50 

200 
150 
300 
800 

" 
" .. 
" ., 

" 50 Aziziye camii 
150 
200 

" ,, 
250 Mül. Kırım mescidi 
400 Mazbut esnaf şeyhi 
800 Hacı Mahmut 
250 Kılcı mescit 

120 Pazaryeri 

400 Bıyıklı hacı Mus-
tafa 

100 Mazbut evkaf 
200 ·Hasan hoca 
200 Hatuniye 

1000 Saçmacı z. 
1000 f smail sarım 
400 Hacı mahmut 
800 Müftü mustafa 
200 Hatip oğlu 

1000 Alaca mesçit 

arsa bili The AMERICAN EXPORT Lines 

" " 15 THE EXPORT STEAMSHIP 
n H 15 CORPORATION 

Saraç Ali dükkan ve ev 2/4 " EXPRESS .. vapuru 10 
Çuğurçeşme baraka 

Gedikli sokak dükkan 
bila Haziranda beklenilmektedir. 

2 NEVYORK için yük kabul 
318 eder. " 

Irgat pazarı 
Arap fırını 

kahve 
dükkan 95 ----------~ SERViCE MARITIME 

" Tepecik Armut-
lu s. 

" 

,, Altay sokak 
.. " 
,, Sürmeli s. 

.. " 
Aziziye Kının s. 

" .. 
Kırım sokak 
Karakapı caddesi 
Arap fırını 
Numanzadc 
Damlacık Necip 
ef. s. 
Taslıçeşme Ali 
re ıs 
Keste!li 

Dolaplı kuyu 
. Hasan hoca 

Pazaryeri 
Dellal başı 
Yıkık minare 
Karantina 
Çerçi oğlu hanı 
550/sokağmda 

Bülbül hoca s. 

" 
" 

arsa 

" 
dükkan 

.. 
" 

ev 

arsa 
ev 
,, 

62/l ROUMAIN 
6212 

BÜ KREŞ 9 
"DUROSTOR" vapuru 30 

11 
13 

Mayısta beklenilmektedir . 
KÖSTENCE, SULINA, GA-

25 LA TZ ve GALA TZ aktarması 
23 olarak bütün TUNA limanları 
41 · için yük kabul eder . 

3~ JOHNSTON WARREN LINES 

33 LiMiTED - LIVERPOOL 

29 "INCEMORE" vapuru 30 
arsa 222/216 Mayısta LIVERPOOL ve AN-
ev 62 VERSten gelerek yük çıkara-

cv ve dükkan 28/30 caktır. BURGAZ, VARNA, 
arsa bili KôSTENCE, SULINA, GA· 

harap ev 
LATZ ve IBRAIL için yük 

17/19 kabul eder. ---SOCIETE ROYALE HONG-
Sebil dükkan 84 ROISE DANUBE MARITIME 

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

Oda 63/65 GRAD, LIMASOL BUDA-
arsa, ev, avlu 28 PEŞTE, BRATJSLAVA, LINZ 
arsa bila ve VIY ANA için yük kabul 

" 
oda 
mesçitten 
bozma ev 
mesçit ve 
altında 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 
200 Yapıcı oğlu Yusuf dede dükkan 48/1 

ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

200 " " " " " 48/2 
200 ,, ,, Kantarcı s. ev 20/30 
100 ,, ,, Yusuf dede arsa hela yeri bili 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-300 ,, ,, ., ,, ev 144 

60() Perşembe tekkesi Faik paşa tekke binası 6 şilmez .• 
7 Birinci Kordon, telefon 50 Terzi oğlu Mesçidi Alipaşa C. arsa 66 
200 Selatin oğlu Tamaşalık ev 50 No. 200- 2008 

vapur acentası 
~OYAL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 
"JUNO" vapuru 10 Hazi

rana doğru bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KôSTENCE için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASININ 
"SAIMA" vap4ru 1 Hazi

randa 37 de gelip doğru AN. 
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDINAVY A 
limanlan için yük alacaktır. 

"AASNE" vapuru 14 Hazi
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNlA 
ve SKANDINAVIA limanları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAlt-i KUMPANYASININ 

"ALBA JUL YA,, vapuru 16 
Haziran 37 tarihine doğru bek
leniyor. MALTA, MARSIL YA 
ve CENOVA içir. yolcu ve 
yük kabul eder. 

lıandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 
. ... . ' ~ . 

''· .. . ı: :-·· -

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınarcladırr! 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

. l· : ,(ı. .,. ,... · .. • ·:.. ' .,."t. ..... t:· ·"'~{, ~· .J • • • ... .. • • • ".· • 

ı .. ,_. ~ . ' .,. ' • . . ~ ~- ' . .•. 

#*AW ,_.. 1 • .._..., • "-""-'• !"'\: • 

I.zn1iı· / ürı M nstıcatı 
Tüı'k t\ııonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

--iz mir ikinci hukuk mahke-
mesinden: 

lzmirde Karantinada Mısırlı 
caddesinde 277 evde oturan 
Bedianın kocası İbrahim aley
hine lzmirde oturan karısı 
Anadolu ajansı mümessili 
Mustafa kızı Bedia tarafından 
açılan boşanma davası so· 
nunda: Tarafların boşaıımala· 
rma ve masarifi muhakeme 
olan 1351 kuruşun davacı ve-

• ~ . . . . i . . ~.. . . . .. 

kili takdir olunan onbeş lira 
vekalet ücretile birlikte ibra· 
hinmden tahsiline temyiz yolu 
açık olmak üzere 13/5/1937 
tarihinde lbrahimin gıyabında 
karar verilm~ş olmakla H. U. 
M. K. nun maddei mahsusa· 
sına tevfikan tanzim kılınan 
ihbarname lbrahimin elyevm 
ikametgahının meçhuliyetine 
mebni mahkeme divanhanesine 
talik kılındığı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

*~~~~~~~~~~~~~~-~ı~-~~:· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşıt erı 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

' ~ "' ~-· :•' • of > • •-- • ' ' i a • • ,.. 

·~c~ 250 ,, ,, kutucu çıkmazı ,, 56 Doktor 
200 " " " ,, " 68 
30() Rüfai dergahı Camgöz s, tekke bila Alı• Ag~ L ~ .t~- .~~ 
80 Müstagna anha Kadiriyc mahallesi mesçit arsası ,, i:lll ~ / ., 

500 Kırım mesçidi Kara kapı arsa ,, Çocuk Hastalıkları ~~· 1

1 

~ -->f 

olUu-
Yukarda yazılı vakıf yerler peşin para ile satılığa çıkarıl- mütehassısı 

rn
1 

•ş.tır. İhalesi 16/6/937 çarşamba günü saat onbeştedir. Talip- İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 ~--·er.ın~v:ak~ı~fla:r~id~a~re:s~·ın:e~m~u~·ra:c~a:a~tla:r~ı ... ~2~73~1~6~1~4~.1~6~3~2 .. ~::::::: .. :::::::::::::::~ ....... 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbrekle 
• 



Sahife 4 (Ulusal BirJik) 

lmanya 
Bal kani 

ariciye nazırı Von Nöraht 
rdaki seyahatine başladı 

r_öraht, Prens Pol tarafından kabul edilecek, bu seyahat,Bul
garistan ve Macaristanın siiahlanmaları ile ali.kadarmış 

Belgrad 7 (Radyo) - Almanya Hariciye Nazırı baron Möraht, tayyare ile Belgrada gelmiştir. Von Nöraht Yugoslavya kral 
naibi Prons Pol ve Başbakan Milan Stoyadinoviçle konuşacak ve burada Çarşanba gününe kadar kalacaktır. 

Almanya Hariciye Nazırı, Çarşamba günü Belgraddan hareket ederek, akşam üzeri Sofyaya varacak ve orada, birgün ka· 
larak Bulgar Kralı ve ricalile konuştuktan sonra, Budapeşteye gidecektir. 

Bu seyahatin, Macaristan la Bulgaristamn silahlanması mes' elesile alakadar olduğu söyleniyor. ------·· ...... ~ .. -· ....... 
Beynelmilel konteras Fransa reisi cumhuru 

--~-----------~ -· Bir ingiliz Lordu, Jngilterenin arazi fe-
dakarlığında bulunmasını istiyor 

Londra, 6 ( A.A ) - Bir- rin fedakarlıklarda bulunması 

Nisteki kongreyi açtıktan 
sonra Parise döndü 

mingamda yapılan bir top· ve İngilterenin barış davasında Nis 7 (Radyo ) - Fransa 
lantıda Lord Ponsonbe bir hizmet için bazı arazisinden Reisicumhuru bay Lebrun, re· 
takrir vererek, muhtelif mem· vaz geçmesi icap edecektir. fakatinde Hariciye Nazırı bay 
leketlerin toprak ve ekonomi •~ • ... 

sahasındaki şikayetleri tetkik p o J o D y a re j Sİ C u m h U r U 
ve halledilmesi üzerine yeni 

-
bir dünya konferansının içti· 

maa davet edilmesini İngiliz B. Moziski Bükreşte 
hükumetinden istemiştir. 

Takrire göre, bu konferansta 
tam muvaffakıyet elde edil
mesi için zengin memleketle· 

Belçika ve Hallan-il 
danın bitaraf lığı 

ne demektir 
{ Baştarafı 2 inci sahifede J 
imkansızlığı ile karşılaşacak

ları muhakkaktır. 

Allah esirgesin bu hiç İs· 
tenilmeyen ihmal zuhur ede· 
cek olursa en müessir müda· 
faa vasıtası ve yapılacak tuğ· 
yanlar ve yahudda Majino 
hatları denilen Fransız istih· 

· kamatıdır. 
Son zamanlarda Fransa bu 

hattı Belçika hududunun ar· 

kasında ki Fransız hududu 

Kral Karolün mısaf iri Moziski, Roman. 
yada muazzam merasimle karşılanacak 

Bükreş, 7 (Radyo) - Po- j zırlanmaktır. Şehir, baştan 
lonya reisicumhuru B. Mozis· 1 başa Rumen ve Leh bayrak· 

larile süslenmiştir. 
ki bugün bekleniyor. Roman· 1 Polonya reisicumhuru, kral 
ya payitahtında B. Moziski Ma Jeste Karolun misafiri 
için muazzam bir istikbal ha- olacaktır. 

------·~· · ... ··--------- • Müstemlekat ono-resı 

" -----------
Hazırlanan raporda, müstemlekat işleri 

için bir büro teşkili isteniyor 
Paris 7 (Radyo) - Müstemlekat kongresi, dün müzakere· 

lerini üitirmiş ve bu hususta hükumete uzun bir rapor vermiştir. 

Bu raporda, müstemlekat işleri için Fransada hususi bir büro 
tesis edilmesi ve propaganda grupları teşkil olunması talep 
edilmektedir. 

boyunca uzatmakla meşguldur. ....._. ... ______ _ 

inş:·~~~1~~·~:~ v~·mü~!!:~~ General Göring, attan 
rik Fransız ordusunun kolay· d •• ı ) d 
lıkla döğüşebileceği ve manev· u şere { yara an l 
ra yapabileceği bu istihkama- ·------
tın kesilmiyen sonunda Belçika Göring' rahatsızlığına rağmen bir söylev 
açıkta kalmış olacaktır. ver mis ve Alman hava müdafaa. 

Diğer taraftan Alman hudu- _. • • • • 
du boyunca ve Belçikanın kar- sının hazırlıklarını bıfdırmıştır 
şısında başlanılan büyük yol· Berlın 7 (Radyo) - Gene· kip hayvandan inerken düşe-
ların tayyare meydanlarının ral Göring, dün atla bir ge· rek ayağını kırmıştır. 
ve garajların inşası sür'atle zinti yapmış ve bunu mütea Generalin sıhhatinde tehlike 
tekamül etmektedir. 

Binaenaleyh Belçikanın son 

karariyle istiklali lehinde veya 
aleyhinde mi hareket ettiğini 
ve bir Alman istilasını daha 
evvelden kabul etmemiş oldu
ğunu da bize ancak istikbal 
gösterecektir. 

Diğer taraftan Belçika poli· 
tikasmda vukugelen bu deği· 

şiklikten Fransa ve İngiltere 
büyük birşey kaybetmemişe de 
benziyor. Çünkü eğer müstak
bel bir harpte Almanya Bel· 
çika hildudlarını garanti eden 
sözüne riayet edecek olursa 
bu Fransa için büyük yardım 
olacak ve Fransa, Belçika hu
dudunda mühim bir kuvvet 
tutmaktan kurtulacaktır. Fakat 
ölüm ve hayat muharebesi 
olacak olan müstakbel birşe· 

ihtimal vermek bir hayli gü· 
lünçtür. 

* * * Belçikanın Almanya tara· 

fından istilası lngiltere için de 

çok tehlikeli olacakt!r. 

Çünkü bu takdirde Alınan· 

yanın hava üsleri İngiltereye 
biraz yaklaşmış olacak ve bu 

suretle Londranın ve dığer 

büyük lngiliz şehirlerinin bom 

bardımanı kolaylaşmış bulu
nacaktır. 

Bununla beraber tayyarele· 

rin tahakkuk ettirdikleri sürat 
ve hareket sahalarının bugünkü 
genişliği zaten o kadar baş 
döndürüca bir hal almıştır ki, 
Alman üslerinin Belçikayı iş

gal ederek lngiltereye yaklaş
ması İngiltere için yeni bir 
tehlike teşkil etmiyecektir. 

Ne yazık ki, büyük, küçük 
bütün milletler mütecavize 
mukavemet ve bu mütecaviz 
kim olursa olsun onu ezmek 
için mılletler sosyetesi paktı 
etrafında toplanamıyorlar. 

Halbuki bu suretle çok 

mevcut olmadığı söyleniyor. 

Berlin 7 (Radyo)- Almanya 

Hava Nazırı general Göring, 

hasta olmasına rağmen, dün 

bir söylev vermiştir. General 

Göring, Alman Hava müda· 

faa teşkilatının 12 milyon azası 

65 bin bürosu, 400 bin me

muru ve 2400 muallimi, beş 

milyon teknikçisi ve üç bin 

dörtyüz mektebi olduğunu kay· 

dettikten sonra halka mahsus 

bir gaz maskesinin satışa çıka· 

rıldığını ve bu maskelerden 

birkaç milyonunun hazır bu

lunduğunu bildirmiştir. 

kuvvetli bir konfederasyon 

teşkil edilmiş olur. Ve hiçbir 

tecavüz teşebbüsü doğmaz ve 
her harbın önüne geçilerek 
mesud bir devrin tatlılığı 

içinde sulhun bütün nimetle· 
rinden istifade olunabilirdi. 

Delbos ve Bahriye Nazırı bay 
Gazniye Düpark olduğu halde 
buraya gelmişlerdir. 

Bay Lebrun, Rotari kongre
sini büyük merasimle açmış· 
tır. Kongreye dünyanın her 
tarafından sekiz bin kişi işti· 
rak etmiştir . 

B. Lebrun, bu sabah Parise 
dönmüştür. 

••••• 
Kral Faruk 

Raştarrıfı 1 i 11ô sahi (etil' 

sından Prens Mehmet Halim 
buraya gelmiştir. Mısır Prensi 
burada Eylüle kadar kalacak
tır. 

Alakadarlar, Kral F arukun 
taç giyme merasimi, Eylül için· 
de olacaktır. Merasim için şim 
diden hazırlıklara başlanmış· 

hr. Taç giyme merasim çok 
parlak olacaktır . 

••••• 
İtalyan donanması-
nın geçid resmisi 

-Başıarafı 1 inci sahifede

tün gemiler, Napoli körfezinde 
toplanacaklardır. 

Mareşal Blumberg, burada 
bütün gemileri teftiş ede
cektir. 

Napoli 7 {Radyo) -Buraya 
gelen Alman Harbiye nazırı 
mareşal Blumberg, veliahdın 
sarayına giderek kendisile 
görüşmüştür. 

••••• 
Tokaçevski 
Tevkif edilmedi 

Belgrad, 7 {Radyo) - Bay 
Karahan ile Bay Rozenberg
ten sonra Mareşal T okaçevs
kinin de tevkif ve hapsedildi-

ği haberi tekzip edilmektedir. 

Mareşal, halen Moskovada 

bulunmakta olup, yalnız Ka
rahan ile Ruzenberg mevkuf
turlar. 

••• 
Hamidiye Pirede 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
edecektir. 

Atina, 7 (Radyo) - Kesif 
bir halk kitlesi; meçhul aske
rin mezarına bir çelenk koy
muş olan Türk bahriye zabit
leri ile efradını hararetle alkış
lamıştır. 

Türk muzikası, Türir milli 
marşını, Hamidiyenin muzikası 
da Yunan milli marşını çal
mıştır. Gazeteler; Yunan bah
riye müsteşarı Papa Vasilyo 
tarafından Türk misafirler şe
refine verilmiş olan ziyafette, 
Türk· Yunan dostluğu hak-

7 Haziran 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
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Veli de Muhtarın yanına git-
mek, babasından uzaklaş

mak istiyordu 
Kaptan Y orgi böy Je bir 

muvaffakıyet cevabı alacağız 
ve bu cevabın müsbet olaca· 
ğına zaten emin idi. 

* .. /!o 

Veli Paşanın tayin ettiği 
zaman ve yerde kaptan Y orgi 
hazır bulundu; Veli paşa gel
diği vakit Y orgiye: 

- Bre Yorgi, dedi. Ağa
beyim Muhtar paşa, Frosiniyi 
bu kadar çok seviyor mu idi? 

- Evet paşam. Muhtar 
paşa Frosini için herşeyi feda 
edecek kadar şiddetli bir aşk 
besliyordu. 

- Frosini de Muhtarı sevi· 
yor mu idi? 

- Evet paşam. Maamafih 
Frosininin öldürüimesine sade 
bu aşk sebep olmamıştır. 

- Ben de bu fikirdeyim. 
Babamın maiyetindeki fena 
adamların bu işte parmağı 

vardır. Frosininin Muhtar pa
şayı sevmesi bu ç.irkin cina· 
yete vesile teşkil etmiştir. 

Muhtar paşa bu einayete ne 
diyor, biliyor musun? 

- Paşam, Muhtar paşanın 
bu vak' adan henüz haberi 
yoktur. Bu hususta babanızın 
ne düşündüğünü ele size izah 
edelim. 

Kaptan Y orgi, Tepedelenli
nin teşebbüslerine dair Veliye 
izahat verdi. Ve: 

- Vaya, Tepcdelenlinin da
vetini kabul etmezden evvel 
benim yanıma geldi; biraz 
gene bana uğradı. Size anlat· 
tığım plan şeklinde olmak 
uzere Edirneye gitmek için 
emir almıştır. Bunun üzerine 
müracaat ettim. 

- Çok iyi yaptın. 

- Vaya ıçın vezirin emri 
hilafına hareket imkanı yoktu. 
Ben de Vayaya vezirin tekli· 
fini kabul eyler gibi gorun
mesını tenbih ettim. Fakat 
benim kanaatimce sizin Vaya· 
dan evvel Muhtar paşanın 

yanına gitmeniz lazımdır. 
- Ben kardeşime kafi de

recede hizmet edemediğime 
kaniim. Fakat felaketin başı 
Muhtarın buradan ayrılması 
olmuştur. Muhtar buradan bir 
adım uzaklaşmıyacaktı. Ne 
çareki sultanın iradesi var. 
Frosini öldürülmezden evvel 

faaliyete geçmeli idi: 
- Şimdi ne yapmalıyız, 

paşam? 
- Biraz evvel tavsiye etti-

ğmden başka yapacak bir 
şey yoktur. 

- Şu halde Edirneye gı 
drceksiniz değil mi? 

- Evet ~ideceğim. Karde
şime hizmet artık hayati bir 
mecburiyet olmuştu: 

kında teati edilmiş olan söz· 
lerden uzun uzadıya bahset
mektedirler. 

Papa Vasilyo, irad ettiği 

nutukta Türk zabitlerini selam
lıyarak demiştir ki: 

- Donanmalarımızın inki
şafına fasılasız surette çalışır· 
ken sarfetmekte olduğumuz 
müşterek mesaide, hep sizleri 
düşünüyoruz. 

- Ne zaman gideceksin? 
- Hemen yarın! 
- Vaya da bugün bir ta· 

rafa saklansın, sizden sonra 
yola çıksın. 

- Pek ala!.. 
Bu muhavereyi Tepedelen

linin Rum muhafızları çavuşu 
Kaptan Y orgi çok mükemmel 
idare etmişti. Veli paşa, vazi· 
yetin bu şekilde izahı üzerine 
hemen yola çıkmağa, daha 
doğrusu babası Tepedelenli 
Ali paşa aleyhine kardeşi 
Muhtar paşaya iltihaka karar 
verdi , 

-7-

Veli ve Muhtar paşa 
Veli, Kaptan Y orgi ile ko· 

nuştuğu günün ertesi sabahı 
erkenden uyanmış idi. Akşam
dan adamlarına ve muhafızla
rına hazırlık emirleri vermış 
en kuvvetli atlarını hazırlat· 
mıştı. Ağasına : 

- Sen atları hazırla; sa· 
baha yakın, henüz ortalık ka
ranlık iken beni bull Atlarıda 
şehir dışında Edirne yolu 
üzerinde hazır bulundur! Em
rini verdi. 

Veli, ağasına ayni zamanda 
bir yüzük verdi; ve: 

- Bu yüzüğün ayni bende
dir. Benim ıçın sana yeni iş 
teklif edecek olan bu ikinci 
yüzüğü göstermeğe mecburdur. 
Böyle hareket etmiyenler sah
tekar ve düşmandırlar, bunları 
hemen yakalar, kıs-kıvrak bağ
hır ve beni beklersin! Dedi. 

* • • 
Veli, sabahleyin erkenden, 

ortalık henüz tamamen aydın

lanmadan konağından çıktı. 

Veli, kıyafetini tebdil etmiş 

ve o zamanın seyyar derviş· 

lerinden birisi kıyafetine gir

mişti. Şehrin dışına çıktığı 
vakit artık ortalık 2ğarmıştı. 

Veli uzakta iki atla ağasını 

gördü. Fakat fevkalade bir 
hal yokmuş gibi hiç acele 
etmiyerek ağanın yanından 

geçer gibi hareket etti. 
Tam ağanın yanına geldiği 

vakit: 
- Hu erenler! dedi. 
Ağa, fevkalade hadiselerin 

hazırlandığına emin olduğun· 

dan sabahtanberi heyecan ve 

telaş içinde idi. Devrişin bati 
bir hareketle ve alay eder 
gibi selam vermesi, ağanın 

canını sıktı. 

- Sadaka istiyorsan şim· 

di sırası değil. :Diye aksi bir 
cevap verdi: 

Derviş, yani bizim bildiği· 
miz veçhile Veli paşa, ağası 
tarafindan hiç tanımadığını 

anladı ve çok memnun oldu. 
Fakat vaziyeti bozmadan: 

- Ağam. Sadaka istiyen 
dervişlerden değilim; istersen 
ben sana hem de kise dolusu 
altın ihsan edeyim dedi. 

Ağa, sahte dervişe daha 
fazla bir hiddetle baktı. Ağ· k 
zından okkalı bir küfür çıkına 
üzere idi. Kendini zaptederek: 

- Haydi babam.. Çek işine! 
· Arkası oar • 


