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19 milyon bir fazla/ıkla 
231 milyon lira olarak 
tesbit edildi. 

~ne prtlan: Seneliği 700, altı aylı~ı 400 kuru~ 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilanat 

hilrosuna müracaat edilmelidir. 
liususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
"'"s;;w ığı yer: (ANADOLÜ)Matb~~ lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 10 Mayıs 1937 Yıl : 4 • No : 996 Telefon: 2776 Fiati (100) Para 
------------------------~ 

Türk - Fransız - Suriye ittifakı imzalanıyor 
Hük.Umetimizle Fransa ve Surıye arasında Erkek Jisesi atletizm hay· 

bir ittifak nıuahedesi hazırlanıyor ramı çok zevkli oldu 
başvekilimiz Londraya vardı. Hariciye vekilimiz Suriyeye Derece kazana~ -;;tletlerin mÜ· 

davet edildi- 8. Heryo, ismet inönüne mühim tekliflerde kafatlarını bizzat:valimiz ~ ı 
bulundu - Suriye fevkalade komiseri değiştiriliyor Fazlı güleç verdi -:-

l..ondra 10 (Radyo) - Ge· 
~f- ismet lnönü, dün akşam 
~ ~ buraya gelmiş ve Tür
~e. aefaret erkanı ile lngiltere 
•18fİciye nezareti erkanı tara· 
~lldan karşılanmıştır. 

Pariı, 10 (Radyo) -Fransız 
t;:cteleri, Tarkiye Başvekili 

met lnönünün Pariste yap· 
btı temaslardan bahsle uzun 
lrıekaleler yazıyorlar. 
~ Peti Parizyen gazetesi; bu 
llausta yazdığı makalede 

diyor ki: 

L "Türkiye Başvekili general 
"lrlet . lnönüaün Parise uğra· 
~ı, ender vukua gelen hüs· 
~esadüflerdendir." 

Italya'da 
imparatorluk 

fenlikleri iri 

'"1 lla kralı Viktor Emanoel 
t ~onıa 10 (Radyo) - İmpa
~luk şenlikleri dün başla
~ır. Dün, Kral Viktor Ema· 
't 

1• •. ~aşbakan bay Mussolini 
~ butun İtalya hükumeti er· 
~ kordiplomatik, 40 bin 
· k bir ordunun yaptığı ge· 

l'taaıinde hazır bulunmuı· 

Edenle bir mülakat yapa· 
caktır. Bu mülakatın, Avus
turyayı da alakadar ettiği söy· 
leni yor. 

İstanbul 10 (Hususi) - Su· 
riye fevkalade komiseri Kont 
Dö Martelin,, ikide bir, ya· 
bancı bir takım unsurlar tara
fından Suriyede aleyhimize 
yapılan propagandaların önüne 
geçmemesinden dolayı mua
haza edildiğı ve değişmesine 
karar verildiği, son gelen ha· 
berlerden anlaşılmıştır. Bu ka
rar, Başvekilimizin Fransız 
ricalile temasından sonra \ e· 

rilmiştir. 
İstanbul, 10 (Hususi) -Baş· 

vekilimizin, Londradan dönü· 
şünde Parise uğrıyarak Fransız 
ricalile mühim temaslarda bu
lunacağı teeyyüt ediyor. 

Son alınan haberlere göre, 
bu temaslar neticesinde hü-

lzmir erkek lisesi atletizm 
bayramı, dün Alsancak saha
sında yapıldı. Sahada, on 
binden fazla seyirci vardı. 

Vali Fazlı Güleç, saat 13 
buçukta sahaya geldi. Saat 
14 nde askeri bando istiklal 
marşını çalmağa başladı. lstik

kumetimizle Fransa. ve Suriye lal marşından sonra Türk bayağı 
arasında bir ittifak muahedesi önde olduğu halde geçid res· 
imzalanacaktır. 

Fransa meb'usan meclisi 
reisi B. Edvar Heryonun, Baş· 
vekilimizle mülakatında Fransa 
namına mühim tekliflerde bu
lunduğu söyleniyor. 

mine başlandı. Geçid resmin
den son;a bayrak çekme 
merasimi oldu ve bunu liseli
lerin marşı takip elti. 

Genç atletlerimiz, biri sarı 
ve diğeri mor olmak üzere iki 
gruba ayrılmışlardı. 

.l ) --25 tay 7 e · ıe s· lba Liseli planörcüler, tayyareci ~ s 1 e 1 ) a r 1 ı ~kıyafetlerile iştirak eylemişler-
-----~ -- - - - - - · · - · · ·- -- di. Müsabaka lan, neticelerile 

oyu tekrar bombaladılar aşağ~~a yazıyoruz: 
Musabakalara gruplardan 

Valimiz Fazlı Güleç 
4,57 dakikada bitirerek birinci 
geldi. Sarılardan lbrabim ikinci 
morlardan Mustafa üçüncü • 

Gülle atma: Sarılardan Ta· 
rık 10,81 metre ile birinci 

sarılardan Haşim ikinci, mor

lardan Tevfik üçüncü . 

11 O mania: morlardan Sü· Diğer gazetelerde ayni va· . J • 9. • ,. • .. - ·~;:- [üçer atlet iştirak eden 100 
dide makaleler yazmakta, Türk, Almanya ve talya .. ıhtılalcılere, yuz bın metre koşusu ile başladı. Ne· re)'ya birinci, sarılardan Fahri 

Fransız ve Su~iye anlaşma~~ ~l bombası ve,.beş bin torpi{ göndermişler ticede Sarılardan Vahid birinci Suat ikinci ve üçüncü geldi· 
pek yakın olduğunu tahmin) - morlardan Cemil ve Asım ler. 
eylemektedirler. ~ --- ikinci ve üçüncü geldiler. Re· 4-40) bayrak yanşı çok he-

Türkiye Başvekili general kor 11,3/5 saniye. yccanlı geçti. Neticede Kemal 
ismet İnönü, İngiltere kralı Tek adımda 6 atlet iştirak Aydın Ziya, Fahriden mürek· 
altıncı Jorjun taç giyme me· etti. Neticede morlardan Sü- kep sarılar takımı 4,2,3/5 da· 
rasiminden sonra Londradan reyya birinci, Sarılardan Va· kikada birinci bitirdi. 
dönüşünde tekrar Fransız rica- hid, Nevzat, ikinci ve üçüncü Cirit: Morlardan Cahit bi· 
lile temasa gelecek ve siyasi geldiler. Rekor 6, 18 metredir. rinci Tevfik ikinci sarılardan 
mükalemelerine devam eyliye· 400 metre sür'at koşusunda Sabır üçüncü geldiler rekor 
cektir. sarılardan Fahri birinci,c mor· 39,46 metre. 

Paris 10 (Radyo) - Fransa lardan Ali ikinci, sarılardan 200 Metre sür'at koşusunu 
mebusan meclisi resi B. Edvar Ziya üçüncü rekor 57 saniye 24, 1/5 .saniyede Morlardan 
Heryonun, Türkiye Başvekili 1500 metre yarım mukavemet Cemil birinci olarak bitirdi 
general İsmet İnönü ile Tür- koşusunu morlardan Nc:cati /Devamı 4 üncü sahifede) 
kiye elçiliğinde yaptığı müla· • • • • • 

:.:1:d~~~k·h•mmiyet•ıı01••• Nahas Pş., hasın mümes· 
İstanbul, 1 O ( Hususi ) - · 

Asilerden bir:topçu kıt' ası "il • b d • 
Suriye hükumeti,Hariciye Ve- QJ erille eyanat Ver l 
kilimiz B. Tevfik Rü~tü Ara· Salamanga, 10 (Radyo) - istifade ederek Solübe dağını 0 

Asilerin 25 tayyaresi, gene almışlardır. Şimdi ikinci cep· 
sa bir telgraf çekerek, Bağ· Bilbao cephesi ile Amorovi- hede harp devam _:.dJy~ 
dada giderken Suriyeye uğra· yeta kadar olan sahadaki Bask Asilerin kruvazörü amiral Ser· 
masını rica eylemiştir. kuvvetlerini bombardıman et- vera Galernos torpitosu ve 

Viyana 1 O (Radyo)- Türkiye d h ·k· h · · d · 
miştir. Fazla bomba atıldıg"' ın· a a ı ı arp gemısı, enız· 

dış işleri bakanı B. Tevfik d B kl b ı d 
dan Baskların zayiatı mu· en as arın u un uğu cep· 

Rüşdü Aras, gelecek hafta h · t t · t t 1 d himdir. eyı op a eşme u muş ar ır. 

İngiltere Hariciye nazırı B. Denizden Bilbaoya doğru Bir taraftan da İtalyan kuv· 

lstanbul on kilometre ilerlemiş olan vetler~, tankların himayesinde 
bir miktar ilerlemişlerdir. Bask 

asi kuvvet1eri, süngü süngüye hükumeti 38 ve 40 yaşındaki 
Adliye sarayı Sultan Basklarla harp etmişlerdir. piyadeleri ve :lB-30 yaşlarındal 
ahmet'te yapılacak Bilbao, 10 (Radyo) - Asi- deniz sınıfını silah altına ça· 

istanbul 10 (Hususi) - Ad- ler, mühim bir harp netice- ğırmıştır. 
liye sarayının Sultanahmet'te sinde tayyarelerin yardımından (Devamı 4 üncü salıif•de) 
ve şimdiki hapishanenin oldu· -------~.......,.·••---~•------

ğu yerde inşası takarrür eyle- Istanbul ve A o kara maç-
miş ve şehir mütehassısı da 
bu hususta: muvafakat göster· 

mi~\~kadarlann verdiği malü- ları çok heyecanlı oldu 
mata göre, sarayın temel at· 
ma merasimi yakında yapıla
caktır. 

lardır. Bu geçit resmine; 246 
top, 300 Motörize edilmiş 
kamyon ve 190 tank iştirak 

eylemiştir . 
Şenlikler, ltalyanın her ta· 

rafında devam ediyor . 

~~--.. ·~--~--
Takımlarımız; çok fena şartlar altında 
oynadıklarından maalesef yenildik 1 
Istanbul 10 (Hususi)- Fe· yaralanan ve dün yüzü şişti· 

nerbahçe ile Doğanspor ara· ğinden dolayı oyuna iştirak 
sında yapılan maç, çok heye· edemiyen Doğanspordan Hak· 
canlı olmuştur. Maça, Nihadın kının yerine Ömer kondu. 
hakemliği ile başlamıştı. Evel· Mehmed, saflaçığa Reşad da 
ki rünkü oyunda ayağından ( Dnamı 4iindi,.ıalıi/ede ) 

Mısır başvekili Montrödan 
Parise hareket etti 

Nalıas paşa Mısır talebesi arasında 
Paris, 10 (Radyo) - Mısır 

başvekili Nahas paşa kapitü
lasyonlarının ilgası hakkında 
ki mukavelenin imzasından 
sonra ecnebi matbuat mümes· 
sillerine beyanatta bulunarak 
ezcümle demiştir: 

- Kapitülasyonların ilgası 
Mısır için en mesud bir ha· 
disedir. Bundan sonra Mım· 
da kalmak isteyen ecnebiler, 
Mısır bükQmetinden, en mü· 

sait şerait altında her türlü 

kolaylıkları görecekler ve 

Mısırın kolları arasında daima 

samimi bir misafirperverliğe 
mazhar olacaklardır. 

Nahas paşa, dün Montrö· 
den Parise hareket etmiştir. 

Mısır başvekili oradan Lon· 
draya geçecek ve lngiltere 
kralının taç giyme merasimin· 
de hazır bulunacaktır. 



Sahife 2 
----------------------------------------

Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

- 1 - Yazan: FARUK ULUDAG 
Sarayın büyük salalonunda 

muazzam merasimle karşıla

nan Hindistan elçisi Seyyit 
hacı Mehmet Sultan lbrahime 
getirdiği üç şaheser hediyeyi 
takdim ediyordu. Bunlar bir 
elmas taşlı kemer bir kıhnç 
ve bir hançerden ibaretti. La
kin fevkalade kıymetli ve tah
minen üçyüz bin altın kuruş 

değerleri vardı. 
Seyyit hacı Mehmet Hin

distan ulemasından, tecrübeli 
tahsili mükemmel bir alim 
idi. Bunu öğrenen saray der
hal lstanbulun maruf ve alim 
müderrislerini saraya topladı 
ve onlara Seyyit hacı Meh
metle konuşmaları suhbet et
meleri söylendi.. Elçiye her 
gün başka başka yerlerde 
hususi ziyafetler veriliyor. Ve 
bu vesile ile lstanbulun en 
güzel yerlerini temaşa ettiri
yorlardı. Bir gün sarayda di
van kuruldu ve Hindistan pa· 
dişahına yazılacak cevap ve 
gönderilecek hediyeler tesbit 
edildi. Bunlar da: 

Zümrüt kabzeli bir hançer 
yirmi güzel cariye bir nadide 
arap atı, elçiye a) rıca altı bin 
altın bir kürk bir de at veri· 
lecekti. 

Şimdi sıra Hindistana gide
cek elçi tayinine gelmişti. Pa
dişah diyordu ki, elçi demek 
Padişahın şahsı demektir • 
Onun için bir malumatlı alim 
adam seçelim, lakin ~trafını 
alan dalkavuğun ona hemen 
şu cevabı yetiştirdiler : 

- Padişahım.. Hindistana 
gidecek bir alim adam mutlaka 
harcırah ve maaş istiyecek .. 
Sonra avdette gene devlete 
ettiği hizmete mukabil bir me· 
muriyet lazım . Bu kadar ağır 
yüke hazinei devlet tahammül 
edemez. İçimizde hazır kendi 
parasile bu işe talip var .. 

Padişah; 

- Kimdir bakalım 1 
Dediği zaman da 
- Zülfikar ağa ! 
demişlerdi. Mecliste ani bir 

gülme oldu ise de derhal Zül
fikar ağayı himaye edenler 
müdahale ederek vaziyete ha· 
kim oldular. Zülfikar ağa mec· 
lise çağırıldı . Kendisine: 

- Sakın olmıya ki elçinin 
yanında ondan evvel söze ka· 
rışarak bir halt işliyesin 1 

Dediler. Az konuşmak ve 
pot kırmamak şartile Hindis
tana zamanın asla okuma, yaz
ma bilmiyen Zülfikar ağası, 

koca Osmanlı İmparatorluğunu 
Hindistanda temsile gidecekti. 
Bu işde Zülfikar ağayı teşvik 

eden onun ihtiyar kalbi idi. 
Evet Zülfikar ağa senelerden 
beri Osmanlı sarayında harem 
de kullandığı Curi ismindeki 
adamı vasıtasile oldukça nüfuz 
kazanmış ve bu nüfuz bilhassa 
kadınlar arasında şüyu bul
muştu .. 

Son zamanlarda Zülfikar 
ağanın gözüne uyku girmiyor. 
Yemek yiyemiyor. Ah.. Of 
çekerek Curiye derd yanarak .. 
Aşkından bahsediyor .. Ne ya
pıp yapıp maşukasile bir 
kerrecik olsun buluşturmasını 
ondan yalvararak rica edi
yordu. 

Bir kere onun güzel yüzünü 
göreyim.. Onun !boynumu sa
ran kolları arasında ölsem 
bile gam yemem... Diyordu. 

Curi; bu sözde hoca haki
katen kadın vasıtası olan otuz 
beş yaşındaki çirkin suratlı 
akıllı idi .. Zülfikar ağanın son 
günlerde .. Mısırdan gönderilen 
güzel dilbere aşık olduğunu, 

arasıra Dildade kalfayı karşı
sına alarak .. Güler yüzle ondan 
dilber hakkında malamat edin· 
diğini biliyordu. Fakat sene
lerdenberi bu sarayda leş kar
gası gibi her gördüğünün 
üzerine atılan Zülfikar ağanın 
böyle ciddi bir aşka tutula
cağını aklına bile getiremi
yordu. Bir gün gene kendi
sinden dilber hakkında malii· 
mat soran efendisine takıldı. 

- Ağam haremde seni se
ven takdir edne bu kadar 
emektar cariyeler var. Nedir 
şu daha dün gelen.. Sarayın 
her hususuna yabancı olan 
kızı tutturdunuz. 

Zülfikar ağa -Curi oğlum. 
Bu yaşıma geldim ne yalan 
söylüyeyim şimdiye kadar hiç 
bir kadın karşısında zaaf duy
madım. Bence kadın öpmek, 
okşanmak için yaratılmış bir 
mahluk ise de sık, sık değiş
tirmek şartile lezzetli olur. Bir 
kadına bend olmak, onun 
için delilik derecesini bulacak 
fedakarlıklar yapmak hayatta 
düşünmediğim şeylerdi. 
Şu dilber olacak kafir kızı 

gördüğüm gündenberi içimde 
bir heyecan peyda oldu. iste· 
mediğim halde düşüncelerime 
karışıyor. Hayallerime giriyor. 

Curi ağa.. İnsan her genç 
kadına karşı heyecan duyar. 
Hususile yaş kırkını geçince 
körpelere karşı fazla alaka 
olur. 

Sizin hastalığınız bunlardan 
olmasın. 

Zülfikar ağa - Doğru söy· 
lüyorsun Curi. Ben vaktile 
bıyıklarımı henüz burmaya 
başladığım zaman mahallemi· 
zin kadınları arasında en çok 
olgunlarını seçerdim. Bilmem 
o zaman onlar bana yetişmiş 
meyveler gibi ağzıma tad ve
rirlerdi. Sonraları onlardan 
adeta kaçtım. Fakat bunları 
bana neden hatırlattın.. Aklı
ma ne acı hatıralar geldi. 

Curi oğlum. Ben anlama· 
dım .. Evet hayatı anlamadım. 
Tahsilim yoktu, babamın ana-
mın yanında çiftçilik yaparak 
rahat, rahat yaşıyordum. Yur
dumuzu alan düşmanlar on
ları öldürmeselerdi, ben şim
di kim bilir ne mes'ut bir 
insan olurdum. Bu sarayda 
okumuş, yazmış binlerce in· 
san tanıdım. Her hususta 
kendimden dağlar kadar yük
sek zannettığim bu medrese 
mezunlarında memuriyet da
lavereleri. Efendimize karşı 
dalkavukluk ve riyakarlıktan 
başka bir meziyet göremedim. 
Sarayın içinde olanları sen 
de bilirsin, ilim, tahsil eden 
insanlar bu derece birbirini 
yermi? Bu derece canavarlık 
eder mi. Hergün yüzlerce ka· 
fa kesiliyor. Nedir bu hal 
diyen görülmemiştir. 

(Arkası wu) 

(Ulusal Birlik) 10 Mayıs 937 

lngiliz dooanıİıası en hü·ıı ı ft A .ki d. ~"I 
ük bir donanmadır " 1~ anın nsı ope ısı, Y 1937 Paris sergisi - Bü- ların kapitülasyon afetinden 

l 
·ı J l ·- • -• yük planlar ve büyük reklam- kurtulmasını mucip olan "Ka· 

ngı tere aeniz erin en kuvvetli ve hakim larla fevkalade olacağı söyle- pitülasyonlar beynelmilel kon· 

donanma olmaktan vaz geçmiyor nen Paris sergısı, muayyen feransı Montröde kurulmuştur. 
zamanda küşad edilemediğin- Montrö bu iki hadise ile yakın 

lngiliz donanması 
lngilterenin sabık Bahriye savi olmak için muazıam bir 

Lordu Sir Vinston Çorçilin program tatbikine mecbur 
mühim bir makalesinden : olmaktan şikayet etmiyor. Bil-~ 

lngiltere hükumetinin, sene- akis, bu tehlikeli senelerde 
de 2 veya 3 hattıharp gemisi emniyetlerine birşey daha 
inşa etmek hususundaki kararı ilave etmek fırsatını bulduk-
ve mevcut harp filosunu asri- larından memnuniyet asarı 
leştirip muhafaza etmek iste- gösteriyorlar. 
mesi, bir yandan da kruvazör Hiç şüphesiz ki Japonyanın 
muhrip, tahtelbahir ve daha İngiltere ve Amerikayı, gemi
küı;;ük gemiler inşa etmek şek· lerin sayısı hakkında evvelce 
lindeki büyük programı, Av- konuşulmuş kayıtlardan her· 
rupanın ve bütün dünyanın kesi kurtarması çok iyi olmuş
birinci derecede hadiselerinden tur. Japonlar, İngiltere ve A-
hirini teşkil etmektedir. merikanın 5 kendisinin 3 nis-

İngiltere hükumetinin silah- bette deniz kuvveti olmasına 
lanma programının diğer ak- rıza göstermemişti. Fakat ge· 
samını takiben verdiği bu ka- rek Amerika, gerek İngiltere· 
rar diktatörlükle idare edilmi· nin bugünkü seri inşaatı kar-
yen bütün memleketlerde şa· şısında Japonyanın hatta eski 
yanı dikkat bir memnuniyetle nisbeti bile muhafaza etmesi 
karşılandı. Bu arada diktatör- pek güç olacaktır. 
lükle idare edilenlerden bazı- Hatta japonya'nın daha bü-
ları da memnun oldu . yük tonajda daha büyük top-

İsveç Hariciye Nazırı Sand- !arla inşaatta bulunması bu 
ler, Londra'ya son zamanlarda vaziyeti telafi edemez. 
vaki olan ziyaretinde İngilte· Diğer taraftan Japonyanm 
renin silahlanma pıogramından korkmasına asla mahal }O~<· 
bahsederken enteressan sözler tur. Çünkü Amerika ve İngil
söyledi ve bu programı "Sulh tere, modern Japonyanın da· 
binasının gözcü kulesi,, diye ima ananevi dostu ve yardım-
tarif etti . cısı olmuştur. Bundan başka 
İsveçin bitaraf bir memleket Japonya milletler cemiyetine 

olmasını, harbıumumi esnasın- iltihak etmekte, o teşekkülün 
da biz İngilizler tarafından ek- daha kuvvetlenmesinden hasıl 
seriya Almanları tutmuş gibi olacak mütezayid bir nmniyet 
S?'Örünmesi, ayni zamanda Al- elde edebilir. 
manya ile ticari ve kültürel Almanyaya gelince, bu sa· 
bakımdan münasebatı olan bir hada her şey 1935 de akte-
Baltık devleti bulunması ve dilen lngiliz · Alman deniz 
lsveçlilerin Milletler Cemiyeti anlaşmasına mütevakkıftır. Bu 
misakına fevkalhad bağlı ol· muahedeye göre Almanya, 
ması göze alınacak olursa böyle İngiliz donanması tonajının 
bir beyanat İngiliz halkına şu yüzde otuz beş nisbetine ka-
hakikati anlatır: dar inşa etmekte serbesttir. 

Demek . ki, İngiltere hükiı- Fakat lngiliz donanma tona 
metini silahlanmağa sevkeden jında yapılan yeni muazzam 
sebep, Avrupanın sulh seven tezayüd, Almanyaya gelecek 
memleketleri tarafından yanlış günler için geniş bir inşaat 
anlaşılmaktadır. sahası açmış olacaktır. 

Silahlanmamızın Amerika· Alman hükumetinin, mev-
daki aksi tesiri de müsaid cud deniz muahedesi madde-
olmuştur. Reisicumhur Rozvel- lerine tamamen riayet etmesi 
tin idaresi elbette ki İngilte· maddelerini bozmağa mukte-
re ile müsavi olmak hakkını dir olabilmeleri için daha za· 
istimal edecek ve Atlas Ok· man olduğunu hatta buna 
yanosunün öte yanında da, teşebbüs etseler bile muvaf· 
müthiş deniz programları tat- fak olmanın güç olduğunu 
bik edilecektir. düşünmek te ayrıca bir mem· 

iki İngilizce konuşan halk, nuniyet vesilesidir . 
ayni zamanda bugüne kadar Çelik azlığı ve bilhassa harp 
inşa edilmiş hattı harp gemi- maadini fiatlerinde görülen 
lerinin en yenisinden on tane büyük artma, muazzam Alman 
yapacaklardır. silahlanmasının kon tekamüla-

Amerika, İngiltere ile mü· tını kolaylaştıracak · gibi değil· 

den efkarı umumiyede inkisarı Şark milletleri nazarında tarihi 
hayal uyandırmıştır. bir kıymet kazanmıştır. 

Serginin propaganda şefi E .k C'·ı· I .1t . 
l B P

. M . . d' rı rı ıps - ngı erenın 
o an ay ıyer ortıer, şım ı . p . f' . l s· E 'k 

• A k . . . yem arıs se ırı o an ır rı 
sergı umumı omıserı tayın F'l' 1875 . d d ., 
d·ı . . ı ıps senesın e ogmuş 

e ı mıştır. K b . h .1 .. 
B M t

. . . kadar ve am rıçte ta sı mı yapmış· 
ay or ıer yırmı 1899 d d' l . l · h'b' . . tır. a ıp oması mes e· 

pıyes sa ı ı ve sergının mu- ., . . . . ·1 
ff k t

. · . k d. gıne ıntısap etmış ve sıra ı e 
va a ıye mı temme mu te ır A .. h. · t 

b
. f'k' d d F k F vrupanın en mu ım sıyase 
ır ı ır a amı ır. a at ran- k l · d "h' 'f l mer ez erın e mu ım vazı e er 

sanın dahili vaziyeti, amelenin 

manalı ve manasız grevleri 

yüzünden 1937 Paris sergisi 

muvaffakıyet ihtimallerinin yüz

de ellisini şimdiden kaybetmiş 

vaziyettedir. 

Serginin 25 Mayısta da tam 
hazırlanmış olmıyacağı söylen
mektedir. 

Montrö - Montrö şu çok 

kısa zaman içinde gene bütün 
cihan gazetelerinde sık sık 
geçen bir şehir ismi oldu. 

Montrö, İsviçreni Vod Kan
tonun küçük bir kasabacığıdır. 
Takriben 18,000 nüfusu var
dır, Leman gölünün sahilinde 
ve şırın, temiz, güzeldir. 
Montrö birkaç şimendifer hat
tının üzerindedir. 

Bundan az zaman evvel 
bizim boğazlar meselesini hal
leden konferansa sahne ol
muştu. Bugünlerde de Mısırlı· 

dir. 
Bu vaziyette Akdeniz kalı

yor. İngiliz-İtalya dostluk ve 
hüsnüniyet anlaşmasını ve bu 
denizde mütekabilen münaka
le hatlarına hürmet etmek yo
lundaki vaitlerini müteaddit 
defalar sitayişle kaydettim. 

Mussolininin bütün dünya
daki İslamların hamisi olarak 
tanınma yollarını araması, 
Britanya imparatorluğu yüz 
milyon Müslüman olduğu ha· 
kikatini pek tabii surette bize 
hatırlatır. 

Turistlere yaraması ıçın 

kaydile Libyadan Mısır hudu
duna kadar yapmış olduğu 
1200 mil mesafelik mükem
mel yol, Mısırlılar da bazı 
endişeler uyandırabilir. Fakat 
bütün bu mülahazaların lngil· 
tere ile İtalya arasında Akde· 
nize dair mütekabilen veriimiş 
olan dostluk teminatının kud· 
retini azaltması lazımgelmez. 

Harpten evvel Alman do-
ananmasının muazzam kudre
tinin süratle büyümesi , o za· 
man başında bulunduğum İn
giltere bahriye nezare tini, Ak· 
deniz harp filosunu şimal de
nizindeki büyük tahşidat mer· 
kezine sevketmeğe mecbur 
ediyordu. Bir müddet için 
Akdenizdcki İngiliz :menfaat
lerini yalnız bir muharebe 
kruvazörü filosuna terke mec
bur kalmıştık. 

Çok şükür ki bugüni böyle 
bir müşkülatla karşılaşmış va
ziyette değiliz. İngiltere, Ak
denizde, yahut yakın bir tak
viye mesafesinde yalnız bir 
muazzam harp hattı değil, ay· 
ni zamanda bütün· diğer sınıf 
harp gemilerinden lüzumu ol
duğu derecede bulundurabi· 
lecektir . 

İspanyol harbindenberi bu
güne .... kadar alınanı~ derse ba
kılırsa, tan are kuvvetlerinin, 
harp gemilerini mahvedeceği 

Devamı 3 ncü sahifede --

görmüştür. Bundan başka 
1918 ve 1919 da sulh konfe· 
ranslarında kitabet vazifelerini 
görmüştür. 

1922· 1928 seneleri arasında 
Sir Edvar Greyin namı hesa· 
hına muhtelif sefaret işlerinde 
bulunmuş, 1933 da Berlin 
büyük elçiliğine tayin edil· 
miştir. 

[Küçük bir ihtar: lngiliz 
usulleri mucibince sir, şöval· 
yelik ve baronluk ifade eden 
bir alemdir. Hiçbir vakitte 
yalnız aile ismile kullanılmaz. 

Mesela Sir Erik ve Sir Erik 
Filips denilebilir, fakat Sir 
Filips denilemez.] 

Sergiler - En yüksek şe· 
kil ve manasile beynelmilel 
ilk sergi 1851 de Londrad9 
açılmıştır. Bundan sonra 1855, 
1867, 1878 ve 1889 da Paris 
sergiler açılmıştır. 1900 Paris 
sergisi çok tantanalı olmuştu!,:-

1 lngilterede 
Eski moda banyolara 
karşı boykot var 
İngilterenin Nuyundam kol· 

lejinde kızlar eski moda ban· 
yolarda yıkanmağa karşı isyao · 
etmişlerdir. 

Eski bir bina olan bu lngi· 
liz kollejinde, tenekeden banyo 
teknelerine karşı yapılan b~ 
hareket, mektep idaresiot 
100,000 sterlin masrafa soka· 
rak yeniden ve baştanbaşıı 
banyolarla mücehhez bir bi11ll 
yapılmasını intaç edecektir. 

Küçücük kulaklarında inci 
küpeler bulunan Mari Stuvart 
is.imli bir mektep kızı kendi· 
si le görüşen Daily ExpresS 
muhabirine demiştir ki, "Kol· 
lejin en eski kısmında altmış 
kız için dört banyo var. Bir 
banyo almak için kimseoİ!l 
akıl etmediği bir saati seçme~ 
lazım ki, herkes ayni saat' 
düşünüyor galiba. Banyo dai· 
ma doludur!.,, . 

Mektep talebesinden Hint11 

bir kız da şu yolda sız)aı1" 
mıştır: Ben, memleketimde 
günde üç defa yıkanırım. f 1' 

kat bunu burada tecrübe el' 
sem, bir ihtilal çıkabilir.,, 

Bazı kollej kızlarının bı.l 
müşkülat yüzünden hiç yı"s· 
namaması, her gün yıkanmB~1 

adet edinmiş olan bu lııgih~ 
gençlerini fevkalade sinirlell 

ıe· dirmekte olduğundan gaze , 
ler, bu mevzulara büyük ptJ11• 

tolarla yer veriyor ve esk• 
gürJerin teneke banyoların1" . ..,. 
modern lngiltere de bir an ~ 1 
vel asrileştirilmesi için ınes tJ 
makamları • teşvik ediyorlar· 

- Satılık arsa ,,,,-
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile ınahdu; 
köşe başında 427. 7 5 ~· 
bir arsa ehven fiatla sa1ı· 
lıktır. 

1 
Talipler T. M. C. Resl1l! 

·1· · l · b" da Nacı ı an ış en urosun 
Tokaya müracaatları. 
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Olivier 
rekisı Limited en büyük bir do. W. F. H. Van 

nanmadır 
vapur acentası /Baştara/ı 2 inci sahifede} Der Zee 

Birinci Kordon Rees binası nazariyesi henüz pek doğru & C 
Tel. 2443 çıkmıyor. O. 

THE ELLERMAN LINES LTD. Geniş bir ölçüde konuşalım. 
"ALGERIAN" vapuru 5 Denizlerin ve Okyanosların 

Mayısta LONDRA, HULL ve kumandası, hala büyük filola
ANVERSten gelip yük çıka- rın elindedir. Bunlar yeni hü· 
racak ve 15 Mayısta avdet cum metodları karşısında asla 
edip LONDRA ve HULL için metruk, işe yaramaz bir hale 
yük alacaktır. gelemezler. Bu hakikat yalınız 

"LESBIAN ,, vapuru 27 Ma- Akdenizde değil daha geniş 
yısta LONDRA, HULL ve muhitlerde de sulh ve istik· 
ANVERSten gelip yük çıka- rarın devamına da yarıyacak 
racak ve ayni zamanda LON- tardır. 
DRA ve HULL için yük ala- --V-IG_A_T_IO_N_C_o-. L-T-D-. -
caktır. 

"EGYPTIAN" vapuru Ma- "ADJUTANT .. vapuru 5 
yıs nihayetinde LIVERPOOL Mayısta gelip LONDRA için 
ve SWENSEAdan gelip yük yük alacaktır. 
çıkaracak ve ayni zamanda Tarih ve navlunlardaki deği-
yük alacaktır. şikliklerden mes'uliyet kabul 

'l'HE GENERAL STEAM NA- edilmez. - - ' lzmiı· Yüıı Mensucatı 

Türk Anonim Şirk eti 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"LARISSA,, vapuru 12 Ma

yısta bekleniyor. ROTTER
DAM, BREMEN ve HAM
BURG için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXMINSTER,, vapuru 29 

Nisana doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA" vapuru 10 Ma
yısa doğru bekleniliyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI 
SE.RI SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 7 
Mayısta NEVYORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edect>ktir. 

"EXCHORDA" vapuru 21 
Mayısta NEVYORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

---------
DEN NORSKE MIDELHAVS

LINJE • OSLO 
"SARDINY A" motörü 22 

Mayısta PiRE, ISKENDERI
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Dr. Demir Ali 

vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND VA

PUR KUMPANYASININ 
"GANYMEDES" vapuru 13 

Mayısta bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA, ve KÔSTENCEye 
yük alacak\ır. 

"ORESTES" vapuru 3015137 
de gelip AMSTERDAM, HAM
BURG için yükliyeeektir. 

"VULCANUS" vapuru 20-
5-37 de gelip yükünü tahliye· 
den sonra BURGAS, V ARNA 
ve KôSTENCE için yükliye· 
cektir. · 

SVENSKA ORIENT LINI· 
EN KUMPANYASININ: 

"SAIMA., vapuru 28/5/37 
de bekleniyor, doğru ANVERS 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVIA 
limanları için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASININ 

"SUÇEAVA" vapuru 19-5-
37 de bekleniyor, MALTA, 
CENOVA ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

Zengin Bir Seruetin Anahtarı Olan Yeni PltJn Baıladı 

;;;e:.centa mesuliyet kabul , .. _ml!!l![!lllllı••omll!lk•t·-o-r--~. 
Daha fazla tafsilat için ikin- Ali Ag~ L 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye il.O 
binası arkasında FRA TELLi Çocuk Hastalıkları 
SPERCO mütehassısı 

vapur acentalığına lkinciBeylerSokağı No. 68 
müracaat edilmesi rica olunur. 1 Telefon 3452 

Telefon: 4142/4221/2663 ı•---------• 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarıııı 
Numara : 34 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karıısında 

Hamdi Nüzhet Çançar . 

Sıhhat Eczahanesinde 

~ 

i./ " 
k At«~ 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

lngiltere krallnın taç giyme töreninde 
bir buçuk mily~~!'lalk bulunacak 

Heyetler, birbirini takiben Londraya geliyoriar, 30 bin 
polis, emniyet ve asayişin muhafazasına memur edildi 

Londra 10 (Radyo)-İngiltere kralı altıncı Jorjun taç giyme kralını temsil edecek olan veliaht Gran Voyodo Mihail, bu 
merasimi, önümüzdeki Çarşamba günü olacaktır. Merasim, akşam buraya gelecektir. Diğer devletler heyetleride biribirini 

şimdiye kadar görülmemiş derecede mutantan olacak, bir takLibend ge
8
lm(eRktdedir)ler. K l t . . . . . b'' Mk 

on ra a yo - ra ın aç gıyme merasımı ıçın uyu 
buçuk milyon halk merasimde bulunacaktır. hazırlıklar yapılıyor. 20 Mayısta Spiteat limanında 160 İngiliz 

Londra zabıtası, lazımgelen bütün t:~abiri al~ışt~~- ~erasi.~ harp gemisı ile diğer ecnebi devletlerin 53 harp gemisi kralın 
günü emniyet ve asayişin muhafazası ıçın otuzbın suvarı polısı önünde büyük geçid resmi yapacaktır. 
tefrik edilmiştir. Kral altıncı Jori, Viktorya Andalber yatında bu harp gemi-

Viyana 10 (Radyo) - Taç giyme merasiminde hazır bu- !erinin amirallerile erkanına büyük bir ziyafet verecektir. 
lunmak üzere Londraya hareket eden Avusturya cumhurreisi Varşova 10 (Radyo) - Londrada taç giyme merasiminde 
B. Miklas, dün akşam mezkfir şehre varmış ve merasimle Lehistan cumurreisi namına hazır bulunmak üzere Hariciye 
karşılanmıştır. nazırı B. Bekin riyasetindeki murahhas heyeti, dün Londraya 

Londra 10 (Radyo) - Taç giyme merasiminde Romanya hareket etmiştir. 

~~~------.. ·~M~·~···~·~·-t-++1 ------~~---
lngiliz gazeteleri ltalya Buseneki bütçemizde 19 
aleyhineneşriyatyapıyor milvon f3zla var 
İtalya, bu yüzden taç giyme merasimine 

mümessil göndermemeğe karar verdi 
Londra, 10 (Radyo) - Londrada bulunan ltalyan gateci

lcrin hepsi, İngiliz gazetelerinin, İtalya aleyhindeki neşriyatı 
üzernse prodesto makamında ve hükumetin lavetile dün Lon· 

drayı terkederet İtalyaya hareket etmişlerdir. 
Roma, 10 (Radyo) - İngiliz - ltalyan matbuatı arasında 

yeniden başgösteren ihtilaftan dolayı ltalyanın, taç giyme me

rasimine mümessil göndermemeğe kat'i surette karar verdiği 
söyleniyor. 

-----------'9 ..... -·~·~·--~-~----
Ispany adan memleketi-
mize 600 mülteci geliyor 

-·--Mültecilerden Türkiyede otur
mak istiyenler iskan edilecek 

Istanbul 10 (Radyo)- Mad reketle doğruca Istanbula ge-
rid sefarethanemizle Valans lecektir . 
konsoloshanemize iltica eden Alakadarların verdiği malu· 
lspanyollardan ikiyüz kişi, Ni· mata ğöre, mülteci lspanyol-
sanın 26 sında Yalansa muva· lardan memleketimizde kalmak 
salat eden Karadeniz vapuru· istiyenler, arzu ettikleri yerler-
na bindirilmiştir. Dörtyüz ki- de iskan edilecekler ve başka 
şiden ibaret olan ikinci kafi- yere gitmek istiyenler de her 
lede bindirildikten sonra Ka- türlü kolaylıklara mazhar ola
radeniz Valans limanından ha· caklardır. 

-------••tt .. -. •. -.... ·---------
Erkek lisesi atletizm bay
ramı çok zevkli geçti 

Başıarafı 1 inci sahifede 

ikinci sarılardan Vahit üçüncü 
morlardan Asım. 

Üç adım: Birinci morlardan 
Süreyya, sarılardan Nevzat 
ve Turgut ikinci geldiler. Re
kor 12,81 metre. 

800 metre yarım sür'at mü

sabakasında morlardan Mus
tafa birinci Nejat ikinci Şefik 
üçüncü geldiler. Rekor 2 da
kika 22,2/5 saniye 

50 Metre Sürat koşusu kü
çüklerin: Birinci morlardan 
Mehmet ikinci sarılardan Ke· 
mal üçüncü morlardan Ali 
rekor 7 saniye 

Disk atma: sarılardan Tarık 
birini Haşim ikinci morlar· 
dan Cahit üçüncü rekor 27, 12 
metre 

100X4 bayrak yarışını, Asım, 
Vedad, Cemil ve Fikretten 
mürekkep mor takımı kazandı. 
Rekor 48,2/5 saniye. 

Yüksek atlamalarda morlar· 

dan 1,66 metre atlıyarak Sü
reyya birinci geldi. İkinci 
Cahid, üçüncü sarılardan Tur
gud. 

50X4 bayrak yarışı küçük
ler arasında: Bu yarışı mor 
takımı birinci olarak bitirmiş 

ise de koşu esnasında favul 

yaptıklarından Kemal, Mus

tafa, Ahmed ve Vedaddan 
mürekktp sarılar takımı birin
ciliği kazandı. 

Balkan bayrak yarışı: Çok 
zevkli ve çok heyecanlı geçen 
bu müsabakayı İbrahim, Fahri. 
Kemal ve Vahidden müteşek
kil sarıların takımı 4.2 daki· 
kada bitirerek birinci geldi. 

Alınan neticelerin tasnifinde 
morlar 72 puanla birinci, sa
rılarda 67 puanla ikinci geldi· 
ler. Müssbakalar nihayete 
erdikten sonra derece kazanan 
atletlerin mükafatları valimiz 
Fazlı Güleç tarafından mera· 
simle tevzi edildi. 

,,/ -----------
Maarifin bütcesine faz ladan 2 

' 
ve iskan bütcesine de bir bucak • • 

milyon lira ilave edilmiştir 
Ankara 10 (Hususi) - 1937 bütçesi, son şekle göre 231 

milyon lira üzerinden tesbit edilmiştir. Yeni bütçe, geçen sene· 
ninkine nisbetle 19 milyon fazladır. Bu fazlalığın 2 milyonu 
maarife, bir buçuk milyonu iskan işlerine ayrılmıştır. 

-------------.--...------~~-

5 ur iye meclisi 
mebusanında 

-·-· Mebuslar arasında ihtirasa müste. 
nid had ihtilaflar cıktı 

Berut - Suriye ahvalinde 
son günl ~rde görülen gayri 
tabiiliklerin yeni bir safhasıda 
Suriye meclisindeki son ha· 
disedir: 

• 

1 
rile mesalihi müştereke ışı 
üzerinde kendilerile anlaşacak 
ve bunun neticelerini Parise 
bildirecektir. 

Hükumet ve Vatani Parti 
Meclisin Cezire intihabatını mahafili, 36 meb'ustan müte· 

tasdik etmesi lüzerine, bazı 

meb'uslar tarafından itirazlar 
vukubulmuş ve Cezire mebus
larından Emir Miçhim, Dih
ham ilbadi ve Sadduh Ülfi 
meclise iştirak etmiyeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Emir ve Dihham Şamı ter
ketmişlerdir. 

Hükumet, bunları irza et· 
mek için Cezirede bir meb
usluk daha ihdas etmeği dü
şünmektedir. 

Yarı resmi kaynaklardan 
haber verildiğine ğöre, Yüce 
komiser Kont dö Martel 15 
Mayısa doğru Parise gidecek
tir. 

Bu ziyaretten maksat 24 
Mayısta toplanacak olan 
Fransız parlamentosunun içti
timalarında hazır bulunmaktır. 

Parlamentonun bu devresin· 
de Suriye • Fransa muahede
sinin tasdik edilmesi mukar
rer olduğundan ~e 29 mayıs
ta toplanacak olan milletler 
cemiyetinde de bu muahede
nin tescil edildikten sonra 
meriyete gireceğinden bu top
lantıda Yüce komiser de ha-
zır bulunarak meclise izahat 
verecektir. 

Kont dö Martel, hareketin· 
den evvel Suriye ve Lübr an 
bankalarının imtiyaz müddet
lerinin uzatılması, petrol im
tiyazı ve muahedeki askeri 
maddelerinin tatbiki meselele· 

şekki) bir muhalefet partisi te
şekkül ettiği hakkında şayi 
olan haberi ehemmiyetle kar
şılamıştır. 

Mecliste beraber hareket 
etmek ve reylerini birleştirmek 
üzere yemin etmiş bulunan bu 
meb'uslar, partilerine "muarız 
meb'uslar kütlesi,, adını ver
mişlerdir. 

Bu meb'uslar kütlesi, Cezire 
ve Cerablus. Havran, Badiye
tüşşam aşair meb'uslarile Hu
mus meb'usu Mükrim Elatasi, 
Vatani kütleden Hama meb
usu Necip Barazi, Sergaya 
meb'usu Cemil Şammat ve 
Kuneytere meb'uslarından te· 
şekkül etmektedir. 

Bununla beraber faaliyet dur· 
muş değildir. Muarız kütleye 
bazı meb'usların daha alınma
sına çalışılmaktadır. Vatani 
kütle meb'uslarından biri ta· 
rafından bu meb'uslardan ba-
zılarını kütleden çekmek için 
sarfedilen gayretler boşa git· 
miştir. Muarız kütle Viktorya 
otelinde sık sık içtimalar yap
maktadırlar. Fransızların Su· 
riye umum kumandanı general 
Hotyencer Dirzorda yapılacak 
bahar bayramında bulunmak 
Üzere Haledten geçerken şe

refine 250 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir . 

Bu ziyafette bir hatip Fran
sızlara ve Fransız ordusuna 
Suriyenin muhabbetinden hah-

10 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 
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Tahsin,Muhtar paşaya muğber 
olduğundan bunu~·yapmıştı 

- Muhtar paşanın i-;tli kara· paşa ile boy ölçüşmek heve-
rının en büyük bir kat'iyetle sinden kendisini alamazdı. 
verilmiş olmasına rağmen, Yan· Muhtar paşa,:çok iyi kalb
ya konağında yapılacak işler li ve nazik bir adam olmak· 
çoktu. Herşeyden evvel ko· la beraber, askerlik hususun· 
nakta Ali paşanın aleyhine da°Çok titiz idi. Maiyeti za-
perde arkasından çalışanların bi~n ve efradının en küçük 
meydana çıkabilmesi lazımdı. bir . ihmal ve sui haretini hoş 

Muhtar paşaya mektup gön- :görmezdi. Tahsin de Muhtar · 
deren ve Muhtarın ölümden paşanın müteaddit defa ihtar· 
kurtulmasına sebep olan güzel -)arına hed~( olmuŞ:bir adam--
kadın kimdi ? Bu kadın her dı. Tenbel ve ahlaksız olma-
halde meydana çıkarılmalıydı. sına rağmen hille ve fesad 

- Ali paşa ve Tahir her işlerinde:çok kabiliyetli olan 
şeyden ziyade bu meseleye Tahsin, Muhtardan intikam 
ehemmiyet veriyorlardı. karar uermiş idi. Bu hillekar-

* * * lığı yüzündendir. Tepedelenli 
Ali paşaya mahud ihbarna· ihtiyar Ali paşa ile oğluMuh-

meyi gönderen ve Tahsin tar paşa arasında bir geçim-
adını taşıyan adam kimdi? sizlik, bir rekabet olduğunu 

Tahsin. Edirne asileri üze· da hissetmiş bulunuyordu. 
rine İstaubul sarayının arıusu Perde arkasından fırsat kol-
ite sevkedilmiş olan Muhtar lamakta olan Tahsin, Sabah 
paşa ordusundaki zabitlerden ağanın geldiğini görünce, şüp· 
bir Arnavud idi. helermekhn kendisini alamadı 

Bu Arnavud, cinsine has Bunu müteakip Bahir çavuşun 
ihtirastan kendisini kL rtarama- katlini, dört beş kişinin tevkif 
mış bir adamdı. Kafi dere- edildiğini de haber alınca, kol 
cede liyakatı yoktu; buna ve paçaları sıvamak zamanının 
mukabil kendisini dev ayna- geldiğine hükmetmiş ve kısa 
sında görür, yapılan işleri hiç bir gayret neticesinde Ali pa· 
beğenmez ve bilhassa Muhtar şaya yazdığı mektuptaki malu· 

Katiller lstanbu
la getirildi 

İstanbul, 10 (Hususi) -Ga· 
lata postahanesi veznedarı 
Hüsnünün katilleri firari T ev
fik ve arkadaşı Apdullah, dün 
akşam Adanadan buraya ge· 
tirildiler. Katilleri görmek 
üzere Haydar paşa istasyo· 
nunda büyük bir kalabalık 
toplanmıştı. 

matı elde edilmişti. 
Tahsin, yalınız Yanya ko

nağındaki güzel ve genç ka· 
dının, Muhtar paşaya suikast 
haberini veren kadının kim 
olduğunu öğrenememişti. 

* • • 
Yanya konağı da Tahsin 

gibi bu kadın hakkında kat'i 
bir fikir edinmekten aciz bu
lunuyordu. 

Bu acz, T epedelenliyi çok 
sinirlendirdi. O kadar ki, kü .. 
çük fakat asabi bir buhran 

lstanbul ve An· geçirdi. 

kara macları • 
( Baştaraf ı 1 inci salıi/ede J 
sol hafa alındı . 

Fenerbahçe, malum kadro
su ile sahaya çıktı. 

İlk golü, Fener bahçeliler at· 
tılar. Bu sırada, Doğanspor

dan Fethi'nin ayağı tutularak 
oynayamamak mecburiyetinde 
kaldı. Bu yüzden Doğanspor 
on oyuncu ile maça devam 
etti. Takımda yorgunluk sezi· 
liyordu. Kaleci çok fena bir 
halde idi. Beklerde oynayama· 
dılar. Bu suretle iki iyi oyun
cusundan mahrum kalan Do· 
ğanspor takımı, sıfıra karşı 

6 golle F enerbahçeye yenildi. 
Ankara, 1 O ( Telefon ) -

D=!n, A :1kara Gençlerbirliğile 

Uçok takımı arasında yapılan 
maçta, hakem golün birini 
saymadığından Üçok, 1-2 
Gençlerbirliğir.e mağlup oldu. 
Oyun, çok heyecanlı geçti. 
Hakemin, İzmirliler aleyhin
deki hareketi infial uyandırdı. 

Üçoktan Sait ayağından 
muztarip olduğundan oynaya· 
mamıştır. 

Üçok, yarın lzmire hareket 
edecektir. 

sederek geçen hadisede diva
nıharpça mahkum olan eşha· 
eşhasın affı ist~necektir. As· 
keri mahkeme Halep ve Laz
kiye hadiselerinin muhakeme· 
sini yapmıştır. 

Tahir, Ali paşanın her ha· 
lini bilirdi, Bunun için paşaya 
biraz çiçeksuyu koklattı; bur 
nuna bir miktar enfiye öfledi. 
Bu sayede Ali paşa, kendisini 
toplıyabildi. 

- Arkası tJar • 

Asiler 25' tayyare 
ile Bilbaoyu tekrar 

bombaladılar 
:-Başıarafı 1 inci sahifede-

Londra, 10 (Radyo) - Ni· 
yuz Kronikel gazetesi; yazdığı 
bir makalede, Baldvin kabi· 
nesine şiddetle hücum etmek· 
tedir. Bu gazete; İspanya ıne· 
selesinde İngilterenin müsaına· 
bakar hareket ettiğini ileri 
sürmekte ve bu yüzden, ltaly• 
ile Almanyadan ihtilalcilere 
külliyetli yardımda bulunuldll' 
ğunu, tayzarelerle yüz bin el 
bombası, beş bin torpil ,,e 
daha birçok mühimmat göP' 
derildiğini iddia eylemektedir· 

satış koope 
ratifleri • 

Turgutlu kooperatt" 
fi de teşekkül etti 
Turgutlu üzüm satış kooP.e· 

tifi resmen teşekkül etıni~tı.~ 
Bu feyizli müesseselerirn•t• 

teŞ• 
biran evvel ve her tarafta t 
kili için hummali bir faaliy~ 
vardır. Köylü, sevinç içindııdır. 

Is 


