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Yasası Kat'i Şeklini 

Bulgar ordusu 
Bugün Sof yada yeni tay. 

yare ve toplarla resmi ge. 
çid yapacaktır. 

Fiati (100) Para 

Alıyor 
Sancak kanunu Teşkilatı esasiye 
hazırlanırken Fransızların yeoi 

bir hattı hareketi haşlıyor 

Krala saygı BuJgaristanda şiddetli 
Döminyonlardan ge. 
len müfrezeler saray yağmurların zararı 
da nöbet bekliyecek · 

Londra, 6 (Radyo )- Dö- Tuna civarındaki setler yıkılır 
·-· Paris haberlerine göre, Türkiye-Fransa ve Suriye 

arasında üçlü ve yeni bir itilaf akdolunacaktır 

minyonlardan gelen askeri müf- sa vaziyet kötü olacak 
rezeler, taç giyme merasimin· 

den evvel sıra ile birer defa 

Pokingam sarayı etrafında nö

bet bekliyecekJerdir. Bu, Krala 

hürmet için ötedenberi cari 

olan bir usuldür. Nöbet sırası 
bu ayın 18 inde Hind müfre· 
zelerine 2elecektir. 

lstanbul 6 (Hususi) - Ce
nevreden gelen son haberlere 
göre, Sancak statosu müzake
relerile meşgul eksperler ko· 
nlitesinde Sancaktaki ekal
JiyetJer m~selesi üzerinde bazı 
ihtilaflar çıkmıştır. Bu sebeple 
bu meselenin müzakeresi önli· 
ınüzdeki haftaya bırakılmıştır. 

Ana yasa tali komitesi yarın 
lngilız murahhasının projesi 
Üzerinde tetkikat ve müzake· 
tata başlanacaktır. Bu suretle 
Hatay ana yasasının kat'i şekli 
Yarından itibaren tesbit ediJ
nıeğe başlanmış olacaktır. 

Hariciye Vekilimiz Dr. Tev
fik Rüşdü Aras, bugünlerde 
Cenevreye gidecektir; ve Ulus
lar sosyetesi assamble içlima-
1tıda Hatay davası üzerinde 
müdafaaları bizzat yapacaktır. 

Paris 6 (Radyo) - Fransa· 
nın Ankara sefiri bay Ponso 

Tevfik Rüştü Aras 
ile Türkiye Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Aras 
arasındaki son mülakata burada 
hususi bir ehemmiyet atfedil· 
mektedir. 

iyi haber aldığı söylenen 
hazı siyasi mahafil, bu müla-

----~---------·~·~···-~~--------~--
ıtlmao ya hariciye nazırı 

Berline avdet etti 
----------Van Nöraht, Beynelmilel Matbuat mü-

messillerine tarizde bulundu 
Roma, 6 (Radyo) - Al

ltıanya Hariciye Nazırı, dün 
buradan Berline hareket et· 
ltıiş ve bu sabah oraya vasıl 
()lrnuştur. 

Almanya Hariciye Nazırı, 
buradan ayrılmadan evvel Al· 
taıanyanm bura sefiri ile Avus
turya ve Macaristan elçilerini 

\tc Alman kolonisini kabul 

~rek uzun müddet kon·Jş· 

Biumberg 
Romaya gidecek 

General Blumberg 
) ltorna 6 (Radyo)- Alman· 
~. başkumandanı general Blum 
~· Londra'ya gitmeden önce 
~kayın 9 unda buraya gele
~ \'e ltalya' da yapılacak im

torluk ıenliklerine iştirak 

muştur. 

Von .Nöraht, büyük mera
simle uğurlanmıştır. 

Roma, 6 (Radyo) - Al· 
manya Hariciye Nazırı Von 
Nöraht, hareketinden evvel 
beynelmilel matbuat mümes
sillerini kabul etmiş ve de
miştir ki: 

- Almanya aleyhine uydu
rulan haberlerden ve yapılan 
fena neşriyattan vaz geçerek 
dünyayı düzeltmeğe çalışmak, 

beynelmilel matbuattan bek· 
lediğimiz bir şeydir. 

-------···~-----Bordo- Marsel 
Yolunda bir inf i

lak oldu 
Marsilya 6 (Radyo) - Bordo 

ile Marsel arasında işli)'cn 

trende dün bir infi lak ol· 
muştur. Bu infilakte, Leş kişi 
ağır ve birçok kims~lerde 
hafif surette yaralanmıştır. Bun
lar arasında birde ölii vardır. 

lnfilakin, bir bomba netice· 
sinde husule geldiği söyleniyor. --···· ... --

Uzlaştılar 
Montrö 6 (Radyo) - Mısır 

kapitülasyonlarınm ilgasından 
sonra ihdas edilecek olan muh
telit mahkemeler hakkındaki 
müzakereler bitmiştir . Bu hu
sustaki itilafnamenin, Cumar· 
tesi günü imzalanması muhte
meldir. 

katın bilhassa Türkiye - Fransa 

Suriye üçlü ittifakı ile alakadar 

olduğu kanaatindedir. 

Ayni mahafile göre, Mayıs 
nihayetlerinde Cenevre'de Ulus 
lar sosyetesi içtimaı sırasında 

bu üçlü uzlaşmanın nihai şekli 
tasdik edilecektir. 

Taç giyme merasimi, ayın 
26 sına kadar devam edecek· 
tir. 

Asilerin, yeni zaferler ka 
• 

zandıkları söyleniyor 
~~-----.-~..-----~~---

Çocuk ve kadınların Bilbaodan nakli 
için yeni vapurlar bekleniyor 

Asiler, çocuklara 
Bilbao 6 (Radyo)- Çocuk 

ve kadınları almak için yeni 
vapurlar bekleniyor. Dün, in-

B. Ruşen Eşref 
Yunan kralı tarafın. 

dan kabul edildi 

Yunan Kralı ikinci Jorj 
Aıioa, 4 (A.A.) - Sa ~!ajeste 

kral, Türkiye orta elçisi B. Ruşen 

Eşref LToaydıya Fooikı nipnıoıo 

bilyik baç rütbeliDi tevcih etıniıtir. 

giyecek verirlerken 
giltere, Fransız ve Belçika te· 

baasından birçok aileler Sen 

Jan Doloza nakledilmiştir. 

Paris 6 (Radyo) - Mandaka 

nehri civarında başlıyan mu· 

harebeler, ihtilalcilerin zaferile 

neticelenmiş ve bütün havali, 

F ranko kuvvetlerinin eline düş 

müştür. 

••• 
Kahire' de 

Büyük yangın oldu 
Kahire 6 (Radyo)- Zagazik 

de büyük bir yangın olmuştur. 
Üçyüz hane yanmıştır. Yangın· 
da 12 kişi tamamen yanarak 
ölmüş ve birçok kimseler de 
yaralanmıştır. 

Yangın, dün akşama kadar 
devam etmiştir . 

••••• 
Bergama Kozak şosesi 

Bergama - Kozak arasında· 
ki şosenin inşasına yakında 

ba~lanacaktır. 

Nioan bn it için Türkiye elçi· 
liğine giden saray nazın tarafından 
tevdi edilmi~tir. Türkiye elçiei bu 
oioaoı Majeste kralın yüksek tevec· 
cübüoüo kıymetli bir niıaoeıi ola· 
rak mubıfua edecektir. 

So/ga'dan 
Sofya, 6 (Radyo) - Birkaç 

gün evvel başlıyan yağmurlar, 
dün de devam etmiştir. Bu 
yüzden, mühim hasarat olmuş 
ve bir çok yerlerde nakliyat 
durmuştur. 

bir görünüş 
Tuna civarındaki sedlerin 

bir kısmı yıkılmağa yüz tut· 

muştur. Bu sedler yıkılırsa 

tehlikeli bir vaziyet basıl ola· 
caktır.· 

. _______ __,... __ ....... ~·~·····-~~-------------
Ademi müdahale komite 

si dün tekrar toplandı 
·-·--Von Ribentrop, Lord Plimotun teklifi. 

ne yanaşmak istemedi 
Londra 6 (Radyo)- lspanya 

işlerine ademi müdahale ko
mitesi, dün toplanmış ve bita· 
raf kalan Danimarka delegas· 
yonunun teklifini tetkik eyle· 
miştir. Bu teklif, bitaraf vapur
lann, İspanya sularında dört 
devlet donanması tarafından 
himaye edilmesi hakkındadır. 

Komite, bu teklifin müzake· 
resini talik eylemiştir. 

Komite başkanı Lord Pli
mot, müstahkem olmıyan şe-
hirlerin bombardıman edilme-

Otobüsçüler 
• 

grevı 

Hala devam ediyor 
Londra, 6 (Radyo ) - Bir 

haftadanberi devam etmekte 
olan otobüsçüler grevi, henüz 
bitmemiştir. 

Son haberlere göre, yeraltı 
şimendiftrlerinde çalışan ame· 
lede umumi greve hazırlan
maktadır. 

Hükumet, bu gn:ve mani 
olmak için tazım gelen tedbir· 
leri almıştır. 

Londra, 6 (Radyo) - lngi· 
liz kabinnsi, Bay Baldvinin 
riyasetinde toplanmış ve umu· 
mi vaziyet etrafında müzake-
relerde bulunmuştur. Bu top
lantıda, nakliyat nazırı uzun 
izahat vermiş ve taç giyme 
merasimi münasebetile grev· 
cilere. bir mütareke teklif edil
mesi lüzumunu ileri sürmüştür. 

Kabine, bu mesele hakkında 
bir karar vermemiıtir. 

mesi için muhariplere tebligat 
yapılmasını teklif eylemişse de, 
Alman sefiri Von Ribendrop, 
bu şehirlerin, bazı esbap tah
tında ekseriya bombardıman 
edilmesi lazımgeldiğini beyan 
etmiş ve bu zaruret karşısında 
Lord Plimotun teklifine iştirak 
edemiyeceğini ilave eylemiştir. 

• •••• 
B.Miklis 

Dün ViyanayaJdnJ'li 

Bag Miklas 
Budapeşte 6 (Radyo)- Avus· 

turya reisicumhuru B. Miklis, 
refakatinde Başbakan Dr. Şuş
ning olduğu halde dün akşam 
buradan Viyanaya dönmüştür. 

B. Miklas, istasyonda ami
ral Horti ve bütün Macaristan 
ricali tarafından ujurlan 
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Barselonda Güzel kadın arihten Birkac Yaprak 

iyarıbekirden Va/de Sultanı ko- ispanya hükllmetine kar· 
ya vermek için Erenler tarafın- • • • 
- dan memur edilen Derviş ŞI yenı hır ısyan 

... 
. - 1 - Yazan: FARUK ULUDAG 

er'i şerifin terk olunup avratta umurun terkedilmesi 
fişlümanları mihnetle bıraktı; Fitne, fesat çoğaldı, 

gerek olan budur ki: Valde Sultanı bir adama 
tecviç ve saray hümayondan ihraç edem 

Sultan İbrahim, annesinin - Hocam l bu işde yalan 
ram ettiği işvebaz cariyel\!- olsa gerek, başımızda Rasulül
n elinde büsbütün varlığını !ahın :'(ekili Halifei ruyuzemin 
ybetmiş valde Sultan da bu Ha i İbrahim var. Hiç uıru· 

• • 4-" 

yede Osmanlı imparatorlu· ra ~ailınlar karışır mı? Hem 
unun başına belayı azim ke- fö:i maazallah.. Valde Sultan 
Jmişti. Büyük zorbaları her gibi mübarek bir anaya bu 
ün saraya toplıyarak gizli, . sözü söyliyebilir miyiz? Gel 
izli emirler veriliyor. Sadrı- ~ en vaz geç.. Yol paranı ve
zamlar değişiyor. İcap ederse reyim, avdet et.. Başımıza hela 
ehzadeler öldürülüyordu. satın almıyalım. 
İşte kadınlar saltanatının bu Diye ısrar ettise de Diyarı-

atafatlı günlerinde idi. Rumiye bekirli Derviş sözlerinde anu· 
eyhinin müritlerinden Mah· dane ısrar ederek; 
ut adında pejmürde kıyafetli - Eğer, siz, bize hemdert 
srarıengiz bir Derviş Diyarı- olmazsanız Istanbuldaki Ule
ekir' den değneğini eline ala· mayı müslimine müracaata 
ak lstanbul yolunu tutmuştu. mecbur olacağım. 
esait için parası yoktu, fakat Demişti. Seyrek zade bu 
linde nasibi, kafasında Şey- vesile ile başına gelecek fela

hinin ilhamı olduktan sonra keti düşüııür düşünmez Der
aç kalacak değildi ya.. Her vişi ağırladı. İstirahat etmesi 
konukta etrafına bir sürü çÖ· için emirler verdi. Kendisi de 
mez toplanıyor. Diyarıbekirden bir arabaya atlıyarak soluğu 
ve orada şöhretini uzaklarda Sadrıazam Ahmet paşanın 
duyulan Rumiye şeyhinden evinde laldı. Za\<allı Ahmet 
bahsediliyordu. Kendisine : paşa bir müddet evvel buna 

benzer bir mollayı başından 
- Nereye gidiyorsun ! zor savmıştı. O da Sultan İb· 
Diye soranlara lstanbula ce· rahime çıkarak bu kadın da-

vabını veriyor. Ancak, "Niçin" laverelerine ve halkı bizar eden 
diyenlere müphem bir cevapla fuzuli emirlerine nihayet ver· 
şer'işerifin bir hikmeti tebliğe mesini din namına rica ede· 
memurum diyordu. cekmiş. Ahmet paşa birçok 

25 günde kah yayan, kah nasihatler etti. Fakat molla 
araba ile Istanbula vardı. İlk inadından vaz geçmiyor. 
gününü Yeni camide medre- - Padişah, bana ne yapa
sede misafirlikle geçirerek er- bilir, ya katleder, ya azil ve 
tesi günü lstanbulun en maruf yahut nefyeder. Katlederse 
ve Sadrıazamla arası iyi olan şehit olurum. Canıma minnet! 
Seyrek zade Abdurrahm""a"ii" Nefyederse memnun olurum. 
efendiyi görmeğe gitti. Günahlarının kesretinden do-

İçinde büyük iş görenlere layı bugün, yarın batacak olan 
mahsus bir kuvvet vardı. Ka- bu şehirden bir an evvel kur· 
pıyı çaldı, dışarı bir hizmetçi tulmuş olurum. Azlederse ser
çıktı. Ona Abdurrahman beyi best. olurum. İşte yanımda bir 
görmek istediğini söyledı. Hiz- külah, bir cübbe var, giydiğim 
metçi bu üstü başı pejmürde gibi ver elini Anadolu derim. 
saçı sakalı karma karışık Der· Bu beladan daha berbat 
vişin halinden birşey anlamadı olan Derviş Mahmudun Valde 

Sultanı kocaya vermesi .. Doğ
efendisile böyle kıyafetsiz bir rusu olur şey değil !. Ahmet 
hocanın ne işi olabilirdi. Ma- paşa, Seyrek zade ile uzun 
amafih lstanbulda başında sa- uzadıya konuştular. Gece gün-
rık olanların birçok menkıbe· düz evladına kadın ve işret 
lerini işittiği için " Yoktur ! " ziyafeti çekerek dimağını her· 
diyemedi ve içeri girdi biraz cü merç etmek, devlet umu· 
sonra tekrar göründü ve ken- runu ancak kendi tarafından 
disini büyük bir salona götü- kullanılacak bir makine haline 
rerek beklemesini söyledi. getirmek için çalışan Valde 

Oturdu. Zihninde söyliye· Sultana şer'işerif böyle emre
ceklerini tasarladı ve o sırada diyor. Siz umurdan elinizi çe
da içeriye kısa boylu şişman kin, size münasip bir koca bu 
45 yaşlarında olan Seyrek zade lalım. Saraydan ayrılın diye
girmişti. Derviş ayağa kalktı bilmek için Cinci hocanın Sul
elini Abdurrahman beye uza- tan İbrahim'i koruyan Cin or· 
tarak : duları lazım. Bile, bile ölmek 

- Ya efendi; biz Diyarıbe-; güçtür. Onun için hiç kimse· 
kirden buraya lerenler tarafın- nin görmiyeceği bir yerde 
dan şu söze memur olmuşuz- Derviş Mahmud'u ikna etmek 
dur. Din ve devlet harabe yüz ıçın sözleştiler. Akşamleyin 
tutup Müslümanlar mihnette Sadrıazam, Seyrek zadelere 
kaldık. Buna sebep şer'işerifin geldi. Dervişi çağırdılar. Her 
terk olunup avretlere umurun ikisi de birçok derelerden su 
terkidir. Madem ki · valde Sul- getirdikten sonra bu din mü
tan temşiti umura müdahale cahidine bir hayli para da 
ederler. Fitne ve fesat çoğalıp vadettiler. Lakin Diyarıbekir
bugün bu devleti mahveder, den Piriniu emrile Valde Sul
gerek olan budur ki; Valde tanı kocaya vermeyi aklına 
Sultanı bir adama tezviç ve yerleştiren Derviş Mahmud he
sarayı hümayundan ihraç ede- yecanla bütün itirazlara mu-
ler. kabele ediyor ve bu işde ken-

Seyrek zade Abdurrahman disinin ancak memur olduğunu 
bey, bu sözü dikkatle dinle- ileri sürerek kocaman devlet 
miş ve zamanın siyasetini ya- adamlarını tehdide kadar va· 
kından bildiği için Derviş rıyordu. Nihayet Sadrıazam 

-·-· Nasyonalistler Bilbaoya yaklaşıyor 
San Sebastien - San Se- Asi tay,yareleri Guernica 

bastien radyosu Barcelo- mıntakasında bazı kasabaları 
nada anarşistlerle sendika· bombardıman etmişlerse de hiç 
cıların müştereken isyan çıkar- bir hasar kaydedilmemiştir. 

dıklarını ve geçen gece so- lngiltere tahliye için 
kaklarda müsademeler olduğunu emir verdi 
bildirmektedir. İsyan, civardaki Londra - İngiltere hüku-
birçok köylere de sirayet et- metinin, Hendayadaki sefiri 
tiğinden vaziyet vahim bir Sir Henry Chiltsna talimat 
şekil almıştır. göndererek müstaceliyet kesb-

Hükumet ne diyor? eden Bilbaonun tahliyP.si için 
Barcelona - Vukubulan lazımgelen tedbirleri almasını 

bazı müessif hadiseler, bu- bildirdiği öğrenilmiştir. 
rada ve birkaç kasabada Bilbaodaki ingiliz konsolo-
asabiyet tevlid etmiştir. Si- su vaziyetin günden güne fe-
lahlı gruplar, nöbet bekle- nalaştığır:ı ve tahliyenin iş iş
mek mecburiyetinde kalmış- ten geçtikten soma yapılma-
lardır. sından korktuğunu beyan et-

Generalite meclisi, vaziyeti mektedir. 
1 

tetkik etmek için toplanmıştır. İngiliz konsolosu 100,000 
Katalonya generalitesi reisi kişi nakledebileceğini halbuki 

Companys, gazetecilere beya- Bılbaoda tahliye edilecek 200 
natta bulu.narak bu hadiseler bin kişi olduğunu ilave eyle
hakkında teessürlerini bildir- miştir. 
miş ve meclise karşı yapılan İngiltere hükumeti, şimdi 
tazyiklerin nihayet bulmasını bu hale bir çare aramaktadır. 
temenni etmiştir. • İngiltere mültecilerin akibe· 
Şehire daha fazla yak- ti hakkında Paris ile temas 

/aştılar halindedir. 
Biskaye cephesi, - Franko lngiltere protesto edecek 

kuvvetleri ciddi bir mukave- Londra - Resmi mahfeller, 
mete maruz tkalmadan Bilba- bir İngiliz ticaret gemisinin 
oya 17 kilometre ve düşma- sahile üç millik mesafe dahi
nın müstahkem mevzilerine linde taarruza uğradığı hak
de hemen 5 kilometrelik bir kındaki haber teeyyüt ettiği 
mesafeye kadar yaklaşmışlar- takdirde İngiltere hükumetinin 
dır. Salamanca nezdinde protes
Hükumet taarruzu durdur- toda bulunacağını söylemek-

duğunu söylüyor tedirler. 
Bilbao, - Hükumet kuv- Taarruz, eğer kara suları 

vetleri, Bask cephesinde düş- dahilinde vukubulmuş ise asi 
manın tarruzunu durdurduk- makamatı, nazırların Avam 
tan sonra bütün gün mevzile- kamarasındaki beyanatlarına 
rini ıslah etmekle meşgul ol- tevfikan zarar ve ziyandan 
muşlardır. mes'ul tutulacaglardır. 

Tahliye başladı Avam kamarasında 
Bordeaux - Bilbaodan bir Londra - Avam kamara· 

kaç bin mültecinin lngiliz sının bugünkü celsesinde ls
muhripleri ve Fransız Somme panyadaki sivil ahalinin katli 
avizosile bugün ve yarın bu- hakkında hararetli münakaşa· 
raya gelmelerine intizar edil· lar cereyan etmiştir. Hariciye 
mektedir. nazırı Eden bu hususta beya· 

Hükumet, mültecileri iskan natta bulunarak demiştir ki: 
etmek için lazım gelen ted- "- İhtilalcilerin kumandanı 
birleri almıştır. General Mola, Bilbao şehrini 
Madridde hiikumet taar-

ruz hazırlıyor 
Madrid - Zannedildiğine 

göre, askeri kumandanlık Mad
rid cephesinde asilere karşı 

büyük bir taarruz hazırlamak
tadır. 

Bu son günler zarfında mi
lis kuvvetlerine dolgun mev
cutlu takviye kıtalarile mühim 
miktarda silah ve cephane 
gönderilmiştir. 

Guarnicayi kim tahrip etmiş? 
Vitoria - Marksist dina· 

mitçi ve kundakçılarının 

mukaddes bir Bask şehri 

olan Guarnicayı kasden tah
sebeb Pariste bir murahhas 
heyetinin başın da bulunmakta 
olan Valancia hükumeti Ha-
riciye nazırı Delavionun Fran· 
sız hükumetine yaptığı teşeb

büslerdir. 
Bask cephesinde 

Madrid - Neşredilen bir 
Bask tebliğine göre, dün Bask 
cephesinde hükiimetçiler mev
zilerini tahkim etmişlerdir. 

Guipuzcaa eyaletinde cum
huriyet kıtaları 430 rakamlı 

tepeyi ellerine geçirmişler ve 
Lasartoda asilerin müteaddit 

tamamen tahrip edeceğini 

söylemiştir. Sivil ahalinin bom 

bardımanmdan ihtilalcilerin 

mes'ul tutulacağını Hendey· 
deki sefirimiz vasıtasile ihti-

lalcilere bildirdik ve nazarı 

dikkatlerini celbettik. Sivil 

ahalinin yardımına · koşmak 

mak hususunda diğer devlet

lerle teşriki mesaiye amade 

bulunuyoruz. 

Çok vahim bir şekil alan 
İspanya hadiseleri hakkında 
şimdilik fazla bir şey söyle
mekte mazurum. Bununla be-

raber pek yakında daha mu
fassal izahat verebilecek vazi-
yette olacağını ümit ederim." 

Lordlar kamarasında hara-

retli müzakereler olmuş, bir 
çok hatipler söz alarak sivil 
ahaliyi bombardıman ettikle· 
rinden dolayı ihtilalcileri şid
detle tenkit ve itham etmiş
lerdir. 

Lord Robert Cecil iratettiği 
nutukta, lspanyol ihtilalcile
rinin hattı hareketini; mede
niyet tarihinde misli görülme
miş barbarlık,, addetmiştir. 

Mahmud'a nasihatler vermeğe kızdı. hücumlarını geri püskfütmüş- Birçok hatipler hükumetin 
--L-l-_--~L---~~~ .... ...;...;--~ 

• • 
tıcaret1 

~~~---------~~~ 
Paris sergisi münasebe-

tile aldı, 
Paris beynelmilel sergısı 

münasebetile lfBeyaz kadın 

tacirleri,, hemen faaliyete baş. 
lamıştır, İngiliz kızlarını, ser
giye ait gayet cazip işler 
vereceklerini vaadederek kan
dırmaktadırlar. 

Paris emniyet direktörlüğü 
yaptığı tahkikat neticesinde 
bu hakikati öğrenmiş bulu
nuyor. 

Şimdiyl! kadar bu mesele· 
den, bir kadın, iki erkek 
tevkif olunmuştur. Bu iki er
kekten biri İngilizdir. Zabıta, 
henüz bunların isimlerini bil
dirmemektedir. 

yürüdü 
ni,, görmektedirler. Orada, . 
kendilerini beğene~ erkeklere 
fahiş fiatlerle şampanya içirt
mek vazifesile mükellef bulu
nuyorlar. 

Eğer kızlar, dans arkadaşı 
olarak takdim edildikleri bu 
erkeklerle alakalanmak iste· 
mezlerse, işten atılmak tehdit
leri karşısında kalmakta, hatta 
Fransaya sahte vesikalarla 
geldiklerinin hükumet makam· 
larına ifşa edilecekleri söylen
mektedir. 

Vaziyet şöyle meydana çık-
mıştır: 

Paris barlarından birine po-
Bu ticaret, bir zamandan· lis bir baskın yapmıştı. Bir 

beri mühim bir mikyasta iler- İngiliz kızının gösterdiği ve-
lemiştir. Birçok kızlar, Fran· sikalardan şüphe edildi. Ni
saya, sahte iş lisanları ile hayet bütün mesele anlaşıldı. 
gönderilmektedir. Birçok diğer İngiliz kızları-

Kızlar, sergiye gelen ya- nın daha bu minval üzere 
baneı ziyaretçileri ağırlamak Parise getirildiği öğrenilmiştir. 
vazifesini yapacaklarını zannet· Bu ticaretin Londrada hu· 
mektedirler. Kendilerinin, sergi lunan uydurma bir iş bürosu 
açılmadan birkaç hafta evvel tarafından hala devam etmek
Parise gelip, işlerine dair te olduğu kanaati kuvvetle 
bazı malumat almaları isten- mevcuttur. Paris emniyetinden 
mektedir. bir polis müfettişi Londraya 

Halbuki, Parise geldikleri gönderilmiştir. Orada mahalli 
zaman, gayet kötü, ahlaksızlık tetkikat yapmakla beraber in· 
yatağı olan barlara, gece giliz emniyeti umumiyesının 
kulüplerine "yerleştirildikleri· de yardımı istecektir. ....... ..-. 

ölüm yuvası saraylar 
-·--20 inci asırde de yeni, yeni ci-

nayet vasıtaları bulunuyor 
Bu sene hanedandan olmı

yanlarla evlenen kral, prens 
ve prensesler görüldü: Irak 
prensesi Azda, kral Edvard 
Romanya prensi Nikola halk
tan birisile veya kendi millet· 
!erinden olmıyan birile evlen
diler veya evlenmek için Ün· 
vanlarını kaybettiler. 

Son zamanlarda, Şarkta da 
böyle bir vak'a geçti: 

Cavada Cokca Sultanı da 
kendi milletin len ve haneda
nından olrnıyan bir kızla ev· 
lendi. Buıada mevzuubahs 
olan, hem ırk, hem hanedan· 

lık meselesidir. Fakat, mem

leketinde yalnız kendisi hakim 
olan kral tahtını ve tacını mu
hafaza ediyor, evlendiği Yu
nanlı kızı da Cavadaki sara· 
yına götürüyor .. 

Cavalılar siyah ırktan de
ğildir: Mongol aslındandır ve 
Asyanın güzel ırkına mensup
tur. Fakat, Cavahlar son de
rece an' anesever İnsanlardır 

ve ne olursa olsun, yabancı 

bir şeye karşı büyük bir düş-

manlık duyarlar.I 
Bunun için, bir Avrupalı 

kızla evlenen Cokca sultanı 
memleketi tarafından hiç isten· 
miyecek ve hatta tehlike do· 
ğuracak bir iş yapmış sayılı· 
yor. 

Asyanın en esrarengiz yer
lerinde dolaşmış, Japonyayı 
Çini adım adım gezmiş bit 
kadın seyyah olan Fransıı 
muharriri Bayan Titayna, 
Cokca sultanının bu evlenme· 
sinden bahsederkeu tehlikenİll 
genç sultandan ziyade AvrtJ' 
palı kızı tehdid ettiğini söY' 
lüyor. 

Titaynanın söylendiğine g0';' 
Cokca sarayında sultan Pa1'0 

Alamın beş yüz cariyesi vat' .. ,, 
dır. Avrupalı genç kız bugıı 
saraya bir "Hanım Sulta~
olarak gidiyor. Fakat, bir gıJ~ 
onun da diğer cariyeler e.r~ 
sına katılmıyacağını kim tertl'fl 

edebilir? tı· 
Bu, Avrupalı genç kızı t~6: 

did eden tehlikelerin en hafi.,, 
Sarayda, beş yüz ca~ir:J;J 
f Devamı 4 üncü sahı/7 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lir' 

No. O 
172 Sinekli c. bila No. 4 dekar 595 M. tarla ~S 
173 ,, ,, ,, ,, 18 ,, 380 M. bahçe z 
174 Kahramanlar Sepetçi S. 47 No. lu ev 4 

175 Burnava Türkmen S. 59 esk~ 31 yeni No. lu ev ~ 
17f> Şehitler Altın S. 23 taj No. lu ev z4 
177 Buca Zafer S. 50 taj No. lu kahvehane f,<J 
178 Ahmetağa şehitler 54 eski 7 yeni No. lu depo mahzen jJ 
179 Karşıyaka Selamet S. 8 eski ve taj No. lu ev 30s 
180 Kemeraltı C. 302, 306 eski No. lu dükkan 62 
181 Kahramanlar meydan S. 7 eski 11 taj No. lu ev 15 
182 Mersinli Burnava C. 28/2 eski 54 taj No. lu ahır ıS 
183 Darağaç Sepetçi S. bila No. lu 6 dekar tarla 35 
184 Gaziler Kemer C. 208/2 eski 216/1 No. lu ahır 65 
185 Tepecik Halkapınar bila No. lu 3 dekar bahç.e tır-

Yukarıda emvalin sendik icarları 15 gün müdd~tlc art 15 
maya konulmuştur. ihalesi 13151937 perşembe günü ss;\o 
ledir. Tali lerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 2 
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Sahife 4 (UlusarBirlik) 

Bulgar ordusunun 
ten sonra 

bu 
ilk 

•• • 
numayış ve 
defa olarak 

hareketi umumi 
yapılmaktadır 

harp-

İstanbul 6 (Hususi) - Bugün bütün Bu1garistanda askeri 

nümayişler ve gösterisler yapılmaktadır. 

dusunun Almanyadan yeni aldığı harp tayyareleri ve ayin 
zamanda hava müdafaa bataryaları gösterilecektir. 

Bulgar ordusunun bilhassa Sofyada yaptığı bu resmigeçit 

ile nasıl bir hedef takipettiği henüz belli değildir. Yalnız bu 

nümayişlerin; Bulgarların milli ananesi icabı olduğu ve Hızır

ilyas gününün Bulgaristanda askerin günü bulunduğu söylen

Bulgaristan, muahedeler mucibince henüz her devlet gibi 
silahlanmak hakkından mahrumdur; bu mahrumiyete rağmen 
Bulgar ordusunun gizliden gizliye teslih edilmiş olduğu bugün
kü nümayiş ve resmigeçit programından anlaşılmaktadır. 

mektedir. 
Bulgar siyasi mahafili, bu geçid resimlerinin siyasi hiçbir 

mahiyeti haiz olmadığının alakadarlara bildirilmiş olduğunu 
Sofyada yapılacak büyük bir askeri resmigeçitte Bulgar or· söylemektedir. 

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

Atatürk Barselonda baş gösteren 
Mareşal Fevzi • d d · 
Ç k .., k ısyan evam e ıyor a magı a- ____ _ 

bul etti 
İstanbul, 6 (Hususi) - Bü

yük Şefimiz Atatürk dün An
karada, Genel kurmay başka· 
nı Mareşal Fevzi Çakmağı hu
zurlarına kabul etmiştir. 

Atatürk Mareşal Feyzi Çak
makla uzun müddet görüşmüş-
tür. --.-...·----

Paris'te 
Grev devam ediyor 
Paris 6 (Radyo) - Lokanta

cılarla gazinocular ve otelciler 
dün Fransız Başbakanı bay Le
on Blumu başvekalette ziyaret 
etmişler ve Paris sergisinden 
evvel umumi grev ilan ede
cekleri hakkında bir muhtıra 

vermişlerdir. 
Başbakan, bu greve mani 

olmak ıçın temaslara başla-
mıştır. 

Türkofiste bir 
toplantı 

İzmir ihracatçıları dün öğle
den sonra Türkofiste toplan
mışlar ve hükumetizle Fransa 
arasında aktedilecek olan yeni 
Ticaret ve kliring anlaşmaları 
münasebetile nazarı dikkate 
alınması Iazımgelen noktalar 
hakkında mütalealarını bildir-
mişlerdir. Türkofis müdürlüğü 
bu mütaleaları bir rapor ha
linde İktısad Vekaletine bil-
direcektir. 

••••• 
Hapishanede 
Mahpuslara sıcak 

yemek 
İzmir hapishanesinde bulu

nan mahkum ve mevkuflara 
yalnız ekmek verilmektedir. 
İzmir Kızılay kurumu, mah· 
kum ve mevkuflara verilen 
ekmek parasile muhtelif ha
diselerin ilcası sebebile bura· 
ya düşen bedbahtlara günde 
iki övün sıcak yemek vermek 
için Adliye Vekaleti nezdinde 
teşebbüste bulunmuştu. Ve
kalet, bunu muvafık ,2'Örmüş
tür. Kızılay kurumu, yakında 
hapishanedeki mevkuf ve mah
kumlara her gün ikişer defa 
sıcak yemek vermek için ha
pishanede bir aşevi tesisine 
karar vermiş, hazırlıklara baş· 
lamıştır. Yakında hazırlıklar 

sokak muharebeleri olmuş ve 
çok kimseler maktül düşmüş 

Paris, 6 (Radyo) - Barse
londa hüküm süren vaziyet, 
çok naziktir. 

Barselondan Seryere gelen 

ğini söylüyorlar. 
Yolcuların ifadesine gore, 

anarşistler, Barselonun bütün 

cıvar kasabalarını ellerinde 

yolcular; Barselon istasyonu- bulundurmaktadırlar. 

nun, anarşistler tarafından İşçiler lideri, neşrettiği bir 
işgal edilmiş olduğunu ve dün, beyannamede, kardeş kanı 

yollarda vukubulan muharebe dökülmemesini tavsiye eyle-
neticesinde, evlerine giden miştir. 

halktan birçok kimselerin mak- Fransız konsolosu, Fransız 
tul düştüklerini ve bazı resmi tebaasının muhafazası için hü
binalara kızıl bayrak çekildi· kumetinden yardım istemiştir. 

-----------.------~----~ 
Halid Ziya Uşaklıgil 

------~----Büyük edip 
toplantı 

İstanbul, 6 (Hususi) - Ede-

biyatı cedide devrinin en 

mümtaz simalarından ve ilk 
eserlerini İzmirde yazmış bu
lunan edip Halid Ziya Uşak
lıgilin edebi hayatının 55 nci 

şerefine 
yapıldı 

bir 

yıl dönümü dün akşam hal-

kevinde tes'id edilmiştir. 

Bugün bütün gazetelerde 
Halid Ziyanın hayat ve eser
leri hakkında yazı ve resimler 
vardır. 

Yeni yapllacak 
asf ati yollar 

Vilayetimizin turistik kıymeti 
azami derecede yükselecektir 

Hususi surette aldığımız lıir 

habere göre, İzmir vilayeti tarafın
dan birkaç ay eve), bütün İzmir 
vililyeli turistik yolları etrafında 

hü~fıwett• teklif edilen proje, hü· 
klunelçe de tetkikten sonra Millet 
1\Jerli!'ine tevdi olunmuştur, 

Proje, mıntakamızın tarihi 

vr tabii zenöinliklerle Jolu olan 

merkezlerini yekcliğerinc bağlamak· 

ta ve bu suretle, gerek bizzat hal. 

I...ımızın, gerekse hariçten gelecek 

seyyah kafileler inin asfalt yollarla, 

kısa zamanlarda bütün bu yerleri 
gezmeleri imkanı doğacaktır. Keza 
hu yerlerde ayrıca istirahat için 

Aydın valisi Anka. 
raya gitti 

Aydın valisi Bay Salim Öz
demir, vilayete aid muhtelif 
işler içiıı alakadar makamlarla 
temasta bulunmak üzere An
karaya gitmiştir. 

tamam olacak ve hapishanede 
bulunanlara sıcak yemek ve
rilmeğe başlanacaktır. 

yerler yapılması ihtimali de vardır. 
Yani, turistik yollar, İzmir vilayeti 
için, hayırlı ve mesud bir inkişaf 
merhalesi olacaktır. Valimiz Bay 
Fazlı Güleçin, tam bir isabetle 
ya-ptığı bu teşebbüsün neticesi 
memlekete bir eser kazandıracak 

VI' hu yollarda onun himmeti ya· 
şıyacaktır. 

* .... 
Projenin ilk şekline göre, ya

pılması lazımgelen iU.. geniş ve 
asfalt yollar İzmirle Karşıyaka, 
Buca, Burnaya, Ağamemnun ılıcası, 
İnciraltı yollarıdır. Bu yolları, ta
rihi mühim izler olan harabeler 
arasındaki yolların inşası takip 
edecektir. 

Buca, Burnava, Karşıyaka ve 
Ağıımemnun ılıcası yolları yapıl

dıktan sonra, Burnava, Buca ve 
Karşıyakadaki mevcud evlerden 
istifade edilmek suretile konforlu 
oteller ve kulüpler açılacak ve 

turistlerin bunlardan istifadeleri 
temin edilecektir. 

Projeye göre, yolların inşası 

on be~ senede mümkün olacak ve 
bu iş için yedi buçuk milyen lira 
sarf edilecektir. 

lngiltere 
Hatıra pulları 

cıkaracak 
~ 

Londra, 6 (Radyo) İn· 
gillere kralının taç giyme me· 
rasımı münasebetile bir ay 
kullanılmak üzere 5 milyon 
sterlin kıymetinde posta pulu 
çıkarılacaktır. 

••••• 
ölüm yuvası 

saraylar 
f Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 
bulunduğu haremde, bir oda
ya kapatılmak, günleree hatırı 
sorulmadan orada kalmak, da
ima ayni hayatı yaşamak ... 

Fakat, aşk ve ihtirasları 

insanüstü bir şiddet gösteren 
bu sıcak memleket kadınları 

acaba aralarında bir yaban· 
cının bulunmasına tahammül 
edecekler mi? Acaba onu ara-
}arından uzaklaştırmak iste
miyecekler mi? 

İşte, Avrupalı genç kızı 
tehdid eden ölüm buradan 
başlıyor. 

Bu ölüm, ayni zamanda, 
dünyanın en esrarengiz ölümü 
olacak. Hakikaten Cavada çok 
esrarengiz bir ölüm vardır: 

Şimdiye kadar birçok kişinin 
kurban gittiği bu ölüm ne 
bıçakladır, ne silahla, ne de 
zehirle ... 

Cavanın bu esrarengiz ölü
müne alet olan bambu ağacı· 
nın bir mahsulüdür. Fakat, 
yukarda da söylediğimiz gibi 
bu bir zehir değildir: 

Bambu ağacının dalları üze· 
rinde gayet ince tüyler vardır. 
Kedi tüyünden daha ince olan 
bu tüyler, kılıçtan keskindir: 

Öldürülmek istenen bir in
ce olan bu tüyler, kılıçtan 
keskindir: 

Öldürülmek istenen bir in-
sanın yemeğine karıştırılacak 
olan bu kıllar anide ölümü 

tevlide kafidir. Yediği yemek-

te bu kılları yutan, derhal 
midesinde müthiş bir sancı 

duyar. Bu sancıyı teskine hiç 
bir ilaç muvaffak olamadığı 
gibi, adamı ölümden kurtar
manın da imkanı yoktur. Ne 
ameliyat ne de diğer bir tıbbi 
çare ölümün önüne geçmiyor. 

Cokca sultanı Pakol Alman 
ile evlenen Nadya Valsov 
belki Cavaya Asya memleket
lerinin meşhur esrarlı alemini 
yaşamak için gidiyor. Fakat, 
belki esrarengiz ölümle karşı

laşmıyacak ve bir Sultan ha
yatı yaşıyacak .. 

6 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
~ ~.....,...,.,..__.._...._ 

Y anya gölünün kanlı f acıası 

görmeğe hazırdır. 

- Pekala askeri yanıma 

getirdikleri vakit ben maiyet 
çavuşunu savacağım, burada 
ben, sen bir de o asker ka· 
lacaktır. Bu sırada sen aske-
rin tam alnına nişan almağa 

çalışacaksın. 
- Merak etme paşam. Be

nim tabancamın namlusu az
railin elidir. 

Biraz sonra, maiyet çavuşu, 
iki muhafızın ortasında ve el
leri bağlı olduğu halde, aske
ri paşanın yanına getirdi. 

Vaya, Ali paşadan aldığı 

emir mucibince tabancasını 
çekti ve askerin alnını nişan· 

ladı. Asker, neye uğradığını 
anlayınca soğuk ölüm terleri 
dökmeğe ve tir-tir titremeğe 
başladı. 

Ali paşa nefere büyük bir 
hiddetle: 

- Sen buraya niçin ve na
sıl geldin? Harp cephesinden 
nasıl firar ettin? Dedi. 

Nefer titriyerek: 
- Paşam, dedi. Burada 

yabancılar bulundukça hiçbir 

Halk evi 
Resim sergisi pazar 

günü kapanacak 
Evde on gün müddetle açıl

mış olan resim sergimiz, hal
kın gösterdiği rağbet üzerine 
ayın onuncu Pazar gününe 
kadar bırakılmıştır .. 

Şimdiye kadar sergiyi ziya· 
ret edenlerin sayısı on bini 
geçmiştir ve bu ziyaret fazla
lığı, hiç şüphesiz gerek Hal
kevi, gerekse memleketteki 
sanat telakki uyanışı bakımın
dan iftihar vericidir. 

Duvar altında kaldı 
Dün öğleden sonra Cum

huriyet meydanının arkasında 
belediye evlenme dairesi ci
varında bir kaza olmuştur. 

Peştemalcılarda Şamlı hanında 
oturan Golos muhacirlerinden 
Emin oğlu 34 yaşlarında Ömer 
bir duvardan taş sökmeğe ça
lışırken ansızın yıkılan duva
rın altında kalmış ve iki aya
ğı da kırılmıştır. Kazayı gö
ren bir kaç kişi, Ömeri en
kaz arasından çıkararak has
tahaneye kaldırmışlardır. Va
ziyeti ağırdır. 

Emniyet müdlirlüğü, yangın 
sahasında bu~unan ve yıkıl· 

m:ığa ) üz tutmuş olan duvar
ların yıktırılması için belediye 
reisliği nezdinde teşebbüste 
bulunmuştur. 

Bir mahkumiyet 
Başdurakta Duman İbrahimi 

öldürmek ve Eskişehirli Hü
seyini yaralamakla maznun ka
sap Minçikof İbrahimle kar
deşi Hasan ve arkadaşlarının 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde muhakemeleri sona er
miştir. Minçikof İbrahim yedi 
buçuk sene ağır hapse, kar
deşi Hasanla Hüseyin . birer 
gün hapse, yalan yere şahitlik 
e en Ali de üç sene hapse 
mahkum edilmi dir. 

B. lsmail Hakkı Veral 
geldi 

Ank'.lrada bulunan şehrimiı 
üzüm kurumu müdürü BaY 
lsmail Hakkı Veral dün ak· 
şamki Afyon trenilr: şehrimize 
gf>lmiştir. 

Bera et 
T efevvuhat ve hakaret sır 

çundan İzmir Ağırceza mab· 
kemesinde muhakemesi neti· 

ticelenen Urlalı Bay Behçetill 
suçu sabit olmamış, beraetine 
karar verilmiştir. 

Zayi tasdikname 
Malatya mektebi idadisinin 

ikinci sınıfından almış ofdtJ· 
ğum tasdiknamemi zayi etti~· 
Yenisini alacağımdan •eskisin10 

hükmü olmıyacağını ilan ede· 
rım. .. 

İzmir Emniyet müdürl~ğtJ 
hesap memuru lbrahıJll 

oğlu Bekir 


