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Katalonya hükumeti 
Bundan sonra V alansiya 

hükumeti tarafından ida • 
re edilecektir. 

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

Jmanya-Italya Ittifaliı Niçin Olmıyor? 
Katalonyada iki günden
beri kan dökülmektedir 

Fransada 
Amele ve pat

ron davası 
~~-----~-----A.nar şistler, kral taraftarıdır. Katalonya jeteralitesi, vazife. Paris, 7 (Radyo) - Fransız 

kabinesi ile amele sendikası 

arasında bazı noktalarda itilaf 

hasıl olmuştur. 

sini yapmıyarak kanlı 1hadiselerin çıkmasına seb;p oldu. 

Paris 7 (Radyo)- Son gelen 
haberlere göre, Katalonya 'da 
">'eni hadiseler oimuş ve Bar· 
'elonda kanlı muharebeler ce
teYan eylemiştir. Zabıta ile 
'rıarşistler arasında vukubulan 
~rpışmalarda her iki taraf tan 
llıtibim zayiat olmuştur. 

Yolcu tayyarelerin hiçbiri 
~arselon'a utramadıklarından 
"'lkiki vaziyet anlaşılamamak-
tadır. 

Telefon muhaberesi kesil· 
ltıiştir. 

iki gün zarfında vukubulan 
Çarpışmalarda dörtyüz maktul ty 'edilmiştir . Yaralıların da 

11lden fazla olduğu söyleni· 
~or. 

Paris 7 (Radyo) - Fransa 
~ariciye nezareti, Fransanın 
~rselondaki tebaasının muha
ı'~ası için lazımgelen tcdbir
Ctın alınmasını temin eyle· 
Ilı iştir. 

Dün iki lngiliz zırhlısı Bar
~n limanına gelerek demir 

~eker konferansı 
Bir Kararname 
'- imzalandı 

Bag Makdonald 
~ londra 7 (Radyo) - Şeker 
~~feransı, dün bay Makdo· 
tıı dın başkanlığında toplan· 
ııı'4 Ve bir kararname imzala-
14tır 

t(j l\o~feransta Fransa'yı temsil 
~:n Fransa milli iktisat Na· 

bay Spinas, dün Paris' e 
~ür. 

Patronlar, kendi hürriyetle· 

rini ve amele almak hususun· 
daki hakkı hıyarlarını muha· 
faza edeceklerdir. ----··----
Rus-Fransız 

--.Deni;münakdlail . . 
yırmı sene sonra 

İngiliz tebealarının mu hafa. tekrar başladı 
zası için dün, iki İngiliz zırh. Moskova 7 [Radyo] - Tas 

lısı Barselon limanına muva. ajansı bildiriyor: Fransızların 
T eofil Gotye vapuru bugün 

salat etmiştir. Odesa limanına gelmiştir. Bu 

atmıştır. 

Amerikanın Barselon kon· 
solosu, kendi tebeasına ver
diği talimatta, evlerinden dışarı 
çıkmammalarmı tesbit etmiştir. 

Paris, 7 (Radyo) - İspan· 
yanın bura sefiri, Barselon 
hadiseierine: dair resmi bir 
tebliğ neşretmiş bu hadisele· 
rin, krallıkla alakadar oldu
ğunu, birçok balkonlarda 
krallık bayrakları asıldığını 
bildirmiştir. 

Sefir, Katalonya hükume· 
tinin acz gösterdiğini, anar· 
şistlerin, askere gitmemek için 
daha evvel bazı hareketler 
yaptıklarını ve Valans hüku
metinin, şiddetle hareket et· 
mek mecburiyetinde bulundu
ğunu bildirmiş, anaşi ile be
raber, bu hareketleri göste· 
renlerin yıkılacaklarını ilave 
eylemiştir. 

Barselon, 7 (Radyo) - Ka· 
talonya isyanı gittikçe büyü· 
mektedir. Valans hükumeti, 
neşrettiği resmi bir tebliğle 

merkezi hükumetin, partilerle 
alakadar olmadığı bildirilmek· 
te ve anarşistlerin, biran evel 

silahları teslim etmeleri lüzu
mu bildirilmektedir. Aksi tak· 
tirde anarşistler şiddetle ten· 
kil edilecektir. 

Valansiya, 6 (A.A) - Hü
kumetin bir kararnamesi: 

1 - Katalonyada amme 
nizamını lemin eden bütün 
hizematın bundan böyle doğ
rudan doğruya Valansiya hü
metine tabi olacağını. 

2 - Aragon ordusunun 
doğrudan doğruya dördüncü 
fırka kumandanı olan genera· 
la tabi olacağı. 

3 - General Fazasin Ge· 

B. Leon Blum 
Amerika hakkında 
bir söylev verecek 

Paris, 7 (Radyo) - Fransa 
başbakanı Bay Leon Blum, 
bu ayın 14 nde Amerikayı 
alakadar eden mühim bir 
söylev verecektir. Söylev, bü· 
tün radyolarda dinlenecek. 

neral Joze Aragonerek yerine suretle Fransa ile Sovyet Rus-
dördüncü fırka kumandanı ya arasında yirmi senedenberi 
tayin edilmiş olduğunu beyan münkati bulunan deniz müna-
etmiştir. kalatı iade edilmiş oluyor. 

-----.-·~·· ..... -~ıH·------
J a po n ya sömürgeler işin 
de hiç bir sey tanımıyor 

...... ~-
Hariciye nazırı B. Şato, Japonyanın 

harici siyasetini !teşrih ediyor 

Japonya imparatoru Hirohita 
Tokyo, 7 (Radyo) - Ja· bundan sonra kuvvetleneceğini 

ponya hariciye nazırı Bay beyan etmiş, Çin· Japon mü-
Şato, dün Japonyanın harici zakerelerinin, iki senedenberi 
vaziyeti hakkında uzun beya- devam ettiği halde henüz ne· 
natta bulunmuş ve Japonya- ticelenmediğini ve fakat buna 
nın, bütün komşu devletlerle rağmen Japonyanın ümidvar 
olan münasebatının, gittikçe bulunduğunu, Rusya ile şim· 
iyileştiğini ve sulh için mev· diye kadar hiçbir itilaf hasıl 
cud ihtilafların kalkmak üzt>re olmadığını ilave eylemiştir. 
olduğunu, Japonya ile lngil· Bay Şato, sözlerine devamla 
tere arasında itilaf müzakere· Japonya-Almanya anlaşması· 
!erine başlandığını ve iki nın, Bolşevizme karşı bir dıvar 

, devlet arasındaki dostluğun, teşkil eylediğini söylemış, Ja

lngiltere ·Kralı 
Sefirleri kabul etti 
Londra 7 (Radyo)- İngiltere 

Kralı altıncı Jorj, dün Noze· 
land ve cenubi Afrika sefir
lerini kabul eylemittir, 

ponya-Amerika arasındaki mü· 
nasebatın, sonderece dostane 
olduğunu ilave eylemiştir. 

Japonya hariciye nazın, 
müstemlekeler meselesinde Ja
ponyanın hiçbir şey tanıma· 
dığını söyliyerek beyanatına 

son vcrmiıtir. 

Ulu~lar sosyetesinin ıs
lah edilmesi lazımdır 

---------------J ürnale Ditalya gazetesi, bu hususta 1 
-:- yazdığ(.makaledeJne diyor __ ~; jt 

Uluslar sosyetesi toplantı halinde 
Roma 7 (Radyo) - Jurnale D'ltalya gazetesi; İtalya ile 

Almanya arasında cereyan eden müzakerelerden bahsle yazdığı 
bir makalede, her iki devletin sulha taraftar old:ığunu, Ulus· 
lar sosyetesinin, mutlak surette 1slahı lazımgeldiğini kaydeyle
mektedir. 

--~~----·~·~· .. ·------~--~-

Ciern ika şehrinin 
tahribi üzerine -·--Beynelmilel bir tetkikat yapıl

masına karar verilecek mi? 
Londra, 6 (A.A) - İngiliz 

makamatı; Gernikanın tahribi 
hakkında beyndmilel tahkikat 
icrası talebine dair olan ve 
Bay Delvayo tarafından gön· 
derilmiş bulunan notayı tetkik 

etmektedir. Ademi madahale 

!ünün tesbiti için lngiltereyc 
bırakılmaktadır. ____ ... .._ __ 
Tren kazası 

Bir suikast eserimiş! 
Marsilya 7 (Radyo)- Bordo 

ile Marsel arasında vukubulan 
komitesinin spekeri sıfaltie tren kazasının bir suikast eseri 
İngiltere hükumetine gönderil· olduğu anlaşılmış ve bu hu· 

1 
miş olan bu nota tetkikat usu· sustaki rapor verilmiştir. 

------~-. --
Fransız parlamentosun-
da münakaşalar olacak 
Bu toplantıda, Fransanın harici vazi. 

yeti etrafında müzakereler olacak 

Fransız parliimento binası 
Paris 7 (Radyo) - Fransa parlamentosu, bugün toplanacak 

ve harici vaziyet müzakere edilecektir. Bu toplantıda, şiddetli 
münakaşalar bekleniyor. 

Alakadarlar, Başbakan B. Leon Blumun mühim beyanatta 
bulunacağını söyliyorlar. 



-
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
------~--~-------------------------------------------------~~~------~ Tarihten Birkac Yaprak 

Diyarıbekirden Valde Sultanı ko
caya vermek için Erenler tarafın

dan memur edilen Derviş 
- 2 - Yazan: FARUK ULUDAG 

Yahu ben deli değilim, niçün beni buraya tıkıyorsunuz 
burada Müslüman yok mu. Ben Digarıbekirden kal

kalkarak Erenler tarafından gönderilmiş bir 
elçiyim... Blçige zeval olur nıu ? 

Bu beladan kurtulmak için çıktığı kadar bağırma .. Yalan
Derviş Mahmudu deli diye Sü- dan bayılmış gibi yap .. Ben 
leymaniye timarhanesine sok- o koca haydudu üç kere 
turdu . Hocaların ruhunu iyi aldattım. 
bilen paşa diğer taraftan şey· Bu esnada Mehmedin gözü 
hin midesini de doldurmak yerdeki yemeklere ilişti, sene· 
için timarhaneye bol erzak ve lerdenberi muayyen erzaktan 
harclık ta gönderrneği unutma- başka ağzına birşey girrniyen 
rnıştı. Timarhaneye giren Der- deli büyük bir iştiha ile on· 
viş Mahmut kızdı ve bağırdı: lara bakarak a~zını şapırdat-

- Yahu b~n deli değilim; maya başladı .. Ve hemen lisa-
n için beni buraya tıkıyorsunuz? nınm değiştirerek. 
Burada Müslüman yok mu, ben - Ey aziz ve muhterem 
Diyarıbekirden kalkarak eren- efendim ben kulunuz .. size her 
ler tarafından gönderilmiş bir hususta hemderd olacağım ye
elçiyirn. Elçiye zeval olur mu? ter ki: şu yerdeki nesnelerden 

Bu esrarıengiz Dervişin fer- bana bir parça ihsan edesiniz. 
yatlarını eskiden beri timar- Derviş Mahmud, delinin işti
hanede kendini tuhaflıklarile hanı çeken simitlerden, kızar
sevdirmiş ol~n Edirneli deli mış etlerden yiyebileceklerini 
Mehmet te işitmişti . Hemen ayırdı. Diğer kısmını Dervişe 
Mahmudun kapatıldığı hücreye vererek kulağına fısıldadı. Bir 
yaklaştı ve güler yüzü ile deli dışarı çıkabilen adam bul birisine 
diye içeri tıkılan Dervişle ara- haber salacağım o zaman sana 
larında şu muhavereler başladı: bunlardan daha çok veririm. 

- Hemşehri niçin bağırıyor- Hem de (cübbesinin cebi) 
sun. Bir yerinden zorun mu göstererek bir miktar akçede 
var? var .. 

- Bu memlekette Müslü- • Arkası 'llar -
mana böyle ezyet etmekten 
zevk mi duyuyorlar. 

- Zararı yok hocam alışır

sın. Burası, senin gibi, benim 
gibi kafasından zoru olanlara 
iyi gelir. 

- Yahu aziz Müslüman, 
kafamdan zorum yok. Biz el
çiyiz, Erenler tarafından Istan
bula şer'işerif namına gelrni
şız. 

- Anladım, anladım hocam 
amma .. Delilik kısım kısımdır. 
Benim zorum anadan doğma
mış. Seninki de din yüzünden 
sonradan olmuştur. Bunların 
hepsi bir kapıdan çıkar. Akıllı 
olsaydın buraya gelmezdin ya 
gene dua et ki; seni arkadaki 

Ekaranlık hücrelere tıkamarnış
lar. Geçenlerde bizim koğuşta 
Apti adında birisini gardiyana 
saldırdığı için 17 numaralı de
liğe kapadılar. Oraya giren, 
ancak ahırette çıkarmış. 

Derviş Mahmut, karşısında
kinin deni olduğunu anlıyarna· 
mış . Kendisile alay ettiğine 

hamlederek köpürmüştü . 
- Bana bak mümin, biz 

Rurniye şeyhinin müritlerinde
niz.. Bize karşı yapılan bu re· 
zilane kelamlar. Haksız hare
ketler eğındeki Pirimize rnalôm 

ola.. Eğer yer yüzünde müca

hidi lslam mevcut ise bunla

rın hesabını sizlerden soralar. 
Şer'işerifin terkile ternşiyeti 

umurun avretler elinde kalışı, 

yetişmiyormuş gibi bir de onu 
din namına kurtarmağa gelen 
bir aciz dervişi böyle dört 
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dıvar arasına sokarlar. Nedir 
bu hal yarabbi .. Ne zamanda 
kaldık. 

Mehrned sakir ane dervişin 
yüzüne bakarakteselli etmeğe 
başlamıştı. 

- Hiç merak etme hocam .. 
Burada kaldıkca ben sana 
yardım ederim. Bir fşeye ihti
yacın olursa arasıra uğradığım 
zaman haber ver.. Sana bir 
akıl öğreteyim. Eğer gardiyan 
Ömer sana 130 dan fazla 
vurmak isterse.. Sakın avazın 

.... -
Kocalar, zev

celerini 
15 madde üzerinde 

çok kızdırırlar 
Kadınların kocalarından bir 

çok şikayetleri vardır. Bu 
şikayetler hazan boşanmayı 

sonuçlıyacak kadar ileri gider, 
hazan da kadınlar bu şikayet
lerinde haklıdır. 

Onun için, bir kadın koca-
sının nesine kızar, bunları 
şöyle bir liste halinde tesbit 
edebiliriz: 

1 - Kullanılmış traş bıçak
larını öteye beriye atmak. 

2 - Karısını diğer kadın
larla bir tutarak, urnumen 
kadınlara atıp tutması, "Siz 
kadınlar şöylesiniz.. Siz ka
dınlar böylesiniz ... ,, gibi şeyler 
söylemesi. 

3 - Karısını annesi ile mu
kayese etmesi, "0 olsa daha 
iyi yapardı., demesi. 

4 - Kendisile mukayese 
etmeci, "Ben senin harcadığın 
paranın yarısile daha iyi giyi
nirim,, gibi sözler söylnrnesi. 

5 - Evlenmiş olmasından 

şikayet etmesi ve evlenmesin
den bahsederken; "Esaret, ah
maklık,, gibi kelimeler sarfet
mesı. 

6 - Karısının anlattığı bir-

şeyi dinler gibi görünüp, an

latıp bitirdikten sonra: " Ne 
dedin? n demesi. 

7 - Karısı, kocasına mes
leğine dair bir sual sorduğu 
zaman: "Anlamazsın,, diye ce· 
vap vermesi . 

8 - Karısının, arkadaşla· 

rını davet ettiği bir gece: "Af
federsiniz, ben sabahları erken 
kalkıyorum,, deyip gidip yat
ması. 

10 - Pazar günleri: "Bu
gün misafir gelrniyecek,, diye 
traş olmaması. 

11 - Gece geç vakit eğ
lenceden dönüp: "Çok güzel 
eğlendik. Kadın olmayınca 

Devamı 3 rıcü sahifede -

• Meşhur s1nema vıldızı 
.; --·-· Greta Garbo iki bin Ingiliz 

lirası borç için mahkemede 

Meşhur sinema yıldızı Greta Garbo 
Meşhur sinema artisti, Gre· işlerime Stiller bakıyordu, ben 

ta Garbonun başına ümit hiçbir şeye karışmıyordum, 
edilmedik bir vak'a gelmiştir. birşey bilmiyorum. dernekte-

Kendisinin daha meşhur dir. 
olmadan evvel, birisinden 2 Stiller denen adam ölmüş· 
bin İngiliz lirası borç aldığını tür. Bu arada Şratterin avuka
ve bu borcu henüz ödememiş tı Stiller ile Garbo arasında 
olduğunu iddia etmektedirler. bir "Trilbi - Svengali" mü-

Alman film rejisörü Davit nasebeti bulunduğunu ifşa et
Şratter, Greta Garbo aleyhin- rnektedir. 
de bir dava açmıştır. Fakat Trilbi, meşhur bir romanın 
istediği 2000 Sterlini, Garbo kahramanıdır ki, yahudi bir 
inkar etmektedir. Diğer bir maceraperest olan Svengalinin 
tabirle böyle bir şeyden ha- ipnotik tesiri altında şarkı 
beri olmadığını söylüyor. söyler ve onun iradesile ha-

Rejisör Şratter ile Greta reket ederdi. 
Garbo, biribirlerini senelerce Garbo, kendisini müdafaa 
evvelden tanıyorlar. Bu dava- yolu, Şratter'e bir telgraf çe
da Garbonun bizzat mahke· kip ondan para istediğini in
meye gidip izahat vermesi kar etmektedir. Fakat Stille· 
icap edileceği zannolunmak- rin kendisinin şahsi mümessili 
tadır. Hollivud bu mesele ile olduğunu ve her şeye onun 
çok heyecanlanmıştır. Greta karıştığını itiraf eylemektedir. 
Garbo mahkemeye giderse, "Ben, çok gençtim. Daha 
ihtimal Hollivudun bütün yirmi yaşında yoklum. Bina-
meşhur yıldızları mahkeme enaleyh iş ve hesaptan anlı-
salonunu dolduracaktır. yarnazdırn. Onun için bütün 

lsveçli esrarengiz yıldızın, işlerime o karışıyordu . ., Di· 

bu dava dolayısile canı sıkıl- yor· 
dığı da anlaşılmaktadır. Greta Garbonun, borcu ol-

Garboyu Şratter' e, Stiller duğu söylenen 2000 İngiliz 
isminde bir rejisör tanıştırmış- lirasını vermemek için mah· 
tı. Stiller Garboyu Arnerikaya kemeye gelmesi ihtimali, bü
götürüp onu bütün dünyaca tün dünya sinema mahafilini 
meşhur edecek bir mevkie de yakından alakadar etmek· 
çıkaran rejisördür. tedir. 

İsveçli yıldız, Şratter'e Stil- Birçok gazete muhabirleri, 
ller taraf.ada tanıştırıldığını bilhassa bu işin tafsilatı ıçın 

kabul ediyorsa da "benim,, Holivuda gitmiştir. 
~~~~------~..._. .................. ----~~~~ 

Emirler ve tamiınler 
Dava nakli işleri hakkında 

Adliye Vekaletinin 19 sayı ve 

10/4/937 tarihli şu tamimi 

göndermiştir: 

Ammenin emniyetini muha

faza noktasından davanın baş· 

ka mahalle nakli için bazı 

mahal müddeiumumiliğe mü

racaat edilmekte olduğu cari 

muameleden anlaşılmaktadır. 

Ammenin emniyetini muhafaza 

noktasından davanın başka 

mahalle naklini istemek Ad

liye Vekiline aid olduğundan 

davaların bu bakımdan nak

line resen lüzumu görülen 

hallerde veya ilgililerin bu 

hususta vuku bulacak müra
caatları üzerine keyfiyetin se
beplerile birlikte açıkça veka· 

lete bildirilmesi tarnirnen tebliğ 

olunur. 

Damga resmi hakkında da 

Adliye Vekaleti 20 sayılı şu 

tamimi göndermiştir: 

Damga resmi kanununda 

yazılı para cezalarının tahsil 

sureti hakkında bu kanunda 

sarahat rnevcud olmasına ve 

Türk ceza kanununun 19 ve 

24 ncü maddeleri hükmü, 

amme nevinden olup hususi 

kanununda sureti tahsiline dair 

sarahat bah.tnrnıyan para ce

zalarının tahsilinde cari ola

cağına binaen, pul para ceza

larının damga resmi kanununun 

61-66 ncı maddeleri hükümleri 
dairesinde icra dairelerince 
taksili lazım elir. 

7 Mayıs 937 

<;lldıran bir kadın 
•• 

1000 kişiyi ölüm ziyafeti
ne davet etmiş ... 

Birgün Nevyorktaki tanın

mış tanınmamış birçok kişi 
şöyle bir davetiye alıyorlar: 

"Helen Kim Mont 25 nisan 
1937 günü akşamı Park Ave
nuede vereceği "kokteyl sür
priz parti ,,yi teşrifinizi rica 
eder. Bu toplantı Nevyorkun 
en büyük ve en hayret verici 
toplantısı olacak. 

Hamiş - Bu davetiyenin 

iki kopyasını alıp istediğiniz 

arkadaşınıza gönderir ve on

ları da benim namıma davet 

ederseniz çok müteşekkir ka· 
lırım ... 

Bu garip davetiyeyi alan 
herkes istenileni yapıyor ve 
davetiyelerin adedi bini geçi
yor. Helen Kim şehrin en 
meşhur dansözüdür. Onun ver
diği bir kokteyl partide kim 
bulunmak istemez! Asyalı bir 
güzel olan dansözün oyun
larını seyreden herkes ona 
aşıktır. 

Broadwayın meşhur bir yıl: 

Camdan ada
mın ·marifeti 
Almanyanın Dres şehrinde 

bir sağlık müzesi vardır. Bu 
müze fennin bir harikası olan 
Camdan adamı ile şöhret al
mıştır. Drestin bu camdan 
adamı şimdi beynelmilel Pa
ris sergisine naklolunrnuştur. 
Sergiyi gezenler camdan ada
mı göreceklerdir. 

Canlı bir insan vücudunda 
ne gibi uzuğlar varsa camdan 
adam da bunların hepsi var
dır: 

Kafatası içinde dimağ vü
cudun iskeletini teşkil eden 
kemikler, akciğer, karaciğer, 
kalp, mide, bağırsaklar, böb
rek.... İlah bütün bu uzuğlar 
gözle görülebilir. Parmakla bir 
elektrik döğrnesine basılınca 
kafa tasının içerisi apaydmlık 
olur. Diğer bir düğmeye ba
sılınca hançerenin ve boğazın 
her tarafı görünür. Mide, ba
ğırsaklar, akciğerler, kara· 
ciğer, kalp ve damarlar böyle 
elektrik ziyası ile gösterilir. 

iş bununla da kalmaz. Cam· 
dan adamın vücudundaki uzuğ 
ların her biri, tıpkı hayatta 
olan insan gibi hareket eder· 
ler. Mesela kalp ve ciğerler

den, içinde renkli bir mayid~n 
ibaret olan kanın geçmesi da
marlardan cereyan etmesi göz
lerle takip edilebilir. 

Camdan adamda canlı adam 

dızı olan Helen Kim bilhassa 
"Çin fısıltıları,, ismindeki eser· 
de b ir Çinli meş'um kadın 
olarak Çang Huan rolünde 
çok şöhret kazanmıştı. Badem 
şeklindeki gözleri, sonn de· 
rece ahenkli endamı ile bütün 
Amerikalıları teshir etmişti. 
Hatta, ona aşık olan birçok 
gençlerin hazan gülünç, hazan 
acıklı maceralarını herkes işit· 

rnişti. 
Helen Kimin bu kokteyl 

partisi, bu suretle, hakikaten 
Nevyorkun görülmemiş bir 
toplantısı oluyor: 25 nisan ak· 
şarnı dansözün apartırnanmın 
kapısında, otomobiller duru· 
yor. Cadde kalabalığı alrnaı 
oluyor. Hatta, bu kalabalık 
karşısında polis şaşırıyor ve 
asayişi temin için tedbirler 

alıyor. . 
Dansözün apartımanındakı 

dairesi geniştir. Fakat büyük 
salon dolduktan sonra davet· 
liler diğer salonları, koridor
ları dolduruyorlar. 

Kalabalık arttıkça vakit de 
ilerliyor. Fakat, ortada ne ev 
sahibi vardır, ne hizmetçiler· 
Gelen davetliler açık kapıdaP 
içeri girmişler, salonda bek 
lerneğe başlamışlardı . Fakat, 
gerek vaktin geçmesi, gerek 
davetlilerin çoğalması üzerine 
nihayet sabırları tükenmiş ve 
ev sahibinin görünmemesi e11· 
dişelerini mucip olmuştu. 

Herkes biribirine: 
- Helen nerede? 
- Niçin görünmiyor? 

f Devamı 4 üncü sahifede) 

dan eksik olan ya]ınız birşe1 

vardır. Bu da kendi yanın' 

gd ip en gizli uzuvlarına kadar 

bakan insanlardan utanmarnf'' 
sıdır, etrafını saran canlı ins8~ 
lara karşı ne düşündüğünİi 
anlaşılmamasıdır. Carndafl 
adam, canlı adamlar gibi he' 
yecana kapılmaz. Hiçbir h~' 
dise karşısında müteessir ol· 
rnaz. Son derecede soğll~ 
kanlıdır. Canlı adam ölümdefl 
korkar. Bir kere kalbi dururs~ 
bir daha işlemez. Halbuk' 
camdan adamın kalbi isterıi 1' 
diği zaman süratle hareket 
eder, istenildiği zaman hart' 
keti yavaşlar. Nihayet isterıi 1' 
digv i zaman bütün bütün durıJf 

· ~ 
Camlı adam ıçın kalbirı1 

durması öı'ürn dernek deği!dif· 
Fakat bir taş parçasile viicıl' 
duna vurulmuş olsa bin pa'ç,' 
olur. İşte camdan adaıfl111 

ölümü budur. / 

il Daimi Encümeninden: 
·~ 

196 Lira açık tutarlı Küçük Salepçi oğlu hanının elektr~. 
tesisatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iste .. , 
lilerin 17 /Mayıs/937 Pazartesi günü saat 11 de fI Daimi Eocıl 
menine başvurmaları. 1332.,/ 

lzmir muhasebei. hususiye mil' 
dürlüğünden: 
Bedeli rnuharnrneni Cinsi 

Lira Kuruş 
5400 50 Balçuva Ağamernnun ılıcaları ,.,. 
İdarei hususiye akaratından olup Balçuvada kain Ağarile1,, 

nun ılıcaların arazi ve eşçarı hariç olmak üzere yalnız 11ıf931 
ve müştemilatı 6 ay müddetle kiraya verilmek üıere 2914. ır' 
gününden itibaren bir ay zarfında pazarlık suretile 1cır 
verilecektir. .. rJle1' 

Kirasına talip olanların şartları öğrenmek ve pey sur ı11be 
için encümeni vilayetin toplandığı her pazartesi ve per~e)ikte 
günleri saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile b:ı 
mezkur encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 13 

T 



Sahife 3 .::---------------------------------....:<~Uluul Birlik) 
OHvier ve şü- Kocalar, zevcelerini N. V. F ratelli Sperco 
r k A L. •t d I Baştara/ı 2 inci sahi/ede J w F H v e ası ımı e insan o kadar iyi eğleniyor ki!" • • • an vapur . acentası 
vapur acentası demesi. Der Zee ROY AL NEDERLAND 

12 - Haber vermeden eve KUMPANYASI 
arkadaşlannı getirmesi. & Co. SiS "GANYMEDES "vapuru Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 13 - Arkadaşlarının yanın- DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 20 Mayıs 1937 de beklenmekte 

da karısına "cicim, yavrucu- 1 AMSTERDAM ROT .. ALGERIAN,, vapuru 5 
Mayısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

ğ k 
. .b. .. l l G. M. B. H. o up ' -

um, şe erım" gı ı soz ere TERDAM ve HAMBURG li-
hitab etmesi. Hamburg 

14 - Arkadaşlarına daima "LARISSA" vapurn 12 Ma-
anlattığı hikayeyi tekrar et- yısta bekleniyor. ROTTER

"LESBIAN" vapuru 27 Ma· 
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON-

mesi. 
15 - Arkadaşlarına karısı 

bir hikaye anlatmağa kalktığı 
zaman "Sen sus. San hikaye 
anlatmasını bilmezsin,, d iye 
sözünü kesrr esi . DRA ve HULL için yük ala-

caktır. VIGATION Co. L TD. 
•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 

THE GENERAL STEAM NA- edilmez. 
~ ...................................... _ 

lzmir Yün Mensucatı 
Tüı·k Anonim Sirk eti 

' Halkapın~ kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 

DAM, BREMEN ve HAM-
BURG için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORA TION 
"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 
ı Mayısta NEVYORK ve BOS

TON için PIREden hareket 
edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

_Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz BUCAREST 

S t Y 
"DUROSTOR" vapuru 2 a iŞ erlerı• Mayısa doğru bekleniliyor. 

KôSTENCE, SULINA, GA-
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi LA TZ ve GALATZ aktarması 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu olarak TUNA limanları için 

yük alacaktır. 

rıkıuor~ ı JOHNSTON WARREN LINES 
, ~ 1 L TD - LIVERPOOL 

Yakında 

manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT UNl
EN KUMPANYASININ: 
SiS "GUNBORG" vapuru 

30 Nisan 937 de limanımıza 
gelerek ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN· 
DINAVY A limanlarına yükli· 
yecek. 

MiS "ERLAND" motörü 28 
Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINAVIA limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASININ 
SiS "SUÇEAVA,, vapuru 

19 mayıs 937 tarihine doğru 
beklenmekte olup MALTA, 
MARSILYA ve CENOVA 
limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Yük kabul eder. 
ilandaki 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 acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

___________ 7_M_ayıı 9!7 

Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plin Baıladı 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 -

1 Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çal'ftll 
Numara : 34 

ızmit gHetele
~de çalışan beş 
l!lllbarrir arkada· 
flll huarlamak.ta 
olduAu bu mü
kemmel eserd~ 

Egenin tarihi, co~· 
rafi malumaııoı, 

İe•ibaalit, ihracat, 
lı.muır, bayındır· 
lılı: barelr.etleriui 

"JESSMORE" vapuru 9 
Mayısta bekleniyor. LlVER
POOL ve ANVERS limanla
nndan yük tahliye edecek ve 

-~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!l!!ii!. 

hol reeimli olarak 
hulaeakııınız. 
TUrkçe

Fransızca 
Bu kadar mü· 

k.emmel bir eser, 
l:gcde ilk defa 
tıkıyor. E~edck.i 
• o 
'-ıatilr.a, bara· 

heıer, me~hı.ır şe· 
birler baklr.10da 
•tanılan maliımat 
h 

'1 eaerde kolay· 
~ bulunacağ ı gi· 
hı ı · yer ı ve ecoe· 
hi bi1ti1u miie JSP · 
'tleria, hana kii · 
tGk eenafıu dahi 
•drt18Ieri buluna· 
Caktır. 

'Eserin tertiLi
'»e T" h ıearct maı-

.!~•ında ba, Iau· 
~'ftır. Tafsilat 

~aclolo matbaa
r. tıda 2776 tele· 
011 lluınaruıudaa 
~1111ab · ı· ı ır. 

lı 

BURGAS, V ARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanlarına yük 
alacaktır. 

"INCEMORE" vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 

:süRGAZ, - VARNA, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. ---SOCIETE ROY ALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 
ı "DUNA" vapuru 12 Ma-

. yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, LINZ ve Vl
Y ANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"SARDINY A,, motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERl
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 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıklar 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
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Sahife 4 (UlusarBirlik) 7 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı facıası 

1 - - ~~~~ 'I •ıt ~ •• k A t• •ıA h to t• • INık?kle~en: F . .Ş,emseddin Benlioğlu 
ngı ere •ı u ume ı, sı a ıcare ının . ınci-~~~m' ~:sırg:. .. .. ,, .. 
hd•d• f J w Jd• Alı paşa, Bahırın olduruldugu-

ta 1 ıne tara tar o maga meya ır ~! v=ı~~~Uy~~~ll B~!~~:!~~!!!,?. -~ ,, ~~'""'- ____________________________ _ 

Son çıkan Beyaz kitap, lngilterenin niçin müte- :;,.~:~:1~~j::·~et,ç:~zi;~~ ::;;,;::u:~rm•ğ• bile lüzum 
reddit davrandığını sarih surette göstermektedir ~!in~:,m~~k::v~~:ı~!!u~~~~ ~~.~~;.'::'. ~~~ı:~ce muhafız 

Londra, 7 (A.A)- Bu sabah neşredilmiş olan beyaz kitapta harp malzemesini bizzat kendileri imal edemiyen memleketle-

İngiltere hükumetinin hususi komisyonun silahların hususi ola- rin bu malzemeyi hariçten tedarik etmek zaruretinde bulun· 
rak imal ve ticarete verilmesi hakkındaki mütalaalarını kabul malan maatteessüi hali hazırdaki siyası ahval ve şerait altında 

teslihin beynelmilel tahdıt ve tenkisi yolunda hemen bir te· 
etmekte olduğu beyan edilmektedir. rakki elde edilebilmesine pek az ihtimal verilmektedir. Böyle 

Beyaz kitap ilave ediyor : b kk l b ir tera iye yo aça ilecek şeraiti tahakkuk ettirmek için bey· 
Silahların imal ve ticareti işini beynelmilel bir nizama rap· nelmilel siyasi vaziyeti ıslaha çalışmak İngilterenin harici siya-

tetmek maksadile icap eden tedbirlerin kabulünü İngiltere öte· setinin başlıca hedefidir. 
denberi arzu etmektedir. Maamafih ihmal edilmemesi icap eden Şimdiki halde hükumet teslihat mes'elcsinin her hangi bir 
bir . takım müşkiller vardır. Bilhassa milletlt-r cemiyeti azasın· münferit cephesini ele alarak daha ileri gitmenin faydalı ola· 
dan olup emniyetlerini zaman altına almaları için lazım olan cağına tamamile kani bulunmamaktadır. .............. 
Alman Harbiye Nazırının Ro- F_ransa-Portekiz 

v Şımendiferler müna-m aya yapacagı seyahat, ka.lcitıbugünlerdeye-
• • • A nıden başlıyacaktır 

bır ıttıfakla alakahdır ı/~~~:u~~9~6) danb~;r~~~ --·-Alman Erkanı Harbiyesi, Italya ile ittifakın 
Almanyanın müstakbel harpte zaferine 

yardım edeceğine emin değildir. 
Paris 7 [Radyo] -General recesini isbata çalışmıştır. 

Göringin bir ltalyan · Alman İyi haber alan mahafile 
askeri ittifakı üzerinde muta- göre, ltalyada muazzam ve 
bık kaldığı hakkındaki haber· muntazam bir askeri teşkilat 
ler, yalnız İtalyan mahafilinde vardır. Bu teşkilatın kadroları, 
teyit edilmektedir. levazımı mükemmeldir. Buna 

Almanya, askeri bir mütte- rağmen Alman Erkanı har-
fika muhtaç olduğunu tasdik biyesi müstakbel ve hayati 
etmektedir. Fakat bu vazifenin mahiyeti haiz olacak hir 
ltalyan ordusu tarafından ifa harbta Almanyanın mukadde-
edileeeğine henüz inanmış de- ratını, İtalyanların mukadde-
ğildir. ratına bağlamakta tereddüt 

İtalya hükumeti, Alman· göstermektedirler. 
yanın siyasi ve askeri ricaline Berlin mahafili, sadece Ma· 
bütün askeri teşkilatını gös- reşal Göringin Romayı ziyaret 
termek suretile kuvvetinin de· edeceği haber vermekte ve 

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

Jan Dark günü ic;in 

ziyaret tarihinin henüz tesbit 
edilmediğini de ilave etmek
tedirler. Bu ziyaret tarihinin 
ancak İspanyadaki İtalyan kı
talarının imtihanının hitamında 

tesbit edileceği anlaşılmakta· 
dır. 

Berlin 6 (A.A) - lngiliz 
kralının h~ç giyme merasimin· 
den sonra Harbiye nazırı Ma· 
reşal Fon Blumbergin Romaya 
gideceği siyasi mahafilde teyit 
olunmaktadır. Bu seyahatın 

tarihi henüz kat'i olarak tes· 
bit edilmemiştir. 

••••• 
Köylülere 
yardım 

F h••k" t• •• • Ve ziraı kombinalar raDS8 U Ume 1 DUmaylŞ Ve Ankara - Ziraat Bakanlığı 
• J k tt• ileri gelenlerinden biri Bakan

ın er asım yapı masını yasa e 1 lığa aid türlü işler etrafında 
Paris 6 (A.A) - Bir takım yın uzunluğu, nerede duracağı gazetemize şu izahatı vermiştir: 

nümayişler yapılmasından kor· ve nerelere yayılacağı hakkın· -Bu sene yurdun türlü yer-
k~? hükii~et Jandark _ro.~tusu da itilaf hasıl olmamıştır. Ya· !erinde kurulacak kombinala-
munasebetıle Pazar gunu ya· , . rıh yerlerini tesbit etmek üzere 

Pılması mutasavver geçit res- lınız hey etın Jandark heyke-
l k mühendiş ve mütehassısları-

mini mennetmiştir. Çünkü ala- line çe enk oymalarına mü-
kadr teşkilatlar arasında ala· saade edilecektir. mız incelemeler yapmaktadır-

------•• .. ._-•~·_.~ lar. Kombinalar için harman 
Lübnan hü- Öğretmenler birliği makinesi, pulluk gibi aletlerle, 

hayvan mübayaasına devam 
kômeti kongresi etmekteyiz. 

Öğretmenler Birliği, evelki Kombinaların gayesi yalnız 

Bazı Suriye meb'us
larını tevkif etti 

gün Halkevinde senelik kon· zirai işlere inhisar etmemek-
gresini toplamış ve kongre tedir. Kombina idareleri köy-
riyasetine Gazi okulu başöğ· lümüzün bütün zirai işlerini 

Kudüs, 5 (A.A.) - Dağı· retmeni B. Fadıl Atuk seçil- göreceği gibi o mıntakanın 
tılmış olan Suriye halkçı par- dikten sonra, katib B. Rauf hayvan işlerile, sağlık işlerile 
tisine mensub 89 kişi Beyrut tarafmdan eski idare heyeti- ve hatta köylünün bedeni yar-
ve Lübnanda tevkif edilmiştir. nin senelik raporu okunarak dımile vücude getirilebilecek 

bazı mesleki münakaşalar ol· su işlerile de uğraşacaklardır. Bu tevkifata bu partinin Lüb
nan hükumeti aleyhinde yap
makta olduğu büyük propa
ganda faaliyeti sebeb olarak 
gösterilmektedir. 

muştur. 

Kongre, geç vakte kadar 
devam etmiş ve yeni idare 
heyeti intihabına geçilerek; 
Gazi okulu başöğretmeni B. 

Petrol ucuzluğu ka. Fadıl Atuk, öğretmen B. Ca· 

nunu hazırlandı hid Pars, Dumlupınar okulundan 
B. Celal, Kız Muallim oku-

lstanbul, 6 (Hususi) - Pet- }undan Bayan Vedide Kara-
rol ve benzin fiatlerinin ten- dayı, istiklal okulundan Bn. 
ziline dair olan kanun layihası Ahsen ve Kahramanlardan B. 
hazırlanmıştır. Bu kanun, ya
~ında kamutaya verilecektir. 

Cemal yeni idare heyetine se· 
çilmişlerdir. 

Haziranda tatbik mevkiine 
girecek olan orman kanunu 
ve orman muhafaza teşkilatı 

kanununun tatbiki etrafındaki 
hazırlıklara başlamış bulun
maktayız. Orman kanununun 
tatbik şeklini göstermek üzere 
hazırlanan nizamname projesi 
devlet şurasına verilmiştir. 

Simdi orman genel direktör
}ijğü ve orman muhafaza ko· 
mutanlığı için münasip mü-
said binalar aramaktayız. 

kıtaa uğramış olan cenup 
servisi yakında tekrar işlemeğe 
İrim ve Hendaya; hudud is· 
tasyonları arasında bir irtibat 
bulunmamasından dolayı şim
diye kadar yapılmamakta olan 
Liyon - Lizbon · Paris münaka· 
!atını temin edecektir. 

Fransız hududundan Porte· 
kiz hududuna tamamen Fran
kocuların elindeki araziden 
geçmek suretile varılacaktır. 

•• 
Çıldıran bir kadın 
(Baş tarafı 2 inci sahifede) 

- Masalar hazırlanmamış! 

- Bizimle alay mı ediyor? 
gibi sualler soruyor ve kimse 
bu muammayı halledemiyordu. 

Bu sırada birdenbire bir 
çığlık duyuldu. Herkes çığlığın 
geldiği tarafa koştu ve: 

Helen Kimi mutfakta, taş

ların üzerine, boylu boyunca 
uzanmış buldular .. 

Bu garip manzara karşısında 
evvela dehşetle donakalan, 

sonra şaşıran davetlilerden bir 

kaçı dansözün yanına yaklaş· 
mağa cesaret etti: 

Helen Kim ölmüştü .. 

Bu esrarengiz hadise karşı

sında bütün davetliler şaşır· 

mışlardı: Dansözü kim öldür-

müştü? Dansöz kendilerini bu 
ölümünü göstermek için mi 

çağırmıştı? Yoksa onu öldür· 

mek istiyen mi herkesi o gün 

orada toplamak için böyle 

bir davetiye uydurmuştu?. 

Hakikaten "Nevyorkta gö· 

rülmemiş bir toplantı., olan 
bu "kokteyl parti" nin esrarı 
burada düğümleniyor ve henüz 
çözülmemiştir. ...... 
Satış kooperatifleri 

Ankaradan şehrimize geldi· 
ğini yazdığımız Tariş üzüm 
kurumu müdürü B. lsmail Hak· 
kı Veral dün vilayette vali B. 
Fazlı Güleçi ziyaret etmiştir. 

İncir satış kooperatiflerinin 
resmen teşkil edildiği gibi ya
kında üzüm satış kooperatif· 
!eri de teşkil olunacak ve bu 
kooperatifler, vekaletçe lzmir
de teşkil eciilecek birliğe bağ
lanacaklardır. 

!uğuna rağmen sair sadık var. Bunların arasından yüzü 
bendelerin hizmetlerinden is- damgalı bir adam nasıl kaç-
tifade buyuracağınızda bedi- mıştır?. Düşünmedin bile. 
hidir. Sadık adamların hep uyku-

" Şanlı vezirim, uzakta kal- da mıdırlar? Allahın sevgili 
mış veya şimdiye kadar ken- kulu olmasaydın, ben gibi 
disini adam akıllı tanıtmamış sadık bir kul yaradılmazdı, 
sadık bendelerinizin mevcudi- mukadderat beni önüne çıkar

mıştır. Ben Sabah ağanın niçin 
yetini de unutmayınız! Ben kaçdığını ve nereye gittiğini 
de bunlardan birisiyim ve sa- biliyorum vezirim. 
na bugün çok mühim, vahim Sabah ağa, sana suikasd 
bir haber vereceğim ve bu edeceklerin bir aleti ve vasıta-
habere göre, ne suretle hare· sıdır. Bu adam, gizli bir mek-
ket etmek ve ne gibi tedbir tupla Edirneye, Muhtar paşanın 
ler ittihaz eylemek lazımgele· yanına gitmiştir. Mektubu ya-
ceğini de bildireceğim. zan gene senin inandığın 

Cesaret ve cür'etimi af bu- kimselerden bir kadındır; ko-
yurmahsınız, fcrti sedakatım nağın en güzel bir kadınıdır. 
beni bu suretle harekete icbar Ne kadar teessüfe şayandır ki 
etmektedir. Çünkü mübarek ben bu kadının ismini ve kim 
ve kıymetli hayatın tehlikede olduğunu henüz öğrenemedim, 
ve hayatına oğlun Muhtar fakat bu kadının senin ve 
paşa kasdetmiş bulunmaktadır. Tahir tarafından Edirneye 

"Sözlerimde hakik 't hila- Muhtarı katl ve idam etmek 
fına hiçbir şey yoktur; bu üzere Bahir isminde birisinin 
suikasd benim hayalimde vü- kumandasında beş kişinin gön-
cud bu efsane de değildir. derildiğini Muhtar paşaya bil-
Hadiselerle bu hakikati isbat dirdiğini biliyorum. 

edebilirim: 
Bundan epeyce zaman evvel 

senin en sadık bildiğin adam
larından birisi, yatak odana 
kadar girip çıkabilen bir adam, 
yüzü gibi ruhu da kara bir 
hadım ağası, konağından kaç
mağa muvaffak olmuştur. 

Bunu tabii sen de biliyor· 
sun. Fakat bu adam niçin 
kaçmıştır?. Bilmiyorsun. 

Rusya - Fransa 
Münasebetleri bu 

günlerde soğuyor mu 
İstanbul 6 (Hususi} - Rus 

gazeteleri, Fransaya karşı şid
detli bir lisan kullanmağa 
başlamışlardır. Bu gazeteler: 

"Fransız· Sovyet paktı, Sov
yetlerden ziyade Fransız hu· 
dutlarını müdafaa içindir. 

Faşizm, sıfırı tüketmiştir. 

Fransa aklını başına toplarsa 
sulh tehlikeden kurtulur . ,, 
diyorlar. ...... 
Mısır kralı 

Londradan Parise 
döndü 

Paris 7 (Radyo) - Mısır 

kralı Fuad, vd le kraliçe ve 
kare eşleri prenseslerle beraber 
bugün buraya gelecektir. 

Kralın, taç giyme merasi· 
minde hazır bulunmak üzere 
tekrar Londraya döneceği söy· 
leniyor . 

İzmir 2 inci icra memurluğun· 
dan: 

Bir borçtan dolayı mukad· 
dema tahtı hacze alınan kar-
yola, iskemle halı ve sairenin 
birinci artırması 14/5/937 Cu· 
ma günü saat ikide kıymetini 
bulmadığı takdirde ikinci ar· 
tırması 19/5/937 Çarşamba 
günü saat 15 te Karşıyakada 

pazar mahallinde satılacaktır. 

Taliplerin mahallinde memu
runa müracaatfarı ilin olunur. 

Şimdi vaziyeti anladınız sa· 
nıyorum paşam. Muhtar paşa 
aleyhine hazırlanmış suikasdi 
vaktinde haber almıştır;' bu 
suretle icabeden tedbirleri it
tihaz etmiş ve bu sayede de 
Bahir çavuş maktul düşmüş· 

tür. Diğer dört kişi Muhtarın 
esiridir. Bunlar da senin tara
fından kendisini katle memur 
edildiklerini söylemişlerdir. 

Muhtarın, senin bu hareke
tini cevapsız bırakmıyacağı 

şüphesizdir. işte şanlı vezirim. 
Benim sana bildireceğim bun
lardan ibarettir. Senin ne ya· 
pacağını sen bilirsin. Tekrar 
selamı mahsusile ve en büyük 
düşmanın Muhtar paşa oldu-
ğunu bildiririm. Tahsin 

Mektubu okuyuk bitirdiği 
zaman Ali paşanın hayret ve 
hiddeti azami dereceyi bul· 
muştu. Mektup münderecatı 
haklı idi. Bilmediği şeyleri 
öğreniyordu. Muhtarın düş-

manlığı da bu vak'a ve hadi· 
selere göre artık pek tabii 
idi. 

Kin ve hiddetinden Ali 
paşa dişlerini bir vahşi hay· 
van gibi gıcırdatıyordu. 

Ee.. Artı, yarım tedbirlerle 
oyalanmak, inanmak sırası de· 
ğildi. Ve bir deli gibi yerin· 
den fırladı. 

- Hey .. Diye bağırdı. Yer· 
ler, gökler, insanlar, cinler ve 
şeytanlar hepiniz şahid olunut· 
Atam HanlConu adına yemiP 
ediyorum, ki Muhtar denileP 
veli.di zinayı ben geberttirece• 
gım, derisini yüzdüreceğirJ'lı 

beynini kargalara yedirece· 
ğiml. 

- 15 -

Perde arkasındakile" 
rin peşi sıra 

Tepedelenli Ali paşanın atası 
Hanko namına yemini, yemi.o: 
!erinin en kat'i ve en müthışı 
demekti. Bu yeminden sonra 

ar· Muhtar paşanın kurtulması 
tık bir mucize işi idi. ) 

(Arkası "" 
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