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Cenevre' de 
Dün 28 kişilik bir komite 
toplanmış ve uluslar sos-
yetesi paktının ıslahını 
konuşmuştur. 

Fiati (100) Para 

Sancak mes' elesinde bizi Fransız ) 
Parlamentosun - ba dı a 

are m a 

gücendirmiyecek bir da bütce müza- M• • 1 ·k· d.:- · -, . ıs er ,ı ı u m 
kerelerı do•ş··rmegv em a 

eki· hal bulunacak Paris, 18 (Radyo) - Fran· 
sız parlamentosu, dün de 
bütçe müzakerelerine devam 
etmiştir. Finans bakanı M. Hariciye ! Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, Fransa 

reisicumhuru~ile sancak~işi:hakkında~ konuşacak 
Vensa Oriyo(tahsilatın~: - ---
çen seneye nisbetle buscne• 

960 milyo--; fr~k fa~~J;.-

uluslar sosyetesi 
Paris 18 (Radyo) - Uluslar 

8C>syetesi konseyi ikinci Ka-
11tında tekrar toplanmak üzre 
dağılmıştır. Konseyin gelecek 
toplantısında, sancak hakkında 
tanzim edilmiş bulunacak olan 

toplantı halinde 
rapor tetkik edilecek ve o va· 
kit kat'i karar verilecektir. 

Alakadar mahafilin verdiği 
teminata göre, Sancak mese· 
lesinde Türkiye'nin gücendiril
memesi için müsaid bir şekli 

---------------·~~·~~ .. --~-------
Çeki-Karii : 3 Altay:1 

-·-· Çek takımı, Pazar günü son 
maçını K.S.K. ile yapacak 

Çeki Karlin takımı, ikinci ı 
llıaçını dün Altayla yaptı. Al· 
~ yaptı. Altay Göztepeli 

Kral 
Ptt. Eden'i ka

bul etti 

Lord Eden 
'blondra, 18 (Radyo) - Kral 
t llcı Jori, dün hariciye na
~; M. (Eden) le harbiye na· 

1 
(Dof Koper) i kabul etmiş 
llı~n müddet konuımuıtur. 

F uadı ve K.S.K lı Hakkıyı 
da oynatıyordu. 

ilk on dakikada, her iki 
tarafta çok seri akınlar yaptı· 
lar fakat gol çıkaramadılar. 
Birinci maçtakinden daha düz
gün oynayorlardı. Seri iniş· 
leri, durdurmadan pas veriş· 
leri ve şütleri fevkalade ıyı 
idi. Fakat şütlerinde isabet 
yoktu. Kale yanına kadar so· 
kuldukları h~lde topu kale 
direklerinin bir hayli uzakla
rına atıyorlardı. Otuz beşi1tci 
dakikada, Altay ll vas'ın ayağı 
ile gilzel bir gol yaptı. 44 in
ci dakikada da Altayın beki 

Fuat kendi kalesine bir gol 
atarak devrenin 1-1 ber!ber
li~le bitmesine sebebiyet verdi. 

ikinci devrede daha hakim 
oynıyan Çekler, biri 4 üncü 
dakikada ve diğeri de 31 ınci 
dakikada olmak üzere iki gol 
daha çıkardılar ve maçı da 
3 - 1 galip olarak bitirdiler. 
ikinci devrenin yarısında çok 
güzel oynıyan Altay kalecisi 
sakl\tlandı ve oyundan çıktı, 
onun yerine K. S. K. kalecisi 
oynadı. 

Çek takımı, pazar günü 
Karşıyaka ile son maçını ya
pacaktır. Pazar günü stadyu
ma gelecek bayanlardan bilet 
alınmıyacaktır. 

Ankara, 17 ( Hususi ) -
Ankarağücü F enerbahçe'ye 
1 - O mağlğp olmuştur. Dört 
kulüp arasında yapılan mü
sabakada Fenerbahçe birinci 
Ankara ikinci gelmiştir. Ad
liye Vekili Şükrü Saracoilu 
kupaları aliplere verm!§tİr. 

hal aranacak ve bunun için 
Fransa ile İngiltere ve Rusya 
arasında dostane bazı temas

lar vukubulacaktır. 

Uluslar sosyetesi konsevinin, 

mutlak surette gelecek ayın 
ortalarında toplanması mukar· 
rerdir. 

Paris, 18 (Radyo) - San· 

cak işleri hakkında Fransız 

ricalile konuşmak üzere gele

cek olan Türkiye dış işi:!! 

bakanı Tevfik Rüştü.,.Aras'ın, 

reisicumhur .M. Lebrun tara
fından kabul olunacağı söyle· 
myor. ---··---

Pasaport 
Vizesini kaldırdılar 
Prağ 18 (Radyo)- Romanya 

ve Çekoslovakya hükumetleri 
mütekabilen Pasaport vizesini 
kaldırmışlardır . 

ğunu söylemiştir. 

Alakadar mnhafil, Fransa 

maliyesinin, büyük bir salah 

gösterdiği kanaatinde bulunu· 

yorlar. 

Müstemlekeler hak
kında yeniden beya. 

natta bulundu 
Berıin 18 (Radyo) - Al· 

manya f:nas bakanı ve dev· 

let bankası direktörü doktor 

Şaht, Almanyanın müstemle

kelere olan ihtiyacı hakkında 

yeniden beyanatta bulunmuş 

ve Almanya fabrikalarında 

kullanılan iptidai maddelerin 
mütlaka Alman topraklarından 
tedarik edilmesi lüzumunu 
ileri :3Ürmüştür. 

--------------~·~· .... -----------
(Şan kay Şek)in hayatta 

olduğu bildlriliyor 
Çin orduları, komünistlere kar 
şı koymak için hazırlık yapıyor 

Çin tayyarecileri 
Nankin 18 (Radyo) - Son yana vasıl olmuştur. Ayni za· 

gelen haberlere göre; Çin er· manda tayyare filoları da cep-
kanı harbiyei umumiye reisi heye hareket etmiştir. 
Mareşal Şankay Şek'in hayat· Paris 18 (Radyo)- Nankin 
ta olduğunu söylemiş ve ko- orduları, asi kuvvetlerle muha-
münist Çinlilerle Çin hükıi· samata başlamışlar ve Tonk 
meti arasındaki müzakerelerin Kovan'ı zapfeylemişlerdir. 
ıesilmediğini ilave eylemiştir. Şangay 18 (Radyo) - Asi 

Avusturalyalı Donald, Siyan general Şan Şolyan, Çin Har-
foda devam eden müzakere· biye Nezaretine müracaat ede· 
lere iştirak eylemek üzere rek, müzakerelerin devamı müd· 
tayyare ile buradan hareket detince muhasamata teşebbüs 
etmiştir. edilmemesini istemiştir. Buna 

Çin ordularının, Jala Neh- rağmen Çin hükumeti. askeri 
rinde kazandıkları muvaffaki- hazırlıklara devam ediyor. 
yetten soma Şan Şoliyan kuv- Şangay 18 (Radyo) - Hü· 
vetlerile başlıyan muhasama· kı'.imet kuvvetlerinin yetişmesi 
tın durdurulduğu haber veril· üzerine asiler, Syeban kasa
mektedir. basının muhasarasını kaldır-

Çin harbiye nazırı, komü- mışlar ve geri çekilmişlerdir. 
nislere karşı açılacak olan Son gelen haberlere göre, 
hırbı idare etmek üzere Lu· Rus kumındanlanndan Vlad-

Madrid'in harap olan bir mahallesi 
MadriJ, 18 (Radyo) - Mi- kişiden ibaret olacaktır. 

lisler; ihtilalcilerin Madrie'in Paris, 18 (Radyo) - Dünkü 
her tarafında hazırlık yap· tayyare bombardımanında Mad· 
makta olduklarını itiraf edi- rid'in büyük binalarından bir 

. yorlar. ihtilalciler, dün elli çoğu, bir hastahane ve resmi 
tayyare ile Madrid'i tekrar binaların bir kısmı harap 

olmuştur. İnsanca zayiat çok
bombardıman etmişlerdir. Mi· t ur. 
lislerin yirmi beş avcı tayya
resi, ihtilalcilerin tayyarelerine 
karşı koymak için uçmuşlar 
ve iki düşman tay~aresini dü
şürmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Barselon'dan gelen haber· 
lere göre, Katalo11ya' da baş
lıyan siyasal buhran ortadan 
kalkmıştır. Yeni kabine, üçü 
ihtilalci olmak üzere onbir 

Paris, 18 (Radyo) - Ma· 
den amelelerinden grev ilan 
etmiş olanların lspanya'ya gö
nüllü olarak gitmek istedikleri 
anlaşıldığından, Fransa dahi· 
liye nezareti bütün vilayetlere 
bir tamim vermiş, bu gibilerin 
İspanya'ya geçmelerine katiyen 
müsaade edilmemesini emrey· 
lem iştir. 

~-----~----~~--. ...... ~~ı .. --~~-----

Y una n kralı silahlanma 
işinin başında 

~ ..... 
Metaksas·iıe diyor, balkan 

devletleri bankacıları 
Atinada toplanıyorlar 

Atina 18 (Radyo)- Başba
kan general Metaksas, dün 
halka irad ettiği bir nutukta 
siyasal partilerin şimdiye ka· 
dar Yunanistana çok fenalık 
yaptıkları gibi hükumetle hal· 
kın arasına gi rmekten de hali 
kalmadıklarını söylemiş ve hü
kumetin, bundan sonra halk 
ve emniyet için dinden geldi
ği kadar çalışacağını ve ikti

dar mevkiini işgal ettiği gün· 

denberi Yunanistanın mali va

ziyetini ıslaha muvaffak oldu· 
ğunu, ara sıra şikayeti mucip ' 
olacak tedbirler alınıyorsa bu- J<tl,11!,l..-!(::iıM."""'-ıııı 

nun gene Yunanistanın iyiliği 
için yapıldığını ilave etmiştir. 

Atina, 18 (Radyo) - Yu
naaistan, silahlanma faaliyeti 

hararetli bir surette devam 
ediyor. Yeni tayyareler alın
ması için tertibat alınmıştır. 

Yunanistan'ın hava kuvvet
leri, yakında matlup derecede 
fozlalaştırılacaktır. Kral ikinci 
Y orgi, bizzat bu işin başın-

mirski, Dış Mongolistana var
mış ve orada kuvvet toplama· 
a te ebbüs e lemi tir. 

Yunan kralı Yorgi 
dadır. 

Atina, 18 (Radyo) - Bal

kan fdevletleri bankalar mü

dürleri, burada toplanıyorlar. 
Romanya devlet bankası mü
dürü M. Kostandinesko, Yu· 
nanistan ziraat nazırile konuş· 
muş ve Yunanistan'ın muhtelif 
mahsulleri hakkında izahat 
alını 
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M ~1Amerıka, Avrupayı arp-! 
ten kur aracak mı? DY 

Yeni bir kaplıca 
merkezi 

Son zamanlarda keşfedilmiş 
olan kükürtlü sıcak su men· 
balan civarında halen büyük 
bir kaplıca tesisatı yapılmak· 
tadır. Bu kaplıca, Tiflis civa· 
rında Kura ırmağının sağ kı
yısında 400 hektarlık bir ara
zi işgal edecek ve günde on 
bin kadar hasta bu kaplıca· 
lardan istifade eyliyebilecektir. 

Lüizitanya vapurunun torpillenme. 
sinde nasıl rol oynadı ? 

3-

HJrıkulade bir sahne. 
Medyum madam Zakko Ka

talnptik uyku içinde. 
Elinde bahriye amirallığ'ııım 

mühürle mühürlenmiş zarf ve 
zarfın içinde de Aras şefin 
verdiği eski ve soluk kağıd 

var. 
Medyum, derin ve hissiz 

bir uyku içinde, anlaşılmaz 
bir iki :söz söyledi. Bu hal, 
takriben yedi dakika kadar 
sürdü, Yedinci dakika sonun
da, medyum kadınm siması 

değişti. Derin bir hayret gös· 
termeğe başladı; dokuzuncu 
dakikada yüzünde dehşet ala· 
metleri ve asabmda buhran 
başladı. Bütün .vücudü baştan 
aşağıya titriyordu. 

Profesör medyuma sordu: 
- Nerede bulunuyorsun? 
Medyum titriyerek cevap 

verdi: 
- Bilmiyorum. Fakat çok 

soğuk varl 
- Daha ne var. 
- Sallamyorum. Sallanıyor. 
- Sallanan nedir? 
- Bir vapurda olduğumu 

sanıyorum. 

- Neden böyle sanıyorsun. 
Emin değil misin ? 

- Çünkü beni deniz tuttu. 
- Saat kaçtır şimdi ? 
- Sabahın ikisi, dördü ara-

sında bulunuyorum. Henüz 
gün doğmamıştır . 

- Daha neler görüyorsu· 
nuz? 

- Birçok insanlar. Erkek, 
çocuk, kadın, genç ve ihtiyar. 

- Bu insanlar ne yapı· 

yorlar? 
Çok korkuyorları 

- Önünüzde kim varl 
Bir Müsyü! 

- Yüzünü görüyormusun? 
- Evet, beyaz bir insan· 

dır. Fakat sakal ve bıyığı da 
var. 

Ne yapıyor? 
Denize bakıyor. Evet .. 
Ne gibi nişanları ve hu-

susiyetleri var? 
- Yüzünde kaşının yanın· 

da büyük bir yara izi var. 
iri bir adamdır. Kuvvetli ol
duzu da belli 35·40 yaşların
dadır .. 

Ne yapıyor? 
Ne yapıyor? 
Bir defterden koparıl

mış bir kağıd tabakasına 
bakarak ağhyor. Bir şeyler 
yazmak üzeredir. 

Nasıl yazıyor? 
Duvara kağıdı dayaya· 

rak .. 
Diğerleri ne yapıyorlar? 
Hepsinde de müthiş bir 

\corku ve telaş var. Bağrışı· 

yorlar, ağlıyorlar. 
- Neden böyle bağnşı

yorlar. korkuyorlar? 
- Bilmiyorum.. Fakat bir 

infilak duydum! 
Bu sözleri söylerken med· 

yum kadın yerinden sıçradı. 
Tek kelime, büyük bir dehşe· 
tin karşısında olduğunu gös
teriyordu. 

Medyum kadın lngiliıee ve 

e ko e e-

gemi zabit ve memurlarınca 
kullanılan bir takım emirleri 
tekrar ediyor; bağırıyor, çır· 

pııııyordu. Nihayet bir daha 
yerinden sıçradı. 

Ne var?. 
Bir infilak daha .. 
Şimdi neler oluyor? 
Kağıda yazan müsyü, 

şimdi denize döndü. Diğer 
insanlar bağrışıp duruyorlar· 
ken bu müsyü yazısını yaz
makta devam ediyor. 

- Sonra?. 
- Yazısı bitti. Şimdi ka· 

ğıdı katladı. 

- Sonra?. 
- Cebinden bir boş şişe 

çıkardı. Kağıdı bu şişenin içine 
tıktı. Şişenin ağzını mantarı 

ile sıkı sıkı kapattı. Şişeyi ko· 
lunun bütün kuvvetile denize 
fırlattı . 

Medyum kadın, elinden bir 
şey fırlatıyormuş gibi~ bir ha
reket yaptı ve sonra: 

- Boğuluyorum, imdat! diye 
haykırdı l 

Doktor Yankins medyumu 
uyandırmak lüzumunu hissetti, 
medyum uyanırken hala : 

- Hepsi de boğuldular .. 
Yazık, diyordu. 

* * * Ertesi gün tecrübe tekrar· 
landı. Madam Zekko uyudu· 
ğu zaman, bir gün evvelki 
feci hadisenin mabadını söy
meğe başladı. 

- Müthiş .. Müthiş. Dedi. 
işte şişeyi atan adam. Müthiş 
dalgalarla boğuşuyor veı 

"Aman Allahım .. Çocuklarım. 
Çocuklarım!" Diyor! 

Pekala. Bu adam Kim· 
dir? 

Kuba'da ailesile birlikte 
oturan siyasi milliyetçilerden 
birisi. 

- Adı? Ramon olmasın? 
- Bilmiyorum. Adını söy-

lemedi. Kuba' da müstear bir 
isim altında yaşamakta idi. 

- Kazaya uğrayan vapu
run adı? 

- Vapurun adını okuya
madım. Fakat vapurda hep 
lngilizce görüşüyorlar. Çok 
büyük vapur. Çok çocuk, çok 
kadın var. Belki de 800 kişi. 
Ne kadar çabuk battı. Hayır, 
batırdılar.. Ben de vapurla 

battı. Sabaha yakın da tahli

siye sandalları bile indirile
medi. Mühimmat sandık 1 arı 
patladı diyorlar .. 

- Bu kazadan sonra çok 
zaman geçti mi?. 

- Ee... Otuz santimetre 
geçti! 
{Medyumlımn hemen hepsi 

de zamanı santimetre ile öl· 
çerler. Medyumlara göre bir 
sene 10 santimetredir. 30 san· 
ti metrede üç sene demektir.] 

Şu hale göre, bu kaza üç 
sene evvel ·olmuştu. Bu sıra-
da da en büyük deniz faciası 
ve Mozitanya, vapurunun Al
man tnhtelbahirleri taraflndan 
torpillenmesi idi. 

Luzitanya lrlanda sahille
rinde 8 Mayıs 191.5 te batı-

----------~~~.----~-----
Amerika' nı n da dalı ·ı o cağı bir Mill~tler 

Cemiyeti k r a, e olur? 

Bugünkü Milletler cemiyeti binası 
Paris - l" Nuvol Literer ., Avrupa ile• Latin Amer ka mü· \ leril söyledi: 

muharrirlerinden "birisine -;;eŞ- nasebctleri hakkında şu söz- "Hali hazırda idraki yerinde 

hur Fransız muharriri jnl Bo· 
men şunları anlatmıştır: 

"Amerika, hayattan kam 
son ve 

az teleri .. 
---t•-·-----

M adam Simpsonun, günün birinde dünya 
mevzuu olacağı hatıra bile gelemezdi. 

"'- o1 duğu Amerika'lı Madam 

bütün Avrupalıların zihniyet· 
!erini kurcalıyan en korkulu 
şey: Muharebe ve sulhu ne 
yapıµ, yaparak, koruyabilmek 
diişüncesidir. Bu hedefe vara· 
bilmek için müracaat edilecek 
tek bir çare varsa, o da: 
Amerikalıların yenileştirilecek 
bir Cemiyeti akvama girme· 

leridir. 
Amerikalılarla birlikte yeni 

bir Cemiyeti akvam kurulduğu 
(Devamı 4 üncü sahi/ ede ) 

isimli bir bahriye zabitinin 
refikası olarak tanıyanlar 
vardır. 

KeP.disi Baltimor "avcılar 
grubu,,na dAhildi. Fakat bü· 
tün avcı~ar hilafına olarak, 
daima avdan ve beygirlerden 

bahsetmezdi. Zekası ve cazi· 

besi herkes tarafından takdir 

edilmişti. Giyinişi ve dürüst 
anlayışile birlikte fevkalade 
iyi dansetmekte oluşu, bil· 

'"alan bir m0mle~ettir. Burada 
insanlar, hayat ve yaşamak 
içın sevinç heyecanları içinde 
çırpınırlar. Bizde olduğu gibi, 
onlar, yese, kendilerini kap· 
tırmazlar- Her günkü yaşayış· 
larında yalnız haricen değil, 
dahilen de, (Optimizmi) te· 
neffüs ederler, istikbali çok 
emın görmekte olmalarına 
rağmen, yegfıne korktukları 
şey de, kalabalık ;,bir meçhu· 
lattan ibaret olan Avrupa'da, 
yapılacak bir deliliktir. 

S"mpson, hfıla günün mevzuu 
o1makta devam etmektedir. 
Dün, kendisi hakkında Ame· 
rikan gazetelerinin yazdıkla· 
r:ndan bazı parçaları naklet· hassa göze çarpmıştı. 
miştık. ikinci kocası Mister Ernest 

Amerika'da miinevverlere 
karşı olan itimat fazlalaşmak
tadır. Sosyal ve siyasal bilgi· 
ler hakiki yüksekliğine çıka

rılmakta olup cahillerin şıma· 
rık gururları yavaş yavaş kay· 
bolmaktadır. Reis Ruzvelt, sos 
yal işlerde tecrübelerle başlar 
iken münevveranı y~nına top· 
lamıştır. Bizzat kendiside yük
sek bir cntelektüPl olan bu 
zat, bilgi ve yüksek kültür iti· 
barile Lütün seleflerinden yük
sektir. Amerika, Avrup ıhlara 
alacağından daha çok vermeğe 
hazırdır. Entelektüeller birliği
nin Boynos Ayres'teki ensti
tüsünde pcn kulüpler kongresi 
münasebetile yapılan müzake
ı elere Avrupa'da ne kadar 
ehemmiyet verildiğini bilmi
yorum. Fakat meşhur tarihçi 
Emil Luduvik bu kongrede 

rılmıştır. O zamanla, vapurda 
infilakının vapurun batmasına 
sebep oldugu da söylenmiş 
idi. 

• 
* * Ramona aid eski kağıdın 

Luzita: yn vapuru faciasile ala
kadar o 1 1 ~u anıaşılınca, Kü
ba' da tahkikata• başlandı. 

Filvaki, Küba' da Luiza tes-
miye edilen bir kadın bulun· 
du. Kocası İspanyol idi; siya
setle fazla iştigali hasabile 
lspanya'dan Kuba'ya firar ve 
iltica mecburiyetinde kalmış 
idi. 

1915 Nisanında bir seyaha· 
ta çıkmış, bundan soora da 
kendisinden hiçbir · haber 
alınmamış idi. Gene siyasi ve 
gizli bir maksad için hareket 
ettiğinden, bir suikaste kur· 
ban gittiğine hükmediyordu. 

Luiza, bunları anlattıktan 

sonra kocasının hususiyetleri· 
ni de şöylece izahat etti: 

- Kocamın asıl ismi giz· 
lidir ve gizli kalacaktır. Ra
ınon ismilc.· buraya gelmiştir. 

37 ya~mda \ t• güçlü kuvvetli 
bir adamdır. 

Kaşının üstiinde derin bir 
yara izi vardı. Kata!onya'da 

Ayni gazett>lerden birkaçına Simpsonla evlenmezden az ı~· 
1 V · hafı· 

daha bakacak olursak, Ame· man evve aşmgton ma . 

rikan efkarı umumiyesinin Ma
dam s:m;"Son'la kral Edvar· 
dm evlenmesine pek taraftar 

görünmüş olduğunu aolıya· 

rnğız. 

Amerıkan ga1cteleri, Kral Ed 
vard ile madam Simpson mü
nctscbc:tind n İngiliz gazetele· 

Madam 
İngiltere'nin eski kralı Ed

vard'ın1 şimdiki unvanile Vind· 
sor dükasının, evlenmek üzere 

Simpson 

' 

tinin niçin bahsetmediğine asa· 
bileşiyor ve bu tedbirin Kral 
tarafından değil de lngiltere 

bir müsademede muhasımla-
rınm siingii darbesile açılmış 
bir yaranın izidir. Gösterdiği
niz k5ğıttaki yazıda kocanın 
yazısına çok benzemektedir. 

Madam Lüiza, kocası hakkın
da bundan başka hiçbir ma· 
lümat vermedi. Bir sürü me· 
raklı gazeteciler Ramon deni· 
len esrarengiz adamın ınace· 
ralarını öğrenmek için Kubaya 
koştular. Fakat nafile. Ramo
nun kansı Lüiza yok oldu, 
gitti. 

* * • 
Kaptan Sginhama gelince, 

bu iri-yan adam bu hadise 
üzerine Medyumların hariku-

lade kuvvete malik olduklarına 
inandı. Ve bundan sonra, 
Medyumlarla alaka merakına 

uğradı. 
Ve Madam Lüiza'yı kaybe-

den gazetecilere: 
- Merak etmeyiniz.. Lüi· 

za'yı ben gene bulurum, Ra· 
mun'un esrarını da size ben 
vereceğimi Yahıız biraz bek
leyrniz!. Dedi. 

• • * 
Kaptan acaba ı c yapacak?. 

Şimdilik bilmiyoruz! 
Bitli 

hükumeti tarafından alındığını 
ileri sürüyorlardı. Güya İngil· 
tere hükümeti, İngiliz gazete· 
lerine bu münasebetten bah· 
setmemeği tavsiye etmiş . 

Nevyork fvning Niyuz ga· 
zetesinin bu hususta yazdığı 
bir makalede hemen bütün 

li, onun meşhur bir Arjantın· 
li diplomatla evlenmesi ihti· 
malinden bahsediyordu. 

Bununla lberaber Madaııt 
Simp5>onun1 günün \.birinde 
bütün dünyayı alakadar edece~ 
bir günün mevzuu hhalioe 
geleceğini kimse tahmin ede· 
memişti. 

İngiliz gazetelerinin yazdı· 1 
ğına göre, Madam Simps~11 

Londra'daki evini kapamaga 
b. ıa.· 

karar vermiştir. Epey ır . 
man için lLondra'ya döofllı-
yecektir. 

Madam Simpson İngilterede 
· et· Kralın tahtından çekilmesı 

rafındaki buhran baş göster· 
diği zaman derhal Fransa'0~11 

Kan şehrine gitmişti. Ora .' 
nasıl vakit geçirdiğini İngil_ı;. 
gazete muhab" 0 ri şöyle bı 
dirmektedir: .. 

Madam Simpson günün b;~ 
tün bir zamanını İngiliz 'ı/C 

kll' merikan mecmualarını o 
Ô 

. ye: 
makla geçirir. ğle vaktı .. 

11 
taktan kalkarak hemen her8'~1 
sadece bir omlet yiy?r. A;k. 
sabah kahvcaltısı yemıyo~, e· 
şam gene az ve hafif bır ~ 

d bır, 
mek yemektedir. Ara .a. r, 
bir bardak viski, soda ıçı~08ı 
Bazr.n yemekte beraber bır 
şarap . oi· 

Tırnaklarına kendisi flldisi 
kür yapıyor, saçlarmı ke0

1 
tı• 

düzeltiyor. Bu itibarla bo tik· 
duğu villadan dışarı hiç çık· 
mağa lüzum dahi görnıefllt 
tedir. . 'ı1'1i 

Hizmetine Gabriyel ısıdır· 
bir ltalyan uşak bakmakta 011 

Bu İtalyan, Madam Sinı~50~111 
oturduğu villanın sahibı ? ri" 
Müsyü ve Madt:.lm Role 
sekiz senelik uşaklarıdır.ıı -------Doktor 

Ali 

\ 
~ 

' ' 
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.......... Sahife 3 ..... (Ulusal Birlik} 18 Birinci kanun 936 

1937 
TÜRK HA VA KURUMU 

Y il başı piyangos 
ADET LiRA 

l Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 ikramiye 500,000 
1 " 200,000 
1 u 150,000 
1 " 100,000 
1 u 70,000 
1 u 60,000 
1 " 50,000 
1 " 30,000 
1 " 20,000 
1 " 15,000 

10 u (10,000) 100,000 
20 .. (5,000) 100,000 
60 " (2,000) 120,000 

100 " (1,000) 100,000 
400 " (500) 200,000 

8000 " (50) 400,000 -8600 2,775,000 
500 Mükafat -9100 

---·~ ~ Milli emlak müdürlüğünden: 
·D 
S95· Reşadiye üçkuyular mevkiinde 70 no.lu tajlı ev 
S93 Ahmet ağa mahallesinin Murabıt çarşısında Abdur-

Lira 
60 

rahman hanında 49/12 no.lu mağaza 150 
'r' ukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
~te onbcş gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 

12-936 pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların milli emlak 
~Udu·· l··ğ·· ·· tl 1493 r u ııne muracaa arı. 

livier ve şü-
~kası Limited 
~J>ur acentası 
tınci:Kordon Rees binası 

tL Tel. .. 2443 
LERMAN LINES LTD. 

'l'HURSO., vapuru 20 ikin
~ t~rinde LONDRA, HULL 
, A.NVERS"ten gelip yük 

~ ra 
~\l tacak .. ve ayni zamanda 
ti t.RPOOL ve GLASKOW 
~ }'Ük alacaktır. 
~ POLO,, vapuru 3 birinci 
~Vnda LONDRA, HULL ve 
~ ERS'ten gelip yük çıka
J~ ve ayni zamanda LON-

.... ~ 1 • ...... _. ~~ • .t• •• : .. ~-... .._"~:": 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı-

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

1 Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTES,, vapuru 10 bi

rinci kanunda gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

" BACCHUS ,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci ka-
nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. -
SVENSKA ORIENT LINES 

"SMALAND., motörü 10 
birinci kanunda ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA,, motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
kanunda ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16 
birinci kanunda MAL TA, 
MARSILYA ve CEZAIR'e ha
reket._, edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyct kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

Tele fon: 2004/2005/2663 

ı. ve HULL için yük a1a
"'{tı t. 

-DRAGO,, vapuru 1 O birin
~anunda LIVERPOOL ve 
~ E:NSEA' dan gelip yük çı
ilcaktır. 

Sıhhat Bahkya v ı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

~p GENERAL STIM 
Hamdi üzhet Çançar 

, 
11 

.l-IILOMEL,, vapuru 18 
cı.teşrinde gelip LONDRA 

~ " .. k 
Sıhhat Eczanesi 

~ J~ alacaktır. 
~ı·krıh ve navlunlardaki deği

ilı lerden mes'uliyet kabul 
lllez .• 

Baş Jurak. Büyük Salepçioğlu hanı 
Ui • karşısında . -

liınir lthalit Gümrüğ .. 
td· Kapların Kıymet Sıklet 

Ü l
0

·ğ··n 

~ 1 Nevi Marka No. Lira Kilo G. 
l S. K.F.C. 620-1/6 494 769 500 

S. 1. N. 3372 240 58 800 
M. B. 

S. W. 1. Y. 73180 25 265 650 

Tcsbit No. 
Eşyanın cinsi 

Oturtma~·terazi 
M. M. 200 g. yu-

428 

karı yün mensucat 448 
Leke çıkartmağa 

ve maden temizleme 
ğe mahsus-müstahzar 447 

Sağ S. P. 3/12 20 318 Sade 1spanyulet 557 
demiri. 

Ç, ,, ,, 20 49 500 Tabii çiğ kahve 402 
Ç, " " 30 60 il " il 422 

Satış günleri 
23/12/936 Cuma 

26/12/935 Çar· 
şamba. 

y 1521 450 Yekun 
~ t\ıkarıda yazılı eşyalar 23, 26/12/936 günlerine rastlıyan cuma ve çarşamba gününde.saat 
'~kaçık artırma suretile birinci kalem doğrudan doğruya hariç memlekete 2,3,4,5,6 mcı 

ıl alern de dahile satılmadığı taktirde ayni günde de hariç memlekete götürülmek üzere 
~t&ğından İşine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları. 1453 

N. V. 
W. F. • an 

Der Zee 
& c. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SAMOS" vapuru 7 birinci 

kanunda beklenilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXCELLO,, vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH., vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVJE,, vapuru 5 ilk 
kanunda bt!kleniyor, NEY -
YORK İçin yük alacaktır. 

EXMOOR" vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yükliyeccktir. 

PİRE AKTARMAStSERI 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'den 
BOSTON w NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR.. vapuru 18 
birinci kanunda PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSUNJE 

OSLO 
"BOSTON,, vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor, ISKEN
DERIYE, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yiikliyecektir. ---SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

-
zm·r v··n e c 

• • 
• 1 n 

Halkapınar k maş abrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sa vl 

z 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulfıtı tercih ediniz 

• 
1 1 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

s c 
Sirke ti 

.t 

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

. 22 1 ve 3 67 

TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olarak BELGRAD, 

NOVISAD , BUDAPESTE , 

BRA TISLA VA VIY ANA ve 

LINZ için yi.ik alacaktır. 

"Vapurların isimlt:ri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-

BUC. \REST şilmez." 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 "DUROSTOR,, vapuru 23 Birinci Kordon, telefon 

ilk kinunda bekleniyor, Kô._s_-~~~~~N~o~-~2~0~0~22~0~08Ll~~~~~~~~~~I 

' ' ~ 
----N-

, 

o JI ıu ııo' 
\ 

( 

iirJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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(Ulusal Birlik) 

lar aBodis
ışlar oldu 
tepelenmiş ve kıs

................... ar:-.ıarak vkif 1 nmuştu 
Bombay 18 (Radyo)- Müslümanlarla Bodisler arasında yeniden kanlı müsademeler olmuştur. Müslümanlar, tekrar camilere 

taarruz eden Bodislcr üzerine baltalarla hücum etmişler ve bunların mühim bir kısmını tepelemişlerdir. Hükumet, Bodislerin 
camılere taarruz etmelerini ağır bir suç telakki etmiş ve mütecavizleri abloka altına alarak hepsini tevkif eylemiştir. 

Hindistanda tekerrür eden bu hadiseler, alakadar mahafilce endişe tevlit etmekten hali kalmamaktadır. 

as 
paris, 18 (Radyo) Buğ· 

day piyasası, Amerika' da haylı 
yükselmiştir. Şikago'da yüzde 

yirmi beş bir tereffü kaydedil· 
miştir. 

Belcika icin birinci 
• :t 

düşman imiş 
Brüksel, 18 ( Radyo ) 

Belçika parlamento reisi, yaz
mış olduğu bir makalede, ko

münizmi Belçika için birinci 
derecede düşman ilan eyle· 
miştir. 

Sulh kom ·ıesinin 
bir kararı 

Londı a 18 (Radyo) - İngil
tere Sulh komitesi, muhtelif 
devletler arasında alınmış olan 
iktisadi bazı tedbirlerin kal· 
dınlması lehindeki kararnameyi 
kabul eylemiştir. 

e 
Çamaltı tuzlasınrlaki ınce 

tıızu sofra fabrikası mun-
tazam bir şekilde ça· 
lıştığı ve mühim miktarda 
sofra tuzu imal ettiği için ikin
ci kanun başlangıcından iti
baren bu f abrikanm istihsal 
ettiği sofra tuzları piyasa'ya 
çıkarılacaktır. Tuzla'daki ma-

kınc ve sairenin işletilmesi 
için lzmir elektirik şirketi fab· 
rikasından Tuzla'ya cereyan 
verilmesi hakkında bir tasav
vur vardı. Bundan vaz geçil
miştir. Tuzla'da büyük bir 
santral tesis edilecektir. inhi
sarlar ve Gümrük Vekaleti 
keyfiyeti kabul etmiştir. Bu 
sene yapılacak mühim inşaat-
tan biri de Tuzla'da dört ki
lometre uzunluğundaki mükem· 
mel bir rıhtımdır. Rıhtımın 
inşaatı gelecek yıl bitecektir. 
(Tuz şehri) modern yep·yeni 
bir şehir olmuştur. 

Yeni tuz kanunu mucibince 
Tuzla civarındaki köylülere 
Tuzla'ya müracaatları takdirin· 
de kilosu üç kuruştan tuz sa
tılacaktır. Bu suretle köylüler, 
tuz ihtiyaçlarını kolay ve ucuz· 
ca temin edeceklerdir. 

1 
., ............ ll şı şiddet • a

Cenevre, 18 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi paktın 1sl5-
hı hakkında müzakerede bu· . 
lunmak üzere dün, yirmi sekiz 
azadan mÜrt:"kkep bir komite 
toplanmıştır. Ptıktın 11 inci ve 
16 ıncı maddeleri baştan başa 
ıadil edilecek ve bundan sonra 
mütecavız aleyhine şiddetli 

kayıtlar konacaktır. 

Fransız delegesi M. Pol 
Bonkur; mütecavize karşı alı

nacak zecri tedbirlerin, tama· 

. . 

r, ısır de 
edi ecek 
men umumi olmasını teklif 
etmiştir. 

Komite, geç vakte kadar 
müzakerelerine devam eyle· 
miştir. 

Ceneı\re, 18 ( Radyo ) -
28 ler komitesi, müzakerele
rini ikinci kanun toplantısına 
talik eylemiştir. 

Söylendiğine göre, ikincı 
kanun içtimaında Mısır hükü· 
meti de ruluslar sosyetesine 
kabul edilecektir. 

p ---------
•tıer ve general Göring 

b ·rer söylev verdiler 
Bcrlin 18 (Radyo) - A!man Nasyonal Sosyalistleri, umumi 

bir toplantı yapmışlar ve dört senelik plan etrafında müzake· 
rel~rde bulunmuşlaıdır. M. Hitler ve general Göring bu ıneli
ele etrafında birer söylev vermişlerdir. 

-~~~--...;·--·~ ~~ ... --~-----
Anlaşma 1 Göçmenler 

Müzakereleri ne za.1 Muntazaman iskan 
man bitecekmiş fediliyor 
Londra 18 (Radyo)- lngil- Torbalı, (Hususi) - Kaza· 

tere ile ltalya arasında devam mıza yerleştirilen göçmenlerin 
eden anlaşma müzakerelerinin Cl)ÜStahsil vaı.iyete gelebilmc-
miladı İsa yortusundan cv\•el leri için boş olan Milli Emlak 
bitmiyeceği söyleniyor. tarlalarının tevziine başlanmış

" s z g 
Çeşme, (Hususi) - Eritre 

harabelerinden çalınan antiki
telerin Kültür işyarlığınca tah· 
kikatına başlanmıştır. Bu mü· 
him hadisenin aydınlanması 

için kaymakamlıkça da ayrıca 
tahkikat yapılmaktadır. Bu yıl 
burada hafriyat yapılması ve 
eserlerin lzmir müzesine nakli 

için bazı teşebbüslere girişil
miştir. 

Parti ilçeyön kurul kongresi, 
kültür, gümrük inhisar işyarla
rının ve belediye reisi ve hü
kumet mümessilinin iştirakile 

12-12-936 günü toplanmış ve 
yeni sene bütçesini müzakere 
ve kabul ederek yeni idare 
heyetini seçmiştir. Yeni idare 
heyetine muvaffakıyetler di
leriz. 

Adana felaketzedelerine yar· 

tır. ilk posta olarak Arslanlar 
köyüne yerleştirilen (50) ha
neye Arslanlar kurulu ve Ak-
gedik mevkilerinden aı azi ve· 
rilmiş ve bunların bir kısmı 
tarlalarını sürmeğe ve ekmeğe 
başlamışlardır. Tevzi işinde 

çalışan memurlar bir gün bay· 

ram tatili yaptıktan sonra 
Arslanlar köyü altında bulu
nan Yenisazlık ve Şehitler 

mevkiindeki Milli Emlak 
yerlerinden Şehitler ve Taşkes· 
ki köyüne yerleştirilen göçmen· 
leri n yerleri verilecektir. Göç· 
men hayvanlarının yiyecekleri 
için mikdarı kafi saman mü· 
bayea edilmiştir. Kendi iaşe
lerine yardım olmak üzere de 
bir mikdar para da dağıtıl· 
mıştır. 

dım olmak üzere ilçemiz mer
kez Namık Kemal ve Onalh 
Eylfıl okulları talebesi arala· 
rında topladıkları 18 lira 89 
kuruşu Adana felaketzedeleri 
hesabına ilçe Kızılay ~ubeıine 
yııtırmışlardır. 

M. Lebrun 
Romanya hari-

• 
cıye nazırı şe-

ref ine ziyafet 
verdi 

Paris, 18 ( Radyo ) - Ro
manya hariciy~ nazırı M. An· 
tonesko, ikinci defa olarak 
Fransa hariciye nazırı M. 
İvon Delbos ile dün konuş· 
muşturr. Bundan sonra, reisi
cumhur M. Lebrun tarafından 
şerefine verilen ziyafette hazır 
bulunmuştur. Bu ziyafette, 
parlamc .to ve ayan meclisleri 
reislerile başbakan M. Leon 
Blum ile hariciye nazırı M. 
lvon Delbos vesair bazı mü· 
him şahsiyetler hazır idiler. __ _.. __ _ 

Amerika, Avrupayı 
harpten kurtara

cak mı? 
f Baştaraf ı 2 inci sahi/ede J 
gündür, ki sulh kurtarılmış 
olacaktır. Emil Ludviğin ileri 
sürdüğü bu fikirleri ben de 
çok muvafık bulmaktayım. Ve 
Ludvik devam ederek, Ruz· 
velt gibi Amerikalıların bir 
reisi varken, dünyanın tehlike· 
!erde korunabilmesi daha ko· 
lay olabilecektir. Maamafih, 
Ruzvelt'in, kendi memleke
tinde efkarı umumiyenin ekse· 
riyetini arkasında görmesi icap 
eder ki, üunun için de, Av· 
rupa'nm büyük alim veya 
yazıcılarından yirmi kişiyi 
Amerika'ya göndererek Avru· 
palıların müdafaa edilmesi için, 
efkarı umumiye Öflünde konfe· 
ranslar verdirmeli ve "Ameri
kalılar, dünyayı tehlikeden 
kurtarmak sizin elinizdedir, , 
dakika fevt etmeden yardıma 
koşunuz" diye imdat isteme
lidir. 

Emil Ludviğin entelektüel· 
ler enstitiisünde ileri sürdüğü 
bu fikirler ittifakla kabul olu· 
narak Cenevreye, alakadar 
millf!tlerin nazarı dikkatleri 
celbedilmek üzere, bir mektup 
gönderildi. Amerikada hakim 
olan fikir şudur: 

Amerika - Avrupaya yar· 
dım etmek arzusundadır ve 
Avrupa kurtarılabilecekse, 
kurtarmağa çalışacaktır. Fakat 
Amerika, Cemiyeti Akvam 
büsbütün muattal bir hale 
hale geldikten sonra, bir har
be sürüklenmek istememekte· 
dir. Çünkü Avrupadan, ehem· 
miyeti hudutsuz olan mühim 
bir~eye rağmen dünyayı iyi 
görmek istiyen insanlar bile 
yakında Avrupanın korkulu 
hadiselerle karşılaşacağını a-ö· 
recıklerdir. Binaenaleyh, be· 

18 Birinci kanun ~26 
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Tahir, bu·verdiğin haber doğru ise 
hiç durma, oğlum Muhtar için, 

kefen hazırla! Dedi. 
Paşam .. Frosininin sev· 

gilisi bize yabancı bir kimse 
değildir, Muhtar paşadır! 

Şu anda bir yıldırım, hem 
de Tepedelenlinin tam beyni· 
ne düşse bu kadar mühim 
bir teessür husule getiremiyc· 
cekti. Tepedelenli zaten ihti
yar bir adamdı; birden irğil
di, şuurunu kaybeder gibi 
oldu ve arkasını sedirin yu· 
muşak yastıklnrınn dayamak 
mecburiyetini hissetti. Fakat 
kendisini çabuk topladı, Ali 
paşanın en bilylik meziyeti, 
hadiselerin ehemmiyeti büyük· 
lüğü nisbetinde kendisine ha· 
kim olabilmesi idi. 

Tepedelen\i gözlerinden 
ateşler saçarak: 

- Tahir, bu verdiğin ha
ber eğer doğru ise, hiç dur· 
ma, Muhtar için, oğlum için 
kefen hazırlat Dedi. 

Ali paşayı bu kadar hain, 
bu kadar vahşi olarak Tahir 
bile heuüz görmemişti. Ali 

Manisa'da 
Elektrik işi de 

halledildi 
Manisa' da senelerden beri 

bozuk~ bir halde olan elektrik 
i~i düzeliyor. 

ilbay Lütfü Kırdar'ın yüksek 
himmetlerile Manisa' mızda bu 
ihtiyacı tatmin edebilmek için 
hususi idare ile belediye müş· 
terek hareket ederek bir birJik 
vücuda getirmektedirler. 

Nizamnamesi hazırlanan bu 
birlik en kısa bir zamanda 
işe başlayacak ve şehri saba· 
ha kadar devam edecek par· 
lale bir ışığa kavuşturacaktır. 

Tasarruf haftası 
Yerli malı ve arttırma haf· 

tasının açılması Manisa' da bü
yük törerle yapılmıştır. 

Haf tanın birinci ve ikinci 
geceleri Halkevinde gösterit 

kolu tarafından "Tırtıllar 11 piyesi 
temsil edilmiştir. 

Gençlerimiz temsillerde çok 
muvaffak oldular. 

Manisa' da eski ve yeni bir 
çÖk kıymetli eserleri bir araya 
toplayan kütüphaneler vardır. 
Fakat bunlar hem semt, hem 
de biHa itibaJile bugünün kü
tüph nesi of amıyacak durum
d ıdırlar. 

Memlekette okuma ihtlyzıı;
lar:nı tatmin etmek ve rniita
I ca zevkini artırmnk cHişlincc
sile şehrin merkr.zindc yrni 
ve güzel bir kütüphane binası 
kurmak kararı verilmiştir. Bu 
işle meşgul olmak üzere bir 
heyet teşekkül etmiş ve ışc 
başlamıştır. 

Pek yakında Manisa kütüp· 
hanesi; okuyucularına kıymetli 
eserleri güzel salonlarında 

zevkle okuma fırsat ve imka· 
nını verecektir. 

şeriyeti kurlarmak istiyorsak 
ilk sözü Amerikalıların söyli· 
yeceği yeni bir cemiyeti ak
vam kurmağa çalışmalıyız. 
Aksi takdirde, zavallı Avrupa 
bu defa temelinden ve bUl
Lütün yok olmaia mahkum
dur. 

paşanın çocuklarına düşkün· 
lüğü çok büyük ve meşhurdu. 
Çocuklarından birisinin küçük 
hastalığında bile bir çocuk 
gibi dövünür ve ağlardı. Fa· 
kat.. Şehvani ihtirasları kar· 
şısında, en sevdiği ve herke· 
sin sevdiği güzel, nazik ve 
terbiyeli, yetişkin olan kefen 
hazır1anmas1nı emretmekte 
zerrece tereddud gösterme· 
mişti. Tahir, bu vahşet ve 

dehşet karşlsında titremekten 
kendini alamadi. 

- Vezirim, iraden başım 
üstün el 

Fakat henüz kat'i surette 
emin değilim; mes'elcnin fer· 
kaladeliği karş1sında, yn~ın 

Allahın huzurunda yüzümün 
kara çıkmamasını tem ·n 
~arttır . 

Bu haberi bana emin adaın· 
larından Maksud getirdi.Mıık· 
sud en nihayet fani bir i~· 
sandır. Aldanmış olabilir. Bır 
de ben emin olmalıyım! 

( Arkası var)__.,.,. 

Torbah inhisarlar daire· 
sinde hırsızhk 

Torbalı, (Hususi) - Paışr 
gunü kazamız inhisarlar dıı: 
iresi tütün ambarından dokı.ıt 
kilo tütün çalınmıştr. Cu1118r 
tesi günü akşam üstü tütiill 
ambarı kapanırken inhisar "e 

t8' ambar memurları depoyu . 
·sı dad ederek idare bekçı 

Mehmed'e teslim etmişlerdir. 
Ertesi pazar günü öğleye doğ· 
ru bekçi Mehmed inhisarlar 

d o· memuruna ve zabıtaya ep 
ve nun kapısının açıldığını . 

içeriden tütün çalındığını ~~
ber verince zabıta derhal ta 
kikata el koymuş ve yapılt1 11• 
inceleme sonunda bu hırsıı 
lığın hariçten olmayıp geııe 

ve 
bekçi tarafından yapıldığı ~i· 
sırf zabıtayı işkal için kapı ~ 
lidini kırarak soyguncu~ı.ı cı 
haberi verdiği anlaşıldığıncH\, 

d·ı re> Mehmed derhal tevkif e ı e 
adliyeye teslim edilmiştir. 

• • • • tii• 
Torbalı mıntakasındakı f3ı.J 

tün1er tamamen satılmıştır. ç 
miktar· 800 bin kiloyu S'~,,. 

•'ttJı• 
mektedir. lyı fiatlerle. t~defl 
lerini satan köylüler şınıd~ Ş' 
yeni yıl için hazırlıklara 8 

lamaktadır. 

--~a • • • -•--
Tay yare Yılbaşı 

Piyangosu ı11 
1937 Büyük ikramiye yarı 

milyon liradır. ·rııl•~ 
Ayrıca 400, 100 bin lı fJİfl 

mükafat ile 200, 150, ıoo de 
liralık büyük ikramiyeler 
vardır. Oi' 

Biletler f zmir Piyangobııri· 
rektörlüğü gişesinde ve 

1 ştıt'· lerde satılmıya baş amı .. izle 
Y . . tııhıfl 
enı seneye yenı ttıf• 

. k . . b b. fırSD . 
gırme ıçın u ır fjşİ'ı 

Şimdiye kadar binler~c 
0
go>ll 

zengin eden bu pı) 8 

iştirak ediniz. 10 ,•' 
Btlet fialleı i : 2,5, 5, 

ratiır. 


