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Şinıdi de bize· ittifali telilif ediyorlar! 

Başbakanımız. Hariciye 
. ltanbul, 13 (Hususi) - Pa

rıs gazeteleri, Fransa'nın hii· 
kumetimize yeni, daha geniş 
ve müsaid tekl!fler yapacağını 
ve hatta bir Türk - Fransız 
paktı için müracaatta bulu· 
nacağını yazıyorlar. 

Başbakan M. Leon Blumun 
iazetesi, Fransa'nın, sancak 

mes' elesi için şimdiye kadar 

takip ettiği siyasayı değiştire
ceğini ve her şeye rağmen 
Türkiye ile dost kalmak iste· 
diiini yazıyor. 

Antakya 12 (Hususi) - Ha

la mevkuf bulunan Türk'lerin 
ailele · ··k rı yu sek makamata mü-

- C&:a ' 

Acıklı bir 
ölüm 

Kamutay ikinci re
ı · •AT 
ısıı~uriConker öldül 

Merhum Nuri Conker 
Ankara 13 (Hususi) _ 

Kamutay ikinci reis vekili 
Gaziantep saylavı Nuri Con
ker, dün Anjin de puatrin
den ölmüştür. Merhumun 
cenazesi, bugün merasimle 
kaldırılacaktır. 

Merhum, Büyük Şefimi
zin mektep arkadaşı ve çok 
temiz bir inkilapcı idi. 
Ölümü büyük teessür uyan-
dırmıştır. 1 ---

flekilimizle konUŞUfJOT 
racaat ederek, bunların ser· 
best bırakılmalarını istemiş· 
lerdir. 

Paris, 12 (Radyo) - An· 
takya' daki Türk'ler göğüsle-

rinde Türk bayrağını göste
ren rozetler olduğu halde bü
yük bir r.ümayiş yapmışlardır. 
Nümayişe iştirak edenler, (Ya
şasın Türkiye cumhuriyeti) di-
ye bağırmışlardır. 

Metaksas 
Yugoslavya sef irile 

ne konuştu? 

ler hakkındaki raporlarını sos· 
yeteye göndermişlerdir. 

Uluslar sosyetesi umumi ka
tipliği müşahitlerin raporunu 
f Devamı 4 üncü sahifede/ 

Amerika çapulcuları bir 
milyarder öldürdüler 

Bütün zabıta kuvvetleri, katil
leri bulmak için seferber edildi 

Piya~go r 
Keşider.in ar- ·· 
kası dün bitti 

İstanbul, 13 ( Hususi ) -
Tayyare piyangosunun kalan 
numaraları dün çekilmiştir. 

kazananları !bildiriyorum: 

27938 numara 
45 bin lira 

26247 numara 
12 bin lira 

M. Ruzvelt ile kızı 
· Vaşington 13 (Radyo ) -

Milyarder Vaçon, Gansterler 
tarafından öldürülmüştür.Cum· 

hur reisi M. Ruzvelt, bu ha· 
disenin, Amerikayı baştan 
başa alakadar ettiğini ve ka
tilerin tutulmcısı için bütün 
Amerika zabıtasının seferber 

edildiğini söylemiştir. 
Söylendiğine röre, bundan 

sonra Gansterlerin takibi için 
Amerika'da esaslı tedbirler 

alınmış ve halkın bu hususta 

sureti katiyede ıabıtaya · yar• 
dım etmesi temin edilmiştir. 

13847 numara Milisler Madridin şarkın· 
İstanbul, 12 ( Hususi ) - • 

Sancak mes' elesi hakkında, 
Fransız hükilmetile Paris'te 

28J~66;~~~ara da bazı'yerleri geri aldilar 
----~--.... ~·--------------

3 bin 
2355 

lira 
270 

(Bil ha o) şehrinde bir ikilik 
yeniden başlıyacak olan müza
kereleri idare için, Hariciye 
Vekilimiz Rüşdü Aras'ın bu
günlerde Fransa'ya gitmesi 
mukarrerdir. 

lstanbul, 12 (Hususi) -
Fransa'nın daha geniş ve mü
said tekliflerde bulunacağını 

ve Türk - Fransız paktı akdi 
teklif edileceğini Fransız ga· 
zeteleri yazmaktadırlar. 

M. Leon Blum'un gazetesi 
olan Pafüler, Fransa'nın San
cak mes'elesi hakkında bugüne 
kadar takibettiği siyaseti de
ğiştirerek daha müsaid bir 
şekilde tetkik edeceğini ve 
herşeye rağmen Fransa'nın 
Türkiye ile dost kalmak iste
diğini yazıyor. 

Roma, 12 (Radyo) - Ka
hire' den bildiriliyor: Suriye' de 
büyük bir asabiyet ve heye
can hüküm sürmektedir. Bu 
heyecanın Suriye'nin diğer şe
hirlerinde de aksi tesirlerin· 
den korkulmaktadır. 

Beyrut'tan bildirildiğine gö
re vaziyet çok naziktir. 

Roma, 12 (Radyo) - An
kara' dan alınan haberlere göre, 

Türkiye hi.ikumeti Sancak mes
elesinde lngiltere'nin tavassu
tunu istediği hakkındaki şayi
aları şiddetle tekzip etmek· 
tedir. 

Roma, 12 (Radyo) - Ulus· 
lar sosyetesi müşahidlerinin 
Reyhan'a geldikleri zaman 
kanlı hadiseler olmuştu. Bu 
hadiseler yüzünden dolayı do
ğan husumet ve asabiyet d .. 
vam etmektedir. 

numaralar bin lıra kazandılar. 

f Devamı 4 üncü sahifede J_ 
konuşmuştur. Bu konuşmalara 
ehemmiyet verilmektedir. 

General Metaksas, sefirin 
azimetinden sonra kabineyi 

General Metaksas toplamış ve uzun müddet ko· 
Atina, 13 (Radyo) - Yu- nuşmuştur. Bu toplantıda, de-

goslavya sefiri M. Hristiç, dün niz kaçakçılığıla mücadele edil· 
başbakan general Metaksas'ı mesi meselesi de a-örüşül-
ziyaret etmiş ve uzun müddet müştür. 

--~---------~·~·1~-------------

Rusyanın,müşterek hare 
ket teklifi cevabsız kaldı 
Fransanın da, ayni şekilde bir 
teklifte bulunduğu söyleniyor 

M. Eden Rus rica/ile bir arada 
Londra, 13 ( Radyo ) - rek bir hareket yapılmasını 

Sovyet Rusya'nın bura sefiri, teklif etmiş ise de M. Eden, 

dün lngilt~re . hariciye ~azın sefirin bu teklifine hiçbir ce· 
Lord Edem zıyaret etmış ve 
posta vapurlarını gelişi güzel 
durduran general F rankonun 

harp ıemilerine kartı müıte· 

vap vermemiştir. 

Fransa'nın da böyle 

teklif yaptıA"ı söyleniyor. 
bir 

baş göstermiş, çok kanlı 
çarpışmalar olmuştur 

Madrid'de harap olmuş bir cadde 
Paris 13 (Radyo) - Milis 

kuvvetleri, dün sabah Madri
din şarkında Alman kuvvet
lerine karşı mütekabıl bir hü
cum yapmışlar ve Kroni yo· 
!unun her iki yanından bazı 
yerler istirdad eylemişlerdir. 

İhtilalciler, yolları temizle
mek için dün harekatta bu
lunmamışlardır. 

Bilbao'dan gelen haberlere 
göre, mezkur şehirde bir iki
lik baş göstermiş ve kanlı 

arbedeler olmuştur. 

Madrid hükumeti dahiliye 
nazın lgrale Çivpiryeno Va
lans'tan Tayyare ile Bilhao· 
ye gelmiş ise de arbedelere 
mani olamamıştır. 

Valanstan gelen son haber
lere ıöre, Madrid' deki halkın 

şehirden uzaklaştırılması ka
rarlaştırılmıştır. Barselon hü· 
kumeti; halkın nakli için 
Madrid'e iki yüz otokar gön· 
dermiştir. 

Tetuvan, 13 (Radyo) - lı
panyanın Fas fevkalade ko
miseri miralay Bervedor, F ran
sız konsolosuna verdiği ser· 
best. mürur tezkeresile Meli· 
ladan Geta'ya kadar giderek, 
bu havalide Alman kuvvetleri 
bulunup bulunmadığını tahkik 
etmesini rica eylemiştir. 

Paris 13 (Radyo) - Esir· 
lerin mübadelesi hakkında 
Bilbaodan Burgosa gönderi· 
len murahhaslar, bir netice 
elde edememişlerdir. Bu mü· 
nasebetle Bilbao murahhasları 
( Dewunı 4 üncü salıi/ed•) 



(Ulusal Birlik) 
--.....::;;.....----------------------------------------~-----------------------------------~------------------------------

~lf~ Madam .Maryon Klod, 937 sene-
sinde neler olacağını anlatıyor 

Zabıta Romanı: 

Sağ iken gömülen ~~~----..-+·~-------~~~-
.. -9- .. Fransa' nın en kuvvetli müneccimi olan bu ka· 

- Pek ıüzel, emrmıze mu- oradayım. Şimdi evin anahtar-
tiim. larını alınız, bu, dışarı kapının 

- iyisi de odur . anahtarıdır. Bu, içeri kapının 
dın, fikirlerini en son olarak neşretti •• 

Karter yerinden kalk2rak, ce- kilididir. Kapıyı içeriden gü
binden iki tane kelepçe çıka: zelce anahtarlaymız, emin olu
rıp dedi ki : nuz ki kimse sizi tacize cesa-

Yeni yılın ilk haftasını bitir· Jememek gayesile mi herkesten 
dik. Henüz önümüzde 51 .sonra kalmağı tercih etti? 
hafta var. Onun için, 1937 Söylediklerini bakılırsa Ma-
senesinin nasıl geçeceği hak· .dam Marion herkesten ayrıl-

Kroser, her ne kadar arzu ret etmez . kında nıütalea yürütenlerin :mak istemiştir. Yeni sene 
etmiyorsam da vazife beni mec Anahtarları teslim ettikten 
bur ediyor ki'?!l senin kollarını sonra haneden çıkarak yola 
bu aletlerle bağlıyayım ki bu· doğruldu, Karter dahi Kroseri 
rayı teftiş edeceğim zaman takip edip bu sözleri işitti. 

daha arkası alınmadı. hakkında, kendisinden evvel 
Fakat, bugün elimizde hu· söylenenlere hiç benzemiyen 

lunan bir Fransız gazetesinde tahminlerde bulunuyor. 
yeni sene hakkında tahmin- Dinliyelim: 

sen, beni iz'aç etmiyesin. - Karter, şayet sen Midavsı lerde bulunan kadın, Fransa- "Şubat, marta kadar iktısa-
Kroser ise bu ahvale medhu· burada bulacak olursan, sakın nın bu hususta en salahiyettar di buhran devam edecek. 

pne bakarak kemali taaccüp salıverme, bilmiş ol ki onun saydığı bir müneccimdir. Söy- Bundan sonra kısa bir müd-
ve hayretle dedi ki : bankadan ihtilas etmiş olduğu lediklerinin tecrübe ile sab;t det için geçecektir. Fakat 
Allahını seversen Karter, bu 55 bin doları aramızda taksim olduğunu anlatırlar. haziranla ilkteşrin arasında 

derece benimle latife etme, edeceğiz. Öyle değil mi? Bu yüzden Madam Marion tekrar vaziyet bozulacak. Sede 
benım ellerimi bağlamağa se- Karter, Kroserin şu müsteh- Claude ( Maryon Klod ) un sonu tekrar müjde vermekte· 
nin ne hakkın var? ziyane söylenen sözlerine muğ- fikirlerini en sona saklamasına dir. 1937 senesinin ilkkanu-

Karter imirane 
dedi ki ; 

bir surette ber oldu ise de ona cevap büyük bir ehemmiyet veriliyor. nunda buhran kalmıyacak ve 

Evet, madem ki ben memu· 
rum, bunu yapmak hakkımdır 
taret sizin itirazınız varsa ya· 
nn poliı dairesine gider, mes
eleyi ihbar edip beni tevkif 
ottirobilirsiniı:. Kroıer kendi 
aczini anlayıp, bu felaketten 
nasıl kurtulacajını düşünerek 
dedi ki; 

- Güzel, ben bu pek garip 
ve tuhaf olan sizin emrinize 
itaat ederim. burayı teftişe 
müaudc ederim, lakin emin 
olunuz ki maksadınıza nail 
olamıyacaksmıı, zira aradığı· 
nız burada yoktur • 
- Çok söyleme, ellerini uzat 

aoora bqka ıünc muamelede 
bulunacajım • 

-: Miiaade ediniz Karter, 

ben hanemi teftiıe size sala· 

biyel veririm, eğer benden 

tiiphe ediyorsanız ıimdi bura· 

dan çıkar ıiderim, siz söyle

medikçe bir daha kat'iyen bu· 

raya ayak basmam. 

- Karter evvelce Kroscrin 

bu sözünde tereddüt ederek 

haneden fitmesini iıtemedise 

de ıonra d~ündü, ll'ademki 

Kroaer silibıız olarak haneden 

cıkacaktır o halde zaran yok, 

binaenaleyh Krosere dedi ki: 

vermiyerek, kaşlarını çatıp, 
hemen onu yakalayıp, tevkif 
etmesini derhatır ettise de ona 
müsaade vererek gitmesine 
söz verdiğinden dolayı ilişme
di, lakin sonra çok pişiman 

oldu. 
- Kroser, bahçe kapışın-

Fakat, acaba bu kadın mü- işler düzelecek. Fakat, harp-
neccim ötekilerin söyledikle- ten evvelki halimiz bulmak 
rinden fikir almak için mi, için beş sene daha beklemek 
yoksa bilakis onların söyledik· lazım. Yani ancak 1942 sene-
lerine benziyecek birşey söy- sinde bolluğa kavuşacağız. 

~~~~~--... --·~···------~~~~~ 
Fransa'da kiyotine vuru-

dan dışarı çıkar çıkmaz, Niko· lan en ku•• çu•• k kat•ıı 
la Karter derhal kapıyı güzelce 

kilitledi. içeri kapıyı dahi anah- s· . 18 d •. .., • 16 - d .k. 
tarladıktan sonra her tarafı ırı ıgerı yaşın a 1 1 ço-
ıüzelce iÖzden geçirip kimse· j k 4 k• • • l •• ıd •• •• J 
nin haneye a-iremiycceğini kat'i cu ' ışıyı nası o urmuş er 
ıurette tayin etti. Sonra bütün Fransa'da kimse Valensole j iki kavga vak'asından başka 
elektrik lambalarını yakarak c1"nay,..tı"nı· unutmamıştır. orta a h" b" h~d. k . . . . . . . . y ıç ır a ıse çı armış 

hanenın ıçcrısını tenvır ettığı Bu cinayet, zaman geçmek- değildir. Yalnız Ughetto şim-
ıibi teftişe başlamazdan evvel le unutulmıyor. Bilakis efsa- di f"h b" h t k . k d. se ı ır aya yaşama -
aynanın karşısına geçıp en ı nevi bir mahiyet alıyor ve tadır. 
ıimasına, kıyaf<:tine, e~damma bilmiyenler öğreniyor. Bir ... gün yeni bir arkadaş 
bakıp m6tefekkırane bır tarzla Ha"dı"se bundan sekiz sene -d. d"ğ· - "'7.'" ··1 .. - --B-M_h __ 
d d' k" • e ın ı ı goru uyor. u, uc a 
eAı bı : K b . '7.l l evvel olmuştu. Cani 18 yaşın· isminde ve 16 yaşında bir 

ca a roser, em 12S 1 a da ve Ughetto isminde bir k F k 
d k k d d h ·ı k"' çocu tur. a at, ötekinin belki e ece a ar essas, ı e ar, k K d · ld 

mahir midir? Eğer o kadar çocu tu. en isim evve en daha müthiş bir eşidir. Aslen 

meharetini bilseydim, onu ser- tanıyanlardan biri onu şöyle Polonya'lı olani ve bu Fransız 
best bırakmazdım, evet ma- anlatıyordu: şehrine çalışmak için gelen 

- Bir müddet yanımda dem ki elimde kanuni bir de· çocuk daima Ughetto ile be-
lilim yoktur, o halde onu ben çoban olarak çalışb. Çok raber yaşamaktadır. 
tevkif edemezdim. Ellerine de [geçmc:._d!:.._Ahlaksız - bir çocuk Mucha ile Ughetto bütün 

kelepçe vuramazdım, lakin ta· olduğunu anladım. Bir gün hilekarlıklarmı beraber yaptık
biidir ki onun ellerini, ayak- koyunları yüzüstü bırakmış ve ları için birbirlerini de terkede

larını bağlayıp karşımda şu bara git.nişti. Bunun üzerine, miyecek bir vaziyettedirler. Fa

sandalyanın üzerinde oturtmak akşam kendisini karşıma al- kat, Mucha ötekinden daha azılı 
dım. Nasihat etmek istedim. daha ıüzcldi, beni şüpheye 

düşüren Kroserin burıdan 

çıktığı zaman mütebessimane 

Fakat beni öyle-serCbi;-·-s~
retle karşıladı ki _ kızdım ve 

çıkmıştır. Hergün ondan para 
istiyor. Ughetto; 

- Yok! dediği zaman o 

- Beiı yoktur, gidebilirsiniz 

Sizin ciddiyetinizi, faaliyeti
niıi müşahede··· ettikten sonra ertesi sabahtan itibaren vazimüstehıiyane söylemiş olduğu 

fesine nihayet verdiğimi söy
hiçbir vakit mümanaat etmem, sözlerdir. Karter bunları söy- ledim. 

iıtediiiniz ıibi burayı teftiş }edikten sonra dedi ki : işten, ertesi sabahtan itiba
ediniz, her tarafı arayınız, emin T1bii Kroserin böyle gece ;;n çıkarıyordum. Çünkü ha· 
olunuz ki hiçbirşey bulariuya· vakti, her daim buraya gelme· line acıdım: Kimsesizdi. Yeri 
caksınız. sinde bırşey var, refikim polis yurdu yoktu. O gece nerede 

tehdit ediyor: 
- Para vermezsen seni 

bırakıp giderim. Muhakkak 
para bul! 

Şayet yemek canınız isterse miıter Lafon dahi Kroserin geçirecek? diye düşünmüştüm. 
kiler odasında güzel bisküvit, böyle her gece buraya gelme- ı-lalbukCob·;- iyiliğ;- öyl~ 
peynir, Bordo şarabı vardır. sini bilmiyor. Acaba mister büyük bir kt::mlik etti kil 

Siıara dahi mevcut istediğiniz Lafon benim buraya geldiğime . ~~esi sabah_~ ~kıp~~ a~ıli° 
vakit güzelce taam ediniz ve;. vakıf olmuş mu? ındıgım zaman ne goreyı~ 
yarın arkadaşlarmıza alicenap H h z· b . b ~Bütün koyunların gözleri kör 
bir adama misafir olduğunuzu ayır, ayır. ıra enım u d' · ·ı f · 1 d U h 

ıd·ıc,· . . t M k- e ılmıştı şı an a ım: g et-
L'a'-~·ye ediniz. raya ge ı 5 ımı mıs er e a- t b""t"" k I -
a ~ ., • . • o o gece u un oyun arın 

- Çok iyi, siz de çabuk loskı den başka kımse bılmıyor -gözleriniÇıkarmıŞv; sabahle: 

buradan çıkmanın kolayına ba- Karter (kendi kendine) .sakın yin e·kenden kaçmış olacaktı. 
lunız, sakın sen çıktıktan sonra Karter aldanma 1 ihtimal ki " Ben ömrümde ne böyle 
beni taciz etmek, işimden ala Kroser buraya geleceği zaman hai; bir-insa~ gö;ınüştüm, ne 
koymak fikrile buraya-bir kimse :tebdili kıyafetle geliyor, yahut de dünyada böyle birisi bu-
l elccek olursa, hiç tereddüt gizli bir kapıdan giriyor ki 

lunacağım ümit ederdim. etmekıiıin katlederim. kimse onun buraya dühulünden 
Kroser çakmağa hazırlanarak haberdar olmuyor. ~'!_is~. ya: Bunu yaptığı ıaman 15 ya· 

dedi ki şimdi ben hanemi size lınız refiki, Midavsı mutmain şmda idi. Bu hikayedeki kah
tealim ederek sizden., mufara· etmek içindir. Gerçi benim ram~il" hainlfği-bütü~-ş~hirf 
kat ediyorum, buradan nereye hayatım tehlikede ise de tabi- korkutacak bir mahiyette idi. 
fidip, nerede kalacatımı bi· idir Mikaloski mes'eleye tama- Hakikaten, herkes te bu kor-
liyor muıunuz ? mile vakıftır,:Lafon dahi adeti kunç çocuktan ürküyordu: Fa:-

- Evet Ondin Hotel de. -üÜ·w.bu akşam rapor vere- kat, onun şehirde yaşamasına 
- ikinci (kattayım, şayet cektir. Behemehal ihtiyata rİ· gene müsaade olunmuştu. 

benimle bi.,ey için müzakere ayet, mümkün mertebe nefsimi! Aradan üç sene geçiyor. 
etmek, konuşmak icap ederse vikaye etmek benim için farz· Ugh~tto büyümüştür. Korkunç· 
or•1• plininiz . ben rece · ya- dır. tllluğu da o nisbette artmıştır. 

• ,,,.... ubala - ii'l.,• ~q, a • Ar'-' .., · Fakat, bu üç sene içinde, bir 

- Söyle nerden bulayım? 
- Bir kurnazlık düşün. 

Ben de sana yardım ederim. 
' işte, sekiz sene evvel yapı
lan cinayetin planı ilk defa 

olarak bu konuşma ile tesbit 
edilmişti. 

Aşağı Alp dağları havali
sinde Valensole arazisini bü
yük bir çiftlik kaplamaktadır. 
Ughetto bu çiftliğin sahiple
rini tanır. Çünkü bir hasat 
mevsimi yanlarında çalışmıştır. 
iki küçük haydut bir akşam 
bu çiftliğe gidiyorlar. Yolda 

kaldıklarını ve geceyi içerde 
geçirmek istediklerini söylü
yorlar. 

Çiftliğin kahyası onları mer
hametle karşılıyor ve kendi 
elile onlara yere yatak gibi 
saman serıyor. 

Kahya samanları sermek 
için yere iğildiği zaman bir 
tabanca patlıyor ve adam yere 
yuvarlanıyor • 

Tabancanın gürültüsüne:ada
mın karısı koşuyor. içeri girer 
airmcı arka arkaya 4 kurı...-

Gelelim siyasete: 
''Fransa'da busene zarfında 

hükumet değişecek. Sonra, 
yazın, harici bir sebepten 
dolayı Fransız partilerinden 
biri memlekette yeni bir ka· 
rışıklık çıkaracak. KCJrkanlar 
Paris'ten kaçacaklar. Fakat 
tehlike bu kadar büyük değil
dir. Hareketi halk bastıracak 
ve bunda kadınların da rolu 

görülecek. Bu suretle, Fransa, 

gene bir uçurumun kenarına 

.sürüklenmişken kurtarılacak. 
"Bu dahili karışıklıktan 

başka Fransa için hiçbir harp 
tehlikesi yoktur . . Bilhassa ln-

giltere ile olan münasebeti 

daha dostça bir şekil alacak

tır. Bundan başka nazilerin 

şiddetli hareketlerine rağmen 

Fransa ile Almanya arasındaki 

münasebetler daha az iergin 
olacaktır. 

Bu sene içinde lngiltere' de 

bir takım dahili mes' eleler 

çıkacak ve müstemleke mes'e· 
leleri ve diğer memleketlerle 

olan münasebetler bu mes' e· 

lerin bazılarıdır. Kral altıncı 

Corc bütün bu güçlükleri ye

nerek güzel bir surette salta· 

nat sürecek. 
1937 senesinde İtalya' da 

mühim hadiseler olacak, Duce 

çok büyük müşkülatla karşı

laıacak ve yeni müttefikleri 

olan Japon'lardan yana 'hayal 

sukutuna uğrıyacak. 
Şimdi en mühim mes' eleye 

ıeliyoruz: 
"ispanya hadiseleri, maale

sef, daha çok uzun sürecek. 
IHarp bitse bile memleketin 
süku;-bulma~ı1çin - ~iü;s~ne· 
ler istiyecek. Harpten sonra 
ispanya'yı tehdit eden rşey 

-;emleketin parçalara ayrılma
sıdır. Bu arada Katalonya 
muhtariyetini rele alacak. 

--"1937 - senesi Rusya için 
tehlikelidir. Hariçte bütün 
memleketlerin dostluğunu kay
bedecek ve tek başına kala
cak. Dahilde ~de memleketi 
idare edenler arasında anlaşa
mamazlıklar baş gösterecek. 

sesi duyuluyor ve kadın yere 
seriliyor. 

Sıra kahyanın büyük oğluna 
gelmiştir. 

Tabanca seslerini işiten, fa
kat birşey anlamıyan 9-10 yaş· 
larındaki bu çocuk, elinde 
sandalye ile geliyor. Bu san· 
dalyeyi getirmesini ona evvel
den babası söylemiştir. 

Fakat çocuk içeri girer gir
mez küçük haydutlardan biri 
elindeki sandalyeyi alıyor ve 
çocuğun kafasına indiriyor: 
O zavallı da bir çığlık atarak 
yere yuvarlamyor. 

Bu sırada kahyanın en kü
çük çocuğu, korka korka içe· 
ri giriyor. Beş yaşındaki bu 
yavrucağız da, ağabey~inin 
getird,iği ve kendisine cinayet 
aleti olan sandalye altında 
kafası parçalanarak yere yu
varlanıyor. 

Fakat, canirer ~ununla da 
hiddetlerini alamıyorlar. Daha 
büyük: canavarlıklara geçiyor· 
lar. · 

Yerde serili duran -zavallıla
rm üacrjnı çıkı)'Ol'1- v.; ti• 
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Bir değirmenci 
Çarklar arasında 

parçalandı 
Balıkesir (Hususi muhabiri· 

mizden) - Evelki gün çiftlik 
dere köyü civarındaki un de
ğirmenlerinden birinde feci bir 
kaza olmuş, İsmail adında 
biri, değirmenin çarkları ara
sında parçalanmış, ölmüştür. 

Kaza şöyle olmuştur: 

Ismail çavcş, değirmende 
birgün evvel vukua gelen bir 

arızayı tamir ettikten sonra, 

işletmeğe başlamış, fakat taşı 
çeviren suyun kafi derecede 
gelmediğini, bunun neticesi 

olarak çarkların ağır döndü

ğünü görmüştür . 

İsmail çavuş, suyun, büyük 

bir deliğin tıkanması yüzün

den az geldiğini anlamış bir 
değnekle burada uğraşmağa 

başlamıştır. Bu sırada delik 

birdenbire açılıvermiş, sular 
bütün şiddetle akmağa başla

mış ve zavallı adamcağızı da 

sürüklemiş, çarkların vrasına 

atmıştır. 

Bu esnada değirmende ça· 

lışmağa başladığından, lsmail 

çavuş kendini kurtaramamış, 

kafatası, vücudu parça parça 

olmuş ve derhal ölmüştür. 

Adiyece yapılan tahkikat · 

neticesinde, kazadan kimseni.ı 

mes'ul -bulunmadığı, çavuşun 

kendi dikkatsızhğının kurbanı 

olduğu anlaşılmıştır. 

Fransız • Sovyet misakı ya 

fesholunacak, yahut ta tatbi

kinden geri kalınacak. Sov· 

yetler birliğinin Almanya ile 

harbetmek ihtimali vardır. 

Fakat bu daha sonra olacaktır. 
Siyasi hadiseleri bitirirken ; 

şunları da ilave edeyim: 
Belçika'daki • karışdmklar 

düzelecek. Holanda' da senenin 
son mevsiminde bir prens 
doğacak. Bir devlet reisi 
Fransa' yı ziyaret edecek ve bu 
ziyaret Fransa'da büyük: bir 
heyecan uyandıracak. 

Hulasa (olarak şunu söyli· ~ 
yeyim: 

1937 senesi ı böyle çok bü
yük hadiselerle dolu görülü
yor. Fakat, maziye bakacak 
olusak teslim ederiz ki, bu 
sen•, diğer senelerin en sa
kini olacaktır. 

nemeğe başlıyorlar .. 
Bu müthiş cinayetin muha

kemesi 1929 da yapıldı ve 
Ughetto Giyotinle idama mah
kum edildi. Mucha da, yaşı 
küçük olduğu için, yirmi se· 
neye mahkum oldu. 

Üghetto, kendisinin idam 
edileceği zaman evvela itiraz 
etmiş: 

- Ben küçüğüm, kanun 
benim idamımı meneder, de· 
miştir, 

Fakat kendisine bu düşün-
mekte aldandığı söylenince 
sözü değiştirmiş ve şöyle söy
lemiştir: 

- Daba iyil Ben Fransada 
Giyotin'! vurulmuş en küçük 
katil olacağım! 

--.-. .. ----
Ceza 

Gören esnaf 
Belediye tenbihabna riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be· 
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakli ~· 

.. tarp&Aı••••ll· 
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Yazan: Kadircan /(afıı ROYAKLUMNPAEENRYLAA5N1 DAıs Der Zee Tu··rk A. Şı·rket·ını·n 
Dıvarların etrafındaki su dolu 
hendeğin genişliği yedi sekiz 
adım vardı. 

Kapı zorlandı. 
Aşağıdan yukarıya doğru 

sıkı bir ok yağmuruna tutuldu. 
Fakat bunlardan hiçbir fayda 
çıkmadı. Kara Abduraahman'ın 
kaleyi kuşattığını duyup da 
onun askerleri arasına katılan
lar her gün çoğalıyor; dört 
beş bin kişiyi buluyor, lakin 
bu da bir şeye yaramıyordu. 

Kara Abdurrahman sık sık 
kalenin yakınlarına kadar so
kuluyor; en zayıf tarafım öğ
renmelC: için oraları dikkatle 
gözden geçiriyordu. Onun 
kale d~v~.rları b.oyunca, yağız 
atının ustunde dımdik ve g 

·· d'I 'd· enç vucu ı e gı ış ve gelişi k .. l pe 
goz a ıcıdı. Bizanslılar bile: 

- Ne yakışıklı bir yiğit!.. 
Demekten kendilerini (ala

mıyorlardı . 
.. Kumandan Pahimares'in kızı 

guzel Marina bu hayranların 
c~ başında geliyordu. Her 
gun kumandanın oturması için 
ayrılm-s olan kulenin pencere· 
sinden Kara Abdurrahmana 
bakar; içini çekerdi. l Geceleri 
~b?urrahmanın kaleye girdi
ğını, onu kollannın arasını 
aldığını rüyasında . :görür, saa
det ve heyecandan kalbi du-
racak gibi olurdu. · 

.. Faka~ uyandığı zaman bü· 
yuk bır hayal lkırgınlığına 
uğradı. 

- Ah, kaleye girebilse! 
Derdi. Genç kız, çılgın .aş

kından başka hiçbir şeye de
ğer vermiyordu. 

Günlerce ve gecelerce dü
şündü. 

Babasının halinden anladı· 
~ına göre ba· gidişle Türkle
nn kaleye girmelerine imkan 
yoktu. Bir zaman] daha ok 
atma~, kapıyı zorlamak gibi 
ş:ylerlc uğraşaeıklar, sonra 
gıdeceklerdi. 

k~~tti o günlerde Türklerin 
çe ılıp 'd ki . .. gı ece erı umuluyordy. 
.. G.uzel Mariya bu haber 
~~.erınc b~sbütün çılgına gön

u. Kendı kendine: 
- Hayır, Kara Abdurrah· 

m~· bu kaleye hirmelidir.f. 
ıye kararını verdi. 

:Sonra oturup bir kağıda 
şu satırları yazdı: 

"Türk kunmanda K 
Abd nı ara 

urrahman, ben . . d 1• 'b' sızı e 1 
gı ı seviyorum B . . . b . . · u sevgımı 
ıs at ıçın sizi kaleye k w B so aca· 
gım. u gece, tam gece ya· 
r~sı~da kalenin cenubundaki 
sıvrı kulenin dibine 1• . 
O 

ge ınız. 
rada yukarıdan a"'agw k . 'W' ıya sar-

an hır urgan bulacaksınız 
Ona hrmanınız Çıka w . · cagınız 

yerden aşağı indiğiniz zaman 
küçük bir kapı ile karşılaşa· • GAL YPSO • vapuru 10 & Co ff Jk k f b •k 
caksınız. Orası ya boştur, Kanunusanide geHp yükünü • a apınar Umaş 8 n 851 
Yahut bir tek nöbetçı· vardır. tahliyeden sonra BURGAS DEUTSCHE LEV ANTE LINIE rr f J , ı ara ınaan mevsim dolayısile yenı· 
Ötesi size kalıyor. Lakin be· VARNA ve KôSTENCE için G. m. b. H. 
ni • unutmayınız. Esirleri pay· yük alacaktır. •HERAKLEA. vapuru ·6 çıkardığı kumaşlar: 
taşırken beni kendinize ayır· .. TIBERIUS • vapuru 14 ıon kanunda beklenilmektedir. s .., 
manızı yalvarırım. Yaptığım Kanunusaniye kadar ROTTER- 9 son kanunda ROTTER- aglam 
iyiliğin karşılıksız kalmıyaca· DAM, AMSTERDAM ve HAM· DAM, HAMBURG ve BRE-
ğına güveniyorum.,. BURG limanları için yük ala- MEN için yük alacaktır. Zarı-f 

Kağıdı büyücek bir taşa caktır. .. AKKA. vapuru 13 son 
bağladı. SVENSKA ORIENT LINES kanunda HAMBURG ve AN- v 

Pencereye çıktı ve bekledi. .. AASNE. vapuru 8 ikinci VERS'ten gelerek yük çıkara· e ucuzdu 
Birc.z sonra Kara Abdurrah- kanunda gelip ROTTERDAM, caktır. 

man kale dıvarlarının yakının- HAMBURG, GDYNIA ve .. ANbROS. vapuru 20 son 
dan geçiyordu. Örme telden SKANDNAVY A limanları için kanunda beklenilmektedir. 23 
zırhlı, sivri tolgası ve çelikten yük alacaktır. son kanuna kadar IROTTER-
kalkanı güneşte parlıyordu. • ERLAND • motörü 21 DAM, HAMBURG ve BRE-

Marina taşı tam Kara Ah· ikinci kanuna kadar ROTTER- MEN için yük kabul eder. 
durrahman'ın atının biraz ile- DAM, HAMBURG, GDYNIA AMERICAN EXPORT LINES 

ve SKANDINA VY A Jimanlan 
risine düşecek ve Türk ku· THE EXPORT STEAMSAIP için yük alacaktır. 
mandanının iÖzüne çarpacak SERViCE MARITIME CORPORA TION 
şekilde attı; 11EXMOOR. vapuru 17 ıoo 
Faı_at Kara Abdurrahman'ı.. ROUMAIN " .. • AEBA JUL YA kanunda beklenilmektedir . 

atı birdenbire şahlaadı ve. - • vapuru 9 NEVYORK için yük kabul 
ileri fırladı. ikinci kanunda PiRE, MALTA eder. 

ve MARSIL YA limanlan için •EXTAVIA 
Genç kızın yüzü sarardı. yük alacalctır. • vapuru ayın 
K Abd h t aonunda beklcnilme'-tedı'r • 

ara urra man a ımn •SUÇEAVA. vapuru 27 " 
üstünde bir defa irkildi ve ikinci kanunda PiRE, MALTA NEVYORK için yükliyecektir. 
Sallad •EXMINSTER. vapuru ı'kin-

ı. MARSIL YA limanları için yük 
Acı bir ses çıkardı ve yere alacaktır. ci kanun sonunda beldenil-

düştü. ikinci Kordonda FRA TELLi melctedir. NEVYORK için 
K Abd b 

yükliyecelctir. 
ara urra manın şaka· SPERCO vapur acentalığma ----

ğından oluk rihi kan akı- müracaat edilmeıi rica olunur. PiRE' den AKTARMALI 
yordu. Seyrisefcrler 

Akan kanı bir türlü durdu- Telefon: 41431422112663 •EXCAMBION., vapuru 15 
ramıyorlardı. 0 nvı• •• ikinci kanunda PiRE' den 

Ne olduğunu kimıe anlıya· er Ve ŞU- BOSTON ve NEVYOSK'a 
mamıştı. reki.sı Limited hareket edecektir. 

Bu sırada 9 kalenin ~tepcıin- •E.XCHORDA. vapuru 29 
den bir"çığlık duyuldu. Vapur &Centası ikinci kanunda PIRE'den 

Başlannı kaldınp bakanlar BOSTON ve NEVYORK'a 
Birinci Kordon Ree1 binası h '- t d '-t' on, onbeş adam boyu yüksek· are"e e ece~ ır. 

te".;-;şağıya bir -
1

e;ç ___ kızTn Tel. 2443 EXCALIBUR. vapuru 12 
düştüğünü ve hendeği doldu· LONDRA HA 111 ıubatta PiRE' den BOSTON 
ran çamurlu sulara ~ römüldü- •ADJUTANT. vapuru 22 ve NEVYORK'a hareket cde-
tünü R"ördüler. ikinci kanunda relip LON- cektir. 

Kara Abdurrahman öldü. ORA için yük alacaktır. 
: Onun biraz ileriıindc kanlı •LESBIAN. vapuru ikinci 
bfr taş ve bu_ ta14 ba~lı bir 
mektup buldular. 

6 kanun iptidasında LONDRA, 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalılclan 

mütehassısı 1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

. ' ' __ ,.,,, ,· .. 
' -
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt fle Tenasül hastalıklar 

11e elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: SS 

Telefon: 3479 

HULL' den gelip yük çıkanp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

•GRODNO. vapuru 15 ikin-
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

UNERPOOL HATTI 
•EGYPTIAN. vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SN~~ iEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

• ALGERIAN. vapuru 10 
ikinci kanunda gelip LIVER-
POOL ve SWENSEA'dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"ANGORA., vapuru lima

nımızda olup yüklerini '" çıkar
maktadır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-

JOHNSTON WARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

•DROMOS. vapuru 10 ikin
ci kanunda,~ LINERPUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve BURGAS, V ARNA 
vc:KOSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMiR Oğlu 

' 
caddesinde F AHRı 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak Izmir, 

.. " -t • -· ' .. ~ • 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

•TROYBURG. vapuru 28 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST ... ..-r. 

::fDUROSTOR., vapuru 16 
ikinci! kanunda KÖSTENCE 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
.. BANADEROS .. vapuru 16 

ikinci kanunda beklenilmekte
dir, PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP ve NORVEÇ limanlan 
için yükliyecektir. 

.. Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif elcri 
hakkmda bir taahhüde giri
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 için 'yük kabul eder. 

~~~--~~~~-----------------

-~~,~~~~~~ ~ ~ 

~0~~Y~~~a-~ahky~ğl 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

gibi içilebili 'k· yd gf "~.1 °.. en halısıdır şerbet ff r ı ı e a suzulmü t .. 

ameli Nüzhet ~nçar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak • kaBüyük SaJcpçioilu hanı 
~~~~~~~~~~·~~r~şı~sı~n~d~a~~~~~~~ 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarwm 

i 

eı~~ 
çf 

t:uruf o~ur~ 
1 Z.lra01l .o: .. ı. ... :. J 

aha Tesiri tab~i, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
T rı ~ek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 13 Jlciinci kinun 927 

Yan ya gölünün kanlı facı ası 

Avukatlar ko dliye ve- ·lırn"kft~e~~:,- ı::.;;:din Benlioğlu 
kilimizin ba "'1 a lanıyor T~~!r~ ~~ziri~~.mirl~rinigetir-

• eo • • • • •• • dıgını soyledıgı vakıt, Muhtar 
Yenı avukatlar ~anunun a,av kat cretl~.rı ıkı ~anfe '!'zerm- Pş. bırak şu zalim atlamı dedi 
den alınacak, dava arlD SODUD 8 aşka Cref 1Sfenmıyecek - Sonrası .. v.bu işe Muhtarı g~liyorun:ı·. ~ezir ba.~anızın 

Ankara 13 (Hususi)- Avukatlar kongresi, bugün Adliye Vekilimiz Şükrü Snracoğlunun başkanlığında toplanacaktır. Kon· memur edec.e~ım · .. .. .. hır emrını sıze teblıg ede· 
d · k ti k - ·· ·· ı kt" B k ·· k t ·· t" "k" '( ·· · d 1 k k 1 ld ki Tepedelenlının bu sozu uze· cegv im gre e, yenı avu a ar anunu goruşu ece · ır. u anuna gore, avu a ucre ı, ı · ı tar e uzerın en a ınaca • ve avu ·at ar, a ı arı . . , . d l · 

davaların neticesi ne olursa olsun, fazla ücret istemeleri menedilecektir. rıne Tahır mes eleyı a amakdı lı - Bırak şu zalim ve kan 
-------:ıaC~ _.,. • +.. anladı. Ali paşa, sözüne e· içici adamı .. Artık ihtiyarladı, • h k A. • 1 vam etti : hayatının sonlarına geldi, hala 

Belçıka Ü umetı, a -, iar, ınerikanın ye - Sen şimdi git, bana Muh· rezalet ve kan içinde yüz· 
tarı yanıma getir. mekten usanmadı(mı? 

rid kabinasına şidd t• ni gemilerinden korktu Tahir, geniş bir nefes aldı. - Amanpaşazadcm .. Böy· 
Ne olursa olsun vazifesi kolay· le sözle_r söylemeyiniz, rica li bir nota verdi J k-~ - h b• • J laşmıştı. ihtiyar paşanın mak· ederim. Tehedelenli Ali paşa _. _ aponya er 8DI ar ıyesı, a- saclı, her halde Muhtar'ı bu hazretleri zalim ve kötü bir 

Maslahatgüzarın öldürülmesi 
meselesi yeni bir safhaya 

gimiş bulunuyor 
Brüksel, 13 (Radyo) - Belçika hariciye nazırı M. Stark; 

Madrid hükCımdtine verdiği şiddetli bir notada, Bclçika'nın 
Madrid maslahatgüzarı olup son günlerde öldürülen Baron 
Bozgrav hadisesi hakkında Cuma gününe kadar cevap verme
smı istemiştir. -------·-· ---------

Flori da 
Sıcaklardan yanıyor 

Nevyork 13 (Radyo)- Flo· 
rida' da şiddetli sıcaklar hüküm 
ıürüyor. Hararet, elli dereceyi 
bulmuştur. 

Kaliforniya' da başlıyan şid

detli soğuklardan limon ve 
portakallar donarken, Florida 
da ağaçların yapraklan sıcak
tan kurumaktadır. 

Altın geldi 
İstanbul 13 ( Hususi ) -

Merkez bankası için dün Lon-
dra' dan otuz beş sandık altın 

ıelmiştir. Sandıklarda üç bin 
kilo külçe altm vardır. ---·-·.---

Vazifeye 
Tayin edilililer 

Bundan üç ay levvel Veka
let emrine alınmış olan ihra· 
cat gümrüğü muayene memur· 
lanndan Bahri ve Mustafa'nın 
tekrar birer vazifeye tayin edil· 
diklerini memnuniyetle haber 
aldık. Sınıf ve maaşlarından 
birşey kaybetmemek suretile 
Bahri Gireson'a, Mustafa da 
Zonguldak gümrüğüne tayin 
edilmişlerdir. ---·---

Fransa sancak isin-.. 
de haklı olduğumu
zun farkına vardı 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
Mandalar şubesine havale et· 
miştir. 

Paris'ten verilen haberlere 
göre, 1922 ve 1923 uzlaşma· 

)arının değiştirilmesi mümkün 
değildir. Fransa, üzerine aldığı 
Manda şartlarını kusursuz ifa 
edecektir. Ve Fransız kabinesi 
bu sebeple Sancak'ın hürriyet 
ve istiklalini kabul etmemek
tedir. 

Paris, 12 (Radyo) - Antak· 
ya' dan alınan haberlere göre 
15 bin Bedevi Arap ve bir 
miktar Ermeni, yeniden bir 
miting yapmıştır. Bunlar, Su
riye'nin tamamiyeti mülkiyesini 
iıtcmişlerdir. Bütün Antakya· 

ltalya 
Mülayim cevap 

verecek 
Roma, 13 (Radyo) - İtal· 

ya'nın, son lngiliz notasına 
vereceği cevap, Almanya'nın 

cevabından daha müsaid ve 
mülayim olacaktı.r. ltalya, gö· 
nüllü meselesinde Fransa ile 
Rusya'nın ne vaziyet alacakla
rını anlamak istiyecektir. 
----.··----

Milisler Madrid'in 
şarkında bazı ~yer .. 
leri geri aldılar 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
Senjandelojdan bir İngiliz 
torpitosile geri dönmüşlerdir. 

Cebelüttarık 13 (Radyo) -
Malaga şehri, ihtilalciler tara· 
fmdan bombardıman edilmiş
tir. Alınan haberlere göre bu 
bombardımanda halktan 300 
kişi ölmüş ve 100 kişi de ya· 
ralanmıştır. 

Tayyarelerin attığı yangın bom 
balarının bir kısmı, limana 
düşmüştür. Limanda bulunan 
lardan biri Norveç ve diğeri 

Danimarka bandıralı iki vapur 
demir atmadan Malaga lima
nından kaçarak Cebelüttarık'a 
gelmişlerdir. 

Tayyarelerin attıkları bom· 
balar, çok tahribat yapmışhr. 

Paris, 13 (Radyo) - Mad
rid hükumetine mensup dört 
posta gemisi, silahlanmış di
ğer bir geminin refakatinde 
olduğu halde Bayona gelerek 
Satandor ve Bilbao ahalisi 
için erzak almışlardır. 

da büyük bir heyecan ve asa
biyet hüküm sürmektedir. 

Nümayişçi Bedevi'ler ve 
Ermeni komiteciler, Uluslar 
sosyetesi müşahitlerinin bulun
dukları daire önünden ge· 
çerken yeniden nümayişleryap· 
mışlardır. Müşahitler Arap'la· 
rın dileklerini kaydetmişlerdir. 

Bedevi'lerin göğüslerindeki 
rozetlerde ne istedikleri yazı· 
lıydı. 

lstanbul, 12 (Hususi) - Be
devi Arap ve Ermeni'lerin 
mukabil nümayişleri çok iÜ· 
lünç olmuştur. 

d d h 1 k b•ı sefer de imha idi. Fakat, iş zat değildir! 
p0DY8DID a er a • mu a 1 biraz da mukadderata ve te- - Belki yabancılara böyle 

tedbirler alm&SIDI İstedi sadüfe kalmış demekti. söz kullanabilirsin. Fakat ha-
•*• nada mı' Tahir? ihtiyar kurdu 

Tokyo 13 (Radyo) - Amerikanın 250 milyon dolar sarf 
etmek suretile 52 harp gemisi yapmağa karar verdiği hakkın. 
daki haber, burada derin akisler yapmıştır. Japonya Erkanı 
harbiyesi, Japonyanın da harekete gelmesi lüzumunu ileri sur
müştür. 

~~~---------~-Lehistan bizden yarım 
milyon kilo tütün alıyor 

••• 
Reji amirlerinden mürekkep 
bir heyet, lstanbul'a geldi 

İstanbul, 13 (Hususi) - Lehistan tütün rejisi, memleketi· 
mizden yarım milyon kilo tütün alacaktır. Bu iş için gelen 
heyet, Ankara'ya giderek lazımgelen makamlarla temasa 
geçecektir. 

---------.... .-.... ~.-.ı .. --~~--~-
Ja pon ya Deniz faciası 

Pamuk borsa- Bir vapur battı 22 
• kişi boğuldu 

ları kapatıldı Londra 13 (Radyo) - Fin· 
Tokyo 13 (Radyo) - Oza· landıya bandıralı bir posta 

na ile Tokyo borsaları, hü- vapuru, Nevyork'tan Elsinkfora 
kilmetin emrile bu ayın on gelirken Orkat adaları civarın· 

fırtınadan batmıştır. Vapurda 
altıncı gününe kadar kapalı 

bulunan 40 yolcudan yalınız 
kalacaktır. Bunun sebebi, 18 kişi kurtulabilmiştir. 
pamukların birdenbire fevka· ._., ___ _ 

ıade bir surette yükselmiş 01- Yunanista 11' da 
masıdır. --·····---Piyango 

Müthiş kar ve soğuk 
Atina 13 (Radyo) - Yu· 

nanistanın her tarafı karla 
-IJaşıaraji 1 incı :mlıif cılc- örtülüdür. Havalar, çok şid-

500 lira kazananlar detli devam ediyor. Evvelki 
9606 1394 2051 2227 gecedenberi kar yağmaktadır. 
4267 4385 4753 6005 - ........ ---
6066 6836 10012 10859 Romanva 

11192 11409 11653 13051 .., 
15252 15363 15872 16558 Kabinesi toplandı 
17421 17458 18767 19961 Bükreş, 12 (Radyo) _ Ro-
20404 21233 21575 22992 manya kabinesi, bügün M. 
23167 23686 24644 24818 
25801 26011 20668 2717 5 

Tataresko' nun riyasetinde top· 

29266 30100 30369 30499 lanmıştır. Bu toplantı da, Li-
30834 30835 35172 35244 beral partisi Başkanı da hazır 
36676 37102 37140 37223 bulunmuştur. 

~~~--···~·~---3? 308 37480 38048 39675 Grip salgını 
39826 . . 

200 lira kazananlar Barlın, Roma. Parıs, Lond· 
802 7565 11155 12729 rada da grip salgmı var. 

12152 13610 14213 15538 Roma 12 (Radyo) - Ko-
penhag· Londra ve Nevyork 

20197 20802 21997 22285 gazetelerine göre korkunç bir 
22408 22573 24221 25385 grip salgını ltalya'da da hü· 
26400 26774 31903 32663 küm sürmektedir. 

35761 36269 Faşist sıhhi teşkilatı bu hu· 
100 lira kazananlar ı susta bütün vilayetlerden has· 

4398 4918 6430 7382 talığın şeklini sormuştur. Fa· 
7772 8526 9634 10898 kat gelen cevablara göre hal· 

12093 12113 14025 14023 yada grip yolctur. 
17780 18747 2237t 22467 Londra, Paris, Berlin ve 
23066 24832 25158 25819 diğer yerlerde de grip bütün 
25988 29112 29141 307 59 şiddeti le devam etmektedir. 
31018 31152 32321 32842 Her yerde pek çok kimseler 
33395 33644 35219 35605 gripten ve zatürreeden öl· 
37417 37840 38677 39756 mektedir. 

Tahir, aldığı son emri ye· sen hepimizden iyi bilirsin, 
rine getirmek için bu dafa fakat korku yüzünden böyle 
hiç tereddüt göstermedi. Doğ· söylüyorsun . . Sana açık söy· 
ruca Muhtar paşanın nezdine leyeyim mi"' arkadaş! 
gitti ve büyük bir hürmetle: Ali paşanın hakkımda kötü 

- Allah ömür alilerini uzun bir fikri varsa, hiç merak 
eylesin, paşam,,. veli nimetim etme, başımı kanımı bedava 
hazretleri diye hemen etek verecek değilim. Elimden ge· 
öptü. len her çareye baş vuracağım 

Herifin, Muhtar paşaya hür- her vasıtayı kullanacağım. 
meti samimi idi. Muhtar pa- O!Ürsem bile, etrafımdakıler de 
şa da, iyi kalbli bir insan ol- sağ kalmıyacak1ardır. İntika· 
mak itibarile Tahire karşı fe· mım ben ölürken alınmış bu· 
na fikir beslememiş idi. Ve: lunacaktır. 

- O .. Hoş geldin ağam. Benim korku bilmediğimi 
Fakat Tahir, bana bir dost tabii sen de, paşan da bilir. 
sıfatile mi geliyorsun?. Yoksa. Ne ise .. Şimdi söyle bakalım. 
Felaket mi getiriyorsun? Bu- Ne için buraya geldin? 
nu bilmek isterim. Çünkü Tahir bu hakla fakat çok 
Yanyada ,1 herkesin a~mda şiddetli sözlerden fazla mütc· 
dolaşan rivayetler, artık yalan essir oldu. Asabiyet ve heye· 
adedilmiyecek şekil aldı! canından bütün azası titriyor· 
Dedi. du. 

- Paşam, ben senin daima 
dostun oldum, ve böyle kala· 
cağıma da şüphe etmemelisin! 
Şu anda da nezdinc: eski 

ve samimi bir dost ııfatile 

lzmir ikinci hukuk mahkc· 
mesinden: 

lzmirde Değirmendağı Os
maniye m. Molla Ahmed sokak 
12 sayıh evde oturan Mehmed 
oğlu İsmail Hakkı tarafından 
karısı Düzcenin Cedidiye ma· 
hallesinde oturur lsmail kızı 

Leyla aleyhine açılan boşanma 
davasının cari muhakemesi 
sonunda: Boşanmalarına ve 
kabahat müddeaaleyh Leyla 
olduğundan hüküm tarihinden 
itibaren yeniden bir sene müd· 
detle evlenemcmesine ve mu
hakeme masrafı olan 1694 
kuruşun dahi müddeaaleyha 
Leylaya yükletilmesine 31-12-
1936 tarihinde temyiz yolu 
açık olmak üzere Leylanın 
gıyabında karar verilmiş ol· 
makla H. U. M. K. nun mad
dei mahsusasına tevfikan tan
zim kılınan ihbarname Leyla
nın elyevm ikametgahının meç· 
huliyetine mebni mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı 
i1an olunur. 

- Paşam, dedi. Benim sa· 
na karşı bir hürmetsizliğim 
var mı? Babanın senelerden· 
beri hizmetinde bulunuyorum, 
scdakat ve fedakarlıktan baş· 
ka ne gösterdim? Aldığım 
emirleri, büyük bir itaat ve 
sadakatla yaptım. Bu emirle· 
ri yaparken de çok dafalar 
çok büyük tehlikelere düştüm. 
Şikayet ettin mi? işten kaç· 
tım mı? Bu hizmetlerim sade 
babanız namına mı yapıldı? 
Bunlardan size de fayda ve· 
ren hizmet yok mu? fşin en 
fena ciheti, Tahir bugün ve 
Moranın he" tarafında en 
mel'un, en kötü, en zalim ve 
alçak adam olarak tanımak· 
tadır. 

Adım, yarm da tarihlere 
böyle geçecek, bu~ün yaşı· 
yanlar gibi yarının insanları 
da bana lfınet okuyacaklar· 
dır! Paşazadem bana emin ol. 
Paşababanız sizi yanına çağı· 
rıyor. 

- Pekala. Benden acaba 
ne istiyecek? 

- Bilmiyorum paşazadem. 
Sizin hakkınızda bana bir 
imada bulunmadı. Kanaatime 
kalırsa hakkınızda iyi bir fikir 
vardır. 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

Vakfı 
Mülhak şeyh camii 

" Arnavut oğlu 

Cinsi 
ev 

" 

No. 
18 

102 

Mevkii Lira 
Bahçe s. 96 
Hastahane c. çıkma· 60 
zı mescit arkası 
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