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Eski tekaüd zabitler 
Ve maluller yeni tekaiJ.d 

kanununa göre maaş ala. 
caklardır. 

fiati (100) Para 

lsıiıet lnönü Bir Bugün 
Atatürk Trabzonda coşgunj 

tezahiiratla karşılandı 

Nutuk lrad Edecektir 

·-·-

lngiltere kralı 
375 subayına nişan 

verdi 

rabzon şehri mülhakattangelenlerle 
Londra 11 (Radyo) - Kral 

altmcı Jorj, dün Feld m&rt'şal 

üniformasmı geymiş olduğu 

halde, 375 subayına bizzat 

nişanlar vermiştir. 

Nafia Vekili 
Şimendif eiCiıiğin inkişa 

fı için tahsisat aldı 
olmuş ve daimi bir şenlik halindedir 

Trabzon, 10 (Hususi) - Jtei. 1 Trabzon sayla\ ları, vulı \'c bel• di· 
sicumbur Ataıilrk \'e maiyetleri : re reisi motôrle Aıatürkü hamil 
t!rkılm bugün ak,am üzeri Trabzo· olan lzmir ,·apurunu kareılamışlar 
nn şereflendirmi~ler ve binlerce ve vapura çıkarak At11türke arzı 
halk tarafınılao coıkun tezahüratla tazimat eylemioler, Trabzon halkı· 
karoılaomıolardır. nın sonsuz aevioçlerini Lildirmi.· 

Büyük Şefi getiren İzmir va0 lerdir. 
puru limana girerken; Trabzon Ulu Önder, kuaya &)ak bas· 
h•lkı huau11i vapurlar, molör ve tıklan zaman, binlerce ağızdı&n 

takalarla Ulu Önderi iatikbale koş· çıkan: 

muılardır. Atatürk güverteye çıka· "- Yaıa; varol Atarürk . ., 
rak halka iltifatta buluomuılardır. Nidaları ortahgı çınlatmıo; se· 

Erzurumdan buraya gelmio bu· vinç içinde bulunan Trnbzoolular 
lunan üçüncü umumi müfettio B. Büyük Kurtarıcıyı tiddetlc alkış· 
Tahsin Uzer ile Orgeneral Kizım, lamışlardır. 

-------~····· .... 
Macar hükômet nııibiııe 

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

1 
--·· .. •··---Grce, muazzam Lir feneralan 

ıertib cılilrniş ir. Alay, Büyiik Şc· 

f io ikamet eyledikleri kon:ığın 

önünden grçerken, Aratürk halkona 
çıkmışlar bir müdclet alayıo geçi· 

1 
şini takib huyurmuılardır. 

Rf'isicnmhurumu:r., lıurada iki 
ı veya üç gün kalacaklar, soura Er. i zuruma grçeceklerdir. 

Paris sergisinde 
Avusturya pavyonu 

açıldı 
Paris, 11 (~adyo) - Paris 

sergisindeki Avusturya pavyo· 
nu, dün Avusturya elçisinın 

müvacehesinde merasimle açıl· 

mışhr. 

Trabzon, l O (Huımııi) - F.r. 
zineanhlar, mem1ekel dahilindt• 
tetkik seyahatine çıkn1ı~ olan Hı1· 

yük Şef in Erzinram da f..rf lenclir· 
n•derini kcndilninJı'n rica etmek 1 
üzere buraya lıir be,eı göııdcrmiş
ı.·rı1ir. 

Kağızman ,·t·•nir \İlıi}t>llerden 

de Büyük Şefi da\ et için lı"ycıle r 
gelmektedir. 

----···---Vilayet bUtçesi 
Vilayet bütçesinin tasdik 

için Dahiliye Vekaletine gön· 
derildiğini yazmıştık. Ankara· 
dan gelen malumata göre, ---·--- • • vilayet bütçesinin Vekaletçe 

/Antakya patrıkı' ıetikikine başlanmıştır. 
İcin ziyafet verdiler B. Piyer Viyeno, Antakya 

Paris, 11 (Radyo) - Hari· patriki şerefine bir ziyafet 
ciye nezareti siyasi müsteşarı vermiştir. 

f)r. 1~evf ık Rüştii A ras 
Vekiller heyetinde · Hatay 
mes' efesinin sureti halli hak

kında izahat verdi 

Nafia Vekili Bay Ali Çetinkaga 
lstanbul 11 (Hususi)- Ve· liralık bir tahsisat kabul et'"' 

killer hey'eti, şümendüferler mekte ve Nafia Vekaletince 
hakkmda hazırlanmış olan yeni bu paranın sarfma mezuniyet 
layıhayı büyük millet meclisine vermektedir. 
vermiştir, Bu para ile Diyarıbekir·İraa 

Bu kanun layıhası, şümen· ve. Van gölü etrafında şümen• 
düferciliğimizin inkişafını te· düferler hatlara inşa edilecek· 
min için yeniden 50 milyon tir. --· ------------
Askeı i tekaütlerin teı~tib 

~ 
' ~ ·-·-· ""'~··- - ~ 'i Harp malulleri gibi eski tekaütler de yen 
·:rJ , kanundan istifade edeceklerdir .• 

~ lstanbul, 11 (Hususi) - istifadeleri hakkındaki kanun 
Büyük Millet Meclisi maliye layihasını kabul etmiştir. 

Layıha heyeti umumiyeye 
encümeni, eskiden tekaüt edil· 

sevkedilmiştir. Bugün 
miş veya malul olan zabitle- keresine başlanacağı 
rinde yeni tekaüt kanunundan edilmektedir. 

~--~------·--·····~~--~--~--
Lüksenburg Ziraat vekilı 

Mu tlaki yet şeklinde bazı sali-
Duşesi 

Kabinenin istifasını 

Bay Muhlis Erkme 
istifa etti 

hiyetlt·r verilmek isteniliyor 
f 

Peştetlen bir manzara 
Paris, 11 (Radyo) - Macar çok partiler, bu salahiyetlerin 

hükumet naibi amiral Hortiye reddi üzerinde ittifkk etmiş 

hükumet partisinin vermek vaziyettedirler. 
istediği geniş ve mutlak sala· Macar meclisinde müzakere 
hiyetler, Macar efkarı umumi- edilmekte olan bu salahiyet 
yesinde iyi karşılanmamıştır. tevsii layıhasmın kabul edilmi-
Muhalif partiler bu salahiyet· yeceği kuvvetle tahmin edil

mektedir. 

Hariciye Vekilimiz 
Istanbul 11 (Hususi)- Ha· 

riciye Vekili Doktor Te ... fik 
~üşfü Aras dün Ankaraya va· 
sıl olmuştur . 

Hariciye Vekilimiz, başvekil 
ismet lnönünü ziyaret etmiş ve 
Avrupa seyahati bilhassa Ce· 
nevrede elde edilen vaziyet 
hakkmda izahat vermiştir. 

Uluslar sosyetesinde 
Hatay ana yasası, siyasi 

encumen tarafından kabul 

edilmiştir .. Büyük Millet Mec

lisinin bugünkü içtimaında 

başvekil general ismet lnönü 

tarafından bu mesele üzerine 

mühim bir nutuk iJad ede· 

cektir. 

ihtikara mahal yoktur 
-Valimiz Fazlı Güleç pet

benzin fiatlerine 
yoktur diyor 

rol ve 
zam 

Hükdmetimiz. bayatı ucuztat· 
malt pııhaeıoa, bir ııflril tedbirlere 
baevurur, varidatınclan feragatll·r 
gösterir, gaz f iatini on, benzin f ia· 
tini sekiz kuruş indirmeğe hazırla· 
nırken, oebrimizdeki bazı mÜeHe• 
eeler, gayri tabii bir hava yarata• 
rak ve eaau olmıyao bir takım id· 
clialara day..,- ....... fiato 

lerini yükseltmek yolunu tutmuo· 
lardır. Vaziyet derhal viliyetin 
nazarı dikkatini cclb ve bu müeı· 

aeseleri ikaz etmiııir. Aynı zaman· 
da gaz~telere ou tebliği vermietir: 

Petrol ve b~nzin /iatle· 
rinde tere//üü icab ettirecek 
hifbir •h6 olmadıf ı halde 

kabul etmedi 
Lüksenburg 11 (Radyo) -

Başvekil bay Peş, dün büyük 
düşese istifasını vermişse de 
kabul edilmemiştir. ---···---
Lord Plimot 

Londraya d6nüyor 
Berlin 11 (Radyo) - Baltık 

memleketlerine ziyarete gitmiş 

olan ispanya işlerine ademi 
müdahale komitesi reisi Lord 
Plimot, dün buradan geçmiş· 
tir. 

Bay Plimot, doğruca Lon· 
draya gidecektir. 

bazılarından fazla Jiat is
tenildiği haber alınmıştır. 
Müsebbibleri hukkında der
hal takibata girişi leceğinden 
fazla para ist:yen salıcı· 

ların hükumete haber veril· 
mesi teblil olunur. 

lzmir oalisi 
Fazh OUle9 

istifa eden Ziraat Vekili 
Bay Muhlis Erkmen 

A'lkara, 11 (A.A) - Zir 
vekili Bay Muhlis Erkm 
istirahata ihtiyacını hisseder 
istifasının kabulünü rica et 
ve istifası kabul edilmiştir. 

Bay Muhlisin yerine Tc 
dağ mebusu Şakir Ke 
tayin cdilmittir. 
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_ _ (Ullilal Birlik) ___ _ 
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-.na·sını '~ör r . . jDôJc;land rt~~!I Bombalandı 
' < 'ne~-~ ltızı_~-~ Al Havdan yapılan bir hücumla yarala· 
"Yazan: -Serm_!~~~uhtar N~- . !!!!: .~!~~- nan ilk krU\7azör Doy,·landdır 

Hüsmen ağa Şumnulu, mem ğızların olduğu 'yere. ~ 
i leketinde de berbermiş, ayni Ne olur ne olmaz, kahvede 
zamanda birkaç parça mülkü, ihtiyatlı da. Takımı taklavatı 
tarlası ı marlası, çeliği çubuğu torbacığında, ' torbacığı da di

' var, yani • oldukça varlıklı, pa· zinin dibinde. 
ıralı.· Hatta komşuları: : Ketpeteni ele alma~sile ça-

- . Hi:ismen =-ağa, •'denizde · kıl parçaları kadar üç kökü ; 
kum, sende sarı sarı altırıcrk· çıkarıvermesi bir oluyor. , . İ 
Jar. Çıkar oncağazlardan 'bir Meğerse, suratı davufa \.i:f5~-

•tek de şu süğüt ağaçlarının müş olan bu aditm İ~tanbulun 
altında bizlere bir iki kuzu sayılı baba yiğitlerinden Ak-

<ç.evirl diye şakalaşırlarmış. sarylı Belkıran Yakubun ya 
Hacı da ·şöyle cevap verir· kaynı ya da enişteşiymiş. 

ıml§: Hüsmen ağan'ın bu maha-
- Abe ahretlikler, hacca reti, çabucak haşarı takıma 

yedi sefer etmeğe niyetliyim. yayılıyor. 

Sağlıcıkla muradıma ereyim, En Önce, onyedi delikanlı 
bir iki .. değil, dört brş kuzu lakaplı, meşhur Gürcü İbrahim 
çevirtmek boynuma borç ol· ayaklanıyor: 

sun!. - Görelim şu çıtağı .. Ağ-
Devir, Sultan Aziz devri, zımda üç dört köküm var, 

Mitat paşa da Tuna valisi. sallanan iki dişim de var. 
O tarihte oralarda bir ko· Rakı makı sofrasında, meze· 

lera çıkıyor. Ortalığı kırıp !erden çöplenirken fiyakamı 
döküyor. Kimi: (Dobrucadaki bozuyor; fındık mındık, ceviz 
Tatarlardan geldi!.), kimi: meviz kıramıyorum. 

(Yukarıdaki Ulahlardan bu· Hemen ertesi gün, arkadaşı 
laştıl..) çoğu da: Belkıran Yakupla, Fatihteki 

- Allah yazısı bu.. Biz kahveye damlıyor. 
kulcuklar kimiz ki onun işine Hüsmen ağa, gene kerpe· 
karışırız? Emaneti veren de o, terıe sarılıp, besmeleyi basıp, 
alan da ol. diye boyun büküp iki dakikacığın içinde Gürcü 
eyvallah diyorlarsa da kasa- İbrahimin üç dört kökünü, 
balardaki, köylerdeki ihtiyar, sallanan iki dişini, yağdan kıl 
genç, çoluk, çocuk bütün çeker kadar kolaylıkla çeki· 
halk, boyuna mevlalarına ka- yor. 
vuşuyor. O akşam, lstanbulun en 

Hüsmen ağa da çoluğunu belli başlı haşarat güruhu ha· 
ve ikisi yetişkin, ikisi sübyan cı berberin tepesindeler: 
dört nefer çocuğunu ardarda - Çek hacıcığım, şu kö-
ahrete yolluyor; elleri böğ· pek dişini. 

ründe, tek başına kalıyor. - Bir kerreten macunu, 
Artık Şumunda yapamıyor. şu iki azıya .. 

Malum a, dünyalığa düşkün- - Benden altı tane kök 
lüğü de fazla. lstanbulun kal· sökeceksin hacım! •. 
dırımlarının altın olduğunu Hüsmen ağa, kolları sıva· 
ne zamandır işitmiş. yıp, szüldür güldür (Bismilla· 

Malını mülkünü, çeliğini çu- hirrahmanirr&him ) i gürletüp 
buğunu satıp savıp sarı kızlar dişleri alınca, bakad~yıların 
dolu torbasını daha şişir- ağızları hala açık; hayretteler: 
dikten, berberlik takım tak- - Bı.1 ne bu yahu, hokka
lavatını da bir sepete istif baz mısın? 

ettikten sonra haydi Varna; - Ne sihirdir ne keramet, 
oradan da vapura binip ver el çabukluğu marifet, derler 

elini İstanbul. bunal. 
Kısa bir zaman, bir ay kadar -. Vallah şaştım kaldım, 

hemşerilerinin yanında, Fatih, pire ısırır kadar acı duymadım 
Fatihteki muhaciri kahvelerin· bel. 
de, bekar odalarında vakit Gürcü lbrahim, Hüsmen 
geçırıyor. 

Bakıyor, böyle olacak gibi 
değil. Aylak durmanın enca· 
mı kötüdür. Hazıra dağlar da-

yanmaz. Dükkanı, tezgahı aça
caksa bir ayak evvel açmalı .. 

Fakat nerede açmalı?. lstanbul 
ucu bucağı bulunmaz bir mem 
leket.. Neresinde berberlik et
sin? 

Bileğinde iki altın bileziği 
daha var: Diş çekmek, kan 
almak .. 

l:Sir gün, Fatihteki muhacir 
kahvesinde, kahvesini içip çu
buğunu çekerken. suratı davul 
gibi şiş biri içeri giriyor. Bir 
eli, mededi basacakmış gibi 
yanağında, kıvrım kıvrım da 
kıvranmada ... 

İki gün evvel dişini çektir· 
miş... Çeken adam abdestsiz 
mi imiş, besmelesiz mi imiş, 
neymiş, dişi paramparça etmiş. 
Dişin kökleri içeride kalmış; 
suratı da böyle hüttaya dönü
vermiş .. 

Hzsmen ağa, hemen yerin· 
den fırlıyor: . 

- Aç ağzını .... müslüman, 
-. .. ..-· ~ 'AAW.,.vİM H ~ 

ağayı sımsıkı kucaklayıp kün

de oyununa girişmiş bir peh· 
livan gibi havaladıktan sonra 
sırtına yapıştırıyor avucu: 

- Yaşşa be hacı, erbap· 
mışsml. Burada kokmu.,. kok
muş pineklemede mana yok .. 
Bizim Muratpaşadaki kahvenin 

yanında sana bir dükkan tu· 
talım, bak ne para kırarsın( 
İşte, hacı berberin Muratpaşa 

camisinin karşısına, meşhur 
kahvenin bitişiğine yerleşme· 
sinin sebebi bu .. 

Bu kahve, on on iki sene 
sonra lstanbulun Onikilerine 
toplanma yeri olan Arap Ab
dullahların, Kahraman beyle
rin ve maiyetlerinin karargah 
kurmuş oldukları, türlü kaldı
rım kabadaylıklarının planları
nı tasarladıkları, koltuk yos· 
ması, Galata sermayesi, sokak 
kekliği gibilere bin bir terti· 
bat hazırladıkları, kırıp dö· 
küp, vurup vurulup, yaralı 
bereli postu serdikleri, adlı 
sanlı kahvedir. 

Hüsmen ağa memlek~tinde 
dünya evine birkaç defa gir· 

-·-

Son hadise, müstakbel 
relerin gemiler üzerinde ne 

~ 

bir 

·r ak olacağını meydana 

Dogçland kruvazörün güvertesinden bir görünüş 
Paris - İspanya hükumet ları her vakit olduğu gibi 

tayyareleri tarafından bom· şimdi de ziyadt>si!e meşgul 
bardıman edilen Alman harp etmek, fakat gene aralarında 
geomisi "Dovçland,, cep zırhlısı esaslı bir kanaat peyda olma· 
namile bü üı dünyaca maruf sını intaç edememektedir. 
olan bir zırhl dır. 1933 de Anlaşıldığına göre, yalınız 
denize indirilmişti. O zaman hakiki bir müsademe bu bü-
Versay muahedesi henüz ilga yük mes'elenin tereddütsüz 
edilmediği için Almanyanın olarak hallini ortaya çıkaracak 
10,000 den daha büyük ha- tır. Çünkü şimdiye kadar alı
cimde harp gemisi yapması nan neticeler beslenen kanaat· 
memnu bulunuyordu. Bu ölçü- ler hep sulh zamanlarında ya
den dışarıya çıkamayan Al- pı'an tecrübelere istinat et· 
manlar hakiki bir fen ve mektedir. Bu2üne kadar ya
teknik mahareti göstererek pılmış tecrübelerin başlıcaları 
aynı hacim içine küçük bir şunlardır ; 
diretnot sığdırmağa muvaffak Britanya bahriyesi ilk defa 
olmuşlardır. "Agamemnon" zırhlısını feda 

Sürati 26,5 mildir.- 28 lik etmiştir. 12 milden biraz da-
6 topu vardır. 38·76 milimetre 
kalınlığında zırhla kaplanmış 
iki köprüsü vardır. 

Aldığı ehemmiyetli yara de· 

nizciler içinde fevkalade büyük 

bir tesir bırakmıştır. Çünkü 

Doyçland doğrudan doğruya 

havadan yapılan tecavüzle 
ehemmiyetli yara almış ilk 
zırhlı bulunuyor. Acaba tay
yare sathında bulunan harp 
gemilerine karşı tehlikeli bir 
mevkide mi idi? 

Deniz muharebesi için ha· 
yati bir ehemmiyeti haiz hu· 
lunan bu mes' ele mütehassıs~ 

başına geçmiş. 
ilk krısı bir iki ayın içinde 

gürlemiş gitmişmiş. ikinci ka
rısile yapamış, iki evlat do
ğurduğu halde dehlemiş. Üçün
cü karısı da, iki sübyanile ve 
üveylerile koleranın kurbanı 
olmuş .• 

Evlilik hayatına alışmış, bir 
kaç kadın görmüş bir adam, 
kolay kolay bekar durur mu 
hiç? 

ha fazla sürati olan bu gemi 

telsizle idare edilerek şiddetli 
bir tayyare fırtınasına maruz 
bırakıldı .. 

Birinci tecrübede atılan223 
bombadan yalnız 10 nu isa
bet etmişti. ikinci tecrübede 
atılan 114 bombadan hiçbir 
muvaffakiyet elde edilemedi. 
Gemi batırılamadı. Bombalar 
2500 metre yükseklikten atıl
mıştı. 

Eski hat gemileri (Santuri
on) ve (Malbury) gemilerine 
yapılan tecrübelerden hemen 
ayni neticeler hasıl olmuştu. 

. Nihayet geçen sene İngiltere· 
de huna benzer yeni ve bü· 
yük tecrübeler yapıldı ise de 
bunların neticeleri İngiliz hah· 
riyesince gizli :tutulmaktadır. 

Amerikalılar eski Alman 
zırhlısı "Ostfrislan" üzerinde 
tecrübeler yaptılar ve gemiye 
dokuz yüz kilo ağırlığında 
müthia bombalar attılar. Bom· 
balardan 7 si isabet ederek 
gemi uzun boylu uğraştıktan 

harpte tayya
derece muvaf
çıkarmıştır .. 

sonra tersine dönerek batmıştı. 
Fakat ayni şekilde yapılan 

tecrübelerde 900 kiloluk bir 
bomba isabet eden Alabama 
harp gemisi 30 saniye İçinde 
batıvermişti. Bunlara benzer 
dikkate şayan bir tecrübe de 
Vaşington deniz muahedesi 
mucibince bozulmasına karar 
verilen süper dretnot "Vaşing· 
ton" üzerinde yapılmıştır. 
32,600 ton hacminde hulunan 
bu gemi 407 milimetrelik iki 
zırh kuşağı ile kaplanmış köp
rüleri de 75 milimetre zırhlı 

idi. Fakat bunların hiçbirisi 
neticeli olmıyarak 225 lik 14 
top mermisi yedikten sonra 
45 dakikada batırılabildi. 

Bu tecrübelerden ve daima 
yapılmakta olan manevralar· 
dan mütehassısların çıkardık

ları netice şudur: 

125 milimetre kalınlığında 

zırhı delmek için 3,000 metre 
yükseklikten 1000 kiloluk bom
banın ufki olarak gemiye isa
bet etmesi lazımdır. 150 mili· 
metrelik zırhı delmek için de 
5500 kilo ağırlığında bomba 
aynı şekilde gemiye isabet 
etmelidir. Bugün kullanılabilen 

bombaların en büyükleri de 
bunlardan ibarettir. 
f Devamı 4 üncü salıi/ede) 

••• 
Belgraddda bir diş 
doktorunun yap. 

tıkları 
Bütün Yugoslavya herkes 

tarafından dedikodu mevzuu 
yapılan meraklı bir hadise 
Belgradda vukubulmuştur. Ra-

danoviç isminde Belgradlı 

meşhur diş doktoru, tanınmış 

bir aileden olan evli bir ka

dını hipnotizma ile kandırarak 

kocasının paralarını çaldır· 
mıştır. 

Kadın, dişlerinin tedavisi 
maksadile, diş doktorunun 
sandalyesine oturduğu zaman 
poktor kadını sevmiş ve hip• 
notizma ile bayıltmıştır. Dok· 
tor, bu suretle bu kadına is· 
tediği gibi hakim olduktan 
sonra, birkaç zaman yaşamış 
ve bu müddet zarfında kadı
nın zengin olan kocasının pa· 
ralarını sevgilisine çaldırtmış· 

tır. 

Mesele meydana çıkınca 

genç ve güzel Sırp kadını 
doktorunun emrine her veç· 
hile tabi olduktan sonra ko
casından 100 bin dinar çaldı· 
ğını itiraf etmiştir. 

Hüsmen ağa lstanbu]a gel· 
diği vakit, 48, 50 lik.. Dör
düncü defa olarak gene evlen· 
meğe kalkıyor. Daha doğrusu 
mahalledeki yaşlı kadınlar kış· 
kırtıyorlar ; 

-Türk Hava Kurumu-.. 

- Hacefendiciğim, Allah 
arttırsın, karın, kisbin yolun· 
da.. Yaşça da daha genç sa
yılırsın. Erkeğin en yiğit, en 
kamil zamanı kırkını aştıktan 
sonradır. Agucukların kocalığı 

kaç para eder?. Keşiş mısın, 
evlensene ayol.. 

Büyük piyangosu 
2 ci keşide 11 Haziran 1937 dedir 

Büyük ikramiye40,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe
kinmeviniz. 

1 t Haziran 93' 

Rüzgarla işliyen 
elektrik motörleri 

1934 sent:sindenberi, Sov· 
yetler birliğinde, rüzgarla yol 
fırıldağı vasıtasiyle işliyon ıno~ 

törlerin seri halinde inşasına 
başlanmış bulunulmaktadır. Bu 
elektrik motörleri, bilhassa 
gayet ekonomile olmaları ve 
buna mukabil randıman ka· 
biliyetlerinin fazlalığı bakım· 
}arından çok şayanı tavsiyedir. 

1936 senesinde, memleketin 
her tarafındaki kolkhoz ve 
sovkhozlarda bu motörlerden 
1300 tanesinin enstalasyonu 
yapılar ak işletilmeğe başlan· 
mıştır. Bu motörlerin kuvveti, 
yerine göre, 2,5 beygir ile 
6,5 beygir arasında tahavvül 
etmekte ve mahalli ihtiyaca 
tekabül eylemektedir. 

Büyük tesisat olarak, Kırım· 
da Balaklavada bir, Hazer 
d enizi sahilinde Karaburgazda 
da bir, iki tane 100 beygirlik 
motör yerleştirilmiştir. Kırımda 
Ayapetri dağı tepesinde de 
20000 kilovatlık rüzgardan 
enerji alan bir elektrik san· 
tralı tesisine başlanmıştır. 

Vçüncü beş yıllık plan zar· 
fında, bu gibi motörlerin imali 
genişletileceği gibi memleketin 
birçok yerlerinde de bu tarzda 
elektrik istasyonları kurula· 
caktır. 

ilin 
lzmir dördüncü mmtaka 

tapu sicil muhafızlığından: 

Bornovada Topuz sokağında 
eski 15, 17 yeni 11 kapı sayılı 
sağı küçük cami solu Kürt 
Ömer sokağı ve 16, 18,20 nu· 
maralı emvali metUkre dük· 
kanları önü Topuz sokağı ile 
çevrili ve Fransız mektebi ola· 
rak kullanılan gayri menkul 
altmış yıldanberi senetsiz 
malı olduğundan bahisle ye

niden adına tescili Fransız 

cumhuriyeti tebaasından Lui 
kızı Ojeni Fiyev Mari 1Ven· 
san tarafından istenilmiştir· 
Yapılan araştırmada tapu 
kaydı bulunamıyan bu gayri 

menkulün mülkiyeti hakkında 
22/6/937 Salı günü mahal• 

lin<le tahkikat yapılacaktır· 

Bu malın mülkiyetinde, sınt• 

rmda, herhangi bir ayni hak• 
kında ilgisi olduğunu iddil 

eden varsa o gün mahal· 
linde tahkikat memuruna ya· 
hut o güne kadar lzoıit 
dördüncü mıntaka tapu sicil 
muhafızlığına belgelerile bir 
likte müracaatları bildirilir. 

Olivier ve şii-' 
rekisı Limite~ 
vapur acentaSJ 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L 'flJ· 
"DRAGH,, vapuru 15 f-lı• 

ziranda LIVERPOOL "e 
SWENSEAdan gelerek yii~ 
çıkaracaktır. 

"GRODNO" vapuru 15 f-11' 
ziranda LONDRA ve HU~' 
den gelerek yük çıkaracaktır· 

"GRODNO,, vapuru 30 J1ı' 
ziranda gelerek LONDRA "e 
HULL için yük alacaktır. t: 

DEUTSHE -LEVANTE-LINIP 
"SOFIA"" vapuru 10 1-11' 

ziranda HAMBURG, sRt> 
MEN ve ANVERSten gelere~ 
yük çıkaracaktırr. . 

Tarih ve navlunlardaki del'· 
şikliklerden mes'uliyet ~ 



(1Jluaal Birlik) 
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--... -------·--• W • F. H. Van vapur acentası 
Cengiz atı üstünde Karaku- ı 

lnun büyük çarşısından geçi· 
~ordu. Bir kalnbalık yolu ka· 
Ptmıştı. O görününce b~şer 
Onar açıldılar, Cenıiı seıt bir 
lcale sordu: 

- Ne var burada ? 
- Semerkantten üç tüccar 

Relmiş, mallarını satıyorlar! 
Bunlar ipekli, pamuklu ve 

>'Ünlü kumaşlardı. Bakanl~rın 
iöılcrioi kamaştınyordu . 
Cenıiz yerlere kadar eğilerek 
onu selamlıyan tüccarlara em· 
tcttj : 

- Mallarınızı saraya geti
tinizl Ben de almak isterim. 

Ve yanındaki adamlarla 
hirlıkte etrafa heybet saçarak 
Uzaklaştı. 

dı. Türkistan, Harzem ve Iran Der Zee ROY AL NEDERLAND 
Hükümdarları olan Sultan & c KUMPANYASININ 
Mehmet Tekeş'in Utrar valisi O. "JUNO., vapuru 10 Hazi-
Garır Han bu zengin kervanı DEUTSCHE LEVANTE LINIE rana doğru bekleniyor, yükünü 
görünce göz koydu. Sultana G. M. B. H. tahlı"yede son a BURGAS 
bir mektup yazdı : n r , 

Hamburg Ô 
- Cengiz Han casuslarını V ARNA ve K STENCE için .. ARKAD IA .. vapum t 1 Ha· 

t2'cir hıılinde yollamış. Ne ya· ziranda beklenilmektedir. ROT- yük alacaktır. 
palım? TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT LINIEN 

Sultan Mehmet Cengize mey BREMEN için yük kabul eder. 
dan okuyordu , 

- Onların hepsini kesi AMERICAN EXPORT LINES 
Dedi. THE EXPORT STEAMSHlP 
Tüccarların boyunları vurul- CORPORA Tf ON 

du ve mallan satılarak parası Seri seferler Pireden aktarmalı 
Gayır hanın hazinesine girdi. "EXCAMBION,. vapuru 4 

Haziranrla PIREden BOSTON 
Cengiz bunu duyduku za- ve NEVYORK için hareket 

man yüreğinde:ı vurulmuş gi· edec,.ktir. 
bi oldu. Sultan Mehmede ha· "EXETER., vapuru 18 Ha-
ber yolladı: ziranda PlREden BOSTON 

- Tacirlerime fenalık et· ve NEVYORK için hareket 

KUMPANYASININ 
"SAIMA., vapuru l Hazi

randa 37 de gelip doğru AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktı r. 

"AASNE" vapuru 14 Hazi
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNlA 
ve SKANDINAVIA limanları 

için yük alacaktır. 

11 Haziran 937 
~--~--------------· - -• lzmirPamukMensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpe~baş, DeğirlJlen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi hor qevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip ıııensu
c~tına faiktır. 

Telefon No: 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

Karşıyaka da 
Stadyomun temel. 

leri atılıyor 
Karşıyakada inşa edilecek 

olan büyük stadyomun te
mel atma merasimi Pazar 
günü saat 16,30 da ilbay 
Bay Fazlı Güleçin huzurile 

-• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ue elektrik tedauisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Biraz sonra tüccarlar gel
diler. Bunlardan biri malları· 
rıı serdi. memeye . söz vermiştiniz. Ga- edecektir. 

yır hana siz emretmediyseniz. "EXCAMBION" vapuru 2 
SERViCE MARITlME ROU- yapılacaktır. Telefon: 3479 

Cengiz kumaşları beğendi: 
- Bunları kaça veriyorsu

lluz? 
Onu bana teslim edin, ceza- Temmuzda PIREden BOSTON 

ve NEVYORK için hareket 

O kadar yüksek fiatler söy
lediler ki Cengiz kızdı: 

sını vereyim. Yoksa pek çok edecektir. 
kan dökülecektir. "EXCHORDA., vapuru ~6 

- Be herif, sen bizi ku· 
lllaş görmedik mi sanıyorsun? 

Elbet biz de de var. Yıkıl 
karşımdan! 

Sultan Mehmed elçiyi öl- Temmuzda PIREden BOSTON 
dürttü. Onun arkadaşı olan ve NEVYORK için hareket 

edecektir. 
iki Mogolun da sakallarını Seyahat müddeti: 
traş ederek geri yolladı. PIRE-BOSTON 16 gün 

Diğer iki tüccar hemen yer· 
lere kadar eğildiler. 

Mogollar için bundan daha PIRE-NEVYORK 18 gün 
büyük hakaret olamazdı .. 

- Biz bunları satmak için 
~elmedik. Büyük Mogol im· 
Paratoruna armağan olsun 1 

Cengız bunlara bol bol bah
Iİş verdi. 

Cengiz harbe harar verdi. 
• 

* * Fakat Sultan Mehmedin as-

Ayni :zamanda Mogol impa· 
tatorluğu tüccarlarında da gü
tel kumaşlar olduğunu göster· 
llıek için valilere emir yolJadı: 

keri Mogol ordusundan en az 
hesapla üç yüz bin çoktu. 
Cengiz düşünceydi. Ne yap· 
malıydı?. 

- Vilayetinizdeki tüccarlar
dan birkaçını en güzel mal· 
larla Karakuruma gönderin. 

Dört yüzelli kişi geldi, Cen· 
giz bir kervan halinde bunları 
Semerkande doğru yola çıkar· 

Bu sırada üstü başı yırtık, 
saçı sakalı biribirine karışmış 
olan bir adam Cengizin sara
yının kapısında göründü. Ha
kanla konuşmak istediğini 

söyledi. 
- Ne istiyorsun? 

- Sonu yarın 

İzmir Emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
nıilctar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 
Yazılı 21 kalem erzak vesaire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
liaziran 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartnameler hastahanede başhekimlikte hergün görülebilir. 
Eksiltme 30 Haziran 937 Çarşamba günü saat 10 da Te

Pecikte Emrazı sariye hastahanesinde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

DiKKAT: _ 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını lzmir mal sandığına yatıracak· 
lardır. 11 16 21 26 1840 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiat Miktar Teminatı 
Lira K. Kilo Lira K. 

1127 50 11000 84 57 
2400 6000 180 
900 EOOO 67 50 
700 3500 52 50 
90 2000 5 75 
40 400 3 

140 4000 10 50 
1200 40000 80 

70 350 5 25 
14 70 1 05 
15 1000 5 63 

400 2000 30 
87 50 3500 6 57 
30 600 2 25 

150 500 33 75 
t~ 400 12 
265 1000 19 88 

20 800 1 50 
60 600 4 50 

112 1200 8 40 

Cinsi 
Birinci ekmek 
Koyun eti 
Koyun sütü 
Koyun yoğurdu 
Arpa 
Kuru fasulye 
Kalın kepek 
Kok kömürü 
Makarna 
Şehriye 
Patates 
Pirinç 
Saman 
Kuru soğan 
Sade yağı 
Sabun 
Şeker 
Taze kabak 

" Fasulye 
Domates 

140 1400 10 50 Patlıcan 

The AMERICAN EXPORT Lines 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
" EXPRESS " vapuru 1 O 

Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR., vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktarması 
olarak bütün TUNA limanları 
için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"INCEMORE" vapuru 30 

Mayısta LIVERPOOL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara
caktır. BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAIL için yük 
kabul eder. ---SOCIETE ROY ALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 
" BUDAPEST ,, vapuru 29 

Mayısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, LIMASOL BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS" vapuru 18 
Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 .... __ _ 

MAiN KUMPANYASININ # ... m!!P.:~ ............................ .. 

"ALBAJULYA., vapuru 16 
Hııı.ziran 37 tarihine doğru bek
leniyor. MALTA, MARSIL YA 
ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesu liyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için fkin
ci kordonda Tahmil ve TAhliye 
binası arkasında FRA TELLi 

lznıiı· Yüıı ~'l ) nstıcatı 

Tiirl{ A11011iın Sirk eti 
-

Halkapınar kumaş fabrikası 
llfevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Y enı yaptıracagınız elbıseler ıçın bu m~mulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
1 Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
I 

Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu -- • 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

= C 

ha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
n ,_ A. - - -·- .&---·~--'-- ... .nı. .. .aL n.lnnlnrn lıi/111 DoktoTlar u tavs~e ederle 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 11 Haziran 937 1-
Ali paşa ve kira Frosini 

Y anya gölünün kanlı f acıası 

skenderun ve civarında tedhiş çete- Üçüncı:a:.~~~;:r,; i:':f::%ıe~enli~ 
Veli, Muhtar paşayı teselli için 

sen sağol ağabey dedi ler her tarafa tehdid savuruyorlar 
Nereden teşvik ve kuvvet aldığı malOm olmı

yan bu çetelerin hareketleri gülünçtür 
Istanbul 11 (Hususi)- Cenevre de Hatay mes' elesi üzerinde Türkler Hatay istiklal davasında haklarını sulhan elde et-

Nihayet Veli dayanamadı. 

Muhtarı, Frosiniye aid haber· 
lerin hepsini adam akıllı almış 

farzederek: 
- Dinle beni Muhtar, dedi. 

Herşeyi sana söylemeğe karar 
verdim. Fakat senden bir ye· 

elde edilen netice aleyhine bütün sancakta yeniden bir tedhiş mişlerdir. Bu sebeple bu tahrikatçıların gürültülerine ehemmiyet 
ve çeteler hareketi başlamıştır. ·1 k d. M f'h b h"d' 1 · d · d 

min istiyorum. 

T 
.. k. ·1 5 · F a dak' d tan mu"'nase verı meme te ır. aama ı , u a ıse erın evamı, yenı te • ur ıye ı e · urıye ve ransa rasın ı os e • 

betleri bozmağa matuf olduğu anlaşılan bu hareketler milli bir birler ve teşebbüsleri icap ettirecektir. 

- istediğin şekilde sana 
teminat veririm. 

- Pekala. hareket değildir, bazı hasis ihtirasların eseridir. Bu sebeple bazı ecnebi mahafil, Arap aşireti güden ve 
Suriyenin Türkler üzerinde ta)'ıakkümünün zevali, bu hasis Arap olmıyan bu tahrikatçıların hareketlerini şiddetle takbih Veli kalktı. Odanın kapısını 

sıkı sıkı kapattı Vt! tekrar 
kardeşinin yanına oturdu: 

emeller erbabını adeta kudurtmuştur. etmektedir. .......... 
ört devletin lia-Rusya, 

rarlaı~ına mütaaı·ı~ızdır 

Ademi müdahale komitesi durur· 
ken devletler in aralarında karar 

vermeleri tehlikelidir~ deniliyor 
Moskova, 11 (Radyo) -

Rusyanın, ispanyanın kontrolü 
için İngiltere Fransa, İtalya ve 
Almanya arasında verilecek 
h rhangi bir karara itiraz ede
ceği söyleniyor. 

Şili parla
mentosu 
Sovyet Rusyayı 
tanımıyormuş 

Şili, 11 (Radyo) - Şili par· 
lamentosu, Sovyet Rusyanın ta
nınması hakkında hükumetçe 
verilen takriri reddetmiştir. ----....------- ' 

Belçikada 
Umumi af kanunu 

mesele oldu 
Brüksel, 11 (Radyo) -

Umumi af hakkındaki layıha, 
dün ayan meclisinde büyük 

bir gürültü yaratmıştır. Bu 
sebeple dün gece geç vakte 

kadar müzakerelere 
olunmuştur. 

devam 

••• 
Olimpiyad 
oyunları 

" Uc sene sonra Tok-, 
yada olacak 

Varşova, 11 ( Radyo ) 

Beynelmilel olimpiyad oyun

ları 1940 senesi ağustosunun 

son haftasında Tokyoda ola· 
caktır. Bu baptaki karar tas· 
dık edilmiştir. ---·-·---

lzmirde 
Edirne peyniri 

yok! 
Son zamanda İzmir piyasa

sında peynir azalmışhr. Bil· 
hassa Edirne peyniri hiç kal
mamış gibidir. Yaptığımız tah· 
kikata göre bunun sehebi 
Edirneden İzmire fazla mik
tarda peynir gelmemesidir. 
Edirnedc yapılan peynirler, 
ancak İstanbulun ihtiyacını 
karşılı ya bilmektedir. 

Rusya, ispanya işlerine ade-

mi müdahale komitesi mevcut 

iken, devletlerin bu şekilde 

kararlar vermelerini 

görmektedir. 

tehlıkeli 

Negüs 
İtalya aleyhine 

dava actı • 
Londra, 11 (Radyo) Negfis, 

kendisine aid olan şimendifer 
hisse senetlerinin İtalyaca mu
sadere edildiğinden dolayı 

İtalya hükumeti aleyhine dava 
ikame eylemiştir. 

Bu hisse senetleri, otuz 
milyon lira kıymetindedir. 

••• 
Halle 

Şimendifer istasganunda 
çıkan yangın 

Halle, 10 (A.A.) - Şimen· 
diferler idaresi marşandiz is
tasyonunda çıkmış olan yan· 
gın dolayısile henüz gece ça· 
lışan müstahdeminden 9 ki· 
.şinin yoklamada ispatı vücud 
etmekte olduğunu bildirmiştir. 
Yüklü 120 ve boş 45 vagon 
harab olmuştur. Bundan başka 
depolarda bulunan 400 ton 
marşandiz ile 4 kamyon ela 
yanmıştır. 
-~--H!lı+---~ 

Küçük itilaf 
Başvekilleri top. 

lanı yor 
Bükreş 11 (Radyo) - Ha· 

ziranın 17 inci günü toplanacak 

olan küçük itilaf başvekille
rinin burada yapacakları içti
mada umumi VC\ziyeti tetkik 
edeceklerdir. __ ._ .. ._.. __ _ 

Fransa 
Gümrük tarifelerini 

değiştiriyor 
Paris 11 (Radyo) - Fransız 

parlamentosu, dün toplanmış 
ve dahili mes' eleler etrafında 
müzakereler olmuştur. 

Hükumet, gümrük tarifele· 
rinin tadili hakkında salahiyet 
verilmesini istemiş ve bunun 
için bir layiha vermiştir. 

Yakıcı sıcaklar 
erken başladı 

- Muhtar, en ziyade sev· 
diğin ve saydığın şeyler üze· 
rine yemin et, ki onu ve ile· 
ride gayri vicdani denilecek 
hareketlere baş vurmıyasınl 

Muhtar, birden irkildi. Yan
yada geçen hadiseler üzerinde 
Muhtarda hasıl olmuş bir ta· 
kını şüpheler vardı. Şu anda 
bu şüpheler yeniden canlan· 
mış, hatta kuvvetlenmişti. 

Maamafih, vaziyeti biran evvel 
öğrenmek ihtiyacında idi. Bu

--Almanyada dün sıcaktan 20 kişi öldü 
Belçikada da hararet fazla idi 

Berlin 11 (Rady?) --:: .~ün, 1 kişi ölmüştür. 
seksen senedenberı gorulme· Bı üksel 11 (Radyo) -Dün 
miş derecede şiddetli bir B l · b" k k ' 

k h 
.. k.. .. .. d H e çıkanm ırço asa bala· 

sıca u um suruyor u. a-
raret, gölgede 35 dereceye rında yakıcı bir sıcak vardı. 
kadar çıkmıştır. Sıcaktan 20 Halk, serin yerlere koşmuştur. nun ıçın: __________ .__,_... ______ _ 

- Yemin ederim Veli, evet 
yemin ediyorum ki söyliye· 
ceklerini sükun ve soğukkan· kuşadası arazil 

tahriri 
Vilayetimizde devam etmek· 

te olan tahriri arazi işleri sür· 
atle ilerilemektedir. Kuşadası 
kazası tahriri arazi komisyo· 
nunun kazadaki araziyi tama· 
men yazmış olduğu ve vazife
sini bitirdiği kaza kaymakam· 
lığından vilayete bildirilmiştir. 
Kuşadası tahı iri arazi komis 
yonu, İzmir tahrir işlerinde 
çalıştırılacaktır. 

Bundan evel Foça kazası 

arazi tahrir komisyonu da va
zifesini bitirmişti. Bu suretle 
şimdiye kadar iki komisyon 
vazifesini bitirmiş oluyor. Fo
çada işini bitiren arazi tahrir 
komisyonu da Bergama araıi 
tahrir işlerinde çalışmaktadır. 

Bir 
••••• 

kooperatif 
daha 

f zmirdeki sütçülerin birleş
tirilerek bir kooperatif teşkil 
etmeleri için teşebbüste bulu· 
nulmuştur. Bu suretle halka 
temiz süt yidirmek, sütleri bir 
yerden tevzi etmek, temiz ve 
su karıştırılmamış süt satılma
sını temin etmek maksadı gü
dülmektedir. Hatta sütlerin bir 
kısmının isterlize edilmesi, ço· 
cukların şüphesiz ve temiz 
gıda alması da düşünülmek· 

tedir. Kooperatifin teşkili için 
Esnaf ve İşçi Kurumları Bir· 
liği yakından alaka göster· 
mt:ktedir. -.... 

Mahkumlara 
Dokumacıhk yaptlrılacak 

Hapishanedeki mahkumlar
dan bir kısmının dokumacılık 

yaparak boş durmamaları ve 
biraz para kazanmaları için 

Buldanlı B. Ahmed, hapisha
nede ufak tefek dokuma işleri 

yaptırmağa karar vermiştir. 

İmal edilecek dokumaları 
B. Ahmed alacaktır. Şimdilik 
yalnız talebe önlüğü bezi do· 
kutulacaktır. 

ispanya' da 
Cumhuriyetçiler ye. lılıkla dinliyeceğim . 

niden şid~e~li.taar- Doyçland 
ruza gırıştıler Ar l b b l d 

Salamanga 11 (Radyo)-Cum ı. ~ası o~ . a a_n ı 
huriyetçilerin Goadaramada / Baştara/ı 2 ıncı sahıfede} 
yaptıkları taarruz çok müthiş . Zamanımızın en .. kuvvetli 
olmuştur. dıretnotu bulunan Nelson" 

Enternasyonal kıt'alara men· ufki olarak 125 ve 155 mili-
sup bir tabur ka b 1 t metre kalınlığında zırhla kap· y o muş ur. l B .. h h . 

Bilbao 11 (Radyo) _ Bask anmıştır. una gore er. angı 

hu .. kuAmet· Na l 1• . d.. sıklette olursa olsun hır tek 
ı zır ar mec ısı, un 

toplanmış ve üç sınıf efradın bombanın gemiyi delmesi~gayri 
daveti hakkında Harbiye Na- kabildir. Keza yan zırhlarının 
zırının kararnamesini tasdik da bu günkü en büyük 40,5 
eylemiştir • luk toplar ile delinmesi im· 

kansızdır. -···-ValiFazlıGüleç 
Valimiz B. Fazlı Güleç, dün 

borsaya giderek muhtelif işler 

üzerinde tetkiklerde bulun
muştur. idare heyeti, valimizin 
huzurunda toplanmış ve lktısat 
V t kaletince tasdik ve iade 
edilen borsa büdçesi üzerinde 
konuşmuştur. 

Buca yollarına kalın 
mazot dökUldü 

Sucanın içinden geçen şo
senin ve şose halindeki diğer 
yolların yaz münasebetile na
kil 'asıtaları da geçtikçe fazla 
toz olduğu ve halkı rahatsız 
ettiği görülmüştür. Belediye, 
şoselere kalın bir tabaka ha
linde mazot dökmek suretile 
halkı tozdarı kurtarmıştır. 

SözlU imtihanlar 
Ortaokullarla liselerde sözlü 

imtihanlara devam edilmek· 
tedir. imtihanlar ayın 19 unda 
bitecektir. Busene sözlüye ka
lan talebe miktarı pek çoktur. 
Ortaokullarla liselerde busene 
mezun olacak talebenin şeha· 
detnameleri, tasdik için Kül
tür Bakanlığına gönderile· 
cektir. 

Tuzla mUdUrlüğll 
Çamaltı tuzlası müdürlüğü· 

ne inhisarlar umum müdürlü
ğünce B. Sadi vekaleten tayin 
edilmiş ve gelerek vazifeye 
başlamışbr. 

Velevki Nelson gibi olsun 
en kuvvetli bir zırhlının bile 
çok yüksekten • saha yüksel· 
dikçe bombanın kuvveti art· 
maktadır ~ atılacak bomba 
yağmuruna tutulmasının neti· 
cesi elbette çok farklı olabilir. 

Fakat açık denizlerde sür· 
atli helezoni hareketlerde bu· 
lunan bir gemiye isabat pek 
zor olduğu gibi gemilerin çok 
mükemmel tayyareden müda· 
faa için mukabil topları da 
vardır. 

Tecavüze uğrayan Doyçland 
yukarıda zikrettiğimiz mezi· 
yetlerden hiçbirisini haiz de
ğildi. Ufki zırhları ancak 38 
75 milimetredir. Demirli ve 
harekdsiz bulunuyordu. Te· 
cavüze uğrarken tayyare mü
dafaasına mahsus olan topları 
kullanmağa bile teşebbüs ede· 
memişti. Bu şartlar içinde ba· 
şına gelen talihsizliğe hayret 
etmemelidir. 

Doyçlandın misali muhare· 
be gemilerinin sağlam kuvvet
lerine inananların kanaatlerini 
değiştirememiştir. ----· ..... --N aaf ıda 

Vilayet Daimi Encümeni, 
dün öğleden evel Vali B. 
Fazlı Gülecin riyasetinde top
lanmış, geç vakte kadar mü· 
zakerede bulunmuştur, Nafıa 
işleri hakkında bazı kararlar 
alınmııtır. 

- Ağabey, en mukaddes 
addettiğin şeyler üzerine ye· 
min et. 

- Veli .. Şu anda Frosininill 
hatırasından başka mukaddes 
hirşey tanımayorum. Frosinioirı 
melek ruhu namına sana ye· 
min ediyorum. 

- Pek ala Muhtar. Sen 
hamiyetli, cesaretli ve iradene 

sahip bir erkeksin. Hayatında 
cesaret ve hamiyetini çok ek 
falar gösterebildin, ben· seniıı 
her zaman böyle kalmaklığırıı 
isterim. 

- Bunu sana yeminle ta· 
ahhüt ettim ya. 

- Kardeşim, haberin olsun 

ki Frosini mev'ut eceli ile öl· 
memiştir. Çok feci bir şekil 
altında ve dillere destan ola· 
cak bir halde ölmüştür. Bunu 

sana söylemek istiyorum. fa· 
kat artık saklıyabilccek bir 
vaziyette değilim. · 

- Ya .. Frosini ne suretle 

öldü, Veli? .. 
- Boğuldu! 

- y anya gölünde mr bo· 
ğuldu?. 

- Evet. 
- Nasıl boğuldu! Ah .. Ah· 

O orada sular dibinde yatar

ken ben burada nasıl yaşıyo· 

rum?. intiharına ben sebep 

oldum, bunun için ben de 
ölmek isterim. 

- Buna hakkın yoktur kar· 
deşim. Çünkü Frosini intihar 

etmemiştir. Vakıa seni çokı 

pek çok sevdiği muhakkaktır. 

Fakat sevdası için canın• 

kıymış değildir. 

- Şu halde! Ölümünün se· 
bebi ne olabiliyor? Ben Fro· 

siniye karşı ne kusur ettim? 

Hayat ve istirahatinin muha

faza ve himayesini babama 
bile tavsiye ettim. 

- Zavallı Muhtar.. işte 
şimdi asıl mes' elenin üzerine 
geliyorsun . . 

- Veli .. Çok betbaht ol· 

duğumu şimdiden anlayorum. 
- Frosininin himayesini ba• 

bama bıraktın diyorsun değil 
mi? 

- Evet. Bundan ne çıkar? 
- Muhtar, Ali paşayı sen 

hiç mi bilmiyorsun? 
- Biliyorum. Ahlak itiba· 

rile çok zaiftir. 
. - Evet.. Babamız olan bu 

ihtiyar adamın hürmet ettiği 
hiçbirşey yoktur. 

- Bunda müttefikiz! Fakat 
netice? 

- Netice şudur. Frosiniyi 
Ali paşa göle attırdı! 

Bu son söz, iki kardeş ara· 
sında derin bir sükut husule 
getirdi. 

Muhtar, biran için ne oldu· 
ğunu anlıyamadı, bir müddet 
sonra, şuuruna hakim olmağa 
çalışarak: 

- Veli, bu söylediğin doğ· 
ru mudur?. Diye sordu. 

- Evet kardeşim ve maa· 
lcsef ki söylediğim tamamen 
doğrudur! 

• Arkcı.sı ""' • 
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