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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Cumartesi - 12 Haziran 1937 

Sümer bank 
Sermayesi yeniden onbeı 

milyon lira ile takviye 
edildi. 

Fiati (100) 

Mardin de Zengin Petrol Damarı Bulundu 
Kü"ük itilaf reislefl tarafın-,Tayyare pi:= Dört devlet hariciye na-

d b. · t• 1 kt yangosu an lf '" ·~.~-yapı aca lf Dünkü keşidesinde zırJarI dün _ıop)andıJar 
Bu içtimada 3 müttefik devletin siyasetinin kazanan numaralar Müzakerelerin neticesi hakkında gazete-

• k•J( • • •k l • • ( k • lstanbul, 12 ( Hususi ') - ·ı /" t k . t d"/ yeni Şe 1 eri Ve IStl amet eri Çizi ece tır Tayyare piyangosunun yirmi er ere ma uma verme ıs eme l er 

l 
· ·· k"" -k "ıt"ılaA f üçüııcü keşi desi dün öğleden 
rıvayete gore, uçu sonra çekilmeğe başlanmıştır. 
manzumesinin yeni siyaseti ile Kazanan numaraları bildiri· 
şiddetle alakadardır. 

lçtimaın ehemmiyeti hase· 
bile Romanya başvekili; 17 
Haz;randan evvel Tuna üze
rinde kain Demirhisar mev· 
kiinde olan Yugoslavya baş· 
vekili Bay Stoyadinoviç ile 
görüşecektir. 

Bu görüşmeyi Bay Mi-
lin Hodza ile de yapılacak 
ikinci bir mülakat takibedecek 
ve üç devlet başvekili bundan 
sonra Bükreşe gelerek başve· 
killer konferansını kuracak· 

Bay Tataresko lardır. 
Paris, 12 ( Radvo) - Kü- Esasen bay Milan Hodza, 

yorum: 

18072 
10 bin lira 

2991 12266 
3 bin lira 

36891 37429 
1000 lira 

500 lira kazananlar 
432 946 1163 1881 

"Ük itilaf devletlerinin başve· k l K l t f d b" • ra aro ara ın an ve ır Bag Mi/an Hodza 
killeri 17 Haziranda Bükreşte h ft · · B-k dav t ed·ı 

1950 3885 6378 6989 
11946 15463 17392 18934 
18938 22097 28156 31295 
31770 32999 35932 37043 
37243 

a a ıçın u reşe e a • küçük itilaf devletleri arasın· 

bir konferans hkdedeceklerdir. miştir. daki kuvvetli tesanüdün eseri 

( Devamı 4üncü sahifede ) Bu içtimaa çok büyük bir Avrupa siyasi mahafili bu 
themmiyet verilmektedir. Ve konferansın herşeyden evvel olduğu kanaatindedir. 
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Atatürk validen Milli gaza kavuşuyoruz 

izahat aldı 
büyük Şef Trabzondan Erzu· 

ruma gidecektir. 
Trabzon, 11 (Hususi) - /eneraloyı, şimdiye kadar 1 

ilci gündür Bügük Şefe misli görülmemiş derecede 
kavuşan Trabzon h'llkı se- muazzam olmuştur. 
"inç içindedir. Baştanbaşa Büyük Önderi davet için 
donanmış olan şehirde, bag· muhtelif şehirlerden gelmiş 
"0111 vardır. Halk, en bü- olan güzden /azla heyet, 
tük Türkü içinden gelen bugün Atatürk tarafından 
levgi ve coşkunlukla alkış- kabul edilmişlerdir. Heget 
lanıaktadır. Dün geceki /Devamı 4 üncü sahifede) 

------·~ ...... .-.-------
\7 arın Yunanistan(Ja bü-

tün nıüesseler açık 
lfer kı>s, yannkİ kazancını tay
yare~, ianesi_ olarak verecekJ 

Atina gibi Pazar günii çalışacak olan Pire 
şehrinden bir manzara 

~tina 12 (Radyo) - Yarınki Pazar günü, Yunanistanın her 
tfında bütün mağazalar, fabrikalar ve diğer hususi mües· 

lcr açık bulunacaktır. Amele, memurin ve müessese 
'pleri, Pazar yevmiyelerini tayyare cemiyetine teberrü ede-. 

~~----.... -.~~--~~-
Mardinde bulunan ' petrol da

marları cok kuvvetlidir 
• 

iktisat Vekili Bag Celal Bayar 
lstanbul, 12 ( Radyo ) - Bu hususta daha yakından 

Mardin havalisinde petrol tetkikat yapmak üzere lktısad 
menbaı aramakta olan heyet Vekili Bay Celal Bayar Mar· 
zengin damarlara tesadüf et· 
miştir. 

Bu keşf i hakkındaki rapor· 
lar Ankaraya gelmiştir. Ra
por, çok mühim ve memnuni· 
yet verici şekildedir. 

B.Dokanya 
Fon Nörahtın 
şerefine ziya-

fet verdi 
Budapeştt-, 12 (Radyo) -

Macaristan Hariciye Nazırı 
Bay Dokanya, dün Almanya 
Hariciye Nazırı Fon Nöraht 
şerefine mükellef bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette, bütün 
Macaristan ricalilc kor diplo· 
malik hazır bulunmuştur. 

Avusturya matbuatı, Fon 
Nörabtm aeyabab baklanda 

dine gidecektir. 

Bu keşif sayesinde Türkiye 

petrol ihtiyacının dahilden 

temini imkan altına gıre· 

cektir. 

Fransada afet 
Seller birçok tahri

bat yaptı 
Paris 12 (Radyo)- Fransa· 

nm birçok yerlerinde:: bilhassa 

Merit Leben'de müthiş fnhna· 

lar olmuş, tufan denecek ka· 
dar çok ve kuvvetli yağmur 

lar yağmıştır. 

Düşen yıldmmlardan ölenler 
ve çıkmış yangınlar varclır, bu 
hususta henüz kat'i malumat 
yoktur. 

bakk anda uzun makaleler ya
zıyorlar. 

Londra'dan bir görünüş 
Eondra, 12 (Radyo) - in· Sefirler, bugünde toplana· 

giltere Hariciye Nazın bay cakla d 
Edenin riyasetinde top!anan, r ır. 
Fransa, Almanya ve ltalya Dört devlet sefirleri mat· 
sefirleri, ispanya mes' elesi ve buat mümessillerine beyanatta 
kontrol teminatı etrafında uzun bulunmaktan imtina eylemiş-
müddet konuşmuşlardır. lerdir. -. -· 
iş kanununun tat

biki hasabile 
----~--~~·4~·-~~~-~ 

Pazartesi günü Cumhuriyet 
meydanında miting yapılacak 

Jş kanunu önümüzdeki haf ta l:ımeı iuöııilııe, Uü) ük Mı ilet Mec• 
sah giioiioJen iıiban·n nıeriyet li·i riyasetine ve lkıı~ıul Vt·kili Ce· 
mevkii ne girecektir. Bu müııase· l:il Bayarn tazimat telgraf lan çe-
betle 14 haziran pazarıe~i gfüıii kilcccklir, 
p.aat 17.30 da ),ütün fııLrikıtlıırla --•· • •••--
tütün imıılaıbıaneleri ve air nıüetı· 

ııeselerde çalışan işçiler ve i, aa· 
bit.leri tarafından Cumhuriyet mf'y• 
danınıla bir miting akdeılilect'ktir. 

.Mitingi.! vali B. Fazla Güleç riya· 
set eth·cektir. 

Vilay.-uen müsanıle alınmıştır. 

Miting ou tıuretle yapılacaktır: 

1 - Miting bt·yeıi C,ll.P. ka· 
za merkez heyeti reisi B. Tabir, 
esnaf ve işçi kurumları birligi baş· 
kanı Galib, tıanayicilerden Salahid· 
din, tütüncülerdeo Cemal, imtiyaz· 
lı oirketlerin ioçileri baokanı T ilil· 
den müıeoekkildir. 

2 - 14·6·937 pazartesi günü 

saat 17,15 de bütün ıü~ün imalat· 
haneleri, fabrikalar, mües eseler 
vesaire i~çilari, Basmane önündeki 
meyd;ında toplanacaklardır. 

3 - Bu heyt·t, öolerimle mu· 
zıkn olıluğu halde saat 17,30 da 
Gazi bulvarını takiben İş dairrsi 
ve esnaf birlikleri binası önüm.len 
geçert•k Cumhuriyet meydıımna gi· 
deeekıir. 

A - l\luzıka tarafından iııtik· 

lal marşı ı;alınıhkıan sonra Gazi 
brykf'line İr.mir i~çilni ve iı sa· 
lıilıleri tarafından çelenkler kona· 
caktır. 

B - Çdf'olt konulmaııı esna· 
ıında körf.-z vapurlarından birinin 
verec.-ği diltlük i~areıi üzerine bü· 
tnn fabrikalar diiılük çalmak 11ure· 
tile merasimi tes'jıl edeceklenHr. 

C - Bunıı müteakıb işçiler ve 
io sabibleri namına kısa birer söy· 
)ev verilecek ve bu söylevlere vali 
ve parti baok11nı B. Fazlı Güleç 
tarafından mukabele edilecektir. 

llerali•i mıltoakıb A&atlrb. 

Kabinemizde de· 
ğişiklik mi var? 

Maliye ve inhisarlar 
vekillerinin de istifa 
edeceklerisö yleniyor 

Maliye Vekili Fuat Agralı 
lstanbul 12 (Hususi) -istifa 

eden ziraat Vekili bay Muhlis 
Erkmenin yerine bay Şakir 
Kesebir geçmiştir. Kabi.1ede 
bundan haşka değişiklıkler 
olacağı da söylenmektedir. 

Bu rivayetlere göre maliye 
vekili bay Fuad Ağrah ve 
inhisarlar vekili bay Ali Rini 
Tarhan da bugünlerde iıtifa 
edeceklerdir. 
- Devamı 4 neli 1alaiJede -
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Sahife 2 (Ulusal Birli~) ------..... ------------------------...;..;,,;__ 

Anasını Ciör ........ _ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 11 
----------------------------- -------=- - ---..- -.• """Ç c ? ",,....__ ...-. "'....._ .... .-...., 

Hjsınt n ağa, esasen ev:en· 
1meğe dünden teşne .. Hakika
ıteıı karı, kisbi yo.lunda; ışı 
.kıvamında .. 

Dukkarıı sabahtan akşama 
.kadar uı kovanı. Tıraş olan 
olana; saç sakal kestıren kt>s• 
ıtirene; sakal salıvereceklerden 
.de sakal başlarını aldıran al
dırana; hatta sakal duasını 
biltl ona ettiren ettirt>ne. D ş 
çektirPnler, kan P ldıran lar da 
cabası, 

Hacının doktorluğu da var; 
sağlık vermedtği ilaç yoK: 
Kabızlara sinameki, gübeşeker 
gibi liynet ilaçları; ıçı suren· 
ine mazı, zamkı arcıbl gibi 
peklik ilaçları; kansız l a ·a üzüm 
suyile kaynatılmış kına kına, 

fazla kaıı lı canlılara sülük, 
mengene, boynuzla hacamat, 

Ve herkes ondan memnun 
mu memnun. Dükiiiinını.1 içi 
bin bir ayak. Çeyrekler, iki 
çeyreklikler, mt:cıdıyder ya· 
ğıyor. 

Hacı böyle kazançlı bir 
adam; üstehk hac:cülha1emin; 
daha üsttl k pinpon ve t irit de 
değil; nurani simalı, vücutça 
da dinç .. 

Bu çeşit bir erkeğe geçkin 
hatunlar değil, duvak düşkün
leri, kızoğlan kızlar bile oy
naya varır. 

Cıvarda, Olanlar tekkesine 
kapı komşu oturan Haf ızamn 
isminde 45 lik işgüzar bir 
kadın, vakitli vakitsiz, Hüs· 
men ağaııın ensesinde: 

- Seni ben evlendireceğim 
de ben evlendireceğim! 

Hafizanım, dilinde mütema· 
diyen Allah, peygamber, dev
letli !simleri, her an abdestin· 
den, namazından, orucundan 
dem vuran fakat İç yüzü bu
nun tamamile tersi, smdırlıyı 

sıyırtmış eski oturaklardan bir 
hinoğlu hin. 

Guya kağıt kavaflığı yapa· 
rak helalinden ve alnının te· 
rile geçinmede. Kağıt kavaflı· 

ğı yapmıyor değil, yapıyor ve 
asıl aksatası başka. 

Sokak sokak dolaşmak. Ak
saray, Yeşiltulmba, Koska 
kahvelerinin, Şehzade başı, 
Beyazit, Divanyolu kıraatha
nelerinin, Kalpakçılar başında 
ki !ve Kuyumcu çarşısındaki 
mahallebicilerin önlerinde me
kik dokumak. 

içeriye usulcacık bir işaret. 
Zaten ona bile hacet yok. 
Beylerden, efendilerden onu 
dört gözle bekliyen bekliyene; 
hemen dışarı fırlayıp kenarı 
çeken çekene .. 

Yani, mis gibi muhabbet 
tellalı.. Fakat hacı berbere 
ekini hiç billi etmemiş. Ken
disini, sofu sulha, eli öpülecek 
bir kadın bildirmiş. Ağzından 
girip burnundan çıkarak adam· 
cağızı kandırmış. 

Hafizanım, nihayet emeline 
muvaffak oluyor. Hüsmen ağa
ya Ayşe isminde, anasız ba
basız bir Boşnak kızı buluyor. 

Öyle bir ballandırıyor ki: 
- ·Daha süt kuzusu.. On 

dördünü bitirmiş, on beşine 
yeni girmiş.. Darı dünyada 
Aliahtan başka kimseciği yok. 
Çekirdeksiz üzüm. 

Hacı, sakal SJVazlıyarak 
utkunuyor; o. de edilo.r: 

sam sakın ı,ıne gıllıgış gir
mesin, miden bulanmasın Ha
cıcığım. (Çekirdeksiz üzüm 
denilenler, bMba kucağında~ 
ananın eteğinin dibinde büyü
mı-diği, şunun bunun yanında 
yeti ştiği için sözüm ona ka
bRk çiçt>klerine benzerler; 
y5zleri, gözleri açılmış olur!) 
diyt>ceksın.. Haşa, inkar et
miyorum; yerd<"n göğe kadar 
haklısin ve lakin bak, beş 
parmak bir mı?, Ayşecik ka
dar başı Ö .ı ünde, mahcup, 
masum bir kız bu dünyc.ya 
gelmiş midir acaba? 

Hüsmen ağa bu lafları din .. 
!erken, gene bir haylı yutku
nuyor. Dili tutuk. 

Deııdi yaşı elli, kızınki on 
beş. Arada otuz beş yılın 

mesafesi var. Bir uçurumdur 
bu •. 
Sakal falında, düşüncemede; 

içinden : 
- lslah iş değıl bu.. Bu 

saç sakalla öyle bir tidancık, 
goncacık alınmaz .. Böylesi be
nim gibiye karı olamaz!. Filan 
diyerek, boyuna kaş kaldıra
rak: (Aaahl..) kelimesini tek
rarlarken, birden gevşeyıverı· 

yor. Besmeleyi çekip ardından 
bir de şehadet getirdikten 
sonra: 

- Aldım gitti o çekirdek
siz üzümü l., dıyor. 

Hafızanım, Hacı berberı 
Boşnak kızı Ayşe ile baş göz 
t:diyor. 

O günden sonra Hacının 
süngüsü düştükçe düşüyor; 
zavallıcık çöktükçe çöküyor. 
Tepeden tırnağa her tarafında 
uyuşukluk; beyninde ~ğırlık; 
bacaklarında gevşeklik; elle
rinde, karıncalanma. Yerinden 
kalkarken etrafa tutunma; iki 
adım atsa kalaycı körüğü gi
bi soluma; dükkanın peykesi· 
ne yayılır yayılmaz, göz ka· 
paklan ağırlaşıp mi~kin mıs
kin uyuklama. 

Haddi varsa zanaatini ya
pabilsin. Ustura elindeyken 
kolu kurşunlaşıyor; kerpeteni 
ağza sokarken çekeceği dişi 

gözü görmiyor; boynuzu kor
ken ete yapıştıramıyor; kanı 
alırkeu elleri titriyor. 

Doktorluğunda da akı kaak 
karıştırıyor. Kansızlıktan canlı 

cenazeye dönmüşlere hacamat 

yahut sülük, basurdan avurdu 
avurduna çökmüşlere sürgün

lük ilacı, kabızdan mumya 
sarısı kesilmişlere peklik ilacı 
sağlık veriyor. 

Bu gidişin encamı elbette 
hayır olmaz. Müşterileri yavaş 
yavaş uzaklaşıyorlar. 

...:.. Bırak bunağı, suratımı 

çeteleye çevirdi!.. 
Sakal başını alırken az 

kaldı kulağım gidiyordu. 
- Sarsak herif kan alayım 

derken az kaldı neşteri ciğe· 
rime kadar daldıracaktıl. De
yip duruyorlar. 

- Çütüğün yerine taş gibi 
dişini çekti!.. Deyip duruyor
lar. İster istemez kalfa kullan
ms.ığa mecbur kalıyor ve ışı 

büsbütün kesatlaşıyor. 
IŞte bu sıralarda biçareyi se

liimün kavlenin rüzgarı da yok 
lıyor. Taş ölçerim, dilinde bir 
rekaket; sol yanı, sol bacağı 
bo~dan boya keçemsi .. 

Ingiliz .. Fransız do~tluğu 
1 """.-il 

Fransızlar bu seferki dostluk· 
tan daha verimli ne .. 

ticeler ümit ediyorlar 
Londra - İngilterede v11ki 

kabine değişikliği yabancıların 

dıkkat nazarını lngiliz efkarı 
umumiyesinin başlıca cereyan· 
!arına çevirme~e mrcbur et
miştir. Bun 1arın önce tesbit 
ettikleri karakteristik bir hal 
eskiden yalnız siyasi alemin 
İştigal ettiki bir mes'ele olan 
memleketin harici politikasına 
karşı efkarıumumiyenin gös- 1 

terdiği şiddetli alakadır. Mu· 
harebedt>n evvel f ngilterenin 
iki büyük partisi arasında in
tih.:ıplarda harici siyaset mes
eleleri kat'iyyen ortaya konul
maz ve seçim miicadelesine 
esas tutulmazdı. Bütün srçim 
mücadelt>si dahili mes'eleler 
üıerinde yürürdii. Fakat umu· 
mi harp lngilizlerin bu zihni
yetini değiştirdi. Yeni bir m•ı· 
h!Jrebe baş göstnir göstermez 
Londra gibi büyük şehirlerin 
pek büyük tehlikelere maruz 
kalacağı düşünceleri lngiliz 
mahafiline asri bir muharebe
nın sf'bt>p olacağı felakt>te 
karşı h:ılkın himayPsİ çok şid
dPtli bir arzv vermiş bulunu· 
yor. Gazeteler ve politikacılar 
muharebeden sonra siyasi te· 
cnrüdü ilaıı ediyorlardı. Fa

kat bugün tecerrüt hem fay
da .. ız; hem de gayrikabil sa· 
yılmaktadır. 

Gt:çen seneye kadar lngiliz 
milletinin sempatisi Almanlar 
tarafına dönmüştü. Çünkü Al
manlar mağlup bulunuyor ve 
Fransanın Ruru iş2'alı gibi 
bazı hareketleri İngilizlerin 
hoşuna gitmiyor; bundan baş
ka fngilizler Almanlarla ara
larında kan hısımlığı bulun· 
duğuna inanmağa başladıkla
rından Fransızlardan ziyade 
Almanlarla uyuşabileceklerini 
tahmin ediyorlardı. Bu sem
pati hatta Versay muahede
sınm mükerreren nakzedil
mesine ve Alman askerlerinin 
Reni işgal etmesine rağmen 
devam etmekte idi. Fakat ge
çen sene haberlerinin yenı 
yeni arzulara meydan açtığını 
gören lngiliz efkarıumumiyesi 
birdenbire değişiverdi. Her 
türlü korkulardan masun bu· 
Junup kendi kendilerini mü
dafaa ve mu haf aza etmek 
için fevkalade kuvvetli bulun
mak lazım olduğuna kanaat 
getirdi ve bunu yapmağa 
başladr. 

Silahlanma bütün partilerin 
müntehipleri tarafından tasvip 
edildi. Almanya ve ltalya ile 
bu suretle daha iyi anlaşıla
cağı ve daha kolay sulhun te· 
min edileceği kanaatine varıl· 
dı. 

İngilterenin sağ ve sol pro• 

pagandalarından müteessir o)
mıyarak Avrupa kıtasında ye
gane muhafazakar karakteri 
bulun~n devlet olduğuna hu
susi bir ehemmiyet atfedil-

yor ve mdhallede bir dediko· 
du tufanıdır kopuyor: 

- Ne?. Hacı berberin çocu· 
ku rnu olmuş?. Aman sus, oy
natırım şimdi!. 

- Neye olmasın a kardeş? 
Üzeyir aleyhisselam mı, Zül
karneyn aleyhisselam mı, 400 
yaşında mı, 500 yaşında mı 

zürriyete ermiş .• 

mektedir. Bu, efkarıumumiyenirı 
kendilerini idare eden siyaıi 
şahışlara emniyet etmeleri ve 
ekseriyet vermelerinin parlak 
bir neticesidir. Yeni başvekil 

Chamberlain tabii eskisi gibi 
hatta muhalifleri tarnfından 

bile büyük bir emniyet ve 
hürmetle karşılanmıştır. Gün· 
den güne niıfuzu artmakta 
bulunan Hariciye nazırı Eden 
kendi partisi kadar da muhalif 
partinin hürmetini kazanmıştır. 

Amele partisinde bugün üç 
grup vardır: 1 -Lansbury'nin 
baş nda bulunduğu mutlak 
sulh taraftarları. Bunlar pek 
azdırlar. 2 - Müfrit sollar. 
Bunlar s.nıf muharebesine ve 
fngilterf'nİn faşizm mf!mleket
lerıne karşı gelmesine taraf
tardırlar. 3 - Amele parti 
sinin en çoğunun dahil bu
lunduğu gruptur. Bunlar Mil
ldler cemiyetınde kalmak; 
cemiyete karşı bütün taahhüt
lerini ifa edebilmek cemiydin 
ölü vaziyetinden kurtarılması 

için lııgi tnenin ~i idetle silah· 
lanml'sına taraftardırlar. Bu 
siyaset Edenin takip ettiğı 
sıyasetin aynıdır. Avam ka-
marasında bazı muhalefetlere 
uğıamışsa da bugün lngilte· 
renın takip ettıği siyasetin 
esasları İngilizlerin umumi tas· 
vib;ne uygun bulunmaktadır. 

Fransızlar lngiliz milletinin 
kendi taıarlarına döndüğünü 

büyük bir memnuniyetle gör
mektedirler. Son zamanlarda 
iki milletin biribirine bu ka· 
dar samimi bir surette yakın· 
)aşması yalnız siyasi sahada 
değil insaniyet sahasında da 
pek faydalı olacağı ileri sürü-
lerek bu defaki samimiyetin 
1904 te samımi anlaşmadan 
daha verimli ve daha ileri 
olacağı kaydedilmektedir. __ __.. . ...... ----
Elii yaşında 

• • 
ımış •• 

F o kat adamcağız bir 
türlü ı·az geçemiyor! 

Los Angeleste garib bir 
dava açıldı: 

Frank Vallace isminde bir 
adam; meşhur artist Mae Ves· 
tin kocası olduğunu iddia 
ediyor. 

Bu iddia ile artist aley· 
hinde dava açılması bütün 
Amerikayı heyecana vermiştir. 
Bu hadise karşısında Mac 
Ves'tin ne yapacağı merak 
olunuyordu. 

Artist mahkemede, gayet 
ciddi bir halde ve soğukkan
lılıkla şu cevabı verdi: 

- Ben bu adamı tanımı· 
yorum! 

Mae Vestin kocası olduğunu 
iddia eden adam eski bir ak· 
tördür. iddia ettiğine göre, 
artistle 1911 dP evlenmişlerdir 
ve onun iddisına gore, Mae 
Vest bugün elli yaşında bu
lunmaktadır. 

Artistin böyle bir adam 
tanımadığını kuvvetle ileri sür
mesi hadis~yi daha garip bir 
şekle sokmuştur. 

Eğer onun dediği do~ 
ise, F rankı sahtekarlık suçile 
mahkemeye vermek lazımge- ' 
liyor. 

Mahkeme henüz kararını 
bildirmemiştir, tahkikat devam 

12 Haziran 931 
--~ .................... ~---~~~~~~~~----· 

On yaşında bir çocuk ......... 
Maden ocaklarına düşmüş an• 
cak 24 saat sonra çıkarılınışt•r 

Vakıa, hadise F ransada geç· 
miş ve alelade bir zabıta vu· 
kuatını andırır, fakat kahrama· 
nının 10 ya ında bir çocl.lk 
olması hadisenin mahiyetini 
umumileştirmiştir. 

Fıansa'da Rozney civarında 
metruk maden ocakları vardır. 

Bunlnr bir h-penin altına doğru 
açılmış ve takriben 20 metre 
karlar derinliktedir. Birbirlerine 
yeraltı dehlizlerile bağlıdırlar. 

Bu kuyuların ağızları yerle bir 
ve uzun çimenlerle adeta ka~ 
patılmış gibidir . 

Bu sahada civ8r yerlerin 
çocukları muhtelif oyunlar oy• 
namakta ve bazı da iki taraflı 
olarak harp taklidi yapmakta· 
dırlar. 

Bundan bir hafta kadar ev~ 
vel çocuklar iki taraflı olarak 
burada güzel bir harp oyunu 
oynamışlardır. 

Bu oyun sonunda bir kaza 
ile neticelenmiştir, Hanri Holç 
adında henüz on yaşlarında 
bulunan bir çocuk oynarken 
kuyulardan birisine düşmüştür. 

Hairinin arkadaşları hemen 
kuyunun ağzına gitmişler, aşa· 
ğıya bakmışlar, fakat kesif 
karanlıktan başka birşey göre· 
memişlerdir. Çocuklar Hanriyi 
göremeyince ve bir seste du
yamayınca korkarak dağılmış
lar ve korku ile Hanrinin ba
şına gelen kazada11 hiçbir 
kimseyi haberdar etmemiş
lerdir. 

Zavallı Hanri, arkadaşları-

nın bu hatası yüzünden- kııt'i 
ve feci bir ölüme mahkum 
kalmı~tır. 

Çocuk yeraltı kuyu ve deh-. 
)izlerinde iken akşam olmuş. 

ve annesi ile babası endişeye 
düşmüştür. Hanrinin 2'ündüı . 

nerelerde oynadığını bilme· 
dikleri için kuyuları akıllarına 
bile getirmemişler. Fakat jan· 
darmaya müracaat etmişlerdir. 

Ne jandarma ve nede müs
yü ve madam Holç bütün 
gece aramalanrıa rağmen ço· 
cuğu bulamamışlardır. 

Sabah olunca zabıta bir 
defada maden galerinde ta· 
harriyat lüzumunu hissetmişler 
ve iki jandarma madenlere 
inmişleıdir ve iyice taharri
yattan sonra, çocuğu dehliz
lerden birisinde dıvara arka· 
sını vermış ve hiç ses çıkar· 
madan beklemekt~ iken bul· 
muşlardır. 

Ha:lri, yer yüzüne çıkarıl· 
dığı vakit: 

- Karaulık kuyuya düşünce 
evvela korku ile birçok ha· 
ğırdım, kolum çok ağrıyordu; 
sonra ne olduğunu bilmiyo· 
ruml Demiştir. 

Muayene eden doktor Han: 
rinin sol kolunda tehlikeh 
bir kırık tesJ,it etmiştir. Bun• 
dan başka bir ayağıda 24 
saat soğuk su içinde kalmak 
dolayısile donmuştur. 

Hadise nerede geçerse geç• 
sın, buradaki çocuklara ve ~e 

ailelere bir ders teşkil ederi 

Odesada··bir keşif 
ölenlerin 
körler 

gözleri sayesinde 
nura kavuşuyorlar 

cut değildir. Böyle bir ma~· v 
de de yalınız hayati kabilı' 
yetler kalmakta ve bunlar d9 

dt.rhal öteki nesiç üzerine iri' 
tibak ile neşvünemaya baş!~· ~ 
maktadır. Tefessüh etmerrıı.Ş d 

Odesa' da profesör Filatovun 
idaresi altındaki göz hastalık
ları kliniğinde, tabakayı züca
ciyenin gayrişeffaf bir hal pey 
da etmesinden doğan zorka 
hastalığı neticesi kör olmuş 
bulunan 400 kadar kimsenin 
bu körlükleri giderilmiştir. 

Dünya seririyatında yaşıyan 
bir insanın karniyei lamiasmm 
aşılanması ile körlerin iyi edil
diği hakkında bazı vak'alar 
malumdur. Fakat bu tromatizm 
veyahut vahim göz rahatsız

lıkları gibi gözün derhal çıka· 
rılmasını icap eden çok mah· 
dut vak'alarda mümkündür. 

Profesör Filatova gelince, 
mumailey, körlere, ölülerin 
gözleri içinden alınmış karni· 
yei lamia aşılıyarak iyiletmek
tedir. Profesör, kör gözde 4 
milimetrelik ufak bir delik 
açarak berrak karniyei lamia
dan bir parça akıtmakta; bir 
kaç günlük dahi olsa gene 
ya~amakta olan göz içinde 
yerleşen ve organizm ile bir
leşen bu mayı berraklığını 

muhafaza ederek yaşıyan fakat 
kör olan gözü gördürmek
tedir. 

Profesör Filatov'un tesbit 
ettiğine göre, bir kadavradan 
alınan karniyei lamia yaşıyan 

bir insandan alınandan daha 
ziyade müessirdir. Zira, gene 
profesöre göre, yaşıyan mad
denin şahsiyeti, orijinal husu· 
siyetleri, üzerine aşılanan mad
de ile mücadele etmektedir. 

,. 
bir kadavradan alınan karrı 
yei lamia, benliğini ve yabarı'1 

nesiçlerle bioşimik imtizaçsıı· ,. 
lıklarını kaybetmiş, fakat ya~, 
yan ve yaşatabilen bir nes1~. 
tir ve bundan dolayı kör $;, 
zün karniyei lamiasını şeff t 
laştırmakta ve kör göze pli 

verebilmektedir. / ~~-~------------,,, 

Olivier ve şil 
rekisı Limited 
vapur ac~nt~ 

Birinci Kordon Rees bıPt$ 
Tel. 2443 '(O· 

THE ELLERMAN LINES ~-· 
"DRAGH" vapuru 15 ~ 

ziranda LIVERPOOL ii1' 
SWENSEAdan gelerek Y 
çıkaracaktır. S f'll' 

"qRODNO" vapuru 1 l)tı' 
ziranda LONDRA ve I-1 

ktıf· 
den gelerek yük çıkaraca f'll' 

"GRODNO" vapuru 3~ 'le 

ziranda gelerek LONDR 
HULL için yük alacaktırİNlt 
DEUTSHE-LEVANTE-L J1I' 

"SOFIA,,,, vapuru tOBR~' 
ziranda HAMBURG, I re~ 
MEN ve ANVERSten ge e 
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Ki ? J' N. V. F ratelli Sperco 
hıkaıe . n, neye yarar W F H V r-_..__________ • • • an vapur acentası lzmirPamukMensucatı 
- Ona, f\:qltan Mehmedin vuz veririm. Yol gösterir! 

-dulannı kolayca yenm'!nin Türk atlısı hancının gözle-
resinj ıöyliyeceğim. rinin içindeki sevinç parıltı 

Hemen içeri aldılar. larmı görmemeılikten ieldi. 
Bu adamın adı Bedrettindi. O gece bir karaltı Türk 

l~ktile Utrar valisi) di. Sultan atlısının odasına girmiş, rlbi-
lllt-hmet onu küçük bir se· sesini karıştırmış, mektubu 
~Pten dolayı azlrtmiş, ak- çalmıştı. 
'-basını öldürtmüştü Bedrettin Yolcu bunun (arkına vardı 
~lükle kaçmış, gizlenmişti. ve biraz sonra dışarı fırlıyarak 
ngiıle Sultan Mehmedin ortadan kayboldu, Sabah er· 

~sının açıldığını duyunca kenden Utrar valisinin asker· 
~tikam saatinin geldiğini an· leri onu yakalamaya ıeldiler, 
~ltıış, hemen Karakuruma fakat bulamadılar. 
hlrnişti. Mektup açıldı. Gayır han 

8edrettin anlatıyordu: orada şu satıları okudu: 
- Sultan Mehmedin ülke· "Kardt>şim ~Bedrettin, 

lfarzemde onun emri dinlen· Sultan Mehmet artık çile· 
~z. Hlitta bütün imparator· den çıktı. Valde Sultanla on 
t~ta: onun kadar, annesi iki kumandan aramızda an-
lıtkan sultanın da nüfuzu !aştık. Cengiz Hanla birleşe· 
\rdır. Aııa otul hiç geçine- ceğiz. Bu iş gecikmez. Sen 
L . ler. Birinin yaptığını dikeri Ulu Mogol Hakanına rica eti 
~ar. Hatta generallerin çoğu Biraz daha sabretsin. Herşey 
~rkan sultanın emrini dinler· düzelecek ve dost olacağız.,, 
~ · Türkan sultanın azatlı Altında (Nasrettin) imzası 
~lesi o.lan Nasr.e~tin sultan vardı. 
~ ~hmPdın başvezırıdir ve su1- Gayır Han en çok güven· 
~rı Mehmed onu sevmediği eliği ve en usta bir atlıyı 
~ide başından atamaz. O dosdoğru Sultan Mehmede 

dar ki Türkan sultan eğer yolladı, mektubu ona kendi 
'-t"rse sultan Mthmedi tah- elile vermesini söyledi. 
~rıdan atar. Hatta sultan Sultan Mehmet zaten gene-
.. "hmecHn iki büyük oğlu var rallerine güvenemiyordu. He-le 
~'n Türkan Sultan kendi lca- son zamanlarda kuruntuları 
, lesinden bir kızın o~lu olan çoğalmış, eski cesaret ve serin 
iüncü oğlu Uzlak Şah'ı veli· kanlılığı kalmamıştı. Hemen 

t yaptırmıştır. kumandanlara birer emir gön· 
d· Cengiz bunları büyük bir derdi ve her birini birer ka· 
'~katle dinliyordu . leye dağıttı. 
ikisi biraz rdaha konuştular Kumandanlar bunu Sultan 

~ bir kurnazh: buldular. Mehmedin Cengize karşı ta· 

B· • • sarladığı yeni bir harp plim 
~ .. ' ' ay kadar sonra genç bir sandılar ve memleketin tehli
~'ltlc atlısı Utrardaki hanlar· 
~il birine konmuştu, Hancır.ın kede bulunduğu sırada her 
ı.:1na so~~ldu. 9~u evvelden emri derhal yapmak lizımğel· 
~ ~dıtJ ıçın muhım bir sır diğini düşünerek istenildiği 
tır gibi şunları fısladı : gibi yaptılar. 

~ - Beni başvezir Nasrettin Cengiz bunu ötrenir öğren· 
' rakuruma yolladı. Oraya mez ordularına: 
~ tırsam Cengiz Handan bin - ileri 1.. 
~ın alacağımı söyledi. Her Kumandasını verdi . 
~de varmak istiyorum. Fa- Bedrettin sevinç içinde çoluk 
~ hudutlar kapalı. Acaba · ve çocuğuna lco~tu . 
.._reden geçsem diye düşünüp Fakat onları kan, ate, ve ölüm 
....-Uyorum • kasırgası önünde yıkılan koca 

- Oraya ne götürüyorsun? imparatorluğun çöküntüsü al· 
~ - Eski vali Bedrettin şim- tında cansız buldu . 
karakurumdadır. Bir nıek- Son sevgililerin ölülerine ke· 
götürüyorum • panarak ağladı. Fakat onu 

~ ...._ Bir mektup için bin lira, avutan bile yoktu. 
~ karlı bir iş. Mühim birşey Güttüğü kin ve kurduğu tu· 

calc 1. zak neye yaramıştı . 
...._ Kimbilir? Kadircan Kaflı 
...._ Yann ben sana bir lcı)a- Bini 

~ d~mi encümeninden: 
Pah eksiltmeye konulan iş : Merkez hastanesi kuratına bir 

~il tutan 
'9. .. ~ıe ait şartlar ve evrak 
,.da gösterilmiştir 

~ltliler 

~il~menin yapılacatı yer ve 
•hi günü ve saab 

~ltınep girebilmek için 
ele.en belgeler 

~""•kkat teminat 

kat ilave yapısı. 
(12341) Jira (20) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

prtnamesi. 
D - Fenni şartname 
C - Keşif ve plan 
Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındarlık direktörlüğünde gö· 
rüp inceleye bilirler. 

24/Haziran/937 pertembe gü· 
nü saat 11 de. 

Müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 
(827) lira. 1769 

Der Zee RovAL NEDERLAND Türk Anonim Şirketi 
& c KUMPANYASININ 

O. "]UNO" vıpuru 10 Hazi-
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Hal~pmard4cfırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekba1. Detirıqen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi l\apot beıi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip menıq
c tına faiktır. 

DEUTSCHE lfEV ANTE (.INIE 
G. M. 8. H. 

Hamburg 
.. ARKADIA .. vapuru 12 Ha

ziranda beklenilmektedir. AN-
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BRE.MEN için yük 
kabul eder. 

11 CHIOS., vapuru Haziran 
nihayette beklenilmektedir , 
HAMBURG ve BREMENden 
yük getirecektir. 

~----AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATI ON 
Pireden aktarmalı Seri seferler 

"EXETER" vapuru 18 Ha-
ziranda PIREden harek,.t1e 
BOSTON ve NEVYORKa 
gidf"CPktir. 

"EXCAMBION., vapuru 2 
Temmuzda PIREden harPkd 
,.dPrek BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve yük ka
bul eclPr. 

'"EXCHORDA" vapuru ;6 
Temmuzda PIREdt"n h11reket 
Pderek BOSTON ve NEV
YORK için yolcu ve ,yük ka· 
bul edec~ktir. 

Seyahat müddPtİ: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXIRIA. vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

11 DUROSTOR .. vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 
KÖSTENCE, SULINA, KA· 
LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma prtile 
umum TUNA .imanları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED • LIVERPOOL 
"EVIMORE" vapuru 27 Ha

ziranda beklenilmektedir. LI· 
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirt'cektir. DURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG· 
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,. vapuru 10 Tem
muza doğru beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISl..A VA, 
LINZ ve VIY ANA için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BOSPHORUS. vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiL YA, DlYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. 

•Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde riri
şilmez • ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

rana doğru bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KOSTENCE için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

"SAIMA" vapuru 1 Hazi
randa 37 de gelip doA-ru AN. 
VERS. ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktıı. 

"AASNE" vapuru 14 Haıi· 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmlr 

Doktor 
Ali Agah 

Birinci sınıf mutahassıı 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

randa bekleniyor. ROTTER- Çocuk Hastalıkları Cilt ve Tenasül lıastalıltlar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sakatı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

DAM, HAMBURG GDYNIA mütehassısı f 
ve SKANDINAVIA limanları l fkinciBeylerSokağı No. 681 
için yük alacaktır. Telefon 3452 

SERViCE MARITIME ROU- •-----• Telefon: 3479 

MAiN KUMPANYASININ ~-----~-------------. 
.. ALBA JUL YA" vapuru 16 

Haziran 37 tarihine doğru bek
leniyor. MAL TA, MARSIL YA 
ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

lz ııı i ı· ' ü ı ı ~ I '" n s ıı ca t ı 
Tiirk ı\ııoııirn Sir"eti • 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve . Ucuzdur 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioglu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufunur 1 
• • 

NCA 
~~ ~ ;; 

~ ~oluri 
l &irac.l_ .c:N .. .O:, 1 ... 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

erin arekatı asayişi ta
• ecek feci bir hal aldı 1 

·den seki Türk, cani çeteciler tarafından yay 
ralan ış ve bu yüzden büyük bir asabiyet çıkmıştır 

Istanbul 12 (Hususi)- Hatayda asayiş ve emniyet çetelerin arzu ve heveslerine kalmış demektir. Hergün ve her yerde fiili 
bir tecavüz göze çarpmaktadır. Bu tecavüzlerin bir kısml kanlı facialara sebep olmaktadir. 

Çeteler, mahalli asayişi bozmak, Türk unsurunun hak ve huzuruna tecavüz etmek için mütemadiyen çahşmaktadlrlar. Çete· 
!er, köylerde tedhiş husule getirmeğe çalışıyorlar. 

Suriye hududunda kain Karbeyaz Türk köyünde çeteler ve müfsitler tarafından bir karışlklık çıkarılmıştır. Bu hadiselerde 
sekiz kişi yaralanmıştir. Bunlardan birisinin yarası çok ağırdır. 

Bu hadiselerin akisleri fena olmktadır. Bu sebeple Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Aras, Pazartesi günü Büyük Mil· 

let meclisinde Hatay üzerine beyanatta bulunacaktır. 
~~~~------1111•t--•~•+•t•~·~·~·~-.-..1 .... ----~~~-

Amerika a ume e grevi Sümer bankın faaliyeti 
karışıklıkh ra sebep oldu Bu sene 15 miİyon daha fazla 

·ı · ·ı d sermaye ile devam edecektir Zabıta ı e grevcı er arasın a 1 t b 1 12 <R d ) s·· 8 .... k M.,1 t M 1· .. s an ıı , a yo - u- uyu ıı e ec ısının 

müsademe oldu yaralılar Var ~e:bankın son fa~~i~et sene.~i dünkü içtimaında Sümerbank 

Nevyork, 12 ( Radyo } -
Amelelerin grevi birçok yer· 
!erde kargaşalıklara sebebiyet 
vermiştir. 

Zabıta, bir fabrikayı işgal 
etmiş olan ameleyi zorla çı-

t bılançosunun verdıgı çok mu· 
karmak istemiş ise de muvaf- him neticeler, bu müessese sermayesine yeniden 15 mil-
fak olamamış ve bu yüzden üzerinde yeni mesaı ve ser· yon lira ilavesi hakkındaki 

maye sarfına karar verilmesini kanun teklifi kabul edil-vukubulan bir çarpışmada her 

iki taraftan yaralananlar ol· 
muştur. 

mucip olmuştur. miştir. 

ük tto 
Yeni Sıhhat Müzesi 

~~~------·4--------~~-K ü ltü rpa rkta merasim-
Arş· 

-·--
le dün açıldı ispanyaya niçin gitti 

Roma 12 (Radyo) - Arşi· turya kraliyet] gazetesine göre 

dük Ottonun ihtilal~i lspan· ailevi bir ziyaretten başka bir 
Kültürparkta inşa edilecek sini Kızılay kurumu inşa etti· 

yaya yaptığı seyahatin, İspanya şey değildir. 
olan (sıhhat müzesi) nin teme· recek ve müzenin inşaatı iki 

krallığı hakkında çıkan şayi- Otto, İspanyada son harb-
li, dün sabah saat sekizde ay zarfında sona erecektir. 

alarla hiçbir alakası yoktur. lerde yaralanmış ve amcası 
merasimle atılmıştır. Merasim- Müzenin temeli Vali B. Fazlı 

Arşidük Ottonun İspanya olan prens Ganitan Dö Bor· 
de vali B. Fazlı Güleç, Kızı- Güleç tarafından atılmış ve 

seyahati, Osterreişer [Avus- bonu ziyaret etmiştir. 
lay merkez heyeti reisi Dr. Valimiz bir nutuk irad ederek, 

~~~~-----..-.~·~ ..... ----~~~~- Cevdet Fuad, Kızılay merkez bu müzenin insan sağlığı üze-

Dr. Şaht Fransa heyeti azasından Dr. B. Kam· rinde oynıyacağı mühim rolü 
r.:~ Örs, Hüseyin Hulki Cura, anlatarak lzmirin çok mühim 

Viyanaya da 
gidecek 

Maliye Nazırı gaze. 
leleri mahkemeye 

verdi 

Baha Nasuh, Bn. Sabire Yu· bir müessese kazanacağını 
nus, Şehir Meclisi azaları, söylemiştir. 
mühendisler ve halk bulun· Nutuktan sonra Valimizi 
muştur. takiben merasimde bulunan 

Berlin, 12 (Radyo) - Al
manya Maliye Nazırı B. Şaht 
bu ayın 17 sinde Viyanaya 

Paris, 12 (Radyo)- Fransa 
Maliye Nazırı B. Vensa Oriyol 
kambiyo hakkında hükumetin 
) eni bir kanun çıkaracağını 
yazan gazeteleri mahkemeye 
vermiştir. 

Sıhhat Vekaletinin tensibile diğer zevat ta temele taş ve 
Kültürparktaki sıhhat müze· harç atmışlardır. 

~~~~----.. ·--·~·~·--
gidecek ve Avusturya milli 
bankası direktörile mühim 
müzakerelerde bulunacaktır. 

ısır k alı 
Pokingam sarayında 

yemek yedi 
Londra 12 (Radyo) -Mısır 

kralı Faruk, dün valde kraliçe 
ile birlikte Pokingam sarayina 
gitmişler ve orada öğle yeme· 
ğini İngiltere kralı altıncı Jorj 
ile beraber yemişlerdir. --· ... ··---Bay Sandler Ta

li ne gidiyor 
Riga, 12 (Radyo) - lsveç 

hariciye m'zırı Bay Sandler, 
buradan Taline müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Bay Sandler, Letonya baş· 

bakanını İsveçe davet eyle· 
miştir. 

---···---Yeni Lokarno 
M es' ele si etrafında 

Paris, 12 (Radyo) -Fransa 
Hariciye nazırı B. İvon Dcl
bos, Almanya ve Belçika 
setirlerini kabul etmiş ve İn
giltere Hariciye nezaretine 
yeni bir Lokarno hakkında 
verdiği notadan habardar ey· 
lem iştir. 

Kabinemiz 
Değişiklik mi var? 

/ Baştarafı 1 inci sahifede J 
İnhisarlar vekaletine eski 

inhisarlar başmüdürü bay Hüs· 
nünün geçeceğide rivayet edil· 
mektedir. 

Bu rivayetlerin mevsimsiı 

olduğu hakkında Ankarada 
kuvvetli bir kanaat mevcuttur. 

•• 
Çekirgeler haber 

verilecektir 
•• 

T. piyangosu 
Bu sene bazı mıntakalarda 

çekirge çıkmış ve ziraat mü· 
cadele memurları tarafından 

(Başlara/ ı 1 inci sahifede J derhal imha edilmiştir. Çe· 
1200 lira kazananlar kirge çıktığını haber vermiyen 

2900 3614 4297 4893 I Karşıyakanın Alurca köyü ile 
5850 6387 6447 87~6 1 geç haber veren Büyük Çiğli 

11204 12112 13188 137351 köyü muhtar ve ihtiyar heyeti 
16795 18193 19071 19186 azasının kanunen tecziye edil· 

• • • • 19784 23832 25304 269961 meleri kararlaştırılmıştır. Bu 

General Göring 27444 28205 28297 29949 sene.çekirgeden hiçbir mıntakada 
30129 33754 34477 35016 zarar olmamıştır. Önümüzdeki 

Çin Nazırlarını ka- 38673 38897 39828 mevsimde çıkacak çekirgeler 

bul etti 100 lira kazananlar için şimdiden tedbir alınmıştır. 
Berlin 12 (Radyo) - Gene- 1025 1635 2867 3672 19797 21040 21675 23007 

ral Göring, <lün Çin başbakan 3861 6617 3611 9736 23316 24116 24480 25458 
vekili ile Finans ve Deniz ha· 10598 11013 11497 11931 25499 27177 27773 28440 
kanları kabul etmiş ve uzun 12431 14617 15104 15686 28546 29185 30049 31231 
müddet kendilerile konuşmuş· 15790 16298 16~75 16604 31531 31756 33431 33432 
tur. 16980 17926 18388 19099 35405 36784 37779 38124 

Atatürk validen 
izahat aldı 

-Baştarafı 1 inci sahifede -
azaları, mensub oldukları 
şehirler halkının sevgi ve 
bağlılıklarını Büyük Şefe 
bildirmişler ve hasretle 
kendilerini beklediklerini 
arz eylemişlerdir. 

Bugün şehirde otomobille 
bir gezinti 9apan Atatürk, 
vilayeti ziyarPt ederek vi
layet işleri hakkında vali
den izahat almışlardır. 

Gece, bir ziyafet veril
miş, bu ziyafeti balo takib 
eylemiştir. Büy1ik Önder, 
geç vakte kadar baloya 
huzurlarile şeref vermiş
lerdir. 
Reisicumhuı umuz, pazar

tesi günü Erzuruma gide
ceklerdir. 

/sianbul, 11 (Hususi) -
Atatürk, beşinci mıntaka 
umumi müfettişi Tahsin 
Uzere: 

- Siz burada çok iyi 
işler yapmışsınız. Ve daha 
da yapacaksınız. Fakat en 
iyisi, beni çok sevdiğim 
bu topruklara davet etme
niz olmuştur. 

Buyurdular. 
Trabzon Belediıe rei•i B. 

12 Haziran 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
~~ 

. Nakleden: F. Şemseddin Benli~ 
Üçüncü kısım: Bin kantar şeker ~ 
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lki kardeş, babalarından inti-
kam almak için yola çıktılar 

- Allah, Allah.. Zavallı 
kadını niçin boğdurttu. Veli .. 
Senden artık her şeyini öğ· 

renmek istiyorum. Bu öyle bir 
cinayet ki, hem misli yoktur; 
hem de çok manasızdır. Zavallı 
kadını böyle feci surette öl
dürmeğe neden lüı:um gördü? 

Veli, Yanyada geçen hadi· 
seleri ve Frosini ile diğer 16 
Yanyalı kadının ne suretle bo· 
ğulduklarmı anlattı. Ayni za· 
manda Frosiniye karşı olan 
kin ve garazın sebebini de 
gizlemedi . 

Muhtar bunun üzerine: 
- Veli, bizim burada bir 

an bile kaybedecek vaktimiz 
yoktur.. Haydi Yanya'ya .. O 
bunak ihtiyara artık haddini 
bildirmeliyiz. dedi . 

Muhtar ve Veli hemen atla
rına atladılar. Yanya yolunu 
tuttular. Fakat Karargahdan 
uzaklaşmadan, Muhtarın atı 
yalçın bir kayalıkta diz üstü 
düştü ve şiddetli bir surette 
kaydı. 

Veli, hemen kardeşinin ya· 
nına koştu. Fakat Muhtara 
birşey olmamıştı. Ayağa kalktı 
yalınız at çok fena bir halde 
idi. Ağlebi ihtimal ayakların· 
dan birisi kırılmıştı . 

Muhtar: 
- Veli, merak etme. Bana 

birşey olmadı. Acıdı~ım nokta, 
kıymetli atımın uğradığı feci 
kazadır. Bundan başka, görü· 
yorsun ki Allah veya şeytan 
Yanyanın bunak zalimine ta· 
raftardırl Maamafih ne olursa 
olsun, sen atını bana ver, sen 
de benim namıma askerin 
idaresini birkaç gün yap. ih
tiyar zalimin cezasını bizzat 
ben vereceğim? Dedi. 

- Kardeşim, sana olan 
hürmet ve muhabbetimi tabii 
bilirsin. Senin harekatına ka
rışmak haddim değildir; fakat 
bugün için beni dinlemekli
ğini rica ederim. Gel, hid
detine hakim olda bugün 
Yanyaya gitmekten vaz geçi 

Muhtar, kazaya uğrıyan atı

nn karşısında tereddüde düş· 
tü ve: 

- Veli, atım kazaya uğra· 
mamış olsaydı, ben hiçbir 
kimseyi dinlemezdim. Fakat 
ne çare?. 

Muhtar, Velinin atını S?e· 
minden tutarak: 

- Veli, şu atı bana bırak. 
Ali paşayı bizzat ben ceza· 
)andıracağım. Bu vahşi ve ca
navar adama artık tahammül 
t tmemek lazımdır. Dedi. 

Veli, baba ve oğul arasında 
feci bir hadisenin çıkmasına 
biran için daha mani olmak 
istedi: 

- Muhtar, sabret, biraz 
sükun bul, intikamını alacak 
vakit çoktur. Bana acıyorsan 

biraz sabret. 
- imkan yok Veli.. intika

mımı almadan yaşamak müm· 
kün değildir. 

Cemal, vilayet halkına ter
cüman olarak bir söylev 
vermiş, Atatürke: 

- Doğu il leaine şeref ve 
saadet getirdiniz. Ne mutlu 
Atatürkü olan millete. 

Demiı:ir. 

- Muhtar, çok rica ede· 
rim, şimdiye kadar şeref kaza· 
nan kılıcını çirkin ve mülevves 
bir kanla boyama! 

Bu sırada, Vaya göründü. 
Veli, Yayanın sahneye gir 

mesinden dolayı çok memnun 
oldu. 

Muhtar Vayaya: 
- Bre Vaya.. Gel yanr 

mıza, dedi. 
- Buyur paşam. 
- F rosininin başına geleıt 

felaketi biliyorum. 
- Evet paşam, biliyorsun· 

Fakat bu hususta benim ku· 
surum yoktur. 

- Fakat sen A!i paşanııı 

fena fikirlerini biliyordun. Bize 
bildirebilirdin! 

- Vaziyeti biliyorsunuz .. Bir 
türlü kurtulamadım; fakat fır 

satı bulunca hemen buraya 
koştum. 

- Birkaç gün içinde vaı· 

iyet tamamen değişecektir· 
Yanya bu zalimin zulmünden 
kurtulacaktır. 

- Bu hizmeti senden bek· 
liyoruz, paşam! 

- O zavallı ve bedbaht 
kadının ruhu namına yeınill 
ettim, bu iş bu suretle nihB' 
yet bulacaktır. Sen yalnıı 
beni bekle. 

Muhtar çok 
0

ciddi ve hid' 
detli idi. Bu vaziyet yüzündefl 
Veli çok korktu; korku 'le 

endişe içinde tir-tir titriyordu· 
Vaya: 
- Emret daşamf dedi. 

· Arkası t1ar -_/ 

Otomatik şehit' 
ler telef onu 
Şehirler arası telefonu, ınev· 

sim münasebetile fazla işte· 
meğe başlamıştır. Daha geçe~ 
sene, lzmirdeki santrala bır 
kuranportör makinesi konın•~ 
suretile iki taraftan müteııd· 
dit kimsderin görüşebilınele' 
rinin temini ve ayrıca bir d~ 
müşeddıde makinesi konular~ 
ses tonunun yükseltilmesi jçıf1 
teşebbüslerde bulunulmuştııt· 

Posta, Telgraf ve Telef0~ 
umum müdürlüğü, her iki 111

8
, 

ki neye olan şiddetli ihtiY8.c •
1 

b. ıfl 
rağmen bunlardan hiç ır 

. . . f . blf 
temın etmemıştır. zmır u· 
müdürlüğü, tekrar umuın J11 ,, 
dürlük nezdinde teşebbüsl\ 
de bulunarak bu makin~lef~· 
bir an evel tedarik edilıP ., . tı . 
mire gönderilmesini iste~ 

• 
İzmir sicilli tt" 

caret memurla· 
ğundan: ,. 

(lsmail Ünaldı) ticaret un;er 
nile İzmirde 3 üncü Me.Y"~a· 
gümrüğü sokağında 18 nu

1 
.... e 

•'k ew 
rada indirme ve yu ınail 
~ütaahhitliğini yapan Is "'rı' 
O naldının işbu ticare~. u~ rirıe 
ticaret kanunu hükutn esırı' 
göre sicilin 2024 ~u~~;a jl~f1 
kayt ve tescil edıldıg 
oluunur. r11tJ'' 

lzmir sicilli tic~r~~ ,?':., f. 
luğu resmi muhuru 

Tenik i 

lı 


