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- Cuma - 4 Haziran 1937 

Alman donanması 
Birer, ikişer İspanya 

sularına harekete başla
mıştır . 

Fiati (100) Para 

Atatürk Şark Tetkik Seyahatına Çıktılar 
~~~s::::=========~~==============z::z:::===z~~:'C========~:.:=;:==:::2"~~~==~-==~========~~~~~~==:~~~~-=-=~~--=-=-=-=-=-===========~== 

Büyük Şefimiz Atatürk Bugün Fransada Şanh Hamidiye 
Yeni matbuat kanu-

Tetkik Seyahatine çıkıyorlar nu ayana gönderildi Kruvazörii miiz 
Paris, 4 (Radyo) - Ayan 

Tetkik seyahati lsta-nbuldan Trabzona 
'le Erzurum yolile Şarka yapılacaktır 

meclisi, dün toplanmış ve çok

tanberi parlamento tarafından 

kabul edildiği halde ayan 

meclisine sevkolunan yeni mat

buat kanununun müzakeresine 

başlamıştır. 

lstanbul 4 (Hususi) - Dün bugün İstanbulda büyük bir 

Ankaradan gelen haberler, heyecan ve iştiyakla beklen· 

lstanbul için büyük bir müj- mektedirler. 
deyi vermiştir. Büyük şefimimiz Kamil Atatürkün fstanbul· 
Atatürk bu müjde üzerine dan Trabzona ve Trabzondan 

~~~~----·--..... ·~·--... --~~-~~-
General Mola ölnıüş 

-·-Bir tayyare kazasının ispan
yada yaptığı temizlik 

Paris4 (Radyo) - Dün gece General Molanın bu ölümü 
şayanı dikkattir. General Mola, sabaha yakın alınan bir ha· 

bere göre, general Mola bir 
tayyare ile keşif seyahati ya-

Parken tayyare düşmüş ve 
generalde diğer rakiblerle par
çalanarak ölmüştür. 

ispanya ihtilalcilerinin en fazla 
muvaffakıyet gösteren ve 
inadcı erkanından idi. Kaza· 
nın, tabii olmadığı ve milis 
fedailerinden birinin eseri ol-
duğu tahmin edilmektedir. 

-------------.-.~ ....... 
Eski kral nihayet 

dün evlendi 
Yeni evliler, düğünden sonra 

hemen Viyanaya hareket ettiler 
Tur 4 (Radyo) - Dük Do· ,... • 

Vintsorun nikahı, belediye reisi 
B. Dr. Merse tarafından kıyıl· 
rnışbr. 

Dr. yeni evlilere incilden bir 
kaç parça okuduktan sonra, 
Dük Dovintsordan madam 
Sınpsonla evlenmek isteyip 
istemediğini sormuş ve Dük, 
kuvvetli bir sesle: 

- Eveti 
Cevabını verdikten sonra 

ayni suali geline de sormuş, 
Ondan da müsbet cevab alınca 
tesmi muameleyi yapmıştır. 

da Erzuruma geçecekleri ve 

buradan şark vilayetlerimizde 

mühim bir tetkik seyahatı 

yapacakları anlaşılmaktadır. 

Büyük şef bugün İstanbul 
vilayeti hududundan erkan ve 

ümera tarafından karşılanacak· 

lardır. 

Gene Ankaradan verilen 

malumata göre, Atatürkc bu 

seyahatlerinde Dahiliye vekili 

ve Parti umumi sekreteri bay 

Şükrü Kayada refakat etmek· 

tedirler. 
Atatürkün bu çok mühim 

tetkik seyahatlerinin ne kadar 

Başbakan Bay Leon Blum, 

bu münasebetle ayana gelmiş 

ye yeni kanunu müdafaa ede· 
rek uzun bir söylev vermiştir. 

Başvekil, yeni matbuat ka
nununun, eşhasın şeref ve 
haysiyetini koruyacağını ve 
namuslu kimselerin, garazka· 
rane neşriyattan, bu sayede 
korunabileceğini. beyan eyle
miştir. 

süreceği ve şarkta nerelerin 
ziyaret ve tetkik edileceği 
hakkında henüz tafsilat yoktur. 

--~~---------~~--
Cumhuriyetçiler, dünde 
Y alma kasabasinı bom· 

hardınıan ettiler 
•• 

Mechul bir tahtelbahir, (Gronada) adası , . 
açıklarında bir /spanyol vapurunu batırdı 

Madridin bir mahallesi 
Bilbao 4 (Radyo) - Bask Palma kasabasını bombardı-

~ hükilmetinin neşrettiği resmi man etmişlerdir. Bu bombar· 
bir tebliğe göre, Bask kuvvet- dıman neticesinde 7 kişi ölmüş 
lerinin mühim bir kısmı, Le· ve 34 kişi de yaralanmıştır. 

mona tepelerinin bazı nokta· Paris, 4 (Radyo) - Lon· 
)arını istirdat etmeğe muvaffak dra' da dün büyük bir faaliyet 
olmu~lardır. vardı , 

ispanya işlerine ademi mü· 
Diğer bir haber, ihtilalcilere 

ait 42 harp tayyaresinin mü· 

temadiyen Kazagranta havali· 

sini bombardıman etmekte ol
duklarını bildirmektedir. 

Barselon, 4 (Radyo)- Gro· 
nada adındaki posta vapuru 
Katalonya sahillerinden iki mil 
uzakta iken, meçhul bir tah· 
telbahir tarafından torpillene· 
rek batırılmıştır . 

Geminin hamulesi, çimento· 
dan ibaretti . 

Gemi mürettebatı kısmen 
boğulmuştur . 

İyi malumat alan kaynakla· 

dahale komitesi, ltalya ile Al-
manyanın tekrar beynelmilel 
teşriki meşai sahasına dönme· 
leri için ciddi bir surette ça· 
lışmaktadır , 

lngiltere Hariciye Nezareti, 
Valensiya hükumetine verdiği 
bir notada, gerek harp sefine· 
lerinin süvarileri ve gerekse 
tayyarecilerin bundan sonra 
beynelmilel münazaalara sebe
biyet verecek olan hareketler· 
den sakınmalarının teminini 
rica etmiştir . 

Nikahtan sonra, Havas ajansı 
tnuhabiride dahil olduğu hal· 
de Dük Dovintsor, köşkünün 
balkonunda 17 gazetenin mü· 
ınessillerini kabul etmiş ve 
~~~sini selamlamıştır. Gerek 
D~k Dovintsor ve gerekse 

Dük Dovindsor rın Vt!rdikleri haberlere göre, 

Valensiya hükumeti, lngil· 
terenin bu sulhperverane rica· 
sını kabul eylemiş ve lazım 
gelen tedbirleri almıştır. 

Uşes, çok sevinçli idiler. 
Dük Eovintsor, Fransa baş· 

~~kili B. Lcon Blum ve daha 

çiçek buketlerini kabul eyle· tahtelbahir, torpil salmadan 
miştir. evvel gemiye üç top atmıştır. 

Yeni evliler, saat 17 de Şark Paris, 4 (Radyo)- Cumhu-

\ 
riyetçi lspanya'ya ait tayyare· 
ler dün de Ma orka adaıımn 

Valensiya hükumeti, bu cüm 
leden olmak üzere kontrol ge· 
mileri için beynelmilel bitaraf 
( Dnamı 4iinciı llllai/ede ) 

·-. Yunanistan ve Yugoslavya sa
- hillerini-'gezmeğe çıktı . 1 

İstanbul,'. 3 
(Hususi) - i 

Hamid iye ı 

mektep ge· 
mimiz, bugün 
büyük teza-

hürat arasın· 

da Akdenize 

hareket et· 
miştir. 

Hami diye, 
evvela Yunan 
F aler limanını ziyaret 
!arına gidecektir. 

edecek, müteakıben Yugoslav liman· 

lngiltere yeni liontrol 
pJilnı için bir nota verdi 

Paris 4 (Radyo) - lngiltere hükumeti, yeni kontrol planı 
için ne düşündüklerini, yeni bir nota ile dün Almanya, Fransa 
ve ltalyadan sormuş, kontrole riayet etmiyen devletlere ne 

' gibi bir ceza tertib edilmesi Iazımgeldiğini anlamak istemiştir. 

--~~~------~ ... _.·~·~··-·~-~----~--~-
Danimarka Yugoslavya Naibi 

Hariciye Nazırı Berlin· M.Smgliyi nişanla taltif etti 
den geçecek.. B 1 d 3 R 

Bertin, 3 (A.A.) - Dani· e ~ra ' ( adyo) - Yu-
marka Hariciye Nazırı Samuel gosJavyanın Varşova elçisi bu
Cenevreden dönerken Berline gün Mareşal Riç Smgliyi ziya· 
uğrıyarak kısa bir müddet ka- ret ederek, Yugoslavya Kralı 
lacak bundan istifade ede- Piyer tarafından verilen beyaz 
rek Alman Hariciye Nazırile kartal nişanının büyük kordo-
temaslarda bulunacaktır. nunu takdim etmiştir. 

Hariciye M iisteşa
rımız lstanbulda 

Numan Menemenci oğlu Hatay 
istiklalinden bahsetti 

İstanbul, 3 (A.A.) - Ce
nevrede Hatay meselesinin 
hukuki müzakerelerine iştirak 
eden murahhas heyetimizin 

Numan Rıfat Menemencioğlu 
reisi ve Hariciye Vekaleti si· 
yasi müsteşarı B. Numan Me· 
nemencioğlu bu sabahki eks-
presle şehrimize gelmiş ve 
istasyonda birçok zevat tara· 
fından karşılanmıştır. 

B. Menemencioğlunun yarın 
akşam Ankaraya hareketi 
muhtemeldir. 

lstanbul, 3 (Hususi) - Bu
gün Belgrattan şehrimize ge
len Hariciye Vekaleti si1ui 

müsteşarı B. Numan Rifat Me
nemencioğlu, Cenevı ede imza· 
lanan Hatay mukavelelerini de 
beraberinde getirmiştir. Bay 
Numan Rifat, bu mukaveleri 
Ankaraya götürecek, Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine ar
zedilecektir. 

Hariciye müsteşarı, Cenevre 
zaferi hakkında gazetelere şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- "Hatay meselesi, Hata· 
yın tam istiklalile halledilmiş· 
tir. Hatayda esas dil Türkçe· 
dir. ikinci dil olarak Arapça· 
nın nerelerde kullanılabileceği 
bilahara tesbit edilecektir. 29 
Teşrinisanide Hatay anayasası 
mevkii mer'iyete girecek ve 
o tarihte Hatayda intihabat 
başhyacaktır. 

Paris gazeteleri 
Fiatleri yükselttiler 

Paris, 4 (Radyo) - Paris 
gazeteleri dünden itibaren fi. 
atlarini yükseltmişlerdir. Düne 
kadar 30 santime satılan yev· 
mi gazeteler, bugün 40 san· 
tim üzerinden ublmıılardu, 
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------Kızını Al nun yıllık toplantısı bir başkası mı? 
K -- --x - -..-- - ç il!••._. 

Yazan; Sermet Muhtar 1!''!-· 4 Altı sene zarfında bankalar· Katilleri teşhis için yeni bir 
::~=~;~~i:,:::.:n.:ı:,~· ~~;~;ıı:.·;maı:~7.i~: ;i~i ::,~: daki tasarruf hesabı altmış usul keşfedildi 
:ŞHlı .sQrd\l: tutmuyormuş .. Ötekinin de •ı ı• b J t Nevyork - Eski general ve sulu bir parfine tabakasiyle 

- Bı~k .oyununu Qynıyan tahtalarını sökmüşler. abde.it· mJ YOD ırayı U mUŞ Ur Birleşik Amerika hükumetle- örtüldü. Bu kuruduktan sonra 
ı\ıerifçi ,oğhı ne,rede? .. Yoksa hanenin kırık kapıaına mıhla- Ulusal Ekonomi ve arttırma ı Tasarruf bilgili, şuurlu ve rinden Kentuki eyaleti valisi üstüne ikinci ve üçüncü bir 
tCİcoz m\I?.. mışlar.. kurum umumi merkezi 1935- hesaplı harcamak suretile ge· geçenlerde bir gün Emniyet tabaka daha yapıldı, Sonra 

Afyonkeş kılıklı komiser, el Abdülkadir de dört nala 1936 yıllar çalış-na raporunu lirlerden bir kısmını ayrıp bi- müdürüne telefon etmişti. İs- bu madde iyice eline tatbik 
ıPeçe divanda, sivrisinek gibi sürgün etti, Aziziye karako- neşretmiştir. Raporda bu milli riktirmek demektir. Bu itibarla mi Hanry Deghart olan bu edilmek için gaz ile aıkı sıkı 
,vl;lladı: lundan da ümit bekleme. Sed- kurumun ıki yılda başardığı bizim, tasarruf kelimesini hiç eski general heyecanla dolu bağlandı. Nihayet elini kalıbı 

- Mahalli vak'aya henüz yeler bodrumdaki taş odaday- işlerin anahatları belirtilmiştir. bir vakit milletin istihlak ka· bir sesle müdüre şu aşağıda· çıkmıştı. Bundan sonra bu 
:relnıiştim_. Mearuhai merkum~ mış. Anahtarını bulamamışlar. Baş tarafta ekonomik duru· biliyetini daraltan, hayat stan· kileri anlatıyordu:: kalıp, tazyik edilmiş hamııı 
.sesi pesi kesmiş, gözleri ka- Bilmem kim saklamış, o da mumuz incelenmekte, ve bu dardmı düşüren menfi manada Nişanlısı Madam Taylor kibrite batırıldı. 
palı yatmakta ve etrafı -crbaa.. izinli imiş. hususta kuruma düşen vazife kullanmadığımızı ve kullanmak ile bir otomobil gezintisine Bu usul son zamanlarda 

Serkomiser, beygirden aşa- Serkomiser, Şabana: anlatıldıktan sonra şunlar ilave istemediğimizi bir kere daha çıkmışlardı. Hısımları kendisini yeni tatbika başlanmış bir 
_ğı atlamış, dişlerini gıcırdata - Haydi tosun, göreyim olunmaktadır: söylemek isteriz!. almağa müsaade etmediklerin- usuldür ve Amerikalı bir ce· 
gıcırdata, terter tepiniyordu: seni, dayan üzengilere, yapış- Cemiyetimizin propaganda Diğer taraftan her yıl 12 den nişanlısı yolda pek çok za mütehassısı tarafından keş· 

- Uzatma, kısa kes; sor- tır kırbacı, bir solukta, Un- mevzularından biri de tasar· Birinci Kanunda başLyan ağlamıştı, fedilmiştir. Mütehassısı tara· 
duğuma cevap ver! Saldırma- kapanı karakolunu boyla!.. ruftur. Türkiyede tasarruf ter· " Yerli malı ve artmm haf- Ormanın yakınına geldik· fından yaptığı bir çok tecrü· 
yı sallıyan dürzü enselendi mi derken saatine baktı. biyesinin yayılması, tasarruf tası,, artık milli an'anelerimiz leri vakit ay ışığı altında biraz belerden sonra mermi çıkaran 
yoksa tornaviti çekti mi? Dört buçuğu geçiyor .. Büs- itiyadının bir ahlak haline gel· arasına girmiş bulunuyor. yaya dolaşmak için otomobil· bir silahın ateş alır almaz 

Gene, kalabalık arasında, bütün etekleri tutuştu:~ mesi hususunda gerek cemi- Haftamızı açmak lütfunu den inip ormana doğru bir hava gazi şeklinde kühercile 
her kafadan bir laf: - Bre, bre, bre!.. Nere- yetimizin ve gerekse milli ban· şimdiye kadar hiçbir yıl esir· gezinti yaptılar. Fakat dön· çıkardığını tesbit etmişti. 

- Saldırma ile değil ser· deyse sadrazamı madrazamı, kalarımızın pek kısa bir za- gememiş olan Başbakanımız dükleri zaman nişanlısı eldi- işte bu gaz, silahı tutan 
kumsar beğim, usturay. vükelası mükelası damlayacak- mandanberi yaptıkları devamlı İsmet fnönünün bu vesile ile venlerinden birisini kaybettı- elin mesamatına girip en aşa" 

-Surata inmiş; sağ yanağı lar bel. . telkinler sayesinde tasıuruf söylemiş oldukları nutuklar ğini farkerek aramak için ya· ğı beş gün mesameler içinde 
boyluboyunca ikiye.. Dört dönüyordu: hareketi cidden iftihara layık her yıl ayni tarihte beklenen nından uzaklaşmıştı. Bu sırada bulunmaktadır. 

- Çüşşş hırbo, solak mıy· - En kestirmesi bir araba hamlelerle seneden seneye tarihi bir hadisedir. ansızın bir silah sesi çınladı. Binaenaleyh silah atıp at· 
mış ki bu?. Kıtır atma, doğ- çevirelim, atalım içine piçi!. yükselmiştir· Ankara radyosundan hafta· Otomobilden fırlıyan, silah madığında şüpheye düşülen 
ruyu söyle. Sağ yanağı değil Gözleri fırıl fırıl etrafta dönü· Bankalardaki tasarruf he- mız müddetince her akşam sesmın geldiği yere koşan bir adamın elinde kühercele 
sol yanağı.. yordu. Boş kira arabaları sı· sapları daha 1929 senesinde ayrı ayrı hitap eden Bakan· Hanyry Deghart orada bir bulunursa artık bu adaınırı 

Serkomiser, zıp zıp ııplıya· vırya geçiyordu fakat aksiliğe 17 milyon iken 1936 senesin- Jarımızm nutukları ise ekono- hendek kenarında nişanlısını silah kullandığı kat'iyetle ispat 
rak adeta horada: bak, hepsi de fayton. Fayto· de 75 milyona varmış bulu- mik kalkınma tarihimizin de- ölü olarak buldu. edilmiş olur. Bunun tahakkukıJ 

- İstoper, yetti, kısın çe- n~ lı·ü~üman ;kadını bindirilir nuyor. Bu mukayese bizi her ğerli birer vesikası olarak Cesedin yanı başında da için de yalnız bir çare vardı~'. 
neleri. Bu tuz kabağı değil, mı ıç.. türlü izahtan müstağni bıraka· yaşayacaktır. Gerek haftamızın otomobilin bir muhafazasın· Bu da küherçile teamülünu 
kafa derler buna.. Ortalığı Tam o aralık, Kürt zurnası cak kadar beliğdir. canlı bir surette kutlulanması dan aldığı kendi reyolveri veren hamızı kibrit yani keıaP 

gibi cırlak cırlak bir ses: Y 1 h' b" h d } } I' yahudi panayır yerine çevir· a nız ıç ır sa a a o an a ve gerekse gayelerimizin geniş bulunuyordu. içine şüpheli olan adamın e 1' 
- Bilh1r kaaseelerimnu taa- 'kff t · l · h diniz.. b ki . V dk 1 1 a e mıyen ve aıma er halk kitleleri arasında yayıl· Tahkikat için hadise mahal· nin konulmasıdır. Fakat aley· 

aa anmuu, ene i sepet· · d h · · · · d h f Bir nara bozuntus·ı daha leeer. şeyın a a ıyısını, 8 a az· malan hususunda Cumhuriyet line gönderilen poliste verdiği hindeki şüphe nei kadar kuv· 
kopardı: İki kel Yahudi, kerevetin lasını istiyen bizler, bu adedin Halk Partisi teşkilatının ve raporda aksini ispat edecek vetli olursa olsun bir adaınıll 

- Şaabaaan!.. Andavallı hiç olmazsa gelecek kongre- matbuatın gösterdikleri can- bir delil bulunamadıg" ından elinin kezap• içine konınası 
üstüne yığmışlar tabakları, ka- · k d 100 ı 

sen ne geliyorsun, bizim polis mıze a ar mi yona çık- dan alal<ayı şükran ve min· hadisenin kendi kendini yara· mümkün deg" ildir . 
seleri, surahileri, bardakları .. Şabanı çağırıyorum ben. Leh· Sırtlarında Venedik sepetler, masını temenni etmekten ve netle tebarüz ettirmeyi bir lamaktan ileri geldiği kanaa· Ayni zamanda bu haınıı 

lebici ile işim yok. kan tere batmış, pançar ke· bu yolda çalışmaktan kendi- vazife biliriz. tinde bulunmuştu. Fakat polis çok nispette olursa mesamatl 
Ardından, bir daha . boğaz silmiş halde geliyorlar. mizi alamıyoruz. Sergi evi en ufak teferrüatı bile tetkik giremiyeceğinden iyi teamül de 

parladı: Serkomiser, şipşak emri Yalnız bu vesile ile aydın· Cemiyetimizin Ankarada inşa etmek mecburiyetinde olmakla, verememektedir. Birçok teC 
- Abdüülkaadiiir!.. dayadı: lanması icapeden bir noktaya ettirdiği Sergi evi yalnız diğer Hanry Deghart'ı parmak izi rübelerden sonra bu usul an· 
Misvak satan çipil gözlü - İstaso, durun herifler; temas edelim; her sene kut· şehirlerimizin değil, bütün Bal- alınan şubeye davet etmişti. cak parafinenin yardımiYl.~ 

haçı baba: çabuk verin şu dört kolluyul luladığımız "Yerli malı ve kan ve yakın Şark memleket· Hanry hiçbir şeyden en ufak tatbik edilebilecek bir şek• 
- Mevcud, emret paşam!.. Şaka maka değil, bu bulu- arttırma haftası" münasebe- lerinin gıpta ettiği bir kültür bir şüpheye düşmeden hemen almıştır. Bu madde iyice ısı· 

Diye seğirtirken etraftan enta- şa diyecek yok değil mi? tile yapılan neşriyatta bazı eseridir. Bu bina sayesinde· bu davete icabet etmiş bu- tılınca mesamatı açarak ıet 
risine asıldılar; geri çektiler: İki dakikacığın içinde, ça· kimselerin bir taraftan yerli dir ki; Ankarada muhtelif mev- lunuyordu. getirmektedir. Bu suretle elde 

- Sana değil be hacı f1ş- nak çömleklerin hepsi bir ke- malı istihlakine, diğer taraf· zular üzerinde sergiler tertip Burada Hanrü'nin şimdiye bulunan en hafif küherçile 
fış!.. Şimdi tokatı yiyip topaç nara yığıldı. Bir saattenberi- tan da tasarruf etmeğe teşvik edilebilmektedir. Son iki yıl kadar işitmediği bir usulle gazi mcsamattan çıkarak p3

• 

gibi fırıl fırıl döneceksin!. dir okkalarla kan ziyan etmiş, eden propagandalar arasında içinde açılan on üç sergi ara- parfine tecrübesi yapıldı. rafine temas edip yapışır. }3ıJ 
Gözü açık bir belediye ka· Azraile (ce!) diyecek hale bir tezadın mevcut olduğu smda bilhassa Sıhhiye bakan· Evvela sağ elini düz bir parafine kalıbı kezapla ıstı· 

vası, omuzdan bele sarkan gelmiş olan yaralı kız, kere- zannına düştüklerini gördük. lığının tertip ettiği "Sağlık ve mer üzerine uzatmasını söy· tılır ıslatılmaz hemen küher· 
vetin üstüne yatırıldı. Halbuki tasarruf etmek hasis sari hastalıklardan korunma lediler. Elini uzatınca üstün çile de meydrna çıkar. 

beyaz kayışını düzelterek te· Gözleri kapalı, çeneleri ve cimri olmak demek de çareleri sergisi11 İktisat Veka· E ı h k 11 nıP 
mennahı çaktı : - den hararet derecesi ne olur- ski valinin si a u a 

kilitli, balmumu gibi sapsa- ğildir. Tasarruf demek, bir Jetinin tertip ettiği Küçük kullanmadıgv ı anlaşılmak içİ~ 
- Yalanım olmasın, Alla· rıydı; ölüden farksızdı. Bir l k b" h k d k d S • ti · · E sa olsun, hareket haline gel- ~ı o ma, ır ır a eme e- an a ar sergısı ve nternas· mektedir. sağ eline parafine tecrübe 

hüalem bissavap, zannıma ka- avucunu, yanağındaki yaranın ğildir. Tasarruf sadece israfın yonal Kömür yakan vesait yapılmıştı. . 
lırsa Şaban efendi kulunuz, üstüne sım sıkı yapıştırmıştı. zıddıdır. Devamı 3 ncü sahifede - Yapılan tecrübelerde, tay- Bu tecrübeyi yapan polisırı, 
E Parmaklarının arasındakı· pıh --------.~.&_ yarelerin motörleri 24 saat 

minönü mevkiine gitti. Zira - --.....- k""h ·ı · b ld kt sor.r t 1 k 1 · · d h"l" M • ı • ( • • nakıs 30 derece sogvukta hıra· u erçı eyı u u an - ı, 
atını o taraf4 tmslamıştı.. 1 anmış an ar ıçın e a a 1 s 1 go·· u·· m emı ş t ı "k diyete .. taze sızıntılar seziliyordu. ı ~ r ' ar . kılmış ve müteakiben 18 da- anun namına .... ,, • 

Yanındaki kekeme belediye t k"f" t bb" ttihi ıı Etraftakiler, dilenen cüzzam· kikada harekete geçirilmiştir. ev ı ıne eşe us e :!>" d t 
kavası da gayrete geldi: h.... K f • k" ı· · ka 

8 

A lılara, meczuplara kadar, so· - l Ayrıca her tayyarede hususi man es ı va mm ne 0r 
- .. a .. Abdülkadir efen- kuldukça sokuluyor, gençler ı u u p se e rı bir "kutub havacılık lambası" şaşırmış olduğunu tasaVV 

di. Be.. be.. 'bendeleri de sı- B l b b · 'k edebı'}ı"rı·z l .. } · k d b k • • mevcuttur. u am a, i.ıyiı · r· 
kı sıkıya ka .. karşıya beygir goz erın ırpma an a ıyor, B El' d b u"n ıa 

sakallılar bile estağfurullahlar eş tayyare ile kutuba giden bir sıcaklık neşretmekte ve ın e son eş g tl 
sürdü. çeke çeke, sakal sıvazlıyor· birkaç gün mütemadiyen na- fmda silah attığını göste~~t 

Serkomiserin, içi içine sığa· lardı. heyet neler yapacak... kıs 70 derece soğukta kalmış küherçile bulunmuştu. fa 19' 
mamaktan ve öfkeden beti k t'l b d · tle • Yaralı, sırtındaki kanla mü· olan motörlerin suyunu birkaç a 1 u ara 8 cınaye . bir 
benzi kül gibiydi. Sovyetler Birliğinin hazırla· Havacılık şubesi şefi Şovelev, k b l h hangı lemma soluk entariyi tenine dakika içinde ısıtmaktadır. Ra- ası u unmıyan er dtı' 

- Dinine kestig" imin sed· I mış olduğu bu misli görülme· Şmit' e yardım eylemektedir, tt "l"h t bulurı giymişti. çinde başka şey, göm diyatörlerdeki su yerine don- sure e sı a a mış rı 
yesi bulunmaz Hind kumaşı l k l k k G l miş kutup seferine, bu mıntaka Bu sefer için beş tayyare b k l v 'dd' t · t' 0urı 11 

e möm e yo tu. ergin et i mıyan hususi ir mayi onu - gunu ı ıa e mış ı. ,., 08• 
oldu. Bir gelse de şu kaltak uçuşlarında büyük meharet ve h } t B I d b" · 1 d ırı kar gibi göğsü apaçıktı. azır anmış ır. un ar an ırı muştur. Her türlü ihtimale üzerine maktulün e i e bir 
buradan atlasa!. diye mırılda- tecrübe sahibi pilotlar, maki· "R 5 b · ı· 'k' t"' ı·· d ld E f k Kimbilir çocuk entarisi mi, · " emız 1 ı 1 mo or u karşı, tayyarelere hususi ya- yene e i i. n u 3 d·te· 
nıyor, küfürlerin reşidini sa· · ti t l · ·ı · t' k t t hb "f · " k h l • d"'f e 1 

Y neydi ki etekleri de kısacıcık nıs er ve e sızcı er ış ıra e • ayyare, re er vazı esı gore· pıda birer su haznesi kon- ü erçi e izine tesa u dıtı 
vuruyordu. kt d' B l d S k b t G 1 · d Ar I h idi diz kapaklardanl yukarıdaydı. me e ır. un ar arasın a ov ce ve u ayyare o avın muştur. Bu lamba sayesinde me i. tık si a ın 8il 

Sigara da dudaklarında, iki Bir yanı bükülüp kaymış, ha· yeder Birliği kahramanı unva- tarafından kullanılacaktır. Tay- bu haznelerde kareritilerek su tarafından atıldığı imkarı11 "'r•~ 
eli arkasında, burun delikle· h · V d · M l · d' v d ·· d ·· b ·ı o 11 

cağının biri büsbütün meydana nını aız o opıanov ve o· yare erın ıger or u, aştan yapılabilmektedir. Bu hazne- olmakla Hanry katı ·Jdİ· 
rinden dumanlar savurarak, k I k v ta k t t .. t l'k d" t t '" }" k 1 hk verı çı mıştı . o o , nınmış u up mm a· aşagı me a ı , or mo or u ler termos vazifesi de gör- ya a anıp ma emeye . e bıJ 
bunalmadan (puf! puf!) ede Aradan kafa uzatan bir a- kası tayyarecilerinden Golovin "Ant-6,, sistemi tayyarelerdir. mektedir. Hanrynin muhakcmesırı 1 şıl· 
ede, dolaşıyordu. O derece cuze, (Tül) diye tükürdü: Babuşkin,I Baseyn, Aleksoyef, Mühendis Topulovun hazırla· Bütün tayyarelerde, telsiz günlerde bakılacaktır. Arı ~e"' 
dalgın ki uzat, yakalım!) diye· - Allah müstahakını ver- Kruze, Mazurok, lvanof ve dığı bu tayyareleri, Vodopia· işaretlerile ve hiçbir yer gör· dağına göre katil bkşını e ,yı· 
rek başkalarının yanan siga· sin, kahrol, çarmaklara geril Krenkel ile "Çe1iuskin,, 'in tel· nov, Molokov, ,Alekseev ve meden pilotaj yapabilmP-k için trikli iskemleden kurtaraırı 
rasına eğiliyordu. inşaallah ar, haya düşmanı sizcileri vardır. Ht!y' cte bütün Mazyrok idare etmekted:r. Bu en mükemmel makine!er mev-

Dört beş dakika geçti. Şa· yelloz!. Bari anadan doğma dünyaca t-'lmnmış kutup ka· Tayyarelcrde "AM-34-R,, oıar- cu<l o!duğ- lı gibi astronomik 
ban, dolu dizgin geldi. soyunaydın da tamam olaydı şiflerindeıı ve akademi azaşııı- kaiı 900 beygirlik motörler gsullerle yer tayini aletleri de 

Eminönü karakolunda sed e rezil ke aze !. dan mit' ri aset etmekte ve vardır.Ori. in 1 h" 

caktır. ,.16' 
fi te ... 
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ekonomi kurumu- Olivier ve şü- N. v. Fratelli Sperco 1 lzmirPamukMensucatl 
"yıllık_ t~pla~tı~ı rekisı Limited W. F. H. Van vapur acentası 
ıtara/ı 2 ıncı sahıfedej D Zee ROYAL NEDERLAND Türk .Anonim Şirketi 
gisi, sergicilik san'atı ba- vapur &CeOtaSJ er F b k 1 'd H lk d ..ı 

C KUMPANYASININ Şirketin Merkez ve a ri ası: zınir e 4 apınar a~ırr. 
d•.ndan dp övünülecek eser- Birinci Kordon Rees binası & O. Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

ır "JUNO" vapuru 10 Hazi- h K b · 
. Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LINIE Geyik ve Leylek Markalarını havi er nevi apot ~zı 

emleketimizdeki ekonomik THE ELLERMAN LINES L TD, G, M. B. H. rana doğru bekleniyor, yükünü imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu~ 
İşnıe ve serpilme nisbetİn• "DRAGH,, vapuru 15 Ha- Hamburg tahliyeden sonra BURGAS, c&tına faiktır. 
iyetimizin gayeleri için de LIVERPOOL VARNA ve KôSTENCE için T J f N 2211 3067 ılnıa ve kökletme imkan- ziran da ve "ARKADIA,, vapuru 11 Ha- e e 00 0. Ve 

SWENSEAdan gelerek yük ziranda beklenilmektedir. ROT· yük alacaktır. 
artıyor. Bu itibarla bu son çıkaracaktır. TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT LINIEN Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
Yıl memleketimiz için ne "GRODNO,, vapuru 15 Ha· BREMEN ı"ç'ın yük kabul eder. 

dar hayırlı geçtiyse: Cemi- KUMPANYASININ 
tirniı içi de o kadar mes'ut ziranda LONDRA ve HULL- AMERICAN EXPORT LINES "SAIMA,, vapuru 1 Hazi-
ticelerle doludur. den gelerek yük çıkaracaktır. THE EXPORT STEAMSHIP randa 37 de gelip doğru AN-
Politik istiklalimizin elcono· "GRODNO,, vapuru 30 Ha· CORPORATION VERS, ROTTERDAM, HAM-
k temelini hergün daha ziranda gelerek LONDRA ve Seri seferler Pireden aktarmalı BURG ve SKANDINAVY A 
Vvetl"' perçinleyen büyük HULL için yük alacaktır. "EXCAMBION,, vapuru 4 limanları için yük alacaktır. 
derimiz Atatürkün ve onun DEUTSHE -LEVANTE-LINIE Haziranda PIREden BOSTON 

1 ı NEVYORK · · h k "AASNE" vapuru 14 Hazi-terli yardımcısı smet nönü "SOFIA"" vapuru 10 Ha- ve ıçın are et 
kumetinin yolunda gittikçe ziranda HAMBURG, BRE- edec~ktir. randa bekleniyor. ROTTER-

n bir heyecan ve şuurla MEN ve ANVERSten gelerek "EXETER" vapuru 18 Ha- DAM, HAMBURG GDYNIA 
'f k d ziranda PIREden BOSTON SKANDINAVIA l. J ı emizi yapma ta evam yük çıkaracaktırr. ve ıınan arı 

. ve NEVYORK için hareket k ı k eceğız • Tarih ve navlunlardaki deği- için yü a aca tır. 
edecektir. 

lzmir ikinci hukuk mahke- şikliklerden mes'uliyet kabul "EXCAMBION,, vapuru 2 SERViCE MARITIME ROU-

tsinden: edilmez. Temmuzda PIREden BOSTON MAIN KUMPANYASININ 
l<arşıyakada oturan Mehmed Akel uhdesine verilmesine ve ve NEVYORK için hareket "ALSA JUL YA" vapuru 16 
in oğlu Lütfi Akel tarafın- haftada bir gün anaları Ka- edecektir. Haziran 37 tarihine doğru bek-

i\ Basmahanede Zeybek rakı mileye göstermesine ve masa· "EXCHORDA" vapuru ;6 !eniyor. MALTA, MARSIL YA 
.brikası bitişiğinde 8 sayılı rifi muhakeme olan 1210 ku· · Temmuzda PIREden BOSTON 

ve CENOVA için yolcu ve I~ evinde oturan karısı ruşun Kamileye yükietilmesine ve NEVYORK için hareket 
K 1 · b d t · d kt" yük kabul eder. dri kızı Kamile aleyhine aç· ami enın gıya ın a emyız e ece ır. 

tı boşanma davası sonunda: yolu açık o1mak üzere 23-11-936 Seyahat müddeti: ilandaki hareket tarihlerile. 
ltafların boşanmalarına ve tarihinde karar verilmiş ol- PIRE-BOSTON 16 gün navlunlardaki değişikliklerin-
deni K. nun 95 nci mad- makla H. U. M. K. nun mad- PIRE-NEVYORK l8 gün den acenta mesuliyet kabul 

tsinde gösterilen müddetten dei mahsusasına tevfikan tan- The AMERICAN EXPORT Lines etmez. 
ada Kamilenin geçimsizlikte zim kılınan ihbarname Karni- THE EXPORT STEAMSHIP Daha fazla tafsilat için 1kin-
bahatlı bulunması hasebile mi?enin ikametgahının meçhu- CORPORATION d T h I T hl 

d ci kordon a a mi ve a iye İiküm tarihinden itibaren ye- liyetine mebni mahkeme i- " EXPRESS ,. vapuru 10 
~· l k k 1 d ğ binası arkasında FRA TELLi 
~
1den bir sene müddetle ev- vanhanesine ta i 1 ın 1 1 Hazı'randa beklenilmektedir. 

hı k k · l k SPERCO vapur acentalığına 
ememesine ve iki çocuğun te iğ ma amma aım 0 ma NEVYORK için yük kabul müracaat edilmesi rica olunur. 

"tla et hakkının babaları Lütfi üzere keyfiyet ihbar olunur. eder. Telefon: 4142/4221/2663 

-..___Türk Hava Kurumu--. SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

... , ~ ;.:.. •. ,_ ... "!.... !· ' . ' .. ~ ' . ' . . . ~ .. . . 
• ,-, .. • ·' • ııL.. ·~ 1 ' ı • ' r ' izmi · Yüıı M - nsııcatı 

Tü ~k Anoııiın Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
y enı yaptıracağınız elbiseler ıçin bu mamulatı tercih ediniz 

- atış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 

- Satılık arsa -
Güzelyahda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 

bir arsa ehven fiatla sah· 
lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 1 
1 ilan işleri bürosunda Naci 

Tokaya müracaatları. 
• 1 .... 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavi5i 
Izmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

i:ıUyük piyangosu BÜ KREŞ ~~~~~~~~~~~~~~~=~~-· • '!!!! •:ıw:w: - s :cana• - - •!MM. ~ 

2 ci keşide 11 Haziran 1937 dedir 
~üyük ikramiye40,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik
.,.cımigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
lca/at vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü
Yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
~engin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
kinme iniz. 

lzmir vakıflar müdürlüğün-
elen: 
Seneliği 
Lira 

Vakfı Mevkii Cinsi No. 

36 Salepcioğlu Büyük salepci han içi dükkan 24/4 
24 " " baraka 24/1 O 
24 dükkin 24/11 .. " 
60 " " " 24/17 
48 • " " 2411 
60 " " " 24/18 
60 ,, " mağaza 24/23 
60 .. .. dükkan 24/24 

18() .. " .. 24/125 
30() ,, ,, ,, 24/26 

48 .. " " 24/30 
48 .. " " 24/31 
48 " " ,, 24/32 
ııs Bostani zade Kemer caddesi • " 166/12 
ııs .. ,, .. 167/14 
75 Salepcioğlu Şamlı sokak baraka bila/307 

120 Pazaryeri Pazaryeri ev 58/49 
140 Hisar camii 2 ci belediye dükkan 4/118 
72 Asmalı mescit Asmalı mescit " 207199 

3
SO Salepci oğlu Büyük Salepci hanı içinde 16 oda bili 

"DUROSTOR" vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 

KôSTENCE, SULINA, GA

LA TZ 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, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve IBRAIL için yük 
kabul eder. ---

SOCIETE ROYALE 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 1So .. Kestelli hastahane s. ev 21115 

36 Niğbolu Nizamiye ev 5/87 1 
36 Selatın oğlu Tamaşalık Burç s. ,, 971190 

100 AH ağa Balaban çıkmazı ,, 3191 
1 ıo " n " 5195 

Doktor 
Ali Agih 

~2 Hasta mescit Hasta s. " 55 
k ukanda yazılı kiralık akarat. on gün müddetle açık artırmaya i' 1~rılmıştır. ihalesi 7/6/937 Pazartesi günü saat on beştedir. 

_;. 
1/l lerin vakıflar idaresine müracaatları 25 29 4 1600 

Çocuk Hastalıkları 
miitehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahclnesinde 

Jlırı . ... 

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



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Mareşal Blumberg, dün Kont Ci
yano ile ir mülakat yaptı 

Alman mareşalı, mühimmat fabrikalarını gezdi, Popolo 
d'ltalya, mühim bir başmakale neşretti 

Roma, 4 (Radyo} - Almanya Harbiye Nazırı Mareşal Blumberg, dün Hariciye Nezaretine giderek Kont Ciyano ile uzun 

müddet konuşmuştur. 
Alman mareşalı, ondan evvel birçok mühimmat fabrikalarını gezmiş ve tetkikatta bulunmuştur. 
Popolo d'İtalya gazetesi, bugünkü nüshasında Alman mareşalı hakkında mühim bir başmakale neşreylemiştir. 

....................... ~·-------
Alman donanmas, ISpan- Yeni Japon kabinesi de 
yol sularına akın ediyor anti parlamenterdir 
ltalya ve Almanya, kontrol için kendi 

başlarına bir sistem hazırlıyorlar 
Paris, 4 (Radyo} - Gölen akın etmesinin sebepleri Al-

adındaki Alman zırhlısı, dün man mahafilinden sorulmak-
lspanyol sularına hareket et- tadır. 
miştir. Bu gemi dahil olduğu Söylendiğine göre, İtalya 
halde İspanyol sularında bu- ile Almanya, lspanyol suların-
lunmakta olan Alman harp da kendilerine mahsus bir 
sefineleri dokuza baliğ olmak- kontrol sisteme tesis etmek 
tadır. istiyorlar. Bu teşebbüs, gene· 

Alman donanmasının, mü- ral Frankonun harekatını ko-
temadiyen İspanyol sularına laylaştıracaktır. 

~~~~-----~~·~·--
Kanlı bir araba kazası --

Torbalı yolunda devrilen ara-
ba yüzünden bir kişi öldü 

Dün Torbalı kazasında feci lanmıştır. Mucize kabilinden 
bir kaza olmuştur. Torbalının küçük çocuğa birşey olma-

Demirci köyünden muhacir 

Ömer oğlu Osman; yanında 

bir yaşındaki çocuğu olduğu 

halde bindiği ve idare ettiği 

araba ile dün, evinden tütün 

tarlasına gitmekte idi. Yol da 

arabanın bir tekerleği, nasılsa 

yolun kenarındaki hendeğe 
düşmüş ve araba yuvarlan
mıştır. Arabanın altında ka
lan Osman, vücudunun muh
telif yerlerinden ve bilhassa 
başından ağır surette yara-

mıştır. 

Yaralı Osman, lzmirden 
acele gönderilen sıhhi imdad 

otomobili ile İzmir memleket 
hastanesine getirildiği sırada 
otomobil içinde ölmüştür. Ha
dise tahkikatına Torbalı müd
deiumumiliği tarafından el 
konmuştur. 

Şehrimiz memleket hasta· 
nesine getirilen cesede otopsi 
yapılmış ve hazırlanan rapor, 
Torbalı müddeiumumiliğine 

gönderilmiştir. 

~~~~~----........ ·-------~~~~~-
Maslak yolu 

Gene kanlı faciaya 
. sahneye oldu 
Istanbul, 3 (Hususi) - Şişli

Maslak yolunda gene bir oto
büs kazası olmuş ve 8 kişi 
yaralanmıştır. Süratle gitmekte 
olan otobüsün lastiği birden
bire patlamış ve araba dev· 
rilmiştir. Yaralılar hastaha
neye kaldırılmışlardır. ....... 
Cumhuriyetçiler, 

dün de Y alma kasa
basını bombardıman 

ettiler 
-Baştarafı 1 inci salıifede
mıntakalar tesisini de kabul 
eylemiştir. Bu gemiler, vazife-
lerini ikmalden sonra bu mın
takalara çekilip istirahat ede· 
bileceklerdir. 

İngiltere ve Fransa, Alman
yanın bazı tekliflerini kabul 
etmemişlerdir. Kabul edilmi
yen bu tekliflerin başında 

Fransız harp gemilerinde İngiliz 
ve İngiliz harp gemilerinde 
de Fransız zabitan ve efrad 
bulunması ve kontrola memur 
iemilerden birine vukubulacak 
herhangi bir taarruzun, diğer 

İmparatorluk 
konferansı 

Lon.dra, 4 (Radyo} - İm
paratorluk konferansı, bugün 
başvekalet dairesinde toplana
cak ve uluslar sosyetesi pnktı 
etrafında müzakereler ola
caktır. 

••• 
Katil kadının 
muhakemesi 
Urlada ortağı Bayan Mele· 

ği öldiirmekle maznun Musta
fa karısı Eminenin muhake-
mesine dün nakzen şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde baş-

lanmıştır. Evvela Temyiz mah
kemesinin nakz kararı okun
muştur. Bunda resmi evrakta-
ki bazı imzaların muhtelif şa
hıslara aid olduğu bildiril
mekte idi. Mahkeme heyeti, 
dosyada tetkikat yaptıktan 

sonra müdafaa için muhakemeyi 
başka bir güne bırakmıştır. 
Maznun Emine, buundan evel 
Ağırceza mahkemesince on 
beş sene ağır hapse mahkum 
edilmişti. 

devletler gemilerine de şamil 

ve matuf sayılması keyfiyetle
ridir. 

~~~-------~~~-
Ekseriyeti kazanan partilere en ehem-

miyetsiz nezaretleri vermişler 
Tokyo 4 (Radyo} - Yeni anti parlamanter bir kabine 

başvekil Prens Kanoya, dün olduğunu ispat eylemiştir. Bi-
İmparator tarafından kabul naenaleyh, parlamentoda Ka-
edilmiş ve kabinenin listesini noye kabinesinin itimat alması 
takdim eylemiştir. imkansız görülmektedir. Bunu 

Yeni kabine; son intihabatta bilen yeni başvekil, ekseriyeti 
en büyük ekseriyeti kazanan temin edebilmesi için mevcut 
Partilere yalnız Posta ve tel- Partilerden aldığı meb'uslarla 
grafla nakliyat gibi ehemmi- yeni bir parti teşkil eylemiş-
yetsiz nezaretleri verdiğinden tir. 

~~~~~~--·--.-------~~~~~-

1 h raca t ç ı la r şir Mayıs ayında 
keti kuruluyor et sarfiyatı 

İzmir ihracatçılarından bir 
kısmının birleşerek büyük bir 
(ihracat şirketi} birliği vücude 
getirmek üzere oldukları ha
ber alınmıştır. 

Birlik, yüksek bir sermaye 
ile iş göreceği ve işleme tesi
satını birleştireceği için her
halde geniş bir muvaffakıyet 
temin edecektir. İhracatçılar, 
bu mühim mesele üzerinde 

Mayıs ayı içinde İzmir bele
diye mezbahasında 2317 ko· 
yun, 5 keçi, 10300 kuzu, 303 
oğlak, 2 manda, 431 öküz, 
643 inek, 366 da.na, 1 malak 
ve 4 deve olmak Üzere 14372 
baş hayvan kesilmiştir. 

• 

aralarında görüşmeler yap
makta ve kuracakları şirketin 
esas nizamnamesini hazırla
maktadırlar. 

iz mir vakıflar müdürlüğün-
den: 

No. 
19/628 
38110 
70/48 
75/8 
90/48,1 

Cinsi 
dükkan 

,, 

" 

" 

Vakfı 
fhsaniye 
S . Süleyman 
H. Muhteremeyn 
Hacı Hüseyin 
Merdivenli med-
rese 

93/46 Avcılar kulübü .. 
96/201 dükkan 
106/254 .. 
113/34 " 
119/15 mağaza 

123/46 dükkan 
135/80 " 
136/82 " 
140/13 mağaza 

150/4 ev 
155/11 kahve yeri 
302/50 dükkan 
18811 baraka 
187/60 harap ev 
198/13 ev 
55/80 

" 289/129 " 

16/ 162 dükkan,oda 
6417,18 mağaza 

29/34 dükkan 
815 ev 
66/15 mağaza 

Asmalı mescit 
Hisar camii 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 

Yapıcıoğlu 
Fadıl Ahmet paşa 
Ümmü Gülsüm 
Selatin oğlu 

.. 
Yeni mazbut 
Pazaryeri 
Markaryan 

Genç Osman 
Müftü Mustafa 
Hasan hoca 
Hacı lbrahim 
Veli oğ. mescidi 

Mevkii 
Katip oğlu 
Şadırvan altı 
Muytaplar 
Alipaşa c. 
Osmanzade 

Seneliği 
30 
84 

120 
120 
48 

.. 
Asmalı mescit 
Arasta 
Hisar önü 
1 ci belediye 
Kantarcılar 
Hisar meydarı 

.. 
1 ci belediye 
Saraç Ali 
Sandıkcılar 
Halimağa 
Selatin oğlu 
Tamaşalık 
Menzil s. 
Pazaryeri 
Karşıyaka Kemal 
P. c. 
Keçeciler 
Çerçi oğ.han içinde 
Tuzcu s. 
Medine yokuşu 
Miri kelam hanı 
içinde 

150 
73 

120 
115 
240 
60 

145 
144 
240 

84 
37 
84 
2.q 
24 

108 
120 
400 

120 
36 
30 

180 
48 

72/621 ev Eşrefpaşa Eşrefpaşa 120 
116/87 dükkan Kestelli Kestelli 49 
138/265,267 mağaza Şeyh Bedri Çorakkapı 150 
137 /269 ,, " " 120 
159151 harap ev Hasta mescit Molla sokak 30 

Yukarıda yazılı kiralık akarat açık artırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 16/6/937 çarşamba günü saat onbeştedir. isteklilerin 
vakıflar idaresine müracaatları. 4 1 O 15 17 51 

4 Haziran 93~ -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

.. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğla 
- Uçüncü kısım: Bin kantar şeker 

-132-

Vaya, kendisine teklif edilell 
vazifeyi atiatmağa bakıyordıl 

- TRbii. Bu iş kolay işler
den değildir. 

- Canım Vaya .. Sen cesur 
bir delikanlısın, neden kork· 
tuğunu anlamak mümkün ol
mıyor. Vezirin teklifi karşı· 

sında artık düşünmeğe yer 
yoktur. 

- Güzel söyliyorsun, amma 
Muhtarın hiddetini benden 
çıkarması da çok mümkündür. 
Ya Frosininin ölümünü olduğu 
gibi haber almış ise, kendisi 
ile alay ettiğime hükmedecek
tir. O zaman benim halim ne 
olur? Maamafih, bunlar tefer
ruattır. Yalnız, Frosinin ölüm 
haberini ne şekilde Muhtara 
söyliyeceğimi öğrenmek la
zımdır. 

- Pekala. Yarın sabah 
bana gel, senin ile birlikte 
vezirin yanına gidelim, vezir 
sana bunu izah edecektir. 

Pekala paşam. 
Mutabıkız degil mi? 
Evet! 
Vaya, Tahirin yanından 

Misli görülmemiş 
tarihi kutup seferi 
-Baş ıarafı 2 cini sahifede
idare edilecek rehber tayya
rede bir de otomatik pilotaj 
makinesi mevcuttur. Tayyare~ 
ler, içlerindeki mükemmel 
telsiz tesisatı sayesinde gerek 
aralarında ve gerek kara ile 
daimi irtib.d halinde bulun
maktadırlar. Tayyareler, bü
tün sefer müddetince, Mos· 
kova ile irtibat tesis edebile
ceklerdir. 

Şimalde ve bilhassa Ark
tikte hava şeraiti çok müte
havvildir. Bu sebepten uçu
şun ilk •merhalesinde, tesbit 
edilen Moskova-Arkanhel-Na
rian-Mar-Amderma-Arzu buru
nu-Tiksi körfezi-Rodof adası 

yolu üzerinde bazı tadilat yap
mak İcab etmiştir. 

Tayyareler, ilk defa Ar · 
kangol yerine Kolmogorıye 

inmişler ve hava şeraitinin fe· 
nalığı sebebiye burada altı 

gün kalmışlardır. 128 martta 
buradan hareket eden heyet, 
on beş günde Marian-Marda 
beklemiş ve Matoşkin - Şara 
ancak 12 nisanda vasıl ol
muştur. 12 puvanlık bir kar 

fırtınası, heyeti burada da üç 
gün alakoymuş ve 18 nisanda 

hareket ederek ayni gün altı 
saat uçuştan sonra, Rodolf 
adasına varmıştır. 

Rodolf adası, 220 kilometre 
murabbaı, büyüklüğündedir ve 
82 nci şimal arz dairesi üze
rinde bulunmaktadır. Bu ada
da, şimal kutubundan ancak 
900 · kilometre mesafede, dün
dünyanın en şimalde kain 
ilim ve tetkik istasyonu bu
lunmaktadır. Geçen sene, bu
rada büyük bir ilim sitesi tesis 
olunmnştur. Yirmi iki kişiden 
mürekkep olan heyet. burada 
mükemmel surette yapılmış iki 
evde oturacak ve burası Buz 
Okyanosu üzerindeki seyyar 
bankizlerde kışlıyacak olan 
dört kişilik ilim heyeti ile 
daimi irtibat halinde buluna· 
caktır. 

çıktığı halde hala düşünüyor' 
du: 
· - Bu Tahir benim başıll18 

bir çorap örmek istiyo. rJel~ 
iyi düşünelim, Zavallı frosı: 
niyi boğdurttu. Şimdi beli' 
de bu yol üzerinde kullaıı· 
mak istiyor. 

b·r 
Vaya, bu muammayı 1 

türlü halledemiyordu. O k8' 

dar ki evine vardığı hald~ 
yatmak bile aklına gelıned1• 
mütemadiyen ve sabaha kB' 
dar düşündü. 

Vaya, sabahı çok güçlükle 
bulabildi, dakikalar sanki asır 
lar ·olmuştu. 

Nihayet, fecir başladı Va.Y8 

hemen dışarı ç1kmak hazırlı' 
ğına koyuldu. Hafif bir kahve 
altı yaptı; biraz daha bekle' 
dikten sonra, artık vaktin gel· 
diğine hükmetti ve evindell 
dışarı çıktı, fakat hala vakit 
erkendi. 

Yollarda hemen hiçbir kinıst 
yoktu, Vaya : 

- Hay Allah cezalarııı' 
versin! Herkes hala uykud'· 
Bu yaşa geldim. şu birkaç sı· 
at kadar uzun süren saat giW 
roedim, diye söylendi. 

Vaya, buna rağmen Tep( 
delenlinin konağına kad;' 
geldi. 

·ıe Konakta muhafızlar b~~ 
henüz uyumakta idi. Bü)"' 
kapı sım-sıkı kapalı buluP11' 

yordu. 
Vaya, büyük kapıyı bin bit 

müşkülatla açtırabildi. Nöbet· 
çiler, içeriden emir almayıoc' 
kapı açmamakta ısrar ediyor' 
lardı. 

Vaya, ilk olarak Rum 11111' 

hafızların çavuşu ile karşılaşt~· 
Vaya, hala mütereddid id1

• 

Bunun için Ali paşanın Rtıf!l 
muhafızları çavuşu kapt•~ 
Y orginin bu hususta fikrİ111 

almak istedi; böyle sabahle' 
yin erkenden ne için kona~' 
geldiğini ırkdaşına anlattı: 

Kaptan Y orki: 
- Sen merak etme VaY' 

kardeşim. -Bu işi ben hali" 
derim. Dedi. . 

- Aman kaptan Yorg1
·' 

Beni şu belalı vaziyetten kıJf' 
hır. Beni çok minnettar ede' 
ceksin. ·ı. 

- Müsterih ol Patiryotı 
Ben birşeyler hissediyorulll· 

- Söyle.. seni can ktıl•' 
ğıle dinliyorum. a· 

- Bu hususta tam bir s 
kut muhafaza edeceksin. 

- Merak etme kaptanıJll~i 
- Ben öyle sanıyoruıtl b• 

Ali paşa ile Tahir seni tJtı , 
tar işi için kullanmak istiY0

' 

lar. 
- Ben de böyle san1Y0

' 

rum. • . ~· 
- Muhtarın hiddet ..,e 15,;r 

nından kurtulmak için k' 
çare aradıklarına şüphe Y;et. 
tur. Cinayetleri irtikap e rıJe 
ken hiç düşünmediler .. ;ıııi 
olursa olsun .. Ben kendi ış di· 
düşünüyorum; yapmak ist~,rı 
ğim şeyler vardır. sun. 

ğı:t· 
yalnız ben ve sen bilece p· 

- Bunaa şüphe etme kıll 
tanım. 


