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M. Baldvin 
İngiltere başvekili Ma
yısta istifa edecektir. 

Fiati (100) Para 
----------~-------~--~--· 

Milano Mü1aliatı }aydalı Olacali 
~enevrede bu sefer miihim iki iş ne- · Bit~~lf -müşahitler Ce
tıcelendi: Sancak ve Danzig ihtilafları behmusaya _varmışlar 
Uluslar Sosyetesi konseyi dünkü toplantısında sancak itilif- Ermeniler, müşahidleri kar-

namesini tetkik ve tasdik ettikten'. sonra dağıldı şılamışlar ve evlerinde 
ll!Rl!":'=-ır-r~c· ihtiva eden bir Fransız - Türk sefer iki mühim iş görmüştür. misafir etmişlerdir 

Uluslar sosyetesi toplantı halinde 
Cenevre, 27 (A.A) - San· anlaşma evvel emirde konse-

cak mes'elesi mazbata mu· yin muvafakati olmadan tatbik 
harriri ·M. Sandler tarafından edilemiyecektir. Sancak ve Su
milletler meclisi konseyine riye için ayni gümrük ve para 
verilen rapo . . . run metnı neşre· usulleri tatbik edilecektir. 
d~lmıştir. M. Sandlcr mes' ele· Sancağın 'csmi lisanı Türk-
nın tarihçes· · k .. ını yaptı tan sonra çedir. Konsey tarafından tayin 
ez:um~e aşağıdaki prensipler edilen bir Fransız delege, 
daıresınde anlaşmanın kabil Milletler cemiyetinin kontro· 
olduğunu bildirmektedir. San- lunun mahallinde icra edecek· 
cak dahili işlerinde tamamen tir. Bu delege statu hüküm-
müstakil olacak harici işler lerine muhalif olan her türlü 
Suriye devleti tarafından gö- teşrii icraatı v~ya hükumet 

1 icraatını azami dört ay için 
rü ecektir. Bununla beraber talik edebilecek ve bundan 
Suriye tarafından Sancağın Milletler meclisine derhal ma· 
istiklaline dokunacak mahi- lümat verecektir. Sancağın 

· _rette aktedilen herhangi bir ordusu olmıyacağı gibi mec· 

M t k 
huri hizmette olmıyacak ve e a sas hiçbir askeri tesisat yapılmı-

~ yacaktır. 
yubat sonlarında Ro. Türkiye ile Fransa'nın San-

ma 'ya gidecek cak arazisinin bütünlüğünü ne 
suretle ziman altına alacakla· 

) 

General Metaksas 
Atina, 28 (Radyo) - Yu

nan başbakanı general Me
taksas, şubat sonlarına doğru 
Roma'ya gidecek ve ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciyano 
ile konuşacaktır. Bu seyahate 
ehemmiyet verilmektedir. 

rını tayine matuf hükümleri 

Yanan 
Tarihi saray 

Paris, 28 (Radyo) - (Suri 
dö Kontal) da dördüncü Han· 
ri'ye aid eski sarayın yanması, 
büyük teessür uyandırmıştır. 
Bu sarayın içindeki eşyanın 
kıymeti, milyarlara baliğ olu
yordu. Yalnız bundan evvel 
yalnız bir tabloya bir milyon 
frank kıymet konmuştu. ....... __ _ 

ispanya 
Madrid'de 48 saat. 

tan beri yağmur 
yağıyor 

Paris 28 (Radyo) - Mad
rid cephesinde 48 saaltanbe
ri hiç durmadan yağmur yağ-
maktadır. Gerek ihtilalciler 
ve gerekse Milisler, müşkül 
vaziyete düşmüşlerdir. Bütün 
istihkamlar su altındadır. / 

Arabacı mahküm oldu 
Belediye zabıta memurlarına 

hakaret eden arabacı İhsan'ın 
muhakemesi dün sulhcezada 
cereyan etmiş ve lhsan'ın suçu 
sabit olduğundan bir ay hapse, 
ve 35 lira da para cezaıına 
mahkum olmuıtur. 

anlaşması aktedilecektir. M. Bunlardan biri, Sancak mes
Sandler Sancağın statusu ile elesi ve diğeri Danzing işidir. 
kanun esasine müteallik bazı Konsey, dün öğleden sonra 
noktaların tasrihi maksadile saat 17 de toplanmış ve her 
kendisile mutabık olarak kon- mes'ele hakkındaki rapor ve 
sey başkanı tarafından seçile· itilafnameleri tetkik ve tasdik 
cek altı şahsiyetin iraesini ettikten sonra dağılmıştır. 
teklif etmektedir. Yeni rejimin 
Fransız mandasının sonuna 
kadar tatbiki Fransa'ya aid 
olacaktır. 

Cenevre 27 ( A.A ) Mil· 
letler cemiyeti konseyi bu 

gün toplanmış ve Sancak 
mes' elesi mazbata muharriri 
olan lsveç hariciye • nazırı 
M. Sandler rapurunu okumuş
tur. Bundan sonra hariciye 
vekilimiz Rüştü Aras bu rapur 
muhteviyatını kabul ettiğini 
söyliyerek kendisine büyük 
yardımları dokunmuş olan M. 
Sandlere ve lngiliz hariciye na
zırına teşekkür etmişlerdir. 

Müteakiben sırasilc Fransa, 
İngiltere ve Sovyet hariciye 
nazırları birer nutuk söyle
mişlerdir. Konsey M. Sandle
rin raporunu kabul etmişdir. 
Buna nazaran milli davamız 
olan Sancak mes'elesi şayanı 
memnuniyet bir şekilde neti
lenmiştir. 

Cenevre, 28 ( Radyo ) -
Uluslar Sosyetesi konseyi, bu 

---··---
Flanden 

Gazetecilere ziya. 
fet verdi! --

M. Flônden 
Paris, 28 (Radyo) - Sabık 

başbakan M. Flanden, dün 
Paris'te bulunan ecnebi gaze· 
teciler şerefine bir ziyafet ver· 
miştir. Bu zivafette, Fransız 
gazetecileri de ve ecnebi mes· 
lektaşlarile samimi nutuklar 
teati eylemişlerdir. 

-------------,---~·~·--~------------

(lvon Delbos) Cenevre
den Parise dündü 

Fransız hariciye nazırı parla
-Dıentoda izahatta bulunacak 

Paris, 28(Rad • 
yo)- Fransa 
hariciye nazırı 

M. lvon Del-

bos, Cenevre
den döndü. 
Fransız harici· 
ye nazırı, Ce· 
nev re' de ce
reyan etmiş 

olan müzake· 
relerle Dantzig 
ve Hatay iti· 
lafnameleri hak· 
kında parla
mentoda iza· 
hatta buluna· 
caktır. lvon Delbos gazelecilerle konuşuyor 

Son gelen haberlere göre, M. lvon Delbos, bugün 
M. lvon Delbos, Sancak nıe· 
selesi dolayısile Türkiye-Fransa 

Eliza sarayında toplanacak 

olan kabinede de bazı iza· 
münasebatından da bahsede· 
cektir. hatta bulunacaktır. 

---------------------~-------------T ribuna gazetesinin bir makalesi 
Roma, 28 ( Radyo ) - Tribuna gazetesi; Hatay meselesi 

hakkında yazdığı bir makalede, Türkiye hükumetinin, bu me
selede de çok iyi ve sulhperverane hareket ettiğini kaydet• 
mekte ve büyük ihtilaflara sebebiyet verilmediğinden barış 
adına memnuni1et duymak lizıJll pldiQini ilave eylemektedir. 

Bitaraf müşahidler 

Paris 28 (Radyo) - Ulus· P.diyorlar. Müşahitler, Cebeli 
lar sosyetesinin kararile San· mu sa' da Ermeniler tarafından 
cağa gönderilmiş olan bita- karşılanmışlar ve bunların ev· 
raf müşahtiler, Cebelimusa 
havalisinde tetkiklerine devam lerinde misafir kalmışlardır. 

--------·~·~·~·-----------------
5eyl8 p felaketi Amerika 
yı müşkül vaziyete soktu -.- . --

Misisipi nehri civarinılaki 
bütün kasabaların tah· 

liyesi istendi 
Vaşington, 28 (Radyo) - müşkül vaziyete sokmuı bu· 

Seylap mıntakasında sekizyüz lunuyor. 
bin kişi açı1 ta kalmıştır. De- Nevyork 28 (Radyo) -Tuğ
niz bakanı M. Hondrun, dün yanda kaybolan ve ölenlerin 
reisicumhur M. Ruzvelt'le uzun miktarı 345 i bulmuştur. Za· 

rar 250 milyon dolardır. 750 
müddet konuştuktan sonra, 

bin kişi meskensiz kalmıştır. 
Misisipi nehri civarındaki bü- Amerikanın Garp kısımlannda. 
tün kasabaları derhal tahliye fazla yağmur yağdığı halde 
edilmesini istemiştir. şarkında kuraklaktan zahmet 

Felaket mıntakalarına hare- çekilmektedir. 
ket eden elli tayyare, ·halka ____ .......,. ••Htf-----
erzak götürmüştür. M. Hodza 

Son gelen haberlere göre, 

Sen Senyani şehrindeki yangın 

neticesinde mezkur şehir yarı 

yarıya yanmıştır. 

(Meteorolojik) malumat, ye

niden şiddetli yağmurlar yağa· 

cağını kaydediyor. Bu müna· 

sebetlt: yüz binlerce halk, 

evlerini terkederek yüksek yer· 

lere iltica etmektedirler. 
Seylap felaketi, Amerika'yı 

Feci 
Bir tayyare 

kazası 
Paris 28 (Radyo) - Brük

sel' den gelen bir yolcu tay
yaresi, Fransız hududlarına 

girdikten birkaç dakika sonra 
kazaya uğrıyarak düşmüş ve 
parçalanmıştır. Tayyarenin 
on iki yolcusu ölmüştür. Bun· 
lardan sekizi Belçika tebaa
ıındandır. 

.4.lman delegelerile 
konuştu 

M. Hodza 
Prag, 28 ( Radyo ) - Çe

koslovakya başbakanı Milin, 
akalliyet partilerinin delegele· 
rini kabul ve uzun müddet 
görüşmüştür. Delegeler, hep 
Alman' lardan mürekkepti, 



~ahife 2 (Ulusal Birlik) 28 ikinci kanun 937 ~ 

1" Zabıta Romanı: 
Meçhul bir kıyafet 

Paris sahte dok- CocuQunu yumrukla öl
torla~la doludur düren kat!I bir ana .. 

Madam Bella'nın bu cinayeti 
neden işlediği anlaşılamıyor 

ml-3- .. 
Biz üçüncü caddeye gel· bir müddet için muhafaza ede· 

diğimizde büyük bir kalaba- mediler mi? Pek tuhaf bir iş, 
lığa tesadüf ettik. Ahali cad- adeta inanamıyorum. 
deye dolmuş, arabalar sıra- - Azizim Karter, teessüf 
lanmış olduğundan bilmecbu- para etmez, olan oldu. Yeni 
riye geçemedik, zira, bir ecza baştan işin çaresine bakmalı. 
deposu tutuşmuş yanıyordu. - Anlaşılıyor ki.. Nihayet 
Bu sebeple on beş dakika şimdi Kroser, bizim elimizden 
kadar orada durduk. kaçmış bulunuyor, bu ise polis 

O zaman gözünü yangına tarihini lekedar edecek bir 
dikti, artık arabayı tarassud meseledir. Tuhaf şey, nasıl 
etmedin değil mi? oluyor ki ... 

Krimer, gözleri yaşla dolu - Nikola. Karter, rica ede-
olarak dedi ki: rim. Çabuk benim yanıma 

- Bop Fizimon, o zaman gel, keyfiyeti olduğu gibi sana 
arabanın içinde idi. anlatayım. Bundan başka Mi-

- Ahmak biliyor musun davs'ın dahi işi bitmiş. 
ki şu iki mel'un haydudlardan - O bari iyice muhafaza 
birisi, böyle kısa bir müddet edilsin ki kaçmasın. • 
içinde bunun gibi birkaç cina- - Emin ol, hiçbir yere ka-
yet irtikabına muktc:dirdir. On çamaz. Çünkü o ölmüştür. 
beş dakika esnasında zavallı - Ölmüş mü? 
Bop ile emsali olan birkaç Karterin eli ayağı titreme-
kişinin terki hayat edebilmek ğe başladı. Az kalsın telefon 
ihtimalini düşünemedin mi?. parmakları arasından düşe-

Müdür, bu sözleri söyledik- cekti. 
ten sonra elini uzatarak Kri- - Mister Corç Mikaloski! 
mer'in göğsünde olan gümüş- rica ederim, benimle latife 

etme. ten mamul madalyayı-ki polis 
efradına mahsustur-koparıp. - Emin olunuz Karter, la-
kendisinin de hapsedilmesini tife etmiyorum. Zira Kroser 

emretti. 
Hemen memurlar koştular. 

Biçare Krimeri daireye götür
dükten sonra tevkifhaneye gö
türdüler. 

2 -

Büyük caninin 
iltihakı 

Nikola Karter, şu mühim 
vak'a esnasında gece sabaha 
kadar uğraşarak ·büyük tehli
kelerden kurtulup, Midavs ile 
Kroseri derdest ederek me-
murini zabıtaya teslim ettik
ten sonra şifahen beyan et
mek için polis dairesine gid;p 
polis müdürü ile görüşmezden 
evvel bir saat kadar istirahat 
etmek emeJile hanesine gitti. 
Fakat hizmetçisi: 

- Beş dakikadanberi tele
fon zilinin şiddetle çalmakta 
olduğunu ve kendisinin acelen 
telefon başına gitmesini polis 
müdürünün rica ettiğini söy
ledi: 

Karter, hemen telefona koş· 
tu ve mükalemeye başladı: 

- Alo. Beni kim çağrıyor. 
- Ben, Mekaloski. Biraz 

sizinle görüşmek isterim. He
men şimdi merkeze gelebilir 
misiniz? 

firar etmezden evvel sustalı 
çakı ile arkadaşı Midavs1 öl-
dürmüş. Bununla iktifa etme· 
yip araba içinde bulunan za
bıta memurlarının en çok 
emektarı olan Bob Firimonu 
dahi öldürmüştür. 

- Cidden fena haber.Emin 
olunuz azizim, bu sözleri işit
tiğimden dolayı kendimi kay
betmek derecelerine geldim. 
Madem ki iş bu merkezdedir. 
Bana söylermisiniz ki Mister 
Lafon emrinizle Kroseri ta-
rassuda memur edilmişti. Şim-
di nerededir? • 

- Mister Lafon, dünden
beri meydanda yok, mumai· 
leyhin gelip henimle görüş
memesi dahi zihnimi işgal 

ediyor. Acaba o zavallının 

da mı başına birşey geldi. 
- Eminim ki, o dahi bun· 

dan sonra sizinle görüşemi
yecektir. Zira onun cesedi 
Boston Rod caddesinde Kro· 
serin kasden yaktığı hanenin 
mahzeninde Kroser, biçare 
Lafonu öldürdü. irtikap ettiği 
cinayetlerin meydana çıkma-
ması için evide yaktı. 

- Yarabbıl Ne müthiş hal 
Pol Lafon da mı öldü. 

- Evet öldü. Hem de ru
velverden çıkan birkaç kurşun 

·-·-· Bütün Fransa halkı, dok
torların vaziyetinden şüp

heye düşüyorlar •• 
Bundan bir müddet evvel 

Fransa'daki bir kasabada, ora· 
nın en meşhur doktoru sayı
lan birinin doktor olmadığı 
iddia edilmiş ve bu bütün 
Fransa'yı velveleye veren bir 
hadise olmuştu. 

Doktor Heker'in diploması 
istendi, doktor, bu diplomayı 
gösteremedi ve kaybolduğunu 
söyledi. Bunun üzerine mezun 
olduğunu söylediği Üniversi
teden soruldu. Üniversitenin 
böyle bir mezunu olmadığını 
bildirdiler. Şimdi mes'ele daha 
kapanmadan bir ikincisi ortaya 
çıktı. Bu da tıpkı ona benzi
yen bir hadisedir. 

Bu sefer sahte doktorlukla 
itham edilen adam Paristedir 
ve Ötekisinden daha meşhur 
bir kimsedir. 

Profesör doktor Vilsengold 
ismini Vettrington dükası un
vanını taşıyan bu zat hem 
doktordur, hem eczacı. Pa
risin en işlek caddelerinden 
birinde mükemmel bir muaye
nehanesi ve lhastahanesi var
dır. 

Bu adam aslen Brezilyalıdır 
ve Fransa'ya geldiği zaman 
Brezilya' dan aldığı doktorluk 
diplomasını gösteriyor. 

Fakat Fra11sanın tıb adam
ları bu diplomayı tasdik et
miyorlar ve kendisine muaye
nehane açmak için müsaade 
vermiyorlar. 

Bunun üzerine doktor Vil
sengold başka doktorların ya· 
nında çalışmağa başlıyor ve 
muayenehanesi de onların is
mine kayıtlıdır. Fakat, müş-

terileri doğrudan doğruya 
onunla temastadır. Ve doktor 
olarak ta o tanınmış o şöh· 
ret almıştır. 

Mes' elenin ortaya çıkmasına 
sebep olan hadise şudur: 

Bundan bir iki ay evvel 

doktoru muayenehan-esine Mat

mazel Kaptan isminde güzel 

bir sinema artisti geliyor ve 
midesinden rahatsız olduğunu 
söyliyor. "Doktor" artisti bir 
sahne vazii gibi karşılıyor ve 
onunla hakikaten rol oyniyorl 

Doktor Matmazel Kaptan'a 

torud bu hc.reketi hayret uyan
dınyor ve üzerinde şüphe 
ediliyor. Hadise derhal bütün 
Paris' e yayılıyor, dedikodu 
başlıyor ve doktorun Paris' e 
geldiği zaman kendisine dok-

torluk müsaadesi verilmediği 
hatırlatıyor. 

Bu hadise, birincisinden 

sonra, büyük bir merak uyan

dırmış ve Paris halkı şimdi 

bütün doktorlardan şüphe et

meğe başlamıştır. 

---·.----
Sovyet Rusya 

••• 
Ziraatta Elektrik 

ten istifade 
1936 Yılı zarfında Sovyet

ler birliği arazisinde 197 bin 

kilovat kuvvetinde 4 bin elek-

trik istasyonu işlemekte bu
lunmuştu. Çarlık Rusyasında 
köylerde işleyen istasyonların 
adedi ise ancak 100 ü ve 
bunlar ancak 2 bin kilovat 
enerji vermekte ve bu ener
jinden de yalnız büyük arazi 
sahipleri istifade eylemekte 
idi. 

1936 yılında köy elektrik 
istasyonları 270 milyon kilo
vat saat enerji vermiş ve ay
rıca 800 traktör istasyonu ile 
makine ile atelyeleri de elek
le teçhiz olunmuştur. 

Cenup sovkhozlarında elek
trik kuvveti ayni zamanda 
koyunculukta da kullanılmak

tadır. 1936 yılı içinde, evvel
ki yıldakinden on misli daha 
fazla olarak, 500 bin koyun 
elektrikle lkırpılmıştır. 

Dniepropetrovsk ve Odesa 
mıntakaları ile Volga üzerin
deki Almanlar cumhuriyetin
de, elt:.ktrik kuvveti, kış bah
çelerinin ısıdılmasında :ve ay
ni zamanda tarlaların sulan
masında da istimal edilmiştir. 

Ukranya' da Zaporojye mın
takasında• endüstriel ziraat 

""iİıüesseselerinin yarıdan fazla
sı, değirmenlerin yüzde 85 i 
tamir atelyelerinin yüzde 29 u 
elektrikle teçhiç olunmuştur. 

Gene bu mıntakada 100 kolk
hoz evinden 43 ü elektrikle 
tenvir edilmektedir. 

Gerçe son derece yorgun 
ve rahatsız iseniz de fakat.. 

ile öldü. Vücudu şimdi yan
mış hanenin mahzeninde med
fundur. Şimdi yanınıza gelir, 
işi tamamile size anlatırım. 

Kroser ile Midavsın fikrine 
kalsaydı, ben dahi diri diri 
Lafonun yanına gömeceklerdi. 
Fakat ben, bin türlü zahmet
lere, felaketlere katlanarak 

hastalığının şu olduğunu ve 
şöyle tedavi edilmesi lazım 
geldiğini söyliyor ve . teda-

-viYe (1) başlıyor ... 

Memleketin diğer mıntaka

larınd '\ki elektrikleştirilm e fa
aliyeti ayni hızla ilerlemekte
dir. - Evet, bu gece sabaha 

kadar uğraştığım için ziyade

sile yoru:muştum. Fakat şimdi 

banyoya girdim, vücudum ra
hat, adeta balıklar suya gir· 
diklerinde yeni bir hayata ma· 
lik oldukları gibi benim vücu
dum da banyo ettikten sonra 
öylece güzel bir hal kesbey
ledi. Söyle bakayım ne olmuş 
yeni birşey mi var? 

- Evet, Kroser kafesterı 
uçmuş •. 

Karter, bunu işitmesi üze· 
rine çok derin bir teessürle: 

- Ne diyorsunuz, alay mı 
ediyorsunuz? Yahut benimle 
eğlenmek mi istiyorsunuz? 

- Haşa, ciddi söylüyorum. 
- Mister! Bu kadar zabıta 

memurları, eli ayağı kelepçe 
ile batlı bir mücrimi yarım 

bu tehlikeden kurtuldum. 

Yanlış ve uydurma tedavi 
altında Matmazelin hali büs

t bütün fena oluyor. Bunun Üze
rine başka bir doktora müra
caat ediyor. Bu doktor artiste 

Yakında, ineklerin sağılması 
ahırların temizlenmesi ve saire 
için de yeni yeni elektrik ma· 
kineleri kullanılmağa başlana· 
caktır. H 

soruyor: . 
- ayır Karter, hayır .. Sen 

- Radyo muayenesi yapıl-
daha ölmemelisin.. Rica ede
rim geç kalma, çabuk yanıma 
gel, seninle bu hususta görüş· 
mek isterim. Bilmiş ol ki ak
lımı kaybedeceğim . Aman 
Karter, çabuk gel.. 

Derhal Karter, telefonun 
başından çekilerek odasına 
girip esvaplarını giydi. Bütün 

1 
silahlarını alıp ceplerine yer
leştirdi. Sair levazimatını, fe· 
nerini dahi alarak elbisesinin 
üzerinden uzun bir palto giydi. 
Sonra mister Mekaıoski ile 
görüşmek için. polis dairesinin 
yolunu tuttu . 

dı mı? 

- Hayır. 

Yeni doktor radyo muaye
nesi yapıyor hastalığın ilk 
doktorun söylediğinden bam- • 
başka birşey olduğu meydana Birinci sınıf mutahassıs 

Sovyetler Birliğinin her ta
rafında ziraatin elektrikleştiril
mesı ışıne 1937 yılı zarfında 

da devam olunacaktır. 

çıkıyor. Dr. Demir Ali 
fşte o zaman Brezilyalı dok-

Kamçıo ğ[u 
Doktor ,. Cilt ve Tenasül hastalıklar 

Ali Ag~ L ve elektrik tedavisi 
i:t.11 lzmir - Birinci beyler sokağı-

Çocuk Hastalıklan Elhamra sineması arkasında 

kinciBeylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 
Telefon 3452 

( Arkası ""') 

ı mütehassısı 1 No. : 55 

...... ı.llllli ......... 

Fransa'da bir seneden fazla 
bir zamandanberi evli bulu
nan 24 yaşında bir kadın, 
madam Bella, henüz pek an
laşılamıyan bir sebepten do
layı, müthiş bir cinayet işle

miştir. Bu cinayet deliliğe, bir 
sinir buhranına veya şuuru 

kaybet.neye verilecek derecede 
müthiş bir cinayettir. 

Kadın, henüz beş aylık olan 
kızının başına yumrukla vuru
yor, sonra da çocuğu boğuyor 
Akşam olup kocası g'!ldiği 

zaman karısına çocuğun ölü
münün sebebini soruyor; ma
dam Bella cevap veriyor. 

- Düştü öldü. 
Fakat buna kocası inen· 

madığı gibi, hadiseyi tahkike 
gelen polisler de labii inanmı-

yorlar ve tahkikat neticesinde 

çocuğun boğularak öldürül
düğü anlaşılıyar. 

Esasen kadın biraz sonra 
cinayetini itiraf ediyor: 

"Çocuğu kucağıma aldım, 
ocağın başına oturdum. Elbi
selerini çıkardım. Yumruiela 
başına vurmağa başladım. Ağ
lamağa başladı. 

"Baktım ölmiyor ve başı 
kopmıyor, boğazını ellerimin 
arasına alarak sıkmağa başla
dım. Çocuk o saat nefessiz 

kaldı ve gözlerini kapadı." 
Bu müthiş cinayeti gayet 

basit bir iş gibi anlatan katil 

ana devam ediyor: 

Çocuk öldükten sonra tek· 

rar elbiseleri .. i giydirdim, ya· 
tağına yatırdım. 

Bu cinayetin sebebi olsa 

olsa bir delilik buhranın at· 

folunuyor. Yapılan tahkikatta 

ve tıbbi muayeneden anlaşıl· 

dığına göre madam Bella o 

günlerde büyük bir sinir buh· 
ram geçirmekte idi. Halbuki, 
o zamana kadar kadın koca· 
sı ve küçük yavruları gayet 
mes'ut bir aile teşkil ediyor· 
lardı. 

Bu saadeti bozan vak'anın 
ilk menşei gene garip bir po· 
lis hadisesidir: 

Cinayetten birkaç gün ev· 
vel, Madam Bella, bir yerden 
ekmek çalarken görülmüş, 
fakat kaçarak kurtulmuştur. 
Takip edilmek • ve ' polisin 
eline düşmek korkusu altında 
bulunan anne, bu düşünce il~ 

şuurunu kaybetmiş ve onda 
müthiş bir intikam alma hissi 
uyandırmıştır. Bu hisle ruhan 
canavar kesilen ana, nihayet 
bütün hıncını zavallı evlfıdın

dan almıştır. 

--------~~·~·~·--~-----------

Zirai kalkınma programı ·-----------
Hayvancılık işlerinin ıslahı ve 

tanzimi için çalışılıyor 
Ankara, (Hususi) - Ziraat bir şunu tohumlama teşkilatı 

vekaleti kalkınma programının kurulacaktır. 
hazırlığına devam etmektedir. Bu iş için Ankara'da bir 
Bu programa dahil bulunan merkez laboratuvarı tesis r edi-
baytar ve hayvancılık, işlerinin lecek ve organizasyonda, hara 
de tanzimi için çalışılmaktadır. ve aygır depolarında sıfat işi 
Vekaletin zootekni sahasında ile uğraşan baytarların hosusi 
hazırlamakta olduğu planlar kurslarla •malumatlarının arttı-
etrafında elde ettiğim malu
matı bildiriyorum: 

Atçılık sahasında mevcud 
Karacabey, Çifteler, Konya 
ve Çukurova haraları bu yıl
itibaren genişletilecek noksan-

ları tamamlanacaktır. Ayrıca 

bu yıl içinde şark vilayetle

rinde yeniden bir hara vücu

de getirilecektir. Vekalete ait 
inanlı, Çifteler, uzun yayla, 
Çukurova, Ilıca ve Diyarıbe
kir aygır depoları kuvvetlen
dirilecek ve 1 bilhassa Konya 
ve Diyarıbekir aygır depoları
nın kadroları genişlet:Jecektir. 

Memlekette muhtaç olduğu
ğumuz aygır materyelinin nok
sanını kapatmak için müstakil 

Altındağ 
Köyünde zirai inzi

bat yoktur 
Altındağ karyesinden aldı

ğımız bir şikayet mektubunda; 
mezkur köyde, bağ, zey~inlik 
ve tarlaların, şunun bur.un 
.sürülerine maruz bir halde 

..... .s..- - -- -
bırakılmış olduğundan ve bu 
yüzden birçok· çiftçinin zarara 
uğratılmakta bulunduğundan 
bahsolunuyor. 

Yaptığımız tetkikata göre, 
Altındağ' da hakikaten zirai 
inzibat ihm2l edilmiştir. Bu 
hususta lazım gelenlerin nazarı 
dikkatini ehemmiyetle celbede
rız. 

~rılmasına çalışılacaktır. Ayrıca 
hususi bir plana göre muhte
lif mıntakalarda · sun'i töhum
lama santralları açılacak •Ve 
aşım durakları bu santrallara 
bağlanacaktır. 

Bu suretle memlekette mev
cud aygır sayısı birkaç misli 
fazlalaşacaktır. Bundan:~başka - - . 
muhtelif yerlerde yetiştirme 1 

organizasyonu mıntakaları ya
pılacaktır. Trakya ve Uzun· 

yaylada bugün mevcud olan 

bu yetiştirme organizasyonları 
muhtelif mıntakalara teşmil 
edilecektir. Bu organizasyon
lar mevcud kısrak materyelini 
tetkik, tasnif edecek ve aynı 
mıntakalarda eneme faaliyeti ı 
artmlacak ve hayvan sergileri 
takviye olunacaktır. 

Bu yıl Uzunyayla ve Trakya
dan başka Balıkesir, Aydın, 
Ankara, Samsun, Çukurova, 
Diyarıbekir, Urfa, Erzurum, 
Kars mıntakalarında bu çalış· 
malara ehemmiyet verilecektir. 
Sığırcılık alanında bugün mev
cut inanlı, Karacabey Çifteler 
Sultansuyu ve 936 yılında yeni 
kurulan Göle ( Kars vilayeti 
dahilinde ) inekhanelerinden 
başka bu yıl tokat, Yozgat, 
Sıvas ve Erzurum un da. 938 
yılında Aydın ve Samsunda 
940-941 yıllarında Muş ve Di
yarıbekirde . yeni inekhaneler 
açılacaktır. 

( Dnamı 4 üncü salai/etl•) 



_ Sahife 3 (Uluaal Birlik) 

lzmir ili daimi encümeninden; N. v. Olivier ve şü- "™ ........... N 

Kapalı eksiltmeye konulan iş: lzmir - Manisa yolunun 7+000 w F H Van rekaAsı Limited lzmır y n Mensucatı 
:48 lkinei kanun '37 --------

Keşif bedeli . 
Bu iş • ·t . 

11+500 kilometreleri arasında- 1 • • • 

ki şosenin esaslı onarılması. 1 Der Zee t Türk A. Şirketinin 
(12897) lira. & Co. vapur acen ası 

e aı şartnameler ve : 
evrak aş .. d .. ·ı · . agı a gosterı mıştır : A - Eksiltme şartnamesi 

l Birinci Kordon Re es binası Halkapınar kumaş fabrikası 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yeni B - Mukavele proiesi 

E - Bayındırlık işleri 1 Hamburg LONDRA HATTI 
genel "MANISSA,, vapuru 3 şu- çıkardığı kumaş/ar: 

şartnamesi. "GRODNO,, vapuru 15 ikin- -
D - Fenni şartname 
C - Proje grafik 

istekliler bu şartname ve evrakı lzmir - Ankara - İstanbul ba
yın~ırlık d!rektörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

batta gelecektir. 6 şubata 
kadar ROTTERDAM, HAM- ci kanunda LONDRA, HULL Sagv lam 
BURG ve BREMEN için yük ve. ANVERS'ten gelip yük 

Eksıltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saati 

kabul edecektir. çıkaracak ve ayni zamanda zarif 
LONDRA ve HULL için yük AMERICAN EXPORT LINES 

8 şubat 937 pazartesi saat 11 THE EXPORT STEAMSAİP 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

t CORPORATİON 
de zmir ili daimi encümeninde 
(968) lira "EXMOOR,, vapuru 21 ikin-

ci kanunda beklenilmektedir. 

Bayındırlık bakanlığından 937 
takvim yılı için alınmış belge ile 

T kl
.f 

1 
ticaret odası belgeleri. 

e ı name er 3 üncü m dd d . 
ı . l a e e yazılı saatten hır saat evve-
ıne kadar zmir ili daimA ·· · b 
k b·ı· d ı_ 1 encumenı aşkanlığına makbuz mu· 
ll ı m e v~receıderdir. 147 

Izmir ili daimi encümeninden; 
Eksiltmeye konul · E . . . an ış : · şrefpaşa hastanesının yemden 

Keşif bedeli: 
B . . 

u ışe aıt şartame ve evrak 
aşağıda yazıLi. r. 

E.~siltmenin yapılacaiı 
gun ve saati ve yeri 

tarih: . 

yaptırılacak ikinci kat pavyon 
yapısı. 

(2480) lira (7) kuruştur. 

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

şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Proje · 

8-şubat-937 pazartesi saat 11 
de lı daimi encümeninde. 
186 liradır. 

NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMlNSTER,, vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXILONA,, vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

PİREDEN AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXCHORDA" vapuru 29 

ikinci kanunda PiRE' den 
hareket edecektir. BOSTON 
ve NEVYORK limanlara için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR., vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede-
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları için yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belge 937 takvim .. yılı için müteahhit PIRE-BOSTON 16 gün 

lzmir ili daimi encümeninden: JOHNsl.ft..ir~fıfiJi LINEs 
Kapalı Eksiltmeye konulan iş: Menemen - Muradiye yolunun "JESMORE. vapuru ·7 .. şu· 

l.k .k 146 PIRE-NEVYORK 18 ,, 
ı vesı ası. 

batta beklenilmektedir. LIVER-
7 + 544 11+960 kilometreleri PUL ve ANVERS'ten yük 
arasında şose yapısı. getirecek ve BURGAS, VAR-Keşif bedeli 

Bu · · ışe aıt şartnameler ve : 
(23949) lira 36 kuruş. NA ve KÔSTENCE limanları 

evrak aşağıda gösterilmiştir ; A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname 

genel 

. C - Proje - grafik 
İsteklıler bu şartnaame ve evrakı lzmir - Ankara - f stan

bEul. bayın~ırlık direktörlüğünde görüp inceleyebilirler. 
k~ıltmenın yapılacağı yer 

tarıh, gün ve saati 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

3 şubat 937 pazartesı saat 11 
de il daimi encümeninde. 
(1777) lira. 

Bayındırlık bakanlığından 937 
takvim yılı için alınmış belge 

T e . .. .. .. ile ticaret odası belgesi. 

1. klıfnameler uçuncu maddede yazılı saatten bir saat ev. 
ve ıne kada 1 · ·ı· d · A m k . . r zmır ı ı aımı encümeni başkanlığına makbuz 

_ u abılınde vereceklerdir. 145 

F ratelli Sperco vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "AGAMEMNON" va

puru 25/1/937 - 31/1/937 ka
dar ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG l. 

ıman-

ları için yük alacaktır. 
S/S "HERMES 

1 937 " vapuru 7. 
- beklenmekte olup ··k··-.. h yu u 

nu ta liyeden sonra BURGAS 
VARNA ve KôSTENCE . , 

lı-
manları için yük alacakt 
SVENSKA ORIENT 

1

~INIE 
SiS "GUNBORG mot·· .. " oru 

8 şubata doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG 
GDYNIA ve SKANDINAVYA 
limanlarına yük alacaktır. 

SiS "NORRUNA t·· ·· ,, mo oru 
18 şubatta beklenmekte olup 
yükünii tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, NO~ 
VEÇ ve ISKANDINA VY A 
limanlarına yük kabul ede· 
ccktir, 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"SUÇEAVA,, vapuru 27-

1-937 tarihinde gelip PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
ları iç.in yük alacaktır. 

S/S "PELŞE,, vapuru 12 
şubata beklenmekte olup Pi
RE, MALTA ve MARSILYA 
limanları için yük alacaktır. 

S/S "AEBA-JUL YA" vapu
ru 28-2-37 tarihinde beklen
mekte olup PiRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanları için yük 

için yük alacaktır. 

Cie ROY ALE HONGROISE 
DANUBE "MARITIME,, 

BUDAPFŞTE 

"DUNA" vapuru şubat or· 
ta~ında beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRA TISLA VA, VI
y ANA ve LINZ için yük ala
caktır. ------ARMEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
"TROYBURG" vapuru 30 

ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 
"GLUECKSBURG,,upınu 

8 şubatta beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BR3MEN için yük kabul 
eder. 

"MARITZA" vapuru 28 şu
batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru '21 
ikinci kanunda beklenilmektc
KÖSTENCE için yük ala
caktır. 

"'Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

alacaktır. Ve ucuzdur 
. "FLAMINIAN,, vapuru 25 

ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu-
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ., vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA'dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA. vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ş erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEA1İR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

, .......................................... .. 

1 

IZMIR 
.., 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir -.. 
• "' .. ~ 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

İ B dur k. Büyük Salepçioğlu 
aş a . karşısında hanı 

1 
·~ , -... 

. .,,., " . -

•N~A. 
I 

Kuru..r o1f ıu r' 
\ 

1 Z.lrcıonl 
- ., 

.ÔANUA::ı 

Pürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahataız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunıi tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 27 lkiinci kanun 

• • ----N~kleden: F. Şem;eddin Be11lioğlu 

kdenizsulh ikinci I<. ısım: Kasırga 
58-

• 
ı: 

IÇID A 

verecek e eler • • 
ıyı ma 

• n, s • asa a ı i, Tevf·k Rüştü Aras 
A 

a o ı a a ı ··yük ehemmiyet atfediyorlar 
lstanbul 28 ( Hususi ) Hariciye vekilimiz Tevfik Rüş- seferki mülakatla Türkiye - Fransa arasında mevcud bütün 

dü Aras ile İtalya hariciye nazırı Koııt Ciyano arasında vu- ihtilafların ortadan kalkacağını tahmin etmektedirler. 
kubulacak mülakata, Berlin, Paris ve Londra siyasal mahafi- Paris gazeteleri, Milano mülakatının, Akdeniz sulhü içni 
linde büyük ehemmiyet atfolunmaktadır. Berlin gazeteleri, bu çok faiddi neticeler vereceğinden bahsediyorlar. 

~. H~fl.Bzıı-----

• 
1 

~~---··a.....·~---
er 1 gaşi yi •• uç 

---... ·~~e tehdid e tıier 
Tokyo, 28 (Radyo) - Ge- taya haber vermiş ve bunların 

neral Ogaki, askeri partiye yakalanmasını istemiştir. Ge-
mensup oldukları zannedilen neral, kabine t .. şkilinden vaz 
üç kişi tarafından tehdid edil- geçtiğini imparatora arzeyle· 
miştir. General, derhal zabı- miştir. 

~---~.-ı:--~••~o~ .. .,...~-----

Baı 
• 

esır, 

ar 
a a i inde 
ı tınası 

• 
1 

~-------.-~--------
Bir araba ucuruma yuvarlandı, arabacı 

? 

Osman tesadüf eseri olarak kurtuldu 
Balıkesir, ( Hususi muhabi

rimizden)- Birkaç gündenberi 
şehrimize olduğu ~ibi mülha
kata da sürekli olarak kar yağ
mıştır. Bu yüzden şehrimizle 
mülhakat arasındaki birçok 
yollar kar'la örtüldüğünden 
otomobillerin işlemesi güçleş

miştir. 

Bu arada Bandırma ile şeh
rimiz arasında çalışan otobüs
ler üç gündenberi sefer yap
mağa muvaffak olamamışlar· 
dır. Bu yolun yalnız Susığır· 
hğa kadar olan kısmı dün 
açılmıştır. Oradan Bandırma· 

ya kada olan kısmının da ha

va bugün tekrar bozmasa açı· 

lacağı ümid edilmektedir. 
Bilhassa bu yolda kar çok 

fazladır. Bursa yolunda da 
ayni şekilde fazla kar bulun· 
maktadır. 

Sındırgı, Balya yollarında da 
kar varsa da otobüslerin işle
mesine mani olacak derecede 
değildir. 

Edremit şosesinin en karlı 
yeri Bergama'ya kadar olan 
lasımdır. Bu yolda da otobüs· 
ler güçlükle işliyebilmek imka
nını bulmaktadırlar. 

Cumartesi günü istnnbul' dan 
Bandırma'ya hareket eden va
pur da fıtına ve kar tipisine 
tutulduğundan muayyen saatte 
Bandırma'ya çıkmak imkanını 

bulamamıştır. 

etrafta erimeğe başlamıştır. 
Kar'la örtülü bulunan ve üç 

gündenberi otobüslerin işliye
mediği Bandırma yolunun Su
sığırlığa kadar olan kısmının 
bir gün önce açıldığını yaz· 
mıştım. Buradan Bandırma'ya 
kadar olan kısımda dünden 
itibaren otobüsler gidip gel
meğe başlamışlardır. 

Kar, Kepsüt cihetinde de 
yolları kaplamıştır. Bu yüzden 
otomobil ve arabalar bu yol
da güçlük çekmektedirler. 
Kasaplar mahallesinde Silleli 
oğlu kiremitçi Osman bir gün 
önce odun yüklü arabasıyle 
şehrimize gelirken Saraçköyü 
yakınlarında şiddetli bir kar 
tipisine tutulmuştur. 

Kardan yolunu kaybeden 
araba korkunç bir tehlike ge
çirmiş ve bir uçurumdan aşa
ğıya yuvarlanmıştır .• 

Bu sırada Osman da fazla 
soğuktan kendisini kaybet
miştir. 

iyi bir tesadüf eseri ola
rak vaziyetin fecaatını gö
ren köylüler derhal Osma
nın ve arabanın imdadına 

koşmu,.'ar ve Osman'ı mu
hakkak bir ölümden kurtar
mışlard ır. 

8 A 

ıra a 
p ga 1 

(Baş tarafı 2 irıci sahi/ ede J 

Fra gı 
ilyo 

u taran, elli 
istikraz -----------Fransız fir~ans bakanı, bu iddia 

farın çürük olduğunu söyledi 
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sel mahafil, Fransız franğının Vensa Oriyol, bu iddiaların 

İngiltere' den akdolunan 50 mil- çürük olduğunu söylemiş ve 
yonluk istikrazla büyük bir Fransız franğının sukutuna se-
sukuttan kurtulduğunu iddia bebiyet vereek hiçbir hal sez-
ediyorlar . mediğini ilave eylemiştir. 

~---~--... --···~·~-----~-----
Karaya oturan vapur 
he üz yüzdürülemedi 

--------------Exmai vapuru, kaputaj kanu
nununa aykırı olarak diğer 
gemiyi kurtarmağa çalışmış .. 

lzmir limanından Nevyork'a Üzerine Çeşme açıklarında ka
götürmek üzere tütün yükliyen raya oturan Amerikan vapu
Amerikan bandıralı Eksmor runu kurtarmak üzere Çanak
vapurunun Çeşme açıklarında kale'den geri dönmüş ve Eks
fırtma yüzünden karaya otur· mor vapurunu kurtarmağa ça· 
duğunu yazmıştık. Bu vapurda lışmıştır. Fakat kaputaj kanunu 
mühim miktarda tütün vardı. mucibince Türkiye sularında 
Çeşme açıklarında karaya otu- karaya oturan bu vapuru kur
ran vapuru kurtarmak için tarmağa teşebbüs edemez, 
Türk vapurları kurtarma Ano- böyle bir hareket suç sayıla-
nim Şirketinin Alemdar tah- bilir. Ayni zamanda bu vapu-
lisiye vapuru, Çeşme açıkla- run kazanı da su vermemek 
rında karaya oturan Amerikan gibi bir arıza gösterdiğinden 
vapurunun yanında demirle· ve evvelce karaya oturan va· 
mistir. Amerikan vapurundaki puru da kurtaramadığından ve 
anbarlardan ikisinde bulunan kurtarmasına da imkan olma-
tütünler, boşaltılmak surctile dığından dün limanımıza gel-
vapurun kurtarılmasına çalışı· miştir, geminin kazanı tamir 
lacaktır. edilecektir. 

Nevyork'tan gelerek lstan- Alemdar tahlisiye vapuru, 
bul'a gitmekte olan Eksport bugünlerde Amerikan vapu-
Lain şirketinin Amerikan Eks- runun kurtarılması için faali-
mil vapuru, aldığı bir emır yete geçecektir. --------- ·----------
Ço ğ öl ren ana .. 

s a, 
sn a 

gayri meşru b·r tem 
solü olan zava lı yav

ruyu nası 
Kemalpaşa kazasında bir 

çocuk öldürme vak'ası olmuş
tur. İbrahim kızı Esma, kırk 

öldür •• 
uş •• 

ölümüne sebebiyet vermiştir. 
Esma'nın, gayri meşru do

ğurduğu çocuğu bu suretle 
öldürdüğü haber alınınca ad-

yüze gelmeden, arkadan, ka
ranlıklardan şu belanın işini 
yoluna koy oğlum.. İster ta· 
banca, ister yatagan, istersen 
zehir kullan, fakat bu işi mut
laka bitir . 

Çok ihtiyatlı hareket et.. 
İyi tedbir al.. Yoksa, işimiz 
fenaya varır. Benim senin zeka 
ve cesaretine emniyetim var· 
dır. Haydi oğlum, Allah yar· 
dımcın olsun . 

Hasa gügreıniş gibi: 
- Emrini yerine gP.tircce

ğim. Paşam, merak etme 
vezirim, o hainin kesik kafasını 
•kulaklarından tutarak önüne 
atacağım. Dedi. 

Ali paşa, cahil Hasan ağayı 
aldatmak için bulduğu bu usul 
çok güzel tatbik etti. Bundan 
başka, Tepedelenli ruh ahva
linden iyi anlar bir adamdı. 
Yani çok kurnazdı; oğlu Muh
tar'ın celladlığını yapacak 
adamın her şeyden evvel ne 
beklediğini pekala biliyordu. 
Bunun için Hasan ağaya bir 
atlas kese uzattı: 

- Bunları al, hiç durmadan 
git; bu büyük işi başaracağına 
eminim. Haydi, uğurun açık 

olsun! Dedi. 
- Allaha ısmarladık Vezi

rim. Sen merak etme. Ben bu 
hain cvlfıda yer yüzünü dar 
getirmezsem, şu bıyıklar bana 
haram olsun 1 

Bu Arnavutların belli .başlı 
bahislerinden birisiydi. Aıi 
paşa, bu yemini duyunca çok 
memnun oldu ve; 

- Yaşa Hasan oğlum. Mert 
adamsın, zaten Arnavutlardan 
namert çıkmaz ki .. 

Diyerek Hasan ağanın izzeti 
nefsini okşadı. 

•• * T cpedelenli 'nin huzurunda 
Tahir ve Hasan ağaların işti· 
rakile sefere gönderilmiş olan 
Muhtar paşa aleyhinde bu ca
niyane plan kurulurken, beri 
taraftan da Kira Vasiliği, ih
tiyar tepedelenli' nin genç ve 

Bal • 
vın 

Mayısta istifa 
edecek 
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Baldvinin Mayısta istifa ede-

ceği haberi tahakkuk etmek

tedir. Başvekilin istifası, sıhhi 

ahvalinin bozuk olmasından 

ileri gelmektedir. 

ğına attığını göstermektedir. 

Kemalpaşa, Sorgu hakimliği 
tarafından çocuğunu öldür-

mekle maznun Esma hakkında 
yapılmakta olan tahkikat sona 

Her vakit sabahleyin erken· 
den iskeleye yolcularını çıka

ran vapur o gün bu yüzden 
saat onda Bandırma iskelesine 
yanaşabilmiştir. 

Tren vapuru bir müddet 
beklemişse de fazla gecikti
ğinden geç vakıt Bandırma· 
dan hareket etmiş ve ancak 
şehrimize saat 13 te gelebil
miştir. 

Bu inekhaneler kabul edi
len ırklara aid damızlık boğa
ları fenni bir kontrol altında 
yetiştireceklerdir. Ayrıca bazı 
umumi müfettişlik mıntakala
rında hususi muhasebelerin 
kurdukları boğa depoları Ve
kalet tarafından takviye olu· 
nocaktır. Koyunculuk alanında 
bilhassa Bursa, ·Balıkesir, Ça
nakkale Merinus mıntakaların· 
da et ve bayağı merinus yünü 
için başlamış olan çalışmalara 
devam olunacak, bu mıntaka
larda sun'i tohumlama orga
nizasyonuna hususi bir ehem-

yaşında, dul bir kadındır. Ko
cası öleli epi zaman olmuştur. 
Esma, geçen baharda kırda 
dolaşırken adını bilmediği bir 
çobana rastgelmiş ve bu ço· 
banla gayri meşru temasta 
bulunmuştu. 

liyece ehemmiyetle tahkikata 

başlanmış ve Esma isticvap 

edilmiştir. Esma, tevil suretile 
suçunu itiraf etmiş ve demiş
tir ki: 

1 ermiş, Türk ceza kanununun 
453 ncü maddesi mucibince 

Pazar günkü vapurdan çıkan 
şehrimiz yolcuları ancak dün
kü trenle gelebilmişlerdir. 

Devamlı surette yağmadan 
biriken karlar, şehrimizde ve 

Son zamanda bu temasın 
mahsulü meydana gelmiş ve 

• Esma, bir erkek çocuk doğur
muşsa da doğurduğu çocuğun 
göbeğini kesmemek suretile 

miyet verileeektir. Vekalet ay~ 
' rıca muhtelif mıntakalarda bü· 

yük çapta tav depoları kur
mak işini de tetkik etmektedir. 

Çocuk doğdu, onun gayri 1 
meşru bir çocuk olduğunu 1 
herkes görecekti.~ Ben rezil 
olacaktım. Doğunca ebe bula- 1 
madık, göbeğini kestiremedik, 
çocuk, göbeği kesilmemiş ola- 1 

rak kaldı ve bir müddet sonra 1 
öldü, benim ne suçum var. l 

Bu sözler, Esma'nın çocu- I 
ğunu istiyerek ölümün kuca-

maznun kadının İzmir Ağırceza 
mahkemesinde muhakeme edil-

mesine karar verilmiştir. Oğ
lunun katili kadın, lzmir ha
pisanesine getirilmiştir. Muha
kemesine derhal başlanacaktır. 

Son zamanda, Q'ayri meşru 
çocuklarını öldüren veya öl · 
dürmeğe teşebbüs eden ana
lar, epi çoğalmıştır. 

Rum karısı kendisine bir fefat 
ve entrika dolabı çevirmeğt 

çalışıyordu . 
Evvelki kısımlarda Vasiliki· 

nin, konak muhafızlarındarı 

Lambro Stekulis ile bir gö· 
rüşmesini yazmıştık. )Vasiliki· 
de, kocası gibi bir plan kul· 
!anarak Lambroyu hırs ve 
emellerine göre kullanmağı 

temine muvaffak olmuştu. 

Laınbro, Vasiliki'nin zihnine 
soktuğu endişe ile ve verdiği 
talimat üzerine, Tahir'i takibe 
koyulmuştu. Ve bu takip neti· 
cesinde, çok az bir zamao 
içinde hakiki vaziyeti, Ali 
paşanın güzel Kira Frosini'ye 
olan meyi ve askını öğren· 
mişti. 

Bundan başka, ihtiyar pa· 
şanın bu son aşkında, oğlu 
genç ve güzel Muhtar paşa· 

nın rckabetlile karşılaştığını 
da anlamıştı. Hatta, Muhtar 
paşanın ani olarak Edirne 
seferine sevkinin sebepleri de 
Lambroya gizli kalmamıştı. 

Lambro, Muhtarın katline 
karar verildiği ve Hasan ağa· 
nın da bu işe memur tayin 
edildiğini öğrenmiş bulunu· 
yordu. 

Lambro, bunlardan fazla 
öğrenilecek birşey kalmadığı
na hükmederek, raporunu ver
mek üzere kira Vasiliki'in nez· 
dine gitti. 

Lambros, Vasiliki'nin o za
zamanm en lüks tertibatına 

malik olan adasına hemen 
alındı; el etek öptükten sonra: 

- Size söyliyecek, çok 
şeylerim var, fakat nereden 
ve nasıl başlıyacağı mı bile
miyorum! Dedi. 

- Arkası var -

Karısını, aşıkını 
öldüren coban 

t 

Çoban Mehmet, ka· 
rısını fena bir vazi
yette yakalayınca 

bıçağını çekmiş ve .. 
Manisa'da aşk yüzünden~bir 

cinayet olmuştur. Molla Şaban 
mahallesinden mütevazi ve 
amelelikle geçinen Hacı Mus
tafa oğlu çoban Mehmet na
mında birisinin genç, güzel 
karısı Manisa'nın Karaköy'ün
den hafız Haşim oğlu Vehbi 
ile ötedenberi sevişmektedir . 
Bunu anlıyan çoban Mehmet 
dün karısına: 

Ben köye gidiyorum. Diye
rek evden ayrılmıştır. Gece 
saat dokuz raddelerinde eve 
dönen Mehmet, karısının Veh· 

bi ile fena bir vaziyette oldu
ğunu görmüş ve derhal önce· 
den h:ızırlamış olduğu bıçağırı 
çekerek karısına altı ve Veh· 
bi'ye de beş defa saplamış, 

her ikisini de öldürmüştür. Bir 
müddet sonra katil Mehmet 
Emniyet :dairesine gitmiş: 

- Ben karım ile aşıkım 
öldürdüm. Beni ne yapacak
sanız yapın! Diye teslim ol
muştur. Şimdi Manisa' da 
herkesi -agzında bu müthiş 
cinayet haberi dolaşıyor. 


