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Fiati (100) Para 

Sancağın istiklali için Müzakereler Başlıyor 

M. Milall Stoy~dino~iç -b~ 
sabah lstanbula geldi 

Heyetimiz .dost başvekili hudutta karşıladı. 
Vreme gazetesi, Yugoslav milleti Atatürk r 

Türkiyesine candan bağlıd r diyor. 
1stanbul 27 ( Hu~usi ) -

~ost Yugoslavya başvekili M. 
I toyadinoviç, bu sabah semp
o~ ekprcsi ile şehrimize gel
llıış, Sirkeci istasyonunda par-

lak merasimle karşılanmıştır. 
Bir ··f k b" ··f mu reze as er, ır mu re-
~e Polis selam resmini ifa et-
llıiş, bando, Türk-Yugoslav 
:illi marşlarını çalmıştır. ls-

syon, Türk - Yugos!av bay
rakları ile donanmış bulunu· 
Yordu. 

liariciye Vekaleti kalemi 
~ahsus müdürünün riyasetin· 
e bir heyetimiz, Yugoslavya 

kın Ankara elçisi ve Istanbul 
k~~solosu ile birlikte başve
} 

1 hudutta karşılamıştır. Sto· 

M. Stoyadinouiç Belgrad' da Rüştü 
grad elçimiz Ali Haydar ile 
Yugoslavya baş ve dış ba
kanlıkları kalemi mahsus mü
dürleri refakat etmektedir. lldinoviç ve refikasına Bel-

ltı gi l iz k; · inesi iki 
toplantı yapacak 

&Qldvin Londray~-~;,,di. Ademimüdahale 
komitesinin vaziyeti görüşülecek 

nin müzakeresinden kaçmmı ş -
tır. lngilterenin menafiine hür
metkar görünmüştür. 

Ankara küçük san'atlar ser
gısını Yugoslavya başvekili 
açacaktır. 

Belgrad, 26 (Radyo) - M. 
Stoyadinoviç'in Ankara seya· 
halinden bahsed,,.n Vereme 
gazetesi başmakalesinde diyorki: 

M. Milan Stoyadinoviç bu 
gün Ankara'ya gidiyor. M. 
Stoyadinoviç, Belgrad'ı defatla 
ziyaret etmiş olan Dr. Rüşdü 
Aras' a iadei ziyaret için, 
dost ve müttefik Türkiye cu
muriyetinin asri hükumet mer
kezine gidiyor. Türkiye - Yu-
goslavya arasındaki dostluk 
münasebatı, iki hükumet rica
l Devamı 4 üncü sahi/ ede J 

Şark'ta 
7 O şaki deha

let etti 
İstanbul, 26 (Hususi) 

Tunceli vilayetinde 700 şaki 
hükumete dehalet etmiştir. Bu 
mıntakada yaşıyanlann kur'a 
olmadıkları kendilerine anla
tılmaktadır. 
---t +---

eks•st 
Liderleri kanuna 
aykırı hareket 

etmişler 
Brüksel, 27 (Radyo) - M. 

Leon Dogrel ve iki diğer 
Reksist lideri hakkında tutulan 
zabıt varakası, bu üç lideri 
hükumet kanun ve emirlerine 
ademi itaal ile itham etmek
tedir. -----··---
Tayyare turu 

Paris 27 (Radyo) - Jayı
Arto tayyare ekipi bir ham
lede Paris'ten Atina'ya var-
mıştır. Bu sabah Karaşa ha
reket etmiştir. Tayyare şimdi 
Ummandadır. Tayyare küçük 
bir kaza neticesi Karaşa ın· 
meğe mecbür olmuştur. ___ .,.. __ _ 

Suikasd 
Şanghay, 26 (A.A) - Dün 

öğle üzeri Hopey Valisi Yang
Y ung Tai'ye bir suikasd ya
pılmıştır. Vali vücudunun muh
telif yerlerine isabet eden kur· 
şunların tesirile bir saat sonra 
ölmüştür. Katil yakalanmış 
ise de cinayetin sebebi daha 
anlaşılamamıştır. -----------· ...... ··-----------

l M, Baldvin 
aaı:~draı 27 (Radyo) - M. 
llıişr"ın bugün Londra'ya gel
iki ~r. Bu hafta f ngil kabinesi 
~ap I efa toplanacaktır. Yarın 
dah

1 ~cak içtimada ademi mü
~i.i~ : komitesi mukadderatı 
~ Şulecck, sosyalistlerin avam 
ı. ıtıa.-a l . . -.ltb· sının ıcmen ıçtımaı 

lk·ı t.etkik edilecektir. 
~qp 1

1ncı içtima çarşamba günü 
llıt~}~~k ve mutad mes'eleler 
~~lk ısın yeni devresi ve kralın 
~ tetkik edilecektir. 

tİli~ n~ra 27 (Radyo) - lrı-
l'ııQ~ k51Yasi mahafili Berlin 
~ "a. erelerini tetkik etmek
'1 ıue lngilterenin silahlanma
ltt ~tnunu ileri sürmektedir
~~~d lrnanya ve İtalyanın 
~~ d:h sonra Avrupa işlerin
~ck a makul ve mülayim 
~t et edecekleri sanılmak· 

~•, Akdeniz mes' eleleri· 

Mjihimmat yüklü. Sovyet 
geniileri ·-ak denize geçtiler 
Ademi niüdahale komitesi dağılıyor. Dahili ;, 

,,harp şiddetle_devam ediyor. Sulh tehlikede 
\ 

Rus gemilerini baiırmak için emir alan lspangol 
Paris 27 (Radyo)- Havasın asi donanma1 mühimmat ge

lstanbul muhabiri, mühimmat tiren Sovyet gemilerini batır
yüklü Sovyet gemilerinin Ka- mnk için emir almıştır. 
radeniz boğazından Marmara Böyle bir hadisenin, Avru
ve Akdenize geçtiklerini haber pa sulhunu tehlikeye düşür
vermektedir. mesindcn korkulmaktadır. ls-

Paris 27 (Radyo)- Ademi panya'dan ngelen haberlere 
müdahale komitesinin dağıl- göre, dahili harp, bütün şid
maıı muhakkak gibidir. Rus- detile devam etmc.ktedir. Hü
ya'nın yardımda bulunduğu kumetçiler zehirli gaz kullan
teıbit edilmiştir. Akdenizdeki mağa başlamışlardır. 

, ... 

tahtelbahirleri ve Milisler 
Barselon, 27 ( Radyo ) -

Bugün Barselon' da Sovyet 
ihtilali yıldönümü için büyük 
nümayişler yapılmıştır. 

Paris, 27 (Radyo) - lspan· 
ya'nın birçok kıymetli eserleri, 
Lover müzesine getirilmiştir. 
Büyük Moskova'ya nakledile
ceği söytenmektedir. 

Londra 27 (Radyo)- Ade
( Devamı 4 üncü sahi/ede ) 

Ziraat amelesinin de 
hakları korunacak 

----------·---------Bu hususta bir kanun hazırlanı-
yor. tren'nakliyatı ucuzlıyak 

Başvekilimiz çiffç ilerle görüşürken 
Ankara 27 (Hususi) - Hü- sinde çıkacak ve iş kanunu 

kumet, ziraat amelrsinin hak- ile birlikte tatbik edilecektir. 

kını korumak için bir kanun Hayatın ucuzlatılması için 

hazırlamaktadır. projelerin hazırlanmasına dc-
Kanunda, ziraat amelesinin vam olunmaktadır. ilk olarak 

çalışma tarzı gösterilecektir. tren tarifelerinde yenide-n ten
Bu kanun, meclisin bu devre· zilat yapılacaktır. 

~-------·._......_..._...ı .. ._.-:...~----

M. Delboş, harici siyaset 
hakkında izahat verecek 

bugün iki içtima yapılacak. 
toplanıyor .. Parlameto 

Fransız parlamentosu toplantı halinde 
Paris, 27 (Radyo) - Cum- hakkındaki rapor da tetkik 

huriyetperver sosyalist ittihadı, edilecek, Biyariç kongresi ne· 
umumi içtimaı yapmıştır. ticeleri incelenecektir. 

S. F. 1. O. sosyalistleri ko- M. Delboş, harici siyaset hak· 
münistlerle birleşmiş gibidir- kında izahat verecektir. 
ler, · bunun için cumhuriyet- Akşam üzeri ikinci bir ka· 
perver sosyalistler komünist· bine içtimaı, Eliza sarayında 
lerin hükumete iştirakine ta- Cumhurreisinin riyasetinde ya
raftar değildir. Fırka yalnız pılacaktır : 
sulh ve nizam, asayiş için 

çalışmaktadır" kararını ver
miştir. 

Paris 27 (Radyo)- Meclis 
koridorlarında kalabalık olma
makla beraber, Biyariç'ten dö
nen parlamentoya mensup ga
zeteciler arasında bazı müza
kereler olmuştur . 

Yarın, bakanlar hey' eti iki 
içtima yapacaktır. Birisi baş
vekalet dairesinde olacak ve 
meclisin 3 Teşrinisanide top· 
lanması esas üzerinde müza· 
keratta bulunacaktır. Bu içti· 
mada bütçe ve mali ıslahat 

Paris, 27 ( Radyo ) - Bu 

sabah Mutualite (Mütekabil 

yardım) binasında beynelmilel 

sendikalar federasyonu toplan· 
mıştır. Bu içtimada ispanya 
hadiseleri tetkik edilecektir. 

M. Tores bir takrir vermiş 

ve cihan federasyonu taplan· 
masını istemiştir. Bu içtimada 
Tredünyonlarla lngiliz sosya
listlerinin iki murahhası da 
hazır bulunmuştur. Bu iki 
murahhası, içtima hakkındaki 
raporu lngiliz Tredünyonları 
merkezine verecektir, 

• 
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1 " Kanm Ben öldürdüm! " 

Aşk .• Kıskançhk .. Cinayet •. 

- 19 Çeviren: Fethi Y. Er. 
Fakat zamanla kömür gibi sürünen heykel parçaları, ora· 

kararmıştı. ya buraya serpilmiş kemikler, 
Bunlardan sonra sıra ile korkunç öir manzara arzedi· 

4 ncü Hanri'nin karısının; yordu. 
8 nci Luvi'nin kansının; 9 ncu Bekçi öyle pek korkacak 
Luvi'nin kansının cesetleri çı· biri değildi. Bu manzaraların 
karıldı. onun üzerinde hiçbir tesiri 

Bunlann hepsi iyi muhafaza yoktu. 
edilmişti. O ancak kilisede canlı ola· 

15 birinciteşrin Salı günü rak işliyen hareket eden es-
İşe devam ettik. kimiş bir saatın çalarım say-

4 ncü Hanri'nin cesedi dai- makla vaktin i'eçmesini bek-
ma eski yerinde duruyordu. lerdi. 

16 Çarşamba günü, yani Bu gece de saat 12 ye 
Mari Antuvanetin, ihtilal mey· vardığı zamQn mezarlık tara· 
danında sabahın saat on bi- fından, kilisenin sessizliği, için-
rinde kafasının koparıldığı de korkunç akisler yaratan 
gün; 15 nci Luvi'nin mezarını bir bağırmanın geldiğini 
açtık. Kurşundan bir tabutta duydu. 
itina ile yatınlmışb. Bu bağırma acı ifade eden, 

Bu esnada çirkin bir koku imdad istiyen bir ses idi. 
ortalığa yayıldı. • Bekçi, hemen eline sivri 

Bunun üzerine cesedi alıp bir kazma alarak kilise ile 
kireç çukuruna attık. mezarlık arasındaki kapıya 

Ben, onlara nezaret ederken ilerledi. Ses, krallar için açı· 
kilisede bir gürültü, bir patırtı lan çukurdan geliyordu: Bunu 
koptuğunu işittim, oraya koş· anlayınca daha ileri gitmeğe 
tum • lüzum görmeden benim yat· 

Ameleler arasında diğer gö· tığım odaya geldi. 
ze çarpan biri vardı. Anladı-

Bana sesin kralların çuku· 
ğıma göre, bu adamı dövmek 

rundan geldiğini söyleyince 
istiyorlardı • 

Mes' eleyi öğrendim: 
Bu adam Mari Antuvanetin 

kafasının kesilmesini seyre git
miş. Akan kanlardan gözü ka· 
rarmış, kızarak Sen Dönise, 
yani buraya gelmiş . 

4 üncü Hanri'nin cesedine 
yanaşarak: 

- Bu anda " ihtilal,, mey
danında Kralların kafaları ko
puyor. Sen ise burada ne diye 
ayakta dikilmiş duruyorsun! 
diye surabna şiddetli bir to· 
kat savurmuş. Sonra sol eli 
ile de sakalına asılmış. Toka
dın tesiri ile cesed yere kuru 
bir kemik gürültüsü çıkararak 
yuvarlanmış. 

İşte kıyamet bundan kop-... 
muş. Halkçı bir kralın ölü-
süne yapılan bu saygısızlığı 
kendilerine yedirememişler. 

Adamı, ben yetişmeseydim 
parçalayacaklardı az daha!. 

Amele beni orada görünce 
yanına koştu. Benden imdad 
yardım bekliyordu. 

Onu kurtarmak maksadı ile 
ötekileri teskin edebilmem 
ıçın: 

- Çocuklar, dedim; bıra
kın bu sefili, belasını Allahın
dan bulsun. 

Bunun üzerine elinde kalan 
kralın sakalını alarak onu 
kiliseden dışarı attırdım. Ve 
bir daha buraya uğramamasını 
söyledim. 

Arkadaşları onu sokağa ka

dar kovaladılar. 
Başka bir kargaşalık çık· 

masından çekinerek yere dü
şen 4 üncü Haminin cesedini 
de kireç çukuruna götürttüm. 

Cesedi diğerleri gibi fırla

tacakları yerde, onu yavaşca 
indirdiler ve üzerine kireçle 
değil toprakla örttüler. 
Akşam olmuştu. işleri bi

ten ameleler dağıldı. 
Kiliseden birşey aşırılmasın 

diye kabadayı kirisini bekçi 
olarak koymuştum. Bu adam 
gündüzleri uyur ve akşamın 
yedisinden ertesi günün saba· 
hına kadar beklerdi. Üşüme
sin diye dolaşır, ·veya bazen 
de ocak başında otururdu. 

Açılan mezarlar, yerlerde 

inanmadım. 

Mezarlığa bakan penccreyı 

açtı ve sesi dinletti. 

Hakikaten ses o yeı"den 
geliyordu. 

Kalktım ve bekçi ile hera· 
ber gittim. Elimize bir meş'ale 

almıştık. Çukura yana;ınca 

ışığı ileri tuttuk. içeride 

çırpınan birini farkeder gibi 
olmuştum. · • 

Seslendim: 
- Kimsin? Burada ne arı

yorsun? 

- Ben, ben.. Sabahki, ar
kadaşlarımın elinden kurtar
dığınız; 4 ncü Hanri'ye tokat 
atan adaml. 

Hayretle: 
- Peki hurada ışıne ne? 
- Müsüyö Lünuvar, önce 

beni çukurdan çıkann; nerede 
ise öleceğim. Sonra her şeyi 
anlatırım. Dedi. 

Bekçi, otlar arasından kal
dırdığı merdiveni çukura uzattı. 

Amele sürünerek merdivene 
yanaşabildi. Fakat kendinde 
basamaklara çıkabilecek kuv
vet bulamamıştı. Çünkü bir 
bacağı ile bir kolu sıkışmıştı. 

Bu sefer ona ucu düğiimlü 
bir urgan saldık. Omuzundan 
geçirdi. Ben urganın bir ucunu 
tutuyordum. 

Bekçi merdivenden birkaç 
basamak indi. Böylece iki 
kuvvetle ameleyi dışarı çıka· 
rabildik. 

Amele, korku ve acıların te· 
sirile bayılıvermişti. Onu aldık 
içeri götürerek ateşe yaı ın bir 
yerde serdiğimiz yatağa yatır· 
dık. 

Bekçiye bir cerrah bulup ge· 
tirmesini söyledim. 

Onlar gelinceye kadar amele 
de biraz gözlerini açabildi. 

Doktor, pansıman yaptı, 
yaraları sardı. işini bitirince 
kendisine teşekkür ettim. 

Asıl merakımı mucip olan 
şey, bu adamın çukur içinde 
niçin bulunduğu idi, bekçiyi 
vazifesi başına yolladım . 

Amele ile yalnız kalmıştım. 
Onun yatağı yanındaki bir taş 
uzerıne oturdum .. 

- Arkası var . 

(Ulusal Birlik) 27 Teşrinievvel 936 

d - d an ı ma'ds a ın ye ) 4 yaşında bir çoC~ 
, 

elç· 
kişiyi ze 

•• d •• d •• ıkireç kuyusuna 

O Ur U şerek öldü ,,. 
• Bandırm~, ( Hususi ) 

Terzilik yapan katil · aria; zavallıları beş 
Bandırma' da çok feci bir ~8 
olmuştur. Mütekaid ~zın1.~ 
4 yaşındaki oğlu Azız, ) . 

on ku şiarı almak iç·n öldürmüş. yaptırmakta oldukları e\ 
bahçesinde oynarken, aY'· 

Belçika' da bir kadın yedi 
kişiyi zehirlemekle ittiham 
altında bulunuyor. Marie Pe
titjean ismindeki bu kadının 
zehirledikleri yaşlı kadınlardır. 
Hepsi de ayni şekilde zehir· 
lenmiştir. 

Marie üzerinde ilk şüpheler 
geçen sene başlaı11ıştı. O 
zaman da Madam Evrard 
isminde bir kadın zehirlenerek 
ölmüş, Marie' den şüphe edil· 
miş, fakat, kafi derecede delil 
bulunamdığı için, beraet et· 
mişti. 

Aradan bir sene geçti. Bu 
ay :başında iki şüpheli ölüm 
vak'ası daha görüldü. 

bu iki kadın da, zehirlene
rek ölmüştü ve ikisi de, ge
çen sene ölen kadındaki arazı 
gösteriyorlardı. 

Bu üç zehirlenme hadise
sindeki birbirine benzerlik 
göze çarptı. O zaman, bun
rın bir kişi tarafından zehir
lenmiş olacağı düşünüldü. 

Bunu da oldukça kuvvetli 
bir şüphe halinde ortaya çı
karmak pek zor olmadı: 

Yapılan tahkikatta, bu üç 
kadının da Marie ile tanıştığı 

O zaman, geçen seneki 
ölümde de Marieden şüphe 

edildiği hatırlandı ve onun 
bu üç kadının da katili ola
cağı fikri daha fazla kuvvet 
kazandı. 

Bu şüphe üzerine Marie 
tevkif edildi ve sorguya çe
kildi. 

Marie 54 yaşındadır. Terzi
lik etmektedir. Kocası yoktur. 
Yalnız, yaşlı bir erkekle bera
ber yaşamaktadır. Kadın, her 
şeyi inkar etti. 

Fakat, evinde yapılan araş
tırmada bir zehir şişesi bu
lundu. Bununla suçlu olduğu 
tamamen meydana çıkıyordu. 

Kadın bunun bir ilaç şişesi 

olduğunu söyledi. 
Tahkikat bu noktada iken 

bir zehirlenme hadisesi daha 

Bu suretle Marie dört kişi- kaymış ve kireç kuyusu~ 
yi zehirlemekle suçlu oluyordıı. içine düşmüştür. Zavath ya~ 

Kadın, dört şüphe altında henüz sönmek üzere bulu bl' 
kalınca, akla başka ihtimaller kireçlerin arasında bağıra 
de gelmeğe başladı. Brüksel- ğıra ölmüştür. 
de zehirlenere,k ölen ve ölüm- Göne 1e 
feri esrarengiz kalan diğer Ciftcilere paraca j 
üç kişinin de Marie tarafın- , , f 
dan öldürülmüş olduğu düşü- dımda bulunultıJ'~~ 
nülmeğe başlandı. Bunlardan Gönen 26 (Hususi)- f.vt 

ikisinin de Marie ile temasta 1 gün Gönende büyük bir;:. 
bulunmak ihtimali de kuvvet- gın olmuş, birkaç saın 

yanmış, Gönen büyük bir tt 
li idi. Çünkü, terzi kadın, like atlatmıştır. . . 
mesleği icabı, her yere girip Ankara'dan Gönen çif~ç.ıstiıf 
çıkabiliyor, Brükselde hemen dağıtılmak üzere 20 bırı ıır' 
herkesi, uzaktan veya yakın- gönderilmiştir. Ciftçinin ° 
/Devamı 4 üncü sahifede J mu tesbit edilmektedir. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

110 2. inci kordon tuzhane s. 18 eski 24 taj 
dükkan. 

meydana çıktı. 111 Burnava ·ikinci kürt oğlu 2 eski No. lı ev. 
Bu 67 yaşında ihtiyar bir 112 2. inci kordon tuzhane 14 eski No. lı dükkan. 1 

adamdı. Üzerinde yapılan 113 Kireç.kaya topaltı 303 eski No. lı ev. ~ 5 
fethimeyt ameliyatında zehir- 114 2. inci kordon tuzhane 12 eski 18 taj No. lı dükk~ll ıt: 
lenerek öldüğü anlaşıldı. 115 Halkapınar çatalçeşme kağıthane c. 280 yeıll • 

Ölen kadının kardeşi ihti- No. lı ev. ~, 
yara bakan kadından şüphe- 116 Develi istasyonu c. demiryolu civarı 25 dekar ıar· 
lendiğini söylemişti. Bu kadı- ladan 18 dekarı için. t; 
nın kim oldugu soruldu ve 117 Bayraklı şeref s. 9 taj No. lı bir odalı ev. iid· 
bunun Marieden başkası ol- Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları onbeş gün ffl f 
madığı anlaşıldı. detle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 5/11/936 perşeınbe iir' 

---- ---..-.... • ,. ........ _______ nü saat 15 tedir. Talipleri Milli Emlak müdüriyetine :S 
ArşidQ ,tahta-caat_ıarı. _____ s 

anlaşıldı. 

otu ca ? 
-------·~---·----------A vus tury a' da ralcılar nüma-

yişler yapıyor. 2 ılyon kişi 
krallık taraftarı •• 

Otto Şuşning 
Viyana' dan Daily Express 

gazetesine bildiriliyor : 
Habsburg sülalesinin 24 ya

şındaki Arşidükü Ottoyu Avus 
turya tahtına getirmek iizere 
bir reyiam yapılacağına işaret 
eden Avusturya başvekilinin 
nutkundan sonra Kralcılar bü
yük tezahürat yapıyorlar. 

Başvekil Şuşning, Kralın 
tahta geçirilmesi hususuna ne 
ecnebi bir devletin, ne hüku· 
metin, ne de ana vata"n cep· 
hesinin karışmağa hakkı olma· 
dığını, bu işin bütün Avusturya 
halkı tarafından kararlaştırıla
cağını söylemişti. 

Kralcı liderlerin krallı lehi
ne geniş propaganda yapmak 
üzere oldukları ve memleketin 
her yerinde büyük mitingler 
tertibini tasavvur ettikleri an
laşılmaktadır: 

Arşidük Otto'nun Avustur· 
ya'daki mümessili aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

"Nihai gayeye doğru büyük 

bir adım atılmıştır. Artık 
Avusturya'da krallık mes'ele· 
sinin vaki bir hakikat oldu· 
ğundan bundan soma kimse 
şüphe etmiyecektir. 

Başvekil Şuşning'in nutku, 

Avusturya - Almanya anlaş· 

ması esnasında Avusturya 
teşkilatı esasiye kanununun 
değiştirilmiyeceğine dair Al
manyaya bir vaadde bulundu
ğu şeklinde ki rivayetleri de 
ortadan kaldırıyor. 

Muhtelif halk tabakalarının 

tezahürab, Avusturyalıların 
hakiki isteği ne olduğunu 
yakında gösterecektir. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

lzmir Sulh hukuk mahkeme· 
sinden : 

Davacı Süleyman ~arısı Sa
fiye tarafından açılan izaleyi 
şuyu davasının müdd~aleyhler
den Adananın Abdi oğlu kö· 
yünde ikamet eden ve ahiren 
ikametgahı meçhul kalan Hay· 
riye hakkında gerek davetiye 
ve gerekse gıyap kararının 
gazete ile ilanen tebliği sure
tile yapılan • duruşmasi sonun
da kabili taksim olmadığı an
laşılan ev ile bağın satılmak 
suretile şuyuun izalesine 10/10/ 
936 tarihinde karar verilmiş 
olduğundan müddealeyhanın 
kanuni müddeti içinde mah
kemeye müracaatla temyiz yo
luna gitmediği takdirde bu 
baptaki hükmün kat'iyet kesp 
edeceği tebliğ makc.mına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

PIYAN(!O /' 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen ~ara;cl11 o; 

olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmış .0ıter( 
yurdunun. göklerine birkaç filo katmış olursun. Btı ) bilir· 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia ede 

,~~~~~~~~§§§~~~~~~ 
Sıhha al kyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczan s· 

1 Başdurak. Büyük Salepçi oğlu ha
01 1 

• karşısında ,,.,., 
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'2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komı:>rimelerin 
Üzerinde halisliğin timsali 

olan ED markasını arayınız. 

Olivier ve şü-1 
tekası Limited 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
\rapor acentası Kamçıoğlu 

Birinci Kordon Rees binası Cilt v11 Tenasül hastalıklar 
Tel. 2443 ve elektrik tedavisi 

LONDRA HATTI İzmir · Birinci beyler sokağı · 
.. LESBIAN,, vapuru 9 bi- Elhamra sineması arkasında 

tinci teşrine kadar LONDRA No. : 55 
ve HULL için yük alacaktır. Telefon: 3479 ' 

"MARONIAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kadar LOND
RA ve LEITH için yük a1a
Caktır. 

LIVERPOOL HATTI 

• DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA" vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN-
VERS'ten gelip yük çıkara· 

caktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

.. EGYPTIAN" vapuru 15 bi
rinci teşri ne kadar LIVER · 
PooL ve SWENSEA' dan 
ttlip yük çıkaracaktır. 

........ -------------------------------Milli Emlak Müdürlügünden: 
Sttış . Lira K. 

S30 Güzelzalı ferah s. 3 eski No. lı 15 yeni 247 148 20 
metre arsa. 

53
1 Güzelyalı teceddüt s. 16 eski 12 taj No. lı 481 200 00 

M. ev ve arsa. 
533 istiklal gündüz s. 21 eski 23 yeni No lı yahu· 150 00 

dihane içinde evin 4/8 hissesi boşluk avlu 
hela ve su kuyusu iştiraki daimi tasarruf hak· 
kı olmak üzere. 53

4 Güzelyalı tramvay c. 824 kapı 1168 taj No. lı 600 00 
s
3 

479,50 metre arsa. 

53 S Pınarbaşı kır bahçeleri mcvkiindc 7 52 metre bahçe 47 00 
6 Burnava bedava .s. yıkık minareden 2 parsel 161 00 

s
37 

No. a alan 637,47 M. arsa. 
18 00 Karataş salhane emniyet s. 125/1 No. lı 63 

sa metre arsa. t Reşadiye üç kuyular No. 54 taj ev. 35 00 
tU ukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile onbeş 
tt n btnüddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 51111936 per- ı 
"1~ e günü saat 15 tedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine 

acaatları. 862 

vapur acentası w. F. H. Van lzmir Yün Mensucatı 
RoY'iZuM~~~~1ts~DAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 

"ULYSSES" vapuru 16teşri· & Co U Ik k f b •k 
nievvelde gelip yükünü tahliye· • r" .aa apınar umaş a n ası 
den sonra BURGAS, VAR· DEUTSCH LEVANTE LINIE ,.,.. f -' . J l ·ı • 
NA ve KÖSTENCE limanları .. ATHEN" vapuru 26 ilk ı ara ınaan mevsım ao ayısı e yenı 
için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor, 3 son çıkardığı kumaşlar: 

"CERES" vapuru 21 teşri· teşrine kadar ROTTERDAM, 

5 
v 

1 nievvelden 25 teşriniev- HAMBURG ve BRE MEN için ag a m 
vele kadar ROTTERDAM, yükliyecektir. 
AMSTERDAM ve HAMBURG "MiLOS" vapuru 29 ilk Zarı-f 
limanları için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor, HAM-

"UL YSSES" vapuru 4 teş- BURG ve ANVERS'ten yük v d 
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka· çıkaracaktır. e ucuz u 
dar AMSTERDAM, ROTTER- "MANISSA" vapuru 11 son 
DAM ve HAMBURG liman- teşrinde bekleniyor, 15 son 
lan için yük alacaktır. teşrine kadar ROTTERDAM, 

" ORESTES ,, vapuru 16 HAMBURG ve BREMEN için 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine yükliyecektir. 
kadar AMSTERDAM, ROT-
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VASALAND,, motörü 13 

birinci teşrinde gelip ROT· 
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZlG, CDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 

ARMEMENT ;H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA" vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor, ROTTER· 
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 

limanları için yük alacaktır. HAMBURG için yük alacaktır. 
"VIKINGLAND,, motörü 30 

birinciteşrindc beklenmekte AMERİKAN EXPORT LINES 
olup ROTTERDAM, HAM· "EXMOOR,, vapuru 17 ilk 
BURG BREMEN, GOTE- teşrinde bekleniyor, NEV
BURG1 ve ISKANDINAVY A YORK ve BOSTON için yük 
limanları için yük alacaktır. alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA- "EXMINSTER,, vapuru 30 
LIA LINE ilk teşrinde bekleniyor, NEV-

" ALHENA" vapuru 6 ikinci YORK ve BOSTON için yük 
teşrinde beklenmekte olup alacaktır. 
PRINSlPALLE, AUSTRAL YA "'EXHIBITOR,, vapuru 14 
ve YENi ZELAND için yük son teşrinde bekleniyor, NEV-
alacaktır. YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME "EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
ROUMAIN teşrinde bekleniyor, NEV-

"SUÇEA VA" vapuru 20 bi· YORK için yük alacaktır. 
rinci teşrinde gelip 21 birinci EXAMINER,, vapuru 14 ilk 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR- kanunda bekleniyor, NEV
SIL YA ve CEZAIR için yük YORK için yük alacaktır. 
alacaktır. "EXAMELfA,, vapuru 26 

.. ALSA JULIA,, vapuru 19 ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
2nci teşrinde MAL TA, MAR- YORK için yük alacaktır. 
SiL YA ve CEZAIR için yük AMERICAN EXPORT LINE 
alacaktır. Pire tarikile seri seferler 

ZEGLUGA :POLSKA "EXCALIBUR,, transatlan-
"LEWANT,, motörü 1 ikinci vapuru 23 ilk teşrinde PiRE

teşrinde beklenmekte olup den BOSTON ve NEVYORK'f 
ANVERS, (doğru) DANTZIG; 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLi SPERCO acenta-
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Tele fon: 2004/2005/2663 -Doktor 1 
Ali Agih 

Jlı·rı 
~ -~ --

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

IKANDEMIR Oğlu ,, __________________________ __ 
hareket ediyor. TENCE, SULINA, GALAÇ 
- "EXETER" transatlantik va· ve BRAILA'ya gidecektir. 
puru 6 son teşrinde PiRE' den S. A. ROY AL HONGROISE 
BOSTON ve NEVYORK'a DE NAVIGATION DANU-
hare ket edecektir. BIENNE MARITIM 

"EXCAMBION" transatlan· BUDAPEST 
tik vapuru 20 son teşrinde "DUNA,, vapuru 18 ilk 
BOSTON ve NEVYORK'a teşrinde bekleniyor, BELG 

hareket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PlRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS " motörü 

24 ilk teşrinde bekleniyor, 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR· 
VE.Ç limanlanna yük ala
caktır. 

" SARDINIA ,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır . 

'™ 
JOHNSTON WARREN 

LINE LTD 
LIVERPUL 

"DSOMORE" vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni giin 
BURGAS, V ARNA, KÖS-

NOVISAD, BRDAPEST, 8 
TJSLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yuk alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 20 ilk 
teşrinde beklen~or, BELG 
NOVISAD, BUDAPEST, 8 
TfSLAVA, VIY ANA ve LlNZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUC.-\REST 

•DUROSTOR. vapuru 28 
ilk teşrinde bekleniyor, KôS-
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isiqıleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri· 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

IZMIR 
Çocuk Hastalıkları 1 

mütehassısı 
lkinciBeyler Sokağı No. 68 

• Telefon 3452 I 

• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
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Sahife 4 (Ulusal 1 Birlik) 
----------------~~~~~~~~~~ 

Almanya, Çekoslovakya'yı bulmaktan vazge ti mf? 
~-----------------~--------~ 

Küçük i a devletleri, Alman-ital 
yan ittifakına davet edildiler. 

/ngiliz gazeteleri,~Hitler .. Ciyd;o--;Üidkatından "'ta~ bir netice elde edilemediğini 
yazıyorlar. Çekoslovakya'nın Roma sefiri acele olarak Praga hareket etti 

Londra, 27 (Radyo) - in· Taymis: General Franko'yu lspan- Çekoslovakya lehinde bazı 
giliz gazeteleri Berlin mülakatı u Almanya ve ltalya vakıa ya' da nizam ve asayiş taraf- vaıdlar almağa çalışmıştır. 

etrafındaki neşriyata devam göze çarpacak derecede teş· tarı gördükleri için bu hüku- Paris 27 (Radyo)- Buraya 

etmektedirler. Gazeteler bu şriki mec;ai etmiş görünmek- met asi ispanya hükumetini gelen haberlere göre, Kont 
müzakerelerin kat'i ve müsbet tedirler; bu münasebetlerile tanımak Üzeredirler. Ciyano Roma'ya döner dön· 
neticeler verdiğine kani de- uluslar sosyetesinin malumat "M. Mussolini'nin son gii- mez Çekoslovakya'nın Roma 
ğillerdir. ve alakası yoktur." rültülü nutk~da dik.~at~. şa- sefirini kabul ederek, ltalya ve 

_______ .... .,_ • ., • ~•-e ya.?dır. 8 m!lyon sungu den Almanya'nın Küçük itilaf dev-

Avustu rya 1 acar· tan murekkep ~ır sulh .ordusu~- !etleri ile beraber çalışmağa •, 1 
1
dan, bahsedılme~tedır. lngıl· karar verdiklerini bildiqniştir. • • • • 1 • b 1 d ,tere de, f buna gore hazırlan- S f' h"k" . l" 

goruşme e aş a 1 1 d D k d
. e ır, u umetıne ma umat 

• maRo~; 27 e(Ra~~0)"_ Kont vermek üz~re. derhal Prağa 

R l h l C
. R , 1. t hareket etmıştır. oma uz asması esası da i inde Tuna ıyano oma ya ge ınce, ma • . 1 ~ buata beyanatta bulunmuş ve: Cıyano, Alman · talyan an-

devlet/eri /e anlaşmak istiyorlar. Al 'd .. d"V.. !aşmasının diğer devletler için - manya a gor ugum .. . . 
Paris 27 (Radyo)- M. Smitin lovakya gibi bazı müzakerele"' büyük teveccühe burada da de açık olduğunu soylemıştır. 
Peşte seyahati, Berlin müzake- başlamıştır. teşekkür ederim. Yapmış ol· Arşı·du"k 0-tto, tahta 
releri hakkında M. Dekanya Peşte 26 ( Radyo ) - M. dnğum müzakereler iki devlc-
ile müdavelei efkara matuftur. Dekaniya ile M. Smit arasın- tin menafii için mühimdir. oturacak mı? 
Avusturya, Roma uzlaşması da ihzari müzakereler başla- Demiştir . 
esasları dahilinde diğer Tuna mıştır. Bu müzakerelerin esası Paris 27 (Radyo ) - Ga· 
devletlerile de anlaşmak niye- Viyana konferansını hazırla- zeteler Berlin müzakereleri 
tindedir. Bu maksatla Çekos- mağa matuftur. üzerine muhtelif . neşriyatta 

-------•..-•~ ..... _. bulunmaktadırlar. 

Bir lspanyol vapuru battı Üz~i!:'.~,~;~·~~bliğ m~~~~~ --·-· 14 T eşrinievveldeberi kayıp bulunan bu 
gemi, Bermut açıklarında batmış 

Londra 27 (Radyo) - İs· teşrinievvel de meçhul bir 
panyol Hristo bal Kolomp va- istikamete hareket etmiş fa· 
puru, Kardife hareket etmiş kat şimdi Bermud açıkla· 

bulunuyordu. Bu vapur 14 rında battığı haber alınmır. 

-------------~~·~---.. --~-------
Metris yo~unda bir 
kamyon devrildi --·-· Bir kişi öldü; 15 kişi yaralandı. 

Kamyonda otuz beş yolcu vardı 
lstanbul, 26 (Hususi)-f Met·' onbeşi yaralanmış, birisi de 

ris atış mektebine gitmekte ölmüştür. Kazanın ne suretle 
olan bir kamyon devrilmiş, vukua geldiği tahkik edilmek-
içinde bulunan 35 yolcudan tedir. ----------· _..., ______ _ 
lskenderunun istiklaı· 

----~---~~~1!111111"-------

müzakerelere 3 İkinci teşrinde 
başlanması muhtemeldir 

Ankara 27 (Hususi)- F ran· 
sa'nm Ankara büyük elçisi M. 
Ponso, bu sabah gelmiştir. 

lskenderun sancağının istiklali 

için müzakerelere Cumhuriyet 
bayramından· sonra 3 Teşrini 
sanide başlaması muhtemel
dir. 

M. Stoyadinoviç bu sabah İstanbula geldi 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
linin samimi görüşmelerine 

zemin teşkil etmiştir. Yugoslav 
milleti bu ziyaretten büyük 
sevinç duymaktadır. 

Türkiye, Büyük Önder Ata
türk'ün başkanlığında muaz
zam bir terakki devresinde 
bulunuyor. Büyük Dahi, ;ırog
ramını seri adımlarla kuvve
den file çıkarmaktadır. Dün· 
yanın en müthiş iktısadi şera
iti altında, Büyük Önder, mil· 
letini iktısadi sahada muvaf
fakıyetle ilerletmektedir. 

Türk - Yugoslav dostluğunu 
kuvvetlendiren başka bir amil 
de vardır. 

Yugoslav milleti, harptan 
sonraki tarihinin en acıklı dev· 
resinde canlı bir vesikaya ma· 
lik bulunuyor. 

Türkiye'nin asil ve samimi 

dostluğu, kral Aleksandr'ın 

feci ölümünde görülmüştür. 
Bu hadisenin, belki o acile 
kafi derecede göze çarpmamış 
olması muhtemeldir. 

Kralın ölümünü müteakib, 
Türkiye Cumurreisi Atatürk'ün 
gönderdiği telgraf, bir nezaket 
eserinin fevkindeydi. Bütün 
Türkiye, Atatürk'ün kardeşinin 
ölümünde matem tutmuştu. 

Müteveffa kral, daima mü· 
teyakkız bulunması lüzumunu 
def'atle söylemişti. Son on gün 
zarfında zuhur eden vak' alar 

- --··----
Em den 

Singrpurada gidecek 
Singapur 27 (Radyo) - Al

man Emden kruvazörü Kanun 
sani bedayetinde Siniapur li
manını ziyaret edecetir. 

addedilmektedir. 
İngiliz siyasi mahafilindc, 

Berlin müzakereleri sarih ad
dedilmektedir. Çünkü müsbet 
birşey kabul ~dilmiş d~ldiT.°. 
Varsa bile gizli tutulmakladir. 
~a8E1_afih, baz~_ yakın ~şark, 
şarki Avrupa ve Balkan mes
elelerinde uzlaşmak imkanı 
bulunamamıştır. 

Lokarno meselesine gelince: 
Almanya ve ltalya bu mese· 
leyi bir. fırsat ve pazarlık 
vesilesi telakki etmektedirler. 

Bu müzakereler, hasmane 
olmadığı ısrarına rağmen sulh
perverane addedilmektedir. 
ltalya, Almanya'yı serbest bı-
rakmak ıçın Lehistan ve 

Belci ka 'da bir -kadın , 
yedi kişiyi zehirledi 
( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
dan tanıyordu. 

Yedi cinayetin ,.şüphesi ~ bir 
kadını;-üZ"erind;,-akla -yakı; 
delillerle toplanıyordu. Fakat, 
kadın bu cinayetleri acaba 
niçin işlemişti?. 

İşte, bu, hadisenin en bü
yük muamması olarak kalı
yordu. 

Son yaptlan tahkikatta ci-
nayetin sebepleri de ortaya 
çıkarılmış bulunuyor: 

Marie'nin öldürdüğü kadın
ların paralarını çaldığı mey
dana çıkarılmıştır. Zehirlenen 
kadınların hemen hepsi fakir 
olmakla beraber katil gene 
eline geçirecek az çok para 
bulmuştur. 

Zehiri nasıl kullandığına 
gelince, katil bunun için,·muh-
telif vasıtalardan istifade et
miştir. Mesela, bazılarına içki 
verirken içine karıştırmış, ba-
zılarının hastalıklarından isti
fade ederek, onlara bakmak 
için yanında kalmış ve zehiri 
ilaçlarına akıtmıştır. 

-----------------~ Çek heyeti Paris'te 
Paris, 27 ( Radyo ) - Bir 

Çekoslovakya · murahhası he
yeti Enovalide konmak üzere 
bir miktar Çekoslovakya top· 
raiı getirmiştir. 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
Kralcı mahafilden öğrenil

diğine göre, Avusturyada 
krallık taraftarlarının sayısı 
takriben 2,000,000 kadardır. 

Daily Expres muhabiri 
Brüksel' den bildiriyor: 

Austurya tahtına getirilmesi 
mevzuu bahsolan Arşidük Ot
to 'nun maiyetinden biri şöyle 
demiştir: 

u Arşiüdk Otto, memleke
tbe hizmet etmeği istiyor. 
Tahta yeniden çıkmak için 
Avusturya'lıların müzaharetini 
arzu ediyor." 
Avasturya'da krallık, Al

manya ve Çekoslovakya'da 
ne tesir yapacak? 

İngilizce News Charonicle 
gazetesi basmakalesinden: 

Avusturya'nın kendi işleri 

hakkında istediği gibi kendisi
nin karar vermesine mani bazı 
kayıtlar vardır . 

Avusturya'nın yeni diktatörü 
Şuşnigin, Habsburgları tekrar 
Avusturya tahtına getirmek 
yolundaki apansız beyanatı 

bakalım Berlin' de ne tesir ya· 
pacaktır. 

Bu beyanatın Çekoslovakya
da da akisler uyandıracağına 
hiç şüphe yoktur . 

Çek'ler, Avusturya'ya kral 

getirilmesine ötedenb~ri mua

rız bulunuyorlardı. Böyle bir 

tasavvura işarette bulunmak 
dahi · onları asabileştiriyordu. 

Dr. Şuşning'in şimdi krallık 

propagandasına müzaharet 
eden meydan okuyucu nutku, 
Çek'lerin asabiyetini artıracağı 
tabiidir. 

Çekoslovakya' nın endişeleri 
belki de yersizdir. Vaziyeti 
uzaktan seyredenlere göre, 
nazi Almanya' sının eli altında 
bir Avusturya, Çek hürriyet· 
lerine, eski Avusturya impa
ratorluğunun bir hayalet ha
linde tekrar görünmesinden 
daha büyük ve hakiki tehlike 
teşkil eder. 

Fakat eğer Avusturya baş
vekili Şuşning makul bir 
adamsa, bu hayaleti getirme
den önce, getirdiği vakit ne 
olacağını adam akıllı kestir
meğe çalışır. 

• 
Si 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
...,.., ,_.,.,"""""'.........,,.......,. 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
k1Sım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ••. 

-2-

tepedelenli Ali paşanın oğlu ya· 
kışıklı bir zahitti •. 

bütün kadınlara karşı ancak 
muaşeret ve nezaket icapları 
kadar alaka gösteriyordu. f ıt· 
kat genç, güzel Frosini karşı· 
sında, kalbinin heyecanları, 

iradesine hakim olan ve ara. 
sıra güzel, Rum kızına kara· 
ran gözlerile bakmaktan ken· 
disini alamıyordu. · 

Ne kadar güzel, ne kadar 
yakışıklı, ne kadar güzel de· 
likanlı idi bu Türk zabiti! 

Bu Türk delikanlısı, Osmanlı 
sultanlığının bu zabiti Muhtar 
T epedelenli Ali paşanın oğlu 
Muhtar paşa idi. 

Muhtar paşa, vaftiz aynina 
gelmiş olan Yanya kadınları· 
nın hepsinin de gözünü ken· 
disine, güzelliğine, sıhhat ve 
kuvvetine ve her şeyden ziya
de nezaket ve terbiyesine 
çekilmişti. 

Kadınlar içinde Preveze, 
Korfo' da bulunmuş ve ıyı, 

kötü Fransız, lngiıiz işgal er· 
kanı ile temas etmiş veyahut 
konsolosların ziyafetlerinde 
bulunmuş olanlar, bir-birleri
nin kulaklarına: 

- Bu Türk delikanlı, san· 
ki Avrupalı bir centilmendir! 
Diye fısıldayorlardı! 

Bu kadar kibar ve nazik 
bir delikanlının, bütün Arna
vut'luğu ve Mora'yı titreten 
Tepedelenli Ali paşa'nın oğlu 
olabileceğine inanmak isteme
mek herkesin hakkı idil 

Muhtar bey, bu mecliste 

Manisada bir do 
landırıcıj tutuldiı 
Af yon'lu .Etem hen .. 
disine jandarma baş .. 

H .. e 

çavuşu susu verı .. 
yormuş .. 

Manisa, (Hususi) - Mani
sa polisi, kendisine jandarma 
gedikli başçavuşu süsünü ve
ren Ahmed Yavuz müstaar 

namını da taşımakta olan Af
yonlu Etem oğlu Hakkı na· 
mında birini yakalamıştır. Bu 
adam, birçok yerlerde çeşid 
çeşid dolandırıcılıklar yapmış, 
fakat Manisa' daki vaziyeti Ma
nisa polisinin gözü önünden 
kaçmamıştır. Kendisinin Ma
r..:sa Emniyet dairesinde esa
sen kaydı mevcud imiş. Tah
kikat neticesinde kendisine 
gedikli kıdemli başçavuş sü
sünü veren Ahmed'in meşhur 
bir dolandırıcı olduğu anlaşıl
mış ve meşhud suçlar kanunu 

mucibince bugün müddeiumu· 
miliğe teslim edilmiştir. Hay-
ret edilen şu ki; bu adam, 
Manisa merkez jandarmasınd~ 
merkez inzibat başçavuşu ola-

rak bir ay kadar vazife görmüş
tür, tabii bu müddet zarfında 
da epiyce marifetler işlemiştir. 

Manisa Emniyet direktörü 
Taciddin'i ve arkadaşlarını 

(Devamı va;],, 

Sovyet gemileri Ak· 
denize gectiler 

( Başlarafı 1 inci' sahifede) 
mimüdahale tali komitesi bu· 
gün yapacağı içtimaı yarın' 
talik etmiştir. 

Komitenin umumi içtirJ1tl1 

Çarşamba günü olacaktır. aıı 
içtimada Rusya' dan kat'i hattı 
hareket istenecektir. 

B~rgos, 27 (Radyo) - Ge· 
neral Mola ve Franko ku\'' 
vetleri Govalazarada iki y~r 
daha işgal etmişler ve bır 
köprüyü yıkmışlardır. Bu kop· 
rü Madrid ile mülhakat arD' 

sında idi. 
Madrid cephesinde üç '/~~ 

hancı gazeteci esir cdil1111ş 
lerdir. 

B l 'k' · A ' ka'Jı, un arın ı ısı merı 

diğeri de lngiliz' dir. Bunla~ıı 
Madrid'e dömesine müsaa e 

edilmemiştir. aıı 
Londra 27 ( Radyo ) - r 

akşam son gelen haberle.' 
Rusyanın bitaraflığı ihlal etil' 

ğini göstermektedir. . 
Lizbon 27 (Radyo)- lsP9~. 

ya sefiri bugün Madride \i 
det etmiştir. Bu suretle ::ı· 
devlet arasında münasebat 

mamile kesilmiştir . p.si' 
Burgos 27 (Radyo) - d· 

lere mensup tayyareler ~8111 • 
rid müstahkem hatlarını bO 
bardıman etmişlerdir.~ 

k tııP 
lzmir üçüncü mınta a 

sicil muhafızlığından: nesi 
Birinci Aziziye mrıha 5~ı 

Tabak Ahmet sokağında he 11e 
92 yeni 94 sayılı bir bar :n· 
Hüseyinaki oğlu Hasaoın ,0ı 
desinde isede tapuda k

9

0
>0 · 

ı..e 
olmadığı ve bu kerre .rfııt 
sinin 329 senesinde \ .,•tı' 
etmiş bulunmasına binaeJ1,erİ~ 
risi oğlu Hüsnü iş~u Jjğifl' 
intikalini ve satışını ıste 8,rııf 
den bu yer hakkında tııS .. e 
iddiasında bulunan var:91i~te 

'k" f' 1 ·1 bır ? saı ı bısarru ıye en e rıbe 

ilan tarihinden itibaren .. o aııı;" 
gün zarfında lzmir tJÇ· fııh' 
mıntaka tapu sicil ~ll~: be' 
ğına veyahut mahallııı tııP" 
rayı tahkikat gidecek 9ttşfl 
sicil memuruna miirac

8 

ilan olunur. ' ' tebrik ederiz. 
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İnhisar sarapları ucuzladı•" 
, lJC 

idaremizin şarapları 1 Teşrinisani 936 dan itibar{Y 59aıt•: 
landırılmıştır. Sek, Demisek, kırmızı şarapları~ı~ın(7 (~O) ~ıJ 
litrelik şişesi (45) kuruştur. Boş şişe iade edılırse . 
ruş depozito parası geri verilir. . 5ııtıl9• 

Ayni şarapların (3,40) litrelikleri de (125) kurui'a dePo 
caktır. Bunun da boş şişesi iade olunursa (25) kuruş 
zito parası geri verilecektir. ı.:ı:ırıO~ 

Her şarap satıcısı dükkanında mevcut bulunan ~ll yıı•'"ıı: 
cinsleri ve şişe hacımları yazılı şaraplara ait birer ; 00d,W 
me doldurup 1 Teşrinisani 936 dan evvel ikinci Kor erc~e~ 
inhisarlar başmüdürlüğü dairesine vermelere ve g 
muamelesini yaptırmaları itan olunur. _,,,, 
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