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Fiati (100) Para 

Siyasi Vaziyet Salaha Yüz Tuttu 
ispanyadaki dahili harp Japonya' dan 

Amerika'ya altın 
gidiyor 

Suriye mektubu: 

Milislerin taarruzu muvaf
fakıyetle devam ediyor 

Tokyo, 29 (Radyo) - Tok
yo Maro Japon gemisi, 15 
milyon yen kıymetinde altını 

hamil olduğu hadleAmerikaya 
hareket etmiştir. Bu para ile 
Japonya'nın Amerika fabrika
larına ısmarladığı mühimmat 
ödenecektir. 

Meydanı Ekber'de, bir 
Türk çetesi Ermeni

lerle çarpışmış 
Siyasal mahafil, son yermidört saattenberi 

umumi vaziyetin salah bulduğu kanaatindedir 
••••• 

Suriye hükumeti, F ransadan 2 
milyon frank borç alacakmıı. 

Asi ne/erlerden bir koçı 
Belgrad, 29 (Radyo) - Is- ruz hareketleri muvaffakıyetle 

panya'dan gelen haberlere devam etmektedir. Milisler, 
göre, cumhuriyetçilerin taar· yeniden bazı sevkulceyş nok

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

Bay Mussolini, yortula 
ra rağmen Roma

dan ayrılamıyor 
ltalya, Yugoslavya ile akdettiği paktın 

Avusturyac aleyhine olmadığı 
hakkında teminat verecek 

Roma, 29 (Radyo) - Italya 
başbakanı l::Say Mussolini, pas· 
kalya yortularına rağmen Ro
ma' dan ayrılmamakta ve mü
temadiyen başvekalet maka
mında çalışarak Avrupa'nın 

umumi vaziyeti etrafında tet

kikatta bulunmaktadır. 

Bay Mussolini, ağlebiihtimal 

bugün Italya'ya gelecek olan 

Avusturya başbakanı .. Bay Şuş· 
ning'i kabul edecektir. 

Royter ajansına göre, ltalya 

ile Yugoslavva ve Almanya 

arasında aktolunan son pakt-! 

ların, Avusturya aleyhine ol
madığı, Bay Mussolini tarafın-

BayŞmit 
Taç giyme merasi
minde bulunaçak 
Belgrad, 29 (Radyo) - ln

giltere kralı Sa Majeste altıncı 
Jorj'un taç giyme merasiminde, 
Avusturya'yı hariciye nazın 
Bay Şmit temsil edecektir. 

Bay Şmit, dönüşte Paris' e 

Bag Mussolini 
dan Bay Şuşning' e temin 
edilecektir. ---·····---
Çarpışma 

iki posta vapu-
ru çarpıştı 

utrıyacak ve Fransız ricalile Nevyork, 29 ( Radyo ) -
Tuna havzası devletleri ara- iki posta vapuru arasında vu· 
ıında birlik vücuda getirilmesi kubulan çarpışma neticesinde 
İçin müzakerelerde buluna- / yolculardan 14 kiıi ölmüştür. 

Ylralılar da old fullchr. 

taları işgal etmişlerdir. Gene
ral Franko, asi ordu kuman
danları fevkalade içtimaa da-

vet etmiş ve kendilerile sabaha 
kadar görüşmüştür. 

Hükumetçi tayyareler, bu 
gün Malaga'yı bombardıman 
etmişlerdir. 

Devamı 4 üncü sahi/ede 

Grevciler 
Zabıta ile çarpıştılar 

Singapur, 29 ( Radyo ) -
(Batogatın) daki grevci amele 
ile zabıta arasında kanlı çar
pışmalar olmuştur. Her iki 
taraftan 20 kadar yaralı 
vardır. 

r 

Çek reisicumhuru B. Be
nes Belgrada gidiyor 

•• 
B.~ Milan Hodza, Çekoslavakyanın 

Avusturyada krallığın iadesine 
müsade edemiyeceğini s6ylüyor 

Antakya' dan 
Şam (Hususi) - Pariste11 

tayyare poıtasiyle gelen mck· 
tupta S:ıriye heyetinin isken· 
derun yeni nizamı olarak şim
diki nizamın kabul edilme· 
sinde israr ettiği ve Hatay 
cemiyeti tarafmdan kararlaşta
nlan hususi sancak bayrağım 
kabul etmediği ve lskenderun 
nizamının üç devlet al1laşması 
olmasını yani Suriyenin de 
imzası bulunmasını istediği 
yazılmaktadır. 

Paris 29 ( Radyo ) - Bu 
hafta içinde mühim, siyasi ha-
reketler olacaktır. Çekoslo
vakya reisicumhuru Bay Benes, 
Nisanın dördünde Belgrada, 

Milan Hotza da Bükreşe gide· 

ceklerdir. 
Belgrad 29 (Radyo) - Pa

ris'te çıkan Ekselsiyor gazete

sinin Prag muhabirine beya· 

natta bulunan Çekoslovakya 

Başvekili Milan Hodza; Avus

turya ve Macaristan tahtlarının 

Habsburglar tarafından işgv

linin, Avrupa barışını tehlikeye 

düşüreceğini ve Çekoslovak· 

yanın bütün kuvvetiyle buna 

aleyhtarlık edeceğini söyle
miştir. 

Çekoslovakya'nın, Avustur

ya cumhuriyeti ile sıkı ve 

dostane teşriki mesaiye taraf-

Mildn Rodza 

tar olduğunu beyanatına ila

ve eden Milin Hodza, küçük 

antantın sarsılmak üzere ol· 

duğu hakkında çıkan şayiala· 
rı tekzip !etmiştir. 

Gene böyle bir mektupta 
Bay Cemil Merdemin •biz bu 
mühim devrede vazifemizi 
yapacağız ve haklarımızda 

müsamaha göıtermiyeceğiı . 
Türkiye ile olan münasebatı
mıza gelince Türk komşuları-

mızla şarklılık kardeşliği, ve 
uzun bir mazi ve komşuluk 
dostluk rabıtalarımız vardır. 
Bu hususta Türkiye Cumhu
riyetini mümessilleriyle yaptı· 
ğımız temaslarda kafi dere· 
cede teminat vermİ§tik,. de· 
miştir. 

Milli küme mac;ları 
Beşiktaş, Doğansporla berabere kaldı. 

Fener, Gençlerbirliğini 2-1 yendi. 
Milli küm w maçların1 dün -·~ 

de devam edildi. Hava güzel 
olduğundan, binlerce spor me
raklısı stadyomu doldurmuştu. 
Cumartesi günü Üçok'a 1-0 
mağlup olan Beşiktaş'ın, Do· 
ğanspor' a karşı nasıl bir netice 

alacağı merakla bekleniyordu. 

Saat 16,50 de, alkışlar ara

sında sahaya çıkan Beşiktaş 
ve Dotanspor'lular yerlerini 
aldılar. Oyuna, Şadi Tezcan'ın 

idaresinde başlandı . ilk daki
kalarda güzel bir fırsat kaçıran 
Be~iktaş'lılar, Doğanspor'lulara 
akınlarını güçlükle durdurabi
liyorlardı. Oyun, beşinci da· 
kikadan ıonra tamamen Be· 

mllf -~:la e.ılıravlla 

Beıiktaşla berabere kalan Dolanspor takımı 
etmeğe başladı. Bu sayı, Beşiktaşlıları hare· 

lstanbul kalesi yakınlarına kete getirmişti. Derhal muka
kadar sokulan Doğansporlular bil hücuma geçtiler ve oyunu 
birçok fırsatlar kaçırdıktan açtılar. Sağaçıkları kaleci ile 
sonra 11 inci dakikada Fu· karşı karşıya ~aldığı halde 
adın!ayajile bir rol kazandı· topu dışarı atarak muhakkak 
lar. ( Dnaaı 4 ... .ıd/ebJ 

bir görüniif 
Paris mektubunda umumi 

af mes' eleıinin artık tahakkuk 
ettiği ve Fransa hük6metinin 
buna muvafakat ettiji bildiril
mektedir-. . 

Muahedeye relince Fransa 
hükumeti hey' ete bunun artak 
mer'i hükmünde bulundup 
ve Fransa parlimeutoıu he
nüz müzakere ve tasdik ede
memiş bile olsa muahedenin 
Fransa parlamentosunda t:u
diki tarihinden değil fakat 
1037 yıla başından itibaren 
mevkii mer'iyette addedilece
iini temin etmiıtir. 

Bay Berar Şama relmiı Ye 
Başvezir vekili ile mülibt 
yapmıştır. Bu mülakat Suriye 
bankasının imtiyazının yenilen· 
mesi hakkında olmaftur. Mi
zakerat Pazartesi ginü bef
lıyacaktır. Bunun için bir heyet 
seçilecektir. 

Maliye nezaretinde banka 
işleri hakkında yapılan görüş
mede altın karşılığı muete.i 
simdiden konuşulmuştur. S.
ka müdürü ile ili komilerlik 
vekili Bardankan bu işi yakın· 
dan takibctmekte ve hükumet 
ricaliyle hazırlık temaslarında 
bulunmaktadır. Bu mülikatlar 
yapıiırken istikraz meselesi de 
mevzuubahs olmaktadır. 

25 Sene müddetle kıamen 
faizli ve kısmen faizsiz 10 
milyon lira istikraz yapılaca· 
ğına ait havadis hakkında 
maliye ricalinden biri istikraz 
hakkında müzakereler yap
makta ise de mikdar yalnız 
iki milyon liradan ibarettir 
demiştir. 

Halepten gelen hab\!rlere 
hudud üzerinde çetelerin ço
ğaldığından bahsedilmektedir. 

Hududda her zaman bu 
gibi çeteler ve kaçakcılar ek· 
sik olmazsada şimdi binalar 
hakkında eskisi gibi Fransa
ve Türkiye tarafından ciddi 
takibat yapılmadığı bildiril
mekte ve lskenderun mea' ele

Dnaaı 4 .... 
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1 Zabıta Romanı: 
Kadın.;. H~n'i:r 

--~ Nev LondQn' daki kor- ll'H- ft A .ki d. i 
kunç facianın tafsilat. ,_! anın nsı ope 15 

Sonra müdür, masa üstün

de bulunan makası parmak· 

lsrının ucune alarak telefon 

anahtarına yavaşca dokundu
rarak derhal elektrik evveli 
makasa sonra da mumailey
hin cismine sirayet ederek 
titretmiş ve sarsmıştı. Sarsın
tının şiddetinden bayılıp yere 
düşmüş ve alabildiğine bağır
mağa başlamıştı. Oradakiler 
kendisini ilaçla kurtarmağa 
muvaffak oldular. 

Karter, yere bakarken gözü 
elektrik mühendislerinin tel-

leri alete rapteddikleri esna
da cereyana kapılmamak için 
kullandıkları gayet kalın bir 
kauçuk parçasına iliştiğinden 
onu aldı ve alete yanaştı. 
Dikkatle alete asılı bulunan 
ve umumi cihaza bağla olan 
tellere el sürülmediği halde 
el'an dıvara asılı bulundukla· 
nnı ve .ıtncak bir üçüncü te
lin mezkur tellere sarılmış ol· 
duklarını görerek ve mahut 
teli harice kadar takip ede
rek binanın altında bulunan 
boduruma da kiin cihazı 
umumiyeye batlı olduğunu 
ıördü ve işçiler müdüründt:n 
eordu: 

- Bu tel nedir? Onu bu
raya koyan ve bu boduruma 
kadar bitiştiren kimdir? 

işçiler müdürü derin bir 
hayret ve heyecanla: 

- Bu ne iştir bimiyorum. 
Sakın ona dokunma. Çünkü 
şiddetli elektrikle doludu. Bu 
kauçuk parçasını ver baka
yım, kendim araştırayım. 

Kavucuk parçasını eline 
almca taaccüble: 

-Bunu buraya kim getirdi? 
Bunu, ben icabı halinde kul
lanılmak üzere bodrum için
deki cihazın yanına koymuş
tum. 

-Telin ucuna bakar mısın? 
Naııl cihaza bağlanmış oldu
tunu iyice görüyor musun? 

- Evet, bu cihazın kuvveti 

büyüktür. Şimdi cihazdan pek 

müthiş seyyal elektriği geç

mektedir. Makasla ona do

kunduğum esnada ölmediğime 
taaccüb ediyorum. 

Karter, bu büyük melanet 
planını düşündükce ve ken
disinin öldürülmek istenme
ıinden büyük bir infial duya
r~k dişlerini sıktı ve birşeyler 
soylemek isterken telefonun 
çalması üzerine oraya koştu. 

- Alo, kimsiniz ne istiyor· 
ıunuz? 

-Dinle yanınızdaki telefona 
ne oldu? 

- Niçin soruyorsunuz? 
- Bana cevap veriniz. Siz-

den bazı istizahta bulunaca· 
ltm. Çünkü bu gece bizi 
ziyadesiyle işgal ettiniz. Fik
rimizi alt·ust ettiniz. Gece ya· 
rısından on dakika geçiyor
duki sizin telefonunuz vurmağa 
başlayınca hemen telefonunu· 
zun feneri yanmağa başladı. 

- Ehh... neticeyi çabuk 
söyle!... 

- Netice şu ki sizin tele
fonunuzun feneri bütün gece 
yanıyordu. O vakitten bu ane 
kadar acaba hep muhabere ile 
mi meşgulsunuz. Çünkü de· 
fatle yolu batlamak için size 
müracaat edilmişse de asla 
bize cevap verilmemiıtir. Müs· 

tahdeminden biçare Mis Sam
bıton zili çalmak ve size yolu 
kapatmağı son defa teşebbüs 
etmeğe kalkıştığında dehşetli 
bir cereyanı elektrikiye duçar 
olarak ölmek derecesinde bu-
lunuyor, bu hususta kumpan
yaya vaki olan zarar ve ziyan 
ile mumaileyhanın hayat ve 
mematına dair vukubulacak 
mesuliyetin size aid olduğunu 
ihtar ediyoruz. Dahası var, 
gece vakti tezgahlarınızda bir 
işçi gönderilmiş ise de mer· 
kum kapınızı kapalı gördü· 
ğünden içeri girmeğe ve ce· 
reyanı kesmese bir türlü 
muvaffak olamadı. 

- Fener ne zaman sön· 
müştür? 

- Beş dakika evvel. 
- Pekala. Sonra muhabere 

ederiz. Şimdilik emniyeti umu· 
miye müdürü ile konuşmak 

için muhabere hattını çabuk 
açınız. Çünk mühim ve müs
tacel işimiz vardır. 

Katil telef on 
- Alo! Ben Krrter, siz 

kimsiniz? 
- Emniyeti umumiye mü

dürü... Ah, seni gidi tenbel, 
saatın kaç olduğunu biliyor 
musun? 

- Bilmiyorum. Fikrim, zih
nim saattan başka bir cihete 
dönmüştür. Ne istiyorsun? 

- Ne mi istiyorum? Ah 
budala, unuttun mu? 

- Hezeyani bir tarafa bı
rak. Çabuk ne istediğini 

söyle. 
- Saat 9 buçuğu geçiyor. 

10 dakika sonra Kroseri is· 
tasyona götüreceğimizi unut
tun mu? Gecikmeden dolayı 
hakimlerin tekdirine mi uğra· 
yalım. Hükmü idamın bir da
kika tehiri infazı mümkün mü· 
dür? Çabuk koş ıel.. Rica 
ederim, bu mel'unu kaç defa 
elimizden kaçırdık. Şimdi sen 
gelmezsen bu hal bir daha mı 
vukubulsun, bunu arıu eder 
misin? Müntehiri anladın mı 
lnis Nafaro mu yoksa başkası 
mı? Kanaatin nedir ? 

- Müntehir lnis Nafarodur 
amma... Bu işde de var bir 
hayli muamma ... Bu muamma
ların halli ise Adliye dokto
runun gelmesine bağlıdır. Dok
tor gelmeden ben ayrılmam. 
Bu kadın ayni zamanda meş· 
hur mühendis Minastonun da 
zevcesi imiş. Ölürken beni de 
öldürmtk için cihazı elektriki· 
den istifadeyi de düşünmüşse 
cenabı hakka hamdederim ki 
bir tesadüf neticesi beni bu 
tuzağa düşmekten kurtarmış-

. tır. Tafsilatını o mel'un herif 
cezayı sezasını gördükten son· 
ra size gelir hikaye eylerim. 

- Son sözün bu mudur? 
Gelmiyeceksin ha 1., 

- Yerimden bir türlü kı
mıldayamam. Sen nezaret et· 
tikten sonra Kroserin kaçma
sına imkan yoktur. Zira onun 
firarını ihzar ve planlarını tan
zim eden cadı kan işte gözü· 
mün önünde cansız yatıyor. 
Hal böyle iken Kroserin firarı 
mevzuu bahsolabilir mi? 

- Pek ala.. 'Kroser'i bir 
saniye bile gözümden ayırmı· 
yacağım gibi bütün melhuz 
fırıldaklara ve suikastlara da 
dikkat edeceğim. Sen yerinde 

- Arlca.tı ""' -

Berhava olan Kollej, Amerika'nın en 
büyük mekteplerinden biri idi 

Nevgork'tan bir gorunüş 
Petrol, bütün memleketler ı lerde ne kadar insan varsa 

için bir servet kaynağı olduğu hepsi otomobillerine atlıyarak 
halde Amerika tarihine geçe- kaza yerine koşmuşlardır. Da
cek müthiş bir faciayada se· ha itfaiye yangına koşmadan 
bebiyet vermiştir. yollar binlerce otomobille 

Petrol tarlalarından sızan dolmuş bulunuyordu. Bu iz. 
gazlar, Teksas'da yeni Lon- diham yüzünden doktorlar ve 
dradaki orta mektebin kazan hasta otomobilleri bile durak
dairesine girmiş, orada deh- lamışlardı. 
şetli bir infilak yaparak ve Vaziyeti Avrupa'ya telefonla 
birkaç saniye içinde 650 talebe bildiren Hatherwick şunları 
ile kırk öğretmeni öldürmüştür. söylemiştir: 

Teksas'ın şarkındaki petrol " Vaziyet, polisin hakim ol-
sahasında kurulmuş olan yeni mıyacağı bir haldedir. Herkes 
Londra'mn bu mektebi, Ame- felce uğramış gibi idi. Bunları 
rika'nın en büyük taşra mek- harekete geçirmek için asker 
teplerinden birisi idi. Burada getirmek lazım geliyordu. Yol
okuyan çocuklar, bu petrol lara birkaç dakika içinde on 
yüzünden milyonlar kazanmış binlerce otomobil birikmişti. 
olanlarla, o milyonerlerin ya- Bunların içinde çocuklarını 
r ında çalışanların çocukları kurtarmağa koşan babalar, 
idi. infilak vukua geldiği sı· ellerinden gelecek yardımı 
rada bunlar, son derslerinden yapmağa gelenler, meraklarım 
çıkmak üzere idiler. tatmin için yola çıkanlar 

Tehlikenin yaklaştığına da- vardı. 
ir hiçbir haber vermeğe im· Ölü yığınları arasında kendi 
kan olmamış, beş mil uzak- çocuklarını aramak için dola
tan duyulan bir tarrakan son· §&n zavallı babaların sinirli 
ra koca bina çöküvermiştir. ve muztarip haykırışlarını duy· 
Döşemeler yukarı fırlamış, madığınız için bahtiyarsınız . 

dıvarlar düşmüş, bundan son· 

ra da çatı, oldutu gibi çök· 
müştür. 

Binanın bu kısmında bu
lunanlardan hiçbirisi kaçama
mıştı. Bu infilak neticesinde 
parçalanıp havaya fırlamıyan
lar, bundan sonra her tarafı 
bürüyen alevler içinde tutuşup 
yanmışlardır. 

Bütün civar kasabalardan has

ta otomobilleri gelmekte ve 

ölüleri Morga götürmekte idi

ler. Sade Henderson' dan 100 
çocukla 4 öğretmen ölmüştür. 
Henüz infilakın hakiki sebebi 
anlaşılmamıştır. Bunun anla
/ Devamı 4 üncü sahi/ede) 

• 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cesedler, küme halinde mek
tebin bahçesine düşmüştür. 
Çocuklarının başına ne gel
diğini anlamak üzere büyük 
bir telaşla petrol sahalarından 
koşup gelen babalar, fırlayan Cilt ve Tenasül hastalıklar 
direk ve taş parçalarından 
kendilerini koruyabilmek için 
yerde emeklemeğe mecbur 
olmuşlardır. Her yerde panik, 
telaş ve koşuşma !Örülüyordu. 
Hükumet dairelerinde, petrol 
sahasında, şehir dışındaki ev-

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : , 

ldarei hususiye akaratından olup Emrez'de kain 15 dönüm 
tar.a 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her 
gün muhasebei hususiye direktörlüğü varidat kalemine ve pey 
sürmek istiyenlerin 8-4-937 perşembe günü saat 10 da encü-
meni vilayete müracaatları ilin olunur. 883 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 
Satılık ev: 
Kasabalı Halil ağa vakfından Kınmlı sokağında 200 lira 

muhammenli evin mülkiyeti peşin para mukabilinde açık ar
tırma ile satılığa çıkarılmıştır. ihalesi 29-3-937 pazartesi günü 
saat 15 dedir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaat· 
ları. 10 15 20 29 696 

Blümel - Blum kabinesinde, Bay Blum'un kalemi mah· 
· sus müdürüdü, Son Klişi müsademasinde yaralanmıştır. 

Paris'te 1893 te doian bay Blümel hukuk fakültesinde tah· 
sil görmüş ve maruf içtimaiyatçı Drükkaym ile Bergson'un en 
yakın ve parlak talebesinden olmuştur. Genç yaşlarındanberi 
sosyalist olan Blümen ayni zamanda muktedir bir gazetecidir. 

Bay Blum'un siyasi hayatında daima yanında bulunmuş ve 
bütün mesaisine iştirak etmiştir. 

Növil Çemherltign - Jojef Çemberlay'ın ikinci oğlu ve 
geçenlerde ölen Üsten Çemberlayın kardeşidir. Növil Çem· 
berlay Gemriç üniversitesinde tahsil görmüştür, 1911 de ev
lenmiş ve halen bir kızı vardır. 1915 te siyasi hayata girmiş 
biraz sonra Bemingam şarbayı olmuştur. Bir müddet sonra 
da parlamentoya seçifmiş ve her intihapta kazanmıştır. Ve 
daima muhafazakarlar arasında yer almıştır. 1922 den 1923 
senesine kadar posta bakanlığı yapmıştır. 

Bir müddet umumi sıhhat bakanı olmuş ve 1923-1924 se
nesinde maliye lordluğu yapmış 1931 de mumanaat sınıfına 
geçmiştir. Milli ittihat kabinesinde de adliye ve maliye ba· 
kanlığı vnzifelerini görmüştür. 

---------------------Kont Şambron-1815 senesi Şubatının onuncu günü doğan 
Şarl Şambron, Fransa'nın eski bir hanedanına ve aynı za· 
manda maruf La Fayet ailesine mensuptur. Hukuk tahsilini 
bitirdiği zaman ve 1901 de siyasete intisap etmiş, bir müddet 
Vatikenda Fransa'yı temsil etmiş, Berlin sefarethanesinde bu
lunmus ve 1903 te Vaşington sefarethanesine üçüncü kitip 
tayin edilmiştir. Biraz sonra Sen Petrespurg sefarethanesi 
başkatibi olarak 1912 den 1917 ye ·Çarhğın sukutuna- kadar 
bu vazifede dört sefirin başkatibliğini yapmıştır. 

Bundan sonra bir müddet Vaşington, Atina, Viyana, Ankara 
sefirliğinden sonra 1933 te Roma sefaretine geçmiştir. 

Kont Şambron bundan birkaç ay evvel tahdidisin kanunu 
mucibince tekaüde sevedilmiştir. 

Kraliçe Mari - Şim 'iki Romanya krahnın valdesi olan 1 
bu kraliçe, 1875 de lngiltere'de doğmuş ve Edimburg Dukası 
ve lngiltere kraliçesi Viktorya'nın oğlu Dük Alferdin kızıdır. 
1893 te Romanya'nın kralı birinci Ferdinand ile evlenmiştir. 
F erdinand o sırada ikinci Karolun veliahdı idi. 

Kraliçe Mari de kain validesi Kraliçe Elizabet ( Karmen 
Silva)yı edebiyat ile iştigal eder. Bir çok roman ve bikiyele· 
ri, seyahat hatıraları ve makaleleri vardır. Eserleri arasında 
(lıdarım) (Nur hırsızları) (Köyüm) maruftur. 

Jozel Motta - Geçenlerde y~niden lsviçre cümbur reisi 
seçilen Motta, 1871 de doğmuş ve hukuk tahsil etmiştir. 
1899 da meb'us secilmiş ve muktedir bir zahittir. 1915 de 

en güç bir zamanda lsviçre cumhur reisi seçilmiş ve memle

ketinin menafiini, bilhassa umumi bita"aflığı mükemmel suret

te müdafaa ve muhafaza edebilmiştir. Bu tarihten itibaren 
kaybetmemişt~r. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
694 

695 

697 
699 

Lira K. 
Karantina Yıldız tepe nazmiye sokak 29 kapu 61 50 
ve nazmiye sokağından 1 No. alan 153,15 met-
re rasa. 

Karataş Halil Rifat paşa c. No/293 kapu 70 35 00 
metre arsa. 
Karantina mısırlı c. 313 eski 193 tajlı 132,75 arsa 53 10 
Burnava kıvrak ve çiçek sakaktan cebhe alan 229 00 
18/2, 18/3 gül sokaktan 13/1,13/2 tajh 916,30 
metre arsa. 

700 Burnava eski lstanbullu yeni lzmirli s. No.4eı· S2 2S 
ki 8 taj 17 3,50 metre arsa. 

701 Bumava eski lstanbullu yeni lzmirli 4 eski 4-6 54 68 
taj No.lu 182,25 metre arsa. 

702 Burnava eski dede yeni kıvrak sokatı No. 18 12S 31 
taj 501,22 M. arsa. 

703 Bumava han ardı sokatı 33 eski 31 yeni 28/1 22 SO 
tajlı 55 metre arsa. 

704 Burnava eski dede yeni kıvrak s. 118/1 taj 16S 73 
808,40 M. arsa. 

705 Birinci tepecik bahçe s. 18 eski 20 taj No.lu 400 00 
dükkan. Nakıtla. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetler hizalarında nakit ile ya
ıılı olanlardan gayrisinin bedeli ikinci tertip tasfiye vesikatı 
ile ödenmek üzere 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. 
ihalesi 8/4/937 perşembe günü saat 15 dedir. Ahcılann Milli 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 856 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
160 Topallı Kireçlikaya S. No. 303 eski 307 yeni 

numaralı Ev. 
161 3 üncü Karataş Sultaniye Mülizim Mebmed 

çıkmazı 12/:4 No. lı Ev. 

Lira 
10 

12 

162 Tepecik Altay S. 21 No. lı dükkan. 16 
163 Karaosman oglu hanı içinde 26/15 No. lı mağaza 84 
164 Oruçreis Kirpi S. 23 eski 17 taj · No. 1ı Ev. 60 
165 Alsancak bahçeler S. No. 5 dükkan. 24 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlan 15 gün müddeti• 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 8 141 937 perşembe günü ,,,,. 
15 tedir. Alıcılann Milli Emlak Müdürlüpne mürac.atlan. 
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Bombay ekspr~si sür'ate 

ilerliyor. Lokomotif, cins bir 
hayvan gibir alabildiğine ko· 
şuyor. Üçüncü mevkiden bir 
karaltı, demir yoluna düştü. 
Tekerlekler homurdanarak bu 
karaltının üzerinden geçtiler. 
Kısık bir sesi Karaltı ikiye 
bölünüyor; lokomotif hala ko. 
şuyor. 

• 
* * İkiye bölünen karaltı, keşf· 

ettiği seromla insanlara may
munlaştıracağını ve böylece 
onların maymundan geldiğini 
ispat edeceğini ileri süren Dr. 
Filip'tir. Onu pençereden aşağı 
atan da muavini Süzi! Bu se· 
rom şimdi Süzi'nin elindedir. 
Onunla, evrensel bir şöhret 
elde edeceğinden emin .. 

Ertesi gün, Dr. Filip'in ce
sedi bulundu. Onu muavininin 
öldürdüğü kimin aklına gelir?. 
Neticede, birkaç masum içeri 
tıkıldı. 

* * * Süzi, yapacağı işi önceden 
kararlaştırdığı için, yeğeni Janı 
da beraberinde Hindistana ge
tirmişti. Tecrübeyi onun üze
rinde yapacakta. Yani seromu 
ona aşılıyacak, maymunlaştı
racaktı, zavallıyı .. 
Bombay'ın birkaç kilometre 

lzmir birinci icra memur· 
luğundan: 

Ali oğlu Süleymanın Muaz· 

zeze ilamla olan borcundan 
dolayı haczedilip satılmasına 
karar verilen ve vaziyet zabıt 
varakasına nazaran bodrum 
katında bir oda ve badehu 
merdivenle orta kata çıkıldıkta 
caddeye doğru bir oda ve 
tekrar merdiveni.. çıkıldıkta 
gene caddeye doğru bir oda 
ve heladan ibaret ve en üst 

katta bir taraçası mevcud olan 

ve t~mamına 1200 lira kıymet 
takdır olunan Güzelyurt ma· 
ha ilesine ait tapu ku .. t .. v •• .. 

1 
ugunun 

2 no. lu sayfasında müseccel 
ve hacı Süleyman sokağında 
28 kapı ve 22 taj sayılı ve 
198 ada 12 parselini teşkil 
eden 26 metre terbiinde bir 
evin birinci artırması 30-4-937 
tarihine müsadif cuma günü 
S•at ondan onbire kadar dai· 
rede yapılacak ve bu artırma
da sürülen peyler takdir olunan 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırmanın onbeş 
gün daha uzatılmış olacağı ve 
bu takdirde ikinci artırması 
}5.5.937 tarihine müsadif cu
martesi günü saat ondan on· 
bire kadar gene dairede ya· 
~ılacak ve en çok artırana 
~hale edilecektir. Müzayedtye 
ıştirak için % 7,5 teminat ak
çesi verilmesi lazımdır. Artır

~ W. F. H. Van rekası Limited 
ötesinde bulunan küçük bir Der Zee Türk A. Şı·rketı·nı·n 
köye yerleştiler. Etraf batak- Vapur acentaSI 
lıktı. Süzi'nin yeğeni burada & Co Halkapınar k f b •k sıtmaya tutuldu. Sü7.i bunu f·r- • Birinci Kordon Rees binası Umaş 8 n 851 
sat bilerek, ona sıtmanın önü· .)EUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES LTD. 
nü almak için birkaç enjf'k Hamburg çıkardığı kumaşlar: 

"LESBIAN" vapuru 19 mart· 
siyon yapacağını söyledi. Dr. " ANGORA " vapurn 29 s v ı 

ta LONDRA, HULL ve AN- ag am 
Filip'in insana maymunlaştıra- Marta doğru bekleniyor. ROT. 
cağını iddia ettiği seromlardan TERDAM, HAMBURG ve VERS'ten gelip yük çıkara- z -f 

BREMEN limanlarına yu"k cak ve ayni zamanda LON- arı birincisini aşıladı. Birkaç gün 
sonra sıtma ilacı maskesi al- alacaktır. ORA ve HULL için yük ala- v d 

caktır. e ucuz u tında ikinci seromu akıttı. Bu AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSH "GRODNO" vapuru 8 ni· suretle höcreler sertleşmiş, iP Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

CORPORATION sanda LONDRA, HULL ve s 
üçüncü ve son enjeksiyona ha- abş Yerlerı· "EXAMELIA" vapuru 30 ANVERS'ten gelip yük çıka· • 
zırlanmıştı . M b 

artta ekleniyor. NEVYORK racak ve ayni zamanda LON- B • • • v J d 186 J ~AR 
Aradan bir hafta geçince, için yük kabul eder. ORA, HULL için yük ala· ırıncı n.oraon a numaraaa ~ 

zavallı genç adam bu iğneyi caktır. H Al/ T. A. ~. 
PiRE AKTARMASI SE.YRI ~ 

de yedi. Fakat, ilaç kanına SEFERLER "OPORTO" vapuru Jima· 
karış1r karışmaz birden değiş· "EXCALIBUR" vapuru 9 nımızda olup LIVERPOOL-ve 
ti. Gözleri açıldı .. , Büyüdü! Nisanda BOSTON ve! NEV- SWENSEA'dan yükünü tah· 
Sinirleri şiddetle tekallüs etti. YORK için PiRE' den hareket liye ediyor. Ayni zamanda 
Yerinde duramıyordu. Vahşi edecektir. 

Seyahat müddeti: LIVERPOOL ve GLASKOV 
çığlıklar çıkararak ansızın Sü- için yük alacaktır. PIRE-BOSTON 16 gün 
.zinin üzerine atıldı. Az za· PIRE-NEVYORK 18 gün "FLAMINIAN,. vapuru 5 ni· 
manda kara kıllarla kaplanan sanda LIVERPOOL ve SVEN-

SERVICE MARlTIME 
ellerinin iri parmakları boğa· ROUMAIN SEA' dan gelip yük çıkaracak 
zın etrafında birleşti. Sıktı. BUCAREST ve ayni zamanda LIVERPOOL 

Sıktı.. "DUROSTOR" vapuru 3 Ni- ve GLASGOV için yük ala-
Süzi, boğuk hırıltılarla ye- sana doğru bekleniyor. KÖS- caktır. 

re yıkıldı. Etraftan yetişen TENCE, SULINA, GALA TZ THE GENERAL STEAM NA-

birkaç Hintli Jan'ı zaptede- ve GALATZ aktarması TUNA VIGATION Co. LTD. 
mediler. Maymunla san adam, .imanlara için yük alacaktır. "AD JUTANT" vapuru ni-

ormanın derinliklerine karışa- JOHNSTON WARREN LINES san nihayetinde gelip LON-
rak kayboldu. L TD ~ LIVERPOOL ORA için yük alacaktır. 

Besim Akımsar "DROMORE" vapuru 11 Tarih ve navlunlardaki deği· 
Nisanda bekleniyor. LIVER- şikliklerden mes'uliyet kabul 

POOL ANVERS ve limanla· Fratelli Sperco 
vapur acentası 

Mimar Kemalettin 
lKANDEMIR Oğlu 

' . 

caddesinde F AHR 

. • !f • t ~ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067. 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ROYAL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

"BACCHUS,. vapuru el
yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

rından yükDçıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB
RAIL' e limanlara için yük 
kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçiof lu hanı karşısında 

"HERCULES" vapuru 21 
Martta BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanlara için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

"AASNE" motörü 29 Mart-

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER

DAM, HAMBURG ve SKAN-

DINA VY A limanlarına yükli
yecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,. vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR
S iL YA limanları için yük 
alacaktır. 

"BOSPHHRUS" motörü 19 
Nisanda bekleniyor, ayni gün 

DIEBPE ve ~NORVEÇ liman· 
larına hareket edecektir. 

"SARDINY A" motörü 22 
Mayısta bekleniyor. PiRE, IS· 
KENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük ha
reket edecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 • 

Mücellit 
Ali RIZA 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunur 1 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .• 

ma şartnamesi 2-4-937 tnrihin· 
den itibaren 93719249 sayılı 
dosyada görülebilir. ipotek 
sahibi alacaklalarla irtifak hakkı 
3ahiplerinin ve diğer alaka· 
darların gayri menkul üzerin· 
deki haklarını hususile faiz ve 1 
masrafa dair olan iddialarını 
~~rakı müsbitelerile yirmi gün 
ıçınde dairemize bildirmeleri 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/422112663 

Doktor 
Ali Agah 

1 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• -DOKTQR-
lsmail Ziya Tregull 

Memleket hastanesi Asa-

1 biye fl6 Ruhige mü
tehassısı 

Muayenehane ikinci bey
ler sokak. 

.. 
KUrUf :~ . ~ksi halde hakları tapu 

ıcılıle sabit olmadıkça satış 
~edelinin paylaşmasından ha;ç kalacakları ilan olunur. 

Çocuk Hastahkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

................... -... ..... 1 

Telefon No. 3990 
Pazardan maada hergün 

öğleden sonra hasta kabul 
eder. 

;~ / 
f,; / 

/ ' . 

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



Sahife 4 29 Mart 1/37 

Ali paşa ve kira Frosini 
....... ~ 

Y anya gölünün kanlı f acıası 

Hükumetimizle Fransa arasında yakında iktisadi 
ve mali müzakerelere başlanacakmış 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci l<.ısım: Kasırga 

- 89-

Frosini, Tahir'in ayaklarına k . ---------------- -........---.... . 
/talya Hariciye Nazırı Kont Ciyanonun Ankaraya yapacağı se- panarak; '' işte, ölmeğe hazır 

kara bahtlı geldi ,, dedi yahat Paris siyasal mahafilinde ehemmiyetle karşılanmaktadır 
Baş papas Frosini'nin ya

nına girdiği zaman, papaslara 
mahsus bir tavurla: 

di. Ben, kara bahtlı, uğurs u 

Frosini'yinı. Beni artık serbest 
bırak, kendimi göle atayım · 
Belki günahlarımı Y anya gö· 

Paris 29 (Radyo)- Türkiye ile Fransa arasında yakında iktisadi ve mali bazı müzakertlere başlanacaktır. Buradan Ankaraya 
gidecek olan hey'et, bay Lemberyak'ın başkanlığında bulunacaktır. 

Paris 29 (Radyo)- ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano'nun yakında An karaya yapacağı seyahat, Paris siyasal mahafilinde 
ehemmiyetle karşılanmaktadır . 

1 ......... *1--------- - Kızım günahın çok bü
yüktür, nikahlı kocanın huku
kunu ayaklar altına aldm, ço
cuklarına fena bir nam verdin, 
günahların en büyüğü hem de 
bir din düşmanın bir Türkle 
işledin, dedi, 

lünü suları yıkayabilir. Yahud 

hemen şimdi beni sen göle 
at.. Tahir; ben günahkarım. 

vnkıa günahlarım benim şah· 
Sofyada belediye inti- Hindistan'da vaziyet 

habatına başlandı 
' ---------

Zabıta 17 kişiyi tevkif etti. Mu· 
halifler harekete geçtiler 

Belgrad 29 (Radyo)- Dün tadırlar. 

Sofya' da belediye jntihabatına Zabıta, şüpheli eşhas neza· 
başlanmıştır. Gece yarısından ret altında bulundurmaktadır. 

beri hummalı bir propaganda 
Bu sabah Sofya' da gizli bir 
matbaa keşfedilmiş ve basıla-

faaliyeti hüküm sürmekte idi. rak birçok beyannameler ele 
Sokaklar beyannamelerle dol- geçirilmiştir. 17 kişi tevkif edil 
muştur. Mülga siyasi fırkalar miştir. Bütün Bulgaristan halkı 
mensubini, hükumet namzetleri Sofya intihabatının neticesini 

aleyhinde propaganda yapmak- sabırsızlıkla beklemektedir. 
-~~-~----...... ···~·--.. --~-------

Glaskov'da 
Maden amelesi grev 

ilan etti 
Londra 29 (Radyo) - Glas

kovda 4 bin maden amelesi 
grev ilan etmiş ve gündelik
lerinin fazlalaştırılması 1çm 
lazımgelen yerlere baş vur
muştur. 

Reksistler 
Faaliyete geçtiler 
Brüksel 29 (Radyo) -Rek

ıiıtler, gelecek hafta başlıya· 
cak olan intihabat için hum
mali faaliyetlere başlamışlardır. 
Reksistler, iktidar mevkiine 
reldikleri taktirde Belçika'yı 
komünistlikten kurtaracaklarını 
vaadediyorlar. 

Kış geri geliyor 
Paris'te havalar bir

denbire soğdu 
Paris, 29 (Radyo) - Pa

ris'te dündenberi şiddetli bir 

.so,2uk hüküm sürmektedir. 

Hararet derecesi, bazı yerler· 

de tahtelsıfırdır. 

••• 
Nev London'daki 
korku ne f acıanın 

' tafsilatı 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
şılması için de birkaç gün ge
çeceldır. 

ilk gelen· 

halinde 

Kaza mahailine 

len ölüleri ve yığın 

ölmek üzere bulunanları gö

rerek kendilerini kaybetmiş· 

lerdir. 
Yardım teşkilatı daha ye

tişmeden alevler bütün bina
ları bürünmüş bulunuyordu. 

Yollarda gidip gelmeyi tan
zim ile mükellef olan polis 
memuru B.M. Frazier demiş

tir ki: 
- Üç tane radyo arabası 

kullanmak ıuretile yollardaki 

ancak yarım saatte dağıtabil· 
dik. 

Bu aunıUe baıta yardım 

Hükômetimiz 
Montrö'de Mısır'a 
muzaheret edecek 

Kahire, 29 (Radyo) - Ka
pitülaşyonlarm biran evvel 
kaldırılması için Türkiye tara
fından Montrö konferansında 
teklifte bulunulacaktır. 

--••t-e· ... ·-----
Milli küme 
maçları 

-Başıatafı 1 inri slJhifede
bir gol kaçırdı. Bir: firikikten 
de istifade edemiyen Beşik· 
taşlılar, otuz altıncı dakika 

da beraberlik sayılarını yap· 

tılar ve devre 1-1 berabere 
bitti. 

ikinci devrede Beşiktaşlılar 
çok sert oynadılar. Bir ara

lık hakem sağiçlerini "oyundan 
çıkarmak mecburiyetinde kaldı. 

Her iki tarafın çalışmaları 
semere vermiyordu. Son daki 
kalarda Beşiktaş kalesini sıkış· 
tıran Doğansporlular, açıkla· 

rının bozuk oynamasından gol 
çıkaramadılar ve maç beraber
likle neticelendi. 

Beşiktaş takımı, bugii ıı ls
tanbula dönecektir. 

Dün, Demirsporla bir maç 
yapan Yamanlarspor takımı, 
6- 1 galip gelmiştir. 

Fener galip 
Ankara 29 (Hususi) -Dün 

Gençlerbirliği ile karşılaşan 
F enerbahçe, güzel bir oyun· 
dan sonra 2-1 galip geldi. 
Maçı, lzmirli Üçoktan Mustafa 
idare etti. 

otomobilleri buraya müthiş 
bir süratle gelebildiler ve 
haykıran yarı ölü çocukları 
taşıyarak döndüler. 

Baptist hastanesinde bütün 
yataklar dolmuş ve zavallıları 
kuı tarmak için elden gelen 
her şey yapıımıştır. Kazaya 
uğrıyan lardan hastane ye alı
nanlar, fena halde yandıkları 
ve kavruldukları için kurtul
malarına pekaz ihtimal vardır. 
Bu kurbanların yaşları on ile 
onyedi araıındıdır.,, 

Milli Hind partisi, lngilizlerle 
uzlaşmak istemiyor 

Londra 29 (Radyo) - Hindistan gelen son haberlere göre, 
Bom bay' da çıkan ihtHaf gittikçe büyümektedir. lntihabatta ek· 
seriyeti kazanan milli Hin partisi, lngilizlerle uzlaşmaktan ih
tiraz etmektedir. 

----- -------··" ..... -···~·--..... -----:-----
Dört senelik plan -· Arazi sahipleri, icabında çiftliklerini der 

hal hükumete teslim ile mükellef tirler 
Berfin 29 (Radyo) - Dört senelik plana göre, Almanyanın 

hariçten muhtaç olduğu iptidai maddelerin tedarikinde müsa
maha göstererek Ziraat \'e çiftlik sahipleri, çiftlik ve arazile
rini derhal hükumete teslim etmekle mükelleftirler. -·-

Frosini, yüzüne çarpılan ku
surları önünde başını eidi, 
ağlıyarak: 

- Evet Despotum, günah
!arım çok büyüktür, dedi. 

Günah çıkardıi'ını sanan 
Despot ta: 

- Allah büyüktür günah· 
lanm af eder dedi. 

• .... 
Kapıdan dışarı da Tahir 

adamlariyle beklemekte idi. 

Despotun içerideki telkinine 

müdahalede bulunur görünme· 

mek istiyordu. Fakat bunlar, 

için, için de gülüyordu. Ta-

hirin, Hristos veya Meryeme 

değil. Muhammed veya Fatı

mayada inandığı yoktu. Onun 

sıma, 

rinle 

kat 

ailemedir; seninle, vezi· 

alakası yoktur. Fa· 

ben artık yaşamak 

istemiyor. Yalnız, benİJJl 

ıçın zindana doldurulmuş 

olan masum kadınlarırı 

ölümü beni çok muztarıp ,.. ede· 

cektir. Beni öldür, 

şekilde öldür artık! 

istediğin 

Tahir, bu sözlere karşı hiç 
bir şey söylemedi; Frosinİ 
sözüne devam etti: 

- Günahlarım çok büyük· 
tür. Fakat yer yüzünde çekti· 

ğim ıztırap ve azap bu gü· 

nahlara karşı kafi bir hayır 

teşkil etmiştir .. Ruhumda bü· 
yük bir pişmanlık vardır. Ta· 
hir senden son olarak ricB 

_ tanıdığı sadece menfaat ve 
ederim, beni biran evvel göle 
at.1 

Kudüs 28 (A.A) - Fransız vapurlarınm 'Yafaya uğrama- Ali paşa idi. 
yıp Hayfaya gitmelerine Fransız vapur kumpanyalarından Despot çıkıp gittikten sonrn, 

Tahir bu defa, mülayim bir 
tavur takındı: 

verilen karar üzerine müftülük bu karar, geri alınmadığı tak- zındanda müthiş facia başladı, 
tirde Ömer camiinin Fransız ziyaretçilere kapalı hulundurul- zaten bu ruhani telkin, on 

Frosini, arz üzerinde büyük 
ve küçük ne arzu edersen şıJ 
anda olabilir; sadece Vezirirı 
arzularını kabul et; yeteri Ye· 
rin bu akrep ve çıyan dolLI 
karanlık zından değil, Veziriıt 
sarayı, sarayın (n yükse me~· 
kii olacaktır. Frosini, çocuk· 
luk etme; başına konan bu 
devlet kuşundan istifade et. 

masını kararlaştırmıştır. yedi kadının son saatlarının 
----·---••tı..,._..••••>-4•~•---41••------- 1 geldiğine bir delil demekti. 

B. Şuşning'in /spanya'daki dahili Ve bu zanda çabuk tahakkuk 
h etti, Ali paşanın celladlarının 

bir makalesi arp ayrı olan Tahirin mah ' um 
-lla~tarafı ·birinci Jalıif Pdı•- kadınları birer, birer davet 

Avusturya bir taraf
lı olarak hareket 

etmiyecek 
İstanbul 29 (Hususi)-Viya

na' dan bildirildiğine ... göre, 
Avusturya Başvekili Şuşning 
paskalyalar münasebetile neşr
ettiği bir makalede diyorki: 
Eğer Avusturya hurriyet ve 
istiklalini kıskançlıkla koruya-
bilirse kendisine düşen vazi· 
feyi yapabilecektir. Avusturya 
ötedenberi beynelmilel ahit
namelere sadık kalan bir 
devlet olmuştur ve bundan 
böylede öyle kalacaktır. Avus· 
turya aynı zamanda kendisi 
için infiradin veya bir taraflı 
hareketin mümkün olmadığı
nı da müdriktir. 

---· ... ·---
Suriye mektubu 

Ba$tarufı 1 inci 'alıifede 
si ile bu hal arasında bir 
münaseb'!t aranmaktadır.Mey
danı Ekbezde Türklerle Er-
meniler arasında bir çarpış
ma olduğu ve yüzden fazla 
Türklerin reisi yaralı düştüğü 
Haleb haberlerinden anlaşıl
maktadır. 

Halep muhabirinin bu ha
diseyi eksik yazdığı ve yanlış 
tefsir ettiği anlaşılmaktadır. 

Suriyede ve Lübnanda yeni 
bulunan petrolün işletme im
tiyazını almak için şirketler 
müracaat etmekte ve müzake
reler yapılmaktadır. 

Berut'tan gelen haberlerde 
yeni kabinenin beyannamesi 
Lübnan parlamentosuna ver· 
diii ve ittifalcla itimad reyı 
aldıtı yazılmaktadır. 

Belgrad, 29 (Radyo) - Is- ederek öldüreceği anlaşıldı. 
panya işlerine karışılmaması Tahir ilk olarak Frosini'yi 
hakkında Fransa ile~lngiltere çağırdı. Frosini büyük bir me
arasmda tam bir anlaşma ha- tanetle celladın yanına girdi ve yılan sarılmış gibi yerinderı 

Dedi. Frosini vücuduna bit 

hemen ayaklarına kapanarak: dehşetle fırladı. 
sıl olmuştur. Son gelen ha- _ İşte, hazırım Tahir! De· (Arkası •ar J 
berlere göre, ftalya'da lngiliz ·-----------------------""' Ege Mmtakası 
Fransız anlaşmasını kabul et-

miştir. Bağcılarına ilin 
Paris 29 (Radyo) - Havas 

ajansİnın ;e-;-diği son- hab~rl~re 
göre, Cumhuriyetcilerin, muh

telif cephelerde açtıkları taar

ruz hareketleri, ihtilalcilerin 

mukabil taarruziyle akim kal

mıştır. Harp sahası olan cep· 

heler civarındaki kasabalar 
harap olmuştur. 

Aviladan gelen haberler, 

yakında her iki tarafın büyük 

muharebelere başlıyaeaklarını 
bildirmektedir. 

Barselon 29 (Radyo) -Va

lans' dan gelen haberlere göre, 

Cumhuriyetçiler kabinesinde 

yeni bazı tadilat olacaktır. 
Londra 29 (Radyo) - Siya

sal mehafil, yirmi dört saatten 
beri umumi vaziyetin saJih 
bulduğu kanaatindedir. 

ltalya ile Yugoslavya ara· 
sında akdolunan muahede, 
Londra' da iyi tesirler uvan· 
dırmıştır. 

Paris 29 (Radyo) - Süber 
adındaki Fransız harp gemisi 
San parel adındaki Fransız 
vapurunda bulduğu 25 gönül
lüyü yakalamış ve Porvandr 
limanına ırötürerek mahalli 
zabıtaya teılim etmittir. 

Bu 9erıe kük.ürt acenıalıklan kaldınlmı§tır. 

İzmir hariç olmak üzere a~ağıda gö!llerilen mıntakalarua kilkürt ••· 
tı~ı ziraat bankaları oubc ve eandıllarınca lıiznlarınua yazılı puakend' 
f iatlerile yapılacaktır. 

fzroire ha~lı olan Karşıyaka, Burııava, BuC11, Seycliköy, Torbalı, Ilı"'' 
Bo:r.yaka, Balçol"a, Yenik.ate tıman bağcıları ibtiyaçlan olan kfikürtlerill 
bedelini ıirketin (fzmirdc kapalı yemiı ~ar~uı No. 41) motemedligioe 
tediye ederek kükürtlerini Daragaçda taı iskeledeki ardiyede teaelJüıll 
edeceklerdir. 

İkinı~i eller kaldırılmıt olduğundan bağcı olmıyanlara kükürt •t• 
ri 1 mi yece k. tir. 

Satı~ 
Mıntakaın 

fzmir 
Kimler tarafından satılacağı 

Keçiborlu kükürtleriT. A. Ş. 

İzmir matemedliği kapalı 
Yemiı çarcıeı No. •ı 

Menemen Ziraat bankası 
Manisa .. " 
Turgudlu 

" " Salihli 
" .. 

Alaot!hir 
" " Akbiııar 
" " 

Kırkağaç 
" " Soma 

" Bılıkeıir 
" " Bergama ,, 

" Kemalpaoa .. ., 
Urla 

" .. 
Seferihisar 

" " 

Perakende eatıo f iatİ 
beher torba içio 

330 kurut 
340 " 
340 
345 
350 
350 
350 
350 
350 
360 
360 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

350 " 
350 " 
355 •• 

Ceıme ,, ,, 355 ,, 
Ôdemio .. ., 355 ,, 
Tire ,, ., 355 ,, 
K uoadHı ,, ., 3 60 
Kükürtlerimiz koroun rnübiirlü (50) oer .kiloluk torbalarda ı~~ıhl' 

ı;ıkanlmıştır. Beynelmilel eöhreti haiz Londrada (Daniel Gnf f tb) J111ı0" 
ratovannda yaptırılan tahlilde Jı.ükürtlerimizin, yüzde 99,51 eııfiyrtıe 
olduğu anlaoılmıotır. 

Külı.:ürtlerimiz bağcılık için eon derece faideli lıııesalan haiz nı1111 ' 
ınaddrlerden tamamile ari .-e en yıiksı-k r.crıebi kükürtlerine muadiJtl•'· 

üÇIBURLU KÜKÜRTLERl rfiP 
ANONlJI ŞlBUTI 


