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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

lJLlJSAL e Mısır kralı 
Cenevre' de bulunan Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 

Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilanat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
"""8~ığı yer: (ANADOLU) Matbaası ,v lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Faruk uluslar 
sarayını gezmiştir. 

~-----------------------------------------------------------------------------Telefon: 2776 - Salı - 30 Mart 1937 --------------------------~-----------~---------~~--~-----------------------------------------------~--------------~ ----------------------------F-i_at_i~(-10_0~)-P_a_r_a..-ıt:ı Yıl : 4 - No : 961 

·caz l(ralı lhnissuud Bağdad'da 
~~ssolini,ls~anya~y~a~a~sk~e~r~Fe~v~~~aı~ad~e~ı~~g~-i~li~ilihlan~a 
göndermekten vazgeçti 20 m~~~~;. miı.SI nasll karşlland 

--------~· ··~-..---------

Asilere mensup harp gemi eri, Sposta vapuru-
nu evkif ettiler. iki vapuru da batırdılar 

f Cumhuriyetçi kıtaat ileri harekata devam ediyor.' 
Milisler Kaza Vayentiyi ristirdad ettiler 

Milislere aid iki posta vapuru 
da batlrılmıştır. 

Paris 30 (Radyo) - Madrit 

müdafaa komitesinin neşrettiği 
bir tebliğe göre, Cumhuriyetçi 
kıtaat, bütün cephelerde mu· 
zafferane ileri hareketlerine 
devam etmektedir. 

Jarama cephesinde cereyan 
eden şiddetli muharebe asile
rin ric'ati ile neticel enmiş ve 
Kaza Vayente Cumhuriyetçiler 
tarafıııdan ele geçirilmiştir. 

Bay Bek 
Kan'da soyuldu 

lstanbuı,=.30 (:Hususi ) - ' Cpanyayalgitmek istiyen lngiliz 
Paris'ten gelen en son haber· papaslarından bir ~kafileye 
lere göre, ltalya hükumeti mezuniyet vermediğinden, bu 
ispanyaya yeniden asker gön- papaslar Fransa yolile Mad· 
dermemeğe kat'i olarak karar ride gitmeğe karar vermişlcr-
vermiş ve bu kararını Londra · dir. Londra hariciye nezareti, 
ya bildirmiştir. neşrettiği bir tebliğde, bu pa· 

Fransanm, İspanya hududu· pasların uğrıyacakları akıbet-
na iki kıta asker tahşid etti· ten hükumetin mesuliyet kabul 
ği haberi henüz teeyyüd etme· ~tmiyeceğini bildirmiştir. 

miştir. Bayon, 30 (Radyo) - Ihti· 
Londra, 30 (Radyo) - in· lalcilere mensup harp gemileri, 

giltere hariciye nezareti, Is· 
----=-------ı yolda bulabildikleri beş posta 

Bay Zeki Ankara' ya vapurunu yakalamışlar ve 

gidiyor kendi limanlarına götürmüş-

Bir müddettenberi lzmirde 
bulynmakta olan lktisad veka· 
leti müfettişlerinden Bay Zeki 
İzmirdeki işlerini ikmal etmiş 
bulunduğundan yarın Anka· 
ta'ya iİdecektir. 

Mısır Krah 
Cemiyeti akvam 
sarayını gezdi 

Kral Faruk 
Cenevre 30 (Radyo) - Mısır 

Kralı Faruk, dün Uluslar sos
Yctesi sarayını ziyaret etmiş 
~c genel sekreter bay Aveno-
un delaletile bütün büroları 

lerdir. 
Verilen işarete itaat elmiyen 

Grev 
Londra 30 (Radyo)- Glas 

kovdaki grev: gittikçe büyü· 
mektedir. 

Kolonel Bek 
Paris, 30 (Radyo)- Kan' da 

bulunmakta olan Lehistan Ha· 

riciye Nazın Kolonel Bek'in 
bavulları uydurma anahtarlarla 
açılmış ve içindeki dosyalarla 
diğer evrak çalınmıştır. ------------· ....... ···~·~-------------Bay Ta aresko Bel 

grad'a gidiyor 
~----~-.·----------

Başbakan, Yugoslavya ricali 
ile temaslarda bulunacak 
Bükreş 30 (Radyo) - Romanya başbakanı bay Tataresko 

küçük antant konseyine i ştirak eylemek üzere bugün Belgrada 
müteveccihen hareket edecektir. 

Bay Tataresko, Yugoslavya ricalile mühim temaslarda bu· 
lunacaktır. 

------------·--···~·~-------------
Bay Ruzvelt terki tesli-

hat teklifinde bulunacak --------·-----
inşası mukarrer olan yeni kru-
vazörler bu sebebten geri kaldı 

Nevyork 30 (Radyo) -Nev· 
york Herald gazetesine göre, 
Amerika'nın yapmak istediği 
on kruvazörün inşaatı ieri kal· 

ve bu husustaki tahsisat ta 

nun sebebi, yeni bir terkites· 

lihat programı için Amerika 

Reisicumhuru Bay Ruzvelt tara· 

fından yapılması 

T~k~:, ;;e7R.!;:'ş! 1•. Donanmanın, takviyesi, Türki 
pon. ayan _ mec~i~i, fevk.aıade ye Isveç, Yunanistan ve dı·g"' e 
tahsısat butçesını tasdık et· f 

miştir .. Bu bütçe, yir~i mil.yar devletleri memDUD etmiştir 
275 mılyon yenten ıbarettır. ----··---

Bay Bitler 
Rene gitmiyecektir 

Berlin, .30 (Radyo) - Bay 
Hitler'in; Ren havzasına gide· 
rek Almanların yapmakta ol· 
dukları istihkamları teftiş ede
ceği hakkındaki şayialar tek· 
zip edilmektedir. 

Berlin, 30 (Radyo) - Bay 
Hitler'in emrile; 25 Nisandan 
itibaren tatbik mevkiine gir
mek üzere intişar eden kanun 
mucibince, (Hitler alayı) unva· 
nile yeni bir alay teşekkül 
edecektir. ----......---..:;;... 
Tuna devletleri 

Arasında teş
rikimesai 

Paris 30 (Radyo) - Jurnal 
Dedeba gazetesi, bundan son
ra küçük antant devletlerile 
Tuna misakı devletleri ara
sında tam bir teşrikimesai -
hasıl olacağını ve bunun esas 

kurulduğunu yazıyor ve Yu· 

goslavya - İtalya anlaşmasının 
Tuna' dan ziyade Adiryatiğe 
şamil olduğunu, bunun da Çe· 
koslovakya dış Bakanı Bay 
Milan Hodzanın teşvikile ya
pıldığını ilave ediyor. 

Bay Krofta 
Ne diyor 

Prag, 30 ( Radyo ) - Çe· 
koslovakya hariciye nazırı Bay 
Kamil Krofta, bir nutuk irad 
ederek demiştir ki: 

Bay Kro/ta 
" Çekoslovakya, Çekos-

lovakların vatanıdır ve Çekos
lovaklar birliğinden vücud 
bulmuştur. Buradaki diğer va
tandaşların, her birinin müs
takil birer devleti vardır. On
lar yalnız vatandaştır. IMemle
ket itlerine vukuf ve salibi· 

Yazan: Viston Çorçil 

-

lngiliz harp gemileri 
İngiliz hükumeti harb do· göz önünde tutulunca, lsveç 

nanmasını yeniden inşa etmek dış bakanının sözleri, Britanya 
kararını verdi. Bu projenin hükumetinin almış olduğu si-
teferruatı şu"nlardır: Evvela, \ahlanma tedbirlerinin Avrupa 
her yıl iki ita üç dretnot, on- k1tasındaki sulhçu devletler 
dan sonra, mevcud muharebe tarafından yanlış bir tefsire 
gemilerini modernleştirmek, uğramadığını lngiliz halkına 
üçüncüsü de. kruvazörle.r, des- temin edecek bir mahiyeti 
troyerler, denizaltı gemileri ve haizdir. 
yardımcı gemilerden mürekkep İngiliz hükumetinin vermiı 
geniş bir inşaat programı. olduğu karar, Birleşik Ameri· 

Bu kararların verilmesi, yal· ka hükumetlerinde de fevka· 
nız Avrupa için değil, bütün iade müsait bir şekilde karşı-
cihan için en büyük ehemmiyeti lanmıştır. Her halde cumhur 
haiz bir hadisedir. lngiliz hü
kumetinin bundan evvelki 
silahlanma tedbirlerinin arka· 
sından donanma programı 

etrafında verdiği izahlar, he
men hemen bütün memleket
lerde alkışla karşılandı. Bil· 
hassa, lsveçle Türkiyeyi, Hol· 
landa ile Isviçreyi, Çekoslo
vakya ile Yunanistanı ve 
Milletler Cemiyetinin başında 
bulunan devletlerin hepsini, 
memnun etti. 

Geçen hafta Londra'ya gel
miş lsveç dış bakanı, lngil
tere'nin silahlanma programı 
hakkında çok dikkate değer 
şeyler söyledi. O, bu prog
rama "sulh kalesi" adını verdi. 
İsveç'in dünya harbında bita· 
raf kaldığı, - hatta biz onun 
takındığı pro Alman diye te· 
lakki ediyorduk - gerek kültü
rel, gerekse ekonomik bakım
dan Almanya ile iyi münase
bette bulunamamakta olan 
şimal devletlerine mensup bir 
memleket olduğu ve nihayet 
Mil~etler cemiyetine kartı bea-

Bay Çorçil 
Reisi bay Ruzveltin hükumeti, 
hakkını kullanarak, Amerika 
donanmasını lngiliz donanma
sı kudret ve kuvvetine kadar 
yükseltecektir. Atlantik okya
nosunun karşı tarafında muaz· 
zam bir donanma programının 
tatbikine geçilecektir. İngiliz 
dilini konuşan iki millet, dün· 
yanın bugüne kadar gördükle

k eride barakan 
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--~ıngilizsilahlanma- Yeni übna kabinesi 

Si nastl karştlandı Yeni kab~~y~ Adl'~:;·ve ~al:ye Veka. 

"C·'' • · :~·'; "· )"'r ·' • • ~ , , • ... ı ,li.li- · -.... I' 

Zabıta Romanı: 

. Kadın_;. H~n~r 
"al ve işini tamamla.. Avde· - Düşündüğün rdoğrudur. 
timde senj n~rede göreyim. - Bundan anlıı§ılıyor ki 

• Yar~ım• ve adama ihtiyacın ilk b1tkışta zannolunduğu gibi 
var mı ? intihar etmeyip belki diğer 

- Yardıma ve insana şim• bir şahsın elile katledilmiştir. 
dilik ihtiyacım yok. Şik, beni Meçhul şahıs, fiili katli icra 
timdi ıı;abırsızlıkla beklemek· ettikten sonra semaayı yerine 

t tedir , takmış, müteveffiyeyi de yer· 
- Şik, benim yanı. dadır. den kaldırarak uzun masa 

Oefaatla telefonda sizi aramış üzerinde uzanarak telide sol 
c ve hiçbir cevap alamayınca bileğine bağlamıştır. Ben, bu 

benim yanıma gelmiştir. Ken· hadiseyi ınahzıcinayet eseri 
disine birşey söylemek istiyor· olarak görüyorum. Asla inti-
ınusun ? hara benzemez. 

- Hayır 1 O da Kroserin - ihtimal ki oda açıldık-
naklinde sizinle bulunsun ve tan sonra semaa yerine takıl-
ıonra beni mutlak arasın ve mıştır. 

yanıma gelsin. - Asla, çünkü odayı ken· 
Karter, Kroser'in bugün idam dim bizzat açtım. Samaayı 

olunacağı ve lnis'in dahi ce· şimdi gördüğünüz gibi yerin· 
zayı sezasını bulmuş olduğun- de asılı olduğunu ve siyal 
don sevinirken diğer taraftan elektrikinin de açık olup yer 
da doktorun gelmesini dört altında bulunan umumi ciha-
gözl~ beklıyor ve Minasto ile za bağlı bulunduğunu gözle-
de görüşmeği istiyordu. Bu rimle gördüm. Bunda hiç şüp· 
düşüncelerle meşgul olan Kar- he edilmesin. 
ter'i doktorun gelmesi üzerine - Bütün söyledikleriniz 
dalgınlıktan kurtuldu ve he· sahihtir. Lakin samaayı yeri· 
men doktorun elini kemali ha- ne takan şahıs, nasıl olur da 
raretle sıktıktan sonra: elektrik cereyanına kapılma· 

- Rica ederim doktor, şu mıştır. 
cesedi muayene eder~k sebebi - Çünkü bu yerde buldu-
mevtile ona dair olan tafsilatı ğumuz kauçuk parçasının kul· 
bana söyleyiniz. Çünkü müte
veffiye intihar edeceğini bir 
mektupla bana bildirmiş ol· 
duğundan dolayı hakikaten in
tihr mı etmiş, yoksa bir ya· 
hancı el vasıtasile mi öldürül
müştür. Ben bu muammayı 

çözemedim. 
Şimdi cesedi muayene 

eder, sana lazım geleni söy
lerim azizim Karter, olabilir 
ki muayenei hariciyeden birşey 
anlaşılmaz da ameliyata ihti
yaç hasıl olursa o zaman biraz 
sabretmeniz icap eder. 

Kerter, odayı dolduran ka· 

labalığı dışarı çıkarttı . Dok

tor sükunet içinde cesedi kal

dırıp kanape üzerine uzattılar. 

Evvela canfesten mamul fis

taniyle gömleğini çıkararak 

dikkatle cesedi muayene et

meğe başladılar. Karter serapa 

dikkat kesilerek her tarafı göz 
önünden geçiriyor ve hiçbir 
noktayı kaybetmemek için not 
defterine lazımgelen şeyleri de 
kaydediyordu. Beş dakika ka
dar devam eden muayeneden 
sonra doktor dedi ki: 

- Zavallı kadın elektrik 
cereyanı ile katlolunmuştur. 
Müteveffiye telefonla muha
bere etmek için bir elini tele· 
fonun anahtarına diğer elini 
kula.ğa konulacak alete götür
mes yle elektrik cereyanından 
koruyacak ipekten mamul tel
lerin açıkta bulunması yüzün
den kuvvetli cereyanın cisme 
si~ayeti teşnihatı asabiyeye 
duçar olarak dakikasında vefat 
etmiştir. Avucuna bakınız na
sı) yanmıştır. 

- Doletor müsade buyuru· 
nuz, ben, odaya girdiğimde 
kadının masa üzerinde uzan· 
makta olduğunu işitmeğe mah
sus olan aletin de yerinde 
asılı bulunduğunu ve ancak 
umumi cihaza bağlı olan telin 
s~I e.~inde sarılmış olduğunu 
gordum. Eğer, bu kadın biri
sile konuşmak için telefon 
başında bulunsaydı, tabii mü
teveffiyenin yere yıkılması icap 
ettiti fibi aletin de yerde 
bq)unnıuı lbım ıelirdi . 

!anılması sayesinde aleti yeri

ne takmağa muvaffak olmuş-

tur. Kauçuk esasen yer altın

da bulunan umumi cihazın 

yanına konulmuş olduğundan 

katilin kauçuk parçasını ora

dan aldığına şüphe yoktur. 

Bu ahvale nazaran cinayetin 
asıl faili olan meçhul şahıs, 

teli maharetle umumi cihaz
dan telefona bağlıyarak kadı
nı öldürdüktt-n sonra samaaya 
kauçuk vasıtasile yerine iade 
ile cesedi yerden kaldırmıştır. 
Daha sonra kapıyı açıp çık
tan sonra yanında bulunan diğer 
bir anahtarla kapıyı dışarıdan 
kapadıktan sonra savuşup git
miştir. İşte bu sebeplere bi
naen cinayetin kasten yapıldığı 
anlaşılır. Hülasa hadise bir 
intihar olmayıp meçhul bir el 
vasıtasile icra olunmuş bir 
cinayettir. 

- Doğrusu bu ane kadar 
müddet hayatımda pek çok 

cinayetlere, suikastlara tesadüf 
etmiş ve birçok muayentlerde 
bulun~~samdab~kada-; müt: 
hiş ve zalimane icra edilmiş 

bir vak'ayı ne görmüş ve nede 
işitmişim. Bunun faili ağır bir 
ceza ile emsaline ibret olacak 
derecede cezalandırılmalıdır ki 
umumi efkarda mevcud olan 
heyecan zail olabilsin. 

- Cidden böyledir. Bana 
kalırsa bu zavallı kadıncağız 

diğer birisi tarafından buraya 
getirilerek evvelce hazırlanan 

plan mucibince kadını telefonla 
konuşmağa mecbur etmiştir. 

Mütcveffiye telefona yanaşarak 
aleti eline alır almaz vücuduna 
cereyan sirayet ederek derhal 
ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Bundan maada henüz hakiki 
mahiyetine vakıf! olmadığımız 
diğer bir cinayetin vukuu da 
melhuzdur. O da bu kadının 
hüviyetini isbnt etmekten iba-

. 1 
rettır. 

Bundan başka bu cinayeti 
işliyen meçhul el bundan daha 
feci, daha dehşetli bir cina
yeti irtikap etmek üzere lazım 
gelen tedabire de baş vur· 
muftur. 

Donanmanın, takviyesi, Türki- /etlerini de üzerine alarak Hayreddin 

Ye, lsveç, Yunanistan ve digv er Ahdep teşkil etmiştir 
Berut (Hususi) -Lübnan'da Doktor Eyyüp Sabit ve ar~ 

devletleri memnun etmiştir yeni kabine teşkil edildiğini kadaşları bundan da memnun 
bildirmiştim. olmamışlarsa da mes' ele ka· 

-Baştarafı 1 inci ıahif ede
ne dretnotu ayni zamanda in
şa edecektir. 

Tokyo hükumetinin takın
dığı tavır dolayısiyle, Büyük 
Britanya ile Birleşik Amerika 
hükumetlerinin deniz silahlan· 
masının kantitatif tahdidinden 
kurtulmuş olmaları da iyi bir 
inkişafa çığır açmıştır. Japon
lar, vaktiyle tesbit edilmiş 
olan 5:5:3 nisbetinden mem
nun kalmamışlardı. Halbuki, 
İngiliz dilini konuşan iki de
mokrasinin muazzam yardımcı 
kaynaklara dayanarak tuttuk
ları inşaat temposu karşısında, 
o nisbeti bile şimdi zor mu
hafaza edebileceklerdir. Hatta, 
muhtelif gemilerin top çap
larını ve tonajlarını büyütmüş 
olsalar bile, bununla muva
zeneyi temin edemiyeceklerdir. 

Diğer taraftan, Japonyanın 
sinirlenmesine hiç lüzum yok· 
tur; çünkü, gerek Birleşik 

Amerika hükumetleri gerekse 
Büyük Britanya, modern Ja
ponyanın daima ananevi dost 
ve yardımcısı olmuştur. Eğer 
Tokyoda Milletler Cemiyetine 
tekrar girmek kararı verile
cek olursa, Japonya, bu su
retle Milletler cemiyetinin 
dinçleşmesinden meydana ge
len garanti ve faydaların zev· 
kini tadabilir. 

Almanyaya gelince, lngiliz· 
lerin deniz silahlanma tedbir· 
leri, 19-'5 İngiliz Alman do
nanma anlaşmasının esasların· 
da hithir değişiklik yapma· 
mıştır. O anlaşmanın hüküm· 
lerine göre, Almanyanın, Bri
tanya tonajının yüzde 35 i 
nisbetinde bir donanma ınşa 

etmek hakkı vardır. 
Önümüzdeki yıllarda do

nanmaşını daha geni~ ölçüde 
inşa ttmek için, Britanya harp 
gemileri tonaiının şimdiki fev
kalade yükselişi Almanya'ya 
kafi derecede hareket imkan
ları verecektir. Bundan başka, 
nasyonal sosyalist hükumetinin 
f ngiltere ile yapılmış olan do-

nanma anlaşmasının hükümle-

rine rinyet edeceğini işitmek 
de insanı ayrıca memnun edi
yor. Bizim bildiğimize göre, 
Almanya bu anlaşmaya riayet 

etmemeğe teşebbüs ~ edecek 
olursa, bazı zorluklarla karşı· 
laşmış olacaktır. Çelik kıtlığı 
ve bilhassa silahlanma ile 
ilgili metal fiatlerinin müthiş 
bir surette yükselmesi, muaz
zam bir ölçüde tutulmuş olan 
Alman silahlanmasının bundan 
sonraki merhalelerini aksata
caktır. 

Geriye bir Akdeniz sahası 
kalıyor. lngiliz - ltalyan anlaş
masını ve iki devletin bu de· 
nizden geçen irtibat yollarına 
dokunmamak hususunda kar· 
şıhklı olarak söz vermiş olma
larını evvelce yazdığım maka
lelerde takdirle karşılamıştım. 

- Nedir ?!.. 
- Cani, bu odaya ilk gir

mcğe teşebbüs edecek olanın 
ben olduğumu bildiğinden be
ni de ayni tuzağa düşürmek 

ıçın semaayı ' yerine takmıştır 
· Arka.tı var -

Ancak birçok İtalyan gönüllü- Lübnan- Fransa muahede- panmıştır. 
ferinin lspanya'ya sevk edil- sile Lübnan istiklaline kavuş- Ali komiser yeni kabine aza-
meleri sureti:e karışmazlık an- tuktan sonra ilk teşkil edilen sına bir ziyafet vermiş ve Cu• 
laşmasına riayet edilmemiş ol· kabinenin birlik hükumeti ol· mur reisini de bu ziyafete da· 
duğunu, İngiltere kamoyunun ması iltizam edilmişti. Lübna- vet etmiştir. 
hayretle karşıladığını gizlemek nın eski meclislerindenberi Yeni kabine beyannamesini 
hatalı bir hareket olur . devam eden ikilik birkaç yıl hazırlayıp meclise arzedecektir. 

Mussolininin bu yakınlarda meclisin tatiline sebep oldu- Kabineye yeni girenlerden 
kendini bütün islam aleminin ğundan bu yeni kuruluş dev· biri ga7.eteci Mişel Zegfıur öteki 
hamisi diye ila• etmesi üze- resinin sükun ile geçmesi de Ziraatçı Seyit Hüseyindir. 
rine, biz de, imparatorluğu- isteniyordu. Fakat bugünkü Ahmet Hüseyini çiftliğinde 
muzda 100 milyon insan bu- meclis gene başlıca iki parti meşgul iken seçilmiş ve iyi 
lu'nduğunu ve hükümdımmızın idi ve mukabil parti bükü- karşılanmıştır. 
hüküm sürdüğü yerlerdeki mette kendilerinden de mÜ· Gazetecinin muhalifleri de 
mezhepler arasında, en büyük messil bulunmasını istiyorlardı. uzun müddet mücahedesinden 
sayıyı müslümanların teşkil Uzun dt: likodulardan, mü- ve değerinden bahsetmekte 
ettiğini zaruri olarak düşün· nakaşalardan ve müzakereler· ve itilaf hükumetine muvaffa· 
mck mecburiyetindeyiz. den sonra ali komiserliğin de kiyet temenni etmektudirler. 

"Turizm,, mnksadıyle [talyan tavassutiyle bir itilaf hükümeti Lübnanlılann anlaşarak ve 
Libyasınd ın ta Mısır sınırına teşkili tensip edildi. Ahdep uyuşarak rahatça işlerine· bak-
kadar dayanan ve fevkalade kabinesi istifa etti. Lübnan malan ve eski meclislerdeki 
mükemmel bir şekilde inşa Reisicumhur yeni kabinenin tecrübelerden istifade etmiş 
edilmiş olan 1200 mil uzun- teşkilini gene Başvezire havale bulunmaları u ıulur. 
luğundaki yeni yol, ihtimal ki, etti: Müstakil Lübnan Cumhuri-
Mısırda bir parça asabilik Yeni kabine şu suretle teşkil yeti ikinci kabinesinin ilk mü· 
uyandırmıştır. Fakat bütün bu edildi: him işi • Ali komiserin son 
olan biten şeylerin, Akdeniz· Reisi vüzera, Adliye ve Ma- mektubunda işaret ettiği veç-
deki menfaatleri icabı Büyük liye Veziri Hayreddin Ahdep, hile • Suriye hükumeti ile me-
Britanya ile ltalyanm karşılıklı Dahiliye Veziri Mişal, Ze- salibi müştereke müzakeratına 
ve dostça verdikleri teminatı kur, girişmek olacaktır. 
kuvvetten düşürmelerine lüzum Terbiyei vataniye, iktisat ve Bunun için de Suriye hey'e· 
ve zaruret olmasa gerek. seyahat Habip Ebuşehla, linin Cenevrf!' den dönmesini 

Cihan harbından evvel Nafia ve Zirnat Ahmet Hü- bekliyecektir. 
Alman harb donanmasının seyın Mesalihi müştcreke işlerini 
hızla büyümesi ve büyük bir iki hükumet uyuşarak hallet· 
kuvvet halini alması, o zaman Amerika' da tikten sonr bu yıl ortalarında 
başında bulunduğum lngiliz Casusluk .. eden Fa - Suriye gümıük işlerini kendi 

edeniz bakanlığı, kuvvetleri ellerine alacaklardır. 
daha büyük bir şekilde temer· şistler varmış 17 senedenberi Suriye ve 
küz ettirmek maksadiyle, Ak- Morcow Daily News gaze- Lübnan'm mahrum olduğu bü-
denizdeki dretnot filosun1J şi- tesinin Nevyork muhabiri ya- yük bir varidat! menbaına bu 
mal denizine çekmek zarure· zıyoı: s.ıret le kavuşmuş olacaklardır. 
tine bırakmıştı. Deniz bakan· Amerika' cJaki faşist aianla- İki hükumet mesalihi müşte-
lığı, o sıralarda, Akdenizdeki rının faaliyeti gittikçe artan reke varidatından kendi hisse· 

tBritanya menfaatlerini zaman bir korku uyandırmaktadır. leri ayırdıktan sonra bütçele· 
zaman bir tek kruvazör filo- Amerikan meclisinin muha- rine zam edecekleri bu meb 
sunun muhafazasına tcrkctmek ceret komisyonu reisi saylav d Iağ ile yeni teşkilatların a sı 
mecburiyetinde kalmıştı. Bere- Dikenstein, son bir defa bir kıntıdan kurtulacaklardır. 
ket versin, bugün böyle bir nutuk söyliyerek, Almanya, 
zorluk karşısında değiliz. Amerika'daki faşist faaliyetine iki taraf bunu pek iyi bil· 

Bugün lngiltere, yalnız Ak- nihayet vermediği takdirde, bu dikleri için kolayca uyuşacak· 
deniz' de yahud süratle takviye memleketle Amerika'nın dip- lem umulmaktadır . 
gönderebileceği bir mesafede lomatik münasebeti katedil-
dretnotlardan mürekkep eşsiz mesini ileri sürmüştür. 
bir kuvvette ve devamlı bir Dikenstcin, Amerika'da 100 
hat tesis etmek mevkinide den ziyade faşist ajanı bulun-
olmakla kalmıyor; icabında duğunu söylemiştir. 
-diğer d;;anma ünitelerini d7 Diğer taraftan "Sunday 
•emre amade tutacak bir vazi- Worker., isimli gazetede ıneş-
yette bulunuyor. hur gazeteci Jolın Spivak bir 

Bundan başka, cihan har· sıra makaleler yazarak Alman 

hından sonraki teknik yenilik- ve Japon ajanlannın, Kaliforni
ler, denizaltı silahının kıyme- yada Amerikan deniz üslerin-

tini, bu silahın tehlikesi atla- de casusluk etmekte oldukla-
tıldığı devirden çok da\ta dü- rım ve bunların birbirlerile 
şürmüştür. daimi temasta bulunduklarını 

Diğer taraftan, İspanya har- ortaya koymuştur. Spivak, 
hında elde edilen tecrübeler, Los Angelesteki Japon koııso· 
hava silahı eksperlerinin ileri !osunun, Kaliforniya limanla-
sürdükleri gibi, havadan yapı· rma gelen Alman vapurununa 
lacak hücumlarla istenilen harp çıktığını ve faşist kaptanlarla 
gemisinin tahrip edilebileceği istişarede bulunduğunu yazı· 
iddiası da henüz gerçekleşmiş yor. 
değildir. Bu itibarla denebilir Gene ayni muharrir, 1936 
ki, denizlere ve deniz yo1Jarına senesinin eylül ayında, Kali-
hakim olmak, eskiden olduğu forniya limanında ansızın bir 
bugün de, yeni taarruz me- Japon mektep gemisinin belir-
todları ile hiçbir suretle fuzuli diğini ve Schnirberger isimli 
bir vaziyete girmemiş olan \'e bahri kısımlarda fotoğraf 
büyük harp donanmalarına çekmekle meşgul bir Alman 
bağlıdır. Bu itibarla, yalnız ajanını alıp götürmüştü. 
Akdeniz' de değil, kürrenin Mulı rı ir Spivak, Okyanos 
herhangi bir tarafında olurrn sahi.lindc casusluk yapmakla 
olsun, statüko ve sulhun gü- itham ettiği birçok diğer fa· 
ven altın~ alınmasına bu da şist ajanlarının daha ism:ni 
kafidir. vermektedir. 

Kemalpaşa icra memurlu-

ğundan: 36/383 

Parsada mukim iken \ka· 
metgahı meçhul hafize fatma 

tarafına. 
Hali tasfiyede bulunan par· 

sa zirai kredi kooperatifine 

iki kıta emre muharrer senet· 

le 20/9/936 tarihine kadar fa
izle birlikte borçlu olduğunuz 
107 lira 74 kuruşun 100 de 
10 ücreti vekalet ve masraflar 
ve işliyecek faizi için çekler 
ve emre muharrer senedat 
hakkındaki nhkawa göre ve 
bnciz yolu ile tahsili talebile 
vekilleri ziyanın vaki müraca· 
atı üıerine namınıza çıkarılan 
ödeme emri mahalli ikameti· 
niz anlaşılmadığından bila teb
liğ iade edi\miştır. işbu il~n 
tarihinden itibaren beş gun 
zarfında borcunuzu ödemeniz 
ve borcunuza yetecek malları· 
nızı göstermeniz ve borcun b~r 
kısmına veya temamını bır 
itirazınız varsa gene beş gün 
içinde yapmanız lazımdır. Ak· 
si takdirde müddetin mürurun~ 
dan sonra hakkınızda kanun• 
muamele yapılacağı ihbarn8 " 

me tebliği makamına kaim ol· 

mak üzere ilan olunur. 
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hik8ge _ Bir ocak çöktü 1 W. F. H. Van reka"'sı Lı· ıt dl zmır un ens ca 1 
Onu son- defa omuzunda kazmalarınızı .• ..ş Der Zee .. rk . Şi ketinin 

kazması, bilmem kaçıncı pos- Oradan ses gelecektir! D. c vapur aCeD a r .. a fabn• 
tanın amele kollarında, maden O sesj dinlemek için durun; Qt O. Birinci Kordon Rees binası ""' a 1 
yollarında adım - adım ölüme yanınıza bırakıp kazmalarınızı.. f d 

it DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tara ın an mev~ı.·1,1 -10/ayısı·ıe yen; giderken görmüşler. Her za· * * Y U 1 
" 

ınan alev saçan gözleri, grizo H bulsaydı eğer, ateş ocak· G. M. B. H. THE ELLERMAN LlNES L TD. c, ıkardığı kumaşlar: 
1• b T 1 k b Hamburg "LESBIAN., vapuru 19 mart· am alarJ gibi donukmuş. oz· arını ürenin, ugüne kadar 
don kararmış dudaklarında alev işlediği kömürü, kürek -kürek .. ANGORA " vapuiU 29 ta LONDRA, HULL ve AN· a a 
bı·r ı::arkı uarmış·, c:arkı so··yı·ı- t d 1 K·· . b ı k Marta doğru bekleniyor. ROT-.. ., "' oraya a ar ı ureyı oş.u ta, TERDAM, HAMBURG ve 
yerek adım • adım ölüme gi· boşluğu yara · yara, bir dört BREMEN limanlarına yük 
diyormuş .. motörlü gibi uçurmak için ..• 

O şarkı bir ocak şarkısıydı. * * * 
Yeknesak hayatı gibi, yalnız Onu son defa, omuzunda 
bir tempoydu o.. Hep ayni kazması, bilmemkaçıncı pos-
tempoyu tekrarlıyordu, solu· tanın amele kollarında, maden 
ğundan kızıl kömür olmuş du· yollarında adım - adım ölüme 
dakları ve bu şarkı, bir ömür ~iderken görmüşleri Her za· 
olmuştu o dudaklarda.. man alev saçan gözleri, grizo 

O arzın temellerine yaman lambaları gibi donukmuş. Toz· 
kazma savururdu; arzı sarsar· dan kararmış dudaklarında 
dı, vuruşları onun ... Yani, oğ- ·alev bir şarkı varmış; şarkı 
landa vardı cevheri Her ana· söylüyerek adım, adım ölüme 
nın doğuracağı yiğit değildi 
o.. O yaman adamdı; o tam gidiyormuş .. 

Besim Akımsar adamdı. Fakat işte, bir kö· 
lllür gibi yandı, bir kömür gi· • 
bi söndü gene, arzın ocakla· 
tında! Anası, onu kucağında 

bağrına basa-basa ağlamadı, 
Ve karısı bağlamadı, anlına 
Çatkısını. 

Yalnız kocasının kömür ko· 
kan siyah boyun atkısını kok
lıya koklıya kocasını andı. 

Eyy, eli kazmalı ahbaplar! 
Onun hatırası için bir dakika 
durun; ve bir dakika vurunnn 
kazmaJarınııı, kömür damar
ı arına .. 

Kömür damarlarına, vurun 

Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatma riayet 

etıniyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
ta.parlar üzerine nakti çeza
lara çarptmlmı.ştır. 

lzmir birinci icra memurlu
Rundan: 

Ölü Sıtkı veresesine borçlu 
İ:ı:rnir Değirmendere nahiyesi
nin Traşça köyünden Osman 
Duralın 11 Temmuz 927 tarih 
Ve 1 sıra numaralı tapu senedi 
mucibince mezkiir köyde bir· 
birine bitişik iki evi üç 
darnı tahminen 2700 metre 
ltıurabbaı bahçeyi havi maa 
~üştemilat evleri açık artırma 
ıle satılığa çıkarılmıştır. Ta
ltıanıı 4000 lira muhammen 
kıYrnetli bu evin ilk artırması 
29.4.937 tarihine müsadif per
rernbe günü saat 14 de yapı
)iltaktır. Bu artırmada yüzde 
S şini bulmazsa 15 gün daha 

lchıditle 14-5-937 tarihine mü· 
'adif cuma günü ayni saatte 
~~Pılacalc artırmada gene % 7 5 
t•rıi bulmazsa 2280 numaralı 
t arıun hükümleri dairesinde 

1
escil edilecektir. Şartname 
~-4-937 den itibaren herkc

~rı görebilmesi için açıktır. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

fzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"BACCHUS" vapuru el· 

yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

11 HERCULES., vapuru 21 
.. Martta BURGAS, V ARNA ve 

KôSTENCE limanları 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 

"SUÇEA VA., 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. 

Yolcu ve -yiik kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenta)ığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

alacaktır. 
1 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATİON 1 
"EXAMELIA., vapuru 30 

Martta bekleniyor. NEVYORK 
için yük kabul e<ler. 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecı-ktir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 Ni
sana doğru bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
ıimanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"DROMORE,, vapuru 11 
Nisanda bekleniyor. LIVER
POOL ANVERS ve limanla· 
rından yükaçıkaracak ve BUR· 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL' e limanları için yük 
kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 
Nisanda bekleniyor, ayni gün 

DIEBPE ve NORVEÇ liman
larına hareket edecektir. 

"SARDlNYA,, 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 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

~DOKTOR..-

VERS'ten gelip yük çıkara· 

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala
caktır. 

"OPORTO., vapuru lima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yükünü tah
liye ediyor. Ayni zamanda 
UVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 5 ni· 
sanda LIVERPOOL ve SVEN· 
SEA'dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA-
VIGATION Co. LTD. 

"AD JUT ANT" vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

a 
cuzdu 

. Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
1 HALI T. A. Ş. 
1 Mimar Ker:rıalettin caddesinde FAHRı 

KANDE/lr1JR Oğlu 

Türk Anonim 
catı 

Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

e fo 22 67 

çeşit eri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

c z taz~ ve • 
emız 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat czahcinesinde 
bulun11r 

akları tapu sicilile sabit ol
:1Yanlar alacaklılarla bu gayri 
b enkul üzerinde herhangi bir 
~~k iddia eden kimselerin 20 
~·~n içinde evrakı müsbitele· 
~ c müracaatları aksi halde 
1 aylaşmadan hariç bırakılacak
~rı v t . . k k i~r c ar ırmaya 1ştıra etme 

Telefon: 4142/422112663 

Doktor 
Ali Agah 

lsmail Ziya Tregul 
Memleket hastanesi Asa-=;I 

bige ve 'Ruhiye mü- ~,,,-.U:;~~~2aj~ ~al~WiilıiMir.ilıiB.. ~UlıiW 1\ tehassısı 

ilk 1Yc~lerin % 7 buçuk pey 
t tcsı veya milli bir bankanın 
ı:~İnat mektubu getirmeleri 
le~ a malumat almak istiyen· 
tn~·ın de 937/8683 numara ile 
Utacaatları ilan olunur. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

Muayenehane İkinci bey-
i lcr sokak. 

Telefon No. 3990 
Pazardan maada hergün 

.. öğleden sonra hasta kabul 
eder. 

... ......... ~FSMl!llm .. 8 ........ 

.. oll ıu 
I . 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara_rsızdır ki gebelerekalp,'?öbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 

• 



Yan ya gölünün kanlı f acıası 
... ... 

Arap birliği tahakkuk ediyor mu? 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci k.ısım: Kasırga 
- 90-

Hicaz krah lbnissuud Bağdad'd~ 
tezahüratla karşılandı 

Tahir, Frosini'yi tatmin ve ik· 
naa pek çok çalışmış ise de 

muvaffak olamamıştır 
İbnissuud ile Irak kralı Gazievvel arasında bir misak imzalanacağı 

ve Filistin meselesinin de görüşüleceği söyleniyor 

Tahir, sana yalvarırım, 
bana böyle tekliflerde bulun
ma. Her eza ve ccf aya taham
mül ederim, fakat vücudumu 
artık hiçbir kimseye teslim 
etmem. 

Paris 30 (Radyo) - Siyasal mahafilde, Hicaz kralı ibnis- nezdinde teşebbüste bulunacakları tahmin edilmektedir. 
suudun Bağdad seyahatine büyük ehemmiyet atfedilmektedir. Roma 30 (Radyo) - Hicaz kralı İbnissud dün lrak'a vasıl 

lbnissuud ile Jrak kralı arasında imzalanacağı söylenen misa· lb . ' d .
1 

I Diye baiırdı. 
k A b. 1.w. . . l I w l kt d Ik· k l olmuş ve tt>zahüratla karşılanmıştır. mssuu ı e rak kralı 
ın, rap ır ıgı ıçın teme o acagı sanı ma a ır. ı ra ın, . .. . . . . .., .. . 

Filistin mes'eleiini de görüşecekleri ve bu hususta İngiltere Gazıevvel arasında muhım hır mısak ımzalanacagı soylenıyor. 
Tahir, Frosini'nin bu son 

ve kat'i rettinden sonra, Ali 
paşanın keyfi nam ve hesa· . 
bına yapılacak bir iş kalma
dığını anladı ve F rosini'yi mü
kemmel surette bağladı. 

--------~ ... •··~------
Japonya im- Bay Şuşning Bir batında Müsait kar-

paratoru Cuma günü Romada Dört cocuk şılandı 
• • • Roma 30 (Radyo) - Avus- • 

Tayyare ıle lngılte- turya başbakanı bay Şuşning'in doğurdu 
Bundan sonra, diğer kadın

ları birer, birer çağırdı, onla· 
rı da aynı surette bağladı. re kralına mektup önümüzdeki Cuma günü bura- Londra 30 (Radyo)- Bir ka· 

gönderiyor ya geleceği . söyleniyor. dın, üçü kız ve biri erkek ol· 

T k 30 (R d ) _ N" _ Bay Şuşnmg, Papa tarafın· mak üzere dört çocuk doğur-
o yo, a yo ı d d k b l d.l k · 

) •1 M" d d b" J t an a a u e ı ece tır. muştur. Kızın biri ile erkek 
ıs a ın a ır apon ay- __ _... •~ ---

J d 1 B d d çocuk, 12 saat sonra ölmüş-
yaresi, apon a a arı, ağ a Kont do·· Martel 
Mısır, Atina ve Paris yolile tür. 

Londraya gelecek ve lngiltere Şama vasıl oldu K-ud-u·-· s-t ·c--a-m-ı·-ı-erı· 
kralma Japonya . İmparatoru-
nun hususi bir mektubunu Şam, 30 (A.A) - Fransa· 
götürecektir. nın Suriye fevkalade komise-

--•·• .. ••-- ri Bay Dö Mart el tayyare ile 

Ecnebilere kapalıdır 
Kudüs 30 (Radyo) - Arap 

komitesi, bütün ecnebi ziya· 
retçileri için camilerin kapı· 
larını kapamıştır. 

Alman gaze- buraya geldi. Siyasi kabuHer 
yapacacaktır. Çarşamba günü 

teleri Berut'ta bulunacaktır. __________ ....,. .......... ~.~·---~~~-------- -~--

Bay Delbos'a hücum 
ediyorlar 

Berlin, 30 (Radyo) - Al
man gazeteleri, Fransa dış 
bakanı Bay Delbos'a şiddetle 
hücum etmekte ve ispanya 
meselesinde ileri sürdüğü tek· 
lifi gayrimuhik görmektedirler. __ .......... --
Mançuri'de 

idamlar 
Tokyo 30 (Radyo) - Man

çuri hükumetini düşürmek te
şebbüsünde bulunduklarından 
dolayı yakalanarak tevkif edi
lenlerden ikiyüz kişinin muha
kemesi görülmüş ve bunlardan 
mühim bir kısmı idama, diğe
leri de muhtelif cezalara mah· 
kum olmuştur. 

--~-----·~---~------
1 tal ya muvafık 

bulmuş 
Budapeşte 30 (Radyo)- As 

Est gazetesine göre, Macaris
tanla Yugoslavya arasında ak
dedilmesi mukarrer olan dost
luk misakı, ltalya'nın tensibine 
iktiran etmiştir . -------····---
Müthiş infilak 

Debova Pen Silvanya 30 
(Radyo) - Maden ocakların· 
dan birinde müthiş bir infilak 
olmuş, 9 kişi ölmüş ve birçok 
kimseler de yaralanmıştır. -------· ··------
Pamuk tohumu 

dağıtılıyor 
Kazalardaki müstahsılların 

ihtiyacı için Ziraat Vekaleti 
tarafından gönderilen akala 
pamuk tohumlarının bütün ka· 
zalarda tevziine başlanmıştır. 
Müstahsıllardan, mahsul za
manında kendilerine verilen 
miktarda akala pumuk tohumu 
vereceklerine dair birer sened 
alınmaktadır. Merkez ihtiyacı 
için rallDlf olan 30 ton ak-

Yaş Uzum ihracatına 
bu sene başlanacak -·-· Yeni kurulacak bir şirket bu 

işle meşgul olacaktır 
iktısad Vekaleti, yaş üzüm yakında müteahhidlere ihale 

ihracatı için tetkika,tıoa neti- edilecektir. 
celendirmiş ve bu işin bu sene 
tahakkuk ettirilmesini karar
laştırmıştır. 

Haber aldığımıza göre, yaş 
uzum ve sebze ihracatı işi 
Sümerbankın da iştirakile ku
rulacak bir şirket tarafından 
yapılacaktır. Yaş üzüm ve 
sebzenin ayni zamanda mem· 
leket dahilinde de istihlaki 
ıçın çalışılacaktır. Muhtelif 
yerlerde kurulması kararlaştı· 
rılan soğuk hava tertibatını 
havi depoların projeleri hazır
lanmıştır. 50-150 ton mal is· 
tiap edebilecek şekilde yapı

lacak olan bu depoların inşası 

Yaş üzüm üzüm ve incirin 
iç ve dış piyasalara gönderil-

mesini ve satışını üzüm kuru· 
mu idare edecektir. Kurum, 

yaş ve kuru Ege mıntakası 
mahsullerini satmak için şim· 

dilik yalnız Ankarada bir satış 
yeri açmağı da düşünmektedir. 

Elma ihracatı işlerile de, iş 
ve Ziraat bankalarının kurmak 

üzere bulundukları bir şirket 
İştigal edecektir. Ancak bu 

şirkete, bir Çekoslovak firma
sı da İştirak etmek istediğin
den, bu taleb tedkik edilmek
tedir. 

----~---~-t'Q>·-·--~--~-----------

Vi l i yet U. Meclisinde 
·-Dünkü toplantıda, idare bütçesi müza

kere ve kabul edildi 
Vilayet Umumi Meclisi, dün 

saat 15 de Vali:Bay Fazlı Gii· 
leçin riyasetinde toplanmıştır. 
Bu evrak arasında beş yıllık 
kültür program~ da okunmuş, 
kültür ve ihtis.'.ls encümenle
rine havale edilmiştir. Bundan 
sonra idare büdçesinin müza· 
keresine geçildi. Vilayet hu· 
susi muhasebe memurlarının 
maaşı hakkındaki madde okun· 
du, memur miktarı yetmedi
ğinden kadroya birkaç memur 
daha ilavesi hakkındaki hususi 
muhasebe müdifrlüğünün tek-
lifi, uzun müzakerelerden sonra 
reddedildi ve büdçe encüme-

ala tohumu da beşer ton ol
mak üzere Ödemiş, Tire, Ba
yındır, Kuşadası ve Dikili ka
zalarına verilm~r. 

ninin teklifi dahilinde maaşat 
kısmı, 89,960 !ira olarak ka· 
bul edildi. Diğer maddeler 
büdçe encümeninin teklifi da

hilinde tesbit olundu. Yalnız 
idare avukatına ayda 45 lira 
ücretle bir katib verilmesi mu
vafık görüldü. Müstahdemin 
ücretleri maddesjne de 450 
lira ilave olundu ve idare 
büdçesi 304,252 lira olarak 
tesbit edildi. Memur ve müs
tahdem ücretleri 132,840, har
cırah 4330, tahakkuk, tadil ve 
tahsil masrafı 15,800 lira, mef· 
ruşat ve saire için 14,800 lira, 
idarenin muhtelif masrafları 
için 12,200 lira kabul olun· 

Cenevre 30 (Radyo) -Mil

letler cemiyeti mahfellerinde 

Yugoslavya - ftalya anlaşması 
gayet iyi ve müsait karşılan· 

mıştır. Bu mahafil, beynelmilel 

siyasetin takviye edildiği mü· 

taleasında bulunuyor. Yugos· 

lavya'nın halya ile anlaşmasını 
Tuna devletlerinin de anlaş· 

ması takip edeceği söyleniyor. 

••• 
lngiliz tayyare 

Fabrikalarından 
biri yandı 

Londra 30 (Radyo)- Hüku· 
met namına işlemekte olan 
Permingam tayyare fabrika
sında büyük bir yangın çık
mıştır. 

• 

Frosinı, kendisine karşı olan 
kin ve husumete kurban gide
cek oan bu zavallı kadınlara 
derin bir elem ve ıstırabla 

baktı; elleri sımsıkı bağlan

mış idi! fakat bütün vücudu 
hiddet ve asabiyetten tir, tir 
titriyordu! 

Tahir, on yedi kadını bu 
suretle bağladıktan sonra, Ali 
paşaya yeniden herşeyin hazır 
olduğunu bildirdi. 

Tepedelenli, bu kadınlann 
hepsinin de gece yarısı göle 
atılmalarını bir daha emretti. 

• • • 
Gece yarısı zalim vezirin 

en büyük zulmunun yapılacağı 
saati 

Tepeden tırnağa kadar si· 

lzmir vakıflar direktörlüğün-
den: 

Lira 
Mazbut hacı beşir 54 hisar önü, eski Mahmudiye 
şubesi karşısı 72 

,, Salepçioğlu 59 no. kemcraltı 21 O 
Yukarıda yazılı akaratın icarı açık artırmaya çıkarılmıştır. 

ihalesi 8·4-937 perşembe günü saat 15 dedir. isteklilerin va-
kıflar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 955 

Ege Mmtakası 

Dağcılarına ilin 
Bu aene kükürt acenıalıkları kalJırılmıetır. 
İzmir hariç olmak üzere aşağıd:ı giistcrilen mıntakalarda kükiirl ~a· 

tışı ziraat hankalun şube ''e sandıklıınnca hizaforınd:ı ''azılı perakende 
f iatlcrile yapılacaktır. • 

İzmire bağlı olan Karşıyaka, Burııava, Buca, Seydikiiy, Torbalı, Ilıca, 
Bozyak:ı, Balçon, Y cnikale tımarı hagcıları ihtiyaçları olan kükiirtlerin 
bedelini şirketin (fzmirde kapalı yemi~ çarsısı No. 41) mutemedliğine 
tediye ederek kükıirılerini Darağaçda ın~ iskeledeki arcliyede tesellüm 
edeccklerılir. 

İkinr.i eller kaldınlmıo olduğundan bağcı olmıyanlara kükürt ' 'C· 
rilrui yecektir. 

Satış 

l\fıoıakası 

İzmir 
Kimler tarafından •ntılacağı 

Keçiborlu kükürtleri1. A. Ş. 
İzmir mulemedliği knpalı 
Ycmiı çarşm No. 41 

.Menemen Ziraat bankası 
Manisa 
Turgudlu 
Salihli 
Alaşehir 
Akhi11ar 
Kırkağaç 

Soma 
Balıkesir 

Bergama 
Kemalpaşa 
Urla 
Seferihisar 
Çeşme 
Ôderui~ 
Tire 

" " 
" " 
" " 
" " .. " ,, ., 

" .. 
" " 
" " 
" " 
" .. 
" " 
" " 
" " ,. 

" 

Perakende eatıo fiati 
beher ıorba için 

330 kuru~ 
340 " 
3·10 ,, 
:us 
350 
350 
350 
350 
350 
360 
360 
:i50 
350 
355 

., 

l' 

" 
" 
" ,. 

" ., 

" 
" 
" 

355 " 
355 " 
355 " 

Kuşarlası ,, ,, 360 ,, 
Kükürtlerimiz kurşun mühiirlii (50) ıer kiloluk torbalarda satıhla 

çıkanlmıştır. Beynelmilel ,öbreti hn:ı. Londrada (Daniel Gnffth) Jaho· 
ratuvannda yaptınlan tahlilde kül.. iirtlerimizin, yüzde 99.51 eafiyette 
olduğu anla~ılmıştır. 

Kükilrtlerimiz bağcılık için eon ılcrece faiclcli bassalan haiz muzir 
maddelerden tamamile ari ve en yfil. ... ı·k ecnebi kilkürtlerine muadildir. 

KE<,..IlUBLU Jt"0KÜRTLER1 TÜRK: 

lahlı Arnavud ve celladlar bu 
onyedi kadına sert ve haşin 
bir sesle: 

- Haydi, ileri, emrini ver· 
diler!. 

En önele Frosini olmak 
uzere elleri bağlı kadınlar, 

silahlı Arnavudlar arasında 
ilerlemeğe başladılar. 

Nereye gidiyorlardı? 
Kadınlardan hiçbirisi gittik· 

leri yeri bilmiyor, fakat ölüme 
sürüklendiklerini kat'i surette 
biliyorlardı!. 

Biraz sonra bu zavallılar 
alayı zindanın kapısına yak· 
!aştılar. 

Zindanın kaim ve ağır ka· 
pısı, yağsız rezeler üzerinde 
korkunç gıcırtılar çıkaraı ak 
açıldı. 

Aley, silahlı Arnavudların 
nezareti altında ilerlemeğe 
devam etti. 

Gece, derin ve korkunc bir 
sükunet içinde idi. Arnavut
lann ayaklarından çıkan ses· 
!erden başka hiçbir şey duyul· 
muyordu. Ölüme mahkum on 
yedi kadından hatta ayak ses· 
leri bile gelmiyordu! 

(Arkası var) 

Çemberlayn 
iyileşti 

Londra, 30 (Radyo) - Bay 
Növil Çemberlayn tamamen 
iyileşmiş ve ava çıkmıştır. 

Siyasi faaliyet 
durgun 

Berlin, 30 (Radyo) - Pas· 
kalya münasebdile bütün si· 
yasi faaliyet durmuştur. 

Gelecek hafta yeni bir ha· 
reket başlıyacağı söyleniyor. ----.. ..• -.-.... __ _ 
Yahudi aleyhtarlıtı 

Nevyork 30 (Radyo)- Mi· 
gokta yangın çıkmış, 3000 do· 

larlık zarar olmuştur. Yangınıll 

Yahudi aleyhtarlarının bir kasclı 
neticesinde olup olmadığı arat 
tınlıyor . 

lzmir birinci icra ve iflil 
memurluğundan: 3717811 

Çivicilcrde 9 numarada J. 
M. Tarantonun iflasına ve if
lasın 4/12/936 tarihine müsa· 
dif cuma günü saat 16 dall 
itibaren iflasın açılmasına k•· 
rar verilmiştir. 

1 - Alacaklılarla istihk~ 
iddiasında bulunanlann ved· 
ikilerilc birlikte iliadan bir •f 
içinde dairemize müracaatlar'· 

2 - Ayni müddet içind• 
müflisin borçlularının kendile
rini ve borçlarını bildirmelt' 
ri aksi halde cezaı mes'uli)'e" 
ti müstelzim olacağı. 

3 - Müflisin malları il" 
ne sıfatla olursa olsun bak" 
ları mahfuz kalmak şartile •r 
ni müddet içinde daireJIJİ• 
emrine tevdi etmeleri. 

4 - Alacaklıların ve bol'" 
c:ı tekeffül eden kimse)erifl 
10/4/937 saat 10 da ilk _al•; 
caklılar toplanmasına iştd'I 
etmek üzere mem • 


