
it 
logiliz kabinesi, bugQn Bald· 

v· ,. 
1 
•n ıu başkanhğı altında top· 
anacak ve Italya·Haheşistan 
llzlaşınazhğını konuşacaktır. 
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• Almanya'da bulunmakta olan 
M. Çaldaris, Alman'lara eşya 
mukabilinde külliyetli mik-
tarda tütün satmıştır. 

Fiata (100) Para 

~ ' ---- :+::ses: 

Gün Açılıyor 
ltalya · Habeşistan ihtilatı, büyük bir gailenin başlangıcı telakki olunuyor Basmahanede tören yapıldı 

~. Laval, Mussolini'ye gönderdiği hu-Ilbayımız Fazlı Gü-
susi mektupta neler tavsiye ediyor leç dün geldi. 

- ~ 

llabeş'ler gün 
ları 

kuvvetlenmektedir. Kahile geçtikce 
barba hazır olduklarını bildirdiler 

başkan-

Eden, arkadaşlarına durumu anlattı 

la M. Mussolini 
S11t tınbul, 22 (Özel) - Pari 
"-

1
' gazetesi, Habeı ordu· 

~ .. ' 11 hergün barba hazır
~ lbıi~ başladığını ve barış 
••ti 611ııt kalmadığını haber 
ditiYor. Ayni gazetenin ver-
'"-le~•luınata göre, kabile 
'•kt rı, Habeş imparatoruna 
~G 11Plar göndermiıler ve 
if.b b kabileleri ile beraber 
f,~.~' topraklarının muha-
~ı .. 

~ıı ıçın cepheye gitmeğe 
lttd~ olduklarını bildirmiş· 
ı. ır . 
tıııb 1 ö ı._ h u 22 ( zel) - Paris· 
iti •ber veriliyor : 
~ t llıalQmat alan çevenle· 
tıf. L'dikleri ınalumata göre, 
"-) '•al, Italya başbakanı 
lıap or Mussoliniye bir mek· 

~r,t'1ını1 ve mutediline 
~ e~ ~tmesini tavsiye et· 
~' Habeşistanın da 

\> ltalya'da 
•e .. 

altından çakarı· 
lau 

barba girişmekten daima sakın

ması lazım geldiğini ilave ey· 
lem iştir. 

M. Lava); ltaJya başbaka
nına gönderdiği bu mektupta 
Fransanın Fasta takib ettiği 
siyaseti misal göstermekte ve 
ltalyanın, Habeşistanda bir-
denbire büyük asığlar ara
masını doğru bulmamaktadır. 

Siyasal çevenlerin verdik· 
leri teminata göre Fransa, 
Habeşistanın istiklaline dar
be vurulmasını muvafık bul· 
mamaktadır. 

Londra 21 (A.A) - İngi
liz ordu ve donanmasında 
izinlerin kaldmldığı hakkın
daki haberler resmi olarak 
yalanlanmaktadır. 

Londra 21 (A.A) - M. 
Baldvin ile M. Neville Çem
berlayn, öğleden sonra Lon-

ftf. La l'a l 

draya geldikleri zaman, va
ziyet hakkında her türlfi 
miltalea beyanından istinklf 
etmişlerdir. 

Londra, 21 (A.A) - Bu 
••• 

Deniz manevraları 

Almanlar manev
ralardan memnun 

~~~----------~~-Bu halde hile Alman donanmasının 
bedbinlik vermediği söyleniyor 

sabah toplanmıı olan küçük 
mikyaıtaki imparatorluk kon
feransına serbest lrlanda ile 
cenubi Afrika birliği mü
messilleri de iştirak edecek
lerdir. Lord Eden ile M. 
Hoar birbiri ardı sıra Sir 
Herbert Samoel ile M. Lan
bori ve M. lfoy Georgçi 
kabul etmiılerdir. 

Kabinenin yarın vermesi ih
timal dahilinde bulunan ka
rarların son derece önemli 
olması için imparatorluk kon 
feransının kısmen olsun top
lantıya çağmlmasını ayrııık 
( muhalefet ) baıkanlarının 
durumdan haberdar edilme· 
sini zaruri kılmıştır . 

Londra, 21 ( A.A) - M. 
Makdonald, M. Samoel Hoar, 
Lord Eden, Sir Çem berlain 
ve diğer bazı bakanlar bugün 
akıam üzeri M. Baldvin'in 
başkanlığında toplanarak 
Italyan Habeş anlaşmazlığı 
etrafında görüşmüşlerdir. 

Lord Eden, .yarınki fev
kalade kabine toplantısında 
hazırlanmak üzere arkadaş
larına durumu anlatmıştır. Bu 
toplantıda, lrlandanın Afri-
ka mümessili de hazır bu· 
lunmuştur. 
Toplantıdan sonra M. Hoar 

öğleyin M. Çurçil'i kabul et
miş ve Lord Eden de, Lord 
Sesil ile görüımüıtür. Sabah 
leyin lngilterenin Mısır ko· 
miseri Lompson ile Mısır'ın 
Londra elçisi Sabri birbiri 
arkasından dış bakanı ile ko
nuşmuşlardır. lngiliz Kamu
yu (efkirıumumiyesi) duruma 
karşı büyük bir ilgi göster
mektedir. 

--·--
Fazlı Güleç diyor ki: "Hep beraber 
çalışacağız ve muvaffak olacağız .. ,, 

Fazlı Güleç Basmahanede harşılavıcılar arasında 
lzmirin çok iyi tanıdığı lunmu;tur. 

ve sevdiği yeni ilbayımız Yeni iJbayımız, Basnaaha
F azlı Güleç, dün öğleden neden doğruca hükumet 
sonra saat 15,40 ta Ban konağına gelmiı ve memur
dırma yoluyle şehrimize ların tebriklerini kabul et· 
gelmiş ve basmahane istas- miştir. 
yonunda törenle karşılanmış· ilbay, kendisile görüıen 
tir. Yeni ilbayımızı karşıla- bir arkadaıımıza demiıtirki: 
yanlar arasında, selefleri ge- - "Bugün geldim ve iıe 
neral Kazım Dirik, lzmirde başladım. lzmir'i, memuriyet 
bulunan saylavlar, devair hayatımın onüç senesini bu 
şefleri, kendisini tanıyanlar, vilayette geçirmek itibarile 
gazeteciler, parti esnaf bir- çok iyi tanırım ve severim. 
likleri vardı. Gelenleri!! bir Burada eskidenberi başlanıl-
çoğu ve parti teşekkülleri, mış ve yürümekte olan yol 
yeni ilbayımıza çiçek büket- üzerinde çalışmak ve muvaf· 
leri taktim etmişlerdir. Ge· fak olmak emelindeyim. Bun· 
neral Kazım Dirik, Fazlı da başta siz gazeteciler ol· 
Güleç'i vagonun kapısında mak üzere bütün il halkının 
karşılamıştır. Halef selef, sa- benimle beraber yürüyecek· 
mimi bir surette müsafalıa lerini ümit etmekteyim. Sa-
etmişler ve öpüşmüşlerdir. yın önclimin X selefimin ) on 

Parti başkanı Avni Do· yıldanberi lzmirde başarmıya 
ğan ve şarbay doktor Behcet muvaffak olduğu önemli ve 
Uz, yeni ilbayı Karşıyaka'dan değerli işlerle yollarını açtığı 
karşılamışlar ve Basmaba- işler hepinizin ve hepimizin 
neye kadar beraber gelmiş- bildiğimiz gibi, ilin çok bn-
lerdi. Törende; Müstahkem yük ihtiyaçlarına cevap ve-
mevki muzikası, selim ha- recek durumdadır. Yeni ye· 
vasını çalmış, bir jandarma ni doğacak ihtiyaçlara göre 
müfrezesi ve polis hazır bu- - Devumı dördüncil sahifede 

1 () bin tonluk Almcm krut>a::örlerinden Doçlmul 

lngiliz Kadınlarında Ok Atma Merakı ! 

. 1to111 , 1'1: 
ti•'rııı: da Aventin dağı 
>'t ,. ka Yapılan son hafri· 
- .o .. ~ c.ıı. tyı neticeler vermiş 
""-~"lelJ· ... 
\ .. titr 12• gayri kabili red 
1'. lbtydana çıkarılmış-

~~·1bi11ı· d 
h... ttde11

11
b.e;. ~·~arılan bey

.• ,,, ırısının çamurla· 
iM~~ •11ıeı 
~,.. e tarafından te-

11lllle • 11 ıörOlmektedir. 

İstanbul 22 (Özel) - Al- Alman donanmasının şimdi· 
man donaomasımn Baltık ki vaziyeti bile bedbinlik ver
denizinde yapmağa başladı· miyecek şekildedir. Manev· 
ğı manevralardan, Alman ralardan sonra verilecek ra· 
erkanı harbiyesi fevkalade por, merakla beklenmekte
memnuniyet göstermektedir. dir . 

~~~~~----~-~~--~~~~~ 

Almanya 
Yuuanistandan 
tOtüıı alıyor 

lstanbul 22 (Özel) - Al

manyada bulun:nakta olan 
Yunan başbakanı M. Çalda
ris ile Alman hükumeti ara
sında tütün mübayeatı için 
baıhyan konaımalar devam 
ediyor. Almanya, bu 1ene 

General 
Bir makalesinden do· 

layı hapsedildi 
lstanbul 22 (Özel) - Çe· 

koslovakya generallerinden 

Kranç, sosyalistlik için yaz
mış olduğu bir makaleden 
dolayı hükumetçe tevkif edil
mıştir. 

mübadele suretile Yunanis· 
tandan mühim miktarda tii· 
tiln alacaktar. 

lngiltere'nio ha

len en ziyade 
O.zerine dnştOğO. 

spor, ok atmak 

sporudur.Bu spo· 

ra Ingiliz kadın· 

larıoın gösterdik· 

leri alAka çok 

hnynktnr • 
Resmimiz; Oks-

ford'da kadanlar 

aral!lmda son de

fa . yapılan ok 

atma mOsabaka

larındau bir sah· 
neyi göstermek-

tedir. 
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Beo uyuyordum. Taharri amırı, ialicvab K 1 d ~ 1 B. T k 1 F o'9 
Saat kaçta yattınız? tr-· d k d Olifrend Ceymiı adında bir a e e vaziyet ıena aşmıştı. 1r Ür - e ÇİSİ, ra ., ' 
Saat 10 Vardı. Itı·yadım e ıgı 8 amı yu ar an aşa- demirci, karısının kendisine ''11 

ğıya bir kere daha süzdü ve K J •d k h ti b "" 1 • t •'11h 
erken yatmaktır. Saat 9 da tekrar sordu: ihanet ettiğine zabib olmuş ra illa gı ere , aya artDlll agış anmasını ıs eıv ... 
odama çıktım. Aşag· ıda ye- - Para sizi aıa·kadar et- ve geçen hafta Salı günü · d B d f B fı· karısını, baldızını ve kain Bu müzakerenin geçtiğı a.. ir üşman mü rezesi, si- darınıza götürün! en 1 rı' 
mekten sonra biraz oturmuş· miyor demek Taunt, varida- kikalarda, uzaktan gelen perlerinde bastırılmış ve kı- sa kralının çok yakıP a •1 valdesile kain biraderini ala-
tum. Yukarıya çıkınca, oda- tınız yerindedir ihtimal, ne k dü•ınan okları sag· a sola sap· lınçtıau geçirilmişti. Bu ara· danım . Bu işi sulbeD ra gezmeğe çıkmış, evden Y 

nın içinde biraz gezin· işle meşgul olduğunuzu lüt- b' kl t kt lanıyordu . O gün, bir taar- da bir Fransız kumandanı da şekle bağlarım. d•' 
dim ve sonra yıkandım ve f ıraz uza aş ı an sonra D f)arııı 

en söyler misiniz?. tabancasını çekerek evveli ruz daha yapıldı. Fakat Ey· esir düşmüştü . iyarıbekir tara 

~:ta~:at g!~dimv.arBd~. eEslneka: Paravananın arkasında du- karısını ve sıra ile baldızını, yubi ordusunun manevi kuv· Bu kumandan: gelen bir kürd neferi: b" 

triki söodürmiyerek yatakta 
biraz okudum. Bu sırada u · 
yumuş kalmışım . Bir kaç 
aat sonra uyandım . 

- Sizi uyandıran sebep 
ne idi? .. Yoksa kendi ken-
dinize mi uyandınız.? 

- Bu papağanın sesi be· 
ni uyandırdı. Çok defa bu 

kuşun sesini işitmişt im . Ken· 
disini ilk defa şimdi görü
yorum. Uyandıktan sonra, 
p::ıpağanın sesini biraz din
ledim, sonra ehemmiyet ver· 
miyerek yatağımdan kalk
tım ve ~lektriği söndürdüm, 
tekrar yathm. Hiç bir şey 

görmedim. 
Straun, ciddi bir tavırla 

bir daha sordu: 
- Uyandığmız sırada, rah· 

metli madamın odasında, 
şimdiye kadar işitmtmiş ol
duğunuz bir gürültü, fevka
lade bir hareket işitmedi· 
niz mi? 

T unt, cinayetten biraz ev .. 
vel Donti ile Madam Hon· 
hard hakkında konuştukları· 
nı hatıra getirmeksizin: 

- Bazı kimselerin odaya 
girdiklerini ve konuşarak 

gülüştüklerini işittim. Papa· 
gan da söyleniyordu. Lakin 
ben dikkat etmedim. Ben 
okuduğum kitaba {bakıyor· 
dum •. 

Taharri amiri tekrar ıordu: 
- M"dam Honhard'ı iyice 

tanıyor muydunuz ? 
- Hayır hiç tanımıyorum. 

Bir defa olsun onunla ko
nuşmuş ta değilim. Maahaza 
bana defatla tarif etmişlerdi. 
Bir gün, yukarıya çıkarken, 
onun da, yavaş yavaş ban· 
yoya gitmeğe uğraştığını 

gördüm. Fakat arkadan, 
yüzünü değil. O, kocaman 
bir devdi mösyö!. 

Straun, yavaş bir se le: 
- Madamın, bir takım 

çıkınlar içinde para sakla
makta olduğunu biç işitme
diniz mi? 

Taunt, bu sual üzerine kıp 
kırmızı kesildi. Terlemiıti, 
gözlnklerini bir kerre daha 
çıkardı ve sildikten sonra: 

- Evet bir şeyler işitmiş· 
tim. Fakat beni pek alaka
dar etmedi. 

Romanya 
Fazla re8mİ kaldırma· 

ğa karar verdi 
Bükreş - Romanya hü

kümeti, yabancı memleket
lerden gelecek mahsulat ve 
tecim eşyasına koymuş ol
duğu fazla gümrük resmini 
kaldırmağa karar vermiştir. 

Bu karar, Romanya'ya ihra· 
cat yapan ülkelerde sevinç 
uyandırmıştır. 

' 

k · l'd · · k · b' vetı' sarsılmıştı. - Benı' - dedı' • hu" ku~ m- - Sus köpek! • di~~.ı. ran B:>ni' Taunt'uo çehre- aın va ı esını ve aın ıra- ·ı rı·· ğırdı- biz hepinizi bı 1 Jef 
sine dikkatle bakıyordu. Ta- derini öldürmüştür. Katil; Gönül ferman dinlemez B f · 'k' k•'11 

unt, Con Straun'un bu suali 
üzerine titrek elle bir kere 
daha alnının terini sildi. Yü-

zünde melal okunuyordu. Bir 

kaç saniye düşündü ve sonra: 

- Hakikat şudur ki, ben 
buraya iş aramağa geldim. 

Ticaret gibi.. Con Straun 

tekrar sordu : 
- Ne üzerine ? 
- Birçok işlerde tecrübe· 

bir müddet sonra evinde u ne erın 1 1 
0f 

ölü olarak bulunmuştur. Bı· r mu" sıu·· m an lz-ızı Akka kaleleri dibinde ıııı•~ 
S 1 h 1 

rülmüştü. intikamını •f~· 

ey aA. için hançerini çekti ~e 1,ğt~ 

R 
sız kumandanın gırt 

Şimali ltalyada bir uma ka.,;tı 18~i:d~açııüo sonr• ·:~uJ 
-----·------ daha tehlikeli bir şe b e 

bOyük zararlar l~eyla; Eleni ismini aldı ve kilisede mııtı: Muhasara başhY!~o~ 
yıla yakındı. Artık b~ç b1 

yapmış vaftiz edilerek dostu iJe evlendi. darla kale arasında 
Şimali ltalya'nın Rosilyo- irtibat yoktu. JjO o' 
k Yanya'nın iskelesi olan nın kızı olan Leyla da Za- K l d k'I S yfed0 

" ne asabasında vukua gelen a e e ı er, e . dUı 
)erim var. Fırçalar, alemin- seylap neticesindeki maddi Preveze şehrinde bir Müs- kosun aşkına karşı bigane mındaki Türk beyioı'eıtiltl 
Yum eşyası ve saire .. Mek· 1 b lüman kızı, bir Yunanlı ta· değilmiş; bunlar ara-sıra, fa. ] t eDJur A zarar arın tes iti için bir man a emasa m ttfOr 
tep kitapları da dahil.. hey' et teşkil edilmiştir. Şim- rafından kaçırılmıştır. Hadi· kat gizliden buluşurlar mışl Bu elçi, doğrudan do:c'~ 

Straon, hayretini saklamı- diY.e kadar yapılan tetkika- se şöyle olmuştur: Zakos, bir gün Emin ağa- Fransa kralı ile konuş 
yarak: ta göre, seylip yüzünden Preveze'nin meşhur ve ya resmen müracaat ederek tı. bU~l 

- Bir insan için büyük hir bütün kasaba mahvolmuş.ev, ıengin tecimeri Yuvani Za- kızının kendisine nikibla ve- Kral, Seyfeddini 1 ıııı~~ 
tenevvu .. f. Burada ne vakı't· "' 1 d rilmesioi istemicı, fakat Emin b' ti karcı • c6· magaza, ote ve iğer bina· kosun oğlu, bir müddetten· Y ır azame e " " 
ten beri iş arıyorsunuz 1 ların y"uzde doksanı enkaz ağadan: Bütün prensler, Dükle'1' 1

1 
beri Leyli isminde bir Müs- ... 1, •" 

H ·ı b' h f h ı · 1 - Çok güzel, çok ali. 1 1 f r"'" Jı - amı tona ır a ta ev.. a ıne ge miştir. Zararın, ]üman kııile sevişmekte imiş. va ye er etra ını sa ~·o 
h · d k f Senden iyi damat bulamıya- k 

vel geldim. Burada henüz 
kimseyi tanımıyordum. 

Straun, daha fazla izah 
beklemeden : . 

( Devam e<Ucek ) 

Yunan 
Tütü o amelesi 

toplanıyor 
Atina - Kavala, fskeçe, 

Drama ve Selinik tütün a· 
melesi, hükümetten yardım 
istemek için büyük bir 
kongre akdetmeğe karar 
vermişlerdir. Bu kongreye, 
Makedonya'nın tütün ame
lesi de iştirak edecektir. 

Atina'da , 
Çıkun bilyftk yangın 

Atinada geçen Cuma giinü 
çıkan büyük yangında, askeri 
depolardan biri yanmış ve 10 
bin fişenk yanmış ve iki ne
fer yaralanmııtır. Yangının 
kontak neticesinde çıktığı 
anlaşılmıştır. 

Ulusal 

Birlik 
,. 
, 

Cdndelik eiyaaal gazete 

Sahihi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
banede kararlaştırılır 

Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

ta mın en ço azla olduğu Henüz 22 yaşında ve Pre- Türk elçisi ise, ço . ..;ocl 
1 J cağım. Gencsin, güzelsin, d ali' 11 

an aşı ıyor. veze'oin milyoneri Emin ağa- giyinmişti . Ça ıra ",r•o 
------------ zengin olduğun halde çap- sanki gördüğü oıaoı \c1'l~ 

Defi• ne aramak file.rakı kın değilsin. Fakat ne çare- hiç bir fevkaladelik ydo. W 
ki kızım Leyla Müslümandır. gibi, aldırış bile e!aıe ;·eli~ 

b 
Sen, bir Hristiyansın. Bu fif bir baş işaretıle 

alkanlara da ge t • din farkı, sizin evlenmenize · ç 1 tamamen manidir. verdi. t jÇID 

Cevabını almıştır! Çadırdakiler, hayreytetti 

Bir Yahudi ve bir Hulgaı11, talim mey 
danını köstebek yuvasına çevirdiler 

Bu cevab, iki gencin ümit de ona baktılar. Se ge9' 
ve cesaretini kırmamış ola- Türk ordusunun en dıt11 
cak ki, bundan bir hafta kumandanlarındandı. Ç• dt0 

rI<le' 
evvel Leyli evinin kapısı arka tarafındaki de 1 

• .,,elt1 
Define aramak merakı, 

şimdi Balkanlara geçmiştir; 

Sirozda, 19 uncu Yunan fır· 
kası talim meydanında ha· 
kiki bir siper gibi derin ve 
uzun hendekler açılmış fa
kat şimdiye kadar hiç bir 
şey elde edilememiştir. 

Bu hafriyatı bir Bulgarla, 
Kala'Ji isminde Sirozlu bir 
Yahudi yapmakta ve Bul· 
garlar tarafından hicret sı· 
rasında bırakılmıı bir defi· 
ne aranmaktadır. 

Bulgarlar, Balkan harbın· 

de birçok Türkleri öldür· 

müşler ve paralarını, mücev· 
herlerini zabdetmiılerdi;(Kıl
kış) harbinde Yunanlılara 
mağlup oldukları zaman bu 

Amerika 
ihtiyarları sevinsin! 

Paris . - Ameli manda ih· 
tiyarlara maaı tahsisi ıçın 
Amerika'nın kabul ettiği ka· 
nun, yeni dünyada memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Bu 
kanuna ilive edilecek olan 
bir zeyl ile bütün büyük mü
esseselerden ve halktan bu 
iş için ehemmiyetsiz bir ver· 
gi ahn~ası temin edilecek
tir. Bu suretle elli yıl sonra 
Amerika'da ihtiyar, sakat 
ve ameli manda kimselerin 
maaşatı için her ıene mü· 
him miktarda para temin 
edilmiş olacaktır. 

paraluı ·ve mücevherleriMa· 

kedonya ve Trakya'nın muh· 

telif kasabalarında gömmüş· 
ferdir. 

önünde duran bir otomobi- de kraliçe ile nedı 

Bu gömülen servetlerin 

yerlerini bildiğini iddia eden 

bir Bulgar, bulunacak ser
vetlerin yarısı Yunan hüku
metine kalmak üzere müsa· 
ade almış ve Yahudi Kalu· 
li ile ortak olmuştur. 

le binmiş, gezmeğe çıkmış . 
Daha doğrusu, şehir haricin
de kendisini bekliyen aşıkı 
Zakosa mülaki olmuş ve a· 
radan bir kaç saat ileri de 
bulunan Ayus Kiryako ma
nastrına gitmişler; Leyla he· 
men oracıkta vaftiz edilerek 
"Eleni,, ismini almıştır! 

Emin ağa, bu haberi alın· 
ca, ilk işi, kızını evlatlıktan 

-Devamı 4 üncü Sahifede-
Sirozda harfiyata, bu mü

saade üzerine başlanmıştır. 
.....;;. ________________________ _ 

Satılık akarat 
lznıir vakıflar direktörlüğünden: 

Vakfın ismi 

Hatuniye 

Cinsi 

oda 

Pazaryeri tı 

lsmail sarım arsa 

Saçmac1 ev, avlu 

Müftü Mustafa oda 

Hasan hoca · arsa 

No. 

63-65 

61 
bili 

28 

7-18 

66 

Tahmin 
Mevkii olunan bedel 

Pazaryeri 200 

" 
300 

lkiçeşmelik 1000 

dellil başı 1000 

çerçi oğlu hanı içinde 800 

molla sokak 200 

Hacı mahmut arsa S karantina kadri ef. s . 400 
Karataş arsa 39-40 çancılar 200 
Hatip oğlu mesçitten bozma ev O beşyüz elli ı. 250 

,, ev 31 uzun imam s. 200 
Esnaf şeyhi ,, 19· 1 mekke yokuşu 500 
Mazbut evkaftan araa 148 dolaplıkuyu kabakcı s. 100 

Peşin para ile mülkiyeti satılığa çıkarılan yukarıda cinsi, 
mevkii, vakfı , numarası ve tahmin edilen bedelleri yazılı 
vakıf akarat ve arsalara artırma müddeti içinde istekli 
çıkmadığından artırmaları on giin müddetle uzatılmıştır. 
İhalesi 2-9-935 pazartesi günü saat on dörtte lzmir evkaf 
direktörlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. Almak 
istiyenlerin her gün evkaf direktörlüğü varidat mcmurlu-
iuna müracaat etmeleri ilan olunur. 2647 

bakıyorlardı. . iri ı)ıf 
Onlar da, Seyfedd

111
• ~'' 

• • • ff .. ıerd•· 
vazıyetını gormuş 

1. . t# 
ıça ; .. ıel 

Güzel, çok gu 
delikanlı 1 

Diye mırıldandı · .. 1 ~o 
- Sö le Türk elçı~• · ,ııo 

y fı01 'D' 
zuruma girmek ş~r~ de d1 

bir elçinin sözlerıoı 
li ye bilirim. 1',stıD~ 

- Siz Fransa di11' ~~ 
.. l ~ nel .. ıı 

şunu soy emege "· tif'vtt'$ 
bir vakitler siz b~S aı· ~1 • 
bizim elimize düşt~0511ııbr 
hepinizi affettik, .. 

10

0 f~ 
mızı, büyüklüğÜ~~ı ıı9ıs';. 
terdik. Çünkü bıı e "ı.ı' r 
dileyen insana kı.Iıç "'rd1

1 

maz" diye bir kaıde d• '~ 
Siz de bizim hakkıJJJtı 'J'esb ~ 
şeyi tatbik edin· b.,ı~'ıe 

k k . "e ~· olaca as erın ;ıe 
hayatını bağışlayın. 5 

b' 
kapılarını açahD>: . bit ~· 

Fransa kralı fılıP 6ıe 
kaha attı: bil, ~·f 

il es Pı 
- Siz zava 1• ıt· (1 

makulesi insanlar~~01d•~1~1ı 
den bir çok hU. 8td•~,j~ 

d 1 e9ır . ıı 
kuman an arı biılrı'J ıs'ı-
doğrudur. Fakat .. 0dıf:, 

kaı.. tı · yapılacak şey, r01e1' ıı<' 
zaferin hakkını .,e 01•" 

rııı ? yani tes ı ksıoıi 
satır mı oyıuyac• 

- Kim bilir? 5iı··· 
Şu halde siZ···,,tJI "" 

Arka.s1 
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Olivier veşdrekô- DOKTOR • ihtiyat N. V. Fratellİ Sperc~ V~Pur Acent~ı·= 
aı Limitet vapur Ali Agih VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

Çocuk Hastalıkları Z b • l • l • 1 • •) D Z " CERES .. vapuru 26 ağustostan 30 atustosa kadar 
8Centası Mütehassısı a l l ye iŞ II9I e- er ee Anvers, Rotterdam, Amsterdam .ve Hamburg limanları içia 

Cendeli H 8' . . k 1
1.-inci Beyler Sokağı N. 68 cek kısa hizmet- & Co. yük alacaktır. 

don an. ırıncı or- Telefon 3452 "UL YSSES,, vapuru 9 eyliilden 13 eyliile kadar Anverı, 
· Tel. 2443 • DEUTSCHE LEVANTE LıNIE R d 

.. Ellerman Linyn Ltd. alacaktır. JiJerc : " ALIMNIA " vapuru 14 otter am, Amsterdam ve Hambura- limanları için yilk 
FLAM D L L' · alacaktır. INIAN,, vapuru ay oyçe evante snıye k k ş b agv ustosta beklenı'yor, Ham-

IO lzmir As erJi u esin- "ORESTES 23 ı k 
1 llunda Liverpol ve Svven- •• ANGORA ,, vapuru 13 d burg Bremen, ve Anversten " vapuru eyliilden 30 eylü e adar Anvera, 

lleıda gelip tahliyede bulu- temmuzda Hamburg, Bre- en : · k k kt Rotterdam, A14sterdam ve Hamburg limanları için yük 
ıcakt 1 - İhtiyat zabiti yetişti- yü çı ar.aca ır. alacaktır . 
.. 0 ır. men ve Anversten gelip tab- "ANGORA" vapuru 19 ağus-

t.. RACO " vapuru 29 liyede bulunacaktır. rilecek kısa hizmetlilerden "ULYSSES,, vapuru 22 ağustosta Burgas, Varvna ve Kös-
vlll tosta bekleniyor, 22 ağus· 

t .·lllllduzda HuIJ .• Anvers ve Not: Vurut tarihleri ve 330 doğumlu ve bunlarla mu k d tence limanları için yük alacaktır. 
&.O d tosa a ar Anvers, Roter-
L .. I ta an g.ehp tahliyede vapurların isimleri üzerine amele görenler ve daha ev- d H b B SVENSKA ORIENT LİNIEN 
q .. Ull k am, am urg ve remen 
lond:.ca veHay

1
n
1
i .zamanda değişikliklerden mes'uliyet velki doğumlulardan olupta için yük alacaktır. " NORDLAND " motörü 21 ağustosta Roterdam, Ham-

ve u ıçin yük kabul -edilmez. burg, Copenhage, DantztrY, Gdyoia, Göteburg Oslo ve , lfllllllllll muhtelif sebeplerle geri kal- " TINOS ,, vapuru 2 f!Y· & L 
;5s r • lllfllfffllflllllllflllflHfflflflflflffllfllllfflfflfflfllfllJlflll-llllfllf-lflfllU/n,. lülde bekleniyor, 6 eylüle lskandinavya limanlarına hareket edecek Ur. ;; r- ~ mış deniz sınıfından gayri "VIKINGLAND,, motörü 3 eylülde Rotterdam, Hamburg, 
!iiiiZ • k H K - fi 1 ola lard kadar Anvers, Roterdam, 'C s:ı: u· = sını ara ayrı mış D an ~ openhage, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskandi-l f ava Uf Umu= yalınız askeri tam ehliyet- Hamburg ve Bremen için navya limanlarına hareket edecektir. 

1 - namesi olanlar 1 Eylül 935 yük alacaktır. "HEMLAND" motörü 16 eylülde Rotterdam, Hamburg, 

1 Büyük Piyangosu = tarihinde ihtiyat subay mek- "ITAURI,, vapuru 16 ey- Copenhage, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskandi-
l tebi komutanlığında bulun- lüldc bekleniyor, 20 eylüle navya limanfarına hareket edecektir. 
s Şı md • k d b• ) k • • • = mak üzere sevk edilecekle· kadar Anvcrs, Roterdam, "VINGALAND,, motörü 3 birinci teşrinde Rotterdam, _ ıye a ar ı n erce ışıyı _ H b c h o · Gd c b o ı 

- rin en O Ağustos taıi-1 d 2 935 Hamburg ve Bremen için am urg, open age, .. ntzıg, ynia, ote urg, s o 
zen '-"İ D etmiştir. _- yük alacaktır. ve lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

l ,_. hinden itibaren yerli ve ya- ARMDMEND H. SCHULDT SERViCE MARITIM ROUMAIN . 
9. CU tertip 5. ci keşide 11 Ey hildedir - hancı bilümum kısa hizmet- HAMBURG "SUÇEAVA., vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 

s 8Q k Jk 
35 

O = liler As. ehliyetname büvi- .. HANSBURG,, vapuru 28 Cenova, Marsilya ve Barselona için yük alacaktır. 

1 yn rami ye: ' 00 Liradır = yet cüzdanı ve mektep şa· v b ki . 1 .. ALBA JUL YA" vapuru 30 eylülde gelip ı birinci 
hadetnameleri beraberlerinde agustosta e enıyor, ey- teşrinde Malta, Napoli, Marsilya ve Barselona için yük 

Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık lüle kadar Anvers, l<oter- l alacaktır. 
s i'- = olduğu halde şubeye müra· d H b ı· • "k liramiyelerle (20,000 lira) ]ık milkatat _ caatları . am ve am urg ıçın yu Hamiş: Ilindaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerden 

\' d alacaktır. A t ' 1· k b 1 t ar ır. - 2 - Tam vaktinde mek- "NORBURG 26 cen e mes u ıyet a u e mez. 
_ı tepte bulunmıyacaklar hak- .. . '' vApuru.. Fazla tafıilit için ikinci Kordonda TabmiJ ve Tabliye 

llHHHllllllllllllllllfllllllflfllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•- kında kanuni muamelenin eylulde beklenıyor, 30 eylule tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına m&racaat 

l
lllllllHHHlll.111111111111111111.11.lllfllllllllf lllllllllllfllllfl IJlllllJlllllllllllJllll llllll• kadar Anvers, Roterdam ve edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

tatbik olunacağı iJio olunur Hamburg için yük alacaktır. 

znıır yun mensucatı= Satılık motör SERb~~UB~~:ECT Istanbu1 ve Trakya 
_ 1' ürk Anonim şirketi= 12 beygir kuvetinde (Dizel) .. A ~:1o~Amot~~ ~!1 ağus- Şeker Fbrikaları 1,ilrk Anonim Şirketi 
...,.. markalı az kullanılmış bir tosta bekleniyor, Budapeşte, S • 3 000 OOO'fü k 1 · 

Bu mOessese, iki yftz bin lira sermaye ile - .,,oto"r satılıktır. Taliplerı'n ermayesı , , r ırası te, kk Bratislava ve Viyana için I 
e nı etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-- arehanemize müracaatları yük alacaktır. stanbul Bahçe kapı dördüncü 

bıkç6rers Limited (Şark halı) ~irketine ait - i an olunur. THE EXPORT STEAMSHIP 

s ~İrdt Halkapınardaki kuma~ fabrikasını satın - • CORPORATION 
'1Qa - "EXCELSIOR" vapuru ha-
'-iıdlfhr. Fabrika hiltftn ıeşkilat ve tesisat ve mils- = Kitaplarınıza Gftzel Bir len limanımızda olup Nev-

tilain;ini .i~eb eskisi gi~i ~ kkanunusa;ıid 1935 ta· - Cilt, Hatıralanmza Şık _york için yük almaktıadr. 
~ en ıtı aren yenı şır et taraıın an işletil· SOCIETE COMMERCIALE 

Taze temiz ııcuz 
ilaç • ktecıir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta- - Bir Albo.m, Ve sair BULGARE de NAVIGATION1

1 
::;e ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· = Cilt İşleri Yaptır- A VAPEUR 

8 e f4ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. mak isterseniz: 1'BULGARIA11 vapuru 14 ·• . 
~ llıamulit Peştemalcılar başmda eski Orozdibak = * YENi KA. V AFLAR * ağustosta bekleniyor, Bur-

Her türlü tuvalet çeşitleri 

tiJta l~n.deki sergide teşhir edilmekte ve satış fab. ;; Çarşısrrıda 34 Numaruda ::~t:~ Varna için yük ala-
" ıçınde yapılmaktadır. :: 
roata kutusu: 127 = . . Ali Rıza . . Geliş tarihleri ve vapur-
1' = ların isimlel'i llzerine mes'u elg f d · t · ' Al k = 
l' ra a reıı: zmır .. - · sanca = M" ll'tb . " lı'yet kabul edı'lmez. el f 2 · = uce ı anesıne ugrayınız. lhl e on oumarası 432 ve 3564 = 

"" lllllın 1111111111111111111• llf il lllll lll lll il lll lll lfl il llf l lfl lll l Jll il il il il lll lf llllf lfl• • N :.i~~~ • K~g;n' t e 
1 
efon 

.. 

JK []JiUf 

N"~A 

o JI ıu ıı-

ÖksOrenler! Mut

laka (Okamentol 

ôksdrllk şekerle· 

rini tecrnbe edi 

ıiz •• 

Ve Pftrjen. ~ahapın 

en ftstftn bir mfts

hil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mdshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgtln 

haplanaı Mar~f 

ecza depolarından 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak 

1 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hcurua Rastcm beyin Joıoğrafhancsi. lı:mirde en ıyı 
foıograf çekmekle ş6hreı bulan bir san'aı omğıdır. En 
mfllk4lpesenı olanlar dahi, burada çektirdilcleri fnıokraJ· 

lardan memnun kalmJllardır. 
Hamza Rüstem beyin, f otoğraj m<ılremC$i sala11 ma

ğazası da muhterem müşterilerinin ince ::evkleriııe giJre 
her çe,iı mallan, fotoğrOI makinelerİTIİ hıılıındurmakla• 

dır, Bir ::ıyareı her şeyi ispata kdfulir. 

(lzmir • B-.turak caddesi, Refik bey ça111sı) .. 
.-Sümer Bank--

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gilzeli 

Dereke kumaşları · 
F esene kumaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 



22 Ağustos 93~ (ClaNI Birlik) 
-------------------
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,; • - .._ ... .,. .• • ·?-_ Panayır açılıyor 

~SON -,TELGQAF.LAA~ 
. .. , . . .. . .. . •··.· · ~ ... _-~ . - ... ·.- . ·~~-· 

Ekonomi hakanı· 
mız bugün geldi 

A merilia Uluslar kurumuna barış için Celal Bayar, ista~yonda törenle ,·e 

ltalyanlar, uluslar kurumundan hiçbir şeyi beklenemiyeceğini açıkca : 1 1 : 

bir muhtıra gönderecektir hararetli tezahüratla karşılandı 
t' 

deki saylavlar ve birçok ',. Arsıulusal panayuımız, bu
gün öğleden sonra saat 18 
buçukta, fevkalade törenle 
açılacaktır. Panayır komitesi 
dündenberi davetiyeleri da
ğıtmış ve açılma töreni hak· 
kandaki bütün tedbirleri al-

vat ve halk tarafından b•',r 
retli tezahüratla karşıl•~111 Is· 
tır. Celil Bayarın yanıo adı! 
tanbul iazetecileri de var el· 
Sovyet elçisi KarabaP g 

Mussolini, Avrupa hudutlarını da unutmadığını ve icabında 
buralara bir milyona yakın asker tahşid edebileceğini söyliyor 

Istnubul 22 (Özel)- Italya • Habeşistan uzlaşmaz· şey beklenemiyeceğini ve bu kurumun, artık iflas et· 
lığını konuşmak nzcre Eylülde toplanacak olan Ulus· miş bir duruma dilşUlğOnn açıkça sôyliyorlar. 

mıştır. 

memiıtir. ~ -----------
Tura Il far kurumuna, Amerikanın barışı korumak maksadile lstanbul 22 (Özel) - Sinyor Mussolini, Avrupa Tören, süel müzika tara

fından çahnacak olan cumur· 
luk marşını müteakip başlı
yacak ve şarbay doktor Beh· 
çet Uz bir söylev verecektir. 

bir m htıra göndereceği söyleniyor. hududlarını unutmadığını ,.e Habeşistanda meşgul iken 
I ıanbul 22 (Özel) - Romadan haber veriliyor: Avrupa hududlarına da bir milyona yakın asker talı· 

Susuzluk içiııdc ltalya siyasal çevenleri, uluslar kurumundan hiçbir şit edebileceğini söylemiştir. 

17 h d d w • • k istila şayıaları Behçet Uz'dan sonra ekono- çırpınıyor b'r f ~a ine e egısı mi bakanımız Celil Bayar Turan'dan aldığıaı•• ı;~· . ı 'k?- l(on dilis, Pekilme- ~:n ·;:!:: k::ı~:~~ ~=.:~:: ~!~~~: mektubun da d•'.ı· 
lı• ızler mı o aca 's' yı keserek panayırı açacak- 11Turan'da içecek su {do' 

1 • w ı M •• • tır. tur. Yamanlar suyu N: ıd~ ----• ge UZU fil gormıyor Panayır, davetliler tarafın· kene kadar geldiği 5~100 
iç bakanı Ş. Kaya ile Jnbİsar)ar ba· dan gezildikten sonra saat Turana varmamıştır. eri· 

yirmide herkese açılacaktır. Turan, (Çobanaki) adı ",ıı· 

kanı Ra"'na"nın çekileceg~ i söyleniyor Zaimis ile başbakan vekili ara· Panar için civar illerden bin- len tek bir kuyudan sU oı•~ 
lerce halk lzmire gelmiş yor. Bu kuyu da kuru r•f 

Istanbul (Özel) - Kabi· Maliye bakanlığına, eski ba- Sında hiç hi r ihtilaf yok bulunuyor. üzeredir. Geceleyin "' ge-
nede değişiklikler olacağı ve kanlardan Yusuf Kemalin de Bari (Radyo) - Yunan 1 nun reyi anlaşılıncaya kadar Celal Bayar lıktayız . Temizlik işİPeıif•! 
iç işleri bakanı Şükrü Kaya Adliye bakanlığına getirile· başbakan vekili generalKon- vazifemde kalacağım ve lince, belediyenin .t•~err' 
ile inhisarlar bakanı Ali Rina d ı d b ulus için üzerime aldıgw ım fııı:ebrimize Geldiler arabaları hafta da bır ı.er Tarhanın çekileceği, adliye ceği söyleniyor. Bu hususta i is, ün gece, cumur aş· y or ıı 
bakanı Saracoğlu Şükrünün resmi hiçbir malümat yoktur. kanı M. Zaimis ile bir saat ödevi sedakatle yapmağa Ekonomi bakanımız, saat görünüyor ve ka

1
.ç•.Y al~ıftıf 

Selilnik Basmahanede tören 
yapıldı 

Panayır b ı w -B<l#tarafı birinci sahifede -
azır ıgı 

bunları ve tamamlanmamış 

Bari, ( Radyo ) -- Yunan 
hükumeti, Selinik sergısı 
için büyük hazırlıklar yap
maktadır. Bu sergiye iştirak 
edecek olan müesseselere 
mükafatlar verilecektir. Şi
mendiferler, vapurlar ve di· 
ğer nakil vasıtaları tenzilat 
yapacaklardır. Selinik ser· 
gisinde, bütün Yunan mah
sulatı ve mesnuab teşhir 
edilecektir. 

Galatasaray 
Peşte' de 

lstanbul - · Galatasaray 
Peşte'de Saruk Sor takımı 
ile üçüncü maçını da yaptı. 
Bu karşılaşmada takımımız 
5-2 mağlfıb olmuıtur. 

Ne olmuş? 
Bari (Radyo) - Yunan dış 

işleri bakanlığında ulusal eko
nomi bakanı ve M. Maksimos 
arasında uzun konuşmalar ol
muş ve Almanyanıo, Yunan 
sultani üzumleri hakkında 
aldığı tedbirler müzakere 
edilmiştir. 

Yalan havadis 
Kenan Iran seyaha· 

tına ~ıkmış 
lstanbul 21 (A.A) - C.H. 

Partisi genel sekreterliğin
den: (Tan) gazetesinin 16 
Ağustos tarihli nüshasına 
Kenan 'ın lrana hareket et
tiği ve yolda giderken 
transit yollarına, sonra da 
Irana aid filmler alacağı ya· 
zılmaktadır. 

Kenan, Ankara Halkevi 
sinema memurlarındandır. 

Kendisi, yıllık izinini Iran· 
da kullanmayı tercih etmiş
tir. Bn seya hatla ve sinema 
ilerile Ankara Halkevinin 

işleri kuvvetlendirecek ve 
tamamlayacak tedbirleri al· 
mak şu dakikadaki ilk iıim 
olduğunu seziyorum. Bu ili 
güzel tanımıı olmak itibarile 
acemilik devresi geçirmemek 
benim ve belki de ilin kazan
cıdır. General Kazım Dirik'in 
ayrıldığını il halkına duyur
mamaya muvaffak olmanın 

güçlüğünü biliyorum, fakat 
bu ödevi biraz noksan olsa 
bile yerine getirebilirıem 
kendimi mutlu sayacağım.,, 

Fazlı Güleç, dün Mevki 
Müstahkem kamutanlağını, 
Parti binasına gelerek, Par· 
ti başkanı tAvni Doği!nı ve 
Şarbayı ziyaret etmiştir. 

ULUSAL BiRLiK: Yeni 
llbayımıza muvaffakiyetler 
dileriz. 

Gönül ferman 
dinlemez 

-B<l#tarafı 2inci sahifede -
tardetmek ve mirasından 
mahrum etmek olmuştur. 
Sabık Leyli ve labik des

pinis Eleni, kendisini gören 
bir gazeteciye: 

- "Babam beni reddede· 
mez. Az zamanda hiddeti 
geçecek beni tekrar evlith· 
ğa kabul edecektir. Babam, 
din farkının iki sevdalı gö· 
nülü bir-birinden ayıracak 
zamanın geçtiğini elbet an• 
lıyacakbrl 

Demiştir. 

Rumlar, böyle işlere "kala 
isterina; iyi akibetlerf n der· 
ler. Balayı geçtikten sonra 
bakalım, sabık Leyla, ve la
hik despinis Eleni ne diye
cek?. 

hiç bir suretle alikası olma· 
dığı gibi kendisi de şahsen 
böyle bir tasavvurda deiil
dir. 

kadar konuşmuş ve cumur· çahşacaiım. Bunun aksini on bir buçukta Refakatında taraf, çöplük ha ıoı ,ef 
Juk sarayından çıktıktan gazeteciler hayallerinde uy· Sümer bank genel direktö- Bütün bunlar bir dere ,o· 
sonra gazetecilere şu diye•· durabilirler. Her siyasal rü Nurullah Esad ve Burdur ye kadar çekilir fak•t ede' 
de bulunmuştur: adam, fikrinde ıerbestir. ıaylavı Halid olduğu halde suzluk çok fecidir. Ric• ge' 

- Cumur başkanı ile ara. Yalnız fikrinin memlekete özel trenle şehrimize geldi· riz bu şikayetimizi li~:,.~ 
mızda hiçbir mea'ele yoldur. zarar getirmemesine dikkat ler ve Basmahanede, Süel ı~n makama duyuru buıdıı~ 

etmelidir. muzı"ka, bı·r mu-freze asker, Bu şikiyeti haklı ..ıe' Kendilerini 6tedenberi sever ı '1}eıt"' H h Urayın, Turan'la i i ve sayarım. Ona hürmetsiz· a eşİstaoa polis ve zabıtai belediye . k . d ~riı. / 
memurları tarafından selim- sıni ço rıca c -~ 

lik gösteren ben değilim. Hindistandan asker -
istifa edeceğim hakkındaki lanmışlardır. BakanJaı· 1~ rivayetlere gelince, buna lü- gönderiliyor Celil Bayar, ilbay Fazlı kıJ'" 
zum görmüyorum. Yunanis- Istanbul - lngiltere, Hin· Güleç, Trakya genel Espek- lstanbul- Bak•:!~: b•t~'' 
ta'nın idare şeklini tayin distandan topladığı askerler teri general Kizım Dirik ve Floryad~,- ~-t~~.~~.:. / 
edecek olan Yunan ulusu- Habeşistan• göndermektedir. şarb11y Behçet Uzla lzmir- lığında~OJ1' 

K k ... •· ·;--.d I • h" Muhasehei Hususiye MüdorJilg 
arşıya a a {) a-den: 267~k•''~ıl 

d e 1 ld ? Nafia garajında muattal bir halde bulunan Büik 111• ııllı' ise nas} O u imdadı ııbhi otomobili eatılmık Qzere 22 8 935 ıarlbfP!e~~•'',. 
• ren 2.9.935 ıarlbine kıd1r 10 gan müddetle artır111•Y oıo~ 

Abmed'in yüzü perişan bir haldedir. 
Bacağındaki damarlar da kopnıuştur 

Dün gece saat 11 de Kar· 
şıyakada Salih paşa yalı 
caddesinde Dündar sokağın
da 19 numaralı evde bir fa
cia olmuştur. Vaka hakkın
da elde ettiğimiz malumatı 
yazıyoruz: 

Karşıyakada Kemal paşa 
caddesinde berberlik yapan 

Hilmi, bundan birkaç gün önce 
karısı Adalet ile kavga et· 
miş, Adalet te kocasının e
vinden kaçarak babasının ya· 
nana gelmiştir. 

Dün gece saat on buçukta 
karısını almak için kain pe
deri Ahmed'in evine giden 
l>erber Hilmi, eve zorla gir
miş ve kain pederinin müda-

halesine rağmen karısını zorla 
evden alıp götürmek istemit· 
tir. Bu sırada kain validesi 
Emine de müdahale etmiş 
ve kızını berberin elinden 
almağa koyulmuştur. Bu durum 

üzerine bir hayli münakaşa· 
lar olmuş; berber Hilmi ce
bindeki usturasını çekerek 
evveli kain validesini elin· 
den, karısını baldırından, ka
in pederi Abmedi de yilzOnden 

ve bacaklarındanağır surette 
yaralamış ve kaçmıştır. 

Bu yaralama hadisesini 
müteakib Ahmed, don göm-
lek, kanlar içinde evden 
sokağa fırlamış ve yerlere 
kanları akarak iskele mey
danına gelmiş; 

- Polis.. Polis.. Burada 
polis yok mu?. 

Diye haykırmağa başla
mıştır. Bunun üzerine zabıta 
derhal faaliyete geçmiş ve 
yaralıyı eczahaneye götür· 
dükten sonra, eve bir araba 
gönderilmiş, diğer yaralı
lar da alanmıştır. 

Ahme'in yüzündeki yaraları 
ağır olduğundan kendisi 
imdadı sıhhi otomobili iJe 
lzmir Memleket hastahane· 
sine gönderilmiştir. Vak'a
yı müteakib ortadan kaybo· 
lan berber Hilmi aranmak
tadır. Ahmed'in yüzü peri· 
şan bir vaziyettedir. Dişleri, 
açılan yaralardan görünmek· 
tedir. Bacaklarından aldığı 
yarada çoli derindir. Ustura 
kemiie kadar dayanmış ve 
damarları koparmııtır. 

mıotır. 1ıteklllerln artırmı ~1rllarını glırmek üzere berg:" ıb'~ 
ıebl buıuılye mildilrlyetlne ve pey ıürmek latlyenterfD ;epo'ıı~ 
ganü olın 2.9.935 pazarteıl gOnil 9 dın 12 ye kadar c••''' 
mıkboı veya hınk mektubu ile encQmenl vllAyete 111ora 

UAn olunur. 

Muhasehei Hususiye 
den: 

ttO~' 
MadorlDt' 

2671 ct•'I 
Bedel Sabıkı Y tri No. 
Lira ı.~jl 

Oil• 
110 Memleket haetıneıl ıhanda 4 " oJ 
140 Kemer caddesinde 3 .7 

3 111 01 
3 

lduel boıoılyeye ıit olup yukarıda gösterilen akar 2.P·Q ~ 
tt1bartP ''' detle kiraya verllf'cektlr. 22 8.935 Tarihinden 

1 
tıt· ~r d6 

tarihine kadar 10 gilo müddetle artırmayı çıkaraldl e ıre 1110 ~ 
eartlarıoı görmek letiyeolerin hergiln mohoeebel bos~e 

0 
ı. 9 ~.~ 

rlyetloe ve pey ı6rmek IBtlyenlerlo de ihale günO 0 ',ef' b' 
pazarteel gCloQ 9 dın 12 ye kadar depozito makbuz 

00
r. 

mektuba ile vllAyet el'cilmenlnc müracaatları tıAo 010 Jl: 

lzmir milli emlak müdürlüğil~~~ ~ 
Karantina mısırla caddesinde 347 eıki 231 taj ou~'~aıık'" '' 
Reşaeiye müstecabi sokağında 2eski 2taj numara 1 

1o' 
Kemer caddesinde 195 numarala dükkin bfeb•"e fJ 
rf epecik sürmeli sokağında 79 eski 69 taj oo.h k~ s6 
Tepecik sürmeli sokağında 51 numaralı dükkaDdo1'"i" 16 
ikinci kordon tuzhane sokağında 14 numaralı J4 
Tepecik altay sokağında 21 numarala dük:iP 4! 
lkiçeşmelik candesinde 171 numaralı dükkan ı~ 
Tepecik çakar sokağında 8,6 numaralı ahar d"1'1ıi" obl~ıı 
Karantina türk oğlu sokağında 43 numaralı u ıoe ~pıet1~ 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icar~ ;.~r 1•~' ;1eıi' 

on gün müddetle temdidine karar v~rilmıŞ,. ~ · ıoOdiJ6s9) 
29-8-935 perşebe günü saat 15 te milh eınla (1 
ne müracaatları 


