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konya'nıo Ilgın ilçesinde 
~ir yangın olmuş ve sonu~ta 
ılçenio önemli bir. kısmı ta· 
lnanıeu yanmıştar. Zarar 40 
bin liradır. 

• ULUSAL • DDu gece, ;;erite adında bir 
kadın ynznoden kordonda 
bir cinayet olmuş ve Talip 
oğlu Arif, kimyager Mehmet 
TevJik'i öldürmOştnr. 

I 
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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

~: 2 - No: 472 - Sah - 27 Agustos 1935 ------------------------
Telefon: 2776 Fiatı (100) Para 

abeşistan' da Seferberlik Başladı 
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Haile Selase, kabileler haşkanlarile baş-haşa j _ "\ Türkiye · Yunanistan 

llabesistanda, ltalyaya karsı Ataturk Çaldarisin. Alman 
h ı' •J""h ) ' Amiral Horti'yi ) • ~ d• . er i.eS Si a a Sarı mıştır. tebrik ettiler gazete erıne ıyevı 

~0ıııa ile Eritre arasında telsiz telefon tesis etmişler, cu::.k•r:~,!:0~ Atı.!url: 
Musso)ini, manevraların idaresini eline almış .• 

toplantıya davet etmiş ve 
uzun bir söylev vererek, Ha
beşistanın bütün gayretlerine 
ve barış severliğine rağmen 
ltıdyanın harp yapmak iste
diğini söylemiş ve Habeş u
lusunu genel seferberliğe 

çağırmıştır. Bunun üzerine 
Habeşistanın her tarafmda 
bir kaynaşma başlamış ve 

eli silihitutan her Habeş, 
silaha sarılmıştır. Habeşistan-

da ltalyamn mağlüp edilece
ğine dair genel bir kanaat 
vardır. 

Pariı, 26 (A.A) - ltalyan 
ve Habeş hakemleri bugün 
ayn ayn çahşıyorlar. Komis· 
yon yarın çalışmasına tekrar 
başlıyacaktır. 

Bolzano 26 (A.A) - Sin

yor Mussolini buraya gele

rek, büyük manevraların ida
resini ele almıştır. 

l.t. llabeş ulusuııu savaşa çağıran bir IIabeş 
dt bbul 27 (Özel)- Lon· \ Habeş imparatoru, bütün 

Roma 26 (A.A) - Roma 
ile Eritre arasındaki telsiz 
telefon irtibatı, Duçe ile M. 
Emil Avebano arasında ya-

•d,b haber veriliyor : kabileler başkanlarını bir -Devamı 4 üncü Salıifede-

--~~--~------... .--~ ............. --~~~--~-l\ asır g a 1 Fransa • ltpalya • 

te... Balho'nun arıs se-
. nova'da yedi .. ı•d• 

~işi öldn; yetmiş yahatı onem ı ır 
)'aralı var 

~110va, 26 (A.A) - Bu
gı,,1 . tiddetli kasırgadan 
d, ) erıo yediyi ve yaralıların 
ltaın etıniıi bulduğu anlaşıl-

ır. 

8 
Polonya 

flhavJ F tQ ,, arı, ransız 

llhevralarına işti· 
v tak ediyor 
~ 1~'f0va 26 (A.A) - Su
t' )._td 
1••rı._d•n bir gurub, Reims 

'''ı 8 yapılacak olan 
ııı,~ ~•nevralara iştirak et· 
)' iİd Zere yakında Fransa-

ecektir. 

Şi A~anullab 
.\ ~dı nerede imiş 

-~il,~ •ra, 26 (A.A) - Ama· 
hııd'&d hanın Rus ve Afgan 
~tı f:k~a olduğu ve taraf-
'ıı k ır Lena tarafından 
~~k •bailin tahrik edildiği 
t ')Uklldaki haberler, Afgan 
'~lib elçiliği tarafından 
-~t111 , edilmekte ve Afga· 
,. IQ h 
l)tt er tarafında em-
~k,lb;e •aayiıin temamen 
~lcttc1~'111• olduiu bildiril· 

''· 

Fl"ansa'nııı logiltere ile olan yakın
_l_ığ~, ltalyan~rı k1ışkulandırdı 

lllareıal Balbo 
Istanbul 27 (Özel)- Bütün sındaki mesai birliği, ltalya 

tekziplere rağmen Mareıal çevenlerini son derece kuı
Balbonun Paris seyahatinin kulandırmııtır . 
çok önemli olduğu söyleni· Paris 26 (A.A) - Mareıal 
701. Frıoıı ile Iaıiltere arı• Balbo, upklı burayı rel· 

ile, Macar ulusal bayramı 

münasebetile Kral Naibi 

Amiral Horti arasında 

tebrik ve teşekkür telgraf
ları teati olunmuştur. 

'----------------~ 
isyan 

Bastırılrlı. 
1firan 

hükômeti bir ta· 
mim gönderdi 

Amatıutfuk Kralı Ahmed Zogo 

Istanbul 27 (Özel) - Ti· 
ran•dan gelen son haberlere 
göre, Arnavutluğun her ta· 
rafında asayiı iade edilmiı· 
tir. Hükumetin nüfuz ve ha· 
kimiyeti, Arnavutluğua her 
yanında eskisi gibi büküm 
sürmektedir. 

Selinik, Yan ya, Tiran ve 
Roma arasında iıliyen hava 
postaları tekrar seferlerine 
baılamış bulunuyorlar. Ti
ran'dan il ve ilce bayhklara 

~~----------~~ Yunanistan, Türkiye andlaşmasıııa 
büyük bir kıyınet veriyoı· 

('.aldaris Makamında 

lstanbul 27 (Özel) - Ber· man gazetecilerine beyanatta 
Jinde bulunmakta olan Yunan bulunarak demiştir ki : 
başbakanı M. Çaldaris, Al- -Devamı 4 ıinoü salıifide•• ..... ~-
Dün gece teci bir 

cinayet oldU 
Kimyager Mehmed Tevfik öldürOI· 

dü, dostu Şerife de yaralandı 
DUn gece birinci kordonda 

çok feci bir cinayet olmuı, 
Eşrefpaıa hastahanesi kim
yager ve eczacısı Mehmed 
Tevfik, kıskançlık yüzünden 
sefahat simsarı Arif adında 
bir ıahıs tarafından öldürül
müıtür. Yaptığımız tahkikata 
göre vak'a ıöyle olmuştur: 
Eşrefpaıa hastahanesi kim-

gönderilen bir tamimde, iı· 
yandan artık eser kalmadığı 
bildirilmiıtir. 

yageri Mehmed Tevfik, dün 
lnciraltına 2itmiş ve orada 
Şerife adında bir kadınla 
tanışmııtır. Mehmed Tevfik 
bu kadınla bir müddet incir 
altında kalmış, denize gir
miş ve akşam beraberce lz· 
mire dönmüıtür. 

Şerifenin dostu olan ve 
sefahat simsarlığı yapan Ta
lip oğlu Arif adında biriıi; 

Şerifenin, Mehmed Tevfik 
ile ııezdiğini görünce arka
- Devamı dördüncü sahi/ ede 

Iogiltere faaliyete geçmeğe karar verdi 

lngiltere, Akdenizde Italya
ya lnef es aldırmıyacak! 

CebeJütarık.tan ı\ılaltaya iki torpito hareket 
Akdeniz filosu, nerelerde duracak .. 

• 
ettı. 

lstanbul 27 (Özel) - Lon
dradan haber veriliyor : 
logıliz donanmasının Akde

niz filosu, Iskenderiye, Port
sait ve Ismailiye açıklarında 
demir atacak ve lngiltere 
deniz bakanlığından alacağı 
emre göre hareket edecektir 

logiliz Harbiye bakanlığın· 
dan verilen emir üzerine 
Portsaide bir miktar asker 
çıkarıl ınışbr. 

Londra 26 (A.A)- Malta 
ada1ile Adendeki garnizon· 
ları takviye etmek üzere bu 
hafta içinde bin kadar asker 

mittir . Seyahati tamamen 
buıuıi malıi7ette(lir. 

. 
lrıgiliz tayy are gemisi 

gönderileceği teyit edilmek- yare gemisile Searcher ve 
tedir . - Volvich torpitoları çabuk 

1 
Cebelütarık 26 (A.A) - Maltaya gitmek llzere emir 

Glariuı adındaki lnıiliı tı1· almıtlırdır. 
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~!!1hıta Romanı :: Antalya hastahanesine =o ~ = atandı 

=~=-- ey ın=_- Değerli doktorlarımızdan 
Aydın memleket hastanesi 

R 
nisaiye mütehassısı doktor = l 1'iirkçeye .. i ı= Mehmed Süleyman, Antalya 

:::: 27·8 ·935 Çeviren : KAl\I OltAL = memleket hastanesi nisaiye 
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27 Ağustos - 1935 

Tefrika No. 135 

~ 
Yazan: ftl. 

ti 
yeni memuriyetine• gitmek 

Dedektif Kriyin, a mirine otomobil, çabuk ilerledi ve 
elam verdikten sonra: g özden kayboldu. Fakat ko- üzere dün şehrimize gelmiş· Ehlisalib ordusu aldığı"'esirlerin 

lam ş, hepsini de kılıçtan 

elini olunu bag' 
- Size doktor (Gumsk) u şan adam, benim tarafımdan tir· 

takdim ediyorum. Pansiyonun iyice fark edilebileceğini tah A vusturalva 
• • • 

geçırmıştı.. . 
Kudüsü tehlikeden k0'~:. 
cak herhangi bir ao~ ,. 
yapmak ihtimali fazla 

1şt1' 
garb cihetindeki evlerden min ettiği için bir aralık ha· ., 
birinde oturuyor, emrinize sır şapkasile yüzünü örttü. Sarı ırktan korkma· 
imtisalen refikasından ( İvar Bu adamın sırtında açık renk ğa başladı 
evler hakkında izahat iste- ~l bise vardı. Orta boy)u, bi-

l Paris - Avusturalya'ya 
dim. Hiç bir şey bilmedik- raz zaifçe idi. tiraf ederim 

Kanlı, korkunç bir harp ol
du. Türk ordusu Akkiiyı 

kaybetmiş olmasına rağmen 

arslanca döğüşüyordu. Ogün 

hiçbir netice 

Salaheddin, onları derhal 
çağırttı . T ürk kumandanları 
ile bir konuşma yaptı. On· 

lar Hükümdara şunu söyle· 

diler : 

- Hizden istenen 
n~dir? s•' 

- Evveli Salibüsalat•ı .• ~ 
- Fransa Kralı, şimdi Sur k' •• niyen onların bizde 1 j~İ 

her iki taraf, 

alamadılar . lerini ve yalnız saat 11 ki, bu adamın bütün evsafını akın etmek istiyen bazı Ja· 
raddelerinde doktoru bir t esbit etmeğe çalışırken büs- pon işçileri, gördükleri müş· Akşam karanlığı basarken şehri civarındadır. Düşman 
taraftan davet ettiklerini bütün şaşırdım . Bu sebeple kilit yüzünden yerleşmeden ileri karakollardan şu haber arasında ihtilaf vardır : in-
söyledi. Sokağa çıkmca bir daha gördüğüm takdirde geri dönmektedirler. ilgili geldi: giJtere Kralı ile Almanlar az 
doktorun bir şey görmüş tanıyabileceğimden pek te makamların söylediklerine - iki kumandanımızla in- ka lsın , bir bayrak mes'ele· 
olma ı ihtimalini nazarı dik- emin değilim. Maabaza, ka- göre, Avusturalya hükumeti giltere Kralının iki murah- sinden kapışacaklardı. Rişar, 
k te alarak kendisini çağı- fası ve arkası bana yabancı sarı ırktan korkmağa başla - bası geldi. Hükümdarla ko- Alman bayrağını çiğnedi. 
rıldığı yerden gelinceye kadar görünmedi.. mıştır. nuşmak istiyorlar. Öyle zannediyoruz ki, şimdi 
bekledim. Şimdi döndü. Bazı Doktor, komşu olduğunuza ---sm:--=111:1-ıa:m11:1e-=-1:S1am~-------=--=-=-mm::z::::::m:ııa:ıı:ıı.--a:ma:ııı ___ _ 
şeyler sorduktan sonra göre, bu pansiyonda oturan- Viyana gazetecilerinin intibaları 
kendisini buraya getirmek ları tanımanız lazım .. 
ve size taktim etmek lüzu· - Evet amma bir derece· 
munu hissettim. ye kadar .. Filhakika basta· 

Con Straun, Dedektifi da- )andıkları zaman hep bana 
ha fazla söyletmemek için: gelirler. Madam Honhardı 

- Bravo Kriyin çok iyi da, üç dört yıldanberi ben 
ettin tedavi ediyordum. Kalpten 

dedi ve doktora hitaben: rahatsızdı. Sık sık görmek-
- Dolctor, bu gece soka· liğim lazımdı. Fakat kendisi 

ğa çıktıktan sonra kimseye çok hasis olduğu için onu 
rastladınız mı? ara sıra görürdüm. Onu ilk 

Doktor, anlatmağa başla· gördüğüm zaman vizite üc· 
dı: 

- Beni telefona çağırdık
ları zaman, saat 12 yi 10 
geçiyordu. Yarı soyunmuş 

bir halde idim. Giyinmekte 
gecikmedim. Lazım gelen a· 
Jih ayırıp çantaya koyduk
tan sonra şapkamı başıma 

geçirdim ve garaja indim .. 
Con Straun bu noktada lafa 
karıştı : 

- Afdersioiz doktor, ga· 
rajınız, bu pansiyona ne ka~ 

dar yakındır? 
- Garajımız, evimimizin 

sağ köşesinde ve bu pansi
yonun bahçesine bitişiktir. 
Pansiyonun garajına 30 met
re mesafede .. 

Pek güı,el şimdi gördükle
rinizi nlabnız lütfen!. 

retleri hakkında çok itiraz 

etti. Bunun için, faturayı 

göndermekten sarfınazar et
miştim. Ondan sonra da hep 
komşuluk hatırı için ve 
meccanen baktım. 

Con Straun, doktordan 
sordu: 

- Madam Honhard'ın, son 
derece hasis bir kadın oldu· 
ğunu biliyorsunuz. Diyorlar 
ki bu kadının, çıkın çıkın bir 
çok parası varmış, bunun 
için kanaahnız nedir? 

Doktor, gülerek şu cevabı 
verdi: 

- Bizim madam, bir gün 
bana da böyle bir rivayetten 

bahsetti idil Tahminime göre 
bütün komşular bundaır ha· 

Hahesistan' 
' eden har 

bu evsimde 
olamıyo 

Avrupa'rla yağaıı yağnıurlar, aheşistan'daki yağmur
lara nisbetle göz yaşı abilindendir 

Viyana gazetecilerinden bir 
grup, Habeşistana giderek 
uzun bir tetkik seyahatı yap
mışlardır. Bu seyahatın inti· 
balarını yazan Avusturya ga· 
zetecileri, bu mevsimde Ha· 
beşistanda niçin harp olamı
yacağını şu suretle izah edi
yorlar : 

" Habeşiıtanda yağmur 
yağarken harp olma:ı diyor· 
lar. Bunu biz Avrupalılar, 
güç anlıyabiliyoruz. Evet, 
Habeş illerinde, Haziran ip-

tidasından l 7 Eylüle kadar 
harp olamaz.! Bunun sebebi 
mütemadiyen ve mütevaliyen 
yağan yağmurlardır. 

Habeşiıtanda yağmur mev· 
simine Krend derler. Krend 
devam ettiği müddetçe ya· 
ğan yağmurları Avrupalılar 

bir görse, mutlak surette kür
rei arzın bir tufan afeti için· 
de bulunduğuna hükmeder
ler. Yıldırımlar, dakikada bir 
düşer, gök görültüleri insana 
dehşet verir .. 

---------------------------Esrar perdesi yırtılıyor 

Ba on Bresendor 
öldürtülm - s mü? 

' 

Ağustos içinde ekseriya 
öğleden sonra başhyarak 
sabaha kadar devam eden 
yağmurlar, insana hayret 
\'erecek derecededir. Avru
pa'da ve Asya'da yağan 

yağmurlar, Habeşistan yağ

murlarına nisbetle göz yaşı 

kabilinden bir şeydir!. 

Bir günde yağan yağmur
ları toplamak ve ine hesa-

bile ve fikir edinmek im· 

kansızdır. Zira alettahmin 

Ağustosta yağan bir günlük 

yağmurun, Çana, Şili, o· 
desa, Hubat, Atyara nehir· 
lerini taşırdığı, vakidir. Yağ· 
mur, Habeşistan illerinde 

bardaktan değil, fıçıdan bo· 

şnnırcasına yağmaktadır. 
Krend mevsimi biter-bitmez, 

- Garaja giderken, gay
ri ihtiyari pansiyonun gara
jına bir göz attığımı hatır

larım. O dakikada hiçbir 
~sy görmedim. Otomobilime 
bindim bahçe kapısının ya
nına_ geldiğim zaman, demir 

berdardırlar. 
' 

( Devam edecek ) Viyana'Jı bir kadın, Baro ıu aldığım 
DEC!S:a::::ıııomı:::ı:u~ı-u-sa-ı--- ,ıemir üzerine ben boğmuştum diyor 

Habeşistanın genel manza
rası, bir cennet parçasını 

andırır. Semalara kadar yük
selen dağlar, güna-gün ve • ı Bundan bir müddet evvel, ı 

l. f Almanyada oturmakta olan 

parmaklıklı kapıyı açmak 
üzere otomobilden indim. 
Şehrin yukarı tarafına doğ 
ru gideceğim zamanlar da 
ekseriya bu yolu takip ede· 
rim. Bu esnada, bahçe ka
pısının yan cihetinden, biri
nin koşarak geldiğini gör
düm. 

- Bunun kim olduğunu 
görmediniz ? 

- Ben, ayak patırdısını 
işitir işitmez, ekseriya kilit-
siz duran kapıyı açtım ve bu 
aatte böyle koşan adamın 

kim olduğunu görmek üzere 
sokağa fırladım. Karşıki cep
heden gelen bir otomobil, 
koşan adamın üzerine doğru 
lamba şavkı tutuyordu. Bu 

IE 

Istanbu 

(;Qndelik eiyaenl gazete 

Sahibi: lla ·dar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağl 
Abomı şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Re mi ilanlar için : 
Ma rif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

ya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,0 O,OOO"f11rk lirası 
lstanbul B hçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Avu turyalı Baron Bresen
dorf, Poltidam civarında 
T epliner nehrinde boğulmuş 
olarak bulunmuştu. O zaman, 
Berlin gazeteleri Baronun 
finansiyel sıkıntıları yüzün· 
den intihar ettiğini yazdık
ları halde, Viyana gazeteleri 

bu boğulma hadisesinde mü
him esrar olduğunu iddia 
etmişlerdi. 

Bu adam, Avusturyanın 
fakir köylü ailelerinden birisi 
olduğu halde çok büyük bir 
servet ve mevld elde etmiş 
ve bir müddet Almanyada 
mahut ve maktul Röm ile 
sıkı bir dostluk yapmıştı. 

Röm 'ün bir vakitler Hitle· 
rin sağ e)i mesabesinde ol· 
masına rağmen geçen seneki 
Bcrlin 30 Haziran katliamın· 
da feci surette öldürüldüğü 

malumdur . 
Rönıün yakın dostu olan 

bu Avusturyalı Baronun, 30 
' Hazirandan evvel Monako 

ile Berlin arasında sık, sık 
seyahatlar yaptığı ve ber 

seyhatından sonra Rön ile 
gizli mülakatlar yaptığı gö
rülmüş ve bu suretle de Hit· 
ler aleyhine yapılacak hare· 
keti hazırladığına hükmedil· 
mişti. 

Fakat, Röm ve arkadaş
larının öldürülmesinden son
ra, Baron Alman gizli polis 
teşkilatına girmiş, bu suret-

le kendisini ölüm veya ha

pisten kurtarmıştı. 
Son zamanlarda Viyana'da 

ölen genç bir kadın, bu 
Baron'un ölümü sebeplerini 
bir Viyana gazetecisine söy· 
lemiştir. 

Bu kadının anlattığına 
göre: 

Yüksek bir makamdan 
aldığı emir ilzerine Baron 
Bresendorf ile sıkı bir aşk 
münasebeti temin etmiş o)an 
bu kadın. Baron'u boğulduğu 
nehir kenarında bir gece 
gezintisini yapmağa davet 
etmiş, Baron dn bu daveti 
kabulde bir mahzur görme
miştir. 

Yarım ay ışığı altında, 
-Devamı 4 üncü Sahif cde-

yeşillikler ve çiçekler içinde 
kalır. Krend mevsimi, Eylülün 

on yendinci günü biter.Hay

rete şayandır ki o gün yağ

murlar derhal kesilir. Habe-
şistan'da on yedi Eylülden 
Mayıs sonuna kadar yazdır. 
Bu müddet zarfında köylü, 
ekeceğini eker, biçeceğini 
biçer ve Haziran iptidasına 
kadar her mahsulünü topla· 
mış olur. 

Haziran iptidasındanEylülün 
17 nci gününe kadar Habe
şistan köylüleri hiç bir iş 
yapmazlar. Koğuklarına gi· 
rerler ve krend mevsiminin 
nihayetine kadar orada ka· 
lırlar, zira mütemadiyen ya
ğan yağmurlardan çıkıb iş 

yapabilmenin imkanı yoktur. 

Zayi 
Manisa belediyesinin 129 

numaralı şoför ehliyetname
sini gayip ettim. Hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Manisa belediyesine mu
kayyet l 9 numaralı kam
yon şoförü lsmail oğlu 

Halil İbrahim 

·,Jer 
üzerine maruf 600 esı 2rfJ 
vermek .. Bundan başk:, bııl 
d. d . . 1 ıvıec 
ınar a ıstıyor ar. 

kaldık, salibi verdik. b~5ti• 
Bu salib (istavroz) 1'1d· 

yanlık alemince çok oı~be~· 
desti ve Kudüs'ün Sal ı•P' 
dini Eyyubi tarafından af-1' 
tında ele geçirilmiş, ıııubb~'· 
edilmişti. Ona kavuşa~ 0o• 
tiyanlar, göz yaşları 1 ;,rr· 
sarılmış, onu öpmüş, 
larını dövmüşlerdi. rdO' 

Saliibeddini Eyyubi ~0.,0~· 
B h ·yetı ı ı - unun e emmı A~~ 

tur. Fakat bizim ot 
kalesindeki esirJeriaıiıketl~ 
olacak?. Mademki ılı~lı 
esirlerini istiyorlar. ({arş eslf 
olarak bizden aldıkları 
)eri de salsınlar.. aıt' 

Ve hükümdar bunuP ~ef 
. l · ı . ~ arak' rıne e çı erı çagır 

fiyeti onlara söyledi. 
Elçilerden biri: ;\e 

B d·ı . . · yaı• ~· - u ı egınızı dı.ı 

bildirirseniz ve bütün der' 
şüncelerinizi iyice izah e 
seniz daha iyi olur! ,11d 

Dedi. O suretle ya e''P 
b. c !;' 

iki gün sonra ır eS" 
geldi. Evveli HristiyaP f f 

·yor· 
lerin verilmesi isten• . ~1' 
kat Akki kalesind~k~ir t,. 
yubi esirleri için bıÇ dt1· 
abhüdde bulunulın•Y~~nt'f 

Bir hafta sonra 'f e .. ,ııı~ . ş o• ., 
ziye civarında, S?:en• .. bit bl 
kuyuları dibinde ınut 
facia geçiyordu. 5jrle 

Kolları bağlı Türk eor•f' 
ri, kafileler halinde kıtı~•tl' 

"t"' "I" du Ve ı.er go uru uyor · 85 .. 

nı sıyırmış binlerce b0ğ•ı 
canavarcasına buplarıbırııtıl't 
lıyorlardı. Feryatlar, 
göklere çıkıyordu. f'.91•~ 

Ve, lngiltere 'niıı ~r•11 

.. k . R' f raııss a· yure lı ışarı, .: de ~ 
Filip Ogüst at üst~IJ se1'e' 
lerek bu cana\'arhğl ..ı1ıı~' 

t ıaT• Of 
diyorlardı. Bir Sa~ d"'rulr:s> 
t m 3 bin kişi ol u ~ 
t Ü. • • ~)r\l 

Bunu Salabeddını belt 
B·ııııul<'. ~ı· 

de duymuştu. 1 ·rlef'I •· 
d k' esı ~'" kendi yanın a 1 

• bir ,e 
lınçtan geçirmesi sade 

adı· iken bunu yapro d' ı ., 

Şu haberi gönder ı:ı bŞettı r 
"' dl' - Yaptığınız, b8ğlS , , 

denaettir. Kolları~' iıİ b~t~' 
· ıerıı> •·ı ğınız hem cıns · İ11ı _. O 

mak ve öldürDlek 
1

1çdıoıı? • . a 
bınızdan mı ızıD 

kitap si-ıe; kıtO''f1" 
- insan kanı . 

8

1 il' 
d l · · · se\'10 eır.' lf ar eş erınııı Ş 08 0ıı' 

Dimiyor mu? . ~ıde0 'tli' 
olunuz cinayetlerıo "ıı'\fe ~ 

, d daha tr:s>' 
ra karşınız a k d&J Si' 
daha metin olara 1 dık· 1e' 

d . ., · · aı> 8 e" 
lazım gel 11rı0~ de~,oı 
zinle boğuşmaga 
ceğizl 
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N. v. Fratelli Sperco Vapur Acenbllı 

lKQ]JrUL 

~~~ 

o .il ıu ıı-
... 
OtİVier ve şnrekii· ım-lll!D!lll!!IO~K!ll!T!l'O~R-• 
•ı t · · Ali Agah ıınıtet vapur 

Çocuk Hastabkları 
8Cent&Sl MUtehassııı 

C...d tı..;;,ci Beyler Sokağı N. 68 ._- eli Han. Birinci kor- ~ l .r. 2 
..... Tel. 2443 • .ı e ":1 on 345 

.. ~llernıan Linyn Ltd. aJacaktır. 
"- lAMINIAN,, vapuru ay Doyçe Levante Liniye 
-..::da Liverpol ve Svven- " ANGORA" vapuru 13 
--~le gelip tahliyede bulu- temmuzda Hamburg, Bre· 

.. lir. men ve Anversten gelip tah-
~DRACO ,. vapuru 29 liyede bulunacaktır. 
~clrQıda Hull, Anvers ve Not: Vurut tarihleri v e 
~•dan gelip tahliyede vapurlann isimleri üzerine 
t;;d tak ve ayni zamanda değiıikliklerden mes'uliyet 

ra ve Hull için yük kabul edilmez. 

' :ııııııı 111111111111111111111111111llllllllll11111111111111111111111111111111111111 11111111~ 

f ürk Hava Kurumu~ 
Büyük Piyangosu ~ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 

1 zen~in etnıiştir. ;; 
~· eu tertip 5. ci keşide ll Eyhlldedir § 

Oyok ikramiye: 35,000 Liradır= 
il ~yrıca: 15,000, 12,000, 10,000lirahk ~ 
~ l'arııiyelerle (20,000 lira) lık mfikatat § 
•tdır == ..,, • § 

ihtiyat 
Zabiti yetiştirile
cek kısa bizmet
Jiler~ : 

lzmir Askerlik Şubesin
den : 

1 - İhtiyat zabiti yetişti· 
riJecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla mu 
amele görenler ve daha ev
velki doğumlulardan olupta 
muhtelif sebeplerle geri kal
mıı deniz sınıfından gayri 
sınıflara ayrılmış olanlardan 
yalanız askeri tam ehliyet· 
namesi oJaoJar 1 Eylül 935 
tarihinde ihtiyat subay mek· 

tebi komutanlığında bulun· 
mak üzere sevk edilecekle
rinden 20 Ağuıtos 935 tari· 
hinden itibaren yerli ve ya· 
banca bilumum kısa hizmet· 
liler As. ehliyetname hüvi· 
yet cüzdanı ve mektep ı•· 
hadetnameleri beraberlerinde 
olduğu halde ıubeye müra· 
caatlan . 

2 - Tam vaktinde mek· 

111 Rıuıı111111111111111111111111111111111111111111ıııııııınııı1111111111111111111111111 r# ~: :~: b~:::~:·,:ı:,::::;; 
lllllltlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111• tatbik olunacağı ilin olunur 

~llJ.İr yün mensucatı= Satılık motör 

Ürk Anonim şirketi~ 12 beygirku•etiade (Dizeıı 
markala az kullanılmıı bir 

'-811 IDftessese, iki yftz bin lira sermaye ile = 0T1otör satahkhr. Taliplerin 
ı_ kkoı etmi~ ve Di Oryental Karpet Manu-~ arehanemize müracaatlan 

~ ft~6rers Limited (Şark hah) ~irketine ait ~ l in olunur . 

_.:ll"dt Halkapıoardaki kuma~ fabrikasmı satın § 
~tı~. Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mOs· § Kitaplarınıza Gtlzel Bir 
"ILz '_"illi ile eskisi gibi l kanunusani 1935 la· § 
...._~ - Cilt, Hahralannıza Şık '~? itibaren yeni şirket tarafından işletil· ~ 
~ ır. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta· ~ Bir Albftm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır-~ "~ ?°rap imal edilecektir. Mamulaım cmsa· = 
.... ftıkiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = 
1tH... ~lllul4t Peştemalcılar başmda eski Orozdibak = * YENi KAV AFLAR • 
~.· deki sergı·de tıPahir edilmekte ve satı• fab- =--
.""q ı · d -Y v - Çarşısında 34 Numarada 
~ ÇIQ e yapılmaktadır. § 

mak isterseniz: 

l Oata kutuau: 127 ~ • • Ali Rıza · · 
"'11

traf •dr · 1 · · Al k = •tltıfo esı: zmır .. - sanca § M&cellithanesiae uirayınız. 
il oamaraaı 2432 ve 3564 5 

llllUllllHJl• lllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİİİ • 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
., CERES .. vapuru 26 aj'aıtoıtan !il aj'aıtou kadar 

Der Zee Anver1, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limanlan için 
& Co yllk alacaktır. : 

• "UL YSSES,. vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anvera, 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limanları için ylik 

" ALIMNIA ,. vapuru 14 alacaktır. 
ağustosta bekleniyor, Ham- "ORESTES,. vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvera, 
burg Bremen, ve Anversten Rotterdam, Amıterdam ve Hambarg limanlara içha yOık 
yük çıkaracaktır. alacaktır. 
"ANGORA,. vapuru 19 ağus- .. UL YSSES,. vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yD· 
tosta bekleniyor, 22 ağuı· künU tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence liman• 
tosa kadar Anver1, Roter· lanna hareket edecektir. 

dam, Hamburg ve Bremen "ORESTES,. vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükllnll 
için yük alacaktır. tahliyeden ıonra Burgas, V arna ve Köstence limaalanaa 

" TINOS " vapuru 2 ~y- hareket edecektir. 
lülde bekleniyor, 6 eylüle . 

"HERCULES,. vapuru 19 eylülde beklenmekte olup y&· kadar Anvers, Roterdam, K 
k&nii tabliye ettikten sonra Burgas, V arna ve 6stence 

Haaıburg ve Bremen için limanlarına hareket edecektir. 
yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 

"iT AURI,. vapuru 16 ey· .. VIKINGLAND,, motörü 2 eylülde beklenmekte olup 
lülde bekleniyor, 20 eyliUe tabliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
kadar Anvera, Roterdam, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lıkandinavya limanlarına 
Hamburg ve Bremen için hareket edecektir. 

yük alacaktır. "HEMLAND" motörü 16 eyllUde gelip yiiküoü tahliyeden 
ARMDMEND H. SCHULDT sonra Rotterdam, Hamburg, Dantziı, Gdyoia, Gotebarg, 

HAMBURG Oslo ve Iskandinavya limanlarına hareket edecektir. 
.. HANSBURG,. vapuru 28 "VINGALAND., motörü 2 teırinievvelde gelip yllküaii 

ağustosta bekleniyor, 1 ey- boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.&0tzig, Gdyaia, 
lüle kadar Anvera, 1 oter-

1 
Goteburg, Oslo ve lskandinavya timanlarına hareket 

dam ve Hamburg için yük edecektir. • 
alacaktır. SERViCE MARITIM ROUMAIN 

.. NORBURG,. vapuru 26 Garbi Akdeniz için ayda bir mantaz•ma sefer 
eylülde bekleniyor, 30 eylüle "SUÇEAV A" vapuru S eylliJde gelip 6 eylülde Malta, 
kadar Anvers, Roterdam ve Cenova ve Marailyaya hareket edecektir. 

.. ALBA JUL YA .. vapuru 30 eylülde gelip 1 tefrİDİeY· 
Hamburg için yilk alacaktır. velde Malta, Baraelona ve Marsilya limanlarına hareket 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN edecektir. 

TUNA HATTI Yolcu ve yük kabul eder. 
.. ATID,. motörü 26 ağus· Hamiı: Ilindaki hareket tarihlerindeki deiitildildercle• 

tosta bekleniyor, Budapeıte, Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye Bratiılava ve Viyana için S ı 

ıirketi binası arkasında Fratelli perco aceata ığına m&racaat 
yük alacaktır. edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXCELSIOR,. vapuru ha· 
len limanımızda olup Nev· 
york için ylik almaktaadr. 

SOCIETE COMMERCIALE 
BULGARE de NAVIGATION,

1 

A VAPEUR 
.. BULGARIA,. vapuru 14 · 

ağustosta bekleniyor, Bur· 
gas ve V arna için y6k ala
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri iizerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin foıoğrafhanesi. lzmirde en ıyı 
foıograf çekmekle şöhret bulan bir $an 'aı oea&ıdır. En 
müıkül[U!.&ent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj
lardan memnun kalmıılardır . 

Hanıza Rü&ıem beyin, f oıopaj nıalremeai ıaıan ma
Rtuwı da muhterem mılşterilerinin ince Ze1'kleritıP söre 
her çeşit malları, f oıogra, makinelerini bulundurmalcta· 
dır, Bir zıyareı her şeyi i$pala kdfidir. 

(İzmir • Bafturak caddesi, Refik 

No~i;~ _K;n. telefon , .. --Sümer Bank--.. 
ÖksOrenler! Mut 

laka (Okamentol 

öksOrOk tekerle 

rioi tecrfthe edi 

ıiz .. 

Ve Ptlıjeo ~abapın 

en Gaton bir mQs

hil ,ekeri olduAu 
oo unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgCln 

Fabrikaları mamulatı 

Y erJi malların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu en gozeli. 
Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli matlaı· pazaı·r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

• aze temız ucuz 
ila~ 

Her tftrlft tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 
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ırnı.-----;;~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~~ 
~ Trakya'da 

Son zamanlarda takındıkları durumla Balkanları gQceodiriyorlar 

Bulgarlar yola gelmezse, bütün halkan 
lar uluslar kurumuna has vuracaklar 

' ~~............... ............ ...... ~- ............ ~ •'"' ................................................ ,..,,.._,,,,..,,....,......,.,..... ~............,,"""""....,.. 

Komitecilerin faaliyeti ve Bulgaristan'ın olur olmaz hareketleri, günün 

birinde barışı ihlal edecek dereceyi bulmuş ve aşmıştır 
htanbul 27 ( Özel )- Bulgarların, son zamanlarda mitecilerin faaliyetini durdurmazsa, Balkanlarla ilgili 

yapmağa ha~lndıkları tahrikat, Balkanlarda barı~ı ih- blltOn hOktl.metlerin uluslar kurumuna mOracaat ede· 
Jul edecek ve yeni bir takım gaileler açacak mahiyet· rek şikayette bulunacakları ve Bulgaristaoı bOtQn cİ· 

tedir. Bulgaristan hu hale son vermez ve bilhassa ko· han mllvacehesinde protesto edecekleri sôyleniyor. -------·· ............ ·-------
Bu sefer iş görecekler mi? 

Deniz görüşmele· 
rine haşlanıyor 

------japonya, eskiden ileri snrdOğO na
zar noktasında ısrar edecek 

Londra, 26 (A.A) - Ja

ponya iş güderi ilk teşrin 

deniz görüşmeleri hakkındaki 
ingiliz önergesine Japon ce· 

Almanya 
e vakte kadar yaş 

Ozftm alacak 
lstanbul 27 (Özel) - Al

manya uluaal ekonomi ha· 
kanlığı, yaş üzüm ithalatının 
birinci kanununun onun ka
dar uzatılacağını, Almanyaya 
yaş üzüm gönderen memle· 
kellere bildiı miştir. 

Numerotaj işi 
Konya ilinde de 

sona erdi 
Konya, 26 (A.A} - Konya 

içinde genel nüfus sayımına 
esas olan numerotaj iti bit
miştir. 

General Fabryici 
(sveç'e iadei ziyaret etti 

Stokholm, 26 ( A.A ) -
Leh ordusu müfettişlerinden 
general Fabryici; geçen yıl 
İsveç ordusu genel kurmayı 
general Nağra'nın Lehistan'• 
yapmış olduğu ziyareti iade 
etmek üzere dün buraya 
gelmiıtir. 

Iogiliz 
1\lareşalının sözleri 
lstanbul - Çanakkalede 

lngiliz ordusuna kumanda 
eden mareıal Dirtnot buraya 
geldi. Gazetecilere : 

- Alicenap Türk ulusunu 
daima takdir ederim; dedi. 

Hırsızlık 
Balyayı yırtmış ve bez· 

lerin bir ku;mıoı 
aşırmıştır 

Devlet demiryollan anba
rında bir hırsızlık vak'ası 
olmuş, Ali Riza oğlu Osma
nın Denizli'den getirttiği ye
di balya içindeki bezlerden 
50 lira kıymetinde bir par
çasını, balyanın biri yırtıla
rak meçhul bir şahiı tarafın
dan aşıralmıştır. Hınız aran· 
JD&ktadır. 

vabını dıı bakanlığına ver· 
miştir. 

Japonya'nın; milıavatının 
tanınması üzerinde israr et
tiği anlaıılmaktadır. 

•• 
Ulahlar 

Yunan bayrağına ha
karet etmişler 

lstanbul 27 (Özel} - Se
liaik civarında kain Selo 
kasabasında Yunanlılarla 
mezkfir kasabada ikamet 
eden Ulahlar araıında çar
pışmalar olmuştur. Bu çar· 
pışmaların sebebi, Ulahlıla
rın, Yunan bayrağına haka· 
ret etmelerinden ileri gel
miştir. 

Dno Gece Feet Bir 
Cinayet Oldu 

-B03ıarafı birinci sahi( ede -

larını takib etmit ve birinci 
kordonda cumurluk meyda
nında kimyaıui yakalayarak 
ağız kavgasına baılamıılar
du. 

Bir müddet sonra ~kavga 
kızışmış ve Arif bıçaiını 
çekerek Mehmed Tevfik'i, 
kaıığından ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır ve 
dostu Şerife'yi de üç yerin· 
den hafif surette yarala· 
mııtır. 

Derhal faaliyete ıeçen 
-ıabıta Arifi yakalamıt ve 
yaralı Mehmed Tevfiki has
tahaneye kaldırmııtır. Fakat 
kimyager aldığı yaraların 
teıirile haıtahanede ölmüı· 
tür. 

Katil Arif zabıtaya verdi
ği ifade de suçunu itiraf et
miş ve: 

- Üç senelik dostumu 
elimden aldığı için vurdum; 

Demittir. 
Müddeiumumi muavinlerin· 

den Ali tahkikata vaz'iyed 
etmiıtir. Tahkikat biter bit
mez katil Arif adliyeye tes
lim edilecektir. 

Kimyager Mehmed Tevfik 
evli ve genç bir zat idi. 

Tayin Listesi 
Ankara - Muallimlerin 

tayin liıteai çıkmıı ve killtür 
direktörlüklerine ıönderilmiı· 
tir. 

Yangınlar çoğahyor 

ligin ilçesi az da
ha yanıyordu 

·-Bir han, sekiz dükkan, iki kahve
hane ve inhisarlar binası yandı 

Konya 26 (A.A) - Evel- dükkan iki kahvehane, iobi
ki giln ıaat 20,45 te ligin sarlar binası tamamen yan• 
ilçe merkezindeki ortahanda :nıştır. 
çıkan yangında han ile ıekiz Yangın, konyadan gönde-

A Y ı U t rilen vesaitle genişlemeden 
mma a an a. aöndürülmnıtnr. iki bin Jira-

Taymis muhabiri aca· 
ha rOya mı g6rmQş! 
lstanbul - Taymiı gaze

tesi yazdığı bir haberde, lz
mirdeki lngiliz mezarlıkları
nın taarruza uğradığını, me· 
zar taılarının sökülerek ıa
tıldığını, bu yilzden bir çok 
kimselerin de tevkif edildiği
ni bildirmektedir. 

üçüncü 
Genel mOfettişlik 
lstanbul - ihdas edilen 

6çüncll genel espekterliğine 
Erzurum ıaylavı Tahsin atan· 
mııtır. 

jandarma 
Komutanı terfi etti 
lstanbul - Jandarma genel 
komutanı general Kizım, 
Korgeneralliğe terfi etmiıtir 

Caketin 

lak ta buğday yanmııtır. Za· 
rarın tutarı kırk bin lira 
tahmin ediliyor. 

Baile Selase 
Kubileler haşkanlarile 

baş· haşa 
-B03ıarafı 1 inci sahifede -
pılan bir görüıme ile tesis 
edilmiıtir. 

lstanbul 27 (Özel) - Pa
riıten haber veriliyor: 

ltalya • Habeıistan anlaı
mazlığında, ltalyanıa barış· 
tan ziyade barba m6temayil 
görünmesi ve bütün Habe
tiıtanın mandasını istemeğe 
kalkııması, yalnız lngilterede 
değil, Franıız siyasal çeven
lerinde de fena tesir uyan
dırmııtır. Bu münasebetle 
Fransız hükümeti, ltalyaya 
karıı aldığı durumdan do
layı lngiltereyi haklı gör
mektedir. 

Cebindeki paralar, kaş Tnrkiye • Yunanistan 
• -Baştarafı birinci sahifede -
ıle göz arasında uçtu - Almanyada bulunduğum-

Kilizman'da bakkallık ya· dan dolayı çok memnunum. 
pan Ali oğlu Rağıp Bayer, Ben Almanyayı sever ve her 
karısına manto almak üzere sene ziyaret ederim. Zira 
Odun pazarındaki hazır el- burada tahsil ettim. Yunaniı
biseci dükkiolarından birine tanın iç durumu, çok nazik
girmiı ve havanın sıcak tir. Eylülün iptidasında Yu· 
olmasından dolayı taııdığı nanistana döneceğim ve o za
caketini tezgahın üzerine man plebistin ne vakit yapı
bırakmııtır. Rağıp mantoya lacağı hakkında bir karar 
bakarken katla göz ara• vereceğim. Ben, Yunan ulu· 
sanda caketi cebinden sunun iradesi anlaşılıncaya 

yüz kırk beı lirası uçmuş- kadar bitaraf kalacağım, Zira 
tur.Tezgahtarlardan ikisinden mevkiim ve resmi durumum 
ıdühe edilmektedir. bunu icap ettirir. 

Yunanistan'ın dış siyaıaıı, 
Zayi Makbuz emin esaslar üzerine kurul-

2-12-934 tarihli 1-42 numaralı muştur. Balkan ittifakına ve 
müıtahkem mevki muhase· bilha11a T6rkiye dostluk ve 
beciliğinden almıt olduğum andlaşmasına çok büyük 
ipotek makbuzunu zayi et- kıymet veriyoruz. 
tim. Muameleyi fekkettirece· Atina 26 (A.A) - "Elenikon 
ğimde.n kaybolan makbuzun Melon" ıazetesinin Londra 
hiikmO olmadıjlnı ilin ede· aytarı, eıki Kral ile Finans 
rim.. ı bakanı M. Pezmaz otlu ara• 

Eıki Foçada Sebzeci ıında yarın bir görüıme ola· 
Haun Oalü cıtını yazmaktadır • 

Yapılan manevralarda 
çok iyi neticeler alındı 

lstanbul - Trakya'da,Ma
reşal Fevzi Çakmafın ida
resi altında yapılan manev
ralarda çok iyi neticeler 
alınmıştır. Manevralar bittik
ten sonra Kırklarelin'de bil-
yük bir geçid resmi yapıl · 
mış, tanklar, tayyareler, her 
sınıftan askerler bu geçit 
resmine iştirak etmişlerdir. 

Maskeli 
Haydutlar gördOğflnil 

söyliyor 
Dün gece zabıtaya miira· 

caat eden Cümburiyet oteli 
sahibi Hüseyin oğlu Hakkı ; 
gece kimse bulunmayan evine 
girdiği zaman içerde yüzü 
siyak bezlerle sarıh birkaç 
kişinin dolaıtığını gördüğünü 
ve bunlardan birinin yakasına 
yapışarak elinde kamada bu
lunduğu halde, çıkar para-
ları diye tehdit ettiğini biraz 
sonra yetişen bekçilerin dü· 
dük seslerini duyan maskeli 
haydutların firar ettiklerini 
ve kendisi eve gelmeden 
evvel ortalığı karıştıran hır-
sızların bir kese içinde bu
lunan sekiz lirayı aşırdıkla
rını söylemiştir. 

Zabıta tahkikata başla· 
mıştır. 

Yaralama 
Kahramanlar'da . oturan 

Ali Oıman adında bir şabiı 
bakkal Hilrşit'ten yumurta 
almağa ıitmit ve parası ye-
tişmediğinden bakkala müş· 
teri arasında kavga çıkmış 
bakkal müşteri bıçakla yara
lamııtır. 

Nnfus Sayın11 
20 ilk Teşrirıdc 

yapılacak 
insan enerjisi, bütün ener 

jilerin en büyüğü ve ~P 
"k • "d• Ç" k'" bfitUO yu segı ır. un u 

enerjileri insan yaratır· 

20 iLK TEŞRiN. PAZt\S 

GENEL N0FUS SA \'J~ll 
Rize Türk Ulusund•~ 

. enerjilerin en doğru sıı>1' 
sını tanıtacaktır. 

-

. ·~ Başvekalet istatıstı 
umum müdürlü!~/ 

• 
Neşriyat r· 

"Türkiye umum kioıY'geıJ 
1 • • 1 ıı 
er cemıyetı mecmuas " sJ' 
birinci~cildinin sonunc~ o} 
yısı çıkmıştır. Fenni bır~e' 
değerli yazıları ihtiva e f' 

bu mecmuayı ilgililere t• 
siye ederiz . _,/ . ·-----··o Esrar perdesi yırulıJ,, 
-Başıarafı 2inci salıife.tlt <t 
büyilk bir saadet ve ı~o 
içinde devam eden bu geı~b 
esnasında, genç kadıll "e~ 
re düımüştür. Baron, fo03ı 
kadını muhakkak bir 6 ~1 
bırakmak istememiş -.;e for 
mek bilmiyen sevdaJıııoıf k•t 

k . . 1 • tarma ıçın atı oıış, ~ tı 

orada balık gibi yüııııe bO 
·ıe len kadının manevrası 1 

ğulmuştur. 
Viyanada ölen kadın: 1 
- " Ben Baronu bU ..:t; 

' ııır" 
retle suda boğmak e ~~ 
almıştım; vazifemi yapdt~ b~ 

• J 
sanıyorum. Fakat şıııı, jııd' 
yük bir vicdan aıab•. ıÇ 
bulunuyoruml Dem~ 

Kiralık ev ve dükkanlat 
1 

lzmir vakıflar diı·ektöı'lüğOnde•;; 
Vakfı Nevi No. Mevkii Muhamıııeo b'~i~ 

1~ 
Şeyh bedri dükkan 269 çorakkapı ~~ 

" " 265-267 " k 1 1 ' 
H.Osman paıa ev 8 sanatlar mektebi ar a• ~ 
Selatin oğlu ,, 56 tamaşalık 1' 
Pazaryeri dükkin 6 pazaryeri camii altı , 
MumyakmazH. veli ,, 266 tilkilik ~ 

5 " ,, ,, 266-1 " 
,, ., arsa 31 -33 keten çarşısı 1ı~ Emine belkis ev 10 sanatlar mektebi ark•

51 

Ô
Rum kut dükkan 129 keçeciler S~ 

mer lütfü nısıf han 1 şaphane sokak 1 
~,. 

Manisada H. veli mataza 3 miri kelim hanı 
1
! 

Şühülisllm dükkan 28 eski balık pazarı ~ 
Şerefiye ,, 35 bozyaka ~ 

,, kahve 34 ,, 
1
,, 

Hasta mescit ev 49 basta ıokak 
Boıtani zade dükkan 15 çangırı çarıısı li~ ~ 

Vakfa ait yukarıda yerleri ve numaraları ve seoe ;1tt 1 
raları gösterilen akarata artırma müddeti zarfı~da ~-d~ 
çıkmadığından ihaleleri 29-8-935 perşembe günunef ~i'' y 
uzatılmıştır. istekli olanların o gün saat on birde e~k·~·r. ~1 
törlüğünde toplanan komisyona müracaatları bildırı 1 

Fethiye mal müdürlOg"' ündell: ..,e~· 
ıer ,,,.. ,, 

Umumi ve hususi şartları ihtiva eden şartnaoıe . 11111' 
1~ 

derecatına nazaran Fethiye kazası hükfimet ko~'~2·6 ~· 
miri icra kılınmak üzere tanzim kılınan kaimes•.f ur• b ~~· 

tarihinde itibaren on beş gün müddetle ve 900 ke~ı e ı~f 
mukabilinde açık eksiltmiye konulmuştur. Eksılt~ye r,,ı 

·ıtııı• 'b 27-8-955 tarih ve saat 16 da yapılacaktır. Eksı ı•İ" 1 ;, 

ceklerden bu gibi itleri yapabileceklerine dair ve t r. 1' d5 
etmeleri ve kanuni ikametgihını göstermeleri ş~rt ;e b":i~e 
nah muvakkate 67 lira 50 kuruştur. Umuoıı .,,,tiY.s 
şartları anlamak istedikleri takdirde Fethiye z7Z , 
müracaat eylemeleri ilin olunur. e;• 

lzmir Emrazı sariye basuııı 
haşheki m liği nden: ·bti>''cı;; 
Hastanenin 105 kalem iliç ile 9 aylık güolil(( eı 1 :ı•10,. 

dan güolnk 1 ili 40 kilo birinci nevi ekıııek ~oıııı>"~o~O 
kilo taze sebze ihtiyaçları açık eksiltmeğe ,. ib•ıe ~,ı'' 
istekliler ıeraiti anlamak üzere her gün ve kat ~riY" bis'S 
olan 3 eylül 935 salı günü saat 10 da emrazı 2o·z1·ı 
nesinde toplanan komiıyona mOrıcaatları. 13· 


