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hasta ve varalı gelmelitedir. l(ralla 
Mussoliııi'nin arası açılmıştır 

Vehip (Paşa): Eski sözümde sebat ediyorum. Habeşistan, 
~alnız F aşizimin değil, Italya'nın da mezarı olacak. Diyor 
latanbul 15 (özel) - Londra'dao hah-; veriliyor: 
~giltere hnkUmeti ile Amerika arasında muhabere başlamıştır. Siyasal mahafilde söylendiğine göre, Atri

harbının ikinci bir harbı um11mi doğurmaması için Amerika donanması Ingiliz donanması ile birleşe
~l ve Italya aleyhine kuvvetli bir taz!yk yapılacaktır. 
•taobul 13 (özel) - Berlin'den haber veriliyor: 
41nıanya'nm Italya'ya erzak ve mühimmat göndereceği hakkındaki haberler. Italyan menahiinden uyduru· 
~ak işaa edilmiştir. Alman siyasal çevenleri, dtınyayı ateşe snrnkliyecek olan bir harbı imtidat ettirmek 
~~il, onun biran evvel sönmesine hizmet etmek istiyorlar. 

Afrika'ya glioderilet'ek alaylar teokil edilemiyor Su içenler derhal 
ltalya veliahti Omherto Palermoya t .. · d- .. 1 . . a a a u u or ar 

lltı · Adıs - Ababa hattının Afden ıstasyonunda Habeşler hır Ital- melerini menetmiş, fakat kim dinler 
Yan tayyaresini :doşttrdoler. içinde bulunan oç ltalyan sobayı öldo 

ıinde, ltalya muvaffak ola- ilzerinde bulanan Afden iı· 
mıyacak ve lagilterenin is· taıyonanda bir ita yan uça· 
tediği olacaktır. caiını dütlrmllılerdir. Pilot 

Berlin çevenleri; ıon ıöz ile uçakta bulunan.iki subay 
lagilterenindir. Diyorlar. ölmüılerdir. 

İstanbul IS (Özel) - Pa- Asmara 14 (A.A) - ltal-
risten haber veriliyor: yanlara teslim olan Habet 

ltalyanın bir çok ıehirle- muharipleri Ogaden kabile
rinde harb aleyhtarhtı bat )erinden bir çoğunun Adiı -
göstermiıtir. Afrikaya göo· Ababa'nın seferberlik emrine 
derilmek llzere yeniden teı· itaat· etmediklerini ıöylüyor· 
kili emrolunan bazı alaylar )ar. ltalyaya ıevgi beslemekle 
geri kalmııhr. iyi maUimat itham edilen~bir takım yer· 
alan çevenlerin söyledikleri- İilukurtuna dirllmitlerdi;:-
ne göre Mu11olini ile kral 
Viktor Emanoel arasında e· 
ıash ihtilaflar baılamııtar. 

lıtanbul ıs (Özel) - ltal
yanın Afrikadaki aakeri ka· 
rarglhı, buılln hiç bir reı· 
mi tebliğ neıretmemittir. 
Son gelen haberler, ltalyan 
ordularının, geçen cumarte· 
ıinden beri tevkif baliude 
bulunduklarını ve biç bir 
cephede yeni hareketlere 
giriımediklerini bildirmekte
dir. 

lstanbul lS (Özel) - Son 
gelen bir habere göre, (tal· 
yan veliahtı Omberto Paler· 
moya kaçmııtır. 

Cibuti ı4 (A.A) - Ha· 
betler, ı ı birinci teıriade 
Cibuti·Adiı·Abba demir1olu 

Bir Habeş ne/eri cepheye 
mülıimmaı s6ıürüyor 

Adua ı4 (A.A)-Adua ile 
-n.amı 4 anca ıaMJüH-

Rodos·ıan 

lıtanbul lS (Özel) - Ha
beıiıtandan ltalyaya gelen 
basta ve yaralı ask ?rler glln· 
den güne çoğalmaktadır. 

Şekerli 
Mevad t iatları 

lıtanbul ıs (Özel) - Bir 
saylav tarafından Kamutaya 
verilen bir takrirde, teker 
ucazladığa halde, ıekerli me· 
vaddın eski fiatlarda Atıl· 
muındaki sebepler aoral· 
muıtur. 

Malta'da 
Hava manevraları 
lataabal ıs (Ôzel) - Mal· 

ta1da hava bncumu manev· 
ralan yapaldaaıttr. 

bir görünüş 

Bunlar, harp aleybtarhiının 
alevlenmemeai için 12 adaya 
getirilmekte ve oradaki haı • 
tahaaelerde tedavi edilmek· 
tedir. Habeşiıtandaki ltalyan 
askerlerinin yerli aa içmeleri 
kat'i surette meaaedilmittir. 
Buna rağmen, auıuzluia da· 
yanamıyarak sa içenler pek 
çoktur. Banlar, umumiyet iti· 
barile tropiklal havalide 
bulundukları için derhal ya· 
tağa düşüyorlar. 

Portsait 14 ( A.A)- Sar• 
duaya ve Belvedero ıemileri 
Cumartesi ve Pazar gllnleri 
Portsaid' e gelmiılerdir. Bu 
gemilerin içinch Adua muba· 
rebelerinde yaralanan 600 
kiti Yardır. Bunlar 12 adaya 
tatlrllmektedir • 
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Sar havzası nasıl ıslah edilecek 
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- Yalnız müıterilerin 

isimlerini ve nereden gel
diklerini gösteren bir def
terim vardır. Her mnıteri 
yeni geldiğinde aile ismini 
Ye kendi ismini bu deftere 
kaydeder. Baıımıza gelen 
bu bidise yüzünden defteri 
size getirip isminizi ve ne
reden geldiğinizi yazdırtma· 
dım. 

isterseniz timdi getireyim, 
gerçe diğer müıteriler de 
adam akıJh isimlerini yazmıı 
değiller ya! Sanki hiç mek
tep görmemişler .. 

Donti, madamın getirmiş 
olduğu defteri koltuğuna sı • 
kııtırdı ve : 
- Siz çok kibar bir kadın:. 

ıınız madam r 
Diyerek odas1na gitmek 

Dzere yukarıya çıktı. Donti, 
odasına girince, telefon tesi
ıatının tamamen yapılmıı ol· 
duğunu ıördü. Derhal em· 
niyet merkezini aradı ve : 

- Benim namıma telgraf 
gelirse, doğruca odama 
ıönderin. 

Diye haber verdi. 
Donti, kapıyı iyice kapa

dıktan sonra pansiyonun 
kayıd defterini açarak tet
kikata başladı. 2 Hazirandan 
itibaren pansiyona gelenleri 
anlamak istiyordu. Mezkür 
tarih, Salinin Nevyork'ta 
öldürüldüğü gündü. 

O günden sonra pansiyo· 

ouna ilk gelen müş-

teri, Meknus idi. Mak-

nuı, Haziranın beıinci 

g6nii Filadelfiyadan geliyor

du. Donti bunu esasen an

lamııtı, Filidelfiya, Nevyork· 
tan şimendiferle iki saat, 
Nevyork ta Hamilton'dan 19 
ıaat mesafededir. 

Maknusun geçmişi hak
kında bir malumat edinmek 
zaruri idi. Bunun için evve· 
il kendisinin karekterisik 
durumunu anlamak icabeder
di. Bu hususah temin etme
den acele etmek ve bilhassa 
herkesten şüphelenmek, ma· 
nasız bir şey olurdu. 

Boni, pansiyonun kayıd 
defterini tetkik etmekte de· 
vam ederken, Davund ismi 
ilzerinde durdu. isim ıu idi: 

"Hanri Davund Demuan 
Jova 22 Haziran,, isim ve 
aile isminin ilk majiıkül 
harfla11, ilk defa eline ka· 

lem alan bir çocuğun yaza· 
bileceği ıekilde gayet çirkin 
yazılmııtı. Boni, bu ısım 
nzerinde durdu ve düşündü: 
Bu isim, Davundun kendi 
iımi dejildir. Bunun için ilk 
majiıklll harfları böyle fena 
yaZJlmııtır. Bir nokta daha 
vard11 ki kayide şayandı: 
Gazetelerde pansiyonda otu
ranların f otografları çıkmııtı. 

Davund, gazete fotoğraf 
muhabirinin karıııında ıap
kaaile yllzünO saklamııtı, . 

· neden? Ye daha bazı nokta
l•r, Bo"i'nio bütiln dikkati
ni çekti.. Sali, 2 Haziranda 
Ne•yorkta öldtlrOJiiyor, Da
YUDd Hamiltoıaa 22 Haziran· 

da geliyor, nam müstear 
kullanarak pansiyona giriyor, 
Madam Honhard 'ın yanı ba· 
ş1ndaki odayı isticar ediyor, 
madam Honhard Haziranın 
29 unda öldilrlllilyor ve ga
zetede çıkan fotoğrafında 
Davund yilzünti tapkasile 
örtüyor!.. BilUin bunlar, tllp· 
heyi davet edecek noktalar 
değildi. . Boni, Davund hak
kında inceden inceye tetki
kat yapmağa karar veriyor 
ve defteri kapatıyor. 
Odanın kapısındaıı çıka

cağı sırada, Davundun, Con 
Straun tarafından isticva
bında verdiği ifade hatır1na 
geliyor ve st,noğrafla rap· 
tettiği bu ifadeyi gözden 
geçirmek için'de cebinden 
blok defterini çıkarıyor. Bu 
ifade şu idi: 

S - Nereden geliyorau· 
nuz? 

C - Javanın Demuan ka
sabasından geliyorum. Ev 
eşyası yapan bir fabrikanın 
mümessili idim. 

S - Bu fabrika nerede
dir? 

C - Şimdi hiç bir yerde 
değildir. iflas etmiştir. Ben 
de işsiz kaldım. Hamiltonda 
iş olduğunu iıittim ve onun 
için buraya geldim. 

Boni iüldü ve kendi ken
dine: "Seni hillekir seni, 
iısiz kaldın ha! Nevyorkta 
yaptıklarını söylemiyorsun 
yat,, bu sırada telefon çanı 
çaldı. Bon~ heman telefonu 
açtı. 

Emniyet merkezindeıi: Tor-

ner kendi namına iki telgraf 

geldiğini haber veriyordu. 

T orner telefonla ıunları 
söyliyordu: 

- ilk telgraf (Demuan) 
dan geliyor. Anladınız mı? 

Fabrika direktöril, Henri 

Davund isminde hiç bir 

kimsenin fabrikada çalııma
dığını, memurin ve müstah· 
demin defterlerinde böyle 
bir isme tesadüf edilmediğini 
bildiriyor. Montani cadde
sinde de Henri Davund 
ismi meçhuldür. Anla· 
şıldı mı? 

Boni, sevinçle: 
- Pek alil öbür telgrafta 

ne Yar? 
- Öbür telgrafta da şun· 

lar yazılıdır: "Herbert S. 
Maknus, 1 Mayisten 4 Ha
ziran 1929 za kadar kağıt 

fabrikasında ml!hasebecilik 
yapmış ve istifa etmiştir. 
Maknus, Haziranın 3 üncü 
ve 4 üncü günü fabrikada 
devr ve teılim muamelesile 
meşgul olmut ve 4 üncü gü
nü akşamı saat 16 yı 20 
geçe yataklı vagon bileti ala· 
rak Hamiltona azimet etmiş
tir. Kayd muntazam. Anla· 
dınız mı? 

- Ali, çok teıekkilr e
derim. 

- isterseniz Davundu 
celbederek isticvap edeyim, 
bu adam, bana da çok şüp
heli ıöriinüyor! 

- Arluuı "°' -

mOnazereye 
Berlinden yazılıyor : 
Pfalz-Saar havalisi mın · 

taka şeflerinin bir içtimaında 
şef Bürckel bir söylev ver
miş ve bu münasebetle de
miştir ki: 

Saar'ın yeniden iadesi ve 
bilyük bir kısım itibarile 
buna bağlı olan siyasal du · 
rum hakkında lüzumlu bazı 
izahat vermenin zamanı 
geldiğini zannediyorum. Re
yiam mücadeleleri, sınır 
vilayetimizin halkını öyle bir 
rubı halette bırakmıştır ki, 
bunun tesirlerini "yeniden 
iltihak muamelesile tasfiye 
etmeğe imkin yoktur. 

Saar halkının 15 senelik 
siyasal mazisinin bıraktığı 
izleri bir anda silivermek ko
lay deiildir. Biz ana vatanın 
tam bir Alman · memleketi 
şeklini alması için savaşırken 
bu halk, dış siyasası bakı· 
mandan, Almanyaya aidiyeti 
uğrunda çabalamıştır. Muha
sımlarımızın bilhassa nasyo· 
nal Sosyalizme karşı açtık
ları işitilmemiş mücadele, 
gayet tabii surette gerginli· 
ğe sebek olmuştu ki, şimdi 

bu gerginliği gevşetmek ödevi 

Ders kursları 
Halkevi mftsbet faali

yetlere haşladı. 
lzmir Halkevinde yeni yıl 

çabşma hazırlıklarına baılan· 
mııtır. Halkevi yönkurulu 
ile komiteler sık sık toplan
tılar yaparak yeni yıl çalış· 
ma programı üzerinde ko
nuımakta, gereken kararları 
almaktadır. 

Hatırlarda olduğu üzere, 
İzmir halkevi halk deraane
leri ve kurslar ıubesi, geçen 
yıl orta tahsil kursları açmıı
tı. Orta tahsilini bitirmiyen 
bir çok gençler, muktedir 
öğretmenlerin ders verdik
leri bu".kurslara devam ede
rek bilgilerini arttırmışlardır. 
Bundan başka, okulların ta
til bulunduğu mevsimlerde 
açılan ikmal imtihanları kurs
ları da çok verimli olmuş ve 
okullarında ikmale kalan ta· 
lebeler, bu kurslara devam 
etmek suretiyle 1tnıflarını 

ieçmiılerdir. 
İzmir Halkevi halk · ders· 

haneleri ve kurslar şubeıi 
nin hazırladığı yeni yıl ça • 
bşma programına göre bu 
yıl da orta tahsilini bitirmi
yen gençler ve yurddaşlar 
için kurslar açacaktır. Ya
pılması gereken bütün ha
zırlıklar bitirilmiıtir. Tabiiye 
riyaziye, İngilizce, Fransızca 
dersleri verilecek olan kurs
lar bu yıl da Dumlupınar 
ilk okulunda açılacaktır. Bu 
kursl:ua devam etmek iıti • 
yenler her gün öğleden son
ra birer fotoğraflarile Halk 
evi sekreterliğine baş vura· 
rak kayıtlarını yaptırmalıdır· 
lar. Kursların ne gün açıla
cağı ve derslere saat kaçta 
başlanacğı ayrıca gazeteler
le ilin edilecektir. 

lzmir Halkevi, balk dersha · 

• • • • • J k dıvarları ahıap ve 220. ~p 
gırışmezse ıyı etmış o aca mış kıymeti muhammineli bil • 

bize düşer, yani artık Sar olduğunu itiraf etmemek dükkinın mülkiyeti ile u:. 
halkmı nasyonal sosyalizmin yanlış olur. nın Altıntaş namı diğer • 
hakiki mahiyeti hakkında Bu münasebetle bir defa bacan mahallesinde kiiD ~ 
aydınlatmalıyız. daha Almanya ticaret ale- ğusu yol, batısı Seyfi tar fi 

Biz ulusal hareketimizin minde bizim küçük ve orta ve emvali metriike arı• .. " 
Saar havzasında yapacağı endüstrimize karşı daha bil- yangın yerinden bir P' , 
inkişafı büyük bir sabır ve yük bir hüınükabul göster- poyrazı yangın yeri ve b~ 
müsamaha gözile takip et- melerini rica edeceğim. belik kıblesi; yol ile 'f' b• 
meliyiz. Ancak bura halkının Teşrinevvel ayının ilk 15 8 dekar 510 metre murllif' 
ruhi olduğunu iyice tanıyıp günü içinde iltihak itinin baından ibaret ve 15~ Jıit 
nazarı itibara aldığımız tak- biteceğini şimdiden müjdeli· kıymeti muhammiaelı il 
tirde ödevimizi layıkile yap- yebilirim. Ondan sonra geri kıt'a tarlanın mülkiyeti o;. 
mış oluruz. kalan idare ve vergi mes'e- icra dairesinde açık artı~ 

iltihak mes' elesinin doğur- leleri, temamile teknik mev· yoluyle ve birinci artır dd 
duğu ödevler hiç te kolay zular olduğundan, bunun oto- 20-11-935 tarihine ınll•; t• 
değildir. Alınan tedbirler matik bir şekilde ve iltihak Çarşamba gilnil saat 1 ,. 
bir şahsa değil, bir "'şeye" komisyonunun kontrolüne satılığa konuldu. Bu artırdl fi 
matuftur. Benim ilk amacım . lüzum kalmadan halloluna- da satış bedelleri tab111ill 
en kısa yoldan gitmek ve cakhr. takdir olunan bedellerİD ~ 
bir takım şiddetli tedbirlere Ekonomik mes'eleler bu de 75 ini bulursa en ça:,.. 
baş vurmamak şartile, Sar günden sonra Reich'in diğer tıranın namına ihalesi 1 tf 
havzasının hukuki durumu· kısımlarında olduğu gibi lacaktır. Akıi takdird•.,.~ 
nu Reich'inkine benzetmek muamele görmeğe batlıya· çok artıranın taahhGdil ,-
ve ekonomik bayatını da kt kalmak ıartile ıatıı tS -ttt' ca ır." • .,.,,. 
Reicb'in ekonomik çerçeve· Bürckel bundan sonra daha uzatılarak ikiacı 81'. 
sinin içine sokabilmek ol· ması 15 inci giiniine 111 .o 

konfesyoael mes'ele bak- b ..d. 
muştu. Hukuki durumun dif 5· 12-935 Perıem • 1~-:..li 
halli hemen hemen sonuna · Deva;,ıı 4 ncü sahifede- saat 14 te yapılacaktır. ~ 
varmış gibidir. Fakat eko- ~ artırmada gayrimeakull~t'İ 
nomi ve iş siyasası bakımın· ·ı u al kevi çok artıranın namın• ,.,, 
dan vaziyet daha güçtür. ihalesi yapılacaktır. ltb•b;,ıı 
Bunun için bence en önelbli ilk ve Orta tahsil rimenkuller üzerinde b•' 11· 
iş ücret ve fiat mes'elelerini kursları açılıyor bir ıekilde hak iddia"~· 
bir hamlede ele almaktır.,, lebinde bulunanlar yedi .M 

Bu sözlerden sonra kendi- Halkevinden: H•lk ders· deki vesaikle birlikte ~ ~:, 
sine yardım edenlere en iç· haneleri ve kurslar şube· zarfında Urla icra daır-;,. 
ten gelen teşekkilrlerini bil- miz, geçen yıl olduğu gi- milracaat etmeleri liZl':,,11 
direrek şöylece devam et· bi, bu yıl da ilk ve orta Akıi takdirde hakları ,,. 
miştir: tahsil kursları açmağa ka- sicillince sabit olmadıkçl 41' 

"Benim o zaman okonomi rar vermiıtir. KurslarArap tıı bedelinin paylaıaa•~• 
şefinin dikkatini çektiğim fırınındaki Dumlupınar ilk hariç kalacaklar. Şı ~ 
noktalardan bir çoğu mem- okulunda açılacaktır.Kura- 16-10-935 tarihinden i rJ' 
nuniyetle kuıılanmıı ve hat· lara devam etmek iıtiyen- herkese açık buluadaru:,.~ 
ta bir kısmı da aynen tatbik ler her glln öileden ıon- tar. Milzayedeye 11 ,,,,~ 
olunmuıtur. Biz şimd, uzun ra Bahribabadaki Halkevine edenler malumatı llSI ~..il 

• • 111e11IP"~ 
bir zaman için, en fazla orta giderek ve birer fotoğraf elde etmıt ve gayrı ~· 
ve küçük endüstriye ihtimam vererek kayıtla11nı yaptır- görmiiı ve vasfını 6;,ıtt· 
göstermeliyiz. Ekonomik ha- mahdırlar. miı ad ve itibar 01;

0
, rf'' 

yatın bu iki şubesinin, mev- Kuraların ne zaman açı· Yilzde 2 buçuk delil •1 fil" 
cudiyetlerinin devamı uirun· lacağı ve derslere hangi mi ile tapu tescil m••" il'' 
da katlanmağa mecbur ol- saatlarda baılanacağı ay- milıteriye aittir. TıliP 1~t dukları mücadelenin çok ağır rıca ilin edilecektir. ların ve daha fazla 111;5.5'1 
neleri ve kurslar şubesi, ilk 
tahsilini bitirmiyen yurddaş
lar için de ayrı bir kurs a· 
çacaktır. Şimdiki halde bu 
kursların hazırlıklarile uğ· 
raşılmaktadır. Ana dil, yurd 
bilgisi, tarih, coğrafya ve he
sap dersleri verilecek olan 
bu kursların da ne zaman 
açılacağı gazetelerle ilin 
edilecektir. lstiyenler (birer 
fotoğraflarile şimdiden Halk 
evi sekreterliğine baş vura
rak kayıtlarını yaptırabilirler. 

lzmir Halkevinin açacağı 
bu kursların sağlayacağı fai
deleri burada uzun uzadıya 
yazmayı artık biliyoruz. Bil
gisi olmıyanların biç bir işte 
muvaffak olamadıkları ve 
hele iş bulmakta ne kadar 
güçlü çektikleri göz önDnde 
tutulursa, açılan bu kursla11n 
önemi kendiliğinden anlaşı
lır. Bunun içindir ki, bu 
kurumlar orta tahsillerini 
bitiremiyenler için bilyük bir 
fırsattır. Gerek orta tahsil 
kurslarına devam etmek 
ihtiyacında olan gençlerin 
önlerine açılan bu fırsatı 
kaçırmayarak derhal halke· 
vine baş vurarak kayıtlarıoı 

yaptırmalar1nı öğütleriz. 

almak istiyenlerin r • dJ' 
Dördüncü maotaka tapu dosya No. ıile Urla ~ 6' 

ıicil muhafızhğıodan: iresine mllracaatları 3566 
Karııyaka nahiyesinin bay

raklı mevkiinde taksim so
kaiında sağı 6 numaralı ev, 
solu ve arkası hazineye ait 
arsalar, önil taksim sokağı 
ile çevrili 239, 19 metre mu· 
rabbaı 4 numarala bir ev 
senetıi olarak brisanti-ken
dir kopola'nın tasarrufunda 
iken firarile hususi kanun
larla hazineye kaldığı ve 
hazinece de ıüleyman karısı 
muzaffere satılacağı lzmir 
defterdarlı&ının 14-9-935 gün 
12857-5675 sayılı yazısile 

bildirilmiştir. Bu yerin ta
sarrufu hakkında 25-10-935 

lunur. ~ 

· Satılık nıot~ 
12 beygir kavetiad•1!ıt~ markalı az kullan• u~:ı
~ot6r satılıktır. T•-tJ-t' 
idarehanemize mil: / 
ilin olunur. ~ 

günü mahallinde afide b,,. 
yapılacağından bu. •;i,,...~ 
hangi bir hak ıd ·ıe bit' 
bulunanla11n evrakl•::s.1~ 
likte tapa sicil mub• 

111
,b-J 

veya muayyen gnade -~ 
lindeki tahkik 111~ ri il'11 

iddialannı bildiraı• • / 
olunur. ~ .. 

_l_z_m_i_r_m_1ı_h_a_s_e_b-ei hususiye oı 

durlüğün(len: 
Bedeli keşfi Nolll.,,,. 

Lira K. Yeri Cinsi 1 ,s 
805 44 kemer caddesi kahvehane . . 9-1°'9 , 
Yukarıda yer ve cinai gösterilen akarın t~mır~011oJdl1 

tarihinden itibaren 20 gün miiddetle eksiltmıye • ıeıo'~, 
tur. isteklilerin teraiti öğrenmek ve keıif~ame~~.t tı;l,
üzere her gün hususi muhasebe müdüriy~tı varı oo• ' 
mine, eksiltmiye iştirak edeceklerin de ıhale 1 ,ito ~ 
28-10-935 pazartesi günü 9 dan 12 ye kadar d•r.,.. JJ•' 
bank mektubu ile villyet encllmenine mBrac:a• 
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Ali Rıza 
'1acellitbanesi 

leni Kavatlar çarşısı 
No. 34 

·er ve şOrekô
'1 limitet vapur 

acentası 

~d~i Han. Birinci kor
Tel. 2443 

._ tberman Linyn Ltd. 
.. !"Pooı battı: 
~ PlAMINIAN" vapuru 16 
~ teırinde Liverpool ve 
~•eaclan gelip tahliyede 
Jt •c:ak ve ayni zmanda 
~ci teırine kadar Li
)fıll 1 ve Glaııovv için 

.. .ı.cakbr. 
' lESBIAN " vapuru 26 
~rinde Liverpol ve 
~aeadan ıelip tahliyede 
2 "'c:ak ve ayni zamanda 
~ ti teırine kadar Liver
"-~ Glaııovv için yilk 

~ ... • ... tb: 

~ CASTILIAN " vapuru 
~ limanımızda olup 18 
~ • kadar Londra ve 

içi .. ytlk alacaktır. 
'':.~~ONIAN" vapuru 20 
~-wıade beklenilmekte 
~ 28 B. teırine kadar 
~ ve Hull için yilk 

\ ~Rso. vaparu ıs 
~Dde Londra, Hull ve 
~ten gelip tahliyede 
. ._ t_ taktır. 

lleral Steam Navigation 
"~t> Co. Ltd. 

' t JUT ANT" vapuru 30 
~ ~•de beklenmekte 
~ ~k!nci teırine kadar 
~•çın ylik alacaktır. 
eı~lıe Levante Linie 
~ IA" vapuru 28 B. 
~ ~ • Hamburg, Bremen 
\; ._••rıten beklenilmekte 
~laliyede bulanacakbr. 

• ~._. .. _V"11t taribleri ve 
Uimleri herine 

erden me•'uliyet ........ 

~ ' 

Tire' de 
lıtanbul sabık Alemd~ 

Sıhhat Yurdu hekimlerin:
den. 

DOKTOR 
Soleyman Sırrı 

Hasta kabulflne başta: 
mıttır. Akciğer Veremi 
Hava verme usulile le· 
davi edilir. 

Tire - Tahta Kale Geçi· 
di. No. 19-1 

ihtiyat zabiti 
olacaklara! 

lzmir askerlik şubesinden: 
ihtiyat zabiti yetiştirilecek 

kısa hizmetlilerden 330 do· 
ğumlu ve bunlarla muamele 
g6!~nler ve daha evvelki 
doğumlulardan olupta muh· 
telif sebeplerle geri kalmıı 

olanlardan yalnız askeri yilk· 
sek ehliyetnamesi olanlarla 
deniz sınıfına ayrılmış bulu
nanlarda dahil olduğu halde 
1 ikinci teırin 935 ihtiyat 
subay mektebinde bulunmak 
tızere sevkedileceklerinden 
25-11-935 tarihinden itiba· 
ren yerli ve yabancı bilumum 
kasa hizmetliler askeri yük
sek ehliyetname hüviyet 
cüzdanı ve mektep şahadet· 

laka (Okamentol 

lSksOrftk tekerle· ~ 
rini tecrObe edi ~ 

ıiz .. 

Ve Pllrjen ~ahapın 

en OsUln bir mfls. 

bil tekeri olduAu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mGshil 
istiyenler Şahap 

~ 
e\S 
~ 

Sıhhat İflrgtln 

haplarını Maruf eti 
ecza depolanndan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

nameleri beraberlerinde ol
duğu halde ıubeye mnn
caatları. 

Tam vaktinde mektepte 
bulunmayacaklar hakkında 
kanunu muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olunur. 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1"'ftrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

l•tanbul Bahçe kapı d6rdilncil Vakıf ban 30-40 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
_ Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 

ve tuvalet çeşitleri satar • 

VV. F. H. Van aovAL NIERLANDAls KUMPANYASI 
Der Zee Anvera. Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limasala" 

için ytık:aıacak olan vapurlar 

& Co. "ORESTES" vapuru 23 eylilden 30 eylllle kadar ylk 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
•vvıNFRIED" vapuru ha

len limanımızda olup Roter· 
dam ve Hamburı için yilk 
alamaktadır. 

"TROJA " vapuru balen 
limanımızda olup Hamburı 
ve Bremen için yilk almak
tadır. 

"VV ASGENVV ALD,. va-
puru 14 Bci. teırinde bek· 
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anvera, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yUk ala· 
caktır: 

"SOFIA" mot&r& 31 Bci. 
teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anver1, Ro· 
terdam, Hamburı ve Bremen 
için y&k alacaktır. 

.. MOREA" vapuru S ikinci 
teırine doğru bekleniyor, 
Hamburg, Bremen Anvera· 
ten yl\k çıkaracaktır. 

.. ANUBIS" motöril 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An· 
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yilk ala
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

.. NORBURG" vapuru 8 
Bci. teırinde bekleniyor, 
Anver1, J<oterdam ve Ham
burg için yilk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A-S. 

SP ANSKELINJEN ) 
OSLO 

"BOSPHORUS" mot&rll 
23 Birind Teırinde bekleni· 
yor, Dieppe Dilnkerk ve 
Norvec limanlarına yilk ala-

alacaktır. 

"ACHILAS" vapuru 24 eyllllden 30 eylllle kadar yllk 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
kadar yBk alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
kadar yilk alacakbr. 

"GANYMEDES" vapuru 5 2 nci teıriaden 8 2 nci teı· 
rine kadar yilk alacaktır. 
Burgaı, V arna ve K6ıtence limanları için yftk alacaktır. 

"HERMES" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 
yik alacak. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
Rotterdam, Hamburr, Copenhare, Dantziı, Gdynia, Oafo 
ve lıkaadiaavya limanları için yiik alacak olan vapurlar 

" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tıriade bu limanlar 
için yllk alacacaktır. 

"V ASALAND,. mot6rü 16 1 nci teırinde buradan hare· 

ket edecektir • 
"NORDLAND,. mot6rll 2 2 nci. teırinde buradan hare

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marıilya ve Bar•elone ve 
Cezair limanları için ylik alacak vapurlar . 

.. ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teırinde gelip ayni 
gGnde hareket edecektir. 

.. SUÇEAV A" vapuru 27 1 aci. teırinde ıelip 28 1 nci. 
teıriade hareket edecektir. 

Yolcu ve yilk alır. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

Doğru Anvera ve Gdynia limanları için yllk alacak olan Yapar 
"LEVVANT" mot6ril 10 1 nci. teırinde yük alacaktır. 
Hamit: lllndaki hareket tarihlerindeki detifiklildırdea 

Acente meı'uliyıt kabul etmez. 
Fula taf.Ult için ikinci Kordonda Tahmil Ye Tabliye 

firketi binuı arkamda Fratelli Sperco acentalıtına miracaat 
edilmeai rica olan ur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

llAnda yazıb tarihlerdeki deiitildiklerle navlonlardaki 
deiiıikliklerde acente meauliyet kabul etmez. 

'illl HHlllllllll!llllllllllUlllll~l!lllllUllllllllllllllllllHlll llllllllllllllllllUllll llH"I 

ı zmır yun mensucatıı 
;Türk Anonim şirketi! 

Acaktır. SS lzmir Ytln Menıucatı Ttlrk A. ~· nin Halka· § 
MERICANEXPORTLINES·§ • § 

NEVYORK § pınardakı kumq fabrika11 mamulatından olan § 
.. EXMOUTH" vapuru 16 ~ mevıimlik ve kışlak, mrif kumatlarla, battaniye, i§ 

Bci. teıriade bekleniyor, § pi ve ytln çoraplan, bu kerre yeni açılan Birinci § 
Nevyork için yilk alacakbr. ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § 

"EXCELSIOR" vapuru 30 § numaradaki (~ark Hah Tftrk Anonim şİr· § 
Bci. teırinde bekleniyor, § keti) maıuuında utılmaktadır. Mezktlr fabrika· 5 
Nevyork için ylik alacakbr. E § 

SERViCE DiREKT § nın metanet ve urafet itibarile herkeeçe malam a 
DANUBIAN ~ olan mamolattnı muhterem mlltterilerimize bir 1 

TUNA HATTI § defa daha tavıiyeyl bir vazife biliriz. § - -.. ALISA" motöril 12 Bci. § Perakende satıf yeri Toptan sahı yeri 55 
teırinde bekleniyor, Belırad, § Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 1 
Novisad, Komarno, Bada- § Kemalettin Cacl. Saju zade hah T. A. Ş. E 
peıte, Bratiılava, Viyana ve §S biraderler §i 
Linz için yilk alacaktır. İi Kuzu ojlu çarıııı Aıım Rıza 1 

ARMEMENT DEPPE- § ve biraderleri 5 
ANVERS ;; Yeni manifaturacılarda mimar !E 

"EGYPTE" vapuru 20 Bci. ~ Kemaleddin Cad. Yllaln mal- 1 
teırinde bekleniyor, Anver1 5 Jar pazan F. KandemirojJ_u E 
Direkt yilk alacakbr. iltlllllllllllllllllllllllllllllll llll lllllHlllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU il 

"ESPAGNE" vapuru S s • B k 
ikinci teıri~de bekleniyor, umer an ---· 
Anvers, Dırekt yilk ala· 
caktır. 

Gılif tarihleri ve vapur· 
lann iıimleri berine mea'a 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurlann ilimleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabb&de 
ıiritilmez." 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocak ffaltalıldarı 
MltehUUll 

1J.inci Beyler Solcolı N. 68 
Tele on 3452 

Fabrikalan mamulitı 

Yerli mallar•n en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gozeli 

Dereke kumaşlan 
F esan~ kumaşları 

Beykoz kıınduralan 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 



Yunan diyarı yeniden karışmağa başlayacak gibi görünüyor 

Girid adasında yeni bir ihtilal h ş gös-
termesinden endişe ediliyor · 

Yunaıı lıükO.meti, halkın 

zan A tina gazeteleri 

zihniyetini 
hakkında 

karıştıracali derecede yazı 
şiddetli tedbirler alm ştır 

ya-

Istanbul 15 (Özel) - Atinadan haber veriliyor : 

Cumurluğun ilgası, Girid'de çok fena tesir uyan· 
dırıııı~hr. Ada ahalisi., Kral naibi general Koııdilis'in 

beyannamesini infialle karşılamıştır. fdarei örfiyeye 

rağmen Girid'de yeni bir ihtilill çıkmasından endişe 

Rus gazeteleri hü
cum ediyor 

Macaristan veAvusturyanın da ltalya 
gibi mütPcaviz sayılması isteniliyor 

lstanbul, 15 ( Özel ) - kabul etmiyeo Macaristan 
Moskova gazeteleri: uluslar ve Avusturya devletlerinin 
kurumunun l~alya. aleyhine de tıpkı ltalya gibi müteca· 
zorlama tedbırlerı almasını ' 
sevinçle karşılamışlardır. Bu viz addedilmeleri lazım ge· 
gazeteler, mütecaviz bir dev- leceğini ileri sürmekte ve bu 
lete ceza olmak üzere ku- iki devlete şiddetli hücumlar 
rumuo aldığı haklı t~dbirleri da bulunmaktadırlar. 

~~~~~--------~----~~~~~-
ltalya - Habeşis
tan lıarhı 

-Başıarafı birinci sahifede
Aksum arasındaki Habeş Or· 
todoks Papazlarile islim Ce· 
maah birinci ordu kararg·i 
hına gelerek ltalyan süel 
makamlarma baş eğdiklerini 
bildirmişlerdir. 

Tavizat istedik 
lstanbul 15 (Özel) - ltal

ya aleyhine tatbik edilecek 
zerci tedbirlerden ticaretimi
zin zarar göreceği hüküme· 
timizce nazarı dikkate alın-
mış ve Türkiye ile Romanya, 
Yunanistan da uluslar sos-
yelesine müracaat ederek 
tavizat istemişlerdir. 

Ahmet Rifat 
Değerli gençlerimizden 

, ediliyor. Ilnkumet Atinada çıkan ve lınlkm zihnini 

karı~tıracak derecede neşriyat yapan gazeteler bakkm· 
da şiddetli tedbirler ittihaz eylemiştir. Açık olsun, ima 

yoluyla olsun, gazeteler Krallık ulcyhine hiçbir şey 

yazamıyacaklardır. 

Suriye ve lı·akta 

Sin carda 
baş göst 

• sy 
r • 

ı 
.- . .._.. 

Süriye hükumeti ce~eli sincare 
tedip kuvvetleri göndermiştir 

Halepten yazılıyor : 
Suriye ile Irak arasında 
Berutta Irak mümessili Mu· 

vaffakulülisiyle komiserlik 
arasmda Suriye ve lrakın 
ticaret münasebatını ve güm
rük işlerini tanzim edecek 
ittifak şekli hazırlanmıştır. 

Komiserlik resmi makam· 
Jarı ittifakın gelecek ay için· 
de Kont dö Martelle Nuri 
Essait tarafından imza edile· 
ceğini bildirmektedir. 

Bu ittifak, 30 Haziran 930 
muahedesine zeyl olacak ve 

tasdik için meclise arzedile· 
cektir·. 
Sincarda bir isyan: 

1 

Dayud - Eddavud adındaki 
Yezidi reisi bir kaç sene 
evvel hükümete karşı ayak
lanmış ve nefyedilmişti. So~
ra affedilen bu adam son 

Tedip hareketinin pek kısa 
süreceği umuluyor. 

lraktnki dcmiryolları 

lngiliz bükiimetile Irak 
devleti arasında, . demiryol· 
ların Iraka verilmesi üzerin· 
de anlaşma olmuş, bu hu· 
susta baş vezir Elbaşimiyle 

Irakta lngiJiz sefiri arasında 
ki müzakereler nihayetlen· 
miştir. 

Buna nazaran Iraktaki bü· 
tün malzeme ve edevatla 

315 bin dinar miktarındaki 

ihtiyat akçeyi lrısk hükiime· 

ti alıyor. Irak da lngiltcre· 

ye 400 bin veriyor, mühim 

merkezlerde lngiliz mütehas 

ııs memurlarını muayyen bir 
müddet için istihdam ediyor. 

Hattın idaresi iktisat veka· 

Jetine devrolunuyor. 

Roma 14 (A.A) - Popolo 
diRoma gazetesinin Adua 
aytarı, General dö Bononun 
bu şehre yerleşme törenini 
yazmaktadır. Cumartesi gü· 
nü akşamı Asmaradan hare
ket eden dö Bono geceyi 
Adingride geçirmiş ve pazar 
güdü erkenden Aduaya gir
miştir. Yerliler 160 kilomet-

Ödemiş iş bankası direktö
rü M orahıade Ahmed Rifat 
Isparta iş bankası direktör· 
lüğüne atanmıştır. Muvaffa

mecburi askerliğe iki yüzü 

'"\ bulan adamlarını tescil ettir-
kiyetler dileriz. 

~~~---------~ Sar havzası nasıl 
ıslah edilecek Mevlud 

relik bir mesafe üzerine uza· · 
nan yolun kenarlarına birik· Önümüzdeki cuma günü 

öğle namazından sonra şe
mişlerd i. 

Kral Theodoreun'un, Adu- hid tayyareci yüzbaşı Ali· 
eddin için Ömer sesli ve 

adaki şatosu ltalyan bay· 
rüfekası tarafından Hisar 

rakları ile donatılmıştı. 
1 camiinde mevlüd şerif oku· 

Şatonun taraçasına makine i 
tüfekler yerleştirilmişti. Top· tacağız.Dindaşlarımızın gel-

memekte istar etmiş ve 
hükümetin tazyiki karşısında 

bu kerre Cebeli Sincara 

çekilerek isyan etmiştir. 

Hükümet o civardaki aşi· 

retleri uzaklaştırmış ve Ce
beli Sincarı kuşat'Dışhr. 

1-lekarlardan 
1 melerini rica ederim. çu kıtalarınm muzikası kra 

marşı ve Giovinrezyo bava· / Şehid Alieddinin eşi Vergi mi alınacak? 
sını çalarak generalin geJi- 1 MELEK . Istanbul, 14 (Özel) - Ge-

Başıarafi 2 inci salıijede -

kında da şunları söylemiştir; 
"iltihaktan evvel parti ta· 
rafından gerek kiliseye ve 
gerek konfesyonlara karşı 
yapılabilecek hiç bir taar
ruza müsaade etmiyeceği· 
mizi resmen söylemiştim. Bu 
sözümil şimdiye kadar tut
tuğum gibi şimdiden sonra 
da tutabilirdim, eğer, reyi-şini selamlamıştır. Adua'yı \.. ,/ nel nüfus sayımından sonra 

alan general Maroniga mey- bulunan cephe kumandanı bekarlık vergisinin tatbik 
danda toplanan şehir eşrafı ve Habeş orduları erkinı olunacağı söyleniyor. 
huzurunda dö Bono'yu kar· harbiyei umumiye başkanı ~ 
şılamıştır. Vehip (Paşa): Yuıınolılara Göre: 

Dö Bono bundan sonra - Eski menilerimde se-
kısa bir söylev vermiş ve bat ediyorum, Habeşistan, 
kıtaları teftiş etmiştir. Bu yalnız F aşizimin değil, hal
t örenin sonunda general yanın da mezarı olacak" de· 
Adua'da ölenler için dikilen miştir. 
anılı açmıştır. İstanbul 13 (Özel) - imam 

lstanbul 15 (Özel) - Ka· Yabya'nm Habeş'lere yar-
bireden haber veriliyor: dıma karar verdiği bildirili-

Mısır gazetelerinin Habe· 
şistandaki aytarları, ltalyan 
ordusile Habeşler arasında 
büyük bir meydan muhare
besi için hazırhklara başlan
dığını bildiriyorlar. Meydan 
muharebesinin bu hafta baı· 
lıyacağı söyleniyor. 

lstanbul 15 (Özel) - Röy· 
ter ajanamın Ogaden cep· 
besindeki aylarına diyevde 

yor. · 
lstanbul 15 (Özel) - İtal

yan somalisi şeflerinden(Ras 
Sam) 2000 kişilik bir kuv· 
vetle Habeşlere iltihak ey· 
lemiştir. 

htanbul 15 (Özel) - İn· 
gilizler, ltalya'dan doğu Af· 
rikasma gönderilecek harp 
malzemelerini müsadere et· 
meğe karar vermiılerdir. 

Yunan işgalinde 
Milli Kuvvetler 

Ajanları lzmirde 
Nasıl çalıştılar? 

----
Bu çok mera kh, ~ok 
heyecanlı tarihi tef
rika bugünden itiha· 

: (ANADOLU) 
O'flzetesinde baş. 
o -
hyor. Tavsiye ederiz. 

~ 

amdan evvel de Alman dostu 

olmıyan bir takım rahipler 
bana bu işi o kadar güç
leştirmiş olmasaydılar! 

Bir aralık kiliseye bir hal 
çaresi teklif ettim. Maksa
dım böylelikle, kilise ve parti 
arasında biçbir mücadele 
çıkmaksızın anlaşmak müm
kün olduğunu, daha doğrusu 
olması lazımgeldiğini isbat 
etmekti. Başvekil Göring 
bu mes'ele hakkında lazım 
gelen şeyleri söyledi. Bun
dan dolayı kendisine minnet
tar olduğumuz gibi, kilisede 
eğer dürüst hareket etmek 
ister ve birçok kimselerin 
tahmin ettikleri gibi her ne 
pahasına olursa olsun bizim 
ile münazaaya girişmeği arzu 
etmezse, buna memnun ola
caktır. 

Bir kaç dakika Odet kaplanın 
pe ıç~lerinde ııarçalanacaktır 

Vaziyeti anlyınca, Odet çirkin şeylerle itham ediyor· 

cesaret ve metanetini heman 

elde etti; böyle vaziyetlerde 

kendisine hakim olacak ya· 

radılışında bir kadındı. Hiz· 
metçiye amir bir sesle: 

- Muhafızlarım nerede?. 
Diye sordu . 

- Kral her şeye hakim
dir. Böyle bir emrin sizin 
hoşunuza gitmiyeceğioi bil
miş olsaydım, Allah namına 
yemin ederim ki sizi evvel
den haberdar ederdim! 

- Nasıl emir ... Açık söy· 
leyin izi 

- Kral bu akşam bütün 
erkek muhafızların ve hiz
metçilerin kendi dairesi et· 
rafına cem edilmelerini em-
retti. Başka bir şey yapmak 
elde değildir . 

Evet, şimdi hiddetinden 
titreyordu. 

. Hiddetinden küçük salon· 
da bir aşağı, bir yukarı do· 
laşta ve sonra hizmetçinin 
önünde durarak: 

- Kraliçe evvelki akşam 
beni tuzağa düşürmek iste· 
di. O akşam beni allah ve 
o genç kurtardı. Bu gece 
o gencin burada olmaması

na göre, kraliçe arzusuna 
muvvaffak olacak dernektir. 
Şu halde.. Bu gece benim 

için ölüm muhakkak demek
tir. Çünkü, hanımınızın beni 
diri, diri elde etmek iste· 
mcdiği muhakkaktır! Dedi. 

Hizmctci, sap·sarı oldu ve 
bir şeyler söylemek istedi. 
Odet, iki adım ileri atarak 
ve büyük bir hiddetle: 

- Sen beni Kraliçenin 
eline teslim ediyorsun .. Sus. 
bir kelime bile istemem; ya· 
lınız beni dinle.. Vicdanına 
bitap etmiyorum, çünkü vic· 
danın yok .. Sana menafiin 
namma bitap ediyorum. Sen 

parayı her halde pek çok 

seversin, beni bu suretle tu
zağa düşürmeği kabul etti-

ğine göre; iyi bir para aldın 
veya alacaksın demektir. Şu 

halde, para mukabilinde kra· 

liçana da her kötülüğü dü

şünmeden ve korkmadan ya· 
pabihrsin. 

- Mad~m, madam! ne 

korkunç şeylerden bahsedi· 
yorsun uz?. 

- Hakikat daima korkunç 
ve acıdır. Beni sen kurtara 

bilirsin; eğer istersen! beni 

buradan dışarı çıknr demi

yorum. Buradan dışarı çık
mak i~temiyorum. Hatta ölüm 

tehlikesine karşı bile bura
dan ayrılmıyacağnn. Yalnız, 
Kraliçeye gider ve bir az 
sonra burada olacak faciayı 
söyleyebilirsin .. 

Aman madam .. Beni ne 

sunuz . le 
Odet, seri bir hareket . 

• ·ıio1 

süslü dolaplardan bırı 

açtı ve buradan küçük f•k~: 
san'atkirane yapılmıt b~i 
muhafaza çıkardı; ortıd• 
masanın üzerine koyarak k•· 
pağmı açtı. e· 

Bu muhafaza içinde kDP 
ler, yüzükler, bilezikler, brOf 

d p• 
lar, altın kordonlar, ger 1 

hklar vardı . a· 
Nedimenin gözleri bu 111 f 

cevherler karşısında fal t• 
gibi açıldı. t· 

Evet, nedimenin hareke 
0 

)erini ve vaziyetlerini göıd:., 
hiç kaçırmıyordu, . i 
vaziyeti oldukça ümit \'erı~t 

"dl' görüyordu. Fakat bu u .,, 
verici vaziyet çok def• . ., 
etmedi çünkü nedioıe";. 
gözlerindeki ihtiras kıvılcJ 
ları birdenbire sönmüıtii· .. 

~o .. 
Evet, artık mahvoldua- .,, 

anladı. Salonda bir iki ıd• , 
gezindikten sonra casu• ;

0 
hain kadınm önünde dur 
ve: 

Devanı'~ 
• 

Bekcinin mart"' 

fetleri 
Kain pederini ağıt 

surette yaraladı 
. 'te 

Dün sabah lkiçeşmelılı ., 
bir facia olmuş, Kar•0~. 
na'da bekcilik yapa~ Mİıfl 
med oğlu Kadri, oıt•0 ~ 
Hüsni yenin lkiçeşmelikte 

11
• 

evine giderek, kızıyla evı; •. 
mesine müsaade etmiye: ecİ 
in pederi Etem oğlu k• f ~· 
Mebmedi bıçak, tabaoc•v·~· 
ağır surette yaralamıştır· !ı•' 
ayı müteakip zabıtaca yı 110 
lanan bekçi Kadri, suçOil• 
itiraf etmiş ve nişaoh•1,,,e~ 
anasını ve babas öl dilrbfe' 
istediğini söylemiştir. 1'• ıtJ 
cinin yaraları ağır ve b•1 
tehlikededir. 

Caniler asıldı 
d•' 

Aydın 14 (A.A) - ~elı' 
nın Görüler köyünden 1,,ı· 
med 'in ve karısının par• ot' 
na göz dikerek bunlar•. >',,b 
gan çarşafile boğan pıo sa· 
Hüseyin oğlu Süleym•; 1ı•U 
keli Süleyman ve e ,.., 
köyünden Ali oğlu ti• dıt· 
bugün Aydında asılıoışl•' 

Azılı babıı 
Oğlunu yaraladı ,. 

İkiçeşmelik'te BayrarO Jıo 
rinde oturan Mümıo lJC' 
Halil, oğlu Riza'yı, seo dtJr· 

. . d buluO . ., 
uım evım e esrar ettı 

duğumu zabıtaya ibb•' 1'' 
diye bıçakla arkasıod•0 •i' 
ralamış, Riza'yı kurt•~= a• 
gelen oğlunun arkadaş fir•' 
bacağından yaralıyara~ ,.,-

etmiştir. 4 
lzmit- Emrazı sariye bastaoeıi 

başhekimliğinden: 
0 

tıil" 
Hastanemizin 7 aylık yevmi ihtiyacından 1. ili ~ıo•''" 

ekmek ile 1. ilci 25 kilo taze sebze ve bir defada 8 

35 ton kok kömürü açık eksiltmiye konmuştur. t'i ;b•Je 
istekliler şartnameyi anlamak üzere her gün ve k• ı ,.,iye 

günü olan 1 teşrinisani 935 cuma günü saat 10 da emr;;.26·'1 
hastanesinde toplanan komisyona müracaatları. 1~365 

ş 

l 


