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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET • ULlJ~AL • Almanya 

Ukranya yolu üzerinden 
Karadeniz'e kadar inmek 
istiyormuş! 

-. Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
~ne şartlan: Scndi~i 700, altı aylap;ı 400 kuru~ 
h'" Resmi iliinlıır için: Maarif cemiyeti iltinat 
li urosuna müracaat edilmelidir. 
. ususi il~!11ar: ~darchanede kararlaştırılır 
~saldığı yer: (ANADOLU) Matbaası""' 

ise de emri vakileri tanıma

mak prensibine dayanan aki-
• 

M. Hul denin esasını teşkil etmekte 
1-'{ Vaşington, 19 (Radyo) - olan Kellog paktını terketmi-

ariciye nazırı M. Hul son yecektir. ___ _.__ _____ ... _________ _ 
Amerikada ka
sırğa - seylAp 

lıir çok -kasab-;ı'ir s~ltında · 
dır. insanca zayiat fazladır 

1' Nevyork 19 ( Radyo ) - run akıbetinden haber yoktur. 

1 
uberse'den gelen son haber· Paris, 18 (Radyo) - Alp 

ete göre, kasırga ile beraber da""ları karlarla örtülü bir va-
l'tı.. 5 Uthiş yağmurlar da başla- ziyettedir. Fransa'nın birçok 

~ıştır. Pek çok kasabalar su· yerlerinde şiddetli soğuklar 
ar altındadır. insanca zayiat başlamıştır. 

Çoktur. Yıldırımlar birbirini 
tak· 1P etmektedir. 

Semplon treni, karl~rm hu

sule getirdiği.manialardan yo-

d Oslo, 18 (Radyo)- Baltık 
crıiıinde hüküm süren şid· 

dc~li f ırtmalar. büyük tahribata 
uebiyet vermiştir. Beş vapu· 

luna devam edememiştir. 

Moriliyar havalisinde 32 se; 
nedenberi böyle bir fırtına 
görülmemiştir. 

Açi 
Paris 19 (Radyo) - Mala· 

ga' da kükumet kuvvetlerinden 
sekiz yüz kişi, silahları ku
mandanlarına çevirerek isyan 
etmişler ve Markistlerden bir 
çok- kimseleri öldürmüşlerdir. 
Caddeler, Markistlerin ceset· 
lerile doludur. 

Cebelüttarık, 19 (Radyo) _.. 

1 

(Küin Elizabet) zırhlısı ile 
(Antoni) adındaki harp gemisi, 
{Malaga) limanına hareket em-

topçular 
rini almışlardır. Bunun sebebi, 
mahsur bir halde bulunan 
(Malaga) daki hükumet kuv· 

vetlerinin, birbirine girmesi ve 

ecnebilere de taarruz etmele· 
ridir. 

Paris, 19 (Radyo) - Ha-

Bir kafa 

Zehirlendi mi? 
Sain Moris 18 ( A.A ) -

Titulesko, sebebi izah edile· 

ve ruh hastalığı 
Oh, oh, Istanbul gazetecilerine, Istanbul'un gençlik muhi· 

tine gün doğdu. Jan kipura ile karısı güzel gözlü, garip, esrar• 
engiz Marta Egert, biraz sonra da Briget Helm, lvan Petroviç 

lstanbul'a geliyorlarmış. 
Bizim lstanbullulara, bir Amerikan zevki bulaşmıştır vesselam. 

Mihraceler gelir, günlerce peşlerinden ayrılmazlar. Bir bok· 
kabaz ortaya çıkar, muharrir ve mütefekkirinden ~aşlar. Mu· 

habirlere kadar günlerce mevzu yaparlar. Bir kadın canbaz 

lstanbul'a ayak basar: 
Mülakatlar, reportailar, fotoğraflar v~ daha da neler? 

Geçenlerde, vallahi· adı neydi unuttum, bir 
Aman n~ sualler sormuşlar, ne sualler?. 

Hani nerdeyse~ 
- Siz kabak yahnisini, işkembe çorbasını sever misiniz? 

Demedikleri kalmış. 
Şimdi Marta Egerte, Briget Helme, neler soracaklarım d .. 

şünüyorum da onlar hesabına terliyorum. 
Beri taraftan da şu Beyoğlunun züppeleri, onların inecek 

leri otellerin etrafında mekik dokuyacaklar, göz süzerek, om 
kaldırarak, ıslık çalarak küçük mikyasta aşıkdaşlığa yellene 
cekler .. Mektup yazanlar, fotoğraf istiyen, aptalca espri yapt 
ğını sananlar mı istersiniz, onlarda caba!. 

vas aiansının Nolet muhabirine 

Eğer bizim gençler, şu artistlere karşı gösterdikleri iptiza 
yarım alaka halinde başka birşeye, faydalı, kafa doldurur, 
rın doyurur bir işe .karşı göst~rmiş olsalardı, muhakkak 
memleket te bundan fayda gö;ürdü. Gençliğin zaif ve çatl 
ruhi temayülleri ile gazetelerin üfüre şişire bize verdikleri 
şeyler, içtimai hey'etimizde, farkına varılmıyan bir hastalık 

göre asilerin dinamit kullanmak 

1 
suretile hükumet kuvvetlerinin 
/Devamı 4 üncü sahifede/ 

linde devam edip gitiiyor • 
Buna bir çare yok mudur baylar? .. 



Cani 
Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar 
bir kadının korkunç mace"'aları 

( - 10 - • 
ve gerek cümlei asabiy~ no~- sıhath gence yapılacak olan 
tasmdan bir ucube şekhne gı- yeni tecrübe, yeni ve şening 
ren bu isimsiz ve izahı kabil bir cinayet demekti; bunu 
olmıyan fenni cinayetin kurbanı düşünmek genç kadını çıldır· 
Dik idi . tıyordul 

Evet, birgün profesör, açlık Bu kuvvetli ve zinde gen· 
ve ıhtiyarlık hasebile ölüm ha- cin güzel ve saf çehresi, bu 
line gelmiş bir biçareyi ame- acı düşünceler arasında genç 
liyathanesine getirmişti . ve güzel kadının gözbebeği 

Madam Lamp, bu ihtiyarı önünden hiç ayrılmayordu. 
ne yapacağını kocasına sor- Ne yapmak lazım geleceğini 

düşünüyorken, kapıya iki hafif muş ve: d · 
- Bunda m~rak edecek darbe vuruldu. Ver iği miısa-

ne var? Cevabını almıştı. Bu ade üzerine içeriye Dik girdi. 
adam zaten yirmi dört saat Acip ve zavallı mahlukun si-
sonra ölecek, hiçolmazsa be- masındaki hal, duvar ve per-
~eriyetin faidesi namına bir delerin öte tarafında neler: geç· 
tecrübeye .yararsa daha iyi tiğini gösterm~kte idi. 
olmaz mı? Zavallı yan insan, yan may· 

mun mahluk, iki ayağı Üzerine - Fakat.. Zevceniz, haya-
dinelmeğe çalışarak, bir takım tınızm yarısı sıf ati le sizi bu ld 
acip tavırlar ve vaziyetler a ı tccr .. beden menetmek istiyo-
madaın: 

rum. Beşeriyete hizmet na- _ Fakat, dedi. Bunlardan 

mma... ben hiçbir şey anlıyamıyorum, 
- Ha... Ha ... Bir cina- zavallı Diki 

yeti.. Değil mi?. Fakat azızım Bunun üzerine Dik defte. 
siz kadınsınız .. Sizin kısa ak· rını çıkardı ve şu cümley~ 
lınız bu gibi ali işlere hiç er· yazdı: 

dım etmemeleri için ten· 
bih edilmiştir. Kamyon mevadı 
gıdaiye ile birlikte yakıl
mıştır. Bunu haber alan 
askeri kuvvet yetişmiş, aske:i 
kuvvetin geleceğini anlıyan 
çete yolun kenarlarındaki gizli 
yerlere saklamışlar. Üç mit
ralyözlü otomobil ve iki kam· 
yon asker dolusundan mürek· 
kep askeri kuvvet önlerinden 
geçtikten sonra arkadan as
keri kuvvete sıkı bir ateş aç
mışlar yolun iki tarafı uçurum 
ve yol da dar olduğu kam
yonlar geri dönerek çet~ler 

üzerine hücum edememiş. Ni
hayet askeri kuvvet otomo
billerden inmek mecburiyetin
de.. luri"ı,.~R· .. u:lt!tırt ;ı,.\.Jfdrgi 
muhakkak, fakat şimdiye lca
dar anlaşılamamıştır. 

mez. Haydi kuzum, gergefi- Profesörün odasında gizli 
nizdeki işler size daha fazla bir kapı varl 

zevk verir. _ Gizli bir kapı mı? Fa-
Dıyerek ve karısını olduğu kat bunun imkanı yokf Bu 

yerde bırakarak ameliyathane- kadar senedir burada beraber 

sine geçmişti . bulunu) or JZ, böyle bir şeyden 
Doktor vakıa bu tecrübesinde şüphe bile etmedik! 

muvalfak olamamıştı. İhtiyara Evet, genç kadın bu iddia· 
ameliyatı yapmış, genç, dinç sında haksız değildi; evin her 
ve tam akıllı bir mahluk bek· tarafını gayet ıyı bilirdi; 

lerken işte bu acaip, Dik gibi Dik'in bu iddia~ı üzerine evin 
yan insan yarı hayvan mahluk planını gözünün önünde teces-
m .. .,,t .. " .. --ı-:.ı.;. . .. -.. ... ,.,, düşündü, fakat hayır.. Evde, 
muıılazam ve dehasına emin hususile profesörün od~smd~ • 
bir adam, o kadar itimad et- gizli bir kapı yoktu ve ola· 
tiği usufün, ruhiyat ve mane- mazdı. Bunun üzerine: 
viyat cihetinden hiçbir mu· - Diki Dedi. Bu gizli ka-
vaffakiyet veremediğini anla- pıyı bana gösterebilir misin?. 
dı; bununla beraber, genç Dik, şuurlu bir hayvan ha-
kadının çok korktuğu skandal reketile başını "çvet. maka-
meydana gelmedi! Ameliyata minda salladı ve hanımnı 
tabi olan adam, bir gün giz- elinden tutarak dairesine gö-
lice ameliyathanesine çıkarıl- türdü. 

n·ı~ ve ondan sonra, bu adam Profesör, ünıversitcdeki der· 
veya hayvandan hi& bahsedil- sine gitmişti; bunun için oda-
memişti. Ne olmuş, Viyana'ya sında yoktu. Madam Lamp 
gitll}j~ v,ey.a.. Ne yapılmı~tı? kitap dolabını işaret etti. 
Bundan Dik'in bile baderi Madam Lamp dolabı dik-
yoktu! katle tetltık etti. Dolabın hiç 

. Zavallt ve masum kadın! bir yerinde tabii olmıyan bir 
Kocasının hemen hemen bir hal yoktu. Madam gülerek: 
cinayet adedilebilecek olan - Zavallı Dik, Sen rüya 
bu hareketlerine karşı hiçbir görmüşsün! Hani gizli kapı? 
nufuz yapamıyordu. Hele el· Dedi. 
lerinde bulunan bu güzel ve 

Kluski Sirki 
GELDi 

Kültürpurk'ta oyunlarına başladı 
SEANSLAR: 

Hergün: 18,50 - 21,ı5, Cuma ve Pazar günleri ilaveten 
14,5 ta fazla bir seans. 

Dün gece Tulkerimdc yol 
.Mzerinde duran boş vagon ya· 
kılmıştır. 

Ve gene Lüd civarında iki 
vagon yakılmıştır. Askeri kuv
vet derhal araştırma yapmış· 
sa da hiçbir ip ucu bulama
mıştır. . 

Filistın gazetelerinin yazdı· 

. Erzurum valiliğinden 
Kapalı zarf usulile eksiltme 
31 Ağustos 936 pazartesi günü ihalesi yapılacak olan Er· 

zurum muallim mektebi ikmali inşaati kanuni bazı eksiklikler 

hasebile 21 gün müddetle temdit ve yeniden ilanına lüzum 
görülmüştür. 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum erkek muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) Jira (48) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Münakasa projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - inşaata ait fenni şartnnme. 
E - Keşif cetveli. 

F - Proje (talipler projeyi bayındırlık bakanlığında, Er· 
zurum bayındırlık müdürlüğünde görebilirler.) 

istekliler şartname ve evrakı saireyi 12 lira 10 kuruş ınuka· 
bilinde ilan malaalleri bayındırlık müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21 / eylül / 936 pazartesi günü saat 15 de 
Erzurum kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira mu· 

vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A - 1936 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - Bayındırlık bakanlığından en aşağı yüz elli bin liralık 

bu nevi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. 

6 - Teklif mektupları üçüncü madde de yazılı saattan bir 
saat evveline kadar Erzurum kültür direktörlüğü dairesine 
getirilerek eksiltme koqıisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile; gönderilecek mektupların nihaye üçüncü 
madde de yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması ~arttır. Postada olacck 
gecikmeJerj kabul edilmez. 359 

.. 

en son olarak kızcağızı bisik
letli ile gördüklerini söyliyor
lardı. Bu bisıkletli kimci? 
24 saat o civarın çocukları 

aynı bisikletlinin ?yaşlarında 
Jaklen Giradot namında başka 
bir kızcağızı bisiklete bindir
diğini haber vermişlerdir. Jak· 
lenin de ortadan kaybolması 
polisi telaşa düşürmüştür. 

Kızcağızııı meçhul bisikletli 

adam tarafıııdan kaçırıldıkla
rına şüphe yoktu. Polis tah
kikata ve araştırmalara devam 
ederken ormanlarda gezmekte 
olan bir köylü kanlar içinde 
bir çocuğun kendine doğru 
koşmakta olduğunu görmiiştür. 

Çocuk daha yakiaşmadan 
yere yuvarlanıp bayılmıştır. 
Koylü yaralı çocuğu kollarına 
alarak evine götürmüş. Polise 
ve doktora malumat vermiştir. 

Derhal köylünün evine ko
şan polisler, yapılan tedavi 
sayesinde kendine gelen kız
/ Devamı 4 üncü sahifede/ 

lzmir ikinci Hukuk nıahke·
mesinden : 

fzınir'de Yapıcıoğlu mahal
lesinde fclal sokağında 2 nu· 
maı alı hanede oturur Mehmet 
kızı N4ciye tarafından ayni 
hanede oturan kocası Ahmet 
oğlu İsmail alcyhin,e açılan bo
~anma davasının tahkikatı sı· 
rasında müddeialeyh f smailin 

19 Eylül 936 _.. 

cektir. EN 
SVENSKA ORIENT UNI 

KUMPANYASI 
4 

"BIRKALAND,, motörü l 
8 1··1 kadar eylül<le gelip 1 ey ttıe M 

ANVERS 1 ROTTERDA N· 
BREMEN,HAMBURG, D~. 
ZIG, GDYNJA, ÇOPEN:YA 
GEN ve ISKANDINA 

limanları için yük alnca~t~~· 29 "HEMLAND., motoru 
k oluP eylüle doğru beklenme te N· 

S birinci tcşrinc kadar ~f.· 
VERS, ROTTERDAM, BrzıG 
MEN, HAMBURG, DAN N. 
GDYNIA, KOPENHAG~S· 
GOTEBURG OSLO ve . io 
KANDINAVY A limanları ıç 

,,f.1~vsı<lt~.NGF ARSTYGE 

KUMPANYASI 
2 

"SAVONMA., motörü is 
eylülde gelip d'oğru ANVE ··k 
ve FINLANDIY A için yu 
alacaktır. l) 
SERViCE MARITlME RO . 

MAiN KUMPANYASI 
3 "ALBA JULIA,, vapuru 2 

.. ı· 25 ı-ı kadar eyluldc gc ıp ey u e A 
PiRE MAL TA, MARSIL Y 

1 r e· 
ve ALGER için mal ytik 1Y 
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA 

KUMP. NY ASI 
8 "SARMACJA., motörii 2 

eylülde ~elip doğru ANVER~~ 
DANTZIG ve GDYNIA 1 

manları için yük alacaktır 
f !andaki hareket tarihlerile 

avlonlardaki değişikliklerden 
acente mcsuliyet kabul etmet 
Daha fazla tafsilat a1018•

1 için ikinci Kordonda Tah~~ 
Vt! Tahliye binası arkasın et 

FRATELU SPERCO acenta· 
·· t d"l s· rie8 sına muracaa e ı me ı 

olunur. 
6
3 

Telef on: 2004/2005/2~ 

ikametgahı meçhul olması~~ 
b . ·1· bl'" retılc me nı ı anen te ıg su . 

dı· yapılan davete icabet etme d'. 
ğinden •ve cevap ta verme 1 

ğinden hakkında gıyap kararı 
ittihazına ve bu kararın da 
ilanen tebliğine ve muhake· 
menin 7/10/936 Çarşamba. 
saat 9,30 a talikine karar v~-
. k bır rılmış ve gıyap ararının 

sureti de mahkeme divanha· 
nesine talik edilmiştir. Müd· 
deialeyhin o günde ve saatta 
lzmir ikinci Hukuk mahkem~
sinde hazır bulunması veya ~~c 
vekil göndermesi, aksi takdır 
hakkındaki mahakemcnin bite· 

ceği ve şahit te dinlene~eği~: 
den tebliğ. makamına kaım 0 

mak üzere ilan olunur . 

Dü 
bile 
hııgü. 
tilıan 
~bi 1 
L.Şe 
\Qyl 
kı..,ra 

he~ 
ijk 
llıku 
&ebe 
layj 
Utııu 
bir 
~lak 
ltv 
tek, 
det 
•dd 



(Ulusal BirlikJ 
~~~~~~~~~-!...-, -,ı ' 01 i vi er ve şü-

Kara, kara, yanan köylü. kA L• • d 
~------------- :re ası ımıte 

N· V. 
W.F. H. Van 

D.. k • Li!e Une adar erkek kediden Doktor: vapur acentası 
~ .. utanan kadın ve kızlar, - Doktordan sakınmak ol-

Der Zee 
& Co. ~n çok değiştiler; bütün maz. Belki erkeklik yoktur, 

~b' nda kadın, artık erkek söyle .. 
1 birşey oldu, çıktı! - Var doktor var! 

~Şehirlerde olduğu kadar - O halde kannın gebe 
~ Ylerde de, fettan, oynak, olmasına neden bu kadar şa· 
1
..,0ak kadınlar çoğalmıştır. şıyorsun? 

lıc rrıumiharpten sonra kadın Köylü bu sual karşısında bir 
~k c!hetten olduğu gibi ah- müddet düşündü, sonra: 
ilik cıhetinden de sür'atli bir - Kaç aylık gebe dedin?. 
ltb Ut~ tabi olmuştur. Bunun - Dokuz. Belki de bugün 
la .ebı nedir? Kat'i surette doğurur! ' 
,~ın edilmemekle beraber - Dohuz aylık mı? 
b· Urni harpte kadınların uzun - Öyle görünüyor! 
11?.r tüddet erkek nüfuzundan - E emme dohtor. Bu ga-
fcv~ ~al!Dası ve buna bir de dm benim iki aylık garıml 
lck alade zaruretin umumi bir - Olabilir ya.. Dul almış 
d lılde katılması, ahlaki aki· olursun, öteki kocasından gebe 
t e . 
~dd tı bu kadar sarsmış kalabilir. 
i.· olunmaktadır. Nihayet bu - Gız oğlan gız aldımdı 
-YIQt' b 
~ cnvır ve tavzihi mevzu· en onu ... 
ltıuz d h'l' d d ·ıd· b - Hesapta yanlışlık var ~ . a ı ın e eğı ır; iz 
~. cıhcti ahlak alimlerine, demek .. 
l\llll · Köylü bunun üzerine ikinci 
L ~ıyatçılara bırakalım da, 
'tnd d ve ihtiyar kadına: 

[) 1 sa edimize gelim: 
ı...~~ndan on sene kadar evvel; - Ana ben gerdiğe ne va· 
?tııtırn· . hıt girdimdi. 
darı .1~1~ ~a~ın doktorların· - Üzümleri sattığımız vahıt .. 
Kon bırısını zıyaret etmiştim. - Görüyorsun ya .. Doktor! 
tın uşurken hemşire, Hastala· - Şu halde seni aldatmış· 
illet ~Üracaatım bildirdi; hiz- lar oğlum .. ·sana gerdeğe gi· 
~rıJ~ .. daha kapıd~ iken bu- rerken altı, yedi aylık gebe 
kiy f gumuz salona gayet acaip bir kadını kız diye vermişler .. 

a eu· 'k' k d b~ ~İtd' 1 1 ı a ın, İr de erkek Zavallı köylü delikanlı bu 
llıuhı. Buıılann köylü oldukları acı hakikat karşısında bir 
bek akkaktı. Erkek yarı zey· çocuk gibi dövünmeğe, ağla· 
~h,.' Yarı köylü bir elbise mag~ a başladı. 
,ıYor b 

Vard ' aşında bir kasket . - Eyvah.. lnamusum beş 
dır ı. I<arnaval kıyafetini an· paralıh oldu, Amanın ben 

an k kuş ki sarı lı, şallı, sarg lı ve nideyiml Gahpeyi öldürenmi? 
fett: .1' peştemallı bir kıya- Köylünün gözleri korkunç 

D ıdiler. bir hal aldı, annesi olduğu 
,

0
ktora yaklaşan erkek: anlaşılan kadın: 

Sotd fiekim sen misin?. Diye - Elin gdhbesini öldüren· 
D u.. de nidem? Elini sallasan 

kırı b·ktor, bu gibi hallere alış- tellisi.. Başını sallasan ellisi .. 
........, ır tavırla: Sana gızmı yoh.. Dedi. 
........ ~Vet, benim! Dedi. Bu pek tabii ifade üzerine 

lıasta ~a... Bu.. Bizim garı delikanlı sükunet buldu, fa. 
....._ · 8Bıyol bahıveren mi?. kat bu defa muayene odaS1n· 
B akalım.. dan tiz bır feryattır başladı. 

lekı~ !0sancıklar ne garip ve Kendini yedi aylık gebe iken 
Clsıı sız kimseler idiler?. Ko- kız diye satan, şimdi:-
ıen nın bu söz'erini dinliyen - iki gozun köroia doktor .. 
bir ç ·adın sırıtarak, hatta Ocağımı yıhtın, içine incir 

Pasport yolcu salonu kar
şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mcsuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" OPORTO " vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal
tacvktır. 

"FLAMINIAN" vapuru ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SAMOS" vapuru 23 ağus-

tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip . yük boşalta-

caktır. 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira· 
hktır. Evde her türlü • tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

•• 
Mücellit 

Ali Rıza 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

· Numara : 34 

• Birinci sınıf .mutahassıs 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ART An vapuru halen lima· 

nımızda olup 9 eylüle kadar 
ANVERS, DiREKT, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN · limanlarına yükli· 
yecektir. 

"SOFIA" motörü 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN liır.uıfanna yükliyecektir. 

"ANGORA" vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, HAMBURG 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. 

"TINOS" vapuru 24 eylülde 
bekleniyor, 29 eylüle kadar 
ANVERS , ROTTERDAM , 
HAMBURG ~ BREMEN 
limanlarına yükliyecektir. 

"SOFlA" motöıü 6 ilkteş

rindc bekleniyor, 10 ilkteş· 
rine kadar ANVERS, ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükli
yecektir. 

"GERA" motörü 15 ilk teş

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBTRG ve BRE
MEN limanlarına yükliye· 
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 10 
eylülde gelip hamulesini çı· 
kardıktan sonra ANVERS, 
DiREKT, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükliye
cektir. 

"DUBURG" vapuru 20 ey-

Dr. Demı•r Alı· lülde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 

Kamçıoğlu limanlarına yükliyecektir. -

Cilt ve Tenasül hastalıklar AMERiKAN EXPORT LINES 

ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı • 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

NEVYORK 
"'EXPRESS" vapuru 10 ey

lülde bekleniyor, NEVYORK. 
DiREKT yük alacaktır. 

"EXAMINER,. vapuru 26 

, 19 Eylül 93b 
-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliiiiiiiiiiiiiiiii:~ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kuınaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile _yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarit 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatt tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 

I
Mimar Keı:nalettin caddesinde FAHRı 
KAND~MIR Oğlu ,_ ~ 

eylülde NEVYORK DiREKT ıı o"""''o' kat ... 0- r i hareket edecektir. 
• 

DEN NORSKE MIDDEL- Ali Agah . 
HAVSLINJE 1 Çocuk Hastalıkları 1 

OSLO mütehassısı 
"BANADORUS" motörü 21 lkinci Beyler Sokağı No. 68 

eylülde bekleniyor, doğru Le • Telefon 3452 

HAVRE, DÜNKE~K, DIEPPE 
ANVERS ve NORVEÇ liman
larına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS" motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, Le 
HAVRE, DIEPPE, DÜN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ATID NAVIGATION 
COMPANY 

HAYFA 
"ALISA" motörü 14 eylüle 

doğru bekleniyor, BELGRAD. 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROlSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"DUNA.. ınc,törü 18 ey· 

lülde bekleniyor, BELGRAD, 

NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATlSLAV A, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR" vapuru 20 
eylülde "bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA-

NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

• 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez." 

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 ~l dtı kırıtarak ilerledi. diktin doktor! Diye bağır· 

0 ktor: mağa başladı. Telefon: 3479 ---------------------------------
so~.Bayanın nesi var? Diye Faik Ş. Benlioğlıı 

l;~ G_arnında, götülük va .. 
Çık cın va.. Dedi. Emme 

aramadı! Beyol sende bah. 
ı· !\adının karnındaki fazla 
YIŞkinI'k k k 1 arşıdan nazarı dik· 

datj celbediyordu. Doktor ka
ırıı 

du b1?uayene odasına göti.ir-
\·e:' ır müddet sonra döndü 

...... A" ka gam .. Bu bayan senin 
rın mı? 

...... Aha .. Öyle .. 
va; O halde sana müjdem 

· Karın gebedir! 
...... Sen ne diyon doktor? 

b ':- I<arın dokuz aylık gc
tdır. 

- Nasıl olur bu doktor? 
l·ık:k Ne~~n n~sıl olur? Sen 

degıl mısin? 
Ri~ E:.. Erkek halis.. Teke 

....._Şu halde? 
S Ben ne bileyin beenl 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

.. •' • ..,:.....,. 1 ~ • • .: , • ' • 

• '· ·-l~. -.. . .. 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

•• 

,İrıi u kos koca, çam bolme-
<:lar andıran ndam teke ka- Yalnız taze temi; ve ucuz ilaç ve tuvalet · /' 

~ ..... ~~Yft.N_ -
o JI ıu a~· 

da krkekti, içerideki kadın çeşitleri satar. '~ / 
nl! karısı idi. Şu halde? • - • 1 ,,, / -, 

\atdı~dar hayrete ne lüzum ı1. ( .&i'ro~i J::~ ·· .__.,, ! 
........ - J - _-',-;.--

fiür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerr 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bu_nu tavsiye ederleı 



Sahife 4 

Cim Londos 
Amerika'da Ali ba
ba ile güreşecektir 

lstanbul, 19 (Hususi muha
biı imizden) - Meşhur Yu
nanlı pehlivan Cim lLondos, 
Amerika'ya gitmiştir. Orada, 
cihan şampiyonluğuna namzet 
olan Ali Baba ismindeki peh
livanla güreşecek ve bu mü
sabakayı kaybederse, cihan 
pehlivanlığı ünvanı kendisinden 
alınacaktır. ___ ......... __ 

Eden 
Lokarno devletlerine 

bir nota verdi 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
a ra ile IFransız, İtalyan, Al

iman ve Belçika sefirlerini ka· 
bul etmiş ve Lokarno konferansı 
hakkındaki notaları tevdi eyle-
miştir. 

Bu notanın metni, matbuata 
verilmiyecektir. Nota da kon
feransın toplanma tarihi tesbit 
edilmemiş, yalnız en yakın bir 
zamanda toplanılması lüzumu 
ihsas edilmiştir. Notada ayni 
zamanda diğer bazı devletlerin 
de Lokarno konferansına işti
raki hususu istimzaç edilmiştir. 

Londra, 18 (Radyo) - Kral, 
Hariciye müsteşarı Sir Rober 
Van Star'ı kabul etmiştir. 

-------~------------~ Fransız ma-
nevraları 

Paris, 18 (Radyo) - Ma· 
nevralarm ikinci safhası da 
bitmiştir. 

1913 tenberi Fransa'da bu 
mahiyette ve bu şekilde ma· 
nevralar yapılmamış idi. Fa· 
kat son hadise ve terakkiler 
hasebile bu şekilde bir manev
ra lüzumu hissedilmiştir. Ma· 
nevralarda fazla miktarda 
müstemlekat askeri ve baştan 
başa yeni harp vasıtalan kul· 
!anılmış ve iyi neticeler elde 
edilmiştir. --····-···--Tayyare ile tur 

Bove 18 (Radyo)- Fransa 
dahilinde tur yapmakta olan 
Prototip beş tayyare Kambre· 
ye hareket etmişlerdir. Hava
nın muhalefeti, başka tayyare
lerin gelmesine mani olmuştur. ---· .. 

Amele - Patron 
ihtilafı halle fildi 
Paris, 18 (Radyo) - Şimal 

mensucat müesseseleri amele 
ve patron ihtilafı dün akşam 
saat 20 de halledilmiştir. El
de edilen uzlaşma, patron ve 
amele murahhaslan tarafından 
saat 21,15 te imza edilmiştir. 
Maamafih, imzalanan esasın 
daktiloya alınması sırasında 
bazı tali ihtilaflar çıkmıştır. 

Patronlar bu uzlaşma rriu· 
cibince, ücJetlerin prensip da
hilinde tezyidini kabul et
mi) !rdir. 

Amele, Lil' de işgal ettiği 
f abrikalan bugün yahud yarın 
sabah tahliye edeceklerdir. 

Voj"da amele müesseselerin 
tahliyesini kabul etmişlerdir. 
Fakat Ep'naj muhitinde, ame· 
le tabliye edecekleri müesse
selerde bir mikdar ' bekçi bı· 
rakacaklardır. 
• San Diye'de gı-ev ilin eden 

(Ulusal Birlik) 

Almanya, Ukranya'dan 
Karadenize inecekmiş 

·-·-------
Küçük itilafın vaziyeti. lngil-
tere Kralına suikasd Alman
ya'nın teşvikile hazırlanmış 
İııtnnbul , 18 (Hu usi muhabiri· ris·ıen haber \'eriliyor. 

miz:<lcn) - Paris'te çılan (jurnal) 1Etımbııl, 18 (Hususi muhabiri 
gazetesi, Tioıl'anya'ıun İtalya'ya Yu· ınizJen) _ Bir Vran~ız gazetesi. 
go lnvya'nın Alm:ınya'ya, Çekle· lıunJiln iki ay evci İngiltere kralı 
rin'dc Rıı_yıı'ya temayül etmekte Sa l\Ia.jeste Edvard \'III yapılmak 
olıluklarıuı yazarak, Fran a'nın, kü. i tcnf'n ııui-kasdm, .Almanya·nııı 
çük itiliifı ku..-vetlendirme i lüzu· te.,\ikile olduğunu velsuikadı ı Muk 
munu ilıtar eylemektedir. l\lahoııun Alman'lar tarafından 

fsıanhul, l8 (Hususi muhabiri· direktif aldı·ğını yazıyor, 
mizılen) - .Fransız lıuduJlarınııı lstanbul, 18 (Hu-susi muhabiri· 
elli ene miiddetle taarruzdan ma· mi.ıdcn) - Bir İngiliz gazetesi, 
sun kalacağı ve <leği~ıııiyeceğinin Bitlerin Ukranya yolu ile Karııde· 
temini yolunda Alıban'ların Fran· ııiz'e kadar inmek siyasetini takip 
sa'ya Lir teklifte hulundukları Pa· eylemekte oldug-unu yazmaktadır. 

--------~--........ ···~·~----~--·~----
Rusyacta bir suikast daha -20 binden fazla amele garp 

hudutlarına sekedilmiş 
Higa, 18 (Radyo) - Rusya'<la 

bulunan bolşe,·ik aleyhtarı tahr:ik 
merkezi mütemadiyen çalışmakta• 

rlır. Bugün yt'ııİ hir suikasıl daha 
ke~fcdilmiştir. l ·zıık şarkla ve Si· 
biryıı'da yeni bir darbei hükumet 
korkusu vardır. Gepeo yeniden yüz· 
lerce tevlı.ifat yapmıştır. 

Kafkuya'da Ennenistaıı, Azer· 
baycan ve Gürci tan'da yeniden if· 
tirak hareketleri görülmüştür. Ted· 
hiş bütün kunetile hüküm ür· 
mekte ve hatta idare heyetleri er· 
kanı da te,·ldf edilmektedir. 

Oral'da, ameleler ara8lnda ka· 

nşıklık.lar çıkmış, amele :elektirik 
fahrikalannJa, şimendifer hatlann· 
da tahribat yapmı§larılır. 

Berlio, 18 (Radyo)- Rusya'da 
posta ve telgraf memurlarından el
liden fazlası tevkif edilmio ve sü
rülmüşlerdir. Dahiliye komiserliği· 
nin verdiği Lir emre göre 20 bin· 
den fazla amele \•e çiftçi, l..ening· 
rad, f ııtavropol ve Stalin,grad'dan 
küme halinde garp hududlanna 
aevkedilmiotir. 

Garp hududlannın §İmal kısım· 
larında Sovyetler büyük tahkimat 
yapmaktadırlar. 

------------·.--·····~----~--------~ 
Malaga'da hükumet aley· 

hine isyan çıkb 
/ Baştara/ı 1 inci sahifede/ 

havaya uçurdukları surların 

ankazını geçerek ilerlemiş· 

lerdir. 
Hükumet kuvvetlerinin, sur 

lan uçurmak için kullandıkları 

dinamit, müthiş bir infilak 
husule getirmiş ve T olet şeh· 
rinde cam kalımamıştır. 

Hükumet kuvvetlerile asiler 
arasında kanlı bir çarpışma 
olmuştur. Bu çarpışmada, her 
iki kuvvet göğüs göğüse gel· 
miştir. 

Londra 19 (Radyo) - is-
panya işlerinde bitaraflık le· 
mini için teşekkül eden komi· 
te, bugün tekrar toplanmış 
ve müzakerelerde bulunmuş· 
tur. 

lstanbul 19 ( Hususi ) -
Ronda Asilerin eline düştü. 
Şimdi Malaga şehrinin teslim 
olması bekleniyor. Çünkü asi· 
ler, Malagaya hakimdirler ve 
burasını fasılasız surette bom
bardıman edebilirler. Esasen 
hükumetin elinde cenupta ka· 
lan yegane şehir Malaga' dır. 

Asiler Talaveradan Mad-
ride giden yoldaki Mukadayı 
almış, hükumetçileri ağır za· 
yiata uğramışlardır. Toledoya 
doğru ilerleyiş devamdadır. 

Elkazar'daki mahsur arkadaş
larını tam zamanında kurtara· 
bilecekleri kanaatindedirler. 
T olede yolundaki harpte hu· 
kiimetciler 7 50 ölü, "00 esir 
vermişlerdir. Top ateşi hima· 
yesindeki nevmidane hücum
larına rağmen asilerin mitral
yözleri, kendilerine bir el tüf ek 
bile attırmam ıştır. · 

lstanbul, 19 ( Hususi ) -

4 bin kişi de diğer grevcilere 
;ltihak etmişlerdir. 

Cenubi Amerika mümessilleri 
Elkazar' daki kadın, çoluk ço· 
cuk ve ihtiyarların çıkarılması 
için tekrar bir teşebbüste bu· 
lunmak "üzere ispanya hüku· 
metinden müsaade etmişler, 
red cevabı almışlardır. Çünkü 
bundan evvel yapılan böyle 
bir teşebbüs asiler tarafından 
suya düşürülmüştü. 

Toledo 19 (A.A)- ihtilalci 
bir zabit dün hükiimetçilere 
iltihak etmiştir. Alkazardaki 
mahsur asilerin vaziyeti feci· 
dir. Bu zabit Alkazar yakınin· 
deki ltuğday deposunu ele ge· 
çirnıek bahancsile 8 kişinin 
başında hareket etmiş, hükii· 
met mevzilerine yaklaşınca he
men silahlarını atmış, arkadaş
ları kaçmıştır. 

Londra 19 (Radyo) - Bir 
Royter haberine göre, Mala

gadaki hükumetçiler Magala

nes vapuru ile Meksika' dan 
mühimmat beklemektedirler. 

Gelirse, şehirin müdafaası uza
yabilecektir. 

Deyli Telgraf' a göre ise, Ma
laga tamamile haydutların elin
dedir. Şehrin asi tayyareler 
tarafından bombardımanında 
400 rehine, kurşuna dizilmiş· 
tir. Bu sepeple, son iki hafta 
içinde Malaga'ya karşı hava 
taarruzu yapılmamıştır. 

25 lngiliz gemisi lspanyol 
sularında veya civar limanlar· 
dadır. Vaziyet daha fenalaşırsa 
yeni bir mülteci akınını kur
tarmak için tedbirler alınmış· 
tır. Akdeniz donanması ku· 
mandam amiral Dutley Pound 
Kraliça Elizabet gemisi ile va
ziyeti tetkik etmek üzere Ma
lagaya gitmiştir . 

' 

.-Osmanh Tarihinde 
......... .... .............__ -

Alber Lehrun • Ciirid H~diseleri 
Vatikan sefir.ini ka .. Karabatak, adaya gizlice çı 

bul ettı .A b• b k d• 
Paris, 18 (Radyo) - Reisi· Ve ani ır as in Ver 1 

cumhur M. Alber Lebrun, Seni çok denedim, aya-
Fransa'nın Vatikan sefiri Şarl ğın uğurludur. Bu seferde ilk 
Ro ile daha bazı siyasal ricali . zaferi sen kazandır., ilk gani· 
kabul eylemiştir. meti de sen aldın. Şimdi seni 

• teberrüken ilk keşif vazifesine Belçika tayin ediyorum; Sikelye ada· 
sına girecek, bana oradan Han 

Ve Fransız Sov ya hakkında mümkün olduğu 
kadar çok ve sağlam haber 

yet paktı getireceksin, dedi 1 
Karabatak, çok cesur, bütün 

hayatı denizlerde geçmiş bir 
kahramen idi. Serdarekremin 

Brüksel, 18 (Radyo) - Rus 
Fransız misakı münasebetile 
Belçika'nın, Fransa ile bera· 
ber yürüyememek mecburiye
tinde bulunduğunu, (Liberbel· 
jik,) gazetesi yazıyor. ---·····-
Fırtınadan 

Bir ev yıkıldı. Bir 
kadın 3 cocuk eekaz • 

altında kaldı 

emrını: 

- Baş üstüne! Diyerek ka· 
bul etti ve hemen en mutemed 
birkaç adamile ve kıyafetini 
baştan başa değiştirerek Si· 
kelye adasına çıktı. 

Karabatak güzel Rumca ve 
güzel f talyanca bilirdi. Adada· 
ki Venedikli karagol zabit ve 
neferleri, HanyA'ya Osmanlı 
donanmasının göründüğünü ha
ber vermekle beraber, zevk 
ve safalarında idiler. Bunların 
reısı, Hanya Previdötürünün 
rakibi idi? Bunun için hiç dur· 

madan adını çekiştirir dururdu. 
Karabatak, adaya gizlice 

çıktığı zaman, pusudan bu 
adamın Hanya hakkında çe· 
kiştirmelerini mükemmel su-

Evelki gece fırtına yüzünden 
Orhaniye mahallesinde Kamil 
sokağında Salih'in 11 numaralı 
evinin bir dıvarı yıkılmıştır. 
Dıvar, ittisalindeki kahveci Ah
med'in baraka halindeki alçak 
evi üzerine yıkılmış ve çatısını 
çökertmiştir. Ahmed'in karısı 
Ayşe, çocukları 9 yaşında Ali 
ile 2 yaşında Emine ve 14 aylık 
Perihan e~kaz altında kalmış- ------------
lardır. Zabıtaca alınan seri ted- Romanya 
bir sayesinde hepsi kurtarılmış· Münakalat nazırı 
ldrdır. Ali başından hafifce ya· 
rahdır. Emine, Perihan ve di- Belgrad' da 
ğer çocuklar baygın bir 1 al Je Belgrad 19 (Radyo) - Ro· 
enkaz altından çıkarılarak sıhhi manya munakalat bakanı Yu· 
imdat otomobilile memleket gos)avya munakalat bakanile 
hastanesine kaldırılmış ve te- Tuna üzerinde bir köprü ku
davi altına alınmışlardır. rulması meselesini görüşmek ----·· .... -· ----

Fransa 
Ve ispanya vaziyeti 

Paris 19 (Radyo)- Başbakan 
M. Leon Blum, ispanya dahili 
harbı hakkında hükumetin 
hattı hareketine dair Komü
nist ve Sosyalist meb'usların 
düşüncelerini kendisine bildir-

üzere buraya gelmiştir. Beya· 
• 

natında: .. 
- Evvela köprünün nere· 

de kurulacağını kararlaştırmak 
lazımdır. Romanya Türn Le· 
verin Kladovyu teklif etmek· 
tedir. ---·-----
Nil ortasında 

bir facia mek üzere gelen bir parla
mento hey'etini kabul etmiştir. 

__ __,,.... Kahire, 19 (Radyo) - Ro· 

Çocuklara musallat delgraf'ta tam feyezan halinde 

olan bir canavar bulunan Nil nehriııin tam or-
tasında bir fery boot batmış, 

( Baştara/ı linci sahifede) elli kadar yolcu boğulmuştur. 
cağ1zı sorguya çekmişler ve 

• 

rette dinledi, bu sayede 'J 
çok malumat almağa 01u 

fak oldu. 
l,ıl 

Karabatak, bunları teS ~ 
ettikten sonra, fedai ve ce . 

uzeır adamlar ile muhafızların ·~ 
ne hücum etti; kısa fakat ş~ 
detli bir müsademeden s0 , 

Venedikli muhafız ve göı~ 
lerden ikisi maktul düştü;del 
dü de Karabatağın eline 
düştüler. 

Karabatak bey, esirleri ~ 
rak gemisine atladı, ve Gı 
yolunda olan donanmaya f 
t!şti. ~ 
Osmanlı donanması, Sik~ 

ye' den Girid dağlarını ~ 
müştü. Kaplan paşa, geıniJer •. 
bütün fenerlerini yaktırdı, b~ 
yük gemilere de büyük farı ; 

b··toP 
lar koydu; bu suretle ı.ı 

gece, Girid sahillerine do~ 
yol alınmasını emretti. e 

Hava hala çok müsaid ~ ..f 
muvafık olarak esiyordu. R11 

A b• 'dd l ' dO-garın ıraz şı et ennıesı, 

nanmanın suratını artırınıştığı 
Yusuf paşa, Karabal• 

yolda kabul etti; verd:ği rıı•· 
lumatı aldı, dört esiri de 50~ 
!ettiler. Bu suretle M'''ı~· 
hakkında çok kıymetli ın• 
mat alındı. 

Bu malumata göre: 
Girid adasında, bilh~ 

Hanya'da Venedik'Jiler ını ~ 
hakim rolünü oynamakta

1 
t• 

hiristiyan olan yerli Rl 111 J 
fena ve esir millet muaınel 
etmekte idiler. ve· 

Esasen Girid Rumları, e· 
nediklilerden, Venedik ~d~di· 
sinden hiç memnun değıl 1

1
_, 

ler. Birçok Gdafalar • isyarı bll 
çıkarmışlar fakat bütün I· 
isyanlar kanlı surette bastırt 
mıştı. .. . y•·· 

Son zamanlarda vakıa 15 
1
• 

yoktu; fakat yerli Rumlar "şıı 
sında, ( bir kardinal serP~r 
yerine yeniçeri kavuğu g°J. 
meği ) tercih edenler çoğ' 
mıştı. 

Bu malumat Yusuf paş•~ 
yusıı 

çok memnun etti ve jj• 
paşanın harp planın en flldı· 
essir cihetini takviyeye yara) 

(Devam~ 
kaybolan iki kızdan Jaklen 
olduğunu anlamışlardır. Kız· 
cağızın verdiği eşkal üzerine 
bunun Walter Kueny namında 
biri olduğu anlaşılmış ve tev
kif edilerek sıkı bir sorguya 
çekilmiş. 

iz mir vakıflar direktörliı-

Küçük Jan'ı kirlettikten 
son.·a öldürdüğünü Jaklen'e 
ayni maksatla tecavüz etmek 
isterken bağırması üzerine 
yaraladığır.ı ve elinden kaçır· 
dığını itiraf etmiş. Jan'ın 
cesedini sakladığı yeri de 
polislere gösterıniştir. 

W al ter Kuenyni 1935 sene
sinde bütün dünyaya dehşet 
salan Alsaslı canavar namı 
verilen çocuk katilinden vah· 
şet itibarile daha aşağı kal· 
madığı tahmin ediliyor. Katilin 
tevkifi üzerine Mulhous'deki 
halk o kadar heyecana gel
miştir ki hükumet katilin linç 
edilmesine mani olmak için 
tedbir almak mecburiyetinde 
kalmış_tır. 

ğünden; 
Vakfı Nevi No. Mevkii Bedeli 

Kamile Nusret H. ev 47 Arap fırını ızO 
K l M t f du .. kka· n 52 K 1 60 a aycı us a a uyumcu ar 

Yukarıda yazılı akarat on gün müddetle açık artırınaY: 
çıkarılmıştır. ihalesi 28/9/936 pazartesi günü . saat on beşd. 11 
dir. istekli olanların vakıflar direktörlüğüne müracaatları iltı 
olunur. 19 24 28 
--------------------------~------___..,,,,, İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 1'· 
S. No. Lira sO 
529 Karşıyaka hafız s. İ69 ada 53 parsel 1651 495 

metre murabbaı arsa. 
519 3. cü karataş iman s. 19 taj No. lı 59 metre M. 

• 

520 
521 
527 

arsa. 
" " .. " 13 " 65 u .. 

" .. aras s. 13 11 151,50" " 
Karataş salhane şetaret s. 6/3 eski 18 taj 13 

ıı sO 

13 oO 
37 g8 

120 oO 
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528 Tepecik bozkort sokağında 11 taj No. lı arsa SB 15 
Yukarıda yazılı em alin mülkiyetleri peşin para ile ve r 

gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 28/9/936 paı~e 
tesi günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyet• 
müracaatları. 294 


