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• • 
lngiliz sosyalistleri Süvey§ kanal1n1n Italyan Dun hava kurulunda önemtl ~i~ fÜphe yoktur ki her 

bU~külün önüne ge~ilmek, 
.•Yabn bahahhgna kar§i te-

askerlerine yasak edilmesini istediler bir toplant1 yap1ld1 
d,~tli tedbirler ahnmak isten-
1„. 
k'li hir zamanda fmnlarda 

t tnek bulamamak akla, fik-
~7 gelir bir§ey degildir ve 
1zitn memleketimizde ola

lllaüda.„ 

k Yalniz kü~ük ihmal, bazan 
t •~ar vermek hususunda gös
Utti~en lüzumsuz bir aceleci
I k insanlan böyle garib hal-
1~r kar§1smda bulundurmak
"d1r. 

~ Öyle umuyoruz ki, bugün 
~ llacak tedabirJer sayasinde 
~~I Uygunsuzlugun önüne ge
tl tcekt' 1r. 

* • • 
bd llu rnünasebetle Bayrak-
t a hir belediye memurunun 
~~ntnda ald1g1 idari bir 
~ db1r sayesinde her yerde, 
tr n d k d" . .. t b tm a en 101 gos eren 

Istanbul (Özel) - italya 
gazete!eri, Habe~istan mes ' -
elesinden dolay1 lng!Jiz gaze
telerine hücum cdiyorlar. 

Son geien haberlere göre, 

~ tkrneksizlik s1kmbs1 gö-

led~trni§tir. Bu ~ah§kan be- italya hükümeti iki sm1f as-
"'d 1

Y.t memurunu takdir k 
~ er12• er daha toplamaga kat"ar 
b vermi~ ve bu kararim derhal 
~lediyemizin tatbik mevkiine koymu§tUr. 

k 
Paris (Radyo) - Londra-

lt ka t dan bildiriliyor: 
l1 i§~i muhalefet partisinin 
~ 8.Z8rlD8.. te§ebbüsü üzerine itaiyan - Ha-

biilsancakta Hac1bekir soka he§ anla§mazhg1 Avam ka-
~ da. 55 numarah fmn sa- marasmda §iddetli münaka-
~Pler1 Ahmed Hamdi ve Ali §alam mevzuu olmu§tur. Bin-
bi ta karde§lerden ald1g1m1z ba§1 Etli italyanm askeri ha-
~ tnektupta ora beJediye z1rhklarmdan dogan endi§e-
lt ~Urlarmm kendilerine gös leri kamutaya anlatm1~ ve 
b·''ilen tazy1ktan ~ok ac:kh lngiliz hükümetine itslya- Ha-
q:t tliUe §ikäyet olunmakta- be§ anla§mazhgm1 gidermek 
\:· Mebtup aid o!dugu ma- i~in her vas1ta ile §ah~mas1-:a sunulmu§tur. m tavs1ye etmi§tir. <;ünkü 
~t '!ediye ba§kamm1zm ö- bu i§ uluslar kurumu i'rin 
~ 1'1h bir surette dikkat na- bir imtihan olacakhr. 

t'tt11 ~ekeriz. Sesyalist sözmene göre, 

PÄRisTE SEN~ LAZAR ~isTAsYo
~~~n4 B!R CANT A SiLÄH BULUNDU 

Habe§ sergüze§ti i~ gü~lük- 1 B. Eden fazla olarak ltal- Hava tehlikesi i§leri üzerin- i~in läz1mgelen tedbirleri 
]erden italyan uluüunun dik- yan - Habe§ komisyonunun de 'rah~mak üzere llbayhk- ald1. 
katiti ba§ka akmhlara dogru ~ah§malanmn muvaffakiyetle tan C. H. partisinden, tecim Kurul alman tedabir Uze; 
~evirmek i~in hükumet tara- neticelenecegi ümidini gös- ve cndüsri, saghk odas1, rinde yürüyerek üye kat ede 
fmdan icat edilmi§tir. termi§, aksi taktirde ahnacak haro inzibat esnaf birlikleri cek ve i~timalanna sak s1k 

B. Edi hükumetin uluslar tedbirleri karar altma almak yönetin kurullarmdan se~ilen devam edecektir. 
kurumu andla§masm1 koru- üzere uluslar kurumu kon- üyelerle hava kurnmu izmir lzmir i§~iler birligi 1efi 
mas1m istemi§ ve italyanlan seyinin toplanacagm1 bildir- §Ubesi yönetin kurulundan ' ilbay General Käzim Dirik 
yola getirmek üzere Süvey~ 1 mi~tir. te§ekkül eden ( büyük i§~en ile temas ederek izmir if~i~ 
kanalmdan asker ve mühim- Milanodan bildirildigine kurul ) dün saat ü~te hava Ieri namma bir u~ak ab~-
mat dolu gemilerin gecmesi- göre de italya - Habe§ ko- kurumu merkezinde ilk top- mas1 etrafmda görü~üldü. 

1 

nin yasak edilmesini istemi~- misyonunun ~ah§mas1 yollu lanbm yapb. Görü,melerde evvela· • 
tir. yolunda ilerlemektedir. Toplanbda izmirdeki ban- proje yap1lmasma ve prQjO 

Diger taraftan B. Eden de Paris, [Radyo) - italyan- kalarm direktörleride hazir üzerinde yürünmesine karar 
Italyan gazetelerinde Büyük lar Habe§istana asker sevk1- bulundugundan umum banka verildi. 
Britanyaya kar§t yap1lan it- yatma devam ediyorlar. ~ar· memurlermm hava tehlike-
hamlara cevap vererek de· ki Afrika ba§kumandanhg1- sine kar~1 maa§larmdan yüz-
mi§tir ki: mn gösterdigi lüzum üzerine de iki vermeleri kararla§b-

- iki ülke arasmda var yeniden 1900 - 1908 s1mfla- rildi. 
olan ~ok iyi ilgileri bozabile- nmn bir k1sm1 seferber bir (Hava teblikesi büyük 
cek bu gibi yanh§hklarm hale konuldu. Bu seferberli- i~~en kurulu) gec; vakte ka-
yaz1lm1§ olmas1 acmacak §ey- ge italyanm askeri yükü bir dar müzakerede bulunarak 
dir. kat daha artm1„tir. tehlikeyi bilen üyeleri kayt 

"=" 1i;q ~"' 1r;11 ~ ~ 11;i1 '';" 111·~ 11"''11 '""'' r:+"' bhdl1 llWd !hu1ll lt1u1d • lii:dl • l~uld h1„1fl 1i„1d ~ ll~d h~d ~ ~ 

Bu karar üze.rinde . yürü„ 
yerer adlar101 ~ak ktsa ~ 
?.amanda semalarJIDIZB yüx• 
seltecek ve bu suretle btiiiD 
yurd i§~ilerine ön ayak öia
cak izmirin yurd sever 11~
lerini candan kutlul~nz. · 

•• 
CALDARIS PARTISI BÜYÜK EKSERiYET KAZANDI 

Sergisi 
Kralc1lar ve Dragonis partisinin 25 oyuna General Kiz1m Dirik bit 

k r' Jd • t• • 287 k d Okulu ~ocuklan tarafmclim ar§l ._,a &rlS par ISI oy azan 1 a~1lan resim ve eli,Ieri. ..,., 

Paris ( ÖZEL ) - Yunan 1 adlarm1 ta§imakta idi. partisi 25 yer kazanm1§lard1r. gisini dün bir arkadafllDIZ" zi'-
secimi hakkmda ahnan ha- Atina (Özel) - Se~im ne- General Kondilis se~im yaret etmi, ve kü~ßk ya• 
berlere göre <;a1daris - Kon- ticesinde hükiimet namzet- yerinden ~1karken krahn rular tarafmdan hanrtahilln 
dilis hükiimetinin zaferi tarn- leri 270 saylavhk elde etmi§- geri getirilmesi i~in askeri bu güzel sergiyi ~ok begenll 

bir hareket haz1rland1g101 mi,tir. Y avralar1 ve degeri' 
tekzip etmi§tir. ögretmenleri kutlulanz. .„ ...... „ .... „ ....... & ... llltHWl„MUltH1ln...,,1tHtllllHtl1HtHlllllll.lllllllflnlt•IHllllHlllHllHlltlllH•1t1 ........... M ___ _ 

Yaln1z buna tahmmül 
edemey~z 

„ 

St Clt1s ( Özel) - Pariste, : kullamlan silählann ayni ol
~ tilizar istasyon deposunde 1 duklarm1 tesbit ebni~lerdir. 
~ tarengiz bir valiz bulun- Marsilya suikasd1 akim dir. Bununla beraber, Veni-
~ ~~Ur. Ge~en sene birinci 1 kald1g1 takdirde Pariste zelist muhafillerin iddialar1-

lerdir. Kralc1Jar birliginin ka 
zand1g1 say)avlahk ta 25 dir. 

~ttinde istasyona birkildagi ikinci bir suikasd yapmak na bak1hrsa se~imJerin yüz-
l l'41lan b 1· d b' el 1 i~in bu silählarm katiller de k1rk1 serime girmemic:.-
~ u va 1z en 1r t f d "h . t p . T " 

t,~bas1, birka~ kü~iik mit- ara m an 1 ltd1y~ en k arist~ lerdir. Sir ~ok memurlar se-
"Y()„ • getirilmi§ o ugu anaa 1 · · d'kl · t kd' d 
~11 «- ve otomabk tabanca ~1me g1rme 1 era a 1r e 
• l(lti vard1r. 

b ••tir memriyetlerini kaybetmek 
.:>u 1 ' Esrarengiz valiz zab1ta 

~a,1 n arm Marsilyada Yu- kaygosile tesir alhnda kal-
a taraftndan mfihürlenmi§tir. 

~ta \rya krah Aleksandr ilc Valizin kimler tarafmdan ve masa idiler bu nisbet daha 
~t:s~. D1~ bakam M. Bar- nereden Paris istasyonuna da büyük olacakb. 
~d Ötdüren ( Kalenene ) e getirildigi ve oradan nereye Se~1m pusulalarmm bir~ogu 
&:ld~gu zannediliyor. gönderilmek istenildigini mey- harp divan1ar1 tarafmdan 

'~~ silahlar1 tetkik ve mu- dana · ~1karmak i~in inceden isyandan dolay1 mahküm edi 
~ll~t eden mütehass1slar inceye tahkikat yaptlmak- lip kur1una dizilen General 
~an Marsilya suikastmda tad1r. Papulas Linis ve Volonisin 
~~~~~·„~~~~~~~~ ~~~~~~ 

· • e 1 iz1 ek eyi iz • • • ~ 
\> <ltin dag1tacag1m1z paras1z ilävede, Pazartesi günü alt1 sayfa, iki · ~ 
"enk]i ve c;ok resitnli olarak c;1karacag1m1z (KALKIN SESi) nde 
~- ne gibi yaz1lar buh.induracag1m1z1 bildirecegiz 
\,,,~-.::t:amm~ ... &.t::SJ;;t::::a~S:t:a1::::t •S;;t;;Sa:t=-:g+#gt;:;c 

Atina (Özel) - Son neti· 
celer hükumetin 287 mevki 
kazand1gm1 göster~ektedir :-- ,..._ __ _ 
Kralcdar birligi ve Dragonis -·-
Dut toplarkel!_ 

yaraland1 
Dün Mersinli Bornova cad

sinde 50 say1h ~evde oturan 
Kadri oglu, 12 ya1larmda 
ihsan ile arkada11 Konyah 
Nuri oglu ismail dut topla
mak üzere agaca ~1ktaklar1 
s1rada lsmailin bulundugu 
dal kmlarak lhsanm üzerine 
dütmü1tür. Daim dü1mesile 
f hsan yere yuvarlammt ve 
ayag1ndan yaralanm11ttr. ih
san hastaneye kaldmlarak 
tahkikata ba1lanm11tar. 

- Hükumetimizin luz, 1eker ve petrol fiatlann1 indirm'~ : 
i~n ~ab§ar, kanunlar yaparken fmnc1lar1n ekmek yapam.-• 
d1k, uncularm un satmad1k gibi sözlerini dinlemege tabam· 
mülümüz yoktur. · 1" 

Esnaf ve tüccar, bahahhga kar11 hükumetimizin bir aavq 
&\:bg101 bir dakika ak1llar1ndan ~1karmamahd1rlar. 
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~~~~a~~~~~~ CUI rmo··mD•.._m1· •71'1 Yeni Ada111 " illU·~-=--~ l 00- 1 ~ z 1 1m1z1 u 75 inci say1s1 ~1kb. t~inde-
..... Wlll~~I lrt 0 v 1• ~ kiler: 

M Af 1 h kk d b J i ~ grene Im U lsmail Hakk1, Bugünii t<•· Türklerle Kar§I Kar§ya I!; yoncu ar a ID a u Y1 « HERGÜN 5 KELIME B· dm. Fuat Korkut, Yurdu~-:. 
Yazan: I~ ' yap1lacak muamele ~ NE~REDECEGIZ ft da ham1z1 kibrit sana>f di1 Türk~eye <;eviren : _ 20 inci Liste _ T( kurmahd1r. Umhert a . 

ANRI FOV RE~AT ISANLI l ( 0 „ k " S 0000d D ) ~) ~ ~ Dünya dönüyor mu? GarOI• 
~9 _ 76 _ ~~n.t77~~.~ u. n u ... a y1 a .. n . eva n~- 1 - Havali - Dolay s· d lanlat· ~~ ~~~~~ _ 2 B r „ Y" 1 iyasa acunun a o dati ·Kereviz<Ieredeki siperlerin1iz derindi. Askerle- 11 - Mükerrec1ye bor~la- . gos.ter1r ~otografli makbuz f '1 „ - an iyo - ore ~ l Bedr: Rahmi, Dahiler a . ~ 

• • • • nna mahsuben mal verecek ver1lecekbr. ~ Ornekler: Qj Cemal Sait, Hanri Mati5• 

nm1z1 Türkler1n gözünden gizliyordu ~iftciler aras1nda fiatm tayini B. - ESKf MAHSUL . '11 - Istanbul dolay1nm or- ~ I Oahdet Gültekin, GoJbe~ 
MIDESIZ HERIFLER 1 tepesindeki gizli Türk maki- i~in Eylül sonuna kadar bek- Eski mallarda yeni malla- II manlari gittik~e azalmak- )',j sanat, ismail Hakk1, l~tiDI~. 

Kumaabn kenar1nda, Türk litüfekleri birdenbire ate~e lemiyecekler varsa bunlar rm yukar1da say1lan bütün / '1. tad1r. 11 f yat. Adil Baur, Dante E. , 
ukerlerinin cesetleri gömü- ba§lad1lar ve piyadelerimizi ahm ve sabm muamelesini ~artlarina tabi olacakbr. !;iu , II 2 - Demiryollari yönet- ~ ! Balle, !"uss~lini solhu bOl 
ltldir. Bunlar da alelicele bilämerbamet bi~ip dogra- aralarmda bitirmekte serbest kadar ki: ~ ~ gesi (idaresi), yöre trenleri U m1yacag1m diyor. """' 
kum.lann ve ~akilta1lanmn ddar. Bu i§i 0 kadar 1y1 tirler. Su kadar ki ileride hi~ 1 - Eski mal getirenler j n tarifesini ucuzlatb. ~ . z • 
albaa defuedilmi~tir. Mezar- yapm1~Iard1 ki koca taburdan biri fiatm Iehine verdigi ne- ardiye vermeyecek ise de bir i[ 3 - Muhit 1 - <;evre Q 1 ayl 
lina üatünde yüzlerce yen- bir avu~ insan kaldi. Bunlar ticeden dolay1 ondan sonra senelik sigortay1 ödemek , ~ 2 - <;even ~ izmir ithalät gümrügündeP 
1e~ kayua11r. Türk ölülerinin da geri döndüler„. Verilen bir ~ikäyette bulunum1yacak- mecburiyetinde bulunacak- , i[ Örnekler : ~ 

1 

aldigim 1_1540 No. b b~y•:; 
ayaldanDda b1rakilm11 olan emir ifa edilmi§ti! lardir. lardir. II 1 - Evimiz, ge~ vakite n nameye a1t 712/934 ta".11 ,Jil< 
kuduralara ~arpbmz m1, o 12 _ Getirilen sandiklar 2 - . Eski mallar yani 935 ~ kadar, yangm tehlikesinin ! 604408 No. h 1013.52 b~ t· Kerevizderedeki siperleri- h l d lk' 1 h b · · e ~kia •tlrii korkudan ~acz1r- hl 11 • senesi ma su ün en evve 1- 1 revresi diczmda görünü- m. akbuz .ilm. u.· a er1m ~ay• 

1
„

11 " rimiz derindi. Bunlarm dü~· iyice m1 anm1~ ve te enm1§ k 1 . k 1 T 'S' y k g-un04" 
au l»ir halde f1rlay1p meydana ve teslim edenin mührü ile ler gere zm1r gere se s- ~ y'>rdu ~ tim. emsm1 ~1 araca „

1 ..,. mana bakan cephelerindeki l 1· d' · k" · · h" k „ k I d1i1P' ~1kar, Ecncbi lijyonu efrad1 okunakh surette mühürlen- tanbul depo arma tes im e 1- 2 - Ankara hükumet <;e- ~~ ismm . u mu a ma 
'- - L •• b'ti t'"k k b"I kum torbalar1 siperleri iczgal lebi'lekti'r ~ l . d „ 

1 
d' y. ~ ilan edenm. .o1 

ae"iUJl, ..... 1 p u enme 1 'S' • I kt · ven erm e soy en 1gme M . 
1
. p· . f bri'kB" eden askerlerimizi, Türklerin mi~ 0 aca ir. 3 Esk1' mallar1n ne cart ersm 1 irma a mu yenge~ deposunan büyu" k - "" j göre ~ 

_L_ 1 b" k közünden gizliyordu. 13 - Sandiklar darasile ve ne cekillerle sürüleceg· i ~ 
4 

· l D Müsteciri 
m1UU1ret c 1r ~o yengec b b l 1· d'l -:t 

1 
•• - Zelze e - eprem · S t „w 1 d "k" B era er tarb 1p tes im e 1 e- k l t · · 11935 1 Rabeno Politi ~ yakalarlar ve bunlardan en- aa og e en sonra l i. u cektir. Neticede afyonlar eza e~rm1evve sa i l ~ O:nek: Bu k1§ Türkiye ~ •ea w ~ 

fa buyabcs yapbklarm1 söy- mmtakay1 müdafaaya memur günü ilän edilecektir. ' ~ s1k s1k deprem feläketleri U f hk h . siV~ 
morfil esas1 üzerinden sahn 4 _ Bankaya merhun oian ~ „ d '' ~ zmir a äm1 §a s1ye 9~ '-rl•r (Buyabestü'rlu- d · taburun efrad1, siperincivin- kh k" t•v• d N 11 

1e "' • eiuz 'S' almacagmdan _bu ag1rhgm eski mallarm inhisar depo- go~ u. Z Z w huku a 1m 1gm en: o. 
1 llii&hJOklarile yap1lan bir ne de hemen topragm i~ine ka- kuruma neticesi degi~mesi- l . 'l . i·· ~ ) - aruret - orag, ~ 1 - izmirde hac1 Mabrollo 

Ti ba.hk ~orbas1d1r ) Fakat z1lm1~, tarn bir göstebek yu· nin bir k1ymeti yoktur. Agir- arkma gBeti7 m~s~ne B ~z~m 1 K1stam aga mahallesinde 46 kaP ... 
....._ bu•ab••ten b1"z1'm b 1· d k' k I d yo tur, un ar ipn an a ar l o·· kl 42 T l k•" .,. ~ .... yeme- vas1 a m e 1 ~u ur ar a u- 1 w t k ·1 · f · ~ rne er · ~ ve apu say1 1 ve yu 

1 -:- :-La._ yoktur. igm ar ma ve e s1 mes1 a - müddeti dahilinde inhisar ida- 1' 1 - Havam.1z1 1000 Tu··rk rt 
__ .,.. 1'1Ul&11 yuyorlar. Bugün, buray1 tu- yonun bedeline tesir etmez. resine beyanname verecek- katta iki oda bir sofa o ~ 
ftte kfthk mecras1n1 ~izmis tan askerler Senegalli zenci- 1 1 ~ kanad1 ile silählamak, ra- ~ katta ve bodrum kabnda .111 14 - dareye getirilen lerdir. 1 ,,,-

ein kurn derenin agz1„. De- lerdi. Y arin zuhaflar, bunlari afyonlaia muhteviyab afyon 5 _ y eni mah rski yeri- l1 hat nefes almam1z i~n bir l1 oda ve kömürlükleri ve • f 
rain yataj't, cihz tlgin aga~- degi~tirecek Zencileri mane- oldugu bildirilen tabirile ve ne göstermek yolunda yap1- f ~ zorag haline geldi. U hamam1 ve biraz havlu , 
laiindan Yllcud bulmu11 ~ifte viyab iyidir. Zaten hi~bir ek- teslim zamanmdaki daras1 lacak muamele sahiplerinin l tt 2 - Insan böyle bir bare- ~ mü~temil ve 106 metre ar~ 
bb' ~!le mkilan, dar Bofaz1n sikleri de yok. S1hhi tedbir- tart1larile sand1k miktarlabm aleyhine neticelenir. ' ll kette bulunmak i~in nas1! )',j ~~a ~7y~:::trem:~aam=~~e5i 
~e kaybolup gider. leri mükemmel, daima feda- 11~q ,..~ '•'!; p;· f t"i t"+~ f+'i Sl : '1 bir k1stam ' i~inde kalmah; ~ 
Ilrk aiperine biti§ik ve onun kär doktorlar, onlarm s1hha· -·N"' tr„„·: l1u11d biidd =-.fi. ~-= -d.t:: J 1 ~ N G . „ d ij 2000 liradir. h JJe' 

biPminde olan ana seperi- Hava kurumuna yar 1m ar . '1. ot: azetem1ze gon e- n 2 - Yine ayni ma a 40 
tine itina ile hak1yorlard1. ~ rilecek yaz1larda bu keli- )',j de ve ayni sokakta tapu .~ 

aiz, Bojuin kiymndaki kum (Arkas1 ver) -Dünkü say1dan devam- Penbe lo tem, Besime Ali, 11 melerin Osmanhcalari kul- 11 ve kapu 44 say1h ve ~1;. 
J.liia biter. Genit ve büyük •• - -· -· „. - - !;iehriye Ahmet, Fatma Ab- Bahriüe lbrahim, Leylä Sü· II lamlmamasm1 rica ederiz. Tl mü,temilab havi yaln1z doll 
bir nelare benzeyen Bogazin fzmir birinci icra memur- met, Faika Käz1m, Naciye ' leyman, Rniye Ahmet, Rozo \\rJliii;;:.t;& ••~~~~ me tahtalar1 biraz daha es 
•t• taraflnaa, koyu gümü~i lugundan: 33-5485 Salih, Zehta Salih, Makbule Bohor, Zehra Mustafa, Atike olan bu evin k1ymeti muh• 
ltlr 9d<i balinde ufukta kay- Mehmet Alininyüzba§•zade ibrahim, Affet Mustafa, Na- Ahmet, Meryem Salih, Fat- Zayi menesi ~900 liradir', _,, 
bohap giden •arp daglar sil~ Osman Nuriden alaaag1 olan dire Ahmet, Fatma Sefer, ma Hasan, E§ref Mehmet, Bornova askerlik ~ubesin- 3 - lzmirde yemi~ ~-'r, 
~ etelderinde, mu- paranm temini istifas1 i~in F ehime Hasan, Naciye Ömer Huriye Ragip. den alm•§ oldugum askeri smda ve Cezair .bani 50~~ 
h•ileo kuaba Erenköyü gö- bor~lunun E§refpa§a yüzba§1 Cevriye Necip, Fatma Salih, !;ievket Hüseyin, Zekiye Sa- terhis vesikam1 hundan dört fmda tapu senedinde lO f. 
....... Hasan aga sokajimda 81 Hatice ismail. Adile Osmak, yit, Rukiye Ramadan, Pembe ay evvel kaybettim. !;iimdi numarataj ve 9 eski •:;;,i 
•ttK-ereYuderenin i~ine girin· 1 k d . . . . R h H Hasan, Hatice Halil, Emine d k' · ve iki kapulu evkafa miil c..„· numara 1 ap1 an 1~er1 g1r1- Zimbul Sepetay a ine a- yenisini alacag1m an es 1s1- '·••" 
cei ~~k aga~b bir zeytinlik i Ali, Fatma Mehmet, Akile kaplan Mustafa pa~a va» ·"1 
'tU<lir-ki burada bir sargt lince solda bir oda kar§•· san, Fatma släm, Bedriye Mustafa, Muazzez Abdullah, nin hükmü kalm1yacag1 ilän dan icaretenli mafaza~io :: 

• .......i: ul B smda bir oda ve solunda ybbas, Kämile Zeynel,Hatice Zaif Abhas, Pakize Mehmet, olunut. b .
1 1 

b bv 
Jwn muitur. u sargi bir mutbak ve bir helädan H II h Penbe Mustafa Hac1 Hüseyinler istasyonunda hisse iti ari e ya mz ir ,~ 
~ -·-'- il ayru a ' · Naciye Necip, Sabiha Ra~it sesi sabhkbr ve tamal1'111...il ~· ar~ra ve merm ere i"baret ve 250 11"ra muham- At' l.b h' Fatma A'J1' ':t M k H" · w l 'ltJV 
a~dlbr. Daha dün, Anadolu iye ra im, .M. ' Muzaffer Salih, Naciye Maz- a as~i useym og u kiymeti muhammene 1.J 

men k1ymetli bir bap hane Aycz. e Murtaza, Merzuka ~e- luAm, Zu"mbu"l Benceya, Zebra 1312 dogumlu 650 1· d tarafiDdau a-elen bir tencere 12 7 35 h d ~ ':t lirad1r yar1s1 1ra 1r. t 
'- ) d / I tari in e cuma günü ref, Safiye Mehmed, Ham- Mclähattin, Fatma ibrahim, Mehmet 4 - 1'zm1'rde yen1· Ahtt'jJle' ,-ermi I>• zeytinlige Ü§· k 

L__ saat onbirde a~1 artbrma dullah Kurti~, Kaeriye Baro- Fatma Hamza, Selma Musa, ag·a maballesi' tapu sened :h •tlf, yeai ~i1m1~ bir me- k 1 k Ö r 
suretile sabl1ga ~· ar1 aca - an, Halide Emin, Meknu - Rac:el Avram, Rabia Necip, Kar§Iyaka de de sokagw 1 9 numarat.•JJ' ara iaabct edcrek patlam1,, b ':t 

br. Bu arttirmada sab~ e- mer, Sultan Franko, Fatma Fatma Recep, ifakat Yusuf 5 · kadastura P1 1 birl5a~ jÜll evvel buraya ve yem ve 1.11 
deli muhammen k1ymetin Adern, Matilda Fransay, Oru Nazi'fe 1·brahi'm, Aycze Dcmir, J)eniz banyo]an ar1ld1 d d d kagwmda ~.J p.11.len taJihaiz bir piyade- 75 d k ':<' _ 'Y mn a u u so . biir 

lila p~alanmif vücudünü yüzde ini bul ugu ta • Levi, Vida Koben, Matilda Adile Mustafa, Diläver ~e- izmirin ve Kar~1yakanm en metre mürabba1 üzenne rP' 
.;:&... ... J._ tirde en ~ok arlhranm Alp-ranti , Vahide Y a§t?1·, Ha· rif, 1·fakat Selim, Fatma gu"zel, en gönül arici ve en edilmic kärgir .palamut ltJ' -.•\oMU•D iiatüne savurmuljtu. hal ... T 't h d v 

ÖLÜME VERILEN isteklisinin üzerine i e nife Mustafa, Bahriye Zulfi, Ridvan, Gülder Hasan. sihhi bir yerinde yapilan gazas1 4320 1sse en ,il 
olunacag1 ve aksi taktirde Fatma Selim, Kadi iye ibra- Müneer ~aban, Bahriye Kä- Kar§iyaka deniz banyolari hissesi ölü Zehra haouna ~o· 

HARA<; en ~ok arthranm taahhüdü him, :~adiye Nazif, Nuriye mi. Ay§c Murat, Emine Ah- a~ildi. Vücudunu ihk bir olup tamam1 magazaya el 
Bu Glü ve ölüm doln, öl- baki kalmak ~artile sah§ on Osman, Huriye Ahmet, Ha- met, Em1·1. Hasan, Makbule nulan muhammen ki)'i1J1;.n 
r.. d k " deniz suyu, cigerlerini temiz d ~ •-Y toprajm uetün e as er beQ gün daha uzahlarak t1'ce Nuri, Müzeyyen Ömer, Ahmet, Zeynep Mehmet, Ha- 3804 lirad1r. Bun an 

L.. -:t bir deniz havas1 ile y1kamak , crimiz i'*lla ~arpl§hlar. Zu ikinci artbrmas1 28/7 /35 Vida Sepetay, Emine Abdul tice Ahniet, Vicdan Osman, hissesi sabhkbr. 1,9' 
L-ßar '!f~ istiyenlere bu cana can ka- y k d d" t „ „ 1 ,„ ci piyade alayi, tarihinde cuma günü saat lah, <::.ama Mahir, Zeliha Sü- Vühre Mehmet, ismet Ahmet, b 5 - u an a or te~ 
'en1"1 illbe da ..:1 S B "' H I'b tan banyolan tavsiyeyi ir lemde c1'nsleri ve k1yroet .r.1 • 

5 
D z aiayt, ene on birde yap1lacakbr. u leyman, Fatma Yacar. Kä- Aycc Ayohas, atice ra- B 0~1~ d "" ':t bor~ biliyoruz. anyo ücreti · k Jat falzen ileri lie_p bu dereden artbrmaaa dahi gayri men- mile Hasan. him, ikbal ibrahim, Matilda yaz1lan gayn men u i~' t · d d iJ . yalmz on kuru§tur. 6·1 Fatma Zehramn vereseS J erevu ere en ge~t er, ora kul muhammen k1ymetin Hatice Fa§it, Bahriye Ra- lzak, K1ymet Hüseyin, Seli- „cv 

hücum üatüue hücum yüzde 75 ini bulmad1g1 tak- mazan, Sultan ismail, ikbal m~ Selim, Fatma Figani, Se- ait olup bu mallan rne 
0
tl 

„ bJ a k b'I . . Alsancakl1lara mirasc1larm adediae ~ gJ•' -z•P ar vc O)'ttla 
1 m1yen tirde en ~ok artbran isteklisi Nustafa, Ikbal Abdullah, yide Hakk1, Fatma Ahmet, - o" 

1&11 boJ boJ h d'I kabil taksim olmad1gi~„d' '!'!"' •• arc ver 1 er. üzerine ihale olunacakbr. Merkade Hayim, Nasiye Ha- Tencile Ahmet: Mehti Ali, M •• •d f , .... 
... JA dn. l k UJ e karari mahkeme daires t'" ·•e.e uD, tam ög e va ti l~bu gayri menkul üzerinde san, Hanula Eavi, Saliha Ah- Hacer Mehmet. • • • re v· 

1....... k d k k" d ve a~1k arbrma so -Adl 
-•• O • ar s1ca b 1, ere her hangi bir ~ekilde hak met' Lülehan Mmhacettin, (Arkas1 var) 

1
\Js·,·itl''c.'ll.-t:i J -CZ-Z-Ct t1r"' J d ki "' ... . - - - sablacakbr birinci ar oJ 11 "9crt f81118~ ann a · ~ak- talebinde bulunanlarm tarihi A l l 10/7/935 r arczamba saat 1

1

,\1' 
• AiqlU'lndan k1vdc1mlar ilandan itibaren yirmi gün 1·zm1·r muhasebe1· hususiye Lokanta <r'I ( 1 "' 'f etl" 

_L1or...L- B1'r zuhaf taburu T k l d t „ artbrma günü gayri IP ,,,,, .,. wu. f d 'kl ·1 b" l'kt e ·mi ecya ve ava 1 mu- h „ „ zar m a vesa1 · en e 1r 1 e •• d •• .1 .. v •• d 'S' lata konulan mu amIPe•• .Ji 
,..ndeki Türk siperlerini dairemize müracaat etmeleri mU Ur ll2'UD eo: cedded olmak üzere Alsan- metin o/o 75 ~ini bulaDI• ~· 
Mktetinek emrini ald1. läz1md1r. Aksi halde haklan Bedeli cakta Bornova caddesinde sab§ on be§ gün daba/7&5~ 
· Emir, emirdir ve ne olursa tapu sicilile sabit olmayanlar sabtki kö§ede a~1lan yeni lokantaya dit edilir. ve bu da 26 d f 
...... icra edilmelidir; hatta paralann payla§masmdan di- Lira Alsancakhlarm bir defa tq- Cuma saat 10 da lzD1ir •,

1 .... ~ikilmaz gü~ükleri ön- §ari birak1lacakt1r. Yüzde iki 125 Memleket hastanesi albnda 6 No. h dükkän rini bekleriz. Bab~eli handa, ahkiD11 ~f 
aolea yüzdeyüz bilinse dahi„. bu~uk delläliye mü§teriye ldarei hususiyei viläyete ait yukaruda yaz1h dükkän ihale Müntazam servis, nefis siye sulh hukuk mabl<~,f 
iaredilen 1aatte, kahraman aittir. ~artname 117/35 tari- tarihinden itibaren 31-5-938 gayesine kadar kiraye verilmek yemek, yalmz lokanatm1zda sinde yap1lacakbr. Artir··t~' 
nbßar, kendilerini feda hinden itibaren herkese a~1k üzere 8-6-935 tarihinden itabaren 20 gün müddetle müza- bulabilirsm1z. · i§tirak edebilmek i~in Y~ ( 
-'ere.k ileri abJddar. Alev bulundurulacakbr. Arthrma- yedeye konulmu§tur. Müzayede ~artlar1111 görmek istiyenler Bir defa mutlaka tecrübe yedi bu~uk pey ak~as Jf 
~ bir a-ünetin albnda ve ya i§tirak etmek istiyenler her gün mühasebei hususiye müdürlügüne ve pey sürmek ediniz. banka mektubu läzillldi~ ~· 
~W top~u hazirhg. yapil- yüzde 7 bu~uk pey ak~esi istiyenlerin de ihale günü olan 28-6-935 Per§embe günü Alsancak Bornova caddesi ha fazla malumat aJrna ~' 
maclan Tßrk siperlerine sal- ile birinci icra dairesinin saat 9 dan bire kadar depozito makbuzlar1 ve yahut banka kö~esi No. 101 tiyenlerin her gün rna~:ie~ 
clmlilar. Vadiye egemen 33/5485 dosyasma müracaat mektuplari ile birlikte viläyet Encümenine müracaatlari. Osman Nuri kalemine müracaat et 1666 

(1685) (A ka 1 var) ilän olunur. (hlkim) olan K noktasmm etmeleri ilän olunur. r s 
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!r~VAZm~1 
l
t K1~hklar1 atar ,.,.e yazhk elbiselerin1izi arariz ~ 

Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne1e ile „ 
geyinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar§1smda )+ 

J{a• ,.,.. 
i de 
'aclii 
aioii 
Jat· -

! Mehmed Zeki ve biraderi >! ! 
R Terzihanesine ko~unuz. Size bu yüksek 

ivin bize de te~ekkür cdcceksiniz >.f: 
~~~'IC~-.-..~~)(.~i:~:: 

„Nihayet kurtuldum 

G 
R 
• 1 
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( Halkan Seil ) 11 HAZIRAN 11J 

BLAK FLAG 
BÖCEKLERi ÖLJ)ÜRÜR 

~ 1cs meuchQ&, mouct lquec, ca te rda, fG::rmt., pun• i•••· puc•• 
1' j1'J ~ ~ t touf.i •1:trt:11 im•actH pctmlcicr:x !!:_~tnnbnorr.:ont! S on em
, i~ =1 plQi f~t uir.r dcn5.ar.„ll ne tad;3 ~c:i„."'lt :1;fa1R1. u=trne odccr. 

... 1 „f . 

2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 
-. ·-::: .:: .'":.:! „:; •• 1 - • 

Yazm bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho§ca vak1t 
i~~~rmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola itini 
iorur her boyda hamak, ~e§it av torbalan, pazar filelcri, 
ahpor filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret-
anesinde bulabilirsiniz. 

YAZ 
Derime hi~ tesir 

Y A Z, K 1 $ 

L.üks 

F eri t 
YAGSIZ KREM 

ni kullanmm. 

0 beni k1~m so
i'uktan yüz derimin 
burutma, ~atlamasmct , 
lllani oldugu gibi ya
~•n da güne§ yakmas1-
tia, karartmasma kar
fl da elimdeki siläh 
bilir misiniz nedir ? 

( Ferit) 
'Yags1z Kren1 

• idir . ..... 

GÜNE~i 
etmez, fKarartmaz \:ÜnküJ .. 

Merkez 
Deposu Ferl•t ~ i FA 

eczanesi 
Hükumet s1ras1 

Sab1k $avrole Garaj1 Makinisti 

ATA SINMAZ 



Sahife 4 

Yazan: SIRRI SANLI 

- -6-

A§k Ve Sevda Pazar1nda ! .. 
0000 

Beyaz perde üsütnde degil kadif c perdenin 
oynanan sinemada neler gosterildi ? ... 

Kü~ük odada evsimsari ilc : - Hakikat ~ oadamm ba-
i§ve ve cilve taciri Leyli na hiyanet edebilegini göz-
arasmda bir sevda pazar1 lerimle görmegi ~ok ister-
kurulurken raki masasm1n dim. 
kurulu oldugu biiyUk odada - Bu ~ok kolay bir §ey-
banka direktoru ile bayan dir. 
Melek beyninde de bir qk - Bunu nastl görebilece-
borsas1 tcsia edilcrek daha gim? 
kazan~h ahm sabmlar yap1· 
hyordu. 

Bu nevi borsa muamcle
lerinde büyük bir cesaret 
göstermege ah1m1t olan ban
kac1010 baz1 duygu te1eb· 
büslerinde fazla ileri irittigini 
gören M elek m1rddandi: 

- Biraz dikkatl1 ve ihti
yath davran1n1z, ~ünkü ko
cam ~ok k1skan~br. 

- Öyle zannediyorum ki 
kocan1z 1u dakikada Joa
kanchktan, hatta sizden bq
ka her 1eyi dilfiinmcktedir. 
Biraz akbn1 ba11na tophyan 
gen~ kadm merakla sordu: 
- Hakikaten onJar ncrcye 

gittiler? 
- Y a01m1zdaki odada, bu

rada baflanan bir Im piye
sini tamamlamag.a gittiler. 

· - Buna inonmak iatemi
yorum. 

- Gözlerni.zle gCSrürseniz, 
o zaman inanmak istiyecek
misiniz? 

- Bunun i~in beni takip 
edersiniz, kütüphanemin bu
lundugu odamn bir d1van 
camdan ve kadife perdelerle 
6rtülüdür. Orada perdenin 
arkas1nda gösterilcn nefis 
bir si~emay1 seyretmek zor 
bir i§ olmtyacakbt. 

Biiyük bir sinir buhram 
ge~iren Melek hemen ye
rinden f1rlad1 ve bankac1-
dan yalvardi: 

- Rica ederim, 1imdi beni 
oraya götürünüz. 

- Y alniz kendinize hikim 
olmaia ~h1101z, böyle k1z
g1nhkla ve bag1rarak ko§ar-
1an1z, bir 1ey göremezsiniz. 

- Nas1l isterseniz öyle 
harakct cdcceg1m, yeterki 
bana gcce, gündüz sadakat
tan bahseden 'u adam1n ke
pazeligini gözümle göreyim. 

Öyle ise sesinizi ~1karma
dan yava1 yava§ arkamdan 
geliniz. 

- Arkas1 Var -
[•12 SS8B 

Dir k1z erkek ( Türkiyede 
o)du Hafta tatiJi günü 

Istanbul ( ÖZEL ) - Ma- degi~tirildi 
latyali Dcmilc adl1 bir k1z- Istanbul Aytarmdan: 
cag1z dün Hueki hastane- Türkiye Kamutayi tatil 
sinde yap1lan ameliyatla er- günlerine ait yeni bir yasa 
kek olmu1tu. Erki Cemile ve ~1karmi§br. 
yeni Cemil 17 ya11ndad1r. $imdiye kadar resmi hafta 
Fizyonomi ve te1ekülib iti-b tatili cuma günü idi. O gün 

a:~~:ma~=:~02;i~.~~~r~ resmi daireler, fabrikalar ve 
bir ameliyattan aonran uzuy magazalar kapah bulunuyor-
tezkirinin bir kismi ile hus- du. Ba§ka memleketlerde 
yeleri meydana ~1kardmi11sa- cumartesi ögle vakbndan pa-
da kas1kta bulunan busyeler zartesi sabahma kadar i~ler 
ikinci bir ameliyatta torbaya durdugundan Türkiyenin bü-
indirilebilecektir. tün acun ile tecimel i1leri 

Cemilin babas1 Niyazi k1z haftamn dört gününe s1k11-
kü~ükten kendisinden §Üp- tmhyordu.Elbette ki, bu 1ekil 
h~lenerek fstanbula getiril- Türkiye gibi refah1 en ziyade 
mi§se deyaf1nm kü~ük olma- ihracat tecimine bagb olan 
51 dolayisile ameliyat i~in bü- bir memleket i~in büyu„k bir 
yümesini beklemek lüzumu 

zarar idi. 
iler §Örülmüftür. 

Cemil erkck oldupndan (Manchester Guardian) 
dolay1 ~ok mcmnundur. Royterden alman duyuklara 

20ooc:xx~ooooc:xx~10000l:XX)OO göre dün Ankarada kamutaym 
Tezgah tar h•ft• tatil günu olarak cuma 

yerine pazar gününü kabul 
Bayan Aran1yor eden kararile yüzlerce y1Uar-
Orta tahsilli, bayan ve danberi süren eski bir adet 

bay e§yas1 satmak üzer• kald1r1lm11 oluyor. Bu güne 
tezgähtarhk yapmaga muk- kadar cuma bu islam dün-
tedir bir bayana ihtiya~ yasmda mübarek gün olarak 
vardir. fstiyenler ya mat- tan1myordu. Bugün onanan 
baam1za veyahut (3811) re yaaa ayn1 zamanda Türkiye 
telefon edebilirler. Cumurluiunun ilän edildigi 

Telefon 

No. 
. 

3882 

tarih olan 29 birinci te,rini 
resmi ulusal gün olarak ka
bul etmqtir. Bu suretle cu
mur ba§kan1 Kamäl Atatürk 
taraftndan büyük bir ba,a
nkbkla itlenilen battlila1ma 
itinin her gün biraz daha 
ileri gittigine yeni bir örnek 
daha görüyor. (Tmies) 

( Halkm Seai ) 

Selanikte büyük bir yang1n 1 1 

milyon zarar verdi 
Selänik (Özel) - Muhacirlerin oturdugu Kalamariya ma

hallesinde sebebi anla§1lam1yan bir yangm ve ekserisi tahta 
olan 40 kadar ev yakm1§br. 

Yang1n neticesinde 70 kadar äile sokak ortasmda kal
m1§br. Hükiimet a~1kta kalanlara yard1m olmak Uzere 
§imdilik 50 kadar ~ad1r tahsis etmi§tir. 

Zarar bir milyon drahmi tahmin edilmektedir. 

Venizilos sözde siyasal ha
yattan ~ekilmisti 

Atina (Özel)- Burada ~1kan Venizelist (imerisios Kiriks) 
gazetesi Pariste bulunan gsiler reisi venizelosun bir beyana
bn1 ne,retmektedir. 

"Size kat'iyetlc beyan edcrem ki, eger Yunanistana kral 
tekrar gidecek olunsa, bütün varhgimle ~alu1arak krah ve 
ailesini Yunanistandan kogmaga muvaffak olacagim. 

Meksikada ~amurlar aras1ndan 
415 ölü ~1kar1ld1 

Paris, [Radyo] - Meksikad~n son abnan haberlerc göre 
iki gün fasiläs1z olarak yaian yagmurlar neticesinde bir~ok 
yerleri su basml§ ve ~amur gölleri has1l olmu~tur. 

Bu ~amurlu arazi i~inde ,imdiye kadar 415 cesed ~1ka
nlm11hr. Ölenlerin say1s1 benüz tesbit edilememi§tir. 

Yunan donmas1n1n manev-
ralan ay1n 15 inde ba§l1yor 

Atina ( Özel ) - Amiral Skelar1yonun beyanabna göre 
hafif donanmas1 aym on be~inde [Pireden hareket ederek 
Sakn:, Midilli ve Samos adalanna ugrayarak menevra icra 
edecektir. Manevralar1n ilk k1sm1 bu suretle ikmal edilecek 
ve bir müddet sonra, bütün filo büyük manevralara ba1h
yacakbr. 

Dir Veninelist gazeteci 6 ay 
hc:tpsa mahkum oldu 

11 HAZIRAN 

italyan-Habef 
ihtlaft ve uluslar 

sosyetesi . 
: Uluslar sosyetesi konseyr 
nin italyan-Habe§ ibtilifl 

Türkiyede hakkmda a1d1g• karar, tt.i„ 
hükiimetinin tezi ile~uydaf1k" 

Havac1hk Dü~ünceleri dir. Habe§ hükiimetinio b11 
Art1yor hususta Ctalebi abanml§br. 

Istanbul aytarmdan: i • di talya hükiimeti gen 
Soo günlerde Türkiyede hayati menafiini ve haysiyr 

havadan koruma ve havac1- tini iyi müdafaa etmi!ltir. 
hk dü~üceleri ~ok ileri bir Uluslar sosyetesinin b11 
yer tutmaktadu. Ankara da 
toplanau havacihk kogresin- hususta ald1g, karar birk•~ 
de Ba!lhakak General lsmet mühim noktp. tesbit etmi1tit· 
Jnönü ba§ka yurtlarm hava Evvelä hakem usulüne IDO· 
silihlarmdan uzun uzun bah racaat etmesi onayland1. t928 
scttiken sonra Türkiyenin en ltalyan- Habe~ andla~maslJllO 
n§ag1 be§yÜz u~ag1 olmasmm S inci maddesi mucibiace 
gerektigini söylemi~tir. tayin olunacak delegelel 

Bundan sonra Ba§bakan yabmz ulusal hadisesini 'fC 

ge~en hafta Ankarada Basm Ulusal hadisesinden sonr• 
kongresinin a~Ili§ söylevinde ~1kac diger hadiseleri g6S 
de yine havadan korunma önünde tutacaklardir. 
i§inden ~1g1r a~ml§ ve topla italya ile Habe§istan ar•" 
nan gazetecilere Türkiyenin 1 
en büyük tchlikenin havadan smda mevcud genel mese e· 
yana oldugunu bütün yurda lerin, yani hudut, italya - Ha" 
yaymalarmi vavsiye etmi§tir. be§ dostluk muahedesiai• 

Türkiyeyi havadan yana tefsiri ve tatbiki gibi i§lerill 
gerektigi kadar silihland1r- halli salähiyeti bu delegele 
mak üzere otuz milyon Türk re verilmittir. italyamn ~arki 
liras1 toplamak ergesile bir Afrikaya siel sevk1yab de· 
yard1m listesi a~1lm1§hr. Du- vam edecektir. Kimse bll 
yulduguna göre Türkiye Ka- sevk1yab tahdit ve kontrol 
mutay üycleri bu yard1m lis- etmiyecektir. Evvela Ulusal 
tesine, vergisi ~1kbktan son- hadisesinin hal edilmesi ge· 
ra 292 Türk liras1 tutan bir rektir.Buhädisedeltalyan kan• 
ayhklarm1 vermek suretile dökülmü§tür. isalya bu bu· 
i§tirak edeceklerdir. Bundan susta tazminat istemi§tir ve 
ba§ka halk arasmda havac1- • bu istekde israr etmektedir· 
hk isteklerini arbrmak ve · Ondan sonra diger mescJelet 
yedek pilotlar yeti§tirmek görü§ül~cektir. 
ergesile (maksat) "Türk Ku- ~ italya - Habec:istan ihtilifl 
'u" admda yeni bir kurum Y 

daha yapilmitbr. Sovyet Rus- hakkmdaki müzakerelerin i11' 
yadan getirtilen ögretmenler faslmda bulunuyoruz. ltaly• 
bu kurumda ~al1~maga ba§· kendi hakkma giiveniyor ve 
lam1§lard1r. " Times „ bekliyor. 

Selinik [Özel) - Kavalada ~1kan haftahk (Neos Ayion) 
gazetesinin sabibi, bir makalesinde halka KomünistJere rey 
verilmesini tavsiye ettiginden 6 ay bapse mahkiim olmu§tur. 

sa~m ~~~E 

ir aile fa I». 

18111 

Ortada sebeb yokken bir adadl 
ag1r surette yaraland1 

Dün gece saat 21 de Me- : biri müthis sarho§ olarak 

iki kiti öldü bir ki§i de ag1r 
surette yaraland1 

lstanbuJ, [Özel) - $ehri
mizde bir cinayet olmu§, iki 
ki§i ölmü§, bir ki§i yaralan
m1§br. 
Yüks~kkadmmda Totonya. 

Alman kulübü yanmdaki 
Balkon~1kmaz1 sokagmda bir 
Musevi ailesi oturmaktad1r. 

Bn ailenin k1z1 Kalu, bun
dan bir müddet evvel Yuda 
admda bir Musevi genci ile 
evlenmi§ ve rahat rahat ge
~inmiye ba,lami§br. Fakat 
ilk zamanlar iyi bir surette 
ge~en hayatlar1 degi§mi§, 
iki gen~ evli, birbirlerile ag1z 
kavgalan yapmaga ba§lam1§
Iard1r. Bu arahk Yudanm 
i§leri de büsbütün bozul
mu§tur. 

Bu hal aylarca devam et
tikten sonra dün sabah kar1 
koca yine kavga etmege 
ba§lam1§lar. Kocasmm bu 
hallerine arhk dayanam1yan 
Kalu da kar§1hk vermege 
batlaymca esasen böyfa bir 
§ey arayan Yuda, nereden 
tedarik ettigi belli olm1yao 
tabancay1 cebinden ~1karm1§ 
ve gen~ kadma dört el ate§ 
etmi§tir. Kalu kur§unlarm 
tesirleriie heman yere y1g1l· 
m11hr. Silih sesini duyan 
k1zm anas1 vak'an1 oldugu 
odaya ko1mu1, damadma 
"ne oldun demeie vakit kal· 

madan ani bir kur~un ile 
kar§1la§m1§, yaralanarak yere 
yuvurlanmi§br. 

Kanlar1 görüp §a~1ran Y a
hudi genci, §afkmhkla taban 
cas1m yere dü~ürmü~, taban 
ca pathyarak Yudayi da kan 
lar i~inde yerc sermi§, o da 
karmm yaninda ölmü~tür. 

Hädiseyi haber alan polis 
vak'a yerine yeti§mi§ ölüleri 
kald1rtm1§, yarah kaynanay1 
da hastaneye kald1rm1§br. 

Tahkikata devam edilmtk 
tedir. 

HIRSIZ 
Celaleddin 
Ka~t1 
~lanisaya götülürkcn 
Y olda sa vu~t u 

Ydlardanberi lzmirde faa
liyette bulunan Celileddin 
adh bir hirs1zm tutuldugunu 
yazm1§bk. Celäleddin izmirin 
muhtelif yerlerinde otuia 
yakm ev soymu~tu. Celäled
din; Tirede baz1 kimselere 
satbg1 h1rs1zhk e§ya da elde 
edilmi§ ve lzmire getirilmi~ti. 
Celäleddin, dün sabah iki 
tabarri memuru beraberinde 
Manisaya götürülecekti ve 
orada h1rs1zhk e1yadan sat
bj'1 kimseleri göaterecekti. . 

cidiye mahallesinde Etem kahveye girmi§ etraf1na göl 
oglu Bezmi arkada§larile:..De- gezdirerek Cezmiyi görünce 
girmen dagmdaki Hüseyinin bi~agm1 ~ekerek üzerin• 
kahvesidde oturmuflard1r. Ara sald1rm1~br. 
dan bir müddet ge~io~e,Ap- Cezmi kendisini müdafa• 
tullah oglu Osman nammda etmege vakit bulamadan Os" 

man bi~agm1 Cezminin sol 
bögrüne saplam1§br. Cezrni 
yedigi bi~ak darbesile ag1r 
surette yaralanm1~ ve ycre 
yuvarlanmi§br. 

Türklügü 
tahkir etmi§ 

Dün gece saat 23,30 da 
Alsancak Mes'udiye cadde
sinde Saminin kahvesinde 
garson Giritli Hasan oglu 
Hüseyinle ingiliz tebeasmdan 
Loner arasmda kahve parast 
mes'elesinden kavga ~1k
m1§br. 

Loner kahveden ~1km1~ ve 
biraz sonra arkasmdan ~1kan 
garson Hüseyinle ~erafettin 
bey caddesinde kar1la§ml§
lard1r. 

Bu sefer Lonerin yamnda 
buludan karde§i Con ve Yu
nan tebasmdan Pavlo da 
Hüseyin ile kavgaya tutu~
mu§lar, bu s1rada oraden 
ge~mekte olan maraJtgoz Ah
met de kavgaya kari§arak 
hädise büyümü11tbr. 

Gavga esnasmda Loner 
garson Hüseyine ag1r sözler 
söyliyerek Türklügü tahkir 
ettiginden tahkikata ba§lan-
mi§hr. 
~ .... .... 

Basmane istasyonundan trene 
bindigi s1rada fazla kalabal1k 
arasmda Celäleddin polisin 
elinden ka~maga muvaffak 
obnu1tur. 

1 
1 

1 

Osman bunun üzerine fi· 
rar etmege te,ebbüs etmit 
ise de takib edilerek yaka· 
lanm1§br. 

Bu yaralamanm sebebi an· 
la~1lmam1§hr. Cezmi hastane· 
ye kaldmlm1~br. ----'Dfu..---

! Bulgaristanda 
1 Yakalanan 
1 komünistler 
1 Sofya, [Özel) - Bulgar 

polisi Bulgaristanm en büyilk 
kömür madeni olan Pireoin 
kömür madenlerinde büyUk 
bir komünist §ebeke ketif 
ve bir~ok kimseleri tevkif 
etmi§tir. 

~ebekenin elebafls1 tevkif 
edildigi halde aptest bozlll• 
ga gittigi vakit ka~mai'8 

muvaffrk olmu§tur. 
---~ ... ,„, ___ _ 

Amerikada i<; vaziyet 
Nevyork (Radyo) - SaY" 

lavlar meclisi bugünkü toP'" 
lanbsmda hükumete yardi1D8 

karar vermi,tir. 
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