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\' apurUD makinisti beyni par~alanarak öldü. 
Bir yagc1 tayf a da ag1r surette yaraland1 

Dün gece saat 24,45 de den agar surettc yaralanm1§br. FJiazimd1r. Tahkikahm1za göre 
Bayrakhda bulunan bir Fr an- Hädise üze1 ine derhal iz- eger vapurun i~inde bulunan 
SJz vapuruoda §iddetli bir mir itfaiyeye telefon edilmi§ muterin hamulesi ate~ alm1~ 
infilak olmu§. Bir ki§i ölmü§ ve arabalar sür'atle Bayrak- olsayd1, vapurun tamamile 
bir ki§i de ag1r surette ya- hya yeti~erek sarfedilen bü- yanacag1 gibi Bayrakh civar1 
ralanmi§br. Hädise hakkmda yük gayretler sayesinde yan da büyük bir yangm tehlike-
Y•pbgm1z tahkikatta §U ma- bir saat i~inde söndürülmü§-

1
· sine maruz bulunacakb. 

lfunati edindik. tür. Tahkikata Müddeiumumi 
~ehrimizde bulunan Olivye Dünkü hädiseden dolay1 muavinlerinden bay Bürhan 

Vapur acentesine mensub bütün Bayrakhda oturanlara vaziyet etmi§tir. Tabkikata 
4SO tonluk gazla i§liyen büyük ge~mi§ olsun demek devam olunmaktad1r. 
S ~ ~ ~ ~ M m r_._-„1 ~ iti Daten vapuru, Kösten- 111„.11 h.„ •• , 11111111 ~' =.... &::. .:: „ '""'" 

Ce Ceden yükledigi gaz ve mo· 
torin ile be~ gün evvel lima
lltrn1za gelerek hamulesini 
Dayrakb iskelesine rampa 
tderek bo~altmaga ba§la

~~------~----0000----------------

Prusya 8a§hakan1 Prens Pol 
'111ftir. 

Vapur a,a g1 yukar1 bütün 
htrnulesini bo§alttigi sirada 
dün gece saat 24,45te vapu
l"lln motörü bo§altmaga mah
•us pompasmda §iddetli bir 

taraf1ndan kabul edildi 

infilak olmu§tur. 
Akzmda bir sigara ile o ci

\tarda bulunan vapurun ikin
ci makinisti Yugoslav teba
•1ndan Belis Albeptemi infi
lilun 1iddetinden kar§t tara
fa f1rlam11 ve ba§t dem11lere 
~parak par~alanm11tar.Ayni 
larnana pumpamn i~inden 
ftrlayan motrin yag1 da atef 
•lrn11br. 

0 esnada o civarda bu
lllnrnakta olan vapurvn yag
cdar1ndan ltalyan tebaasm
dttn Spedion~ Bossi~ de 
\1\lcudunun muhtelif yerlerin-

[•J 

Belgrad 7 ( A.A ) - Dün 
Belgrada gelmi§ olan ba§ba
kan general Göring sabah
leyin ba§hakan ve dt§ i§leri 
bakam bay Y evti~ ile sü ve 
deniz bakam gencral Givko
vi~i ziyaret etmi§tir. 

Ögle vakti salnat naibi 
prens Pol general Göringi 
kabul etmi§ ve kendisini ögle 
yemegine ahkoymu§tur. Bu 
ziyarette general göring ve 
refikas1, bay Y evti~ ve refi
kas1 goneral Givkoui~ ve 
Prusya ba§bakanmm maiyeti 
bulunmu1tur. 

Belgraddaki Alman sefa
reti bildiriyor: 

Bazi gazetelerde General 
Göring ile Deyli Telgraf ga-

1''"111 
l~d 

• 1 
-----------------0000--------------~-

ICaymakam vekili bay Ridvan 
tesadüf en öldürüldü 

Ankara 7 (A.A) - 11Ha- 1 Kaymakam vekili bu davete 
ber „ gazatesinin 6 - 6 - 935 1 jandarma müfrezesini ~ok 
11Ushasmda ne§redilen Sason j geride~geride b1rakarak arka 
\tak's1nm olut ~ekli §Öyledir: rak arkada§larile beraber 

Sason kaymakam vekili gitmi§ ve geceyi Harbatta 
~idvan Say1m ve gizli nüfus ge~irmi§tir. 
•ay1m1 i§leri i~in 25 - 5 - 935 
d Ertesi gün köyden ayrd1§ e yanma Sason müftüsü, 
b l akabinde yerli memurlarla e ediye kätibi, maliye tah-
•ildart ve Jandanma kuman- baz1 köylüler arasmda §ahsi 
d k bir münazaa vukuu s1rasmda an1 ile bir müfreze alara 
Coy köyüne gitmit ve bu kaymakam vekili de bilmek-
köyde iken Harbat köylüleri sizin yaralanm1§ ve ölmü§tür. 
tarafmdan kendi köylerine 1 ~ehit olmu~ ve i§kence 
davet edilmi§tir. görü§ jandarma yoktur. 

r-~iimmm•„--;~)11 

l l7 ~a~~!~q~J lp~?art~!~=~t~aren 1 
( Halktn Sesi) H sayfa ve renkli olat·ak <;t- ~ 

k1yor. Bekleyiniz. ! 
1!;1t#l!;1t#;g:t:agt;;;:K ... JE:.t::S~a;t'#w;:;t;;sll;;;t sJeJ 

zetesinin muhabiri arasmda 
Budape§tede bir görü~me 
oldugunu yazm1§lard1r. Ge
nerahn dilegi üzere beyan 
ederiz ki kendisi ne Buda
pe§tede ne Sofyada ve ne de 
Dala~yada matbuat mümes
silleri ile görü§mÜ§ degildir. 
~u hale nazaren Deyli Tel
grafta inti§ar etmi§ olan mü-
käleme uydurmad1r. Zira 
Ba§bakan Göring Pe§tede 
mezkur gazetenin ne muha
biri ne de mümessili ile gö-
rÜ§IDÜ§ degildir. - ~ · ~ ~ ... ~ ~ ~ • • 
Ismet Isnönü 

---'!]19 __ _ 

Ve Bas1n Kurultay1 
Ankara (A.A) 7 - Birinci 

Bas1m kurulay1 ~ahtmasma 
son verirken kendisine gös · 
termis oldugu baghhk duy
gularma kar~1hk olarak ba§
ban lsmet inönü Kurultay 
ba§kam ~ükrü Kayaya §U 
tezkereyi göndermi§tir: 

~ükrü Kaya Say1m i~ ba· 
kam ve birinci basm kurul
tay1 ba§kam, 

Basm kurultaymm degerli 
ve önemli ödevini bitirirken 
de bana kar§t göstermi§ ol
dugu bildirilen i~ten duygu
larm1 k1van~ ve te§ekkürle 
kar§ilar kurultayca ahnan 
degerli kararlarm taptanma
sma da ba~ariklar dilerim. 

Bay Flanden 
hasta 

Paris ( Radyo ) - Cumur 
ba§kam bay Löbrön kabine
nin son toplanhsmda ge~ir
digi hafif feie yüzünden häla 
yatmakta olan ba§bakan bay 
Flandeni ziyaret ederek hü
kumetin projelerini kabine 
önünde hararetle müdaf aa 
etmesinden dolay1 kendini 
tebrik ehnittir. 

„ 
1 eyi te 

. •" ·~·--------------•• • 
u~ gün süren siyasi buhrandan sonra 01§ l§ler· 

Bakan1 Bay Laval kabineyi te§kil etti 
Paris (Radyo) - Bay La-

val kabineyi ~u suretle 
te~kil etmi§tir. 

Ba§bakan ve d1§ bakam: 

1 

1 

sürecektir. 
Bundan sonra Finans ko

misyonunun spekülasyona 
kar§I sava§ ve frangm ko-

l 
1 
1 
1 

runmas1 i~in dü§ünülee usno
mal yetkeler projesini konu
§abilmesi i~in kamutay dagi-
Jacakhr. 

ose ______ _.._„oo„ ·- berg 
Anka-

i 
1 Alman büyük el~isi 
1 radan aynld1 
1 Ankara 7 (A.A)- Alman- den ayr1lmakta olan Alman 
1 yanm Ankara büyük el~isi büyük el~isi dün <;ankayada 

~ : 
1 doktor Frederik Hans Fon reisicumhur Atatürk taraf1n-

BAY LAVAL 
Laval, i~ Bakam: Paganon, 
Tüze bakam: L, Berar, ordu 
bakam: Kolonel Fabri, Hava 
bakam: General Denen, Finans 

I Rosenberg memleketine dön- dan kabu edilerek vedana-
i mek üzere bugün ~ehrimiz- mesini takdim etmittir. 

den ayr1lm1§hr. Memleketimizde buludugu 
Bay Rosenberg istasyonda müddet zarhnda yüksek ne-

d1§ i§leri bakam, d1§ itleri zaketi ve büyük meziyetleri 
bakanhg1 genel sekreteri, ile kendisini her keze sev-

Renye, Baymd1rhk: Loran 1 
Evnak, i§: Frosar, Sümürge: 1 
Rolen, Tar1m: Katala, P. T. 

bakanhk erkäm, §ehrimizde dirmi§ olan Fon Rosenbergia 
bulunan bütün el~iler, el~i- bu suretle aynh§1 bütün An-
likler erkäm büyük el~inin kara mahafilinde derin bir 
dostlar1 ve Alman kolonisi T. Madel, Saghk: Lafon, Te

cim filosu: Maryo Rustan, 
Ba§bakan yard1mc1s1: IBlezo. 
Horriot, Louis Maren ve Flan 
den devlet bakam olarak 

teessürle kar1ilanm1§br. 
tarafmdan ugurlanm1§br. _. = '!l11r11r---

Bay Fon Rosenberg s1hhi ff b d " 
ahvalinin istirahab istilzam a er ogru 
etmesi yüzünden bir müddet degv iJmi~ ? 
i~in harciye mesleginden ~e- ~ 

kabinede yer alm1§lard1r. kilmek arzusunu göstermi§ Atina, 7 (A.A) - Bir 
Paris 7 (A.A) - Hüku- ve hükiimeti bu istirham1 Atina telgrafinm i~ l1leri 

met saat 18 de hildirigini . kabul etmi§tir. Bu suretle Bakanmm evi önünde ~1k-
okuduktan sonra genel siya- ' daimi olarak memleketimiz- tig1m bildirdigi hädi yaland1r. 
sa i~in sorgu dilergelerinin u"'"'''"''u"'u„ ....... - •• " ... „RI __ „ ......... „""'""'' ... ""''"'"'"'"""'""""'"'"""""'-"""' __ _ 
konu§ulmasm1 geciktirmek 1• k f k t 
i§inde güven meselesini ileri § yo ' a a ••• 
m m ~ E 

Bugün 
~ ........ 

Ögleden sonra hangi 
magazalar av1k bu

lundurabilirler 
Y almz Cumartesi günleri 

saat on ü~ten sonra a~1k 
birak1hb pazar günü kapah 
duracak magaza ve dükkän
lar §unlard1r: 

~ekerci, tahmis, ~ayc1, 
sucu, bukkal, uncu, terzi, 
manifaturac1, tuhafiyeci, kun
durac1, terlik~i, kavaf, eskici 
kundura makinecisi, kola ve 
ütücü, gömlek~i, kürk~ü, ka
dm korsac1s1, haz1r elbiseci 
kazmirci, ~apkac1, §emsiyeci, 
~orap~1, bask1c1, tecimerler, 
pasbrmac1 ve socuk~n, bezci, 
helvac1 ve susam yagc1, zey
tinyagc1, makarnac1, zahireci 
leblebici, kuru yemi~~i, sun 'i 
ayak yapanlar. 

Fransada 
U~ak kazas1 

! 1 

' ~'--·~~-------~----! 
Paris ( Radyo) - Bir as- l 

keri deniz tayyaresi Serburg 
civarmda yere dü§erek par
~alanm1§hr. i~inde bulunan 
bir pilot ve bir makinist 
derhal ölmü§ler yaralanan iki 
nef er hastaneye kaldmlm1§
br. 

.$erefli ve itibarh müessesenizde bana kü~ük bir it 
bulunm1yacak m1 ? 

- Ne yaz1k ki ne bugün i~in mevcud bir i§ ve ne de 
ileride a~1lacak bir yer yoktur. 

- Bari k1z1ma bir kü~ük yer bulunsayd1 .. 
- K1zm1z ka~ ya,mda ? 
- 19 Ya§mda 
- Bir kere gelsio göreyim, belki ona bir it buluruz •••• 



1 
J 

Sahife 2 ( Mallon Seal J 8 HAZIRAN 

~~~~~s~~~~m 'Osmanl1cadan 
rmrnm1n~BWI' äi:aiJ • • • • 1 TÜRKc;;EYE KAR~ILIK-

Kemalpa~a icra dairesin
den: 

Jzmir ikinci icra memurlu-1 ~·.:"!?'~"' Zazi gundan: 

~ unmmlllillili:~JU E LAR KILAVUZU 

1 Türklerle Kar§l Kar1ya 1 
Akalan köyünden Mehmet 

oglu Süleymana bor~lu yu
kar1 K1z1lca köyünden ~erif 
oglu Sabitin Kemalpa§a ta
pusunda te~rinicvvel 934 gün 
lü ve 175 say1h tapuda mu-

Alacakh bayan Nazhya 
1260 lira itasma bor~lu Kar
~1yakada mukime bayan Fat
ma, Arüse ve Adilenin 1300 
lira k1ymeti muhammeneli 
Kar§1yakada eski ban~a so
kagmda 39 numarah b1r bap 

1 Y azan : Türk~eye <;eviren : li1iJ 
·~ ANRI FÖY RE$AT SANLI 1) 

K 
Kir - f ~, kazan~ 
Kvrazma, karazmude - lt 

anlar i§bilir ~~~~ - 74 - ~~~~ 
Kira~ana, kärdan, kiragih 

kayyet bulunan ~arkan kar
da~1 Nuri garben yol cenu
ben kardai}I Gülsüm ile ~e-

hane ile gene Kar~1yaka 
1hca mevkiinde zeytinlik ve 
28 dönüm tarlanm tamamma 
420 lira k1ymet takdir edil
mi§ oldugundan hane ve 
tariamn mülkiyeti a~1k arbr
m1ya ~1kar1lm1§br. Birinci 
artbrmas1 9/7 /935 tarihinde 

})fü5n1an tahtelbahrini istikbal i~in, herkes top 
ha~1na ko~n1u~tu, f akat bu bir Al man tahtel

bahri degil, batm1~ hir geminin enkaz1 idi! 
19 cyliilden 23 syliile ka· leri arasmda süratle uzak-

dar - Ag1r bir hava, rüz- Ja§~•· Güne§te parliyan bu 
gär emiyor. Her iki tarafta zanf ve uzun Havana s1ga-
bu sikmbh havadan bunal- ras1, manevraJar yaparak, 
mI§ gibi sükütu muhafaza l~roz adas1 istikametindc 
ediyorlar. gozdOe~ ~ayboldu. 1 1 
GELiBOLUDA SONBAHAR i Z uURT TESELL S 

24 eyhiJ, cuma - Sonbaharl Pazartesi, 27 eyliil -Top-
f§te sonbahar da geldi. Ge- ~u doellosu 1 

fb 1 Saa~ 19 da yar1madadaki 1 0 u yanmadasmd:t. ge~ir- bütün Frans1z bataryalar1, 
digimiz , ü~üncü mevsimin ilk giliba, ~ampanyada Alman-
günü gayet sakin oldu. Iara kar§l kazand1gim1z bü-

lki taraf siperleri de su- yük birmuvaffak1yeti tesid 
suyor; sanki iki taraf da da- i~in 22 rer pare top attilar; 
ima akim kalan bir mücade- bu toplarm kurus1k1 olmad1-
Jeden b1k1p usanm1~ gibi. g101 söylemege lüzum yoktur, 

Güzün ilk günü solgun ve degil mi? Ayni zamanda 
1hk bir gündü. Böylece ak- Frans1z ve fngiJiz l'askerleri 

Id «,„ ~ 
:§am o u; güne§ batb; son orraf„ naralarile etraf1 
derece sakin bir gurub... inlettiler. 
Ak~amm alaca karanhg1 - Arkas1 Var -
i~indc sanki dünya, hädise
lerin hüzün ve elcmile mefbu 
gibiydi. 

Tott tabyasmm danteläh 
har:.tbelerindeki kül renkli 
d1variar, sessizJibin dibinde 
dinleniyorlard1. Zamanm y1p
ratbg1 ta~larm üstüne yana
~1k nizamda s1ralanm1§ olan 
hayku~lar, gecenin ilk ka
ranhklari i~inde yanmaga 
ba~hyan parlak y1ld1zlara ve 
kale bür~lerine kar,1 ac1 ac1 
bagri:§1yorlard1. 

Gecenin gölgesi, tabiati 
sükünet ve saadetle örtü
yordu. 

Eger, uzaktan uzaga tek
tük tüfek patlamasayi, yahut 
da sakin havay1: yirtan bir 
kur:§unun f1sdbs1 olmasayd1, 
kendimizi eski mes'ut zaman 
larda, insanlarm gene insan
lan parahyan kurtlar olma
d1g1 o mes'ud bar1~ günle
rinde sanacakhk. 

Sat1I1k yeni ev 
Kar~1yakada Bay Tahir 

sokag1nda 18 numarada 4 
odah, banyo dairesi, mutbak 
ve bah~esi mükemmel elek
trik ve su tesisah mevcut 
~imento ve ta~tan yapilm11 
zarif ve saglam bir ev sah
hkbr. Görmek istiyenler her 
gün sabah sekizdcn dokuza 
ve her pazar 3 ten albya 
k.ad~r ad~es.i yukarida göste
rilmif ev1 z1yaret edebilirler. 

6 - 1 

Alsancakl1lara 
Müjde! .. 

Alsancakta l„ezzet 
Loka n ta A~dd1 

T ekmil e~ya vedavab mü
cedded olmak üzere Alsan· 
cakta Bornova caddesindc • kö§ede a~ilan yeni lokantaya i 
Alsancakhlarm bir defa te,- 1 
rini bck!eriz. 1, 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda j; 

bulabilirs1n1z. 
Bir defa mutlaka tecrübe l 

ediniz. 

Alsancak Bomot:-a caddesi 
},:> 
.„o~esl No. 101 

Osman Nurl 

Bizim k1tallerimizi görmek
ten mes'ud olan bayku~lar 
birer birer sessizce u~arak 
ava ~1k1yor1ard1. Gene gü
~üklerin ve zay1flarm ba~1 
üstünde ölüm dola~iyor de
mekti. l~te sonsuz zamamn 
bo~lugu i1;ine dü~üp yok ol
mu~ günlerin yanma giden 
mahzun ve ge~mi~ bir gün 
daba... lzmir lkinci Hnkuk mah-

.. Son~aharday1z. Acaba k1~1 huk mahkemesinden : 
goreb1lecek miyiz? · izmirde oruran Abdullah 

BfR iNGfLtz BALONU k1z1 Müveddet tarahndan 
25 eyJiil, cumartesi _ Bu kocas1 Basmahanede <;orak-

gün de kayde deger bir hä- kap1da Hac1 Hasan hamda 
dise olmadan ge~ti. Pek oturan Mustafa oglu Ahmet 
nadir bir~ey olmakla bera- aleyhine a~1lan bo§anma da-
her, bugiin tek bir mermi vas1da müddeaaleybin ika- i 

biJe atmad1k. metgäh1 me~hul bulundugµ · 
26 J I müba~1r me§ruhabndan anJa ey u ' pazar - Ana-

dolu sahilindeki Türk batar- §llmif olmakla bu baptaki 
J b d tebligabn . ilänen icrasina ve 

ya an ir enbire uykularm- davetiye mahkeme divanha-
dan uyand1Iar ve saat 16 da 

necine asilarak tabkikab 3- . 
Seddilbahre ate~ ettiler. Biz 

7-955 <;ar~amba gününe .b1- ' 

- ft becerir 
Karabet - H1s1mhk 
Karar - Karar 
Karha - Yara 
Kari - Okur 
Karib - Yakm 
Kariben - Yakmda 
Karibi hakikat ,- Haki-

katsi 
Karin 1-da~ de1 2-Yaka 

Karine - fmkamt 
Kam -Kurun, ~ag 
Kasaba - Kent, 
Karye - Köy 
Kasavet - Tasa 
Kasem - Anp 
Kasretmek - K1smak, 

saltmak! 
k1-

Kasr1 basar - K1sa, görü 
Kasir <, - Bodur, k1sa 
Kas1t, säi - Ulak 
Kassam - Bölücü 
Kasd - Kurma 
Kasdetmek - Kurmak 
Suikast - K1y1n~ 
Kä1ane - Kötk 
Ki~ki - Nolayd1 
Katatmek - Kesmek 1 
Kat'1 aläka etmek -El~ek-

mek, elyumak, ilitik kesmek 1 
Kat'1 mesafe - Y ol alma l 
Kat'1 merahi - flerleme 1 

yoldürme . 
Kutta1 tarik - Y olkesen 
Kat'i - Kesin 
Kat'iyen - Asla, üzkes 

cuda 

Kat'ileftirmek -Kesinlet· 
tirmek 

Katl - Ölüt 

l 
1 
1 

' 1 

virili 1500 lira k1ymet mu-
bammeneli bir hektar 1028 
metre mdrabbamdaki bagm 
k1.1k sehim itibarile 10 sehim 
a~1k arbrma suretile paraya 
~evirilmesine Kemalpa§a icra 
dairesince karargir olmagla 
tarihi iländan itibaren otuz 
gün müddetle a~1k arhrma 
suretile sabhga ~1kar1lm1~br. 

Birinci apk arbrma 8-
7-93) tarihine müsadif ~ar
,amba günü saat 11 de 
Kemalpa§a icra dairesinde 
icra k1hnacakbr. i~bu ar
brmada k1ymeti muham
menenin yzzde yetmi~ be~i 
buldugu takdirde en faz-
Ja verenin üzerinde b1ra-
kilacakbr bulmad1g1 tak
dirde ikinci arhrma geri 
b1rakilacakhr. 
lkinci arbrma 24-7-835 

tarihine müsadif ~ar§am
ba günü saat 11 de icra 
k1lmackbr sab§ pe§in para 
iledir. Taliplerin o gün de 
k1ymeti muhammenenin yüz
de yedi bu~uk pey ak~esile 
veya milh bankamn itbar 
mektubuile birlikte müracaat 
etmeleri Iäz1md1r. 

Mezkiir emval üzerinde 
bir irtifa veya sair hab 
ve isli§ikli olanlarm tarihi 
iländan itibaren 20 gün 

saat 11 de dairede icra olu
nacak ve' k1ymeti muhamme
nenin yüzde yetmi~ be~ini 
bulmad1g1 takdirde on be§ 
gün müddetle temdit oluna
rak ikinci :a~1k arbrmas1 
2517 /35 tarihinde saat 11 de 
dairede ynp1lacakbr. 

Talip olanlarm k1ymeti 
muhammenenin o/o yedi bu
~ugu nisbetinde pey ak~as1 
vermeleri laz1md1r. Ve a~1k 
arthrma §artnamesi 7-6-935 
tarihinden itibaren daireye 
as1lacakhr. 

Haklan tapu sicili ile sa-
bit olm1yan ipoteki alacakh
lar ile digir aläkadarlarm ve 
irtifak hak sahiplerinin bu 
haklarm1 ve bu hususta faiz
le masrafa dair olan iddia
lanm evrak1 müsbitelerile 
yirmi gün icinde daireye bil-
dirmeleri aksi halde haklan 
tapu sicilile sabit olmad1k~a 
sah~ bedelinin payla§masm
dan han~ kalacaklan ve 
daha fazla malumat istiyen
lere bu hususa dair olan 
933-4394 No. lu dosya ile 
tafsilät verilecegi gibi buna 
ait daire divanhanesine as1-
lan a~1k arthrma §artname
s1m okuyabilecekleri iJän 
olunur. 1666 

Katletmek - Öldürmek 
Katil - Ölüt~ü, öldüren, 

kanl1 

i~inde müracaatlar1 ikti1a 
cder aksi takdirde hak
Jar1 tapu sicilile sabit ol
mayanlarm paralar1 payla§
masmdan hari~ b1rak1lacak
hr §artname hergün ve her yevmi m~~·kii~d~ 93S 257-;;;~ 1 

marah ike müracaatlar1 ilän J 
olunur. 

1 kesin görebilmesi i~in a~1k 
j bulundurulacakhr taJiplerin 
i--~.=-------------..;... __________________________ __ 

1 lzmir Muhasebei Hususiye 
~::;m(m~~;ct1~0::;:a) ' Müdürlügünden: 
Ulu1 Bedeli V erilen 

Katliim - Kinm 
Katre - Damla 

Kavs __ Kavis sab1k1 bedel 
Kay - Kusu f Lira Lira 
Kaymakam - (akcrlikte) 130 90 Kar§iyaka Celäl bey S. 12 numarah hane 

Yarbay 35 Bornova Akkat S. 24 ilumarah hane 
Kayd - Bag 30 11 1• 19 11 •I 

Kayd (Bak: lhiimam) - 1 
2~0 }ki~e§meiik 202 ~~marah Halkevi 

Kayid ~ 50 Birinci Si\l~y~aliiye mahailesi 13 No. hane 
~äy - Yazma, ge~irm• 1 69 t{ar~1yaka Bahariye S. 33 numarah hane 
Kaza - Ka.1 (a!h ~-ada) ! Yukar1da yerleri göstel'ilen idarei Huhusiyei vilakete ait 
Katt\ r.. li~e . f binalar 1/6/935 tarihindcn 31151936 tarihine kaclar hir sene 
Vilät - tJ müddetle kiraya verilrnek Uzete cvvelce 20 güh müddetle 

ilan edilmi~se de bir binaya verUtn bedel hacldi läyik gö
rüJmemi~ ve digerlerine de istekli ~1kmad1gmdan 7 /6/935 
taribinden itibaren 10 gün uzad1lmas1 onanm1~tm Arhrma 
~artlar1n1 görmelc istiyenlet her gtln Muhasebei Hususiye 
müdürliigUne ve pey sürmek istiycnlerde lhale giinü olan 
l 7 /6/935 Pazartesi saat saat 9 dan bire kadar EncUmeni 
viliyete yabracaklar1 depozito makbuzlan veyahut banka 

Nahiye - Kamun 
Vali - llbay 
Kaymakam - fl~ebay 
Nabiye müdürü - Kamun· 

bay Müfetti1 - f spekter 
Müfettiflik - fspektcrlik 
Müfetti§i umumilk -Genei 

ispektcrlik 

T eftit - T efti1 
Kizib - Y aJan, yalanc1, 

alda~ 
K1zb - Yalan 
Kebed - Kara ciger 
Kebit' - Büyük 
Keder - Keder 
Keenne - Sauki samrsm 

mektuplar1 ile birlikte müracaatlan. 1664 
• 
lzmir muhabei hususiye mü-

dürlügünden: 
Bedeli V erilen 
aab1k1 bedeli 
Lira Lira 

50 30 Bckirpa§a ham i~inde 3 nu·lu maza de eski dostJarim1z 151 ve rl?k1lm1~ oldugundan müddea 
156 numarah bataryalara aleyh Ahmedin mezkur giin- Kefalct - KefilJik 
ate~ ac;mnk suretile hemen de saat 10 raddelerinde asa Kefalet ak~asi - Tutak 

195 120 Yol bedestam 59 „ „ 
45 Bahkhane ~ar~1~1s1 35-28 „ „ 

ki 

mukabeJe ettik. leten veya vekäleten tahki- Kefil - Kefil 
205 Yol bedestani 26 „ „ 

„ Bomova arkerlik ~ubesi 
s;den alm1~ oldugum ask 
„terhis vesikam1 bundan d 
ay evvel kaybettim. ~· 
yenisini alacag1mdan esk' 
nin hükmü kalm1yacag1 il 
olunur. 

Hac1 Hüseyinler istasyonun 
Makas~1 Hüseyin:oi 

1912 dogumlu 
Mehmet 

----.m;iööiiiiiiiii-.=..::;o;;;;;--...-iiiiiimii--~ 

-- 1zmir ikinci; icra memurl 
gundan: D. 933-

S1d1kaya bor~u Mehrll 
agamn uhdesinde kay1th t 
punun 335 tarih ve 72 ll 

maraymda kay1th Burnova 
~ad1rvan ~ar~1smda 25 n 
marah nalbant dükkäm 3 
lira k1ymeti muhammen 
olup: 

T arihli ilänmdan itibare 
30 gün müddetle a~1k art1 
maya ~1kanlm1~br talip ola. 
larm k1ymeti muhammeneP~ 
yüzde yedi bu~ugu nisbe~1 

de pey ak~as1 veya m• 
bankanm teminat mektub 
vermeleri ve arhrma 817 /'3 
tarihine müsadüfeden pazat 
tesi günü saat 11 de daired 
icra olunac~kbr. Mü§terile 
ait 33-12 numarah dosY 
irae olunabilecegi gibi fazl 
izahah läzime dahi verilit 
Talipler bu hususun <iaireY 
talik olunan apk arbrrll 
§artnamesini 1317 /35 tari' 
hinden itibaren okuyabilit 
haklar1 tapu sicilile sabit 
olmayan ipotekli alacakhlarl• 
diger aläkadarlann ve irti• 
fak hak sahiplerinin bu hak· 
larm1 ve bu hususla faiz '11 

masrafa dair olcln i<lJiaiar1ol 
evrak mesbitelerile yirmi güll 
i~inde icra dairesine bildir' 
meleri aksi halde haklart 
tapu sicilile sabit olmad1kc' 
sah~ bedelinin payla~masJll' 
dan bari~ kalacaklar1 „e 
tayin edilen tamanka artlf' 
ma bedeli gayri menkuJiiO 
yüzde yetmi!1 be§ini buhna' 
chg1 takdirde en son arhran1SI 
laahhüclü baki kalmak üzere 
arhrmamn on be~ gün dah' 
temdit edilmek suretile 
2317135 tarihine müsadiif' 
eden Sah günü saat 11 de 
gayri menkul en ~ok arb' 
rana 1hale edilecektir. Sat•f 
pe:§in para iledir mal bedeU 
almmadan teslim edifme% 
mal bedeli verilmez ise ihal' 
karar1 feshedilir ve kendi' 
sinden evvel en ytiksck tek' 
lifte bulunaii kimse arzetrnlf 
oldugu bedel ile almaga rajl 
olursa ona ihale ediJir od• 
raz1 olmaz veya bulunmäzsl 
icra clairesince heman oll 

be§ gün müddetle arbrm•Y' 
c1kar1hr b!! crbrtnaY1 alaki' 
clarlara tchlige hacet oirnA· 
y1p yalmz ilänla iktifa olll' 

narak en ~ok arbrana ihal~ 
edilerck her iki halde birin'' 
ihale edilen kimse lki lbalt 
arasmdaki farktan ve diger 
zararlardan mes'ul oldug11 

ve tapu harcmm belediye 
ve vak1f icarmm ve yüzde 
iki bu~uk delläliyenin mOr 
teriye ait oldugu ilän oluout· 

Bir ingiiiz kabi1esevk ba- kat hakimi nezdinde buluna„ Kefaret - Annma 
Jonu, Saros körfezi üstünde rak cebabi: läyihas1 vermesi, Keffiyct etmek - El~ek-

8 Kar~1yaka Nesimiye sokag1 10 nu-lu baraka 
15 Bak1 bedest:rn1 29 nu-lu dolap Kar~1yakada Kemalpa~' 
12 K1zlaragas1 ham i\:inde 25-51 nu-lu oda" caddesinde Raycgän sokB' 

kiral1k ev 
ilk defa olarak u~tu. Balon aksi balde aleyhinde giyap mek, ~ekilmek 
Frans1z neferleri arasmda karar1 ittihaz ve teblig etti- Kehf - Kovuk, magara 
büyük bir merak uyand1rd1. rileceg! H. U. M. K.nun teb- Kehke,en -Gökdere yola 
Hepsi, bunu daha yakmdan ligat faslma tevfikan teblig Kelil (bak: Hüzün) - U-
görmek istiyorlar; fakat balon makamma kaim olmak üzere san~ 

merakh seyircilerin teessüf- ilin olunur. 

Yukar1da numara ve mevkileri yanl1 akaratm Üf y1J ki- gmda 48 No. h iki kat, alt• 
raya verilmek 5-6-935 <;ar~amba günii arhrmalar1 ilän edil- oda, iki salon, bir mutbab' 
mi§ti. Ahiren teblig olunan 2739 numarah kanunla cuma ~ama§1rhanesi eJektrik tesi' 
tatiJinin pazara tahvili yüzünden arbrmalar yap1lamam1~hr. sah mevcud bir bab bar>' 
Istel<lilerin bu aym 13 ncü per~embe günü saat saat 9 dan I kirahktir. Talipler idareha01 

bire kadar encümene müracaat eylemeleri (1665) t:mize müracaat edebilir .. (Arkas1 var) 
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BLAK F .LAG 
BÖCEKLERi --· Ö ·LDÜRÜR 

ar· 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
I'. 

,bulunur. Ambalaj ve komprime-

lerin üzerinde halisligini tekeffül ! . ~ 
UMUM DEPOSU: 

~~~:J1"rlj~ 

~den EB markas1n1 aray1n1z. 

Ed Oo, ~o· 
---

~~· 2 inci kordon ~:lc:klfclfc:k***~~:ldd~•l 1 _~:„:::_-. : „ ' . i': - - •. 

No. 
y AZ GELiNCE H••1 YÜKSEL RAKISI 

l\1~hkJar1 atar ve yazhk elbiseJe1·in1izi aranz 'A f d K b d 
Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e ile i Z zaman zar ID a a a ay1 
rMeyinebhilmek i~idn herzhaldke ~ükumet bko:ag1 kdar,1sm~a 1 rakISI kadar yÜksefmi§tir 

e me e 1 ve 1ra er1 --,~~~~~~~~~~~~!!!!"!!!""!~~!'!!!"'!!!!!! 
Terzihanesine ko~unuz. Size bu yi.iksck 

1

1 - - --

sanat 1nüessesesini taYsiye ettiJ~·in1iz Poker Play 
i9in bize de te~ekkür edeceksiniz 

r~~~nQt:~=RC~~~~~:\C':\C'~,,::\Ci1,!::1 

Hamak ustas1 geldi 

'f azm bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho~ca vak1t 
::~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i~ini 

rtlr her boyda hamak, ~e~it av torbalar1, pazar fileleri, 
~or filelerini Yol bedcstan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret

llesinde bulabilirsiniz. 

Her yerde satihr. i\1arkaya dikkat 
~~~~~~~~~~i~~~~~"4"&~~~~~ 

.8~TAYYARESiNEMAsP~ 
---------------- . • B U G 0 N ~ 

~„ ~.~ 

YAZ 
Derime hi~ tesir etmez, IKarartmaz ~ünkiiJ .. 

VA Z, k i $ 
Lüks 

~er i t 
~· \' ACSIZ KREM 
1 kuUanmm. 

l 

h () beni ki§in so
b~ ktan yüz derimin 
II) r~4ma1 ~atlamasma , 
~ '111 oldugu gibi ya-
lti d .. k 
~ a gune~ ya mas1-
,1~1 karartmasma kar-
b·id·' elimdeki silah 
• 1r rn· . . d" ? ISlßlZ ne Ir • 

(Ferit) 
Y ags1z l{ren; ~ " 

idir. -r--~~ 
~trkez 

Deposu Ferl•t $ i FA 

Hükümet s1ras1 
eczanes1 

~ „ Mesimin en büyük filimlerinden ikisi birden ~ ~ 

~iJ A~KIN SESi i:: 
~ HERBERT ERNST GROH - iLSE STROBRAUA ~ ~ - 1~·„ ~· 

- .J.„ Ga§yedid te~anniler,_ y'ü~s:k ?ir muzik ~ 
~ güzel hlr a~k n;...:~yes1 ~ 
~ __ ,_,,,_,. -- :. ~ 

~ Muhabbet Dellalari ~ m ALBERT PREJEAN - RAtMU ti 
~ Fransamn en yüksek komiginin oynad1g1 ~ 
~ iki saathk bir kahkaha filmi ~ 
~ ~ AYRICA: d 
~ ' ~ ~ F 0 K S ~ ünva havadislen lt:~ 
~ DIKKAT: Sinemam1z bu naftadan itibaren Cumar- m 
~ tesi ve Pazar günleri müstesna )xt 
~ hergün saat 16 da~ba,lar 1 
~ SEANSLAR ~ 
~ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 ~ 
:~ Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe scans1d1r. ~ 
~ Pazar günü: 14 de iläve seans1. ~ 

~ ( <;ar~amb, Per~embe, Cuma gün]eri son seansta ~ 
~ " A$KIN SESl „ diger günler 11 MUHABBET :.~ 
~ TELLALLARI filmi gösterilir ) ;> 

FIATLAR: 25 - 35 - 50 kuru~tur. 

-

i: 1111~1.lll 

~·lft~ ' ...... . 

88 Telefon 3306 

Y az1n s1cag1ndan korkmay1niz 
K1~m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 

yazm, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, cc
binizde gezdirebihceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
saat i~in imdad1mza yeti~ebilecektir. 

Sat1s veri : izmirde Suluhan 
civar1nda ( Hüseyin Hüsnü ) 

ticaretanesidir 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

~ Büyük Tenzilit1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e1i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar fzmir hükumet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 alm1z 

Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet· 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik. Fiatlarim1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yoru1madan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lar101z1 ve 
hedi yeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba~ka yerde daha ucuz bulacak olursan1z 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

Sat!~larun1z her vak1t n1uhavverdir 

• RES 1 
iLÄN TARiFEMiZ 

ilan rµÜ§terilerimize 
On kuru;; ycrinc <lört kuru~ ! 

lcra, tapu, sicil, : ahkäm1 ~ahsiy«: ilinlar1nm beher sa
tmm dört kuru~a ne§retmekteyiz. llän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat edebil~cekleri gibi kil~tik 
Kardi~ah hanmda ( 13 ) numarada Ilän ~irketine de mU
racaat edebilirler. T enzilittan istifade ediniz. 
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~ MÜKAFATLI ROMAN BAY IBRAHIME 
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Afrika da 
'fürk tütünü yeti~t' 

Iemiyor 
Son seneler ~ zarf1nd• 

~ --~~~~~OOffOO----- „ 
~ Bunu Siz Bulacaksmiz ~ 
-t( Yazan: SIRRI SANLI tf. 

Askeri f Hava tehlikesini bilenlerin 
bassa lngilizlerin ve 1 
larm milyonlarca lira 
vücuda lgetirdikleri 
tekilatlarla Afrikada 
tütünleri ve tip ev 
tütün yeti~tirmege ba§I 

~~ 3-~ 
Banka direktörünün prensibi 
~~~~~~~~~~oo ~~~~~----~~~ 

Ah ne olur, güzel kad1nlar1 himaye etmege 
can atanlar kadar, f akir dü~mü~ insanla>"I da 

kurtarmaga heves eden hay1r sahipleri 
buluns yd1 .... 

Necip Aatilgan, soyad1na kinin glb:leri, bu rösteritli· 
~ok uygun dü~en ablkanhg1 gönül ve ittab a~an rala ve 
ile güzel kadmm pitkin ko- meze sofra11n1n önünde bir 
casmm yard1mma yeti~ti. define bulmut pinti bir ada-

- Benin bildigim ve her min rözleri Jibi parlam11, 
vakit agzmdan dinledigim sevincinden •iza kulaklanna 
bay Ziyamn bir tek sevdigi vann11ta. 
ve sevgilisi vard1r ki o da Billur kadebler dolup bo· 
seegiJi karis1d1r. 1abaaya ba1lad1ktan bei da· 

Menlek gülerek ilive etti: kika sonra banka direktöril· 
- Kocam parab bir avu- nün bimaye ettigi kom1u 

kat tutsayd1, kendisini bu k1zlarmdan Leyli da zarif 
kadar mükemmel müdaffa vc her gözil ~eken gösteritli 
ettiremezdi. bir tuvalet ile bu i~ki oda-

Banka direktörü bay Necip sma damlam11b. 
Ablganm sevda ve atk itle- Okurlanm müaaade eder· 
rinde ~a,maz bir prensibi lerse oalarla 1urac1kta kn~nk 
vard1 : bir dertle1mede bulunacagim: 

KARISIN1 ELDE ET- Ne olur ~u dünyada 
MEK ISTEDIGI KOCA- güzel ve Zarif k1zlar1 
NtN GÖNLÜNÜ YAP-
MAK, SEVGI VE INA- korumaga can atan-
NINt KAZANMAK ICIN lar kadar, f akir dü~
HI<; BIR FIRSATI KA- mü~ 1nsanlari da kur-
<;IRMAZDI . , . t x- h d 

t,te bu toplanblarda dai arma5a eves e en 
bankac1, Melekten ziyade ha v1r sahipleri bulun
Ziya ile me§gul olmakt uy- sa yd1 . . . 0 zaman bu 
gun bulmu§ ve ona göre yalanc1 dünyada sef a
davranmakta devam ediyor-
du. Bunun i~in kahveJcr yan letin merhametsiz pen 
i~ilmi§, yar1 i~ilmemi1 bir ~si daha az yürekler 
halde ~ok parJak ve ~ok göz par~alar, daha ~ok 
kama~tmc1 bir surette ha- az evvel yikardi deX-il 
zirlanml§ rak1 masas1nm E> 
kuruldugu odaya heman mi ? 

Mükellefiyet kanunu · 
izahnamesi 

Ankara ( Özel) - Maliye 
bakanbg1 askeri mUkellefiyet 
kanununun tatbik suretini 
zöaterir bir izahname yap
m11br. Bu izabnamede beyan 
nameye tlbi m6kelleflerle 
gayriaafi irad iizerinden vergi 
almacagi anla11lmaktad1r. 

Buna göre askert verginin 
ihdasmdan maksad irad1 gay 
risafi üzerinden vcrgiye tibi 
olur. Kazan~ vaziyeti ne olur 
sa olsun muayyen esasslara 
g6re vergi vermekle ml\kel
lef buluunanlarlar beyanna-
meler mUkellefler arasmda 
nisbi bir adalet tesisi oldu-
guna göre milkelleflerin be
yanname mücibince verecek
leri vergiye zamimeten bir 
vergi ahnmas1 mevzuubahis 
degildir. 

Beyannamede bildirilen ka
zanca göre ahnacak vergi 
asgart vergiden fazla ise 
asgart vergi bunun heyeti 
mecmuas1ndan istenilerek ge 
riai ahnacakbr. 

Almanya 
cevab veriyor 

- Londra, [Radyo] - 011 
f1Jeri Bakam Sir Con Saymen 
Bay Hitlerin son söylevi et
rahnda lngiltere hükdmeti
nin Almanyadan sordugd su
allerin c•vab1n1 Almanyamn 
Berlin el~iai vas1tasile al
Dllfbr. 

Bu cevablann mahiyeti 

yapt1klar1 toplant1lar 
Burdur 7 (A.A) - Halkevinde ilbaym ba1kanhgmda ya

pdan bir toplanbda ilbay hava tehlikesini anlatb ve lsmet 
lnöntinün söylevinden baz1 par~alar okudu. Buudan sonra 
hava teblikesini bilen üye yazmak i~in grublar ayrald1 ve 
ilk anda 130 ki'i üyelige yaz1ld1. Bunlarm kaydettirdikleri 
yilkenler ü~bin lirayi bulmu,tur. Üye say1s1 yakmda geni' 
öl~üde artacakbr. 

Tütün tohumlanm1z1 
muhitte 1slah ve istifay• 
tutmak ve §ark tütüol• 
rekib yüksek kalitede 
yati§tirerek Avrupa v.~ . 
rikanm sigara sanayuJll 
ge~irmege matuf olaJI 

U~ak 7 (A.A) - Hava tehlikesini bilen üye yazmak i~in 
,ehrimizde haz1rhklar yap1lmaktad1r. Bugün Halkevinde bü
yük bir toplanb yap1lm1~br. i~ bankas1 i~yarlar1 ayhklarmdan 
yüzde ikisini hava kurumuna vermegi kararla1brm1§lard1r. 

~ah~malar umulan v• 
i neticeleri vermemi§, eide 

1';.11 P;,tl 1i;_ii '~I 11; q 11··•11 11!:'11 ll!;Q 
tl11~fl ltMd h1udl lt1„1ll h111iJI ~'-jl ~ ft1111ll 

Carip blr .-::. 

1 len maksulün evsafm1n 
' sekligi itibarile evransel 

s 
1 

1 k1ymeti olen tütünleri 
' yanmda melez bir eins o 

____ ....... ...... ...._..f"' ___ _ 

gu görülmü§tür. 

Katil olmay1 
bir kad1n 

Londra cinayet mahke:nesi 
f ngiliz adliyesini ~ok ugra~
bran gaarip davalardan bi-
rine ba~lam1"tir. 

Yirmi be~ ya11mda ~ok 
gnzel bir kadm olan Kanadh 
Madam Rattenberi ile yirmi 
ya§mda Persi Stoner isminde 
bir 1oför madamm kocas101 
öldürmekle su~ludurlar. 

Davanm as1l karakterJik 
ciheti her iki su~lunun da 
cinayeti "ben yapbm„ deme 
sinde, digerinin kurtanmas1-
na ~ah§masmdad1r. 

Maktul Rattenberi Kanada-
da kr1k be§ sene deri tüc
carh yaparak bir hay)i para 
kazand1ktan sonra arhk isti-

payla§am1yan 
ve erkek 
mu~, "size yirmi lira vere
cegim, fakat buna hak ka
zanmak i~in ifademe benim 
söyJedigimden ba~ka bir §ey 
iläve etmiyeceksiniz. Ha ba- • 
k1mz rü~vet veriyorum de
meyiniz ha. Ben katili bili-
yorum. 

0 benim sevgilimdir Hay1r . 
hayir, o degildir. Ba,ka biri
si idi. Beni de öldürmek 
istedi de elinden zorla kur
tuldum.,, Gibi abuksabuk 
§eyler ~öylemi§tir. Zab1ta me-
murlan kadm1 teski i~in el
Icrinden geleni yapm1§Jarsa 
da sinir buhranmm devam1m 
görerek sabahleyin tckrar 
gelmek üzere ~ekilip gitmi§· 
lerdir. 

Bunun neticesi ol• 
Türk tütünü diye taklid 
tün yeti,tiren ve cenubi 
rika ittihad1 hükiimeti n . 
idare olunan ingiliz Dolll 
yonunda tütüncülük faaliY 
terkedilmi§tir. · 

ltalyan müstemlekele 
yap1lan tecrübeleri de IP 

netibe verdiginden arbk I 
lecek seneler bu m1nt~k•1 da Türk tütünü diye bsr 
tün r yeti§tirilmesi me..
bahsolm1yaktr r. _ ____ ... , „,._, __ 

Ekonomi 
kan1 istanb 
Gidiyor 
Bakan n.usya scyah9 

tini hir av sonrß rahate ~ekilmege lkarar ver
mi1, o vakte kadar halk §ar
k1lur1 bestekärhg1 ile ge~i-

Gene kadm sabahleyin §U 

~rapacak ifadeyi vermi§tir: 
"- Konam beni öldürme- Istanbul (Özel) - Eko~ nen yirmi be§ ya~mda Kana

dah bir k1zla evlenerek in
gilterenin kaphca §ehirlerin-

ge kalkb. Ben de hayebm1 mi Lakam Celäl Bay , 
kurtarmak üzere eJime ge~en bugün Ankaradan §ehri~ 
bir keserle onun alnma vur- gelmesi beklenmektedir. "; 

ge~ivermi~lerdi. Ziya Pit· 

EI 8 B B II 
(Arkas1 ver) 

::F: B 

hakk1nda bi~bir teblii nei
redilememi§tir. 

s s 

den Bammautta bir villä sa
tm almt§hr. Kan koca evlen-

. melerini müteakip oraya ~e-
dum.„ läl Bayar §ehrimizde. ~ 

Bu ifade üzerine kadm nihayetine kadar kala"'. 
tevkif edilmi~tir. F akat bir , burada Bakanligi alak•cl' 

- --

urumuna 
1 

ard1mlar l 
------ - - - ------ „„„ --------- -----

ilimizde bütün yurdda1lar Hava Kurumuna 
yard1m i~in adeta musabaka ediyorlar 

-Dünkü say1dan devam- 1 Mordohay, Sebahat lbrahim, 1 Azar, Y1d1z Hasan, 
Yurdana Mehmed, Vesile Zekiye Mustafa, Fayziye Sabriye Kamil, Fatma Ab-

AbduUah, Gülsüm Mehmed, fsmail, Gülizar fsmail, Naz- dullah, ,Serite Cemal, Fatme 
Zebra Hasan, Elif lbrabim, miye lsmail, Fatma Salih, Ahmet, Lütfiye Mustafa, Bo-
Tefide Taylan, Redife Hasan, Hayriye Hayrullah, Nazike hora Salomon, Azize Hüse-
Rabel Muse, Fatma Rama- Emmin, Kimile Yakub, Es- yin, Firdes Ömer, Zebra A· j 
zan, Hafize Osman, Ay"ee tera Yuda, $erifo Osman, kif, fsmitah HaJil, ,Serife Ha-, 
lbrahim, Hatice lbrahim, Sü- $erife Hü~eyin, Zümbtll Ko- san~ Ay~e Ali, Ay§e .Abidi~, 1 

1 0 Remz·y 1·bra hen, Tefide Etem, Eiter Hahmc Mustafa, Tef1de ,Suk- , aca sman, 1 e - , 
him, Sakine Receb, Nafize Celardin,! S Emine Ahmed, rü, Hanam Mustafa, Nuri>:e j 
Hasan, K1ymet Ahmed, Se· 
her Abdullah, Esma $aban, 
Ester Moreno, Penbe Hüsc
yin, Mebrüke Mehmed, Zeli-

ha Hasan, Fatma Mehmed, 
Gülsüm Ahmed, :Hamide 
Bckta~, Esma Osman, Loa 
Levi, Hatice Mehmed, Vik-
torya Avram, Zahide Emin, 
Esma Murleza, Fahriyc Halil, 
Raziye ibrahim, Fatma Ha
san, Fatma Mustafa, Ayo1e 
Mehmed, Fatma Züber, Re
§ide Abdullah, Naciye lsa, 
Bohora Yusef, Ay~e $aban, 
Ay§e Mehmed, Zafire lbra
him, Akile Hasan, Bohora 

Hatice Abdullah, Klmile Osman, Fatma Yunuz, Saf1-
Abdullab, Raife Ali, Fazilet ye Osman Fatma Salib, 
$aban, Kaden Moae, Asiye F evziye F ettah, Hatice F et-
T ahir, Kllbra Hüseyin, Hava tah, Hayriye Akif, Fatma 
Mustafa, Hatice Abdullah, Ahmet, Saliha Fahri, Ref-
Fatma Ahmcd, Ester Ven- kule Yuset, Zümrüt Abdul-
tura, Polikeseni Bohor; Ha- lah, Hadice Adem, Mü-
tice Hüseyin, Pakise · Cew nevver lbrabim, Naciye Ab-
mil, F atma lbrahim, Ze- dullah, Perra Avram, F atma 
kiye Abmed, Hatice $a- Hasan, Hayriyc Ali, Gülsüm 
ban, Zebra Hlbeyln, Ester Abdullah, F atma Hüseyin, 
Navaro, Lüna BuenaYida, Saffet Ahmet, Hanife Ra-
Aliye Receb, Esma Ahmet, 1it, Leyli Osman, Mazalto 
Binnas Ali, Hayman Ya1ar, Danyel, Nazike htem, Ha-
Münire Ahmet, Ru1ide Esat, tice Salih: Fethiye Recep,Emine 
Gani Emirali, Atikej Meh- Ha1an, Hatice Ab met, Ce- 1 
med, F atma Mehmed, mile Mustafa, Zemine Haydar J 
S1ddik Haau, Malke · [Arku1 var] 

kilmi~lerdir. Villäya müstah
dem oJarak bir oda hizmet-
~isi kadmla bir oiomobiI,ofö
ründen ba§ka kimseyi alma-
m1§lard1r. 

Bir müddet sonra otomo-
bille tehlikeli yollard '1 scya 
bat etmek hevesinde bulu-
nan gen~ madam, yirmi ya
'mdaki §Oföre fazla aläka ve 
samimiyet göstermege ba§la-
mt§br. Böylece seneler ge~ 
mi§, nihayet ge~en martm 
24 üncü geccsi saat 11,20de 
Madam Rattenberi büyük 
bir telä§ ii;inde oda hizmet 
~isini yatagmdan kaldirarak 
acele salona sürükiemi§tir. 
Hizmet~i kadm salona girer 
girmez efendisini kan)ar i~in 
de yerde bulmu§tur. Yanma 
yakla~mca almmn ortasmda 
a~1lan büyük bir yaradan 
kanlar akmakta oldugunu 
görerek §a§irlp kalmt§br. 
Biraz sonra ~agnlan doktor 
yarahmn balini fena bularak 
bir taraftan onu hastaneye 
nakletmekle beraber d1ger 
taraftan da polise haber ver 
mi§tir. 

Yarah hastaneye nakledil
diginden bir saat sonra hi~ 
bir 1ey söylemege muktedir 
olamadan ölmü§tür. 

Saat ikiye dogru Villäya 
tahkikat i~in geien polisler 
ve müddei umumi gen~ ka
dm1 son derecede sarho§ 
bir halde ve bir isteri nö
beti i~inde bulmu§lardir. Za
b1ta memurlarim gören Ma-
dam Rattenberi gayri tabii 
bir halde onlara dogru kot-

az §Oför tekif haberini ahr eden i,erle me§gul olaca~ 
almaz bir ~1lgm gibi poiise Ekonomi Bakam tedldl~ 
ku§up: aymm ilk günlerinde So~ 

" - Madam tamamile bi- sefiri Karahan ile birli, 
günahbr, beni sevdigi i~in Moskovaya gidecektir. 
kendi kendini itham ediyor, seyahat bir ay kadar •~ 
demi§tir. Mösyöyü ben oldür cek, Celäl Bayar, bu m~Cl e( 
düm. Madam yatmak i~in i~inde Sovyet Rusyadaks 
odasma ~ekilmi§ti, pen~ere- düstriyel merkezleri dol~! 
den i~eriye girdim, keserle cak ve Sümer Bank fabflP' 
kafasma vuruup öldürdüm. • lari irin hazirlanmakta ~ 
Beni mahkiim ediniz. Sev- 1 "' tv 

yeni plänlar1 mahallen gilimin benim i~in buradan 
1 

kik edecektir. ..1 gitmesini kabul etmem„ B k S "11" 
Simdi Londra cinayet mah- Ekonomi a am 0 Jet'. 

kemesi katilin §Oför mü,yok- Rusyada bulundugu güP ~ 
sa maktulün kar1s1 m1 oldu- de, Rusya ile aram1zdi; 
gunu tayin edecektir. . ckonomik i~lerle me,gul :, l rak bu hususta Rus ekoP b" 

Zayj j adamlakrile konuimalarda 

1 lunaca br. bl' 
Bir cüzdan i~inde (150) 1 Celäl Bayarm bu sey•,; 

lirahk bir alacak senedi 81 , tinde kendisine milli ~ 
say1h gümrük komisyoncu kalar erkämndan baz1 J 
kamemi kaybettim. Y enile- selerin de refakat ede' 
rini ~1karacag1mdan eskile- söylenmektedir. 
rinin hükmü kalmami§hr. • 

lzmir gümrükleri komis- lki ~OCUk 
yoncularmdan Ali Galip 'Arasinda ka 
Kar§1yaka 

Deniz banyo]an a<;1ld1 
izmirin ve Kar§iyakanm en 

güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yap1lan 
Kar~iyaka deniz banyolari 
a~1ld1. Vücudunu 1hk bir 
deniz suyu, cigerlerini temiz 

Bir hädise ,1 
j Istanbul ( Özel ) - 1'1/. 

gümrükte Kocadede 11J8 ,j 
: lesinde oturan amele f lt 

dunun oglu 9 ya,larand~ 
rahimi ayni mahallede o ~ 
kundurac1 Osmanm 5 Y ii 
daki oglu Halil lbrabidJ f.' 
~ata denilen kunduracl ~ 
gile yaralam11br. Y;,' 

bir deniz havas1 ile y1kamak 1 

istiyenlere bu cana can ka
tan banyolari tavsiyeyi bir 
bor~ biliyoruz. Banyo ücreti 
yalmz on kuru1tur. 6-1 

~ocuk Guraba hastaP 
kald1r1lm1-1tar. 


