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S E S 1 D 1 R Geçmiyen yazı geri verilme& 

~---------------------.,-----'----------------------__;,------------------------------~· .. A N c A J[ D A ZAıtURETLERIN DOGJJ.!ljlUGU BiR ANLASMA 

t-~-a-b~k--0~-d-i-si_n_~~.~hansaikfu~reherteh 
perdesi kapandı! 

1 likeye karşı anlaştılar· 
ınitralyöz, süngü ve dipçik korkusu al

rey topladılar sözüm ona meb'us seçtiler! 
but 1 (Hususi) Sancaktaki n1eb'us seçinıi büvük tazvikler 

~ J 

\ r arasında dün yapıldı. Bu süz de intihab karşısında rey ver-
.tc?"iyenler jandarma kuvveti süngii "e dipçik tehdidi altıdda 
111bhab sandığı başına sürükleniyordu. Fakat n1üntehib saniler 
. ~uk ve dipçik zoruna rağmen intihaba iştirak cnıiyorJarlar, 
1lı atmıyorlardı .. Bu vaziye~ karşısında Suriyeli mcnıurlar, rey 
tını kendileri atmışlardır. Intihab günü ziilum son dereceyi 
hı. ~1ahalli idare halkın da doğurduğu korku ve dehşeti bir kat 

il.rttırmak için sokaklarda tanklar dolaşıyordu. Köşe başlarına, 
i tlıeydanlara ve minarelere mitralyözler yerleştiriln1işti. J\skeı i 
b bütün sokakları tutmuştu. Bu cebir, şiddet ve tazyike rağnıen 
,1~lkı ermeniler ve diğer unsurlar intihabata iştirak etmediler. 
linç vaziyet karşısında T'aşnakların satı]nıış bir adanıı olan :Z de meb'us seçildi .. 

(A.A) - Mahalli 
S.acak mllntebibi
'll iıtif a edenlerin 

•
1 kabul etmiyerek 

· ~darma vasıtasile 
~e kapalı kamyon· 
~lcre getirilmelerini 

JL .'· 
l~n birçok münte-· 
~r köylerinden kaç-

r. 
~~Ya Haleb'ten ye

le kuvvetleri geti • 
Sancakta heyecan 

de •ilah aramak ba-
',&lıen yaptmlmakta 
i k arttırılmıştır. 

· hükumetçe münte-
~ıtesinde isimleri 

kit olanlar çağırıl
' endilerine bu işi 
'- eleri, aksi takdir-

lesinden dolayı dükkanlar · dan birçok protestoJrr gön-~ 
tamamen kapalıdır. Heyecan İderilmişti~:-su;protestolardanl 

lfazladır. Köylerde tazyiki .. intihabatınlkanunen ve .. filen' 
larttırılmışhr. ===-= ~ d 1 ı w ' 

Ad 30 (A A) _ T- k"'" !!mevcu o m\masına ~ag~c;!li ana . ur ~ _ .__... . - -
lhalkı Suriyede . yapılan me- _meb•usiseçiminde ısrar! edil-! 
lbusan1ii'iihabatını kanunaJ mesindeo şikayet olunmak-1 

uygun bulmamaktadır. Çüo- tadır. 

---...----------...... 00•• .. ••--------------
Bir taarruz vukuunda ikisi ,de birbirine yar-
dıma koşacak bu adlaşma neden yapıldı? 

Londra 1 - Fransa ile 
logılterenin yeni ve mühim 
anlaşma arefesinde bulun
mak~adırlar. Eransa ve lngil
tere silahlı bir taarruı:a uğra
dıkları birbirlerine askeri 
yardımda bulunacaklardır. 

Fransa ve logiltere Hari
ciye Nazırları bu hususta 
yakmda izahat vereceklerdir. 
Llberal gazttesl Fransanın 
askeri kudretinden bahset
ten sonra diyor ki: 

"Şimdi bu müthiş kuvvet, 
lngiltereye karşı bir hücum 
halinde büyük Britanyayı 

müdafaaya tahsis edilecektir. 
Nasıl ki lngiltere de, tahrik
siz bir hücuma uğrayacak 
Fransaya karşı ay~i taahhü
de girişmiştir. Bu karşılıklı 
teminat 19 Mart 1936 tari-
hinde lngiltere tarafından 

Fıansaya ve BeJçikaya gon- ı leri vardır. En mühimi ıudur 
derilen ve Almanyaya karşı ki, Fransız patrileri lngiliz • 
umumi tesviye tekliflerini Fran ız bırliği lüzumunu tam 
ihtiva eden beyaz kitabın olarak anlamışlardır. Son 
sonuna ilave olunan mektup· ayların hadiseleri bilhassa 
lardaki hükümlerin t~tbikin- ispanyada ortaya çıkan bi-
den ibarettir. diseler bu anlayışı hızlandır· 

Bu kararın birçok sebep- mıştır. 

•••• 
Vaziyet çok korkunç bir hal aldı - ---

Madridde Alman ve Rus as
kerleri karşı karşıya çarpış

mağa başlıyorlar 

-
Londra 1 (A.A) - Nevs Royterin bildirdiğine ıöre 

Chronicle gazeteıine ı; öre, birisi general olmak üzere 
logiltere Hükumeti Alman yüz kadar Rus ıahiti Mala-
askerlerinin Kadikse ihraç gaya gelmişler ve Miliı kıt' -
edilmiş olmasından haberdar alarıoın kumandasını ele al-
edilmiştir. 2000 Alman as- mışlardır. Bu zabitler halen 
keri halen Madride doğru bu milislerin askeri terbiyesi 
yoldadır. Bu askerler asi Is- ile meşgul olmaktadırlar. 
panyol askeri öniformasını Üç motörlü 20 kadar ya-
taşımaktadırlar. hancı tayyarenin bu hafta 

Cebelüttarık, 1 ( A.A) - - Sonu 4üncüde -
:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ıı ııı ıııı ıı ı ı 111 ·~' hapse konacak

tilrııektedir. 
' Yapılan tazyikler 

~,~ttırılmaktadır. Pos-

kü müntebibievvel balkın ----------------------- ~ Sivas - Erzurum demirvolu ! 
l'ilea mektuplar ve 

sevki tehir ve 
. •11rette kontrol edil-

yüzde doksanı iştirak etme
miıtir. intihap edilen mün
tebibisanilerden bir kısmı ise 
istifa etmişlerdir. 

Ali komisere bu mesele 
İntihabat mese- hakkında Türk halkı tarafın-
-------------e:m --~---------------

11cak davamız 
---~~--~-.. ~------------------

~tler cemiyetinin vereceği 
'rın Türk davasını teyit 
~ğinden şüphemiz yoktur 
~)etinden, istikiftİinden bahseden Fran
k ı- lllevcud muahedelere rağmen haklı 
. lerimizi anlamamazlıktan geliyorlar .. 
~etten: istiklalden, men, bn husustaki haklı di-
ll kendi mukadde- leklerimizi anlamamaıhğa 

'~tndileri tayin et- gelmeleri harret edilecek bir 
' '-•undaki hakların- ıeydir. 

' •ı dllştlikçe beliğat- Hariciye Vekilimizin dediği 
~tnıesioi pek iyi bilen gibi Türkiye, hiç ıüphesiz, 

-

- Kağıd mağazasını kapayıp tuhafiye mağ~ı açacağın 
doğru·mu? • 

'1n mevcud muahe- Fransız dostluğuna çok ehem 
.. rib abkimnaa rai- - Sonu ~ tlac;Odc - ,--~--~......,-P-.--.---=~-=--. 

- tahvilleri 1 
~ Şimdiye kadar bütün işlerimizi kendi oara- 1 
§ mız ve kendi elimizle yaot~k Sivas - Erzu- 1 
§ rum demiryolunu da biz yapıyoruz İ 
§ Yurddaş: 5 
~ ·Sivas-Erzurum demiryolu tahvillerinden birer tane ala- § 
§ r rak bu büyük savaşa karınca kararınca biz de ittirak § 
~ edelim.. En kazançlı bir para işletme vasıtası olan bu E 
: tahvillerden bir tane alarak hem kazanahm hem de bu i5 
~ milli harekette bizim de bir hissemiz bulunsun. § 
ii 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı= 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _______________ .... ______________ _ 
Pamuk işi 

lı-:1 amuklarımızın Avrupa piyasalarında iyi revaç bulması 
1.1111 için Ticaıet odası baıı kararlar almıştı. Pamuklarımı-

zın nefasetini arttırmak için Valli Fazla Güleç kaza kayma
kamlarile, na biye müdürlerinin ve belediye reislerinin bu 
mühim işi Üzerlerine alkı bir şekilde kontrolda bulunmaları 
için bütün k ı= alara bir tamim göndermiıtir. 

Son zamanda iyi cins pamukların, idi cinslere karııtırıla
rak lzmir piyasasına getirildiği ve satıldığı görülmüıtür. 
ihracat mahsullerimizin dıı pazarlarda sürüm ve kıymetini 
arttırmak ve devletin tağşişin önüne geçmek mak11dile ka-

- Sonu 4üaciide -
~ -
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insan· avlıyan 
kaplan general 
-3- YAZAN : * • 

Madmazel, istediğiniz zaman 
sizi 2izli adaya götüreceğiz 

GENERAL ZAROF bakalım bütün mebaretinizi 
Biraz sonra ikinci kattan 

beyaz elbiseli, saçı sakalı 
kırçil dik yürüyüşlü, kibar 
tavurlu biri iniyordu. SakaJlı 
sat kazağa işaret etti. Ka
zak kayboldu. Elini uzattı: 

- General Zarof.. Rus 
Çarının yaverlerinden ve 
sevdiklerinden .. Eedi. Ben de 
cevab :verdim : 

- Rayinsford .. 
ismi işidir işitir işitmez 

hayret ve takdirle tebessüm 
etti; sordu : 

Avla iştig~I edermisiniz? 

- Oldukca, Asya, Airi
kaya hayli seferlerim vardır. 

- Bir çok mecmualarda 
makalelerinizi okumuştum. 
Gerek avlarınız, gerek bu 
husustaki mütalialarınız cid
den şayan tebriktir. Bana 
gelince, ben de belki 
sizin kadar mahir değilsem 

de de !sizden daha fazla 
kendimi ava v.ermiş bir ada
mım. Dolaştı~nız yerlerin 
hepsini ben de gezdim. Her 
çeşit hayvan avladım. Bir 
işle uğraşmıya ihtiyacım ol
mıyacak kadar servetim de 
vardı, Sade bununla meşğul 
oldum. Rusyadaki ihtilalden 
sonra bu adayı Amerika hü
kümetinden 1tatın aldım ve 
buraya yarleştim. Burada 
kendi kendime avlar tertip 
ettim. Ne vahşi, ne yııtıcı 

hiç bir hayvan avı benim 
için artık ehemmiyetli ve 
zevkli görünmemeğe daşla
dığı cihetle buradaki tertib
lerimden çok memnunum. 

Ben mükalemeye devam 
edecek halde d'" ğildim. O 
yüzümden, gözümden anladı. 

- Fakat yorgunsunuz, o
danızı göstersinler, soyunun, 
elbisenizi değişin. Sonra bu
yurun da yemek yiyelim. 

Zile bastı. Kazak gözüktü, 
bu herif hiç de hoşuma git
miyordu. Bundanb aşka evin 
içinde .adam yok muydn? Ne 
ise elbise değişip geldim. 
Mükemmel bir sofra kurul
m~ştu. Hem atıştırıyor, hem 
konuşuyorduk. 

General diyordu ki: 
- İki gün istirahat edin 

de sizinle bir av tertib ede
riz. O kadar memnunum ki, 

kullanabilecek misiniz? Böyle 
dünyanın en mahir avcıların
dan biri avlamak ! 

O ande beynimden vurul
muşa döndüm. Müdhiş bir 
adam karşısında bulunduğu-
mu anladım. Kafa uğuldadı, 
gözlerinı karardı. Sabit ve 
müdhiş iki gözle beni süzü· 
yordu. Hissiyatımı belli et
mek istemedim, gülümsedim. 

- Sizi avlamak herhalde 
çok zevkli olacak. Bir avcıyı 
avlamanın zevki ne kadar 
yüksektir değil mi diyordu .. 

Artık tereddüd etmeğe 
imkan yoktu. Adamcağız 

açıktan açığa bu kadar lutuf 
ve ikram gösterdikten sonra 
beni avlıyacağını söyliyordu. 
Ben igene enlamamazlıktan 
geldim. Mümkün olduğu ka
dar büyük bir soğuk kanlı-

1 kla: . 
- Anlayamadım, general, 

birini avlamak mı, yoksa bi
rile avlanmak mı ? 

- Şüphesiz birini avla
mak.. İzah edeyim: Aslan, 
kaplan, fil, kerkedan avla
maktan artık gıan geldiğini 
söylemiştim. Her defa ayni 
bileler, ayni hücumlar .. Ayni 
çekişler .. Bana artık helecan 
vermemeğe başladı. Bunun 
için avcılara, hayvanlar gibi 

basit ve malum hilelerle mu
kabele edecek avlara değil, 
benim seviyemdeki zekisile, 
aklile, karşı duracak avlara 
ihtiyacım vardı. 

Bu avlar, ancak insanlardı 
civarda çok kaza olur. Ek
seri vapurların tayfaları 
yolcuları bu adaya düşerler. 
Onları yedirir içirir. beslerim, 
sonunda ormana salıveririm. 

Üç gün zarfımda aldıkları 
tertibata galebe çalıp kendi
lerini avlıyamazsam, öliimden 
kurtulurlar. Aksi takdirde 
gürültüye giderler. Fakat 
şimdiye kadar elimden ge
çen yüz otuz yedi kişiden 

hiç biri kurtulmamıştır. 
Ben, hayret ve tebessümle 

yüzüne baktım dedim ki : 
- Latife ediyorsunuz ge · 

neral. 
Kat'iyen değil, göre-

c ftalkı• ..... 

RAMAZAN 
FIKRASI ---oo---

Et oarçası 
Ermeni papasının kilisede 

kadın erkek kalabalık bir 
cemiyet karşısında şöyle va
zediyormuş: 

- Bütün günahları, fenalık
ları yapan şey vücudumuzda 
-elile tarif ederek- şukadar
cık bir et parçasıdır. 

Evet, şu kadarcık bir et 
parçası. Her fenalık onun 
baıının altından çıkıyor. Onu 
size gösreceğim. İnsanlar 
birbirini öldürüyorlarsa, ev, 
bark yıkıyorlara, sebeb hep 
yine şu kakadarcık et par-
çası ! Babayı evlada düşman 
yapan, iki kardeşi birbi ine 
kanlı katil eden, insanları 

hapishanelere düşüren, dar
ağacına çeken, kadınları fa
hişe eden hep o şukadarcık 
et parçası ! Onu size burada 
göstereceğim, şaşıp kalacak-
sınız papas efendi ne kadar 
doğru söyliyormuş diyecek
siniz. Allah bu et paı çasını 
iyilik için yaratmış, fakat 
şeytan bırakmıyor. Onunla 
bir iyiliğe karşı biz bin fe-
nalık yapıyoruz. Bu et par
çasını şeytan kendine ilet 
yapıştır. Bunu her fenalıkta 
kullanıyor. Bakın size onu 
gösteyim f 

Papas böyle kemali hara· 
retle onu size gösterec ğim 
derken aç bir pire dizini 
ısırmış, kaşımak için kürsü
den eğilince cemaattan bir 
kadın avazı çıktığı kadar 
bağırmış: 

- Aman papas efendi, 
göstecme ayıbdır ! 

Papas - Neden ayıb ol
sun, göstereceğim, bu fenalık 
aleti hepimizde var f Demiş 
torba sakalile pos bıyıkları 

arasından kıpkırmızı dilini 
çıkararak : işte demiş bütün 
günahları, fenalıkları yapan 
şey dil dedikleri şu et 
parçasıdır ! 

Papasın şu fenalık aleti 
diye gösterdiği dil belk de 
insanları birbirine düşüren 
bir et parçasıdır. Fakat asıl 
o dili evrib çeviren, dünyayı 
ateşe veren, bin çeşid maki
neler ve harikalar icad eden 
kafamızın içindeki yumurta 
kadar beyoe ne diyelim ! 

ceksiniz, şimdilik allaha 
ısmarladık. iyi bir uyku 
uyuyunuz.. Sizin de başınıza 
gelecek budur. 

( Arkası var) 

Amerika'da sinemalı dişç.i
ler varmış! 

Amerikanın Boston şeb· perde gerdirmiz orada bir 
rinde bir di9çi, kabinesinin film göstermeğe başlamıştır. 
tavanına be)az bir perde Çocuk filmi iyice görebilmek 
gerdirerek hastalarına orada için sandalyaya iyice uzanmıı 
filimler göstermektir. Dişçi ve hayretinden ağzını açmış. 
sandalyasına uzanan hastalar, babası da kolayca tedavisini 

1 d.k k yapmıştır. 
gö1 erini tavana ı ere Ondan sonra bu uıul da-
burada oynayan filimleri sey- ha büyük çocuklara ve bil-
rederlerken dişçi de onların yüklere de tadbik edimeğe 
dişlerini kolayca tedavi et- başlamıştır. Dişçinin müşte-
mekte, yabud çıkarmaktadır. rileri hafif ve ~eğlenceli ko-

Boston dişçisine bu fikir, medileri teıcih ediyorlarmıı. 
ilk önce şöyle gelmiştir. Dört Günün birinde hastalar sine-
yaşındaki çocuğunun dişlerini ması olmıyan ditçilere gitme· 
tedavi etmek için tavana bir meğe kalkarlarda Öe olacak? 

• 
5 senedenberi M~muriyet va
ııyuyan bir kız zifelerinde suç
Zayıflamıyor gittikçe Ju memur)Br 

güzelleşiyor 
SADIK BiR NIŞANLI 
Amerikada Patrişya isminde 

genç ve ğüzel bir kız 1932 
senesinde bir filim seyrettik
ten sonra evine dönmek üze 
re istasyona gidince orada 
bir baş dönmesi hissetmiş 

ve olduğu yere yıkılmıştır. 
istasyon me:nurları, karan

lıkta bir cismin kümelendi
ğini görünce ilk pnce bir ci
nayetle karşılaştıklarını san
mıtlar. kendinden geçmiş, 
bununla beraber rahat rahat 
nefes alan ve sanki pufla 
yatağında imiş gibi mışıl, 
mıtıl uyuyan genç kadını 

hastaneye kaldırmışlar, ve 
doktorlardan• hastanın uyku 
hastalığına _tutulduğunu öğ
renince de geniş bir tnefes 
11lmışlardır. 

Bu vak'adan tam beşlsene 
geçmişti. Ve o zamandanberi 
de genç kız ne konuşmuş, 

ne kımıldanmış, sadece uyu· 
muştur. Bununla beraber ara
da sarada da uyandığı olmuş 
sonra gene engin bir kayıt

sızlık ve istiğna ile başını 
duvara çevrerek uykuya~dal

mışhr: 

Bugünlerde ise aşağı 'yu-"' 
karı 3liyaşına basmış olan 
Patrişya yavaş yavaş (adeta 
şuuruna sahip olarak uyan
maktadır. Geçenlerde birgun 

• annesi uyaı• an kızına elini 
kaldırmasını söylemiş, Pat
rişya elini kaldırmış; gene 
göz kırp dedikleri zaman 
gözlerini kırpmış.: Sonra, bir
biri arkasına on, on:beş de
fa: esneyerek tekrar: uyumuş
tur. 

İşin en garip tarafı, Pat
rişya bu kadar·· senedir kı
mıldamaksızın, bati gün< ş 
yüzü ve açık bava yüzü gör· 

Dahiliye vekaleti, memu
riyet vazifelerinden alakalı 

suçlarda maznun mevkiine 
düşmüş memurların cezai ta-
kibat karşısındaki hukuki 
vaziyetlerinin en kısa bir za
manda tesbit edilerek yanlış 
ve eksik muamelelerle işin 
sürüncemede bırakılmamasını 
valiliklere başvekaletin emir· 
leıi dairesinde tebliğ etmiş-

tir. Bilhassa birçok muame
lelerde daha çok nakz se · 
hepleri göze çarpmakta ol
duğundan bu hususun önü· 

ne geçilmesi ve bu suretle 
işleri geciktirenler hakkında 
da kanuni takibat yapılması 
bildirilmiştir. 

Tahsildar 
aranıyor 

V ekiletname ile iş göre
cek bir memura ihtiyaç:var 
maaş dolğundur teminatı 
nakli bırakma şarttır m6ra
caat mektubla lzmir posta 
kutusu 131 De 10 

mediği halde sıhhabndan hiç 
kaybetmemiştir. Saçları gene 
abanoz gibi siuısiyahbr. Yü
zü gene pembedir. Çok ağır 
bir perhize tibj tutulmuş ol· 
makla beraber kilosu gene 
aynidir. 

Patrişyanın bir nişanlısı 
vardır. Her akşam, sanki bir 
mabede gidermiş gibi kızın 
yatak odasına giren delikanlı. 
uyuyan sevgilisine, her sefe
ı inde mevsim çiçeklerinden 
bir büket getirir ve baş ucu
na bırakır, onu şöyle yarım 
saat kadar temaşa ettikten 
sonra, sessiz adımlarla geri 
döner. 

Zaman zaman bütün dün
yayı nefret ve istikrah ile 
sarsan cinayet vakaları olur. 
Alelade cinayetler her mem-

Dünyanın en mel'un canileri 

2 1 inci Kiau•,... 

DUNYADA 
NELER 

OLUYORl 
Kendini hasta gibi 

gösteren adaırı. _ 
m ir Hintli ilimin id~
L:.i na göre hayvanlar ~,. 

ıında temarlı etmeai•İ ı 
yegine hayvan kabnD•fo~ 
tır istirahat etme~ ~ıt afıJI 
zaman ayağında hıçbir bt' 
yokken kendisini ayaiı bel': 
küldti gibi rhterir ve 
rarak yere yatarmış. ... 
Dana Iakabile anıJaıı 

şehir halkı -
r:I ransada Bru adlı toli 
Lll bir tehir vardır. Std 

zaman bu şehrin balkıas-. 
danaları denilmiıtir · ,,. .. 
sebep de şudur: Krallık brt 
manında tıç sers~ri ~~ ıe ,.
gelirler, ve kendılerının k __ 
lın tiyatraıunda O~na!aD ,r 
törler olduklarını ıddıa ed bil 
ler. Halk bunlara inanır, bl" 
aharı bunlara bırakırlar, • ff 
r n kapısında dururlar _,. 
bütün bu şehir halkını P k•t 
alarak ahıra koyarlar. fa iJit• 
ahır dolunca. kapısını k t
leyip kaçarlar. Yolda r••,.. 
geldikleri birine anahtarı f 

rirler: ,,_ 
- Sana derler, 'bir 

dana hediye ediUoruı. ·tf 
Danaların hediye edil~

adam, abınn kapuını • ili' 
tarile açar ve danalar• 9' tP" 
olacağı yerde ahırdan çık ,ıl 
lardan bir temiz dayak 1 

••• 
Mendillerin şekline 

dair kanun Is 
~ en diller, ufak, b~ 
LMJ olur, her nevi ku bt• 

tan ve her renkte y•P~ 
Fakat bütün bu mend dJt• 
,ekil itibarile murabi>' oll 
Bu 9'kil Franıada k•D~•
teıbJt edilmiıtir. Kraliçe el-' 
ri Antuvanet zamanına k:...ı
her şekilde mendil kull ,t 
makta iken M"ri Antu••

11 cPI 
krala rica etmiş ve 1111;,. 

şeklinin murabba oJac• tıt• 
dair bir kanun çıkarttıroı•f 

*** ıJ 
Deniz altınd~ki tatlı J, 

i-:ı asrada deniz aJtıllv• 
L.:J membalar vardır.yet" 

bunlardan tatlı su çıkar. 
1
.,

li dalgıçlar bu memb•. el• 
yerlerini bilirler. Ve eııeı::,_
tulumlar denize dalıp tu rdf'! 
ları su fıskıran yerle clol" 
doldururlar. BuralardaD dl' 
durulan suda zerre k• 
tuz bulunmaz. 

~ yavaş yavaş suyunu çt ~ 

lr kette olur, nazarı dikkati 
celbetmez. F afat kurbanlarını 
diri biri yakarak öldüren, ve 
ya öldürdükleri masumların 

vücudlarını yok etmek için 
onları parça parça ateşe 

Bunlar öldürmek istedikleri kimseleri muhtelif vesilelerle e~le 
rine getiriyor, boğarak yahut ocakta yakarak öldürüyorlaıdı 

ğini görünge bu kadıoıo ec•
disini zehirliyerek öldl~"'dl 
ğiDden korkmuş ve iaU 
almağa karar vermitti. 1,,ı Poliski son goce de s-r 
elinde bir ıiıe ıarapl• oıitlİ' 
mokun odasına ıel d~ 
Saymok ıaraptan bir lıİıe•" 
içince kadının nihayet td'İf' 
diıini zehirlediğini zaao; ,.,-

atıb karşıdan seyreden fev
kalade canilerin cinayetleri 
derhal beynelmilel bir hava-
dis şeklini alır ve her taraf
ta nefret ve istikrah ile kar
şılanır. Çünkü caniler kur· 
hanlarına zulüm için her tür
lü vasıtaya müracaat edebi
lirler, fakat onlar da kurban
lmrını diri diri yakmak kadar 
inıanın vicdanında isyan • 

uyandıran bir vahşet tasav
vur edilemez. 

Pariste eline geçirdiği gü
zel kızl,.rı şehir civarındaki 
köşkünde öldüren Landro'nun 
muhakemesi hatırlardan 
çıkmamış olsa gerektir. 1922 
Şubatta idam edilen bu cani 
Parisin güzel kızlarını seçi
yor, onlara ilanı aşk ederek 
evine dötürüyor, bir kaç gün 
evir.de sakladıktan sonra 
öldürüyor, sonrada vücudla· 

rını fırında yakıyo,.du. 

Landro'nun vak'asından 
beri ona müşabi yeni bir 
kak'a işitilmemişti. Fakat 
geçende Nevyotkta tamamile 
Landro vak'asına benzer, 
belkide ondan daha feci 
yeni vak'a meydana çıkarıldı. 

Nevyorkun fakir mahalle-
lerinde Saymok isminde bir 
Romanyalı vardı. Memlekette 
karısını ve iki çocuğunu bı
rakmış, para kazanmak ümi
dile beı ıene evvel Ameri-

kaya gelmiştı. Burada bir 
kereste fabrikasına kapıcı 
olarak girmiş ve para birik
tirmeğe başlamıştı. Beşinci 
senenin sonunda 3000 dolar 
biriktirmişti. Maksadı bu pa
rayı 5000 dolara çıka.ımak 
ve sonra ailesini Amerikaya 
getirtmekt;. 

Fakat beşincı senenin so
nunda tali onu (Poleski) is
minde bir kadınla tanıştırdı. 
Poleaki evli bir kadındı. Fa
kat her ıece kocaaıoı bara-

kıyor, gizlice Samok'un oda
sına geliyordu. Saymok ke
reste fabrikasının kapıcısı 

olduğu için fabrikada yatı
yordu. Haftada üç akşam 
Poleski ile Saymok burada 
birleşiyordu. 

Poleski her gelişinde sev
gilisine kocasının şarapların
dan bir şarap getirir, 
ve dönüşünde mühim bir 
para alıyordu. Nihayet Say· 
mok tasarruf ettiji p~ranm 

ve 1i9eyi kadının k•. • f•'" 
indirmişti, Poliıki acı bit 11101ı 
yatla yere düşmüştii. S•~ ~· 
kadının yere yuvarl~~e~,lı 
görünce cinaOetini fi 1ı.d_. 
lüzumunu hissetmit ve ,,,d' 
fabrikanın fınnıncla yalı •~" 
karar vermitti· Fır_. çıacliJ" 
koymuı ve kadmın •6 

nu da fırına atmııtı. ) 
(So11&1 yaıJO 
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€lhamra Teı. R 

2573 );: 
......_ ldareıinde Milli KütDphane sineması 

BUGÜN 
Zevkli ve eğlenceli Fransızca nefis bir filim 

D~.-, ~~~~~~n ~~ı;ti~an11• artisti 1 
~NIEL1..E DARRIEUKS ve HENRY GARAT 

Aynca : Paramunt d&nya baberle.ıi Ye 

t b·· Kazak rapsodisi 
' il renkli iki k11ıtiilık nefis ıarkı Ye mtizik filmi 

~~R=:w:~~~m:w:JJ 

• lkroskop gösterir ki 

1 . 
I. 

.. 11 , ı l 

G()ZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL » 

~k camlarile kabildir, her cinı en şık ve sağlam 
ÇtfçiveJeri ve glinef gözlükleri fzmir Kemeraltı 
~oteli altıada Nafız Gözı&rdüren saat ve gözlük 

uraunuz. 

\ 

DEPO: S. Ferid Eczrıcıbaşı 
Ş 1 FA ECZANESi 

irt?IBEt+ltlai111rl 

1 TAYYARE sineması' TE~~~?N 
~ Bu hafta beklenen iki büyük filim 

ı~ 1 - Berlin Olimniyadları 
~ Bütün milletlerin iştirakile Berlinde yapılan spor şenHği 

1 ~2-Barkarol (Venedikşarkısı) 
1 m Güstav Frohlich ve Lida Baarovanın temsil ettikleri 
1 m şaheser filim 
a AYRICAI: 

R Miki (Canlı karikatürler} ve Paramunt 
~ dünya havadisleri 
ti SEANS SAATLARI 
~ Hergün 3,15 - 5,15 - 7.15 - 9,15 Cumartesi, 
~ pazar günleri 1,15 de başlar 1 
~ Seanslardan sonra her semte otobüs,Karşıyakaya vapur 
u d ~ var ır R 
. ~~EE~aaaEEmEf~at!lR~ttEBSEEB 
lwa~~~~~~ ... ~~~~~~~ 
!~ HUSEYIN KAYIN ~ 
~ Zarif, temiz, ucuz n1obi1ye evi J 
ft Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmış 1 
~ " kerestelerden yapılır i 
~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. ı 
~ Şekercilerde numara 26 
~Jr;t,;;&~J;;;;t;;I~~ ··~~~~-=--..... " 

ı~~~~~·· ····~~~~~~ .a.aaA•aaaaaaaraaaı,aaaeAaaaaı 

~ Mr .. ~.~ye~ g~tirt~i~i~~!,i1:~~~~ ku- ı ı D o K T o R 
! maşlarını sayın halkımıza haberdar ederim. Teşrif ede- l.1 41 M s k • J 'ğ 1 
~ cck en müşkül pesent zevatın zevatın gerek kumaşlar- ~ 1 ev l v ~ ur 
ft dan. v~ gerek ise dikişlerden memnun kalacakları şüp- ~ '9 • 
i hesızdır. 41 BiRiNCi SINIF 9 
ft Zabitan elbiseleri de en sonnizamesini bihakkın tat- 1' 41 O h'l' h .. 1 ki - h .. 
i bik etmek suretile dikilir. f.j .. a ı ı asta ı ar mute assı~n .. 
; Adres : Kemeraltı ikinci beyler sokağında. ! 41 Almanyanın Hamburg üni~ersitesinde okumuı.~Huta· .. 
a;.t:S~~~~J;;.t:a•• ••••••-.:::.t:aa:9111..-~a::tıııa 41 larını her sabah saat d\)auza kadar ve öğleden ıonra .. 

Birinci Sınıf MutabaatlS •ı h k • 4 birden itibaren geceleri dahi muayene •e tedavi eder. • · 

t • Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo· .. 
Drı. Demir Ali 

1 
TERZi me me Z l a ratuvar• karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 

KAMÇIOuLU G ( Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, za- it 
Çilt ve Tenasül hastalıkları ve Kemeraltında Hiikümet karŞ1sında numara 24 41 yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastahldanS 

1 
. elektrik tedavisi 1 Hiç bir yerae şubesi yoktur :•••••••••••~ .... •••••••• .. 

ıc..ır • Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması aı.- hl •• t • 
arkasında No.: 55 Telefon: 3-479 9 Evlül Baharat Deposu \tlll erem muş erı-

--·SliEiliiji'&ES ---.:liE!iieiF••-liii!&lliiiE~, * terimizin dikkatine 
'bir kahvecilerine müjde 
,~llddettenberi piyasaaa bulamadığınız kahveler için 
t '•k yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit-
~&r piyasaya çıkardık. Sayın bmir halkının rağbe
.. •n Bebe ve Baıar marka Paket Bisktlvitleri güzel 
•ı1a en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
mescit cami kar91sında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapı• yeri: 

lsmail Atamer. 

~*k****~~**~*~~~ 
DOKTOR ~ 

A. Kemal Tonay i 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın >t 

hastalıklar mütehassısı ~ 

Elbiselerinizi son modaya muvafık, 
sağlam, temiz ve şık yaptırmak ist~r 
seniz, ber halde İzmirJe Alipaşa cad 
desi sarraflar karşısında ( 31 ) No. da 

( HASAN BASRi) Elbise fabrikasına 
dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 

( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 
provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. 

Halkapınar çulaki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 
tavsiye ederiz. SADIKZADE BiRADERLER 

[+]~~fJNl~·~ı~~~l?RP·• 

i lzmir Yün Mensucatı 
~ Türk A. Sirketinin 

1 Halkapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 s:ğı::layıoiyle yeni çıkardığı kuma,ıar: 
~ Zarif ~ •lı.ne iıtuyonu karıııındaki Dibek sokak batı•- )t 

.. ,.h ev ve muayenebaneainde ıabah ıaat 8 den )t 
~, ••at 6 ya kadar hastalannı kabal eder. )it 

"•caat eden hastalara yapılma11 lizımgelea sair )t 
t ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli h~ıta- tC 
hpılmasma cevaz &örülen Pnomotorakı muayene- 11 
~ llıuntazaman yapılır. Telefon: 4115 Mı 

1 Ve Ucuzdur • 
~ Satış yerleri 1 

·'·~~~~~~~~~~~~~:w:~~ 

~engin kişesi 
Türk Hava Kurumu 

1. Na On 
I olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
de kendinize hizmet etmit olursunuz. M&ıterilere 

\ij·oıaıak üzere günde on ve haftaaa elli kurut tak
•t •atılır. Zengin kiıesi birçok vatandaılari zengin 
~ar Yermiıtir. 
'eı: Hüküm~t ç•cJdeti J{emeraltı karakol ittiıalinde 

Z~NGIN KlfES! 

1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu! 
~~~~~~:~~~~~· 

40 renk üzerine Kız markalı "Artiu kvmaş boyası 15 kuruştur 

Satış yeri: 39~EYLUL~Baharat denosu t~ ( 
Telefon 3882 

iÇENLE R B'iLİR ~ 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhat'ınızın 

daimt surette korunmasını temin edecek ancak ı , 
Yüksel, Kabadayı rakılarıclır. ı 

• 



1 • blJe 4 

Hayatı ucuz
atmak için ilk 
etbir alınıyor 
lktisad vekaleti alikadar

arcian a~ele kaydile bazı 
naliimat istemiştir. Bu ma· 
tamatın hükümetimizin haya
l ucuzlatmak için bugünler
le alacağı mühim kararlara 
!Hs olacağı anlaşılmaktadır. 
ktisad vekaleti şeker, kahve 
!az, gazyağı, benzin, maden
c6mürü, çivi ve çimentonun 
nahtelif ellerdeki fiatini iste-

•İf ve fiatler vekalete bildi
iJmiıtir. ilk ucuzlıyacak mal
arın bunlar olduğu anlaşıl
maktadır. 

Posta kanunu 
deiişti 

Yeni posta ve telgraf 
kanununun tatbikine dünden 
itibaren başlanmışhr. Bu 
kanun mucibince on iki baş 
pıildüriyet lağvedilerek yet
miş iki vilayet merkezinde 

birer müdürlük konmuştur. 
Şube müdürlükleride şefliğe 
tahvil edilmiştir. 

Tekilita yeniden memurlar 
alınacak ve memurlann maa
ıına zam yapdmııhr. Maaş 

zam kısmı 937 senesi Hazi
ranında başhyacaktır. 

Şehirler ara
sında telef on 
Şehirler arasında yapıl

makta olan telefon tesisatı 
ikmal edilmiştir. Dünden iti
baren Manisa ile lzmir ara
unda muntazam telefon 
g6rUşmeleri başlamıştır. 

Belediye 
•• • 

encumeııı 
Belediye daimi encümeni 

dün saat 17 de belediye re
isimiz Behçet Uz'un başkan
hfında toplanmış ve birçok 
evraklar karara bağlanmıştır. 

Talebeler 
Okusun 

Eroin, kokain, tütün ve 
emsalini kullanan talebeler 
mektepten tardile müddeiu
mumiliğe Eteslimlerini Kültür 
bakanlığı tamim ·etmiştir. 

Su satanlara 
Tahta ve ter üstüne düş

tüğü veya atıldığı zaman kı
rılmayan cam su bardakları
nın yeni modelleri (ve renk
lileri hükumet caddesinde 
Şemsi Hakikat ucuzluk ser
gisine geldi. 

Çocukların mütemediyen 
bardak kırmalarından bıkmış 
aaa ve babalara ·hizmetçinin 
dikkatsızlıkla bardak kırma
sından usanmış bayanlara 
müşterilerin, müstahdemlerin 
bardak kırmasından canı 
yanmıı lokanta ve ~ahveci
lere müjde. Kırılmamasına 
rağmen fiatlar ucuzdur. 

(ftalkm Sut • 

Roma' da tayyareciler si
lah altına çağrıldı 

Ro:na 1 (AA) - Neşredilen bir kararname 1914 esnan erbabından olan bütün tayyare
cilerin iş'arı ahire değin silah altında kalmalarını natık bulunmaktadır. 

1914 Eınan erbabı 1935 senesinde silih altına ahnmış olup 30 son teşrin 1936 da terhis 
edilmeleri icabetmekte idi. 

Fransa Polonvaya iki buçuk 
milyar frank veriyor 

Paris 1 - Fransa ile Polonya arasında mali anlaşma ya
pılmıştır. Bu anlaşmaya göre Fransa Polonyaya iki milyar 
600 milyon franklık bir istikraz yapacaktır. 

Ereğli fabrikasını Başvekil 
açacak 

Ankara 1 - Ereğli mensucat fabrikası yakında Baıvekil 
ismet lnönünün mühim bir nutkile açılacaktır. 

Valiler toplatısında 
eörüşülecek 

neler 

Ankara 1 - Bugünlerde toplanacak olan Valiler kongre• 
sine umumi müfettişler de iştirak edeceklerdir. Görüşülecek 
mühim meseleler arasında meclisi umumilerin selibiyetleri· 
nin genişletilmemesi meseluide vardır. 

Horti Peşteye döndü 
Peşte 1 Macar saltanat naibi Horti Avusturyadaki temas

larını bitirmiş ve Reşteye dönmüştür. Avusturya ve Macar 
devlet adamları elJerini kollarını bağlıyan muahedelere karşı 
koymak hususunda anlaımış gibidirler. 

Vaziyet çok 
korkunç 

Otobüsler 
Muayene 
Ediliyor Baıtarafı 1 incide 

içinde Malagaya gelmesi bek-
lenmektl!dir. Bu tayyarelerin Belediyemiz otobüsleri kon· 
Sovyet tayyareleri olduğu troluna devam etmektedir. 
sanılmaktadır. Otobüslerden dördünün küh-

Londra 1 (A.A) - Kadiks- nelesmiş olduğu görüldüğün-
den Sevile 2000 veya 5000 den seyrüsefeden uzaklaştı-
Alman asker geldiği hakkan-
daki iddia münanibetile bu rılmıştır. 
Almanların askeri elbise kiy- Diğer otobüslerin muaye-
miş oldukları veya askeri nesine devam edilecektir. 
teşkilat halinde bulundukları Bazı otobüslerin ön kapısı 
hakkında hiç bir haber alı- urğanla bağlı ve bazılarında 
namamıştır. Mamafi bu ha- da koca bir tekerlek kon-
ber tahakkuk edecek olursa maktadır. 
lngiltere bunu teessürle kar-
şılayacaktır. lngiltere bu ha· Şayet bir kaza olursa yol· 

cu bir kapıdan mı çıkarılavadis karşısında ispanya işle-
rini büyük bir endişe ile ta. cak bu hususta tedkik edil-
kib etmektedir. Frans z gö· mesi ve bu tekerleklerin dış 
nüflülerinin de ispanya Cum- tarafta münasip bir yer yap-
huriyetçilerine ara sıra ilti- tırılması lazımdır. Nazarı dik-
hak ettikleri anlaşılmaktadı. kati celbederiz. 

0000000000000000000000000 ooooooooooooaoo 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
.- Baştarafı 1 incide -

nuni tedbirler aldığı malumdur. Pamuklarımızın nefasetini 
bozan bu gibi hareketlerin behemehal önüne geçmek ve 
esaslı tedbirler almak lazımdır. Vilayet; kaza kaymakam ve 
nahiye müdürlerile belediyeleri pamuklarımızın nefasetini 
koatrola memur etmekle diğer vilayetlerimiz için de örnek 
olacak mühim bir harekette bulunmuştur. 

Bundan sonra pamuk mıntakası olan vilayet ve kaza be-
lediye ve ticaret odaları, fnbrikalarda preselenen ve bilhas
sa pazarlarda satışa arzedilen pamukların iyi ve temiz cins
lerile idi cinslerinin birbirine karıştırılmasının önüne geç
mek için sıkı tetbirler alacaklardır. 

ismet lnönü pamuk işini düzeltmek ve pamuk istihsalitını 
artırmak için büyük ve hayırlı bir adım atmıştır. Yurda 
refah ve servet getirecek olan bu harekete hepimiz elimiz~ 
den gelen çalışmayı ve fedakarlığı yapmalıyız. Halk böyle 
söyliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
........ - 5 (Jd w if' ;e:; ... usa c w • 

Sancak 
Davamız 
- Baş tarafı 1 incide -

miyet verir, ve esasen bnnun 
ıçindir ki senelerdenberi bu 
meselenin dostça yapılacak 
müzakerelerle halledilmesini 
istemiıtir. 

Pariste çıkan Le Journal 
gazetesinin siyasi muharriri 
Saint-Brice, Türk donanma
sının Maltayı ziyareti müna
sibetile yazdıği bir makalede 
b ; lhassa Montröden sonra 
inkişafa başlıyan lngiliz-Tilrk 
dostluğundan bahsediyor ve 
Faransız siyasetinin son za
manlarda şarkı büsbütün ih
mal ettiğinden yana yakıla 
şikayet edip duruyordu. 

Muharrir Saint - Brice'i 
temin ederiz, Türkler Fran
sız dostluğuna çok bağlıdır
lar ve bunun inkişafını 
samimi olarak arzu ederler, 
ancak en haklı davada bile 
bu dostluğa kendilarinden l 
mukabele görmemek cesaret l 
kırıcı bir hadise değil midir ? 
Şu halde muhurrir, nazari 
mütalaaları bir tarafa bıra· 
karak Fransız efkarı umu-

1 miyesine Türkün bu mese-
lede ne kaear haklı olduğunu 
anlatarak Fransız diplomasi
sine doğru yolu gösterirse 
Fransa - Türk dostluğunun 
inkişafına daha müsbet bir 
yardımda bulunmuş ol
maz mı? 

lskenderun - Antakya ve 
havalisi meselesinin Milletler 
Cemiyetine havalesini Fran
sanın teklif ettiği bir takım 
müphem teminat müzakere· 
si teklifine tercih t:lmiş bu
lunuyornz. Bu, Türkiyenin 
hem ileri sürdüğü davanın 
doğruluğuna olan imanını ve 
hem de azasından bulundu
ğu Milletler Cemiyetine olan 
itimad ve bağlılığını gösteri
yor. Milletler Cemiyeti hu-
zuruna götürdüğümüz dava· 
daki tezimizin doğruluğun
dan emin bulunduğumuz için 
burada verilecek kararın da 
Türk görüşünü teyid edece· 
ğinden şüphe etmek istemi
yoruz. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi Fiat 
2066 üzüm 15,75-21,50 

45 incir 950-13 
4000 buğday 5,1875-6,725 
132 sısam ( 15,50-15,50 

30 mohud 5,75-5,75 
17 mısır darı 3,75 - 4,25 

122 fasuly 7,875-9 
10 arpa 30,75-30,75 

450 B. pamuk 46-50 
' 
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DÜNYA POLITIKASI: 

Alman - Japon anlaşması 
A iman - Japon ittifakının Avrupada uyandırdığı korkd 

ve endişe bili devam ediyor Hele Italya ve AvuıturP 
ve Macariıtanın da bu ittifaka iştirak etmeleri korku .. 
dehşeti bir kat daha artırmışhr. Zahiren komonizme k~ 
açılan bu mücadelenin, toprak hırsından ' doğduğu aru
inkir edilmemektedir. 

A vam kamarasında bir meb'us lngilterenin endi,itİ: 
terceman olarak lngiliz Hariciye Nazırı Edene 

sual sordu. Eden Alman ve Japon sefirlerinin verdiği tead· 
natı anlatarak bu teminata göre bu. iki devlet arasında bic 
gizli muahede olmadığını söyledi. 

t ngiliz hükumetinin vaziyetine gelince, Eden ıuala!' _.•61'" 
!emiştir : " Hükümetimiz dünyayı iki kısma ve bılb .. 

ideoloji farklarile birbirinden ayrı iki bloka ayırmak 1: 

yapılan bütün teşebbüslere muhalefetini lngiliz hük61D 
sarih olarak 2östermiştir. 

I• ngilterenin siyaseti, sulha hizmet edebilceği mikyasta. 
her milletle dostane bir anlaşmaya matuftur. ,, 

H ariciye Nazırının beyanatı Alman - Japon anlaım••1-
ret ve takhibi mahiyetindedir. 

B ir hariciye nazırı bundan daha açık bir lisan lkullaa•; 
mazdı. Fakat Eden bütün dünya devletlerini faıııt Y 

sol diye iki zümreye ayıran bu anlaşmanın ne kad11r kot'" 
kulu olduğunu gizli olarak ima etmiştir. Çünkü bu zümrelel 
küçük bir ·sebeble çarpııacak olurlarsa bundan en çok sa• 
rar görecek devlet lngiliz imparatorluğudur. 

POLITIKACI 
oo•~ 
Kadınların en çok idam edil-

di2-i yer Fransa imişi 
Amerikalı bir gazeteci, ı ları en fazla idam ettirell o 

dünya üzerinde yaptığı bir olmuıtur. • 
tedkikatta kadınlara en çok l 16 ncı Lüvenin baht•: 
hangi memlekette idam ceza- mü· izımlarından Dolafote~ 
sının tadbik edildiğini tesbit g~nç. ~e~cesi Viyolet aD sel 
etmiştir. yırmı ıkı yaşında çok g6 

1 
B l k F d bir kadındı. Viyoleti ıuÇ • 

u mem e et ransa ır. 1 k d' 1 'ht'lil -alt• o ara ın eyen ı ı .... .. 
Yani kadınlara hürmet, ria- ı t eli• kemesi 6nünde Viyo e 
yet, şefkat ve merhametle başlılık etmişti. Mabk~e 
muamele edilmesini kendile· il• 

reiıi kendisine Dolafoıa bll'" 
ri için yegane insani vazife gizli temaslarda bulunup 
addettiklerini iddia ve ilin- lu"madığını sorduğu zaıo•0 

dan hi~ hir zaman geri kal- şu cevaplarda bulunmuf~ 
mıyan Fransız memleketi. Bu Evet pek tabii o bell dl 
Amerikalı Fransız gazetele- zevcimdir. Hiçbir kuvvet b•'" 

t•" rinden bir kaç fda makale ni onunla muhabere ve 
alarak neıretmiştir. Bu yazı- mastan ahkoy .. maz. Ben 00°

0 

Jara göre geçen ayın yirmi- ismini taşıyorum. O d8; ~I~ 
sin<la Carn cinayet mahke- nim kalbimi demit ve ıbtı b• 
mesi Mari namında bir genç mahkemesi onu idama lllA 
kadını idama mahküm ede- kum etmiştir. • el 
rek ;temyiz mahkemesi de Kiyotin önünde 1S ıori) 
tastik etmiştr. Lüinin meşhur metresi (S-diJI 

iki elini kavuşturarak 
111 Mari için şimdi yalnız bir çökmtıı bir vaziyette: Ku~ll.., 

tek ümid kapısı kalmııtır. cellat, bir saniye bir ıaD•1 
Reisicumhurun, cezasını mü- cik hayat daha demiş. 
ebbet kürege tahvil etmesi. .. -r 

Fransada Kiyotine lçıkan en 
son kadın, kocasını kardeş
lerini zehirleyerek öldüren 
ve 800 franktaı. ibaret ser
vetini çalan Franşet namında 
bir Parisli kadın idi. Bu 
kadın Romuratnen m~yda· 
nında Kiyotinde baıı kesil
mişti. Kadın sabahleyin 
erkenden sırtında kırmızı bir 
entari başında uzun ve yine 
kırmızı renkte bir tülle ıiya
set meydanına r getirilmiş ve 
KiyoHn makinesini görür 
görmez acı acı bağırarak 
üstünü başını· parça parça 
etmişti. 

Cellitlar kendisini zorla 
Kiyotinin alına zorla getir
mek istedikleri zaman baı 
cellat Roşun orta parmağını 
tidpetle ısırarak koparmııtır. 
Franccen nihayet baygın bir 
halde kiyotinin altına getiril
miş ve ancak bu su etle 
idam infaz edilmiştir. 

Üçüncü Napoly.ınun zama
mdda ise. idam olunan ka
dmlaran adedi binden fazla
dır. Üçüncü Napolyon kadın· 
lara çok dütkün iken kadın-

Yanlışlıkla 
kesilen oaralat ..... 

inhisar memurlarından ~ell 
lışhkla maaılarından kek~ ... 
paraların iadesi için ve 
te müracaat edilmiştir. 

lzmir fili111İd 
Belediyemizin büyük fe •; 

karlıklarile vücuda geti~;; 
2300 metre uzunluğu• 

81 
.. 

lzmirin umumi filmi önlbO.,.,. 
deki Cmua günü Elb• t•'" 

riıinemasında umuma g6• 
melğe başlanacaktır. 

RADYO 
Bugünkü İstan9tJI 

programı ~ 

Öğlen neşriyatı: 12,30 ~t 
musikisi, 12,50 son babe

3 
,S 

13,5 hafif muaiki, 1 ' 
muhtelif parçalar. O d,.., 
Akıam neşriyatı: 18,3 zO 

musiki, 19,30 şarkılar, ti•"' 
Müzoyyen ve arkad• eti• 
20,30 Türk musiki be)' 'Jf 
21 stadyo orkesbr~iı,tf 
ajans, boraa haberlerlı 
plakla sololar. 

Her av'"bircok vatandasları~bü 
yük bir servete kavuıduran (Saadet) kişesinden pivanko 

almatı unutınayınız. 
biletlerinizi mutla~ 

Basmahane Çorak kapı karakol · k4;J1 

Bay Ha1&n Tahsin Telefon: 3 


