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~ 141(ôzel) - lngiıizlerle Sovyet Rusya arasında 
'7't. it deniz itilafına mukabil Almanlarla Japonların 
~ .ı •rıı kizli bir ittıfak aktettikleri şayidir. Bu haber 
~ ~t aleminde bir bomba gibi patlamıştır. Diğer 
~ latt Y•, So•yet Rusya 'nın logiltere ile akteddiği 

teato etmiştir. 

~nya'da son vaziy~t 
~ ~sk-;;ri muta~~;.~ diyor ki : 

tıd artık müdafaa edile
bir vaziyete düşmüştür 
hal tahliye edilmelidir 
1) •• 

ün ya sulhu da tehlikede ... -~ 

\ 

~ ':~• . ~aziyet bükü
~"-"- trı ıçin her gün 
~ f'tiat fenalaımaktadır. 
'.l"tti '1 k~~vetlerin lbe
~ ~ll~clrıdın iıgalidir. 
~ elıaısısların ka-

' -.,,f:'~· ispanya hü
e.._ ıı artık müda-

~ . ~ bir vaziyete 
~ ~ • 'r . e tabliye edil
'~ ltp,"'' demek istiyor
~~ b layı barbı alelide 
~ '6), ':e~eti olia, Mad
:'I t.. t, ... 111dılecekti. Fakat 

' ,~,... uı ortasından 
ta eden askeri ba

ıt.ar-· t" k" . b. .... ış ır ı ıs-

~ ) . l ika türlü barb 
~~ı_.~~rruz edilemiye
~ ,, Gcunı t derler. 
S ')'ti .111liınüün görün
' ~ ~~~ llıiidafaa eder
~ ._)i Yapaı ken de 
~da ~~ V~rirler. Fa

~e)k·ındı. Bu inad 
\.." ı,, 1 de Madridin 
~ ~'JtÇ•laıılacaktır. 

~illet kuvvetleri 

için vaziyetin ümidsiz oldu
ğu bildiriliyor. Hafta arası 
General Franko, kendisini 
ispanya devletinin reisi ilin 
etti. Bazı cenubi Amerika 
hüku'metleri de faıiıt büku 
metini tanımışlardır.; 

Diğer taraftan bitaraflık 
kajdelerinin tatbikine karıı 
gösterilen likaydbk, Sovyet 
hükumetinin sabrını tüket
miştir. Fransa ve Sovyet 
Rusya ispanya isyanına kar
şı bitaraflık kaidelerini tat· 
bik ettikleri halde f aıiat dev
letler bu kaideleri tatbik 

- Sonu 4 llncBde -

Meşhud suçlu 
kanunu muha

keme usulü 
Yeni çıkan ve herkese li· 

zım olan bu kanun matbaa· 
mız tarafından nefis bir ıe· 
kılde basılmış ve 100 para 
fiatla ıatıta çıkarılmııtar. 

Sahib, Nepiyat Amiri n 
Baımuharrirl 

SIRRI SANLI 
ldarolwae: · lzmirde Biriaci 

Beyler Sokatında 

(Halkın Sesi) Matbaua•da 
Buılmıtbr 

Geçmiyea yazı ıeri verilmu ... 
Cephede piyade ve makineli ateşi başladı 

.. o .. 

Bugün ovada büyük muharebe 
başlıyacak ve kıyamet kopacaktır 

~--------~--~~~~~~----00.. .... 00------------------------------
Bu manevralar ,,Atatürkün Türk ordusu mailôb edilemez" 
hakikatini bütün cihana bir kere daha haykırmış bulunuyor 

Kahraman ordumuzun bü- - Asıl kıyamet yarın (bu- Dünkü manevralaıda ordu· raf alma işlerinde gCSıterditi 
yük manevraları askerlik ba- gün) kopacaktır, demekte- muzun muharebe irtibatı ve isabet ve sür'at g6ğıt1mt1zl 
kımından göğsümüzü kabar- dirler... gizlenme, emirlerin süratı, kabartat!ak bir vaziyettedir. 
tacak şelrilde biiyilk bir mu- •rı. ı tayyarelerin keşif ve fotoğ- - Sonu 4 lincllde -
vaffakiyetle devam etmek- Torezin nutku Hitlerin 
tedir. kitabına bir ce\'apn11ş! 

Dün ilk muharebe ' temas· 
ları başlamıştır. Bugün vazı- Fransız milleti 
yet daha ziyade inkiıaf ede· • ) 
cek, manevra sabası alevle- DIÇ eşmİşmİşf 
necek ve kıyamet kopacak- ·rorez de «biz nanuıslu 
tır. Cebbede pjyade makineli b 
ve top ateıi başlamıştır. İr Zencİ)'İ bir Hitlere 

Yoğurtçu Demirci istika- tercih ederİı.» diyor! 
metinde taarruza geçmiı 
olan Maviler hareket saha
larını genişletmeğe, Kırmızı 

taraf da mukabil tedbirlerle 
bJı hareketleri akim bırak
mağa çaliımaktadırlar. Bugün 
ovada büyük bir muharebe 
cereyan edecektir. Yüksek 
komandanlar dünkü muha
rebenin ne netice vereceği 
hakkındaki suallere sarih 
bir cevab vermemekle bera• 
ber: lstanbul 14 (Özel) -Fran· 

gıııııııııiılıııııııııı:ııııııııııııı1115 sız aosyaliat fırkası umumi 
E E kitibi T orez n Alsasta Hit-
~ a ı n ~ ler aleyhinde s&vlediği sözler 
E = Almanya tarafından protesto 

--~====Ermen ı· --===== edilm:ştir. Torez, Hitlerin yazdığı bir kitabta Fransıs-
lara tecavtiz ettiğini kendi-

: E nin bu tecavüce mukabelede - -
==§ Jandarmala- ==§ bulunduğunu söyledikten son-

ra Hitler yazdığı bu kitapta 
= = "Fransız milletinin Zenci ır· 
§rımız tarafın-~ kının teysirile piçleştiğini ve 

§_= _ _.an 
0 
•• )da••ru••ıdu .. §=_= Fransayi mahvetmek için 

:O onu tecrit etmek lazım gel-

§ Istanbul 14 - Suriyedea --= diğini,, söylemiştir. 
M. Torez demiştir ki: 

§ gizlice hududumuza giren E "Biz, komünistler Hitlere 
~ ve Dersim'e kadar tabri- ~ ka şı nefret hissi besliyoruz. 
~ kit yapmak için gelen g Hitlerin her ·nutkunun bizi 
E Nerses adında bir Ermeni E istihfaf .etmesine müsaade 
~ jandarmalarımız tarafından E edemeyiz. Biz komünistler 
E yakalanmış ve kaçmak is- § namuslu bir zenciyi hir Hit~ 
; terken oldürülmüıtür. = l~ra tercih ederiz. Hitlerin 
:11111111111111111111111111111111111111111ıııııımii a ıanlarını hapse takmalıdır.,, 
...................................................... 

Limanlarda kayıkla yolcu 
taşımak usulü kaldırıldı ~-

.....__ -- .. 
Kayıkcılara iki:hin:lira:tazn1inat verilecek 

::&;sa uı:w-~:-- - - ----"'" _____ _ 

Deniz yollarının vapurlarile 
limanımıza gelen yolcuların 

tatlarla rıhtıma kadar yapı
lan yollan çıkarılmağa baıla-

dağını yazmıştık. Haber 
aldığımıza göre yakında da 
ecnebi vapurlerından da 

- Sonu 4 llncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Yarın kahraman ordunun 

ıreçid resmi var 
1'1aarif ten ve vilayetten şunu istiyoruz 

Talebelerimizi keçid res
mine ıröndereliaı vatan 
sever çocuklanmızm kal-

bindeki sönmez vatan 
aşkını körükliyelim 

Çocuklarımıza mum yapmasını öğretmek 
ıçın onları fabrikalara gönderiyoruz 
yurdun hakiki bekçisi orduyu gös

termek daha mı az faydalıdır ? 
Y ann kahraman ordumuzun büyük geçid rami Yar. 

Giinlerdenberi lzmir civannda geceli giindüzhi maaev• 
ralar yapan ve bu manevralarda yüksek kabiliyetini, 
teknik kuvvetlerin;n mükemmeliyetini g6ıter•:a oıdumm 
büyük bir geçia resmi yapacaktır. 

Yüz binlerce halk bu geçid resmini görmek için da· 
ha şimdiden sabırsızlanıyor. Aslan Mehmedcikleri, oala· 
rın yüksek kumanda heyetini, ordunun asri vaaıtalanm, 
teknik barb silahlarımızı yakından görmek için can ah· 
yoruz. 

*** 
" Halkın Sesi ,, bu münasebetle Maarif idaresine •• 

vilayete bir teklifte bulunmak istiyor ve diyor ki: 
-Mekteb talebelerimiz, sık sık fabrikalarda, mlleue• 

selerde, müzelerde tetkikler yaparlar.. Ştipheaiz ki bir 
kumaşın nasıl dokunduğunu, bir mumun nasıl yapıldıjı, 
bir bankanın nasıl itlediğini öğrenmek talebeler için 
faydalırdır .•. 

Fakat... Evet fakat Türk yurdunun ebedi bekçili 
olan, Türkün asil ve kahraman çocuklan bulunan çelik 
Mebmetciklerin, onların yüksek kumanda heyetinin ve 
büyük varlak olan Türk ordusunun geçid reımini 16r
mek her talebe için elzem bir ihtiyaç ve zaruret deiiJ 
midir. Vatanın abedi bekçilerinin naıal çafıtbklaruu, 
vatanı koruma vasıtalanmızın neden ibaret oldutuaa 
öğrenmek, görmek bu milli gururu ve heyecanı duy· 
mak, mum yapmasını öğrenmek veya kum•t dokuma
sını bilmekten daha mı az mühimdir? 

-Elbette bayır ... O halde maarif idereıinden ve vi· 
layetten ıunu istiyoruz: 

Hiç olmazse orta mekteblerle, liselerimizi muallim 
mektebimizi geçid reımt Hhuına gCStirelim. Ttlrklln ft• 

tanperver çoculdannın kalblerindeki vatan ve ordu q· 
kını bir daha kığılcımlayalım, o ı6nmez aıkı bir daha 
körükleyelim •• 

Avrupa devletlerinin gençliklerini vatın mldafaaaı 
vatan sevgisi uğrunda nasıl hazırladıklarını her rtıa 
görüyor ve duyuyoruz. 

lzmir civarındaki bu büyük geçid resmiai ~· 
fırsatını çocuklarımızdan esirgemiyeHm bu bilim içia 
milli bir vazife olacaktır. Bu vazifemin ihmal etmiyelim. 

Halk bunu istiyor ve şöyle haykırıyor : 
- Maarif idaresi derhal bir -.H ••etek "8t6a 

Ortamekteb ve Lise talebeleri .. •eçid r-ha• ........ 
melidir. 

HALKIN SESi H!K SESiDiR 
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MORFİNLE 
ÇILDIRAN 

Yazan: KARANTaNALI ADAM 
- 40-

Eğer ben Nedim'in devrine ye
tişse idim çıldırırdım 

Aradan bir iki giD geçti, ı - Banko.. Diye haykır-
aşağı yukarı hayatla tekrar mamam çok ayıb olacaktı. 
eski hale gelmişti. Haykudım.. Bir kiğıd 

&ece gündüz çekiyordam çektim 9 bir daha kafa .. 
kafayı.. Kumral n sarıp - Oh yarabbim... itte bir 
kadınların kolları aJ'asında saniye ıçinde 200 lira kaza-
nefis bir ömür sürüyordllm.. nıvermiştim .. 
Aklıma feci akibetim pı;. Margarit te kumral kadın 

dikçe keyfli keyfli NedimiD da sevinç içinde idi. 800 lira 
tiirini mırıldanmağa başla- kazandıku 
yordum: Yazık .. Çok yazık sevinci-
iç bade güzel sev var ise um çok siirmedi.. 20 dakika 

aklı şuurun ıouıa 6çümüz de başımız 
Dünya varmış yaki yoğimiş önümüze düşmüş bir vaziyet-

ne umurun te kumarhaneden çıkıyor-

Hey yarabbim.. Eğer ben duk .. 
Nedimin devrine yetişse idim - Eyvalıt mahvolmnştuk .. 
muhakkak çıldırırdım . Gece- Gene metelik kalmamıştı .. 
leri de kumral ve sarışın ka- Üçümüzüu ağzını da bıçak 
dınla birlikte kumarheneye açmıyordu.. Odaya çıktık. 
iniyorduk .. Amma b(n oyna- Divanın üzerine oturduk. 
mıyordum. Sarııın sağıma, Guya evvelld·en kararlaştır· 
kumral soluma oturtuyor, · mış gibi birer tutam kokain 
onlara oynatıyordum. Eğer cektik.. Sonra birer morfin 
ben oynayacak olunam küçük yaptık. Ve sonra başladık 
oyun oynayamazdım. Çünkü · w ıçmege ... 
artık orada he rke• beni Sabahın onuna kadar iç-
binlerce lira kazanıb kaybe- miş ve böylece sızmışhk .. 
decek bir hovarda olarak Artık 0 kadar feci bir 
tanıyordu.. Şimdi benim vaziyette idik ki bizi ancak 
orada beş veyabud on liraya bir mucize bu feci vazi~etten 
banko demem ayıb olacaktır. kurtarabilirdi .. 
Bu suretle hem gecelerimizi 
eilence içinde geçiriyor hem 
de 30 • 40 lira kazanıyorduk. 

Bu usul hiç fena değildi .. 
Bu ıüretle on onbeş gün 
kazancın yolunu bulmuştuk .. 
Biz üç ahbab çaçuş ıu fani 
dünyada neş'e almağa çalı
şıyorduk. 

Bir gece ne oldu bilmiyo
rum. Kokaini morfini fazla 
mı kaçırdım.. Viskiyi fazla 
mı içtim.. Her halde aklım 
başımda değildi. Deli gibi 
serhoştum . . Kendimden geç~ 
miş vaziyetteydim .. 

Ortada 2QO lira vardı .. 
Krapiye mütemadiyeo: 
-200 lira.. 200 lira ... 
-Var mı 200 lira .. 
Diye haykırıyordu. Salon-

. da kemsenin ağzı açılıp ta: 
-Banko! 
Diye haykıramıyodu. 
Bir de baktım ki, salonda9 

kilerin yüzleri bana çevrildi. 
Krapiye· gözümün içine da· 
karak: 

- 200 lira... Haydi var 
mı ? Diyordu. 

Adeta etrafımdan utandım. 
Bukadar kişi huzurunda 
benim: 

işte o mucizeyi de benim 
keşfetmem İcab ediyordu. 

( Arkası var) 

Kurşun va2-dı
ran bir fişenk 

keşfedildi 
Franse ve Amerikada ya

şayan bir makine mühendisi 
Mersoris Puriye, mermi yağ· 
muru yağdıran bir fişenk 

icat etmiştir. 
Bu fişenğin içinde amudi 

birçok namlular bulunan bir 
stuvaneden ibarettir. Torpil 
kovanlanna benzeyen bri alet
le havaya atılır, evvela bin 
metre kadar yükselir, sonra 
700·800 metreye ider bu sı
rada içi mermi dolu namlu
lar bir ande mermileri aşa
ğı ve etrafa saçmıya başlar. 
Bir namluya 20 mermi yer· 
leştirilmektedir. Ve bir stu
vane fişenkle de takriben 
300-400 namlu konmaktadır. 
Bu surette bir endahtla bir 
ordunun üzerine 6000 8000 
mermi yağdırmak 
olmaktadır. 

mümkün 

f llalbtlult 15 Birinci Te~ 

ispanya yar
dım eörüyor 
Pariste teyid olunduğuna 

göre ikinci enteraasyonal is
panya hükumetinin galibiye· 
tini temin için 8\ Jçikada 
Hollandada, Franıada gönül-
lü büroları açılmıştır. Bu bü· 
rolar ispanya hükumeti he· 
ıabına gönüllü asker kaydet-
mektedirler. Ayni bürolan 
ispanyaya silih ve cebhane 
kaçırmak itlerini de görmek
tedirler. Netekim bu bürolar 
şimdiye kadar sosyal demok· 
rat taraftarlarını .a garetile 
lpanyaya pek çok mühimmet 
göndermişlardir. 

Sosyal demokrat olan 
belediye reisi sosyalist ame
lenin aleni grublar teşkil 

ederek ispanya için iane 
toplamalarına müsaade et· 
miştir. Belçikadan binlerce 
gönüllüde ispanyanın kanlı 
mücadelesine girişmişlerdir. 
İspanyanın Marsilya konso
losuda bugünlerde Madride 
3000 gönüllü göndermeğe 
muvaffak olmuştur. Bugüne 
kadar Fransız askeri tavyare 
mektebini ikmal eden tayya· 
recilerden yüz kadarı lspan· 
panyada ihtilal cilere karşı 
harb etmek üzere gitmiş

lerdir. 
ispanya hududunda Vide

sua derelerinde Kazana adaıı 
vardır. Bu adaya 130 metre 
uzunluğunda bir köprü ile 
geçilir. Bu ada vasıtasiyle 
Fransadan ispanya hükiime· 
tine hesapsız silah gelmek
tedir. Avrupa ve sair yerler-
den gönüllüler de bu adaya 
çıkanlmaktadır. 

Kurtuluş 
kişesi 

Tayyare pango keşidele
rinin her defasında birçok 
müşterilerini sevindirmiş olan 
Kurtuluş kişesi bu defaki 
tertipte de üçüncü keşidede 
yirmi bin liralık ikramiye ve 
son altıncı keşidede elli bin 
liralık mükafat ve birçok 
muhtelif ikramiyeleri müşte
rilerine dağıtmak suretiyle 
sevi11dirmiştir. 

Taliinizi denemek ıçın 
Kurtuluş kişesiııden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz. 

t)irbuçuk liralık amorti 
alacak altıncı keşide biletile 
kişemizden yeti tertib bir 
bilet ve yarım lira iade edilir. 

Hapishane karşısında 
No. (50) berber 

Bekir Sıtkı 

Antakya havalisinde bütün 
halk fesi terketti 

Antakyada çıkan Yeni yetle görülmüştür. , 
Gün gazetesi 6 ilkteşrin ta- lrktaşlarımızın, geç olmak-
rihli sayısında şu havadisi la beraber, soysal sabada 
vt:rmektedir: gösterd kleri bu uyanıkbğı 

Bilhassa son hafta içinde t~kdir eder, kendilerini kut-
gerek ıebrimizde, gerek ci lularlz. 
var köylüler arasında şapka Memnuniyetle haber aldı-
giyenlerin sayası birdenbire ğımıza göre, Şehköy genç-
artmağa başlamış ve şapkacı !erinden büyük bir kısmı 
dükkin'arında harareiii bir dün ıehre gelip başlarındaki 
alışveriş göze çarpmakta fesleri atarak şapka giymış-
bulunmuştur. Jerdir. 

Dün şehirde esnaftan bir Şeyhköylü kardeşlerimizi 
çok kimselerle tanınmış ai· geç te olsa gösterdikleri bu 
lelerden bazılarının daha sosyal hareketten dolayı 
şapka giydikleri memnuni- t.ıbrik ederiz. 

OOOOOOOOOOOOCOOoooooooooaooooooo 

SİNEMACILIK İFLAS MI 
EDECEK? ••• 
~~ ............... """~ 

Yeni bir aletle herkes evinde 
temsilleri seyredecektir 

Radyo, telsiz telgraf ve ı Bu mesel~ üzerindeki tec-
telefon yanında bir de telsiz rübe ve nazariyeler oldukça 
tiyatro göreceğimiz zama eskidir. Bazı fotograf batla-
gelmiştir. rını uzaktan göstermek hu· 

Çok zamandanbari yapıl· susundaki nazariyeyi 1886 da 
makta olan bir takım teçrü- Nikpof bulmuştur. Bu naza-
be arhk müsbet sahaya gir- riye üzerine ilk tecrübeleride 
miş bulunmaktadır. Bu tecrü· Rozing ve Holveg yapmıştır. 
belerde en iy ı netice alan Rus fen adamının elde 

DUNYADA 
NELEuY~ oR1 OL __, 

Dünya cennet ol.~ 
cı erkeı sulh 1 ,-....;,._, 

Barış isteği dilOJ--8' 
en büyük arzusu 01~ 
münasebetle hatırla ·f ,.r 
Birkeç sene evvel 1'~1 0

, 

yaya giden Amerika.• b~ 
anni Bezant orada bır p-
riyle hiç kavga et111iyeJI• t,dl 
va çıkarmıyan, söıildef il" 
minasile kardeş kar 
sanlar buldu. rıo f' 

O zaman bu inıaııla kt•b 
cuklara için ayrı bir 111;,0~· 
açıldı, Bu çocuklardı 
ma denilen his yo~· .. ,ııtl" 

Yeryüzü bu neshıı e dtıo1' 
rı ile kalabalıklaşı~c~1,, ... cennet olacak, dıyo 

Temenni edelim· 
Ey ölü!.. ,r •• li:I ransa ile IspaDY r,O~ 

11.m sında bir And0
' tfJbd' 

huriyeti vardır. Bu ~~i~•" 
riyette cinayet t• 
şöyle yapılır: ,et~ 

Zabıta maktulün. • il'f/ 
başında toplanır. Bıfl 
ve cesede seslenir: k'o> "'. 

E .. , .. r Seoı ı Jj] - y o u .. su ,,,,, 
du? .. Kalk ve söyle. 

Rus elektrik mutahassısı 
Zvorkindir. Bu fen adamı, 
Çarlık idaresinden kaçarak 
çok zaman evvel Birleıik 
Amerikada yerlekmiı ve ora· 
da hayatını fenni tecrübelere . 

Jet icabıdır... lo>'''.~ 
ett iği neticelere göre, bun- Tabii ölü orah 0 sor 
dan sonra, herkes evinde k Ik d öyler· 

hasretmistir. 

Zvorkin, uzun tecrübeler 
sonunda, bir tiyatroda veri· 
len temsili, tıpkı muzikin 
radyo ile her taraftan din
lenmesi gibi, her taraftan 
görmek imkanını elde et

a ar, ne e s ·Jir: 
böyle bir alet bulunduracak üzerine şu karar ver~•• c" 
ve her hangi bir merkezde - Adaletin soru9 1..i~ ....... 
verilen bir temsili, evinde vab vermiyen barı ~ 
madeni bir sahne üzerinde plmüş demektir... ~· 
mükemmelen seyredecek ve Ve bundan soor• 
ilave edilecek bir radyo ile aranatl.. . j\fl~et 
de bütün muhavere ve mu· Holivutta Bır elerill~~ 
zikleri dinliyebilecektir. CJ olivut gaıet t '' 
Şu hale göre, sinemacılı· biri bir an e 

ğın da iflasa mahkum olaca- dedi ki: l•' tJ06; 
ğını iddia etmek yerrfiz bir -Holivuta kim ge ılj~ 
şey olmıyacaktır. vut halkını en faıl• 

---- ------ -••--.,..---------- eder?. ,efl~ 
y avrul&rlDI ı 11 yaşında hır Bu soruya bin.ler;i" 8 ~ 

miştir. 

k k 
verildi ve ekserıye d•'J f P' 

IS anan bir kıza sarkıntı· Edvard kazandı. o~·oi fi 
1 

ra Ruzvelte Muıso 1 

köpek ık edenler rey aldılar. -- J(••·~~~ 
Bergama - Çamköylü Ha- Adana - Evvelki gün bu- Dördüncülügu od•· ;d. 

Jit tarlasında çalışırken 0 ci- rada çok çirkin bir hadise doğan beşizler kaı:,u ol 
olmuştur. ler bu tasnifte soP Ç 

varda yeni · yavrulemı• bir H k b h il · d X-11 ' 
y an ur u ma a esın e En eski abp J' '~ 

çoban köpeği tarafından oturan Ali oğlu Mesudun b duOP f 
taarruza uğramış. Köpekle on bir yaşındaki kızı Fatma, Fransa ·İtalya 0 

• ,.,er• 
b ld 'd k çen haf ta büyük bır .t/J epey oğuştuktan sonra yo a gı er en ayni mahal· yr 

köpeğin sahibi çoban Ali leden Abdullah oğlu Şükrü m yapıldı. d•" 1 ~' 
ve arkadaşları tar.afından Bu merasimde b.110

01,11 
tarafından kurtarılmıştır. Kö- ı ıt 

taarruza uğramış ve zavallı sene evvel diki Ol I od•· ıkl 
pek Halicii bir hayli hırpa· bir hayli hırpalanmıştır. Bu ıhlamur ağacı kut• r b";, 
lamış, öldürmeden bırakmak arada kızanın feryadını işiten . d ci•• bO~ 
istememiştir. Bergama hü- Mesud koşarak mütecavizle- Merasım e 

0 
sillle Je'' 

b rin elinden zavallıyı kurtar- bulundu ve m~r•a••t de j~' kumet aytarlığınca yapılan y "'"" • 
· · d k k mak istemiş, Şu"kru·· ve ar- met namına rı 510 ,Jıı muayene netıcesan e öpe - k ı ar• ı.171" 

kadaşları adamcağızı bayıl- halkın al ış arı ,,..,jJ)İ ,. . 
te kuduz olmadıgw ı anlaşılmış- 1 w a ..., ı.ı 

tancaya kadar dövmüşierdir. amur agacıo lır 
tır. Köpek yavrularını koru- K k 1 k - d' b '' ız argaşa ı esnasında unvanı ver ı. y• 
mak için Halide hücum et- kaçmıştır. Zabıta mütecaviz- Bu merasim seY 

. t' 1 . k 1 v dadıtr I•' mış ır. en ya a amıştır. için propagan .
1
,, 

----------------------------------------------------------------_;.----,,e,lılı 
Küçük Napolyon demesi yada mevcuddur ve Hitleri gun resmini Hitler kendiJi- mak faydalı ve t 

Enver paşa-
-

nın casusu 
-1- YAZAN: ** 

Alman imparatoru Enver paşayı nasıl kandırdı 
C"8AMD macerasına baş- . düşürüldük ! 

lamar;dan eYvel fU küçük Euet, şüphe yoktur ki Os-
mukaddemeye lüzum vardır: nanlı hükumetini Umumi 

Umumi Harbe girdiğimiz Harbe cihangirlik heveslerile 
iyi mi oldu, fena mı ? Bunu şuuruna hakim olamayan En· 
attık mllnakaşaya lüzum yök- ver paşa sürüklemiştir. 
~r. Umumi Harp bir fela- Enver paşaya bu fıkri Al-
ketti, bizde bu felaket çuku- manya imparatoru vermiıtir. 
l\ID& cllıtük, dabaa clotru~ lmparator~n EnYer pafaya 

asrımızın gizli siyasi tarihinin idare etmektedir. ğinden koymamıştır; Hinden· caktır.r, J' 
meraklı bir safhasıdır : Bu heyet kimlerden mürek- burg ile Hitlerin arası bir •** ~ 

" Kayseriden Hitler'e 11 keb idi? Ve bugünde kim· tesadüf ile düzelmiş değil- Almanya ililparat;:~..,e "pi 
unvanile geçen sene neşro- }erden mlirekkebtir? dir; Almanya imparatorluğu- yanın kuvvet ve .,,yi f~ 
lunan bir kitabta da bu Bunu ozan bilen olmadığı nu idare eden gizli heyet, aksini AllilaoY• sa . .,ııit' 1 
huıudta malumat vardır. gibi bugün de kat'i surette bugünkü Hitler Almanyasını r etinin fevkalade :,,y•~ ,,!' 
Enver paşanın Berline en bilen yoktur. da idare etmektedir ! görmüştü. Alo> b•ıırı ~·~ 
mahir bir casusunu ne için Yalnız, Alman imparato- · ve 

d d •v• • 1 k • . runun husus~ı meclı'r..ı'nde en Bu gizli heyet, yeni Al- birinci askeşı t'r_.,elı., gön er ıgını an ama ıçın - e ı ..., ~ f 
bu kitabtan şu tafsilih al· büyük Alman fabrikatorla- manya için " Şarka döğru 11 let haline g e1' çoııoJI 

siyasetini muvafık görmüştü. Almanyaoın bpuııl•'' mak lazımdır: rından, en asil hanedan soy-
Almanya imparatoru, Ra- larından ve Almanya banger- Bugünkü gizli heyet te hazırla1I1ası ve d•· .~~' 

k 1 • d - kk b k "şerefe doğru,, siyasetini ca satması Jaııo> •"''
11 ı•'' giştag meclisinde uvvetli erın en mure e en oyu 'd ı ~•' ,J 

bir sosyal demokrat muh :.. - Almanların mevcud olduğn Hitlere şiddetle takip ettir- Abdülbaını h p• ... t,ıı• 
lefet grubunun olmasına, Al- muhakkaktır. Mc.seli, Fon mektedir. bürün 0sıD~0• fe'/• ,~f' 
manyada hükümdar ve kabi· Papen, imparator Vilhelmin Bugünkü Almanyanın şe- Almanların ıyıtu 1-111',,ıı' 
ney• karşı mes'ul bir kabine hususi meclis erkanından refe doğru siyasetina sarıl- mallarile dolıııfnr~ ~~f•'' 
baiunmasına rağmen, ikinci olduğu bugün hiçbir kim- dığı şa sarada, dünkü Alman- sanayi erbabı. gibi il 
ve gizli bir heyet ile it gö- seye meçhul deiildir. yanın "şerefe doğru,, siyase- j rından istediğ• f,t) 
rür idi. ilk Almad parası ve ma- tinin iç yüzünü Enver paıa· edebiliyordu. (.ı4tlı'tl 

Bu heyet bugiin de Alman dalyası tizerinde Hindenbur- nıu casusu macralarile anla-
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ı:wlham,.~r~a Tel. -**~I Satılık bağ, bahçe ve mer'a 
C, ~ n' lzmir Göztepe Arabderesi ·mevkiinde mükemmel bir bağ Evet milyonlar sözü 

25 73 ~ kulesi damları ile beraber satıhktır. artık yalnız roman-
-..... idaresinde Milli Kütüphane sineması )+ Bu kulenin bulunduğu mevkide bir parça olmak üzere on larda ve masallar· 
y )t dönüm arazi, bu arazi içinde mahsüllerile beraber ( 30 ) da geçiyor. Fakat 

'6t .. ARıN MATiNELERDEN iTiBAREN a Zeytin ağacı, üç dönüm sebze bahçesi, iki dönüm bin kök bu peri hikayele-
~. u~ hayatınızdan gülmediğiniz kadar güleceksiniz. Enginar, iki dönüm Razakı üzüzm bağı ve on ufak ve bü- riniu içinde dolaşan 
~il, ı{ülınek kasırgası, kahkaha tufanı gibi kelimelerin , yük Kayısı, on ağaç Erik, üç incir, on iridişli Nar, bahçe milyonların bu za-
'~ dn •deye kafi gelmed:ği müstesna bir şaheser olan )t içinde hayvanla işler dolablı kuyu ve bu araziye sınar ayrıca manda da bir ha-l oya komik filmleri arasında birinciJigi kazanan ~ on beş dönilm mer'a çok ucuz fiatle satılacaktır. kikat olması müm-

Oreı ve Hardi Hindistanda )t Tali?ler .Baştura~ta k?.mürcüler içi??e ( 4) numarada kün olabiliyor. lşte 
f.lıltıinde •. .. . • . J+ Kepekcı Alı Karabubere muracaat edebılıırler. Geçecilerde ki (Mtl· 

~lk. t , . butun cıkan sınema severlerının pek haklı )t Y ogurtcu bay Hasan Arabderesi yonlar gişesi) daha 

Mil vonlaraldoğru 

~ iagil~kd~rler!ni k~zanan bu iki meşhur. komik tatlı >+ ~**=**~~**~=**~***'***~)t~;. :$}: f düıı bir vatandaş .· 
i"' ~r~ıveeıle Turkçe konu~a. ak barıkalar yara· ~ ~ D O K T O R ~ mıza (200000) lira 

1 -.ı,,. 3 5 a .. A K 1 T X· kazandırmakla hali' 
~ ~~i;: :~ ... · 7: ~kşamları 9.:1~ de Cumartesi tenzilatlı tC • ema onay ~ bir riiı ııı htlı]oir 
P" ·~ınesı ve Pazar gunu umuma 1 de başlar tC ~J ·hakikate kalbetmiştir. 
ir )}· ~~~~~~~!=~~~~Si 1j Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )f. Hariçten sipariş vukuunda biletler sür'atle göndeıilir. 

~ ış• hekınu 1 Bırıncı Sınıf Mutahassıs fı hastalıklar mütehassısı it .. ':'~ni. terti~ 22. ine• tayyare ~iletinizi. ( 14741 ) . nu~aralı 
~ ij~~llıl Hakkı Dr • Demir Ali tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· ~ buyuk ıkramı~eyı kazandı~an ugurlu Mılyonlar . kıtesınden 

1t 3 iiln 8 tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ alınız. Keçecıler cadddesı 134 No. bay HAYRI AKDÔLEK 
•' 

,,. 
t 

~h~9 kadaat 
9
-hl e kladar KAMÇI OuLU tC . akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. u. ı:r~~~~~~ ... ~~~~~s:.ı::tr • 

t~ ~ ar asta arını tC . "' ~ •• • 
.~tie tedavi eder. Cilt ve Tenasül hasta- tC M.ü~acaat ~den ba~talara yapırm~s_ı lizımge~e4 saır ~ ffUSEYJN KA YJN 

Beyler sokak No. 1 • fC tahlılat ve mıkroskopık muayenelen de veremlı basta· 2J . . . . 
hkları ve elektrık tc lua yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- >+ ~ Zarıf, temız, ucuz mobılye evı 

~tıttıık .. - . 
~ \\~. Uıerıne Kız mar-
t~/·• kvnıaş boyası 15 
~t~ . 

tedavisi t( ıinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )ılı ~ Yemek ve yatak odaları fevkalade kurulanmıı 1 
İzmir - Birinci beyler 50• +t~~~~~~~:W:~:W::W:~~)J::W:~~)t ~ kerestelerden yapılır 

~ Muhtelif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. 
kağı Elhamra Sineması il 
arkasında No. : SS Şekercilerde numara 2:) ., 

Telefon : 3479 ... 

Güzin 
Boyahanesi 
Kış ve bayram geliyor di

ye merak etmeyin on iki se
nedir muhterem müşteriieri
mizden gördüğümüz şükran 
borcuna mukabil fiatlerde 
tenzilat yapılmıştır. Yünlü, 
ipekli her türlü kumaş elbise 
ve ıapka buharla temizlenir 
ve islim boyası yapılır. 

~~~&:::t.;:;llLtakta~Jli:::t::a ••Jli:::t::aJli:::t::a~~ ~~ lf!J 

Fnl-IRl .. IŞIK 
· İzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı 

mikroskop gösterir ki 

Her nevi RONTKEN muayeneleri 

v e Elektrik teda.·ileri. 
' 

· Yürüyemiyen ve bilhassa RAŞİTİK çocuklara Ultra-Viole 

tatbik ve Rontken ile KEL tedavileri yapılır . 

'/. _ - • ikinci .U.c!~·ıe~ Sokak fırın karş:~ No. 25 Telefon 25'12 

TERzı mehmet zeki GÖZLERİN ~IUHAFAZASI ANCAK 
Adres; ikinci Beyler soka

ğıoda 61 No. Güzin boyaha
nesi. 

B · Kemeraltında Hükümet karş.sında numara 24 Gözlük camlarile kabildir, her cins en ıık ve sağlam 
EŞ DAKJKADA Hiç hir yerde şubesi yoktur gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri İzmir Kemeralb 

~a?eı·i: 9 EYLÜL 
latat deposu 

tlefon 3882 << PERFA PUNKTUELL » 

~ T • b k 1 ,-ı----- Meserret oteli altında Nafız Gözgördiiren saat ve g6ıltik 
~~0toıt anesı eş uruş 1 Ç E N:L ER B ~L~ R evinde bulursunuz. 

"1tİd:fı3nıı1 çektirmek istiyorsanız Kemeralbnda hükumet ••••.ı1111ıı..&.A..AA.A.•••••ı&&.A..A..ıı1ıı...ıııı1ır....ıı1ıı....ııı1 .Aı..A..A.lt l•• 4 numaradaki Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın ;••1111••••••!•~1•••t11111J•7••--•&&tt 
~-._lltk fotoğrafhanesine daimi surette korunmasını temin edecek ancak G ~D O~K T O .R 1 

'k!ı:~ı:~~~.~~~-•n, aür'atten ve bu ucuzluktan çok Yüksel, KabadavıqDrakılarıdır. ~ M .. Şevki Uğur 1 
~iJe Foto Sü~~121an ve Kadri Muhterem müşterileri i BiRiNCi SINIF it 
b lllatineleri Doktor mizin dikkat nazarına ! Dahili hastalıklar mütehassısı ! 

llns ve Saib Saffet Kaşıkçıoğlu Elbiselerinizi son modaya muvafık, sağ • Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Haıta- .. 

~~ ~Clryete Öğlen saat 12_ 14 ve ak- lham,h t
1
edmiz

1 
v~ dşıAk1_yaphrmdakd !stersenf

1
iz, ! lb~ndnı h~t~bsabah saat

1 
~ckdu.ıha. kadar ve öğletdden. ıodnra it. 

~ q f ıam 00 yediden sonra her er a e zmır e ıpaşa ca esı sarra ar ~ ır en ı ı aren gece en a ı muayene ve e avı e er. · 
~~'~ıt'zPazardan itibaren zaman hastalarını kabul eder. karşısında (31) No. da ( HASAN BASRi) CI Muayenehanesi: Beyler sokağı bay Memduhun labo· it 
\,'ııırııeİ cngi bir varyete ikinci Beyler so~ ak fırın Elbise fabrikasına dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 8 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehaneainda. it 
~ l'lt11 L Caz ve her türlü ittisalinde No. 64 ( Soraski ve Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 41 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıklan kansızlık, za- 9 
' - lll~i . . n ..... u "°''•"'•'"" 0

.......,. .~ provalı 22 lira, 3 provalı 24 liradır. ~ yiflik, kaJb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıkJanlılıııııı. "'- ·~ 1 Ve nec'e yara- b' k . t d' . H lk o '@ .. ~,_ ıırı·. :w vaza ır ere zıyare e ınız, a apınar çuliki bir provalı 1 lira 2 provalı nezaket ............. , ...... ~ ...... . 
tt ,,10

1
'
1rnizin yegane bir daha oradan ayrılmaz- 14 liradır. Sayın müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamalarını 

~ nu olan Turko- sınız. tavsiye ederiz. - Çıkmaz kokuları, tuhafiye eVİ 
~li kişesi FERiT TUVALET Y AGSIZ KREMİ M. !~~f;~~~üzNJ~A~~iıfsabuk 

~~ti .. •• - -~· ~:) lOl k ~'\ite ~· istiyenJer 
\)i '· -i' ••nden bir bilet 
~ "•~. lllalıdır. Taliinizi 

't\~•'-ıt)ik 
~~i · caddesi lstikJiJ 

ltarıısı No. 255 
8ayi Refik 

Çil, leke, buruıuk, kırıtıR-ı giderir. Cildinihakiki taravetini artınr. 
M. DEPO S. FERiT ŞiFA ECZANESi Htıkümet sırııı 

Yüzünüzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiz 
sizi yakında sevindirecektir. Her türlü zevkinizi okpyacak 
kolonyalar da vardır. 

1 r!l-:i~·~~~~ 
~TAY. YARE • TELEFON (.,. ~ sıneması 31s1 

~ Bu hafta senenin: en büyük • müzikli filmi 
~ . 

1 AşkRuyası 
E F L. t'' h t k 'k" · · b .. E ranz ıs ın aya ı, aş ı ve musı ısını musavver u· 
E yük film oynıyanlar: Olga Tschekova • Fraoz Hertericb 
t9l AYRICA: m Miki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
~ dünya havadisJeri 

E SEANS SAATLARI m Seans saatleri : Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15. Cumar-B teıi ve pazar gUnleri 13 te ilave sea:ı 
(> : ,) : <: • r,):V~ :<'~':':··':•:':': 4 )• ': ••• :, 
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Cumhuriyet 
Bayramı 

Maarif Vekaletinin 
Tamimi 

Cumhuriyet bayramımız için 
hazırlıklar devam etmekte
dır. Maarif vekaleti yaphğl 
bir tamimde bu sene mera
sime girecek mektepli1erin 
azami dikkat edilmesi bildi· 
rilmiştir. 

Ankaradaki yapılacak bü
yükmerasime yurdumuzun 
her tarafıo dan 2000 izci 
jidecektir. 

Eski pullar 
·imha ediliyor 

Evvelce Türk tayyare ce
miyetine verilmiş ve sonra 
posta idaresine iade edilmiş 
olan pulların saklı tutulma· 
sının dünya piyasasmda Türk 
pullarına olan rağbeti kırmak 
Ye kıymetini düşürerek bir 
çok koloksiyoncuların zara
rını mucib olmak gibi mah· 
zorları görülmüş ve bunu 
önlemek için kanuni sakla
ma müddetleri biten pulların 
yok edilmesi ve badema da 

bu yolda muamele yapılması 
ve evrak üzerine yapıştırıl
mıı pulların makas ile kesi
lerek iptaJi heyeti vekilece 
karar alhna alınını~ ve alA· 
kadarlara bildirilmiştir. 

Devlet ve devlete bağh 
idare müesseselerdeki eski 
kaiıdlar gözden geçirilerek 
üzerine yapışık pulları yok 
edilmesine başlanmıştır. 

Yeni tertip 
Biletlerinizi Saadet 
kişesinden alınız 

Saadet Kişesi 22 nci ter
tibin 1 inci keşidesini sabşı
nı baılaa11ştır. Bu tertibin 
1 inci keşidesi bir lira ve 
diğer keşideleri 5 inciye ka
dar 1,5 liradır ve altıncı 2 
lira. Bu tertibin ikramiyeleri 
dijer tertiplerden daha mü· 
kemme~ ve bilyük olmakla 
beraber ayrıca 10 ar bin 
lira ve 200 bin liradan ma
ada diğer bir 200 bin lira 
mükafat ilave edilmiştir. 

Saadet Kişesi her kesçe 
malfım olmak üzere birçok 
müşterilerini zengin etmiştir. 
Biletlerinizi bu uğurlu kişe· 
den almanızı tavsiye ederiz. 

VIVITZ 
Dünyanın her tarafında 

pek büyük bir rağbet kaza
nan VIVITZ podrasını lzmi
rin sayan bayanlarına tanıt
mak maksadile Piver fabri
kası on beş gün devam 
etmek üzere büyük bir 
tenzilat yapmıştır. 

Bu ucuzlukta Piver fab
rikasının İzmir acentesi 
Şemsi Hakikat ucuzluk ser
fiıinde yapılmakta olup 
yalnız on beş gün 55 kuruş
tan satılacağmdan bu milhim 
tenzilittan istifade ve acele 
ediniz. 

(llaflua Seıl , 

Para düşmesi meselesi ve tüccarlarımız ı KAZA 
--------~~~-.. ~~~~~~~~-

lktisad Vekileti tüccarları- M~rm--;;;da bir 
mıza bir tebliide bulundu gemi karaya 
Ankara 14 (A.A) - lkti· de doğrudan doğruya Anka· 

sad v~klleti Tzrkofis şube- rada Iktisad vekaletine mez- OfUrdU 
)erine aşağıdaki tepliği gön· kür mukavelelerin kopyesinin =• ..., ·• • .. 
dermiştir: gönderilmesi lazımdır. Yunan gemisi çok 

1 - Düşük paralarla ya· 2 - Bu tarihten sonra yüklü idi 
Pılmış ve henüz sevkedilme· gönderilecek mJJkaveleler 1 b 1 Ö 

lktısad Vekaletince yapıla· stan n 14 ( zel) - Yu-
miş mallara aid satış muka- cak tetkike esas teşkil etmi , nan bandıralı Panagis vapu-
velelerinin tetkik edilmesi yecektir. ru lkrail limanından Mançis· 
için işbu :ihbar tarihinden 3 _ Mukavelelerin asdla- tere 7500 ton hububat ha-
itibaren beş gün zarfında riyle kopyaları karşılaştml· mulesıyle giderken evvelki 
Türkofis şubelerine asıllarile dıktan sonra asılları tüccar- akşam Marmarada Zencirkı-
beraber ko pyalarının Türko- lara iade edilecek kopyaları ran mevkiinde karaya otur-
fis şubesi bulunmıyan yerler· vekalete gönderilecektir. muştur. 

Kaza yerine Türk g emi 

IneiJiz komünistlerinin talebi 
Londra 14 - Komünist partisi İngiliz faşist fırkasının 

lağvedilmesini, faşist kışlalarının dağılmasını istemiştir. 

İtalya İııgiltere ile boy ölçüş· 
mek için teueden tırnaia 

kadar silahlanıyor 
Londra 14 (Havas Ajansı diyor ki: ) 
İtalya bütün silahlanma faaliyetini Akdeniz üzerine teksif 

ediyor. Bu sabadaki hava ve deniz kuvvetlerini artırıyor. 

ltalya bilhassa Habeşistanı elinde tutabilmek için silahlanı
yor. Daha doğrusu ltalya İngilterenin hazırlığına mukabele 
için silahlanıyor 

Şimdilik ltalyanın tezgahlarında 35 bin tonluk iki zırhlı 
yapılmaktadır. Ve faaliyet halinde bulunan 25 şer bin ton· 
luk dört zırhlısından yalnız ikisi asrileştirilmiştir. 

Mareşal Kazım öldü 
İstanbul 14 - Osmanlı ordusunun en eski kumandanla

rından mütekait Mareşal Mehmed Kizım'ın cenazesi~bugün 
merasimle kaldırıldı. Mareşal Kazım Plevne muharebesinde 
Gazi Osman ( paşa ) ile birlikde bulunmuştu. 

Donanmamız Maltaya gidiyor 
Istanbul 14 - Pek yakında Maltayı ziyret edecek olan 

filomuzun Yavuz zırhlısiyle dört torpido ve üç denizaltı 
gemisinden mürekkeb olması takarrür etmiştir. 

• 
Köse lvanofun istifası 

bekleniyor 
Sofya 14 (A.A) - Siyasi mehafil Başvekil Köse lvanofun 

Cenevreden dün avdet etmiş olduğundan kabinenin yakinda 
istifasını verebile(:eği tahmininde bulunmaktadırlar. 

Almanva müstemleke istiyor 
Berlin 14 - Havas Ajansmdan: Almanyada çak geniş 

mikyasta bir müstemleke propagandası başlamıştır. 

Zinadan altışar aya 
oldular 

mahkôm 

Ista"nbul 14 (Özel) - Nurosmaniyede Şeref sokağında 
oturan Mustafa ile ayni sokaktan evli ve iki çocuklu •Mü
nevver evvellki gün T opkapı sarayının sahil cihetinde gide
rek münasebetsiz bir vaziyette görülmüş ve saray bekçileri 
tarafından yakalanarak meşhud cürümle adliyeye verilmiş
lerdir. Derhal mahkemeleri yapılarak her iki: suçlu .ı un cü
rümleri sabit olduğu gibi tevilen ikrar ettiklerinden altışar 
aya mahkum edilerek hapishaneye gönderilmişlerdir. 
•• 
Uç çocuklıı bir ana kavboldu 

Istanbul 14 (Özel) - Bir hafta evvel kaybolan Karagiim· 
rükte börekçi Hiiseyinin karısı 35 yaşlarında Ayşe elan bu
bulunmamıştır. Zabıta Ayşenin kaybolmasını esrah balmak-

- tadır. 

Hariciye vekilimiz Istanbula 
hareket etti · 

Belgrad 15 ( Radyo ) - Dün şehrimize gelen Türkiye 
Cumuriyeti Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras sabah ekspi
resile Sofya tarikile IstanbuJa hareket etmiştir. İstasyonda 
erkanı hükumet ecnebi sefirler tarafından teşyi edilmiştir. 

kurtarma anunim şirketinin 
Çanakkalede bekliyen Alem· 
dar kurtarma vapuru yetiş
:niştir. Kurtarma işi çok mü· 
him olduğu için şirket kur 
tarma ışıne yardım için 
ikinci bir gemi daha koya
caktır. 

Altınlar 
Fransız bankasına 

satılacak 
Paris 14 (A.A) - Maliye 

nezareti çıbuk ve meskükit 
halinde eJlerinde altın bulu· 
nan eşhası bunları Fransa 
bankasına satabileceklerini 
bildirmektedir. Fransa ban
kası 1 teşrinisaniye kadar 
satılmıyarak kalan altınların 
kaffesi hakkında 15 teşrini· 
saniye kadar hazineye bir 
beyanname verilmek ve 
Frank kıymetinin indrrilmesi 
yüzünden altın fiatinde ha 
sıl olan kıymet f azlalığma 
müsavi bir resim tediye edil
mek icabeder. 

.ispanyada asi
ler ilerliyorlar 

Barselon - Havas Ajan
sının muhabiri Cumuriyet· 
cilerin cephedeki hatlarını 
ziyaret etmiştir. Muhabirt 
asilerin Ternel şehrini işgal 
ettiğini bildirmektedir. Asi· 
ler gittikce ilerlemektedirler. 
İki günde ıO kilometre iler
lemişlerdir. 

Tevfik Rüştü 
Belgrad'da 

Belgrad 14 (Radyo) -
Cenevreden dönen Türkiye 
Cumhuriyeti Hariciye Vekili 
Tevfik Rü~tü bugün sabah
leyin saat 7,30 da Belgrata 
geimiş ve istasyonda mera
simle karşılanmıştır. 

CÜRMÜ MEŞHUD 

Bir talebe ho
casını mahke

meye verdi 
IstanbuJ 14 - Bir hususi 

mektepte, hocası tarahndan 
dövülen bir çocuk zabıtaya 
müracaat etmiş ve mualli
mini cürmümeşhutla mahke· 
meye vermiştir. Muhakeme 
neticesinde muallim beraat 
etmiştir. 

15 Birinci ~ \>] 

BiR CANAVARIN AKl!!'fl 
11 yaşındaki kız çocuğull11 

ırzına geçtikten sonra 
boiarak öldürdü 

Cani deli rolü oynadı fakat ölüırı 
cezasından kurtulmadı ""dı~' 

Franşanın Cboment kasa- dört gün sandıkta 51 ~ ~6· 
ba!Jında oturan Gabriyel tan sonra parçaJıyar•llll~tıf· 
Socley isminde bir mimar, peklere verdiği anlatı ıJI ~· 
ilk mekteb talebesinden 9 Suçlunun evinde buluD ri el'. 
yaşlarında Niko Marskot valh yavruya ali~ eU~e dt6 
isminde bir ktzcığızı odasına niye gösteriJPlışse 
götürerek zorla kızlığı boz- rolü yapmıştır. . ,..ı 

ld 'kl . muş ve ö örmüştür. Heyet hakime ı ,.,•f' 
Bu cinayetin acıklı muha- müzakereden sonr• c ptırıf 

k . h f b' . . ..... a çar el' emesı geçen a ta ıtmıştır. rın o um cezasın 1 ' 

Cinayet mahkemesinde dinle· masını ittifakla kara 
nen şahitler ve bilhassa apart- mişlerdir. buııııı~ 
man kapıcısının verdiği ifa- Salonda hazır .. tıııııı0 

d l .. . bil' . _. 
e er üzerine karanlık kalan yüzlerce samnnın i ı• 

• • esi' ~ 
noktaJa.ı kamiJen aydınlamış- dan muhafaza ıçuı da Jll' ~ 
tar. Gabrielin kızı zorla boz· darma kordonu altıP ,,ısr• t 
duğu ve bilahare çocuğun keme salonunJJo çık'aştii'' meydana çıkmaması iç;n kra· ı hapishane)e götürül~ni ,-r • 
vatile kızcağazın boğazını Canavar son güolerl ~ 
sıkarak boğduğu ve cesedi~ makla meşğuldur. dB 'e 
Cim Landos Isoanva t • .. 1e Ali Babayı yendi.. SOD vazı-. / 
İstanbul, 14 - Amerika'- 1 · cide ~ ttı 

da cihan şambiyonluğu için - Baştarafı ın ~inetl ~ 
Ali baba ile karşılaşan Cim etmemektedirler. . iştir' l 
Landos, Ermeni'yi yenmiş ve Cemiyeti asamblesıne b•~-" l~İt 
cihan şampiyonlug" u unvanını eden ispanya dıf ., 11~ k rıbg• ·~oı ~ 
muhafaza eylemiştir. del Vayo bu ay 1 

• tİ· Şı t' . titı 

Zaharof O•• tdu•• rı dikkati celbeftııı~:t de"ıee· 1 liııc 

lstanbuJ, 14 - Meşhur si· 
Jab tüccar1 milyarder Muğla'
h Rum Zaharof'un öldüğü 
haber veriliyor. -· Yeni müddei 

• 
umumı mua-

• 1 • vnn erı 

Sovyet Rusya, 8.ş1 t ııtl)i , bit 
ler bitara.fbğa rıaYe .,disiıı.1ı 'ı~~~I 
dikleri takdirde kei111ı b' 1 ı\ ' ~t 
de bağlı kalmıyaca 5of1e 01 
dirmiş bulunuyor. d'di ııet \ ıı,, 

t b l ~I· 
Rusyanın bu e 1o~ıt 1, ~ 
tarafta heyecan ufe'' ol~ ~t~ı 

d·ıec .. e· ~ • 
Ve eğer tatbik e 1 

'/" ~ et ~~1 
ao "' ~· ~~ sa bunun artık lsP do~11 ~ i 1 

kômetine bir yardııPl ,ııl' ~t, 
diiof 8 ,e· 1 \ ı 

mıyacağı, fakat ldOfe , ~ıc 
Meşhud cürümler kanunu- hunun da tehlikeye lt'~ ~ 

nun tatbiki münasibetile Kır- ği aşikardır. _ ~ \~ ~ 
kağaç, Kemalpaşa, Soma - : • ..-- t f% 

:~d!:;;.~:mu':.~:;;::.;~~ Manev~~!~ , ~; 
verilmişlerdir. -Baştarafı 1 ııı o~ ~ \ ~ 

Y .eni tayin edilen muavin- 1 'n bii1 ı.e,e \lq 
Hele güvercin erı ub•11 e' ~ ~ ~ 

ler meşhud suçlu işlerini ba- sür'at ve intizaınl~ p:ıtel~İ~'. ' ı'd ~ ~~t 
kacaklardır. ~y 1~ 

---'!la. işini temin etPlesı, beıerı b~ ~ 

L• lefon tesisat ~e ş~111111ıı , . 1 

ımandaki mükemmeliyet• or ",d•' \· t 
Kavlklar işler üzerinde ne .. 5terıJle ( 

lıştığmı kolayca go e 

- Baştarafı 1 incide tedir. . 0eş'e1f~ ~ P t k ı 1. ı 'kl dek• o• asapor a çı arı aca"" yo cu· Mehmetcı er 1'el' ce 
ların. kayıklarda zahmet sevinç fltrateP ~: eiıe~jt' 
rekmemeleri ırın liman T.. k.. barbı bı rı.ot et ,. ,. ur un • bıat"" 
idaresi hususi iki romoktör telakki ettiğinı te 11 
hazırlamıştır. Bu romorkör- kt d' so~ 11 me e ır. ~O" 
lerle ecnebi vapurundaki Bunu gördükt~:o 

1 
~ 

yolcular cüz'ı bir ücretle insan, _" Atatürk dileıı>.e d' 
Pasaporta emniyetle çıkarı· ordusu mağJğb er re'1~~it 
lacaktır. Bu vaziyet üzerine vecizesinin ne kads ib•"-
ışsız kalan 93 kayıkcıya olduğunu biitün ye ot• 
liman idaresi tazminat olmak kere daha bayk~ 
üzere iki bin lira verilmesini 00 

kabul etmiştir. 8 sıı 
İki bin lira. tazminat bir, . or ' ~ 

iki gün sonra kayıkçılara haberJet•f~,tıi' 
dağıtılacaktır. Ayrıca lktısad 'J 

vekaletinin gönderdiği bir Çuval Cinsi /1i,6~~ 
emirde işsiz kalan bu kayık· 9278 Üziim 7 2:1· ııS1~"J". ' 50•) çılardan memleketine gitmek 534 incir 31, ıs~s,6ı isteyenlerden vapur idareleri 5401 Zey. yağ 5,6ıJ'tn 
tarcıfından gidecekleri yere 799 Buğday 'J, 5,4,~ ~ 
kadar aile ve eşyalarından 600 Arpa 4,Z 11-1 ~~~ 

- t l b'Jd' 32 KuPldarı ,6.46 ı. l yarım ucre a ınmasını ı ır- " . ~ 

miştir. Kayıkçılardan yirmi 21 Fasulya tıifo , ~I ~ 
ikis Trabzona gideceklerdir. 1842 Pauıuk 'ij ~~\ 

Her av birçok vatandasları hü 
yük bir servete kavuşduran 

~ I ,ııı• "' ~~ 
(s d ~ k• d • • • k b•tet e ş•"" ~~ı aa et ışes~ en yenı tertıp pıyan o 1 r•"ol tt91 
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