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~l:OPOLD 
~~ilin Franıa ile itti
~ ;rrıaıı •e bitaraf 
~ ~-a.ızJan çok kız· 
~~ aalar da vaziyeti 
~ talcib ediyorlar. 
~ t Zeytung adındaki 
~ •teteıi Franıanın 
l. ~~ lıerindeki tesirin
,~~ derek d yor ki: 
\.~ "11 ınesele, Belçika
S"' lteı kaldığı o f esad 
~ 'c..11a' ntıfuzlardan ken
~' rıp kurtaramıyaca· 

•tidir 
~ . 

\...~ ı:'in .. İngiliz hududu 
~~ d" •6ıü henüz geri 

'tildir. F ran••ıl~np 

BALDVIN 
ıimaldeki komşularmı kendi 
nilfuzları altında ahkoymak 
ıçın sarfettikleri gayretler 
her vesile ile tebarüz etmek
tedir. Bundan dolayıdlf ki, 
Prükıeldeki kabine toplan· 
bıı Franıada bu kıdar bü
yük akisler uyand1rmıştır. 

Belçikadaki yeni inkitaf 
çığırı karıııından Parisi 
çoktanberi tasa bürümüştü 
"Tan" gazetesi deha düo 
ııeırettiği bir makale ile 
Belçikayı teyakkuza davet 
etmek istiyor gibi idi. "Tan" 
Belçika ve Fransız yedek 
ıubaylarının Pariıteki bir 
toplanh.. ..Oaaıeb•tile Bel-

• 

BELÇIKAL• GENERAL 
çika bilyUk elçisinin verdiği 
bir nutku ileri ıtır6yordu. 

Biiyük elçi bu nutkunda: 
" ... Belçika biç bir zaman 

kendini, Fransaya~karıı aı· 
keri hareket sahaıı yaptır-

mıyacaktır." diyordu. Belki 
bir büyük elçinin bu ı&zle
rioi bir" krahn ı6zleriyle kar· 
şılaştırmağa biç te lllzum 
yoktu •. iÇtlnkü bu ıiyaıi de
ği ·ikliğin manası, memleketi 
her hangi bir suretle barba 
ıür6klemekten kurtarmaktı. 

Belki büytik elçinin s6z
- Sonu 4 lacOde -

Sahib, Nqriyat Amiri n 
Batmubarriri 

CSi 
SIRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Birlad 
Beyler Sokağında 

(Hallma Sem) Matbaa...da 
Buılmıtbr 

Geçmiyen yazı ıeri •erllmeı 
SESiDiR 

varmış! 

ğiştirenlere hayret 
ediyor uz .. 

Antakya ve lskenderun kar· 
deılerimizin endişeli ve ıztı
raplı günleri devam etmek · 
tedir. Bu husustaki konuıma
ların yakında Ankarada baı
lıyacağı ümit edilme~tedir. 

Suriyedeki Fransız zabiti 
Sancaktaki nüfusu 300 bin 
değil 210 bin olduğu, bura
daki Tiirklerin yek6nu da 
78 bin olduğunu ı6ylemittir. 

Halkın Sesi: Reımi bir 
ağızın bu kadar mubaliğal 
yaptığını 200 bini geçen 
Türk niifusunu 78 bin raka
mına ıığdırmaıına hayret 
etmemek elden gelmiyor! 

lıtanbul 23 (Huıuıi) -
Sancak avukatları dün lı
kenderunda bi( toplantı yap
mışlar ve;teşrinisanide baı· 
lıyacak olan Suriye meb'uaan 
intibababna iıtirak etmeme
i• karar vermiflerclir. 

... ,~~--~------------

~-------------0000---------------
Zorla bahalılandımıılar 

w=- elvilimeıcid de Karakapıda bir bakkal karHa-.. 
IC:..I ıu mektubu aldık : 

" Bundan üç ay evvel lzmir piyaaaıında gazın 20 Btrell 
310 kuruıtu. Şimdi 20 Jitreıi 370 kuruta sablıyor. Sebebllll 
sordum. Öirendi;ime glSre .bu fiati ıun 'i surette ,abelt• 
mişler. Biz o vakit 17 kuruıa gaz satıyorduk .. Şimdi ile 20 
kuruşa satıyoruz. Ve her vatandaı litre baıına 3 kant 
fazla para veriyor. Bu gtlnahtır, yazıkbr. Belediyemilia .. 
buıuıta kontrölllnll artırmaıını dilerim. " 

Hükumetimizin bayatı ucuzlatmak için giriftiii · 
miicadele devam ederken zorla fiat~y6kıeltmtılİllia 
bir türlti anlayamadık.. Hükümet bilha11a balkın • ........ 
ihtiyacı olan gaz ve şekerde geçenlerde ucuzluk J8F••lb· 
Yeni tetkikattan ıonra tekrar ucuzlatacajını ela Aalrua 
telgrafları bildiriyor. HnkOmetimizia llzerlnde bu bclar 
ehemmiyetle durduğu hir meıelede ibtikir yapdm .... 
meydan verilmemelidir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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·s t ld ğ adını ya Dünyanın boa ın a l l kan adam şanına buhranı 
~ IDiil _ • Boşanma meselesini tetkik 

Dilber lspanyol kızının acıklı muthış macerası edenler bu gün de bu me-

- 3 - ıele ile uğraşıyorlar. Büyük 1 

Af~e atılan Çingane kızının son sözleri 
Hanika namında genç bir 

kız gözümün önünde diri diri 
yakılmıştı. Şimdi de otomo· 
bil motörünün bozulduğun· 
dan beni mes'ul tutnn ~ar 
arkadaılarile beraber büyük 
bir ateş yaktılar ve ateş bo· 
yum kadar yül<selince yanı· 
ma gelerek bana atlam mı 
emrettiler. 

Ben bağırıp çağırmağa 
baıladım. Fakat Sezarla be· 
raber güçlü kuvvetli bir 
adamın kullarımı yakalıyarak 
beni ateıe doğru sürükle
mekte olduitJnu görünce bir 
tedbir düşündüm: 

- Ben meş'um bir kız 
değil, zavallı, talisiz bir ka· 
dınım. Beddua edersem şimdi 
hepiniz de mahvolursunuz. 

Fakat koc-am bundan mü-
teessir olmadı: 

- Haydi, ateşe bakalım, 
ded. Bir senedir senin elin--· 
den çektiğim kalmadı. Şimdi 
de otomobilimi kırdın, beni 
ovalarda bıraktın. Ya vücu
dundaki bu fenalığı, yahud 
da fena vücudunu yok ede
cejim 1 

Bu müthiş anda aramızda 
ıöyle bir muhavere geçti : 

Ben - Bu kocaman ateş
ten nıııl atlıyabilirim? 

O - Bu beni alikar et-
n) 

mez. 
Ben - Peki beni cayır 

cayır rq yakmak istiyorsun ? 
O - ikide bir de sen 

beni böyle uğursuzluk ile 
yakacağına ben seni birkere 
yakayım da hem ben ve 
hem arkadaılarım senin elin
den lturtulalim .. 

Herıf beni zenginlere peş
keş çckmeğe çalışan ve söz
de kocam olan o:alçak heri: 
beni omuzlarımdan yakalıya
rak ateşin yanına soktu ve 
tekrar bağırdı: 

-=. Ya atla vey'!hud seni• 
elimi~ ateşe atacağım. 

Ve bu tehdidleri yaparken 
iki elinin pis tırnaklarına 
omuzlarımın etlerine ıoktu 
ve. 

Can acısı ile kendimi ate
ıin üstünden atmak istedim, 
fakat kocaman ateşin öbür 
kenarına yakın olarak düş
müşüm. 

deki yara çehremi fena hal
de bozduğu için kocam bana: 

- Artık senden hayır 
kalmadı. Bu ıuratla ne ıenio 
yüzüne bakmak ve ne de 
sana fal baktırmak istiyecek 
zengin bulabilirız, diyerek 
beni başından atmai< niyetin
de olduiunu anlattı. 

Onun için bu derbeder ve 
serseri hayatla Nevyorka gel
diğimiz zaman bir kolayını 
bulub elinden kurtuldum. Ve 
bir otelde bulaşık yıkamak 
vazifesine girdim ... 

işte Amerika gazetelt rinin 
(kocası tarafından cayır cay11 
yakılan kadın!) başlığı altın· 
da yazdıkları yazıların kah· 
ramanı bu zavallı Çingine 
kızıdır. 

Çingine kızı ateşe düş-
müş fa1'at yalnız çehresinin 
ve bacaklarının yanması ile 
hayatını kurtarabilmişti. 

SON ---w-oo---
Yunanh ile evlenen 

Irak Prensesi 

Bir film için 
kendisine 30 

bin dolar tek
lif ettiler 

· Hatırlarda olsa gerek, bir 
Irak Prenseıi Atinada otel 
kapıcılığı yapan (Anastas 
Haralumbi) ile sevişmiş ve 
ailesinin muhalefetine rağ
men onunla evlenmişti ... 

Şimdi büyük bir Ameri
kan film kumpanyası bir 

tek film çevirmek üzere Pren
sese 30 bin dolar teklif ey
lemiştir. 

Kumpanyanın ve kocası 
Anastasın ısrarlarına rağmen 

Prenses kumpanyanın tek
lifini reddeylemiştir. 

Manda 2üreşi 
yüzünden 

• cınayet 

ıavaıtan sonra boşanma 
meselesi ün alıb gittiği gibi 
bugün de bunun önüne ge· 
çilememektedir. Boşanma 

rekorunu da Amerika kır· 
mıştır. Avrupada birinciliği 
lngiltere almış bundan sonra 
Almanya, ispanya ve Avus
turya gelmektedir. Gerçi 
son zamanlarda boşanma 

işlerinde bir parça durğunluk 
görülmekte ise de buna mu
kabi. çok karı alanların sayı-
sı çoğalmaktadır. 

Avrupada lngiltere ta-
addüdü zevcata en çok ko
yulan bir memleket olarak 
tanınmıştır. Fransada evlen
meden ziyade sevişme oyun· 
ları cari olduğundan taaddü
dü zevcat nispeten azdır. 
Fransızlar sık sık aşıklarile 
birleşir ve sık sık ayrılırlar. 

İngiliz gazetelerinin yaz
dıklarına göre, bu adet Av
rupada eskis!ne nispetle azal
maktadır. 1914 de Londrada 
birkaç karı birden :aldıkları 
için mahkum olanların sayısı 
500 idi. Harbden sonra bu 
sayı 230 adedine kadar in· 
miştir. 

İngiliz kralını 
Niçin pahalıya sigorta 

etmişler 
Kral Edvardın h., yatı da 

herkes gibi sigortalıdır. Kra· 
lın hayatını Lüid şirketi si
gortalamıştır. Kralın verdiği 

prim yüzde ikidir. Yüzde ikı 
prim iee 52 yaşındaki in

' sanların verdikleri primdir, 
Sigorta tirketinin henüz 42 
sinde olan krala bu tarifeyi 
tatbik etmesinin ve kendi
sinden fazla para almasının 
sebebi şudur: 

Kral tayyare meraklısıdır. 
Ve kazaya uğraması ihtima
li fazladır. ---oo---
İ n gil iz erkekleri per-

mena ta düman 
Deyli Ekspres 

erkek okuyucuları 
açtığı bir ankette 
SOrlDuştur: 

gazetesi 
arasında 

şu suali 

- En güzel kadın tipi 
hangi milletlerdedir? 

100.000 kişi ankete cevap 
vermiştir. Bunların ekserisi, 
lngiliz kadınını tercih etmiş
lerdir. Bunk sebep olarak 
da İngiliz kadınının saçlarını 
P.ermenant yapmaması ve 
ayaklarına kısa topuklu is
karpinler giymiş olmaları 

Taks•tıe alınan milli emla
kın istimlak muameleleri 

Taksitle satılan mil}j em
lak, ihale ve ferağ-dan öncf'\ 
istimlak edildiği takdirde 
yapılacak muamele hakkında 
2490 numaralı kanunda mev
cud hükümlerin tatbikinde 
vı.:kua g.elen tereddüdleri 
gidermek için maliye veki· 
leti defterdarlıklara bir izah
name göndermiştir. 

Artırma ve eksiltme kanu
nunun.. neşrinden önce ıa-

' tılmış olup kanunun meriye~ 
tiaden sonra istimlak edil· 

mit ve hazine tarafından sa
tıldığı zamandan istimlak ta· 
ribine kadar gayri menkulün 

vaziyetinde hiç bir tahavvül 
vaki olmamış milli ve met· 
rük emlak hakkında kanu-

timlak edilen o mal ile ala
kası kesilecektir. Ancak böy
le ferağı yapılmamış olduğu 
halde satın alan kimsenin 
intifa ve işgali altında bulu· 
nan emlAkın ecri misil ta• 
hakkuk ettirilerek ·muvakkat 

teminat akçasıodan mahsu· 
bu yapılarak üst tarafı is
tihkak sahibine verilecektir. 
Ecri misil teminat akçasın
dan fazla olursa ayrıca ta· 
kibat yapılacaktır. 

24 Birinci Teşri'!--

DUNYADA 
NELER R7 OLUYO _.-

Hizn1etçi mekte~ide 
ngiltere ' ote!lerıİı•· 
garsonların çogu . e•İ 

dındır. Folkston beled•Y ,A 
T de•· kendi mıntakası dahı 111 d• 

otel hizmetçilerinin bafta·oi 
üç gün mektebe gitmeler• 

mecbur tutuyor. t•k 
Bu mektepte kızlara y• t· 

yapmak sofrada hizmet er· 
. p ,e 

mek, zıl çalınca ceva ii 
ynı , 

mek, çarşaf, yorgan 6ğ. yastık tamiri gibi şeyler 
retilecektir. ol· 

Bu mektepten mezun ıl· 
mıyanlar otellerde çalıştır 
mıyacakhr 

Rekor e· 
nun 26 ıncı maddeıiDin son kuma ve yürünıe1;,h bendinin birinci fıkrası tat· nazarı itibare alınarak taraf- korunu Avustura 

ihale edilip heuüz ferağı 
yapılmadan ve yahud ferağı 
yapıldıktan bir veya bir kaç 
taksit vermiş olanların gayri 
menkullerinin istimlaki tak
dirinde istimlak bedeli kıy
mete esas tutularak \'erilmiş 
taksitlerle intifa mikdarları 

bik edilecektir. lar hesablaştırılacaktır. bir mh.yoner kırdı. rk aııı· 
Bu kanunun meriyetinden Gayri menkul satıldıktan Bu zat yetmiş sen~ ~ • te~ 

sonra satılmış olan milli ve sonra gayri menkul istimlak rü müddetince lncıh . bİll 
metruk maJlardan ferağı ya- edilinceye kadar her hangi kelime atlamadan - yed• 
pılmamış ve taksit alınmamış bir tebeddül ve tagayyura yüz elli kere okumuş. d d• 
olanların muvakkat teminatı uğrarsa umumi hükümler Yetmiş sene zarfın 8 bİP 
geri verilerek o adamın is- tatbik ediler.ekt•r. yaya olarak yetmiş beŞ 

oooooooooooooooococoo ·00000000000000000000000000 mil yol yürümüş. Y b•• 
Sevda yüzün- Esrar Bu misyonelİn adı o 

kim Surberdir. 

den cinayet deposu mu? Batıda kış ·ddetli 
Yıldızeli - Batmantaş kö- Bursa, (Özel) - Mudan· ı~ u sene kış şı 09u•· 

yünde bir cinayet olmuş, yanın Cüyünklü köyllnde L:J olacakmış. Bu b edi· 
Riza isminde bir delikanlı karısı Rukiyenin evinde son taki kehanetler deva~ 61J 
iki kardeş tarafmdan taban· günlerde meçhul bazı adam· yor. Kimisi diyor kı: inİO 
ca ile öldürülmüştür. lar girip çıkması nazarı dik seneki kış 150d7 1.se:~:"" Batma'ntaş köyünün katibi dati celbetmiş ve zabıtanın kışı kadar şid et ı doıs· 
Bilalin Zaho isminde bir kız usulü dairesinde yaptığı ta- 1507 de Marsilya limaoı beo* 
kardeşi, Mehmed isminde de harriyatta bodrum katında muş, havalisi Sibiry•Y• 
bir erkek kardeşi vardır ve 39 çuval esrar ve ipekten zemiştir. . 

165
9 91• 

bu aile Çer kestir. Bilal kız mamul esrar elekleri bulun- Kimi de diyor kı, .. . O 
kardeşi Zahoyu kendi arka· muştur. Esrar kaçakçıları nesi kışını görecegıı· ştlJ• 
daşlaı ından birine nişanla· hakkında takibat başlamıştır. sene de Ron nehri donnıu 
mıştır. tır. fk( ·k~rd~ş hl;g· ün bi~lik"" İki katlı treO d, 

Halbuki Zaho Riza ismin- H bur& 
de bir gençle sevişiyormuş, olub Rizanın yolunu bekle· ı lmanyada, aoı rd bll* 

• 1 d" B d R" ' Lu""bek - Trasenou 1·c· ag" abeyisi tarafından başka mış er ır. u sıra a ıza o 'f 

M h d ttlnda ı'ki katlı bir tre birisine nişanlandığını haber yoldan geçmiş, e me de 
alanca canı sıkılmış ve kendi tabancasına sarılıp Rizaya !emeğe başladı . . bı11 
rızasile Rizaya kaçmıştır. Bu ateş · etmiş ve onu öldürmüş- Bu iki katlı tr~~:aıetre· 
hadiseye Bilal kadar Zaho- tür. Meh111ed ve Bilal yaka- saatte vasati 120 1 

• Iİfot· 
nun 15 yaşındaki kardeşi lanmışlardır. Haklarında taki- dir. Elektrik motorile 

1~iyetli 
Mi!hmedin de canı sıkılmış- bat yapılmaktadır. İlk tecrübeler muvaffa 

~ı;e~!;•ııı;ıııı;ıı1;11 e> ıı;ııs;ıııı.;ıı~ıı;·u~ıııı..,ıı;ııı;ıı~ı~qıı;q ıı~~r.~ olmuştur. . .. 
1 

f 
~ ·~ııll .. lıı;;dıilıiOdllıi;;iıl.. lııiiiıl'lıiG~lııMilllııi'lıll·~lııllıılıı.ulıllıkd'•ıuılflıWlı;tı.~~aıMil!J:.:~ -

~!j inhisar şarapları ucuzladı ~ Olur şey ~~%11c;,de! 
936 d b ~~ merikada ı 1 "ki ~er 

[t] idaremizin şarapları ı Teşrinisani an iti a en 11ıı.fA ıfü.I yaşıyor. Bu ı AYtl 
[t] ucuzlendmlmıştır. Sele, Demisek, kırmızı şaraplarımızın ~J deş, büyük bir odada .. • 
[•] (7~). santimetrelik şişesi ~45) kurnştur .. Boş . ~işe iade c!~ yaşıyorlar... 

011 
be' 

~tl edıhrse (10) kuruş depozıto parası gerı verıhr. ı• Evet, odanın orta!U 0ıı' 
• Aynı şarapların (3,40) Jitrelikleri de (125) kuruşa :.: b. · · izroişlerı de 

~ yaz ır çızgı ç .. b" i 0 e 
+] satılacaktır. [4 dan sonra da ne ... ır ' ıııiV 
t] Bunun da boş şişesi iade olunursa (25) kuruş depo- ll'I öteki bu çizgiden-~eçfat; b6' 

(t] zito parası geri verilecektir. [•l Biri çizginin sagıo . b6' 

~~ Her şarap satıcısı dükkanında mevcut bulunan yu- tl lükte, öteki solundal<• 1 .ı•r' ti [tl • atıJJ ' 'f r,~ karıda cinsleri ve şişe hacımları yazılı şaraplara ait ftl lükte, oturmuşlar, Y •pjO J 

[!1 birer beyanname doldurup 1 teşrinisani 936 dan evvel ro çalışmışlar, birbirleri ıar"fe··· 
[•] ikinci kordondaki inhisarlar başmüdürlüğü dairesine [t] lerile meşgul olmamış . 
[t] vermeleri ve gereken muamelesini yaptırmaları ilin [t) Konuşmamışlar. seoe ~ 
[t] olunur. ... [t) Böyle tam altmış 1 

Atıldığım zaman yüzümün, 
bacaklarımın ve sol kolumun 
feaa halde yandığıoı anla- • 
dım. Yanık yaraları '.,bir ay i 
sonra iyi oldu. Fakat yüzüm-= 

Yıldızeli - Kümbet kö
yünden Hüseyin kahya oğlu 
Ahmed'in mandaları başka
ıınıo mandaları ile güreşir· 
ken manda sahibleri arasm
da kavğa çıkmış, bu kavğa 
sonunda da diğer mandaların 
sahibi lbrahiru oğlu Mustafa 
kama ile öldürülmüştür. Ci 
nayetin failleri yakalanmıştır. "':!ll~ıı;ıtıı;-~~11,;'~~ıı;ıı-:,ıı~~f C. ~~ıı;r.~~ıı;•uı;r.ıı.;.ıııı;ııı~'!:l~ raber ayrı yaşaroışlar .. ·· • ~ ~ UıiilllıiUııl lııMit h .. lıdllıiiiıl..-.. • lıidfıbdıl ..... llııiiiiıf lıw. ~llıUialıillıS lıiİİİf lıMt lı.ıtiıdlııldı!lıbdd~ lıftdıl.-.ı lıb4ıl ... __ ..:.:::.======:.:...==.:::.:.::..._..;_ _ __;. _______________ -:-- ·1<•''" 

)erdi. Ve, bay ***, Berlin'de 1 A iman kadını peşine takılır- konfora maliktir. Müteahhüdler, fabr• ~I' 

gösterilmektedir. 

Enver paşa-1 

nın casusu 
-8- YAZAN: ** 

Bu yeni misafir her halde bir prens olacak 
sevketti; keodisı de lüks bir binbir gece saraylarından 
vag nla Berline hareket etti. bili farksızdır ..• bu ne 

Berlindeki otel, çok zaman· servet ? Bu ne haşmet ? 
dan beri bukadar fazla Demekten kendilerini ala· 
tuvalet eşyasına malik bir madılar ! 
prensin ziyaretini kabul et- •u, lstanbuldan bir düzi-
memi~ti. Otel müdUrleri ne kadar da nişan istemişti. 
etyanın çokluiu karşısında : Bunlar da nasıl olsa, bet, on 

- Osmanlı sarayları da, güne kadar Berline ıelecek-

·deJJ a19• bu elbiseler, bu nişanlar ile dı. Alman kadınları da prens· Umumi harb, orta ve kü- rın en hoşuna gı dır· v 1, 
Alman dSilzadelerinin palya· lere çok düşkündürler!. çük şehirlerdeki kalabalığı zamanı, harb zamanı 10.,ısb 
çoluğunu, kendisi de için, ***• Ber1inde Linden Strase çok azaltmış fakat büyük şe· nun için paytahtts :~ );•!~ 
için gül~rc. k, ''apacaktı. de Adlon oteline indi ve birlerde ve bilhassa paytaht· 1 len, cepheden u.ı 0JdıJzıı1,. 

*** 
***• daha Münih - Berlin 

treninde asilzadelik rollerine, 
Almanlar gıbi bir obur ka
dar yıy ıp içmek suretilelbaş· 
ladı ! 
Şı..nu da söylemek lizım

dır: Almanlar, bilhassa asil· 
zadeler çok obur insanlardır. 
Bir Alman kadar yimek için 
yaşayan insan yoktur. Malum 
ya, insanla~ ancak yaşamak 
için yerler. 

Eğer *** nın, nişanları Is· 
tanbuldan gelmiş olsaydı, da
ha yolda iken bir de güzel 
-fakat herhalde ıoj'uk- bir 

asilane (!) bir tavurla otelin larda müthiş bir kalabalık her Alm.ıoın zengın ıaı.ıısl~ 
9 

direktörüne! husule S?etirmişti. Bunun da na şüphe etmeınek ,.~ıo 
- Bo nyo!. Dedi. Ve bu sebeple de h·

1
t1er&,' 

sebebi aşi1'ardı, harb hase· k u tı' 
Direktör, bu yeni misafi oteli gibi yükse ~ ... dıO ı..a' 

bile payıtahtların faaliyetini .. 1 ~.. •ır rin çok yükıek bir mevki en ziyade guze 111rı , 
' çok artı . mıştı. BuJJ I• 

sahibi olduğu, gelen pek çok tesadüf edili..... d•1toP k 
eşyadan anlamıştı. Kendi AdLn oteli de bu müna- lıkçı tablası etrafın ele f0 

kendisine : sibetle dolu idi. Almanyamn nan kedilere benıetıJJ e' 
Bu yeni misafir her halde her tarafından iş erbabı Ber- doğru olur! )ine:İll~et 

bir prens olacak. Çünkü en line yığılmıştı. Bunlar arasın- *** in Adlon ote k bil t'i 
7engin bir borjuva çocuğun da benim gibi müşfik mem· si, Bcrlinde çabuC~u J;• , 
bukadar çok ve lüks efyası leketlerden gelmiş preoı1(!?) alındı Kim ' otdui ~be''k 

1 . d d 8 . . kle ııı• olmaz! Demiştir. er ve saıre e var ı. ütün surette bilınmen>f j ~oY ~I· 
Bu Adlon oteli dünyanın milletin bütün mevcudiyetini ber zengin prens er tele 

en büyük ve lüks otellerin· harbe hası ettiği bir sırada ile geçinen sınıf · 
0 

den birisidir. Büyük bir bir takım tufeylilere de gün dırdı. 
1 

,,r) 
saraydan da bilyilk ve asri doiar. ( Ark•' 



' 'j 

~ tQ tatlı sesi ve 
8E.Ni filminin 

~~: Yaratıcısı 
~ No GIGLI 
~~ Atıcar yıldızı 
•e De: NAGI 
'tı'~bretine Jiyık 

dun olan 

ı.h'1ARIA 
. '•erinde 

t PARAMUNT 
t cın)a resimler 

t~rem müşteri
~~tı dikkatine 

ı t 1~1 son modaya muvafık, 
,,,. ~ı ve şık yaptırmak ister 

,~t?•fl •ide lzmirJe Alipaşa cad 
~~ Qr karşı&ında ( 31 ) No. da 

r· -SRI) Elbise fabrikasına 
· • ••rtlar gayet ehven olup 
22 J~ Alber Baruh ) kumaşlarının en iyi ·inden 2 
~111

1'1 , 3 provalı 24 liradır. 
~t. s" çulakı bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 

·de ~Yın müşterilerimize bu fmıab kaçırmamalarını 
111

• SADIKZADE BiRADERLER ' .. ~~~ 

l~roskop gösterir ki 

1 

I. 
--~..-e.,AOA..ı A'f lU~ ık ...,........, -

Nll\ TA$ 1 

i'.i 

ı l ' 
·Lı r. ......... ~~ ......... 

0"7A0.4N ~Y!llL lll -,---Q() WOKTAl l 

~. ~lRRiN ~tUHAFAZASI ANCAK 
~~ (< PERFA PUNKTUELL » 

t-~llllarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
t 0~

1•~leri ve güneş gözlilkferi fzmir Kemeraltı 
~btlftı th altında Nafız Gözgördüren saat ve gözlük 

~~~~**~~**~*****~ ,. 
DOKTOR ~ 

l'i A. Kemal Tonay = 
akteriyolog ve bulaşık, salğıu ~ 

~ hastalıklar mütehassısı M t ~t iıtuyonu kartııındaki Dibek sokak baıın- H: 
'~. 1~~1 ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 
~t 6 ya kadar bastalannı kabul eder. )t 
,~ t eden hastalara yapdması Jiz:ımgeleo sair 4( 
~ ~ikroıkopik muayeneleri ile veremli basta- 1J 

"'ta •ına cevaz g6rülen Pnomotorakı muayene- & 
'~man yapdır. Telefon: 4115 
~~~~!~~~~~~~~ 

. :\,.. 1 -. 4'1.k.... 24 Birinci Tteıri11 

Milyonlara doğru pmlll ... 
;"fi YYARE sineması rE\~~PN Evet milyonlar 

sözü artık yalnız 
romanlarda ve ma
saUarda geçiyor. 
Fa~ak bu peri hi
kayelerinin içinde 
dolaşan milyonların 
bu zamandada bir 
hakikat olması 
mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 

bir vatandaşımıza 
(200000) lira ka· 
zanClırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
bak'kate kalbetmiş-
tir. 

Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) nu
marah büyük ikra-

1 Bu hafta ıevimli yıldız Franziıka Gaal'in diğer yliksek 1 Alman ıan'atkirları ile beraber yarattığı 

a Dokunma Kalbime 
~ iki saat kahkaha - İki saat ne•e = AYRICA: 
E Miki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
5ı dünya havadisleri 
m___;;.;.~~~; 
t't 29 teırinievvel Cumhuriyet bayramında 

1 Asri Zamanlar· 
a Şarlo Şaplin'in çevirdiği tamamen sözlü ve ıarkılı 
Z büyük filmi - TAYYARE SINEMASıNDA;J 
~ 
BBllEcta~~REl~tt 

TEazı mehmet zeki 
miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar kişesinden alınız. • 

Hariçten sipariş vukuunda biletler sür'at'e gönderilir ... 

Kemeraltında Hükümet karş .. sında numara 24 
Hiç hir verde şuhesi yoktur 

Keçeciler caddesi 134 No. bay HAYRİ AKDÖLEK BEŞ DAKİKADA 
Tanesi beş kuruş Doktor 

Saib Saffet Kaşıkçıoğlu 
Öğlen saat 12-14 ve ak

şam on yediden sonra her 
zaman hastalarını kabul eder. 

ikinci Beyler sokak fırıll 
ittisalinde No. 64 

1\ilc ınatİQeleri 

Dans ve 
varyete 

Bu hafta pazardan itibarea 
başlıyoruz. Zengi bir varyete 
mükemmel caz ve her türlil 
konforu havi ve neş'e yara
tan ve lzmirimizin yegane 
eğlence salonu olan Turko-
vaza bir kere ziyaret ediniz, 
bir daha oradan ayrılmaz-
11n1z. 

Diş hekiıni 

lsmail Hakkı Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeralbnda h6k6met 
Her gün saat 9-1 e kadar karşısında 34 numaradaki 

ve 3-9 kadar hastalarını Türk f otog"' raf hanesine 
kabul ve tedavi eder. 
Birinci Bevler sokak No. ı Müracaat ediniz. :~ten, süratten ve bu ucuzluktan çok 

memnun kalacaksınız... • 
Birinci Sınıf Mutahassıs Foto Süleyman ve Kadri 

Dr. Demir Ali aaaaaaaa6aaaaaa&M aAA•••*a··ar 
· KAMÇI O~LU 

Cilt ve Tenasül hasta
lıkları ve elektrik 

tedavisi 

1 DOKTOlR 1 
iM. Şevki Utur-1 

İzmir - Birinci beyler so• 41 BiRiNCi SINIF • 
kağa Elbamra Sineması ı -.. 
arkasında No.: 55 ! Dahili hastalıklar mütehassısı r. 

Telefon : 3479 e Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumUf. Huta· • 
~mm .. mm~ • lanm her sabah saat d\)kuza kadar ve 6jled• ... • 
~ Gu·· zin ! 4 birden itibaren ıeceleri dahi muayene •e ted••İ eder. • 
P1 ! • Muayenelianeai : Beyler sokağı bay Memduhun labo· • 
~Elbise boya ve temiz-~ • rahlvarı karıısında 36 numaralı muayenehanesinde. • 

• tt ]eme• evi ! 41 [ A~iter, karaciter, kan hastalıkları kansızlık, za .. • 
~ aH .• k 

1 
~ CI yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak b&brek baıtahklan. 

40 renk üzerine Kız mar· 
kalı "Arti,, kvmaş boyası 15 
kuruttur. 
Satış yeri: 9 EYLÜL 

Baharat deposu 
Telefon 3882 

Kurtuluş 
kişesi 

Tayyare piyango keıidele
rinin her defasında birçok 
mliıterilerini sevindirmit olan 
Kurtuluı kişeıi bu defaki 
tertipte de üçüncü keşidede 
yirmi bin liralık ikramiye ve 
son albncı keşidede elli bin 
liralık mlikifat ve birçok 
muhtelif ikramiyeleri müşte
rilerine dağıtmak suretiyle 
·sevindirmiştir. 

tt,..d. ~r1 nevı ~ltolsttu1m ar, pkar- ~ ............. 1 ...... ~••0000• ~. ısu er, pa o o ar, şap a• ~ Ç • • 
tt lar ipekli yünlü ruplar son ~ ıkmaz kokuları, tuhafıye evı 
~ derec itina ile buharla te- ~ M Ak - d- N. · Ç b k 
~ • 1 · b ··t-ı · ~ . agun uz ve ıyazı a u 
~ mız ~m~, . o~aoır, 0 u enır. ~ BALCILAR NUMARA - 145 
'1 lzmır ıkıncı 13eyler sokak ~ 
\i numeru 61. ~ Yüzünüzde çil var diye merak --etmeyin çil k11emlerimiz 
kt2~~.. Jll;;;:t:SJll;;;:t:S~ geldi. Meyuılan sevindirmeğe baıladı. Her türlü aevkülİai) 

Bulunmaz 
Fırsat 

ACELE KIRALıK 
Çaynlıbabçede Hililiabmer 

evleri karıısında intaatı bit
mek 'üzere bulunan EGE 
krathanesi ve üstünde 7 odası 
bulunan berber veva kasaba 
elverişli bir dükkan 80 metre 
Taraça 3 mutbak ve saire 
toptan olarak ayda 35 lira 
bedel ile acele kiralıktır. 
Bunları arzu edenlere ayrı 
ayrı da kiraya verilir. 

İstekliler ayni adrese mü-
racaat etsinler. D; 7 

satılık hane 
Damlacıkta Abbasağa so

kağında 10 numaralı hane 
azimet dolayısile acele sah· 
lıktır. 

Üç oda bir mutbak, kum
panya suya ve elektriği ha
vidir. isteyenler aynı eve 
müracaat etsinler. 

oktayacak kolonyalar da vardır. 

Izmir kahvecilerine .müjde 
Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler , iça. 

6zel olarak yapılan Bebe ve Batar marka Paket BiıkiYit
lerini tekrar~piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rajbe
tini kazanan Bebe ve Bapr marka Paket.,Bisk&vitleri ıtızel 
lzmirimizin en iyi biıkilvitleridir. Şekercilerden uayına. 

Yapım yeri : iki çeımelik caddesi aımah 
mescit cami karıııında 167 No,da 
Dervim!Bisküvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 
=--- -~===-== =-==:::ı~=-:-:~·--==* ==-.:.:::.........._.ıı:..~r ·~ 

HUSUSi 

Şifa Balık . Y aiı 
Şerbet gibidir. Gıda kudreti emsalinden çok ytıkıekbr. Ah~eD 

r ~mm• .. mmmmm~~ 

~~SEYIN KAYIN 

Taliinizi denemek ıçın 
Kurtuluş kişeıinden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz. 

Kiralık fırın 
Çayırlı bahçede yeni ma

hallede 23 numarah fırın 
acele kiralıktır. 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

'r t11ı ~arıf, temiz, ucuz mobil ye evi 
tk Ve yatak odalar1 fevkalAde kurulanmıt 

'1ıaııt . kerestelerden yapılır 
e)ıf ölçü ftzerine ıiparitier kabul edilir. 

ŞekercUerde numara 26 
lııgjql~~ ••~ww~.a11111a1m111CJ 

Birbuçuk {liralık amorti 
alacak altıncı keşide biletile 
kiıemizden yeni tertib bir 
bilet ve yarım lira iade edilir. 

Hapishane kartııında 
No. (50) berber 

Bekir S.tkı 

Makine ve sair teferruatı 
mevcuttur. 

Talihlerin Hisar cami'ı 
6n811de kahveci bay Hilmiye 
•Dracaatlar· illn olunur. 

HUŞU Si 

Şifa Balık. Y aiı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik •e 

safiyetin ıaraatiaidir 

, 



Muhafaza 
Teşkilatına 
İl1tiyat zabitleri 

ahnacak 
Mulilıafaza umum kuman· 

danhği Cenup hududundaki 
muhafaza alanmın noksanla-
rını tamamlamak için son iki 
sene zarfında ordudan terhis 
edilen ihtiyat sübaylarından 
isteyenleri muhafaza sübay· 
lığı hizmetine almağ'a karar 
vermişlerdir. Yalnız bu ihti
yat zabitleri topcu veya sü
vari olması şarttır. . 
Bo~azlar hatı-
rası oulları 
Vekiller heyetinin verdiği 

bir kararla, Türk milleti 
için büyük bir kıymeti biaz 
olduğu gibi tarihi Lir ebem 

miyeti de haiz olan Boğazlar 
mukavelesinin imzası bata
rası olarak yapılan posta 
pullaı ı cumuriyet bayramın
da satışa çıkarılacaktır. 

Gümrük 
l\.1emurlarının l\.iaaşı 

Gümrük teşkilat kanu .. u 
mucibince memurların asgari 
maaşı 16 lira olacağından 12 
lira asli maaşlar 16-17,5 lira
ya, 16-17,5 liralar da 20 lira
ya çı,lcardmıştır. 

(ftaJk .. Seıl ı 

Bedava talebenin imtiha
nında kazananlar 

lstanbul, 23 (Hususi) - Lh.e ve orta okullara parasız 
olarak ahnacak talebelerin müsabakada kazananların isim· 
leri tesbit edilmiştir. 

işyar Osman olu Naim (Aydın), işaar Halil oğlu Şemsed 
din (Aydın), işsiz Ali oğlu Mehmed (Izmir), Murtaza oğlu 
Şükrü (Izmir), Emin kızı Nevinhal, Halil oğlu Şerif. 
~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~ 

Habeşler milletler cemiyetine 
hali ümit bağlıyorlar 

Londra, 23 - Necaşi, Habeşistandaki Habeş hükumet 
naibinden aldığı bir telgrafı milletler cemiyetine gönder· 
miştir. Hükumet naibi, milletler cemiyE:tinin mütearrız ltal· 
yaya karşı Habeşistaoı müdafaa etmesi istenmektedir. 

BIR YOBAZ 
Dıvarlara kağıt 

yaoıştırdı 
lstanbul 23 - Bursan1n 

Kemilpaşa kazasında evlerin 
kapılarına eski harflerle: 

"Dininizi unutmayın!,, cüm
lesini ihtiva eden kağıdlar 
asıldığı hayretle görülmüştür. 
Zabıta, bu aptalca tahriki 
yapan bakkmda tahkikata 
başlamıştır. Birçok kimseler 
isticvab edilmiştir. Bu kağıd
ları, mecnun bir yobazın ka
pılara astığı zenoolunuyor. 
Yobaz yakalanmış ve adliye-

1 ye verilmiştir. 

Taymisin bir yazısı Berlinde Postayı soyan-
dehşet uvandırdı i lar idam edildi 

Londra 23 - "Taymis,, gazetesi Berlinde yapılan müza- j Belgrad (Özel) - Posta 
kereleri mevzuu bahsederek " İngiltere Garpte ve Akde- arabasındaki bankalara aid 
nizde harbe girebilir ,, demektedir. Bu yazılar Berlinde iki yüz bin Dinarı gasbeder· 
dehşet uyandırmıştır. lerken bir Jandarma ile bir 

•• yolcuyu öldüreren Uram çe-

Almanlar hala Asi hükômet tesinden 4 haydud yakalan· 
mıştır. Cinayet mahkemesi 

~üuhede -Baştarafı 1 incide- bu hayduların idamlarına 
~ vetlerine yeniden cephane karar vermiş ve idam kük-

Baştarafı 1 incide 

lerini, Belçikanın, başka bir 
memlekette yapılacak olan 
taarruzda askeri üs olarak 

' Fransadan gayri bir memle· 
kete hizmet etmek istemedi-

gelmiştir. Fransızlar da tay- mü ev•relki gün infaz edil-
yare göndermişlerdir. miştir. 

Asi hükumet donanmasına 
emir vererek, cephane yüklü 
Rus gemilerinin derhal batı
rılmasını emretmiştir. 

Moskova 23 - Madridin 

---oo---

24 Birinci~ 
~e 

DÜNYA POLl"'rlKASI: 1 t . 
Büyük balık küküç balığı Y~!!ı ~ı 
l~O elçikanan birdenbire Fransadao ayrılması.. "~tt~ ııı 
~ bir vaziyete geçmesi bütün Avrupayı altust ça~• ~ 
Dı-=I elçika bu şekilde hareket etmeğe mecburdU·~tı0•dıı· ~~ 
01.:.m bütün dünya henüz Habeş macerasın~ u~i >.tfd'. t I 

"Büyük babk küçük balığı yutar,, darbı mese~ı ba u1ıteOS~ 
pada ve dünyada hüküm sürdüğüne göre Belçı~•. ~or1Jlll'k 
bir Alman tehlikesine karşı memleketinin akibetını 
için bu şekilde hareket etmeğe mecburdu, k i~ 
fti=11 ir harb vukuunda, Fransaya tecavilz etıııe ,orettft• 
UL:ıllJ Almanyanın BeJçikaya taarru7. etmesi b~r ı• bt,.b" 

Fakat bu, Belçikanın, her zaman için Fransa ıle talı o',j' 

olduğu kabul edildiği zaman. Fakat Belçikanın ~u~ .. ~ 
rak bir Alman Fransız harbinde bitaraf kalacagt b~' '.J 
edilecek olursa, o zaman iş, deiişir. Esasen böyle dtıdıı'' 
yette, gene Fransa istifadeJidir. Çünkü şimal ~lu 1>IJJ" 
bitaraf Belçika topraklarının setretmesine mukabı 'bit b.t' 
hududu meşhur Majino betoh duvariJe geçilme:ı. ı,ôf~ 
konulmuş bulunuyor. Belçika gibi küçük bir defleliO 

Somada bi;-N~; yüziinde~ 
müthiş ve tüyler ürpertici 

Q 

. _bir cinayt;.~ olm~iı 
Bır ınsan bukadaı .. canavarlaşabıhr ~f eJ~· ~ 

Soma - Burada bir kişi- ı fakat bir hüsnü tesa ,1tı$11 '( 

nin ölümü, iki kişinin de ri olarak biçak ad: •"'el: 
ağır surette yaralanmasr il~ elbiselerini yutmış,d 

0 
ı•''1 

neticelenen ve bütün Soma- le Faik bu ehücuıJJ 1 ~ 
da teessür uyandıran bir sız kurtulmuştur. Jdır•'~ 
cinayet olmuştur. · Artık ortada 91 110' 

"' 1 , 'f 
Cinayete komşu bahçesinden kimse kalmadıgııı git0!1' 

koparılan bir tek nar sebep Mahmud da e\fiııe., .. ~~· 
olmuştur. Hurşit oğlu Mah- suç aleti olan biç~~ de~ 
mud isminde biri bahçe- mış, k1'tnh elbiselerın•gi~er• . 

Kömür ihtikarı 1 

ği tarzında tamamlamak za
rureti vardır. Mevcud ittifa
ka ve hususile ala neşr edil
memiş olan askeri anlaş· 

malara göre, ihtimal ki bu 
husus bambaşka olurdu; ve 
belki de Belçikanın hududJa· 
rı hakikaten bir taarruza 
maruz kalmamış olsaydı gene 
vaz:yet başka türlü olurdu. 

Moskova sefiri, Rusyadan ' 
yeni yardım istem1ştir.Bütün · 
Rusyada İspanya leyhioe ia
neler taplanmaktadır. 

Greta Garbo 
kansızmışl 

Sinemayı terkedeceği 
şayiaları gene mey

dana çıktı 

sinde nar toplarken kom- tirmiş ve karakol• 1 \Cil 
şusu Yusuf oğlu Mebmed teslim olmuştur. bir... )' 
Reşat Körpe kendi bahçesi Mehmet Karpe fjk•''~1~ t'-

Fukaranın hali ne 
olacak 

Kömür ihtikarı daha şim
diden başladı. Bazı yerlerde 
ve bilhassa mahalle araların· 
da kömürün kilosunu yedi 
kuruşa kadar sattı klan şika · 
yet ediliyor. Alakadarların 

bu muhtekirlerin haddini 
bildirmesini bekliyoruz. 

Şeker 
ucuzlıyor 
Şeker fiatleri yakında in

dirilecektir. Şekerin kilosu 
25 kuruşa satılacaktır. Ge
çen sene şeker istibsalattmız 
70 bin tondur. Bu sene yüz 
bin tona yakın olacakhr. 

Bankalar 
Arasında Şirket 

Ziraat, İş ve Merkez ban· 
kalan arasında, yalnız incir 
ihracatile uğraşmak üzere 2 
milyon liralık bir şirket ku
rulmasına karar verilmiştir. 

Çok latif 
186 sendir dünyanın her 

tarafında büyük bir şöhret 
ve itimad kazanan Pafumeri 
L. T Pİ VER fabrikası muh-
terem müşterilerine bir ce
mile olmak üzere 80 - 90 
derecelik latif kokulu kolun
yalarını onbeş gün devam 
etmek üzere rüyük tenzi
latla lzmir acentesi " Şem!li 
Hakikat ,, ucuzluk sergisinde 
teşhir ve satış yaptırmakta 
olduğundan bu mühim tenzi
lattan istifade '!diniz. 

1 

___ ... , .. __ _ 
Kızılay haftası 

Savaş alanında, k!ln, ateş, 
yerlerinde yanı başında yer 
alan beyaz örtülü Kızılayı 
bulursun. 

Kızılay cemiyeti Cumhu
riyet devrinde yoksullar için 
3, 717,208 lira harcamış tar. 

Kızılay, çocuklara sevgi, 
varlık ve benlik aşılar, 

Kızılay düşkünlerin kara 
gün dogtudur. 

Kızılay, insani duyguları 
yaralar, yaşatır, yükseltir. 

Kızılay Türkün asıl ben
liğinden doğmuştur. 

Londra, 23 - Deyli Eks
pres gazetesinin istihbaratına 
göre 27 Rus vapuru Karade
niz limanlarında emre hazır 
beklemektedirler. Rusya İs
panya işlerine ademi müda
hale komitesinden çekilir çe
kilmez bu vapurlar ispanya
ya silah ve mühimmat nak· 
ledecsklerdir. 

Holivuttan en son alınan 
haberlere göre büyük sinema 
sanatkarı (Greta Garbo) şid
detli bir fakrüddem hastalı-

ile komşusu Mahmudun bah- sonra ölmüştür. R~j ııeııt ~I '1 
çesi arasındaki sınırdaki nar yarası ağardı~ .. fli oo~ '' \i.t~ 
ağacından bir nar koparmış,_ sine gelmemışbr. ıııs•ftif \~t 
yanında bulunan refikasına hayatından ümit ke:ı ,( ~. 
uzatmıştır Annelerinin de yar• •t 

ğına tutulmuştur. d ·iti 
Mahmud bunu görünce: ca vaziyette ir. ...jJi• lo 

Meşhur yıldız hususi bir d · .,,.,..... ı. 
- Neden l{oparıyorsun Mahmud Müd eıu 't has '.ahanede müstear bir 

nam altında bir hayli müd- diye Mehmet Reşada darıl- teslim edilmişt~ ~d 
det kalmıştır. mış, Mehmet Reşat ta: • Ad \ ltı 

- Yahu komşuluk demiş- o•• k•• l.nt,... \ı"itt 
Hastahaneden çıktıktan tir. Bir naran ne ehemmiyeti UD U .,.., \'bt 

sonra Greta Gaı bo pek ) tJ ~ 
büyük neş'e içinde Kamıl var, istersen parasanı vere- S&tJŞ 8 ~;: ~%~h 

Pazidon vaou- filimini çevirmiştir. Her ıa- yiMehmet Reşadın bu tarz- Çuval Çinsi 1:16 ~~dt 
d b• k man gayet donuk olan Gre· daki uysal mukabelesine 5300 Üzüm 8,15.61~ ~:~~ ru a ır aza tanın bu neş'esi herkesi 2819 1 . "' ' ı rağmen Mahmut komşusile ncır 4,6> s17 \:.""~ 

Limanaa bulunan Bazidon hayrette ~bırakmıştır· kavgaya başlamış ve ağaç- 1386 Buğday 
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875.3· 7S ~'il 
v~purunda tayfalardan- Vil- Söylendiğine nazaran Gre- tan inerek koltuğunun altın- 137 Arpa ~ 75-1j''6 
h l ·ı H k k ta pek yakanda sinema ale- 39 S l.Jı A,

1
tll'..a11 e m ı e est aptan öprü· dan çıkardığı bir kama ile usam 1t-.ı,., AD' 

sündeki beyaz boyaları po · mını terkedib geçenlerde Mehmet Reşat Körpeyi kar- 39 Pamuk ~5· 
tasla temizlerken tente dire- İsveçte satın almış olduğu nından vurmuş, yere düşün- 392 Palamul 
ğinin ansızın kmlması yüzün· büyük bahçeli bir köşkte ce de sağ buduna bir bıçak A"'' trl~ 
d b d. w b y ı b 1 , asude bir hayat geçirecek, IL r• c:ıe~ en u ırege ag ı u unan ; daha saplamıştır. . y 11e ~ 
iskele yıkılmış ve üstündeki ı tir. Kocasının feci ikibetini lzmir Tramva O' ~~ 
iki tayfa on metro derinliğin- ı , gören kadmcağız feryad edip Şirketinden: •"'' ~O' ~ 
d k. b d" .. J d' e• P Cumhuriyet BaY~ .. j0' _ı, ~- ı Kızılay ulusun sosyal bek- e ı an ara uşmuş er ır. j 1r apaS dövünürken, Mahmud onun 29 .... "' »~t 
Tayfalardan Vilhemin kabur da üzerine saldırmış ve sol nasebetile 28, 11bf&Jf -~ \ 

çisidiı. 'ı Evlendi fakat kadın 1936 gecelerine '° ,, •'iA1, b 

1 
~·- ga kemikleri kırılmış ve Hest memesi altından ağırca yara- lacı• ııır ~· 

A t hafıf surette yaralanmıştır. çıktı ! . . lamışbr. Gürültüye Mehme- mak üzere yap~ # do"' ,e~ ;\' 
' VUS Urya re- .ra lstanbul (Özel) - Sofya- din annesi yetişmiş, Mahmud 500 vatlık barıcı .tedilC .,- ~~ . .. . . . sar• ;ı• ll~ı •• • • t••t•• iLAN da Katolik kilisesi papasla- onu da omuzundan yarala- tenvıratı ıçın " tel 1 . ' 

JISIDID u un İzmir icra riyasetinden rından Sevof geçen hafta mışbr. ceryan, yapıla.es t b•1'~~"'' \t 
mu•• bava ası Konkordato için iki ay müh- 1 evlenmiştir. Bu sırada Mehmedin kar- takatı Cumhurıye Ş•' l \ 

b ireıı •• \..tlll 
Jet alan J. M. Taraoto'unu Papas müşkil vaziyetini deşi Ahmed ile kardeşinin dan evvel ta '. )ıilo' • l J~ 

Istanbul 23 (Hususi) - alacaklıları 3 T. Sani 936 doktora anlatmış ve yapılan karısı bahçeye koşmuşlar, bildirilmek şartıle f taır•1' \~ ~ 
Avusturya maliye müsteşarı- tarihine müsadif Sah günü muayenede kadm olduğu Mahmud bu sefer Mehmedin atı 12 kuruftaD ' b.J. ~~ 
nın riyasetindeki Avusturya saat üçte Konkordato hak- görülmüş ve yapılan amel- kardeşine saldırmıştır. c.-kt1r. bet .~-' 
reji hey~ti dün memleketine kında bir karar verilmek ü- yattan sonra kadın olmuştür. Fakat Ahmed kendisini Bu vesile ile, . ott ~I 
dönmüştür. zere ikinci beyler sok. Avu- Kadın papasın nikabı mah- bir taş yığma üzerine atarak bir kaza ihtiaıaliııı c10SJ•:~o· 

Heyet, tütün istihsal mın- kat İbrahim Halit'in yazıha- keme kararile kaldırılmıştır. can1nı kurtarmıştır. Ailesi de kaldırmak u~e:~., ... t4,ıer' 
takalarını gezmiş ve gelecek nesinde icra ve iflas kanu- o•• •• kaçmıştır. tenviratı amelıY tı1Jt6. 1t• 
sene nerelerde tütün alaca- nun maddei mahsusei muci- o~m~ş Ahmedden sonra bahçe metçe tanıodllf e:; t:: ~I 
cağını tesbit etmiştir. Bu bince içtimai davet ederim. Şadırvanaltında lsmail oğ komşularından Faik gürültü- yaptırılması \'e.. ,bkl jbt'' 
sene Avusturya rejisi namı- Konkordato Komiseri lu Esad, seyyar çorapçı Hü- nün mahiyetini anlamak iste- müteallik fe~n:uıull1" 
na bir Türk anonim şirketi Avukat Haşmet ' seyi dövdüğünden yakalan· miş, Mahmud en son olarak ayet edilmesı ~~ 
tütün mübayaa edecektir. (952) mıştır. bu adamm üzerine ·saldırmış, olunur. ,_, 
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