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1Fransız dahiliye nazırı birden· 
bire esrareneiz bir şekilde öldü 

Fr&DSIZ delegesinin istifa edeceği söyleniyor Nazır havagazinden b.oğuldu. Başvekile yaz-
• • .. 

0
•• dığı mektuota diyor ki: 

ıntıhaba aptalca dalavereler Bana asker kaç.~ğı dediler. Bu 

ld •• •b • •k ...-. d yüzden karım ve anam öldü • 
.,.lştırz ığl gun gl ı aşı ar ır Bunun yükünü taşıyamadım 

intihapta yapılan kepazeliği Fransa lıükômeti ve 
'1illetler Cemiyeti nezdinde şiddetle protesto etti 
tıı dün verdiğimiz nota çok mlıhim :"':nantıki tahlilleri ihtiva etmektedir. Arablar 
"meniler de bizim davamızı güdüyorlar. İntihaba gitn1iyen 'fürklere para cezası 

kesiyorlar. Bir aydan altı aya kadar hapsa atıyorlar ;=----- intihabata iştirak edenlerin 
sayısı yüzde beşi geçmemiş
tir. Bu yüzde beş rakamı 

içinde tek bir Türk yoktur. 
intihabat şekli Türkler tara· 
fından Fransız fevkalade 
komiserliği nezdinde heye
canla ve hararetle protesto 
edilmiştir. 

Protestoda müntebibsani
lerin mühümet tarafınden 
tayin edildiği. köylerin silahlı 

kuvvetlerle cebir, şiddet ve 
ı tazyik altında intibah sandı-

~ 8 ( Hüsusi ) - ğına sürüklendiği, köy muh· 
~)e. İntihabatı, bu tarlarının tevkif edildiği, 

'1ılda ana vatana · ·h b d b 1 le ıntı a ata ne i üğü e irsiz 
~ e •eriyetinin ne adamların kamyonlara doldu-

~lduğut u, fellah- rularak getirildiği iddia 
Gfeldi ve iıken- edilmektedir. 
•iyaıetinin para Protestoname şöyle bit-

~ le.yet açık bir maktedir : 
de.ha meydana - "Seçim, kanuni sara· 

t~ll hale muhalif olarak yapıl· 
~~l!!!I mııtır. f ntihabat kat'iyen 

~~stluğu varmış ? :a MUSSOLiNİYE ITİ
~·~D EDEMEZMİŞ •• 
h-" Mussolini her eün dost 
"Ulitika deiiştirir Mussoli-

•on dönekliiine Laval 
kurban olmuştur 

~~ . 

dostluğunun kurulamıyacağını 
iddia etmektedirler. Bunular 
diyorlar ki : 

- Sonu 4 tbactlde -

Beyrutta 80 kişi öldü 300 
kişi yaralandı 

Roma 18 - Beyrut karışıklıkları neticesinde ölenler 
80 ve yaralananlar 300 kişi tahmin ediliyor. "Figaro,, 
gazetesinin bildirdiğine göre, bu kargarıahkların sebebi 
Suriye milliyetperverlerinin Fransız Liibnan-Suriye hu
dudunu tesdik ve kabul etmek istememeleridir. 

Londra 18 (A.A) - Ceyrutta yeniden karışıklıklar 
olmuş ve bazı mağazalar yağnıa edilmiştir. Nizam ve 
sükünun tesisi için askeri kuvvete müracaat edilmiştir. 
6 kişi ölmüş 70 kişi yaralanmıştır. 

meşru değildir. Bu protesto- ı Bir kısım Arapların da Türk 
muzu milletler cemiyetine davasına taraftar görünerek 
Fransız hariciye nezaretine intihabata iştirak etmemeleri 
bildiriniz.,, Fransızları telaşa · döşürmüş-

Istanbul 18 ( Hususi ) - tur. intihabata iştirak etmi
yen - Alevilerin ileri gelenleri 

PAPAN ASTASYO ve şefleri tevkif edilmiştir. 
Bunun üzerine Alevi genç
leri büyük tezahüratta bu-

Kalb sektesin
den öldü 

lunınuşlardır. 
Ermenilerin ekseriyeti de 

Türk davasını gütmektedir
ler. 

PAPANASTASYO 

Atina 18 - Yunan ışçı 
ve köylü partisi reis! Papa
nastasyo kalb sektesinden 
ansızın ölmüştür. Papanas-
tasyo Yunanistanda krallığı 
ilga ve yerine cumhuriyeti 
tesis için ph: bisit yaptarmış 

ve 24 mart 1924 tarihinde 
Yunan cumhuriyetinin ilk 
başvekili olmuıtur. 

Bu itibarla Yunan cumhu
riyetçiliğinin babası sayılırdı. 

Eski parli liderlerinden Kon
dilis ve Çaldaris de ayni şe
kilde kalb sektesinden bir
denbire ölmüılerdi. 

.. 

- Sonu 4 üncüde -_____ _., .. , ___ _ 
Yunan gençlik 

teşkilatı 
Atina 19 (Hususi) -Yuna

nistan resmi ceridesi bütün 
Yunan gençlik teşkilatı ka· 

1 nununu neşretmiştir. Bu ka
nuna nazaran teşkilat başve· 
kilin idaresinde bir encümen 
tarafından idare edilecektir. 

METAKSAS 
Bu teıkilatla gençlik-madde
ten ve manen yükseltilecek· 
tir, 

00 

Bana bu iftirayı yapanlar ölümümün mes'uli-
yetini taşıyacaklardır. Ben ne bir vatan hai

niyinı ne de bir asker kaçağıyım 

1 

Ertesi gün hizmetçi kadın 
eve geldiği zaman mütbit 
bir hava gazı kokuıile karıı· 
]aşmıştır. Banyo dairesinde 

BLUM 
Ista ,bul 18 -Bir müddet· 

tenberi Fransız gazeteleri 
Fransız dahiliye nazırı Sa
lengrouun asker kaçağı bir 
vatan haini olduğunu yazı

yordu. Bir kaç1gün evvel bu 
mesele lmeb'usan meclisine 
de aksetmiş, uzun münaka
şalardan ve gürürtillerden 
sonra meclis 63 reye karşı 
421 reyle kabineye itimad 
reyi vermişti. 

Şimdi dahiliye nazırı esra · 
rengiz bir şekilde ölmüş 
bulunuyar. Dahiliye nazırı 
dün akşam evıne gelmiş .. 

Salangro ölü olarak bulun• 
muştur. Doktorlar nazırın 

bava gazından öldüiünü 
tesbit etmişlerdir. 

Salangro geçen Mayııta 
ölen zevcesinin ölümünden 
dolayı çok müteeısirdi. 

Nazır üç mektub bırakmq• 
tır. Bunlardan biri baıveki' 
Bluma yazılmıştır. Bu mek
tubta deniliyor ki: 

"Azizim Blum 
Karım bana kartı yapalan 

iftiralarm tesirile öldü. An· 
nem geçirdiği ameliyattan 
sonra kendini toplayamadı. 
Ben de cesaretle mtıcadele 
ettim. Fakat ta katım tliken
di. Gerçi benim ıeref ve na3 
muıuma leke süremedilar. 
Fakat hiç olmaz.sa ölllmll· 
müm mes'uliyetini taııyacak· 
lardır. Zira ben ne bir aıker 
kaçağı ne de bir vatan hai· 
niyim.,, 

Sof yada 
ltalvan 

orouagandası 
Belgrat (Hususi) - Sof

yada Pravda gazetesinin bil
dirdiğine göre Sofyada ltal
yan şubeleri Italyan propa• 
gandasını temin için İtalyan· 
ca bir gaz.ete çıkarmaia 
başlamıılardır. -----

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000 

Ramazan ve pabuç hırsızlan 
lı-:'1 amazan münasebetile camilere gidenler çoğalaı. Bil
LtJI hassa teravi namazlarında yeni bir hırsızlık almıt 
yürümüştür. Bir çok karilerimizden aldığımız mektublarda 
camilere gidenlerin pabuç ve lastiklerinin çalındıiından 
acı acı şikayet ~dilmektedir. 

Layık Türkiyede tam manasile bir vicdan hürriyeti vardır. 
Herkes vicdanından gelen sesi dinlemekte hududsuz şekil
de hürdür. Layıklık t" başkasının vicdan kanaatine hürmeti 
İcab ettirir. Camiler bir ibadet yeridir, orası mukaddea bir 
yerdir. ibadet için camie gelenlerin pabucunu çalmak hem 
ahlak hem de vicdan bakımından çok ayıp bir şeydir. Ca· 
milere bir disiplin konmalı ve bu münasebetsiz bırsızlıjıa 
önüne geçilmelidir.: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



il lhı l 

•• 
Olünün Eli!. 

-3-

e halde biri size fena bir 
şaka yaptı ••• 

- Herşey yolunda.. Der- ( kat yarın da has'talarin yara-
ken laf ağzında kaldı. Bir ları tedavi edilecekti. 
sayha ile geri fırlıadı. Cesed - Belki bırsıs daha ev-
karyolada yatıyordu. Beyaz dedir. 
örtünün altından kuru vücu- Doktor telefona koşarak 
dunun bütün hatları görünü· hatane ,bekçisine seslendi. 
yordu. Fakat sol eliyle zil Sabırsızlıkla ayağını yere vu-
kordonunu tutuyordu !. ruyordu. Nihayet telefondan 

Doktor alnını sıktı: cevab verdiler: 
- Aman yarabbim, diyor

duu. Godunof'un öldüğünü, 
hattalölürk~n yanında bulun
duğunu pek iyi hatırlıyordu. 
Hemşire kapıda baygın bir 
halde dıvara dayanmıştı. 
Genç doktur, karyolaya yak· 
laştı. Ufak bir tereddütten 
sonra cesedin üzerindeki ör
tüyü kaldırdı. İki sabit ölü 
gözüyle keirşılaştı. Buna rağA 
men kulağını cesedin göğ
süne dayadı, namzına baktı: 

- Öbür dünyayı boyla
ladığı belli. Her halde biri 
size fena bir şaka yaptı. 

- Fakat kim olabilir ? 
Nasıl içeri girebilir? Girer· 
ken mutlak görürdüm. 

Doktor birdenbire yere 
egildi karyolanın altına bak
tı. Tekrar başını salladı: 

- Şimdiye ı.kadar böyle 
bir şey ~başıma gelmemişti. 
Dedi. 

Hemşire Marusa ağlamaya 
başladı. 

- Aman yarabbi, bugün 
başıma neler geldi? Bir saat 
evelisi, doktor Sokolof da 
telefon etti. Tuhaf tuhaf şey· 
fer sordu. 

- Anlıyorum. (,ece size 
refakat etmek lazım. Bir da· 
kika müsaade ediniz de elle-
rimi yıkayayım. Tıvaletimi .. 
tamamlaym. Yarın sıkı bir 
kontrol yaparız. Bu işin fai· 
lini her halde enseleriz. 

Diyerek odasına döndü. 
Hemşire de kapısının önün· 
de durdu: 

Birdenbire, doktor odadan 
fırladı. Şimdi o da hemşire 
gici sapsan olmuştu. Telaşla: 

- Hemşire hemen içeri 
giriniz. Yazı masam kırılmış. 
Profesörün bugün bana mu· 
haf aza edilmek üzere verdiği 
radyom çalınmış. Şaka size 
değil, bana yapılmış dedi. 
Hemşire elini yüzüne ka

payarak: 
- Aman yarabbi. Yirmi 

bin rüblelik radyom. Diye 
haykırdı. 

- Keşke almasaydım. Fa-

- Heman hastanenin ka-
pıs1nrı kapayınız. dışarı kim
seyi salmaymız. Oğlunuz da 
arka kapıya gitsin. Nemi ol
du. Şimdi size bunu izah 
edecek vaktim yok. 

Hemşire, koşarak doktor 
Sokolof'a gitti. Asistanın, 14 
numarada iken radyomun 
çahndığını işidince, husızın 
yabancı bir şahıs olmadığını, 
hastahanenin usullerine vakıf 
bulunduğunu anladı. Hırsız 
ya memurlardan yahud da 
memurların dostlarından biri 
idi. 

Asistan teleşla Sokolof'un 
yanına gitti : 

- Bekçiye haber verdim. 
Kapıların her ikisinide mu
hafaza alt1na aldırdım. Dişan 
kimse çıkamaz dedi. 

- Çok ala. Ben evvele
mirde polisi haberdar ede-
yim de bize bir memur 
göndersin sabaha kadar 
radyomu bulmahyız. 

Doktor, üstkata çıkarken 
merdiven başında, dışardan 
yeni avdet eden padsuman
ciyi gördü, pansumancı hay
retle kendisine bakıyordu. 

- Doktor Sokolof niçin 
bu kadar erken kalkbnız ? 
Birşeymi oldu ? Diye sordu. 

- Beni yukardan istemiş· 
ler. Gidip bakabilirsinız. Du
run bakayım bugün Godono· 
fon öldüğüne dair birşey 
söylediniz mi ? 

{ Arkası var) 
---.. .tı!i· ......... -. 

Denizlerea çı
larak balık tu

tan yılanlar 
Holandanın bazı adaların

da yetişen yılanlar, adaların 
fezln hali olmasından dolayı 

rızklarını denize açılmak 
ve balık tatmak suretile te-
min ediyorlarmış. Bu yılan
lar hakkında tetkikat yapan 
bazı hayvanat mütehassısları 
yılanların balıktan fevkalade 
hoşlandıklarını ve başka bir 
şey yiyemediklerini söyliyor· 
larmış. 

Enver paşa-
nın casusu 

- 29- YAZAN: ** 

Her iki taraf sözlerinde sadık kalmışlardı 
- Viynanaya nasıl gele

ceğim? 
- Benim size verceğim 

pasa portla. 
"'u bu suretle Baron Osen

hayım denilen sahte Baron· 
lar anlaşıldı. Ve bir mülakat 
ı.amanı tayin edildi. 

* .. . 

***, iki gün sonra otelinde 
Kont Randavun bir ziyare· 
tini kabul etti. 

Kont: 
- Şehzadem.. Dedi. Bu 

gece size 77 aded mektub 
getirectğim. Hepsi de Alman 
yanın lstanbul sefirinin mek· 
tublarıdır. 

' lllllkuı ... 

Esrarengiz bir kadının 
çok garib itirafları 
~~~~~~~~~~---.. ~·~~~------~~-------

öldürdüm dediği adam ortada yok 
Pariste yelmz Fransanın ı Öldürmek istemekle deni- ı le'Je birleıiyor.. En nihayet 

değil, bütün dünyamn alaka· yor amma, Emilenin yaralan- de bu cinayeti işliyor .. 
sını uyandıran bir cinayet mış mı, öldürülmüş mü, yok- Mahkemede hakimle genç 

, olmuştur. sa suikastten tamamile kaç· kız arasında geçen muhavc-
Violette isminde bir genç mış mı olduğu malüm değil. reJcr : 

kız anasını ve babesını zehir- Yani, ikinci hüviyetile or- - Yirmi iki yaşındasınız. 
Jiyerek öldürmüştü. taya çıkan B. Emile yine Fakat bukadar kısa olan 

Kız bu cinayeti para için esrarengizliğini muhafaza et- mazmız bir çok vakalarla 
yaptığını ve buna da kendi- mektedir. dolu. Bir kaç kere mahke-
sini Emile isminde yaşlıca Emile Pariste, bir otelde meye düşmüşsünüz. Yaşınız 
bir adamın teşvik ettiğini Louitette ile beraber yaşa· küçük olduğu için kurtul-
söyJemişti. maktadır. Adam genç kızı muşsunuz. ., Nihayet sizi, 

Fakat bu adam bulunma- para ile satın almıştır. Mar- eski Romada esir satar gibi 
mış o zaman kızın bu ismi · silyadaki "evlerden,, birinden para ile satm• şlar .. Değilmi? " 

- Olabilir. 
uydurduğuna, hakikatte böy· baş bin franga... _ Bu Emile ismindeki 
le bir adamın mevcud olma· Bir müddet beraber yaca-

y adam yüksek mevkili birisi 
dığına hükmolunmuştu. dıktan sonra Louisette er- idi. Ondan siz; tekrar beş 

Hedise unutuldu ve aradan kekten ayrılmak istiyor, E- bin liraya alan adamın da 
seneler geçti. mile kendisine bu kadar ayni vaziyette olması lazım ... 

Fakat, bugün, evvelce pahalıya mal olan genç kızı - OlabiJir. 
mevcud olmadığı zannedilen bırakmıyor. Fakat, bir baş· - Bir gjin üç el silah sık-
bu B. Emile tekrar sahneye kası çıkip adama beş bin tıktan sonra karakola gidi-
çıkıyor ve yine bir mahke- lira verince Louisette'i ser- yorsunuz ve: 
me salonunda... best bırakıyor. "Ben Emile'i öldürdüm,. 

Lonsette isminde bir baş- Louisette bir müddet yeni diyorsunuz. Emile hakikaten 
ka kız bu adamı öldürmek aşikile yaşıyor. Fakat sonra öldü mü? 
istemiş olmakla suçludur. ondan ayrılıyor, tekrar Emi- - Hayır, ölmedi. 
~~IE:!llil!!!5!!!!!!!!:!!!.!!!!!'!!!!!!!!!!!!!l!!ll?lı:1!!!"'!!!51!!1!!!'i!!!!!!!!'!illl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 ~ =•!fi'*_.... - Dem ek ki ö 1 üd ürm ek 

lzmir ili Daimi Encümeninden: 
15 birinbi teşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak 

iken bütçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü daimi 
encümence eksiltmesiniu uzatılmasına karar verilen 20767 
lira 58 kuruş keşif bedelli Gülbahçe - Karaburun yolunun 
5·1-000-16·1·000 kilometroları arasmda yaptırılacak şose ye
niden 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapah eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perşembe 
günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacakhr. 

isteklilerin hazırlayacakları 1558 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve bayındırhk bakanlığından alınmış eh
liyet vesikasi)e birlikte yukaı ıda tayin edilen tarih, gün ve 
saatten bir iaat evveline kadar daimi encümen bakanlığma 
vererek makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla 
zarflarm kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek isteyenlenn lzmir bayınd1rlık direk-
törlüğüne baş vurmaları. (1103) 

~~---:::.a.h~&=============~======= :....~ ı 

lzmir ili Daimi Encümeniııden: 
15 birinci teşrin 916 perşembe günü ihalesi yapılacak 

iken bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin 
uzadılmasına karar verilen 12897 lira keşif bedelli lzmir -
Manisa yolunun 7-1-000-11·1-500 kilometroları arasındaki 
şosenin esaslı onar1lması yeniden 15 gün müddetle ve ka
palı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanuD perşembe gü
nü saat 11 de il daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlayacakları 968 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve bayınd1rhk bakanlığından ahnmış eh
liyet vesikaları ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih ve 
saatten bir saat evveline kadar daimi encümen bakanlığına 
vererek makbuz almaları. 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla 
zarflarıu kabulüne devam oJunacakhr. 

Fazla bilgi edinmek isteyenlerin lzmir bayındırlık direk-
törlüğüne baş vurmaları. (1100) 

***• Konla inanmadı. Çün
kü mektublarm adedi, 36 
idi. 

Bugünde mahud Baron 
Osenhaym gelecektir. Bunun 
için Kontu bozmadı. 

Baron Osenbaym de mu
ayyen saatte geldi. Tam 36 
mektub getirmişti. 

*** , Ertesi sabah Viya
naya hareket için lazım gelen 
tedbirldri ittihaz etmiş bulu· 
nuyordu. Osenhaym vesika
ları iade etti. 

- Yarın Viyana yolunda 
bulunacağız, Viyanada Spi
landin otelinde kopyaları 
alırız size de parayı veririm. 

-Pekala. 
Kont Rantvar da gece 

geldi. 77 mektubun' suretle
rini aldılar. 

***• Osethayimın 36 ve 
kontun 77 mektub suretle
rinden birisinin sahte oldu· 
ğuna emin idi. Fakat hangisi 
olduğunu taknir edemiyordu. 
Buuun için her iki seriye de 
lstanbula götürmeğe kerar 
verdi. 

* .... 
Ertesi sabah *** oteldeki 

eşyasını bile almadan ve hiç 
bir kimseye haber vermeden 
Viyanaya hareket etti. Baron 
Osenhamyımla Spilandid 
otelinde buluştular; barona 
400,000 markı verdi ve 36 
mektubu, gece kopyelerini 
almak ve ertesi günü iade 
etmek için aldı. 

Bu sıraya kadar her iki 
taraf sözlerinde sadık kal
mışlardı. Fakat bu andan 

istediniz? 
'- Evet. 
Kızın söylediğine nazarak 

Emile ölmemiştir. Fakat, 
ortada yoktur. 

İşte, hadisenin garib olan 
ciheti budur : 

Sabahın saat üçünde, 
üzerine üç el tabanca sıkı
lan adam ölmiyor ve otelden 
sessizce çıkıyor, gidiyor. 

Bu kabil midir ? 
Sonra, cinayetin işlendiğini 

söyliyen yalmz Louisettedir. 
Otel sahibi şöyle anlatıyor: 

- · Sabahleyin polisler 
geldi. 

"Ne var?,, dedim. 
"Ölü arıyoruz,, dediler. 
Hayret ettim. Ölüden, öl-

dürmeden haberim yoktu!. 
Otelde başka kimse de ne 

tabanca sesi ne de bir çığ
lık. 

Bu vaziyen karşısında mah
keme genç kızın sucuna kü • 
küm veremiyor, yalnız tecilen 
üç ay hapis cezası Vf(riyor. 

Diğer taraftan esrarengiz 
Emile aranmaktadır. 

250 lira 
250 lira: Diş tabiblerine 

malzeme satışı ticardile iş
tigal etmek üzere asgari 
250 lira se:rmayesi olan bir 
kimse aranıyor. iş mühim ve 
karlıdır. görüşmek üzere 
perşembeye kadar Konakta 

sonra vaziyet değişti. 

***• 36 raporun aslım al
dığı gibi şarka doğru hare
ket etti. Baron Osenhaym 
etrtesi gün Silandid oteli hiç 
bir kimseyi bulmadı. 

*** , lstanbula geldiği va· 
kit, jki parti vesikayı tetkik 
etti; Kontun 77 vesikası 
tamamen sahte idi. 36 Vesi
kada, hakiki idi. 

Bunlara göre, Alman har
bından galib çıkacağı için 
Iskenderun ile Antakya ara· 
sında muvasaln ihtiva ecie
rerk Bağda'da kadar giden 
sahayı tamamen kendisine 
hasredecek ve petrol kuyu-
larını, bakır madenlerini 
işletecek idi. 

FiJistin üzerine bir man
deter olacak ve lstanbulda 

DUNYADA 
NELE~ OR 1 OLUY ,.-

. ~s 
21 milyonluk n11r bn· 

an Fransiskonu
1
° iodtı 

yük bir mahal e• a· 
kendi halinde yaşıyaaıı ~ki 
tevaıi bir ömür sürell s-· 
çocuklu bir kadın '~~i çO" 
yan Mari Babkokla 1

• efİ· 
cuğunu bütün maballeh 5 

yorJar. deli 
Derken bir gün noter~ 

bir haber geliyor. d~:rıık 
Babkok 31 milyon ° 
bir mirasa konmuş!.. tO• 
Meğer babası meşhur uf•' 

tün kralı Rişar Babkok~ete 
Kadın, bu büyük ıe ıf 

rağmen, mahallesind~~ gibİ 
nlmıyacağını ve eskısı "yit' 
mütevazi yaşıyacağını 50 

miş.. oıi 
Sözünde durabilecek 

dersiniz! .. 

Kadınlara izİO ıoıı' 
ano yın OD yedisİDd~ (i~ıt 
llt.:JI drada "Evliler bır 

nin kogresi toplanacakdr•d• 
Bu kongrede Lo~ b•ş 

Sen-Gabriyel kilisesı I•"~ 
rahibi Sesil Krak söz a bit 
ve kadınların baftad• 1~· 
gece serbesçe sokağa :tit· 
malarını müdafaa edede nı~İ 

Baş rahibe göre, nıa enı•ıı 
erkekler istedikleri ~~ter' 
çıkıp tekbaşına ku~u bİÇ 
gidiyorlar, kadınlar. 8 ece 
değilse haf tada bır g 
gezip eğlenmelidirler. d jd 
1 ·7 nci asırda ~1a ~dci 
m~m ir muharrir ~d7. :ar 
mL.:JI asırdaki Madrı 1 

le anlatıyor: . ge' 
"Evlerin helaları yokt~~deıı 

ce her evin pençeresd jiııl 
açık söylemek iıtenıe a' e·· 
,eyler sokağa dökülürd 1;,d• 
zan, geceleri kaldırıo> 111• 

sessiz dolaşan sevdalı lsP d•' 
yol, başmdan ayağına .~:,e~ 
ıslanır ve ıevgılisioe gı ~f' 
yerde elbise çamaşır d~İ·" 
tirmek için evine döoİr cJe'' 

Madrid 3 üncü Şr~ ııııııı· 
rinde değişti ve büyUkı 
taıam bir şehir oldu. 

Bira bİ' 
R~I eryüzünde en ço1' Al' 
uuı ra içen insanlar 

mantardır. b'ıi· 
Bira vergisi devlet f 1,JJ~ nesine senede 3 milyar 5e· 

kazandmyor. Almaoyad31>i'' 
nede 9 milyar franklık. Ab'' 
içilir. Almanyadaki b•'ısfll' 
nelerde çalışan garso

0 ~•'' 
sayısı 4 yüz bindir. Bu i11'' 
sonlar senede 8 yiiı Ol 

frank bahşiş alırlar. t 
s•ş 

Ankara palas oteliode r~' 
12 den 2 ye kadar ~t 
men sorulacaktır. 1-

ıı~e 
sarayda bir de fevk• or 
murahhas bulundurara~ sitıi 
manlı maliye ve barb•Y~,i$ 
kontrol etmek bakkıD• 
olacaktı. 

(SON) 

'J• • jfl 
l\lilletler camiyetıfl 0 . b' d J 70 yenı ınasın a 

kaoı varınıŞ e· 
... 5t~ 

Cemiyiti Akvam ıııue~11rı~ 
sinin eski binasından çıt ~ıJ1' 
yeni yaptırdığı binaY~ /ı >''' 
dığı malamdur. Bu bııı Y ıJıt 
kından tetkik eden .AllJl' 

0
e· 

içeride 900 oda ve yaııb; 65Ô 
nin, 950 telefonun ve pıııııt 
pencerenin ve 1700 ":t et' 
mevcut olduğunu te5 1 

mi§lerdir ) 



Tel. 
2573 

..., ldarellnde MIDt Kltlphane ainemaıı 

.,ARıN MATiNELERDEN iTiBAREN 
. seaeDİD çok cuilt ve eafeı bir filmi 

DAKTiLOSU 
Gabi - Jan Harlov - Mirna Loy 

FRANSIZCA S0ZL0 

Yann son defa olarak 

Mazruka · 
~~~~P~o~L~A~N~E~G~R~l~~~~~I 
roskop gösterir ki 

1 . 
l: 

·--~.,., ....... AV• Lıll _,,._, -
Nt"TA$1 

ı.e n .• r 

ZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
'' PERFA PUNKTU.LL •• 

1 

tamlarile kabildir, her cins en ıık ve ıağlam 
"'çi•eleri ve gGneı rCSzlllkleri fzmir Kemeraltı 11 

i altaacla Nallz Glzılnllrin ıaat •e f&zllk 

~--~~q:m~:=lı ... JırAr ................ ~~ 

BUSEYi KAYIN 1 
Zarif, temiz, ucuz mobilye evi 1 

•e 1atali oclaliln fe•kallde kurulanm11 ! 
kerestelerden yapılır i 

elif llçi &zerine Iİparifier kabul edilir. ~ 
Şekercilerde amaara 26 i 

~-ıatıı .. ._atı• .. w••••M••c•• rt .. rl 

kahvecilerine miijde 
.,.... .... •beri piyasada balamadıpDıa kahveler için 

Japllaa Bebe ve BafAr marka Paket Bisk&vit· 
,ny-ya çakardak. Sayın lzmir halkının rağbe· 
Bebe ve Batar •arka Paket Bisklvitleri gizel 

• iyi biakilvitlmdir. Şekercilerden arayınız. 
Yapım yeri : iki çeımelik cadde•İ asmalı 

mucit cami karı111nda 17 4Ne,lla 
Dervim Biaknvit yapım yeri: 

lamail Atamer. 

s 
, .Jtll;•i Sür, 

TAYYARE sinema•ıl TEI;~PN 

1 BUGÔN 
Biittln bir tarihi, b&tla bir llemi ihtin eden 

ıaheserlu f&beıeri 

Pompe~nin ._ triinleft 
Senenin en mubteıem, en g&zel, en heyecanlı ve • 
yüksek filmi. 1,800,000 lira ıarfı ile vtlcuda ıetirllen 

bu filimde 5,000 fildbu rol almıfbr. 
AYRICA: 
Miki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 

dünya havadisleri 
FıATLAR: 30 40 50 KURUŞTUR 

il ____ S_E_A_N_S_S_A_A_T-LA_R_I ___ _ 

; 

Seans saatleri: Hergün ıs· 17 • 19 • 21,lS. CUIU· 
teıi ve pazar gtlnleri 13te ilive ,...,. 

Bu filim için mekteblilere yapılacak huıuıl aeanalana 
11 saatleri direkt&rlllde temas edilerek teıbit olunur. -

Doktor 
Saib Saffet Kaşıkçıoğlu 

Öğlen ıaal 12-14 ve ak· 
ıam on 1edidea aoara her 
zaman haıtalannı kabul eder. 

*"'**"*.. ss ....... 

TERZi 
Necmi Teker 

···---a•E:ii-Blli_ı_s-____ ikinci Beyler ıolıeak fann 
Birinci Sınıf Mutahasııı m ittisalinde No. 64 1 

Dr. Demir Ali •w 
KAMçı0uLu 1 Kiralık tütün 1 

Cilt ve Tena~ül hasta.Iı~ları ve 1 tarlalan ı' 
elektrık tedavısı :J Boraovaaın Manıur oğlu 

Mağazamıza yeni getirt· 
tiiimiz Yerli ve Inıilis 
kamaılannı sayın halkımıza 
haberdar ederim. Tetrif 
edecek en mllıklll pueat 
zevatın zevabn ıerek 
kamqlardan ve ıerek iae 
dikitlerden memau kala· 
caklan filphelizdir. 

Zabitan elbiaeleri de u 
•on nizameabai bihakkm 1 lzmir • Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması mevkimde bayan Ülfet Zeki-

arkaıında No. : SS Telefon : 3479 

Ut~ ~k -·:.~J • * *. ml!!!E --~. •• • ye aid aürülmllı ve ıilrtllme· 
mit t&ttln tarlalan kirahkbr. 
Elli dannm tarla kirahyacak 
olanların emrine bir de kigir 
dam ve fidan için- göbre ve 
CSrttililk ıaz verilecektir. Pa· 
zar, Çarıamba, Perıemba 

kilir. 
Aclrea : Kemeralb lkiaci· 

beyler ıokağıada. 
~cJl::l~a:t:S ..... 
gGnleri sabahları hayaa llfr 
tin Mansur oğlundaki çiftlik 
binasına müracaat etmelidir. 

fERZı mehmet z ki 
Kemeraltında Hükümet karşısında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
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DÜNYA POLITIKASI: 

İngiltere silahlanmaktan 
başka çare bulamadı .. 

lomanvadan 
~ardaşlarımız 

v:eldi 
Romanyadan gelen 775 
11hacir Urla tahaffuzhane
ıde sıhhi muayeneleri ya
lmağa başlanmıştır. Bu 
ardaşlarımız Bergama, Ke
alpaşa, Çeşme ve Foça 
ızalarına ıskin edilecekler· 
r. Kış zamanı ~geldiği için 
ıından sonra muhacir kar
ışların nakline nihayet ve
imiştir. 

;Madridin her.-_.tarafındanl 
alev sütunları yükseliyor 

8 ugün bir çok tecrübeler göstermiştir ki politika aJeaııll 
de kuvvetli olanın sesi gürlüyor. Bu itibarla lngiltere 

tepeden tırnağa kadar silihlanmağa azmetmiş bulunuyor. 
lngilterede efkarı umumiyenin, meşgul bulunduğu meıel• 

silahlanmaktır. Yakın zamana kadar lngiliz politikası ıil&h• 
ları azaltmak teşebbüsünde en ileri safta çalıştığı halde 
şimdi de silahlanmak yaraşında bütün milletlerin en önUndo 
bulunuyor. 

Dünkü çaroışmada 300 kişi öldü 700 k •• vşı 

lngiltere gayet geniş mikyasta denizden, karadan ve b•• 
vadan silahlanmakta olduğu gibi silah imalinin siiratini ıit• 
tikçe bir kat daha arttırıyor. lngilterenin böyle ıon ı6rat1• 
ve bütün mali ve sinai kudretile silahlanmakta olmaııo• 
gerek dahilde, gerek hariçte türlü türlü manalar veriJoıe~· 
tedir. lngiliz başvekih M. Baldvin bn ailihlanmak faaliyetı• 
nio gayelerini lngiltere adalarının deniz aşırı memleketler: 
den kırk küsür milyonun yaşaması ve sanayiin beslenuıell 
için deniz aşırı memleketlerden yiyecek ve ham madde ge· 
tirilmesini, sahillerin muhafazasını temin ve ticaret filolarıaı 
korumak olduğunu söylemiştir. 

yaralandı Madrid düşecek mi ? 
lstanbul 18 ( Hususi ) -

Madrid etrafındaki muhare
be kanh b!r boğuşma halin
de devam etmektedir. Bura
da harbi umumideki vahşeti 
solda sıfır bırakacak kadar 

1 
haberlerde, asiler Madridin kül haline gelmiştir. Son 
düşmesinin artık bir emrivaki çarpışmada Madrid alevler 
olduğunu iddia etmektedir- içinde yanıyordu. Asilerin 
ler. ispanya sulannda birçok hücum esnasında attıkları 

Önümüzdeki ilkbaharda 
isi gemiler dolaşmaktadır. bombalardan 300 kişi ölmüş 

Hükumetrilerin verdikleri 7oo kişi yaralanmıştır. Mad-
!krar nakliyata başlana· Y ridin her tarafından alev 

tüyle ürpertici facialar cere- haberlere go"re Cumhurı'yet aktır . ' - sütunları yükselmektedir. •••t•• p• yan etmektedir. çiler dün şiddetli bir hücuma Şehrin düşmesine muhakkak Y ani Ingilt~re adalarını açlıktan ve deniz ve bava tı· 
arruzlarından korumak ve imparatorluk ile muvasal• U Un ıyasası Asi kaynaklardan gelen geçmişlerdir. Bütün şehir nazarile bakmaktadır. 

Tütün piyasası açılalı yirmi oooooooocoooooooaooooooooooooooooooo ooooaoooooooooo OOUDOOOOOOoaooo 
yollarınt emniyet altına almaktır. 

·ün °ımasına rağmen tütün- Şanlı donanmamız Malta yo- Bitler Musso-
erin kısmı azamı satılmıştır. 

M. Baldvin lngilterenin silihhtnması sulh için elzem oldu
ğunu söylemiş ve ancak lngilterenin her hangi harbe hasır 
bulunduğunu her millet bildiği zaman Avrupa ıulbuouD 
temin edileceğini ilave etmiştir. . . ~ge mıntakasında henür sa- lunda ve Yunan sıılarında liniye itimad 

ıJmamış 1,616,400 kilo tütün rardır. Istanbul 18 (Hususi) - Şanlı donanmamız Çanakkaleden edemez H ülisa Ingiltere Avrupa polilikasmı kendi bildiği g1ıb~ idare etmek için çok kuvvetli olmağa azmetmiş ba 11 
Tirede: 300 bin, Bergama- geçerken heyecanh merasim yapılmıştır. Yavuz Mehmedcik 

la 138 bin, Akhisarda SOO abidesinin önünden geçerken Yavuzun sancağına asker top-
Jİn, Ödemişte 100 bin, Ba- lanmış bir zabit tarafından atşli bir nutukla Çanakkale şe· 
fındırda 60 bin' Fethiyede 40 bitlerinin ruhu taziz edilmiştir. Donanmamız Yunan sularına 
t>in, Manisada 200bin, Deniz- yakJaşıyorlar. 
de 55bio, Kuşadasıoda 60bin, FECi• BiR KAZA 
Kırkağaçta 90 bin, Salihlide 
78 bin, kilo tütün henüz 
sablmamıştır. Bunların azami 
bu hafta içinde satılması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Ressam 
amatör ve 

san'atkirlara 
Evvelce nakdi mükafat 

mukabilinde yapıması rica 
olunan Halkevine ait sembol 
krokisinin evimize verilmesi 
müddeti 30 teşrini sanide 
nihayet bulacağından yapılan 
krokilerin müsabakaya gir
mesi için bu tarihe kadar 
evimize makbuz mukabilin· 
de ve kabilse kapalı ve mü· 
hürlü bir zarf içinde tevdii 
rica olunur. 

Haoishaneden 
Kaçtı ve yakalandı 
Hırsızlık yapmaktan suçlu 

ve Menemen hapishanesinde 
suçlu Konyalı Osman oğlu 
Mehmed hapishanenin bah· 
çesinde çamaşır yıkamak 

bahanesile çıkmış ve kimse
nin görmeğidi bir sırada 

kaçmıştır. 
Mehmed'in kaçtığı anla

şıldığından takib edilmiş ve 
saklandığı beğ kulesinde 
yekalanmıştır. 

RADYO 
Bugünkü İstanbul 

Bir kadın doktor ocnçereden 
· düşerek öldü 

lstanbul 18 - Busabah Maçkada müdhiş bir facia oldu. 
Maçkada General izzetin evinde oturan ve iki sene evvel 
tıbbiyeden mezun olan doktor Afife, evinin pençeresinde 
kelebek avlarken aşağıya düşerek acılar içinde, bağıra ba
ğıra ölmüştür. Afife darülacezede çocuk doktorluğu yap· 
makta idi. Adliye kaza hakkanda tahkikat yapıyor. 

Deniz okulumuz 161 yaşında 
lstanbul 18 - Deniz harb okulunun tesisinin 161 inci 

yıldönümü bugün (dün) mektebte yapilen merasimle tes'it 
edilmiştir. 

Çavuş ve onbaşılar kursu 
Istanbul 18 - Köy öğretmeni yetiştirmek için kursa de· 

vam eden ve terhis almış 80 eski çavuş onbaşı imtihan 
edilmiş ve kendilerine köy öğretmeni diploması verilmiştir. 
Bu gençler, kursta köy ve köylü için faydalı olan her türlü 
bilğiyi öğrenmişlerdir. 

ooOOOC.:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Araplar yola 
2eliyor 

Baştarafı 1 incide 
Antakyada sandıklar açı-

lın ca atılan reylerin iki yü
ze" bile varmadığı görülmüş

tür. Bunların çoğu da hükô· 
met memurlarıdır. Antakya· 
dan mebusluk için namzetli
ğini koyan Adalı Mehmed 
namzetliğini geri almıştır. 

Manda idaresi şaşkın ve mü
tehevvir ne yapacağını bil
me1. bir vaziyettedir. 

Ankara 18 (Hususi) -
Sancak intihabatı hakkında 

Ceza alınacak 
Belediyece sinemalarda 

fıstık ve çekirdek satması 
ve yinmesi mennedilmiştir. 

Fıstık ve çekirdek satan ve 
yiyenden beş lira ceza alına· 
caktır. 

Hacılar nahiyesi ile Görece, 
Güre büyük Apa ve Uşar 
köyleri halkı tamamen seçi-
me iştirakten imtina ettik· 
leri halde · mahalli hükumet 
tarafmdan kayıtları alınmak 
suretile hepsi seçime iştirak 
etmiş olarak gösterilmiştir. 

programı mühim haberler gelmiştir. 
Öğleden: sonra saat 12,30 lntihabatta yapılan yo)suz-

Kızıllar köyü halkı ile Kı
rıkhan köylülerinin, tazyik 
edilmek suretile, istemiyerek 
seçime iştirak ettirildikleri 
haber veriliyor. 14 plak Türk musikisi, hafif Juklarm birçoğu protesto 

musiki, son haberler. Akşam edilmiştir. Bu protestoyu 
saat 16,20 dans musiki, 19 halk: lemsi( eden belediye 
mono)oğ (Şehir tiyatrosu reisi ile belediye azaları ve 
artistlerinden Hazım tarafın- halk mümessilleri yapmışlar· 
dan) 20 Rifat ve rakadaşları dır. 
20,20 Belma ve arkadaşları Antakyada Suphi Berekit 
tarafmdan Türk musikisi ailesinden yalnız Suphi Be-
Halk şarkıları 21 Sdüdyo rekat seçime iştirak etmiş, 
orkestresi, 22 pi)ak musiki bu ailenin diğer efradı müş-
sololar, 22,30 ajans son ha· tereken reylerini kullanma-
berler ve borsa. mışlardır. Sancak seçiminde 
~~ 

lstanbul 18 ( Hususi ) -
Son muvaffakıyatsizlik üze· 
rine Suriye Fransız delege
sının istifa edeceği söylen
mektedir. Manda idaresi aciz 
gösterd ğinden vaziyete Su
rive hakim oluyor. Mahalli 
idare intihabata iştirak etmi
yen Türklere para cezası 
kesiyor ve bir aydan 6 aya 
kadar hapsediyor. 

nuyor. Vaktile Avrupa politikasını Fransa silahına daY•.?'~ 
rak idare ediyordu. Bir çok sebeplerle Fransa bu rotun 

==:~=c!:~~!,u 

Geyik avı 

-Baştarafı 1 incide

Ancak her şeye rağmen, 
Almanya ile ltaJya arasında 
devamlı bir anlmaşma yapı
labileceğinden şüphe edenler 
ekseriyettedir. Çünkü İtalya 
Almanyanıo Orta Avrupadaki 
dış siyasaları biribinine uy
uymıyor. Avusturya istikli· Garib bir 
lini tanımıı olmasına rağmen, 

tesadüf 36 avcınıO 
Almanya bu memleketi ted· hepsi feci bir SÜrette öldü)ef 
ricen nüfuzu aJtına almakta· · dır. Viyana'da nazi partiıi Amerikanın batı kısmında müş, on kişi kaza netice•

10
; 

gittikçe kuvvetleşiyor. geyik sürek avı başlamıı de kendi kendini vuroı" 
H'tl · d ve şimdiye kadar görülme- dördü heyecanla kalp duroı• .. 

ı erın e Mussolinene . b' f . .1 . 1 drı. de 
itimad edemiyeceği aşikardır. mış ır acıa 1 e netıce en- sından vefat etmiş dör u 

it 1 · l'd miştir b ıYul· . a fa ı eri, realis bir poli- • Sasu çıryını geçerken o,. 
tıka takih edecegv im diye Mevsimin ilk açılış 8 ikin- 1 d B b"'d' eye ıabı• . . p . .. b h muş ar ır. u a ıı 
her gün dost ve taraftar cıteşrm azar günu sa a a . . ölilfet 
değiştirir. Mussolininin bu karşı 36 arkadaş geyik avına ta vazıyet etmıı ve '11 ol-
dönekliğine son kurban olan çıkmışlardır. Havanın soğuk toplatılmıştır. Facıa bazı g•" 
da Laval'dır. ve fırtınalı olması avcıları duğu kadar müdhiş 9

e ·tt• 
Bu vaziyette ltalya ile müşkilata sevketmiştir. rib olduğundan bu ınu~ı tit• 

Almanya arasındaki tesanüd Koro dağını abluka eden umum bir tesir yapaı•t.)111 
ancak günlük bir politika 36 avcıdan on sekizi sesseri Ölülerin cenaze mer~'tir• 
kombinezonu olabilir. Her kurşunlarla birbirini öldür~ binlerce belk iştirak e~ 
ikisinin de hedefi ayrıdır: .. J 

. ltalya: tAkde?iz mesel~si-1 Troçki'nin evrakı düşmanla' 
nın hallınde lngıltere üzerıne 
bir tazyik yapmak istiyor. tarafından çalınmış! 
Almanya da Şark sulhunu "Jornal,, gazetesine göre, Bu evrakın Troçkiniıı ~~:;, 
garb sulhundan ayırmak be- Troçki'nin Paris 'te muhafaza manları tarafrndan çahP. ~~ 
hanesile Fransız -Sovyet mi· edilmekte olan evrakı esrar- zaunedilmekte, fakat dbrı,r• 
sakını bozmıya çalışıyor. Bu engiz bir surette çalınmıştır. bir kıymeti haiz olma 1 
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hedeflere varmak için ltalya Troçki, bu evrakının muha· zannedilmektedir. fr•:d' 
Almanyayı vasıta:olarak kul- fazasını Hollandah tarih pro· zabıtası bu sirkat hak1'• 111i• 
lanmak istiyor. fesörlerinden Posthumusa ha- şimdilik büyük bir kelU 

......... tut 

iki kardeş 
boğuştular 

Dün gece Burnovada mu
kim Veli oğlu Hüseyin ile 
kardeşi Ahmed arasında bir 
münazaa çıkmış biçakla bir· 
birlerini ağar surette yara
lamışlardır. Her iki kardaş 
hutaba.neye yatırılmıştır. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval 
1276 

40 
150 
59 

700 
111300 

Cinsi Fiat 
Üzüm 11,85-21,50 
incir 12,50-12,50 
Arpa 3,6743-63849 
Kumdar 4,50-4,50 
Pamuk 47-50 
Palamut 480-480 

vale etmişti. yet muhafaza ediyor. 1 j 
Hollandalı profesör Post- Kuduz teda '1J~1• 

humus Parise gelmiş ve Mic- ,.e> 

hlek caddesinde bir amartı- Frenklerin Scnt-Hüb~t o' 
man kiralayarak Hollandada b bir azizleri vardır. sı;iaıi'' 
tesis etmiş olduğu beynelmi· na veli veya nebi de be~" 
lel içtimaiyat tarihi enstitü- Birçok zaman, Scnt-tlü u ti' 
sünün bir şubesini Pariste kilisesini ziyaret kuduS )ıtclı' 
kurmağa karar vermiş, bu davi etmeğe kafidir s•
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rt:P' 

beyaz Rus muharrirlerinden Kuduz bir köpek 
111 

p'' 
hemen o kiliseye gider, ... t• 

Nikolayefski namında birini d' 1 so .. , 
yanına almıştı. pasın vazını ın. er, 1~ 

Hollandalı profesör, apar- aldana tebeşirle bır ~aç 17ıt 
mi çizilir, yaranın içıne eıı 

tımanda yerleştikten sonra du 
Troçkinin evrakmı ve apar- ipep iplik sokul~r obb'' 

iplik Sent - Hüberııı c 
tımanı Nikolayefskiye bıra- ·r 
karak Hollandaya dönmüş- sinden çikarıldı. ·yiJef' t 

Kuduz sahiuen ~ ıtlı' 
tür. miydi? Hayır amaı•ı ·bti 

Geçen hafta Nikolayefski uzun zaman sürüp gıt ~j'•I' 
sabahleyin apartımana gel- Nihayet ölenler ö~Ie ~tilı' 
d ği zaman kapının açılarak dı, öyle çoğaldı kı, 'ııud 
Troçkiye ait evrak tomarla- zayıflamağa başJadı "'e aaıil 

· · ce s rmın çahnmtş olduğu görmüş aşısı imdada yetışao ' 
ve zabıtaya haber vermiştir. gitti. 

Her av bircok vatandasları' bü 
e kavu duran (saa Jet~ kişesinden pivanko biletlerinizi muti~~ a ~ a)magv I UDUttnayıDIZ Basmahane Çor~k kapı karak~l 3497 

• Bay Hasan Tahsın Telefon. 


