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1ao bin kişi yaralandı zarar 5 mil S!~ı~ı?ıN 
ıVQr. Avrupa iki cepheye ayrıldı 

'-.......... J 

~.~ir Fuv~!!~ın manası 
~t'"1n bazı kontenjan listeleri nıünast:hcti ile 
~;dığı bazı ikti~a~i ~ıa~<luriyetler, ~-te~en 
t 1 .alış veriş _ıçın lzmırc gelen ku~ttl{ 
acırleri hep Istanbula koşturtınaga 

~ lllecbur etınişti ! Fakat bugün bu 
~Var sayesinde nıescle değişn1cktedir ... 

~İti rtıatbaamıza bir ilan burnumuzun ucunda bulunan 
~ " felen kulağı delik, 

1 
bir kasabadan bile en uLk 

~ ~ '~tk tüccarlarımızdan bir alış veriş için İstanbula 
.~Otı~ •le görüştük. gidilmekt~di~. . 
~~ilrtı~rnıztn mevzuu İz- .Fakat, I~mı~ panayırın~ I~-
.. ~ bcari hareketlere mır beledıyesı kadar huku· 
....... tdiıı . . . d b .... k b' ~~ ~ ce tüccar arkada- metımızm e uyu ır tsti 1~r fuvarının İzmire ehemmiyet vermeğe başla-
t.~ lllllıbalıktan ve bu masandan sonra ağızlardan 
~~ iktıı İzmirde yarata- düşmeğe başlıyan İzmir şehri 
~tba-:-di kımıldama ve yavaş yavaş yalnız Türkiyede 
~ ~ ınemnuniy~t ile değil, bütün dünya tü~carla-

' d d~)'a babaettıkten rının da ağızlarmda hır des-
'i~ 1 t 1 ". 
'' ~İr fu ı: . . . _ tan olmağa ba.şl~~ış ve . bil-
~ \tı._d, •arı, lzmırın tıcarı hassa hükumetımızın yerlı ve 

•e~ ~ hayatların inki- yabancı halkı İzmire akın 
~~ırden bazı sebeb- ettirmek içi11 göze aldığı 
1 t 

1
•tan bazı ticaret akla geleni kolaylıklar ve 

'f.,~tlt ~'?•r buraya çellmek nakil vasıtalarında ya_ptı~ı 
~ •e UJ6k hizmetler ifa fevkalade ucuzluklar lımır 
~""- Gıetıııe~tedir. Malum ticaret erbabına n~fes .aldır-
l 'el ~ tre ılk zamanlarda mağa ve bu vesıle ıle d.e 
~' 01ltenjao listelerinde eski müşterileri ile yenı-
~ L" p w • kA t ~· •y ayrılması bir den temasa geçmege ım an 
~'•ı •r Piyasasının temelli hazırlamıştır ki, bunun fay-
~' ""1ı lllüşterilerini İs- dalarını ayrıca saymağa lü-
\.ı ti~ lto~hırtınak gibi iz- zum olmasa g~rektir. Bun-
'-"' ~t~ı için acıklı bir dan dolayı İzm~.r .. fuvarının 

°İlırllluştu. Şimdi - Sonu 4 undude -
·········· .............................. .. 

BARB 
Patlamak •• uz ere 
-----------·· ----------

Zehirli gaz bombaları atılıyor 
bir kruvazör battı bir asi 

gemi yaralandı 

İstanbul 20 (Özel) - ispan
yadaki harp en t~hlikeli bir 
safhaya girmiş bulunuyor. 

İspanya bugün içine düş
tüğü felaketler bütün Avru
payıda harp tehlikesine doğ
ru sürükliyor.. Bugün Avru
pa ikiye ayrılmak istidadını 
ve büyük iki cephe teşkil 
etmektedir. Eğer bu iki cep
h'! birbirile çarpışacak olursa 
dünyanın şimdiye kadar mis
lini görmediği müthiş bir 
felaket gelecek ve yirminci 

asır medeniyetini silip süpüre
cektir. 

İngiliz Dış bakanı bu fela
keti sezdiği için ispanya 
harbinin önüne geçmek için 
teşebbüslere girmek üzere
dir. Milletler Cemiyetinin 
Eylfıl toplantısında çok ha
yati bir mesele olan ispanya 
hadiselerinin görüşülmesi muh
temeldir. 

Karticada 360 milisle 8 
zabitini ihtilalciler denize 
atarak boğmuşlardır. Mark
sistler 74 kişiyi haça dikmiş
lerdir. Hapishaııelerde kat
liamlar yapılmakta, şehirler
de çocuklar öldürülmektedir. 

Şimdilik vaziyette en ufak 
bir salah yoktur. İnsanlığın 
vicdanı bu hadiseler karşı

sında azap duymıya başla

mııtır. Bunda bir geç kahJ 

sezilmekte ise de henüz i~i 

yatıştırma ümitleri kaybol
muş sayılamaz. 

F ran!lanın bitaraflık tek

lifini İngiltere, Romanya ve 
Çekoslovak ta tereddütsüz 
olarak kabul etmişlerdir. Al
manya ve Portekiz kaydıihtira
zi dermeyanile evet cevabı 

vermişlerdir. İsviçre ve Ameri 
ka biraf kalmışlardır. Finlan
diya, Norveç, Yunanistan ve 
İsveç mutlak bir bitaraflık 
muhafazasına karar vermiş· 
ferdir. Fransayı ası l düşün
düren İtalyadır. 

Bu meselede Avrupanın 
ikiye ayrılması dünyayı bir 
harb felaketi önünde bırak
mıya mi\steittir. Bu itibarla 
Milletler cemiyetinin İspanya 
hadiselerine el atmtya mec
bur olacağı sanılmaktadır. 

Bir istatistiğe göre İspan
yada son hadisalerde her iki 
taraftan 50,000 kiri ölmüş 
ve 130,000 kişi yaralanmış
tır. 

Maddi zarar beş milyar 
peçetadır. 

Hendaye 19 (A.A) - Sa
bahın ilk saatlerinden itiba
ren isi kuvvetler İrun üze
rine şiddetli bir taarruza 
başlamışlardır. Asiler gece
leyin bir çevirme hareketi 

- Arkası 4 üncftde -

+ .... 

ı~ivasa B kuruştur 

Üzü;..1 piyasası da bu 
gün açılıyor 

Yeni incir mahsulümüz dün 
piyasaya :çıharıldı. Piya-

sayı açma \c için adet olduğu 
üzere dün öğleden evvel 
Borsada toplanan müstahsil-

ler ve incir tüccarları uzun 
münakaşalardan sonra bir 
karar veremiyerek dağıldılar. 

İhracat tüccarları pi yassa· 
ya 7-8 kuruş gö1üyle bak
makta idiler. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
rençber babası olduğunu gös· 
teren bay İzzet Ayaydın, 
müstahsilin alın terile ve bir 

çok emeklerile meydana ge
len ve bu sene pek nefis 

olan incirlerimizin dokuz ku· 

ruştan aşağı satılmıyacağını 

söyliyerek yüzlerce müstah-

silin yaşa ve bravo sedaları 
arasında borsa binasını ter
ketti. 

STALIN 

~ !J Suikastçılar 
~luhakeme başladı 
idamları istenivor 

.1 

Moskova, 19 - Kameoef 
ve Zinovyef ve 14 arkadaı· 
larının : muhakemesi bugün 
başlamıştır. Müddeiumumi 
ve matbuat bütün mazaun
laran idamını istemektedir. 

Roma, 19 - ltalyan ga· 
zeteleri; suikasd bidiıesinin 
muhalifleri imha için ibdaı 
edildiğini iddia etmektedir
!er . 

KARISINI KUCAKLAYIP 
ÖPMEK iSTEDi l 

Kadın cilve yaotı niha
yet duvağını açtı ! 

Bir de bakb ki 
karısı oalabı-

Ge1en mal 4600 çuval olup 1 
hemen hepsi sabJmış ve in- yıklı bir erkek 
cir işletme hanları faaliyete Yugoslavyada papazlar 
geçmişlerdir. farkına varmadan iki erke· 

Feyizli ve bereketli mahsu- ğin nikibmı1 kıymıtlardır. 
lümüzü ilk i taç ed~cek va- Hadise şöyle olmuıtur: 
pur sekiz on gün sonra li- Antiç adında 45 yaıla· 
manımızdan haraket edecek- rında zengince bir adam var• 
tir. Üzünı piyassası da bu dır. Bu adam zamane kıı-
gün açılacaktır. larına inanmadığı için buıtl· 

Müstahsil ve tüccarları- ne kadar evlenmemiı ve 
mıza hayırlı işler ve kazanç- bekar kalmıştır. 
lar temenni ederiz. Antiç bekirlık canına tak 

__ • • • dediğı için bir gün pazarda 

Pamuk gördüğü bir kızla evlenmek 
istiyor. Kızı takip ediyor. 

Alivr! pamuk satışları baş· Anasını buluyor. Kızın anaıı 
lamıştir. Fiatlar 4-5,75 dir. ı - Sonu 4 iinciide -

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

Türk işçisinin terfihi 
101 stanbul gazetelerinden birinde oku~uk : . 

ıktisat vekaleti, memleketimizdekı sanayı mtiesse-
selerinde ecnebi mütehassısların yerine Türk mütebauııı 
yetiştirmek için şimdiye kadar ne yapıldığını araştırmağa 
lüzum görmüştür. Bu işi ihmal eden müesseseler hakkında 
takibat yapılacaktır. 

Bundan başka günden güne inkişaf eden fabrikalarımızı~ 
usta ihtiyacını bugünkü tedris programlarile mevcud sanayı 
mekteplerinin karşılayamadığı göz önun~e. tu!ul~rak bu .me.~: 
teplerin ıslahı ve yeni sanayi şubelermın ıstılzam ettırdırı 
derslerin ilavesi kararlaştırılmıştır. 

Memlekete mütehassıs işçi ve usta yetiıtirmek için bu 
tedbirlerle kalmıyarak fabrikalarda kurslar açılması da mu
vafık görülmüştür. Böylece ecnebi mütehassısların göreceği 
işleri yapabilecek Türk işçilerini yetiştirmek işi yalnız huıa· 
si müesseselere bırakılmıyacaktır." 

Yurdda büyük bir sanayileşme hareketi var.. Bu harekette 
muazzam bir işçi ve usta kütlesi yetişecektir.. Türk iıçile
rinin iyi yetiştirilmesi ve terfihi hükumetin baılıca ıiyaset
Jerindendir. Bu uğurda sarfedilen çalışmalar çok yerinde
dir. Halk ecnebi kolların biran evvel ortadan kalkarak 
yurd dahilindeki bütün işlerin Türke münhasır kalmasını 
istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
... .. ·~ ~ .. .. - ,,. 
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Tahra bey B_u ası~da beyaz kadın 
tıcaretı yapılıyormuş! .. lzmirde Papulasın 

Falına Nasıl 
Baktı? .. 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 
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ahra bey Hazretüşşeyh 
ile görüşmek için kahve

• ye 1000 li a verdi 
- Ne var? 

Bu akşam, müşterilere çay 
kahve yetiştirmekten cat'l 
burnana gelen kahveci çırağı 
evvla Tahra beyin bu sualini 
baştan 5avma bir ceyapla 
geçiştirmek istedi: 

- İçeri gir de bak! dedi. 
Fakat Tahr bey çırağa tek
rar yalvardı: 

- Söyle bana, bu kala
balık nedir? 

Bunun üzerine çırak, eJle
riy)e mübaleğah ic:aretler ya
parak hararetli ve heyecanlı 
bir Hade ile söze başladı. 
Fakat Tahra bey, hiçbir şey 
ani mı yordu. Yalnız çırağın 

iki de bir de tekrar ettiği: 
- Hazrettül şeyh, fiddahil. 

sözü nazarı dikkatini celbet
ti: Demek İçeride bir şeyh 
vardı. Peki, fakat bu hazet
tül şeyh kimdi? Bu kalaba
lığı başına ne için toplamış
tı? Kahvedeki çir ağa kadar 
sirayet eden bu mahsus he
yecen neye delalet edebilir
di? Tahra bey bu suallerin 
hiç birine revab bulamıyor 
ve ziknini beyhude yere yo
ruyordu. Çirak uzun hikaye
sini bitirdikten sonra Tahra 
baye sordu: 

- Anladın mı? Tahra bey 
anlamiş görülmeği tercih 
ederek cevap verdi: 

- Neam, seydi... 
O sırada kırk elli kadar 

Arab, birbirini iterek dar 
kapıdan iceri girmeğe çalışı
yorlardı. Tahra beyin bunlara 
baktığını gören çırak onun 
kolunu dürttü: 

Sen de içeri girmek ister· 
mişin ? 

Tahra beyin gözleri par
ladı. Ve ha is bir Arab gibi 
(avmları) çatlatar ... k: 

- Neam, neam, ya seydi .. 
Cevabını verdi. 

Bunun üzerine kahveci 
çırağı, "hazretüşşebyb,, için 
hazırJanan mükellef bir nar
gileyi Tahra beyin eline tu
tuşturdu ve ustasın pişirdiği 
kahve tepsisi elinde olduğu 

• 
ır 

Gec de 

• halde Tahra beyle birlikte 
• şeyh efendinin yanına girdi

ler. 
Tahra bey burada bir lahza 

şaşırır gibi oldu. Fakat çıra
ğın işareti üzerine, nargileyi, 
küçük odanın bir köşesidne 
bağdaş kuran beyaz sakallı 
bir Arabın önüne koydu. 
T abra bey etrafındakilerin 

kendisine karşı a!dıkları hür
metkar vaziyetten "hazretüş
şeyb,, in bu adam olduğunu 
anlıyarak geri geri çekildi 
ve kalabalık arasına karışa- ' 
rak gözden kayboldu. 

Çirak ta o esnada kahve 
ve çayları dağıtmtş, dışarıya 
çıkıy0idu. Gözüyle Tahra 
bevi aradı ve kendisine par
maklarile: 

- Bir yere kımıldanma. 
Şuracıkta otur! 

İşaretini verdi. Artık Tah
ra beyin tereddüdü zail oldu. 

Çirağın dediği gibi yaptı. 
Şeyh efendi, sağ ve solda 
oturan diğer iki beyaz sa
kalla şeyh ile pes perdeden 
konuşuyordu. 

Bir müddet, böyle başbaşa 
müzakereye devam ettiler. 
Sonra sığındaki Şeyh ayağa 
kalktı ve Araba bir şeyler 
söyledi. Tahra bey bütün bu 
harekatı, dikkatle takib edi
yordu. Şeyhin Arabca söyle- 1 

diği sözlerden T abra bey 
anhyabildiği yalnız şunlara 
inhisar ediyordu: 

Hazretüşşeyh, Mısıra ayak 
bastığı günden beri kendi
sine karşı gösterilen hüsnü 
kabulden son derece müte
hassis olmuşlardır. Buna 
mukabil Şeyh hazretleti1 ar
zularınızı tatmin edecektir. 
Ancak bu akşam çok yor-
ğundurlar. Yarın akşama 
kadar sabır etmenizi ı ica 
edeyorlar. ,, 

Bu kısa nutuktan sonra 
hazirun ayağa kalktı. 

Herkes birer birer şeyhin 
huzurunda baş kırarak resim 
selamı ifa ettiler. Bazıları 
hürmette daha ileri giderek 

cinayet 
•••• 

i{orku ''e Hcvccan Ronıanı 
.J 
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Cesede doğru giden polis nıüdürü irkildi 
smit ve polisler büyük mer idi ! 

zorluklarla, harab olan bina- *** 
nın mahzen kısmını bulabil

di. infilakta. öinayı adam 
akıllı harab etmişti. Smit 
birden durdu: Kenarda düş

müş bir tahta parçasının 
alfmda bir cesed gördü. 

Cesede doğru giden polis 
müdürü, birdenbire irkildi: 
Bu cesed de Skotland Bar
dın üçüncü şefi Lionel Kra-

Smit seri bir hareketle ce· 
sedin üzerindeki ağır ve bü
yük tahtayi kaldırdı. 

Bu sırada Kuinsi 'de mü· 
dürün yanına gelmişti. Smit : 

- Dehşet, dehşet!. De· 
mektcn kendisini alamadı, 
Smit'in nazarı dikkatini bir 
ıskara celbetti. Bu ıskaranın 
altında bir sürü taş ve eşya 
parçaları vardı. İki kırık 

Belgradda çıkan Vreme 
gazetesinde okuduğumuza 
göre BeJgrad polisi beyaz 
kadın ticareti yapan büyük 
bir şebekenin üzerinde yü
rümektedir. 

Gayet geniş bir şekilde 
çalıştığı anlaşılan bu· şebe
kenin malum olan kurbanları 
şimdilik üç genç ve güzel 
kızdır. Bu: kızlar Belgradda 
iş bulmak için bir iş büro
suna başvurmuşlar. 

Büronun direktörü vaziye-
tinde olan bir ihtiyar kadın 
iyi bir iş olduğunu, yalnız 

bunun için Belgrada yakın 
bir şehir olan Y agodine git
mek lazım olduğunu söyle
miş. Genç kızlar ihtiyar ka
dından hiç şüphelenmemişler, 
kendisinden aldıkları para 

ile hazırlıklarını tamamlamış· 
lar. Biletlerini de ihtiyar 
kadın almış ve Yagodine 
hareket etmişler. 

ihtiyar kadın hareket et
meden önce onlara orada 
bir adres vermiş, kendilerini 
karşılayacak olan adamdan 
hiç çekinmemelerini, enu 
ad ta bir baba saymalarını 
tavsiye etmiştir. 

Genç kızlar Y agodine ge
lince bu adamı bulmuşlar. 
Adam onlara şaşılacak dere
cede iltifat etmiş. Kendile
rini yüksek bir otelde misa
fir etmiş. Güzel, süslü, ipekli 
elbiseleı almış. 

Fakat az sonra genç kız
lar bu güzel otelde hapse
dilmiş olduklarını anlamışlar. 

Bundan sonra feci günler 

geçmiş. Bir takım sarhoş ve 
seviye itibarile düşük insan
lar kızların yanına sokularak 
kendilerine tecavüz ettiril-

' mek istenmiş. Kızlar bütün 
kuvvetlerile buna karşı koy-
maşlar. Nihayet bir fırsatını 
bulup otelden kaçmağa ve 
polise sığınmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Polis derhal tahkikata el 
koymuş ve ayni günde ayni 
ihtiyar kadın tarafından Ya
godine gönderilmek üzere 
trene bindirilmiş olan iki 
genç kızı da felaketten kur
tarmıştır. 

İhtiyar kadınla Kostiç a
dında olan otelci yakalanmış
lardır. Bu şebekenin yaptıği 
diğer işle:in de yakında mey-
dana çıkarılacağı kuvvetle 
ümid edilmektedir. 

Si2orta şirketlerinin kontrolu 
için İktisad Vekaleti yeni bir 

Göte turfa 
oldu 

kanun projesi hazırladı " Faüst,, tu bilmiyen yok
turi bu ölmez eserin sahibi . 

İktisad vekaleti, sigorta 
şirketlerinin teftişleri netice
sind~ hazırlanan raporu göz 
önünde tutarak yani bir ka
nun projesi hazırlamıştır. 

Bu projede sigorta mües
seselerinin her sene munta
zaman biJançolaı ını vermeleri 
üzerindeki devlet kontrolünü 

daha sıkı bir bale getirilmesi 
burda topladıkları paraları 

ecnebi memleketlere çıkar
mamaları, ihtiyaca kafi gö-

rülmiyen şimdiki kanunda 
mevcud müeyyidelerin kuv
vetlendirilmesi hakkında hü
kümler vardır. 

Proje, Meclisinin ikinci 
teşrin toplantısına yetiştiri · 
lecektir. 

Pıyasadan çekilen F eniks 
dö Vien ve Tüıkiye Milli 
sigorta şirketlerindeki istib · 
kak sahiplerinin zarara uğ-

ramamaları için sigorta şir

ketlerinin yapacakları feda
karlıkları karşılamak üzere 
sigorta primlerine muvakka-

şeyhin yanına yaklaşıyor ve 
onun mubarek (!) ellerini 
öı;üb başlarına götürüyor
lardı. Tahra bey bunlar a ra
sına katıldı. Şeyhin elini öp
tü. Hizerettül şeyh Tahra 
beyin ruhunu okumak ister 
gibi büyük bir nfuz nazari!\ 
gözlerinin içine baktı. Bu 
bakış Tahra beyi titretmişti. 

( Arkası var) 

sandalyayı, bir sürü taşı güç
lükle kaldırdıktan sonra, 
Smit elektirik fenerini aşa· 
ğıya tutarak yaktı: İlk olarak 
gözüne mermer bir merdiven 
göründü. 

Smit vaziyeti anladı: Hain 
haydudlar, zabıtanın eline 
düşmemek için bu binayı 
berhava etmişlerdi. Kendileri 

yeraltı yolundan kaçmışlardı. 
ıVIaJuatları da zabıta kuvvet
lerini yıkılan binanın inkazı 
altında ezmekti. 

Smit bu haydudları elde 
etmek için hayatını bile teh
likeye atmağa karar vermişti. 
Bunun için otomatik taban
casını çekti, elektrik fenerini 
ileri tutarak nereye gittiği 
belli olmıyan bu tehlikeli yer 

1 

1 

ten küçük bir za.n yapılması 
düşünülmektedir. 

Tasfiye muamelesi netice
leninceye kadar bu iş de bir 
karara bağlanacaktır. 

~·-
Periler '~e radyo 

Bizde bir ev için "tekin 
değildir,, derlerse o evi kim-
se tutmaz, orada kımse otur
maz. Fransada boyle bir ri
vayet çıkarsa polis müdaha-
le eder. İngilterede ise tel
siz koyuyorlar. 

Londra radyosu, perili ol
duğu iddia edilen bir şatoya 
gene telsiz koydu, abonele-
rine radyo ile perilerin ayak 
seslerini dinletecekmişf... 

Fal eğlenceleri 
Şehirler, kendilerine yerli 

yabancı seyyah çekmek için 
gazinolarını doldurmak için 
en akla gelmedik çarelere 
baş vuruyorlar. 

Her yıl, mevsiminde, hın
cahmç dolan Kan şehri bu 
yıl tenhalaşınca, belediye 
derhal bir eğlence tertip etti: 
Fal eğlencesi. Parisin en 
meşhur falcılarıni çağıı dı. 
Falcılar, gazinoda oturanla
rın bedava fallarına bakı
yorlar ... 

Göte de Almanyanın en 
meşhur edibidir! 

Almanyada gençlere hususi 
olarak son neşrolunan bir 
Antoloji de, bir çok Alman 
edibleri arasında Göte'nin 
ismi v~ eseri yoktur. Sanki 
bu edib Alman değilmiş .. 

Bir Fransız gazetesi di
yor ki : 

" İşte... Alman gençliği 
büyük alman şairini bilme-
meğe mahkum. F aüst sahibi 
Göte Almanyada harefe ol
dui bereket ki arzın müte
baki kısmı Faüst muharririne 
kollarını açmış, takdir ve 
tebcil ediyor!. 11 

Sakal ve sigara 
SakaJlardan sonra bıyıkla

rın tıraş edilmesine sıgar~ 
sebeb olmuş ... 

Eski devirlerde cedlerimiz 
çubuk p;po içerdi. Zamanla 
bu modaj geçti, sigara içmek 
revac buldu. izi amma, koca 
sakal ve uzun bıyıklar ara
sında küçücük sigarayı yak
mak tehlikelidi. Sigaradan 
mahrum kalruakdansa sakal 
ile bıyıkları tıraş etmeği ter
cih ettiler. 

Ne dersiniz? 

Bayındırlı direktörlüğünden : 
841 lira 28 kuruş keş f bedelli Gazi ilk okulunun sıva 

ve karo onarılma işi yirmi gün müddetle açık eksiltmeğe 
konulduğundan isteklilerm 1430 sayılı yasa hükümlerine gö
re teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte ihale güulemeci 
olan 27 ağustos 936 perşembe günü saat onda il daimi 

1 encümenine gelmeleri ilan olunar. (2521) 

altı yoluna atladı. 

-6-
Şiiphe 

Z. R . Bileklerinde ağır ve 
kuvvetli çelik kelepçe)er 
olduğu halde vaziyetine 
ehemmiyet vermiyormuş gibi 
otomobilin kapısından dışa
rısı aı seyrediyordu. Elsgurs 
da, bir eli tabancasının bu
lunduğu cebinde olduğu hal
de yanında oturmuş idi. 

Bu polis amirinin haydud
ların merkezinde bulunması 
ve sonra Smitc verdiği iza
hat genç kızın zihnini çok 
işgal ediyordur. 

Evet, zihninde bir şüphe 
hasıl olmuştu. Acaba ... Fakat 
bu şüphesini zilininde bile 
tekrarlamağa cesaret edemi· 

yordu. Çünkü bu adam, az 
zaman içinde büyük hizmet
lere muvaffak olmuş ve bir 
çok takdirnameler almıştı. 

Bu mel'un şüpbenin Z. R. 
nın zihnine girmesi pek fe-
cidi. Fakat bir detektif için 
muvaffakiyet şartı, en küçük 
bir şeyden şüphediri yahud, 
zihnine giren bir şüphe üze-
rinde mukJaka ilerlemektir. 

Haydudlaı ın merkezinden 
uzaklaştıktan sonra Z. R. 
hala firar teşebbüsünde bu
lunuıamıştı. Tabii kendisinin 
uzun müddet tevkif edilmesi 
işine gelmezdi. Fakat o, şim
di firardan ziyada şübhesini 
bal için çalışıyordu. 

Otomobil Skutland Bard 
önünde durduğu vakit Els
gurs indi ve Z. R. ye: 
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Türk A. Sirketinin 
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Halkapınar Kumaş Fabrikasının ! . · · m~ 
M · d . 1 .. • k d v k ~ Günü TAYYARE sıneması senenin en güzel fılmlerıyle 

S 
evsım olayısıy e •yenı çı ar ıaı umaılar: 1/ E · · · · k ı • a"') · • ~ ~ yenı mevsım ıçın apı arını açıyor. ............... E 

g am 
0 

!illi 1 Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmiş olan : ~ ' 
Zarıf ~ ·ET ~ 

Ve U~uzdur l·I ~ ayyare Sineması , , 
8iri . Satış yerlerı ~ 1 m· ÖnümUzdeki mevsim için piyasada mevcüt en yükse~. 1 
'1· llcı kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 ı E en büyük, en güzel filmleri tamamen angaje etm ştir. r!1 1111

•r Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 8 iJ ~ 
~ ~J t;' Ih • f~ . ~~~~~~~~~~ mTarass Bou a-Mışel Strogo. m 

.,.. · 1 t!] Bunların arasındadır Bilhassa müteaddit RENKLi ~ 
l ~ec •• b l • Bir E filmler h~r kesi hayrete düşürecek güzelliktedirler. fi ru eıı öiretmen ~ . ~ 

de "•111•>. ilk okul talebelerinden ikmali olanlar ile orta ~ ilk program ••••••• ? ? ? ? m 
tıler· . ~ • • 

~•it •nı de hazırlanmak isti yen gayet ehven şeraitle az 1 E (İKi ŞAH ES ER FJLM) S 
t~~~. bir zaman içinde muvaffak etmek üzere çalışhrıb 1 E. ~ 
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1
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~runu Yağcılar sokak No. 12 

Doktor 

Al.Şevki Uğur 
~ı Dahili hastalıklar n1ütehassısı 

~t 111'11Y•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hast~larını 
İti~'-bab saat c:t ... ~uza kadar ve öğleden sonra birden 
P.ı: geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

9"1 k Yeııebanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
[ ~k''.~ııında 36 numaralı muayenehanesinda. 

~b b cıger, karaciğer, kan hastalıkları kansjzhk, zayiflik, 
~hkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları ] 

-

içenler bilir 

20 Ağaat• 

Fakir ve kimsesiz çocukIU11 
için parasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek üzere: 

Her haf ta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 
122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

KORDON 
Rakısı 

pek yakında 
CIKIYOR 
~--~~~~----·-------------------------

BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 

Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

" Türk çamaşır çividi'' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaıırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaıır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

1 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez bo a kuvveti piyasada satılan diğer 

Büyük tübü 1 ;) kuruş ECNEBİ MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada 

F •d b iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,, hed\yelidir. M. Depo s. erı eczacı aşı Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 
• ECZANE S ı• diyeleri almak için çividin sarılı olan kiğıdlarından 10 

Ş J f A . dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
'ac*:l::l::Jt~:l::l:~~~:l::l:~~~,.:l:~ · \,,~ Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
tC ~ toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

; D O K T O R ~ 9 Eylôl Baharat Deposu 
~ A. Kemal Tonay ' B:!~~;; ~~::siT~~:i;.:a kl;d~n~:~~!;: ~~~~n~;~ ~~::;:-•t 
tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ bir çivid vardır bu da 

~ hastalıklar mütehassısı H- "Türk çamaşır çivididir" 
tC Basmahane istasyonu karşı sın da ki Dibek sokak b.aıın· it ~!5E!!!!:'!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!"'!!!!-!!l!~.!!!!~'!'!!..-!!!~ l!!!!'!I. !!!!!!!!!!!!!!!!!e!!!!!~~ıl!!!!!!!~ ".ı!!!!!!!B!!I> 
4C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat den ~ a~~~M~~ 
~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t ~ 
f( Müracaat eden hastalara yapılması Jizımgelen sair ~ ~ • <? D •k k t 
fC tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- ~ --~J~ "·~~azarı l a e 
f( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ .~ 
f( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )i ~ 
te:w=:n::w::w::w::w:~:w:~:w::n:~~~=-=,. ~ İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak 

edecek reklam sever pavyon sahiplerine: ERZI E 
. Ci Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve 8 

ti JI h t z k • ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir ıekilde yaptırmak il J y I e ffl e .(7 P l m ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: m 
~ ~ BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET il 

Kemeraltında Hükümet karşAsında numara 24 ~ E.t''li"UE NiYAZi OZAN ve arkadaılanna lütfen il 
~ a· b. d be · l . f2 müracaat eder! iniz •. . TELEFON 3855 8 
\~'eni . nıç ır yer e şu Si yo {tUr E - • 

ftlt s zı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın !611Dıılb611Qhııtı ·~1lı~A•GıAiıllA6ılılJhaAAılıAıtısaıı S~~~~m~~~~~~~~ ~~~~~ 
l;~1~rette korunmasını temin edecek ancak a ~ 
"q J Ressam - Dekoratör ~ 

~d!.abadavı ve Billur ı Kadri Atama/~ 
~b:ı. ----------------- ! Istanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden i 

1 #"il 1 • ~ mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 0 arını yepyenı yapmak ! F <l \ 7 
v l ~ uar a aptıracagınız ~ 

~i>'"oı istiyenler i ~~~~~:s~~;:ATı S 
~~· 'rını 1 1 PLAN - RESİM it !\..'"bir b IJ:ıÜ ~emmel~surette akörd ettirmek ve onları il" 

'ti t, 1,t •le sokmak] istiyenler matbaamıze müracaat - b'l t · " k b ı d • 
\ 1)1 •ı.buld b , k ki 41 ve ı umum esu:ı'.' a u e er _ 
,~'t•k k an ·gelen kıymetli ir san at ir re im e ADRES - «FUAR)) PAVYON 48 9 
~il • ; 0 rd için yalız (175) kuruş alacaktır. 4( ~\ 

• 503 ••••••••• , ... , ..... , ........ .. 
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Celal Bayar 
Çeşmed~ 

İktısad VekiJimiz Celal 
Bayar İpar yatile Çeşmeye 
gelmiş, vali ve belediye reisi 
tarafandan karşılanmıştır. 

İktısad Vekilimize iş ban
kası umumi müdürü Muam
mer ve İstanbul şube müdü
rü, Tahlisiye umum müdürü 
refakat etmektedir. 
Önümüzdeki Pazartesi günü 
Celal Bayar'm ba,kanlığmda 
Panayır komitesi toplanacak
tır. Celal Bayar bu içtima
dan sonra İstanbula gidecek 
Panayırın açılışında tekrar 
şehrimize gelecektir. 

Havada facia! 

(ltallna Sul J 

lngiliz kralıKorloda pren 
ses lrenle görüşecek 

Belgrad, 19 - Yunan kra- söylenmektedir. zintilerinde bulunacaklardır. 
lı Yorginin kız kardeşleri Bir şayiaya göre İngiliz Atina 19 (A.A) - Gaze-
prenses lren ve Katerin lrralı sekizinci Edvardın pren- tel, r lngiltere kralı sekizinci 

Korfoda hararetle karş·lan- ses lrenle evlenmesi muhak- Edvardın yakında Nahlın 
mışlardır. Kral Edvardın üç kaktır. Başka bir habere yatile Elen sularına gelece-
gün sonra Korfoya gelerek göre de prenses İren ve Ka- ginden dolayı memnoniyet-
prenses İreole görüşeceği terin lngiliz kralının yat ge- lerini izhar etmektedirler. 

ooocooooooooooooocooooooocoooooooooooooooo 0000000000000000000000000000000000000000 

11 Dola J dırıcı daha yakalandı İspa11ya ihtilali 
Istanbul 19 - Bazı kimseleri ~ ağ iken ölmüş göstererek 

dolandırıç ılık yapan bir şebekenin tahkikatına büyük ehem· 
miyetle devam edilmektedir. Avukat ve doktorlardan bazı
ları da dahil olduğu halde sahtekarlık işinden 11 kişi daha 
nezaret altına alır.mıştır. 

Bulv, r·standa da yakında dik-
tatörlük ilan edilecekmiş 

20A~ 
FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HALK ARASINDA ! · · 

Çiftçilerimizin bilgileri içi! 
İç işlerimizin iktısadı kal- t göstermesi ve o . n?~t:etle~e 

kınmanın yavaş yavaş yoluna rine kırmızı, yeşıl '! bedel'' 
girdiği ve gireceği görülü- birden göstermesi ıc• d• ~· 
yor. Hükumetimizin göster- Bunu da bu maluınatldır· IJ' 
diği himmete biraz da halkı- de etmek f pek ~olaY f,rdır· 
mızın gayret göstererek işi mirde bir Türkofıs .. ,,c"t 
senliğe-benliğe, ticarette mi- Her Türk oraya !°uatı bit 
nasız rekabete, zıddıyete ederek dilediği. ~alu~iill'~ 
dökmeksizin elbirliğiyle derd dakikada alabıhr. d dif• 
!erimizin devasına ~al,şma- karşısındaki cadde :ıar•~ 
mız iktiza eder. Eline bir ~vuç nzn:ı,oıO ~~ 

Benim atım bay Ahmedin Borsaya gıderse dJ 0 ld&JJ-
d k h numara ve kaç par• bili' 

atın i\n iyi oşar ra van nu da birden öğrene t>ai' 
gider, bay Ahmedin atı K .... k.. .. bir yere :,ı~ 
sakardır gibi enayice dava- oru orune r dt~ 

lanmak duğru birşe fıoıİ;dl 
lar peşinde koşacak zaman- dir. Benim mahlil l "er 

da değiliz .. Avrupada hangi satılacak deyip de t~'lı b~ 
ev ve müessese senede ne fim gel, sırtüstü ya hlİıcef 
kadar mal çeker, ne fiatten senelik mesaisi ~ .. ı 1ıof' 
alır falan şehirde kaç bira, koyar.. Gece, gü~ı~aıdıt· ~ 
pasta, şarap fabrikası vardır, mak ve çahşrnak 1.a•tiY'dl•. 
ne cins arpa üzüm çeker ve Köylülerimiz eskı ~ 1• jşlt 

l' .. ıY " 1 
sene de kaç ton mala ihti- terkederek elbir ıg t•rı' 

d N 'b f" 1 J • • k kovahıo>• yacı var ır. e gı i ıat er e rınm ar asını 
mal ahr, bunu her çiftçi ve tavsiye ederir. f&l 

Anlatacağımız bir masal 
veya hikaye değildir; Büs
tonda bugünlerde ge\miş 
hakiki bir hadisedir. 

Büstonda umuma mah
sus bir tayyare kararğabı 

vardır; Burada bir takım 
tayyareler herkesin emrıne 

hazırdır; biz de bayramlarda 
çocukların salıncağa bindik
leri gibi Büstonda da arzu 
edenler bir mıktar para mu
kabilinde bir tayyareye biner
ler ve muayyen bir müddet 
havada eğlenirler. 

İstanbul 19 Yunanistanda olduğu gibi ;.rnlgaristanda da 
diktatörlük yolunda kuvvetli bir adım atışmıştır. Bulgar 
başvekili diktatörlüğünü ilan edecak ve iç emniyetini temin 

- Baştarafı 1 incide -
yaparak dağJık araziye gir
mişler ve yüksek tepelerde 
mevzi almışlardır. Şiddetli 

bir topcu ateşi ve piyade 
ateşi duyulmaktadır. Muha
rebe çok çetin olacaktır. 
Çünkü halkçılar cephesi 
kıtaatı kuvvetli mvzilar tut
muş olub sonuna kadar mu
kavemete karar vermiş buiu
nuyorlar. Bir çok yerlere 
lağım konulmuştur. Bir çok 
kadın ve çocuk vaziyet fena· 
laştığı takdirde Fransaya 
kaçmak üzere hazır bulunu
yorlar. 

çiftçi çocuğunun bil...ıl esi ve' Şark· fi}oso t:Şfl 
i ==: şıppadak o şehri HIDA YE'f !< ~ 

Karısını kucaklayıP ~; edecek mühim kararlar atacrktır. 
Kral Boris hükuıDetçe memle . ete dönmeğe acele davet 

edilmiştir. Komünistlerin ordu ile birleşerek bir hükumet 
darbesi hazırladıkları da haber veriliyor. 

Gediklilerin terfi müddetleri 
İstanbul 18 - Gedikli kçük zabitlerin terfileri hakkıda 

bir kanun çıkarılmıştır. Gedikliden üs-çavuşluğa terfi müd
deti asğari iki seneye ve üst çavuşluktan başçavuşluğa terfi 

Geçenlerde 20 yaşlarında 
g_fızel ve iyi geyinmiş bir kız 
bu tayyare karargahına gel
miş ve bir saat uçuş için 
pazarlık etmişir. 

müddetı üç seneye çıkarılmıştır. 
ooooOOQOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOO 

Başbakanımız Bir kadın 
halk arasında Otomobil altında 

Genç kız, pilotun arkasın
daki yere yerleşmiş ve tay
yare de havalanmıştır. 

Tayyare iki kişilik ve açık 
sistem idi. Genç kızın uçuş
la duyduğu zevk çok büyük 
görünüyordu. 

Fakat tayyare kafi derecede 
yükselince, pilot genç kızın 
yerinden kalktığını görmüş 
ve: 

- Rica ederim oturunuz. 
sonra bir kaza olur! demiştir. 

Fakat kenç kızın maksadı 
bir ha va tenezzühü değil, bir 
ahret seferi imiş. Tayyareci
nin ihtarına mukabil kendisi
ni tayyareden raşağıya atma
ğa teşebbüs etmiş fakat tay
yareci kızı sıkı sıkıya yaka
lamıştır. 

Kız, yerine oturmamakta 
ısrar etmi -:, tayyareci de bı

rakmamış, bu suretle tayya· 
renin harekatına hakim ola
mamağa başlamış ... Ve niha
yet kızın başına iki şiddetli 
yumruk endirmiştir. 

Yumruklar, vakıa kızın 

Istanbul 19 - Başbakanı
mız ismet lnönü dün Sılacık 

plajına giderek halk arsında 
denize girmiştir. Başbakanı-

mız bu samimi hareketi, halk 
arasında sevinçle yarşılamış· 

tır. Önümüzdeki hafta lzmite 
giderek kağıd fabrikasının 
açılma merasimine riyaset 
edecektir. 

yere baygın düşmesini mu
cib olmuş amma, tayyareci-

nin de tayyaresini yere en-
direbilmesine i.T'!kan vermıştir. 

Tsyyareci, alnını yere en
dirince hemen zabıtaya mü· 
racaat etmiştir. 

Hadiseye zabıta vaziyet 
edince ve ayılan genç kız, 

intihara teşebbüş ettiği hak
kında ki iddiayı reddetmiş 

ve: 

- Bu adam bana hava.da 
taarruz etmek istedi, diye 
şikayette bulunmuştur. 

Acaba hangi taraf iddia
sında haklı ! 

OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCOOOO"'OOOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Arsı usal zmir Fuarı 
setinden; tesi riy 

• 
omı-

1 - Paviyon satışı 25 ağustos 936 akşamına kadar de
vam edeceğinden bu tarihten sonra vuku bulacak müraca
atlar kabul edilmeyecektır. 

2 - Tutulmuş olan paviyonlar inşa ve dekorasyon işleri
nin 29 ağustos 936 akşamına kadar bitmiş olması lazımdır. 
Bu tarihten sonra hiç bir suretle inşa işine müsade edilmez. 

3 - 30 ve 31 ağusto~ günleri paviyonların tanzim ve 
eşya serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla fuara iştirak 
dm iş olan ek-.pozanların hazırlıklarını bu . tarihlere göre 
ikmal etm leri rica olunur. 

4 - EvJer nde müsait yerleri olup fuarın devamı müdde
tince pansiyon halinde kiraya vermek isteyenlerin ev 11dres
lerile oda ve yatak adedi ve fiatlarını Fuar bürosuna mü
racaat ederek kaydetmeleri ilan olunur. 

20, 22, 24 (59) 

can verdi 
Menemenin Bozköy halkın 

dan Emine yolda giderken 
Bergamadan gelmekte olan 
23 numaralı otomobilin altın
da kalarak fec:i şekilde ezil
miş ve ölmüştür. Şoför Hü-
seyin oğlu lb rahim yakalan
mıştır. 

Hayat yaratan 
bir makine! 
Amerikalı meşhur hava 

kralı miralay Liodberg, no-
bel mükafatı alan ilmü ve
zaifülaza mütehassısı M. Cor
rel ile birlikte hayat yaratan 
bir mal<ine icat etmişlerdi. 
Daily Ekspresin Kopenhag 
muhabiri Danimarkanın mer
kezinde toplanan ilmi kon-
grede bu makinenin yüzler
ce alim önünde tedkik edil
diği bildirilmektedir. Muha
bir şu tafsil atı göndermiştir: 

Profesör Correl operatör 
gömleğini giymiş olduğu hal
de kongrenin önüne çıktı. 
Diri bir kedi getirmişlerdi. 
Kedinin husyesi ... i kesti ve 
bunun miralay Lindbergin 
yaptığı cam tüplerden mü
rekkep bir sandığa koydu. 

Miralay Lindberg (Maki
neli yürek) tabir olunan bu 
makinesine elektrik cereyanı 
verdi. Husya kana muadil 
bir madde ile besledi. 

Bu mayi madde yavaş ya
vaş tüpleri doldurdu. Sonra 
bu mayi ile müvellidülhumu
za, küçük bir tulumba ile 
kalbin damarlarına muadil 
bir ölçü üzerine muntazaman 
hüsy-~ye akıtıldı. 

Kendinin uzvu kesilerek 
hayvanın bedeninden ayrıl
mış olduğu halde hayat ma-
kinesindeki suni kan ve mü
vellidülhumuza ile beslenmesi 
neticesi olarak faaliyete gel
di ve yaşadı. 

BOGUCU GAZLAR 
Madride mensub tayyare

lerin F astan gelen askerler 
üzerine muhnik gaz bombası 
attıkları söylenmektedir. 

İspanyalı askerlere de göz 
yaşlan veren bombalar atıl
mıştır. 

Bu bombalar fngiliz ma· 
mulatından imiş. 

Madrid, 19 (Radyo) -
Hükumete ınensub bir kıta 
cenubi garbide asilere mü
him darbe indirmiştir. Asi
lerin zayiatı büyüktür. İki 
büyük tayyare yüz bomba 
ile asilerin çoğunu dağıtmış
tır. 

Bayo, 19 (Radyo) - Fran
sız hudutlarından alınan ha
berlere gö e asiler umumiyet 
üzere galip vaziyettedirler. 

Karlistler dağlara ve ge
çitlere hakimdirler. 

Madrit'in mevkii çok na
zik ve tehlikelidir. Mülha
kattan şimdilik yalnız bir 
tren gelmektedir. Madrit'te 
kıtlık baş göstermiştir. / 

Hcndaye 19 ( Radyo ) - i 
Son haberlere göre Sen Mar- 1 

siyal ve Gudelop kaleleri de 1 
asilerin eline dü~müştür. 

İrun hükumet küvvetleri 
tarafından tahliye edilmiştir. 
Bilbao ile Sen Sebastie'nin 
kısa bir, zaman içinde sukut
ları beklenmektedir. 

Hükumete mensub zabitler 
Vl bütün milisler eld e edil
dikçe idam edilmektedirler. 

Bazon 19 (Rapyo) - San 
Sebastien'in dünden başlıyan 
bombardımanı esnasında hii
kumet kıt'alarının bir obüsü 
asi g emilerden birisini hattı 
harpten çekmeğe icbar et
miştir. Maanıafih bombardı
man devam etmektedir. Dün 
43 kişi yaralanmış ve 4 kişi 
ölmüştür. Bunların çoğu ka· 
dm ve çoculdur. 

Paris 19 (Radyo) - Mad
ridden gelen haberlere 
göre Sensecastien şehrinin 
Banliyösünde isi kuvvetlere 
yardım için barba İ§tirak 

öpmek istedi d' ~·'0i 
.. diye ..a· ~~ı 

-Baştarafı 1 incide- • Çabuk sur, ·0 y· L~ 
bizim paramızla 500 lira is
tiyor. Nihayet pazarlıkta 360 
lirada uyuşuyorlar. 

Bunun üzerine nikah ha
zırl.klarına başlanıyor. Antiç 
nişanlısına arada sırada he· 
diyeler yolluyor. 

Nihayet paranın verilmesi 
lazım gelen vade hüliil edi
yor. Antiç bu üç yüz al tmış 

lirayı fazla buluyor. Kendisi 
bakkal dükkanı işlettiği za
man eline geçen sahte 
parala ı bir kenara koymuş-

• aW~1 ~ , 
tenbih ediyor, sevllt öret' '~ 
zünü bir an ~vvel da~ao•~r ~ 
Artık hasretıne ~fit 

~ ~· 
yorum. soılt ' ~~ 

Gelin onun ~u ,,,b•' ~~ 
başile tasdik edıyor, ~~ 
kamçıyı şaklatıyor. ~t~ 

.,,,,. . ,,,,rJJ'' ltlt 
Odalarına girdiklerı ~l•yıf ~ık 

kuc• 1'.' 
~ntiç ~a~ısını O cilfe bi' ~ 
opmek ıstıyor. odad• 1 Qf~ 
parak kaçıyor, Nib•f, ~ 
kovalamaca başlıyor· .. 0ı ılı~ ~~ 

duvsgı Qj~ 
Antiç karısının •-iyor··· L. t 

i · r Hızla çe"' f.· ~~ 
muş, aklına o sahte paraları geç rıyo · Bu d• ot~ ~ 
yutturmak geliyor. 250 liranın - . A .... A .. ~rkasıod•0,dıf ~ 
üzerine sahte paralarla dol- 1 Antıçhenın . -h kıydı. ~il ~ 

t v l . nıka J 1:1" ~t duruyor. ugu, ev enıp b ııı oe , t !• 
Nihayet nikah aünü gelib 1 karısı... Bıyıklı e .AOJ'0'~ ~r 

0 b ki b · erkek··· 1ı6ı 
çatıyor. Antiç en iyi elbise- ıyı 1

.A ır t biitÜP 1ıe•jO 
lerini giyiyor köydeki bütün Tabu rezale t'ç ber d' U 

' . . d l An ı Jıı" ahbablarını kılıseye davet uyu uyor. ,Asıl ~ 
ediyor. eğlencesi oluyor. ,~11 

Misafirlere tevzi edilmek ortada dolaşıyor. eye ;ot~tf 
Mesele mabke~ "'li J•' üzere şeker ısmarlıyor. Mas- k yın or r1 ediyor. Antiç 8 k.ı:.rblı ~',, 

rafa giriyor. Arabalar dona- bte " ti 
aleyhine bir sa • Jt 

tılıyor. Gelinin evine gidiyor. ıı>~" 
Gelin •mahallenin alkışları vası açıyor. d 111abktJ yol' 

Kaynanası 8 t .,.. ~.,.ı9 arasında arabaya biniyor, p ı•.. t ll'r 
-- Evet, ya .ı .... İJJ 1 a.Ffl 

yü2ü gözü kalın duvakların . · 0 no.... 1 ı Kızdığım ıçın, J{ıı A,tt 
arkasında iyice gizlenmiştir. . . yaptııı>· dv e 
Kiliseye varılıyor. almak ıçın keP deste 1,b

1 

Kilisede orglar çaliyor. liraya satmış 8rasııı• J 
Dualar okunuyor. Papas bankono~ları~ırııııŞ· s"~..1 
b l k 1 paralar a ış k dıav•'' ~·,. 

un arı arşısına a ıyor, ev- Dolandıııcıh ·r .• ıe1 .,, 
vela .kıza: . d' ,Antly ar'° 

- Antiçi koca olarak is· ediyor. Şım 1 ıııe" c 1f 
sahte para siir•·ı·bat 1 ter misin? diyor. ta~ 
den dolayı .. 

Kalın duvakJarm altından __,.,.. 
ince bir ses: yormuş. ~ J 

- İsterim, diyor. • -:----;-fıJ9t _,, 
Bu sefer ayni sual Antiçe lz01lt ·sıdde ~f' 

f 1 1 ·ıb• soruluyor, o tam bir erkek _ Baş tara 1 bl. ·U~' 
sesile: .. ı ve jı ıf' $1 

M . ti alırım iz mire yaptıg ,pa'' J r 1' 
- emnunıye e bundan sonra y J<•"' 

diyor. d ne ,e 
Papas bir takım dualar ler hakkın. : aı.dır·1elilc •' 

yazsanız yın " ı11•ı 
okuyor. Bir yastıkda koca- B' bu kulağı tii''''~ııer 
yınız diye bir iki söz de goz~ açıl< uhif1l ı:' ~: 
söyledikten sonra yeni evli- d" ... bu ııı at' (11' 

söyle ıgı f"'ıla ııı .• ı&Jfo ·,ıe ler, yine arabalarına biniyor- .. b .. den sonra 1.. 16ı .A' 
lar. Antiç arabacıya: .. · faı. .. .ti>' 
-www-..""'"--.-~"'"". rütmegı b' 1''ç •" 1 ,, 

eden Almirando kruvazörü Çünkü şu ıtııh•bile~ otl1' 
. ya ·ısı 

hükumet topçularının ateşile fuvar içın tli91 ı kuvve ...ıı,, 
batırılmıştır. Bu kruvazör ların en I 5~f9 
asilere illihak ettikten sonra atmıştır. sıRfı 
korsan ilan edilmi~ti. 


