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BiR ZAFE KAZANDIK 
lçak fellahlar süngüye davrandılar, altın dağıt-
rlar fakat tek bir Türkten bile ray alamadılar 
1 OLü 70 YARALI VAR 

4ntakyada 40 bin kişiden ancak 139 satılmış 
!ey verdi. F elliihlar şaşkın bir vaziyettedirler 
, liin Surivede kanlı arbedeler oluyor ölü ve yaralıların mikdarı oek çoktur bir Frn
; zabiti de varalılar arasındadır. Şehrin sokakları bomboş tevkifat devam ediyor 

: andarmalar işkence ile Türkleri öldürüyorlar 
'tti gurubunda İskenderun ve Antakya 
~lesi görüşüldü. Parti hükumete itima
dını beyan etti notalar hakkında 
yakında malômat verilecektir 

•ra, 17 {A.A) - 8u5ünkü Parti grubu içtimaında milli şebidlikler ve milli kültür 
~ı:b açdan müzakere esnasında Antakya ve Iskenderum hakkında vuku bulan sual 
~ iiıerine Hariciye Vekili Doktor Rüştü Aras Fransa hükumeti ile teati edilen 

~'tltta, dair malumat ve Türkiye'ye karşı muahedelerle temin edilmiş olan lskenderun 
~~, •kya Türklerine aid olan hakların takib olunduğuna dair izahat vermiştir. 
~k·~lİnan tebliğe göre heyecanla beklenilen ve dinlenilen bu beyanattan sonra 
·, b saıet lnönü söz alarak hükumetin hattı hareketini müdafaa etmiş ve bükü· 
a~lld 'Ukuki ve siyasi delillearini tebarüz ettirmiştir 
~ h lln sonra parti büyük tezahüratla hükumete itimadını göstermiş ve takibolunan 
~illteketi ittifakla tasvib etmiştir. 
~ tehliğinde en yakın zamanda notalar hakkında Büyük Millet Meclisine ve ef

~İ-~'»nıiyeye malumat verileceği zikredihııektedir . 
sın tahminine göre en yakın zaman bu hafta içinde demektir. 

~b\l~l ~---------------------------· 'l~t 
1
17 (Hususi) -An· leri ve işkenceleri para et· sımsıkı kapalı... Bu derin 

~lih •kenderunda yapı- memiş oradaki Türklü büyük sükut içinde yalnız bir ruh 
~t~ -bat mahalli idare· bir azim ve irade gostererek yaşıyordu. "Türküm,, diyen 
lttill dipçik ve süngü tek bir vücud gibi hareket ve "Türk,, olmak azminden 

}it ~b.e. rağmen çok par- etmişlerdir. ölüm ve ateşle karşılaşsa 
~t~ ~~ce vermiştir. Tek Dün koca Antakya şehri- dahi, ferağat etmiyeceğini 
~et ıle bu intihabata nin manzarası cidden göğüs gösteren bir milletin ruhu .. 
\ ia:eınıştir. ,Askerle- kabartacak bir haldeydi. So- intihabatın neticesi bunu 

darnıaların tazzik· kaklar bomboş, dükkanlar parlak bir surette göstermiş· 
~ oo oooooooooooooooooooooooooo tir. Antakyada rey sandık-
-\'adaki hava kuvvetleri ıarına gideıek Suriye hükii· 
) meti hesabma reylerini kul-
Clnın en muazzam kuvveti lanmak bacaletini gösteren· 
----~~~~-··~~~~~~~~~-

l{usyadaki ha va piyadeleri .. 

~ llıanevrada bir fırka to
~ la tüf en.rile ınitralyözüy-
·~ .. l'!~~ , ini~erd~. 

}{us paroşütçülerının adedı 1 00 hını 
~ geçmiş bulunuyor 

~-d 

ler, 77 Sünni, 36 Alevi: 76 
Hıristiyandan ibarettir. Yani 
kırk bin nüfuslu Antakyada 
yalnız 189 kişi Arab olmak 
istemişlerdir. 

Bunlar da Suriye hükume
tinin ekmeğini yeyen, onun 
altınlarına sürünerek geçinen 
memurlar veya Suriyede ak
rabaları olanlardır. 

71 ÖLÜ 
Istanbul 17 {Hususi) -

Surye intihabatı dolayısiyle 
Suriyeee çok kortkunç ve 
kanii hadiseler olmuştur. Bu 
kanlı çarpışmalar neticesinde 
6 kişi ölmüş 70 kişi yaralan
mıştır. 

Son gelen haberlere göre, 
bu farbedelerde ölenlerin 
miktarı 71 i bulmuştur. Bun
ların 19 u Müslümandır. 

1 

~t~: Yapılan son ma
~tı~t havadan büyük 
~l bakı· '-t\' ı çok şayanı 

. "~tler vermittir, 

"Folkişe Beobahta,, adın· 
daki Alman gazeteai diyor ki: 

150.000 kişilik bir kuvvet
- Sonu 4 üncüde -

HALK REY VERMEDi 
Istanbul 17 (Hususi) -Bü

tün tazziklere rağmen Türk· 
ler rey vermemekte inat et-

J 

mektedir. 40 bin nüfusu olan 
Antakya merkez kasabasında 
40 bin kişiden ancak 139 
kişi rey vermiştir. Asıl işin 
garibi Türklerle birlikte Er· 
meni, Çerkes, Kurd ve Ale
viler de rey vermemeleridir. 

FRANSIZ ZABİTİ 
YARALANDI 

Suriyedeki Fransız asker
lerine ' kumanda eden zabit 
ayağından taşla !yaralanmış· 
tır. Askerlerden 10, Aleviler· 
den 9 yaralı vardır. Keşan 
nahiyesindeki çarpışmalarda 

2 Ermeni ölmüş 6 sı yara· 
lanmıştır. 

ŞEHİR BOMBOŞ 
intihab günü şehir bom

boştu. Halk evlerinden çık
mamıştır. Açık mağaza bile 
yoktur. Halk iki günlük yi
yectğini evine depo etmiştir. 

- Sonu 4 üncüde -

Toosuz tüf enksiz elde ettiğimiz bu büyük 
zafer karşısında alçak fellahlar 

şaşırmış kalmışlardır 

Süneü, dipçik, Altın para 
etmedi. Tek bir Türk bile 

rey vermedi 
Yumru, dipçik ve sünğü ile Türkü eziyorlar.. Evet 

zorla intihabat sandığına sürükleyib siyasi bir komedi 
oynatmak istiyorlar .. Türk bütün kalbile anayurda bağ· 
hdır. Anayurda kavuşmak istiyor. Yumruk dipçik ve 
sünğünüu korkusu Türke vızgeliyor.. Tüyü bile 
kıpırdanmıyor .. 

Alçak fellahlar korku, zülnm, işkence'nin parn etme· 
diğini görünce, sarı altın dağıtmağa başlıyorlar .. Fakat 
tek bir Türkün bile vicdanını satın alamıyorlar .. Antak
ya merkesinde ki 40 bin kişiden 139 rey alabililiyorlar. 

40 binde 139 alçak çıkarsa çok mudur? Şu rakam
ların belağatı Antakya ve lskenderunde oturanlann 
Lürk müdür, değil midir münakaşasını yapanlara en 
beliğ bir cevabtır. Şimdi biz soruyoruz: 40 bin kişiden 
139 kişi rey veriyor. Antaky ıda oturanlar Türk müdür, 
Eellah mıdır?,, 
Şu parlak netice, süngünün, zulmun ve işkencenin, 

paranın üstünde Antakya ve Iskederunda büyük bir 
Türklük aşkının bir yanar dağ gibi fevran halinde ol· 
duğunu göstermektedir. 

Kara kalpli fellahlar, Türkün topsuz tüfeksiz elde 
ettiği bu zafer karşısında hala zulüm ve işkenceye 
devam edecekler mi? Hali 20 inci asli' medeniyetinden 
utanm:yacaklar mı ? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------aaoo 

İzmirin orduya hediye ettiği 
tayyareler 

lk'ıf"AI atan sever İzmirliler orduya sekiz tayyare daha he
IUU diye ettiler .. Sayın vali Fazlı Güleç bu münasebetle 

söylediği nutukta diyor ki: 
"Bizim milletimizjn en büyük meziyeti de hür ve müstakil 

yaşama bususanda fedakarlığının sonu olmamasındadır. Bu
gün bu tayyareleri seve seve veriyorsak bunun sebebi bu 
topraklarda kıyamete kadar hakim olmak ve bu kanatların 
gölgesinde istiklal ve milli varhğın zevkini duyarak göğsü· 
müzü şişire şişire yaşamak azmimizin kat'i olmasındandır. 

Mahaza bununla vazifemiz sona ermiş değildir. Ben çok 
eminim ki gelecek sene bu sekiz tayyare, on sekize çika • 
cak ve her yıl mikdarı katmerlene katmerlene artacakbr. 
Bu sırada halk: 

- Yapacağız, vereceğiz! diyor, Vali: 
- Zaten eminim. Bunu bana söyleten de sizinde birlik 

olan ve sizin gibi yürüyen milli <luygumdur. • 
Yaşasın hamiyetli Türk milleti, yaşasın vatanperver Izmır· 

liler, yaşasın cumuriyet ve bizi ona bağlıyanlar, yaşasm kah
raman ordumuz!,, 
... lzmirin valisi de dahil olduğu halde böyle haykırıyor. 

·HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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1 Genç doktor ameliyat e:öm
leiini giydi ve dışarı fırladı 
- Kızım sen uyuklıyosun. \ 

Dedi ve birinci katın nihaye· 
tindeki yatak odasına yat· 
mağa gitti. Saat on ikiyi çal· 
mış~ı. Dıprıda birdenbire 
şiddetli bir yamur, bardaktan 
boşanırcasına yağmıya baş
ladı. Doktor derin bir uyku· 
ya daldı. 

bakınız. 

Şiddetle düşen veya kırı
lan bir cismin gürültüsüyle 
birdenbire elektrik lambasını 
yakınca saatin yarım olduğu· 
nu gördü. Demek daha uyu
yalı yarım saat bile olma
mıştı. Gene asabım bozulacak 
diye müteessir oldu. Ağır 
ağır kalkarak pencereye 
gitti. Sokakta kimseler yok
tu. yağmur durmuştu. Yata
ğa döneceği zaman köşeden 
büyük bir binek otomobili 
ortalığı sarsarak geçti. Dok
tor gayri ihtiyari numaralı 

levhasına baktı : " 8567 ,, 
Güzel hemşire Marosa 

gece nöbetinden hiç hoşlan· 
mazdı. Doktorun emrile gece 
nöbetine başlamıştı vakti 
kahve içmek, roman okumakla 
geçirmeğe çalışıyordu. Fakat 
hie birinin faydasını görmi
yordu ne yapsın alıımak 

lazımdı. 

Romanına dalmışken, bir
denbire telefon çaldı. San
tral levhasında 14 numara 
düşmüıtü. Hemşire, kanının 
donduğunu hissetti, korku
dan dili tutuldu. 14 numaralı 
odada Godofun cesedi vardı. 
Yarın Kırımdan biraderi ge
leceği için defnedilmemitler
di. Birkaç dakika kadar ye
rinden kımıldıyamadı. Kulak
ları uğulduyordu. 

Zil tekraa çaldı. Başka 
numara dümemiş, gene 14 
numaranın döğmesi hareket 
etmişti. Birdenbire yerinden 
fırJ.yarak alt kata asistan 
doktorun yatak odasına koş
u. Korkusundan zangır zan
gır titriyordu. H1zh hızlı ka
pıyı vurdu. 

-tDoktor bey doktor bey 
Asistan doktor yorğanın 

arasından boğuk boğuk çı· 
kan sesle sordu: 

- Giriniz hemşire Marosa 
ne var? Ne oldu?. 

-- Ah doktor bey şimdi 
zil çaldı. On dört numara 
düştü. Orada ise Godonofun 
cesedi var. Çok korkuyorum. 
Rica ederim geliniz bir kere 

- Fakat ehmıire, yanıl· 
mıt olmaya!ıDız. Hakikatmı 
on dört numara düştü ? 

- Ciddi söyliyorum. Diiş· 
tüktan sonra bir defa daha 
çaldı. Hemşire yalvararak 
geliz bay doktor, korkuyorum 
diyordu. 

- Peki geliyorum. Bir 
dalcika müsaade ediniz gide
yım. 

Genç doktor, telitla pan· 
tolonunun ayağına geçirdi. 
Ve arkasınada ameliyat göm· 
leğini geydi ve dişarı fırladı. 

- Fakat hemşire Marssa 
çok korkmuşsunuz. Yüzünüz 
sapsarı. Ziyalara, perilere 
kulak vermeyiniz. Öyle biı 
şeyler olmadığını bilmiyor 
musunuz? Belki hastanin te• 
fon tesisatında bir yanlışlık 
vardır. 

İkisi santıralın inüne git
tiler. Hakikaten 14 numara 
düşmüştü. Doktor, başını 
sallayarak, korudorun niha
yetine, 14 numaralı odaya 
doğru yurudu. Hemşire Ma
rusada arkrsından geliyordu. 
Odanın tokmağını usulcacık 
çevirdı. Fakat kilitlidi. Dıvar 
dan anahtarı alarak açtı ve 
ıçeri · ğirerek elektrik lamba
sını yaktı. 

Doktor: 
(Arkası var) 

72 sabıkalı 
mahkômun 
küstahlığı 

72 sabıkası olan ve hırsız

lıktan muhtelif mahkômiyet· 
lerle hapishaneye girmiş çık· 
nıış bulunan Mişan dün ikin
ci ceza mahkemesinde bir 
sene iki ay hapse mahkôm 
edilmiştir. Bundan bir hafta 
evvel de gene aynı heyet 
tarafından 4 ay 15 gün hap· 
se mahküm edilmiş olan Mi
şon son hüküm kendisine 
tefhim ed'ldikten sonra heye· 
ti hikimiye karşı yakışık al
mıyacak küstahane sözler 
söylemiş, bunun üzerine hak
kında zabıt varakası tutula
rak müddeiumumiliğe sev
kedilmiştir. 

Mişonun bu suçundan do
layı kanunen ağırceza mah· 
kemesinde muhakeme edil1 

mesi icap etmektedir. 

Enver paşa-
nın casusu 

- 28- YAZAN: ** 

Ben sızın sandığınız gibi casus değilin1 
Red ve inkara lüzum yok. 

Size işin kolayını teklif edi
yorum. Sükunet içinde uyuş-
mak, size mühim bir kir 
tenim edeceğim. Siz buna 
mukabil şimdiki mevkiinizden 
hiç bir şey kaybetmit olmı
yacaksınız. 

Baron Oıhayımın •** yı 

bir şehzade biliyordu. Bunun 
için bu muameleden ve bala 
mahiyeti meçbül kalan teklif
lerden hiş şey anlayamamıştı. 

*** , Bunu anladı ve : 
- Haydi canım, biraz 

cesur olunuz. Kendinizi top
layınız .. Biz A•usturya - Ma· 
caristan btikğmeti acanlanyız. 

, ............ 18 lkiaci Te~; 

En büyük 
köpek 

Cihanın en büyük köpeği 
Londrada bir Lordun köpe
ğidir. Bu köpek Pirene dağ
lanndan getirilmiş ve tam 2 
metre 30 santimetre büyük
lüktedir ve korkunç bir mah
luktur. 

Bodrum icra Memurluğun
dan: 

Milasda Nauman sabcııı 
Hasana borçlu 12 sayılı gtlm· 
rük motörü taifesinen iken 
vazifesinden ayrılan Istanköy· 
lü Ahmet Çelikin borcundan 
ötürü 3454516 sayılı dikiş 
makinesinin haczına karar 
verilerek bu makineye borç
lunun gıyabında yüz otuz 
lira kıymet takdir edilmiş 
ancak borçlunun Bodrumdan 
gaybubet ederek halen ika
metgahının meçhul kaldığı 
davetiyesine verilen meşru

hatdan anlaşıldığından icra 
k. 103 üncü maddesine tev
fikan üç gün içinde takdiri 
kızmet zabıt varakasını tet
kik ve bir diyeceği varsa 
söylemesi için Bodrum icra 
dairesine müracaat etmesi 
lüzumu tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan ı olunur. 

(1234) 

Bodrum Asliye Hukun 
mahkemesinden : 

Bodrumun Umurça mahal
lesinden Karabıyık oğuUa
rından ·Ali kızı Gülriyenini 
Kum bahçe mahallesinden 
Şerif Ali. kaptan oğlu Akmet 
aleyhine açtığı boşanma 
davasında lzmire gitmiı gel
memiş ve geleceğide belli 
olmadığı gibi lzmirdeki iki· 
metgahının meçhul bulunması 
hasabile müddealeyh Amede 
tebliğat yapılmadığı ve anası 
Makbulenin ahiren Ankaraya 
gittiği ve bu Ahmedin anası 
nezdinde olduğu muhtemel 
isede lakin sarih adreslerinin 
de bilinmemesi yüzünden 
tebJiğat yapılmak imkansızlı
ğının tahakkukuna mebni 
tebliğatın gazale ile yapıl
ması hakkında davacının 

meabuk talebinin mahkemece 
kabule ve şayan görülmüş 
ve bu babtaki muhakemede 
30-12-936 Çarıamba ~ünü 
saat l O na talikine karar 
verilmiş olduğundan muay· 
yen günde bizzat gelmesi 
veyahut tarafından muteber 
bir vekil gönderm~si ve aksi 
taktirde Huhuk usulü muha· 
kemeleri kanununnu hüküm
leri dairesinde muamele 
yapılacağının tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (1233) 

Siz de Hollanda da ki enti
licesn servısı teşkilatının 
acanıdır. 

Baron Osenhayım, haki
katı ancak şu anda anlıya
bildi ve hemen yerinden fır
lamak istedi. 

*** ve arkadaşı Murad ta
bancalarını kendisine çevir
diler; *** : 

- Dedik ya.. Mi~asız ha
reketlere, telaşlara lüzum 
yok. Anlaşmak, menfaat var
ken deJiJiğe ne lüzum var. 
Bizim millette böyle şeyler 
olmaz! Siye zarar yok, men
faat var. Sonra işin işin için
de hiç ummadığınız bir iş de 
vardır, dedi. 

Osenkaym, müşkil bir 
vazi) ette kalmııtı. Avusturya 
Macaristan detektifleri timdi 

DOKTOR ŞAHT TÜRKiYE- DUNYADA 
YE NE iÇiN GELDİ ? NELER ? 

Türkiye - Aı.;7mya ikti;;di OLUYOR.. 
vaziyet ne haldedir bu görüş- Kırk '1i~~~eçirenler' 

meler faydali neticeler verecek r.1 merikablar lıat•b~ 
t.:J beı yaıındaa 

Bugünlerde Alman iktisat ı ithalat itibarile en mühim baıladığına kini old_..,. 
nazırı doktor Şaht Ankarada mevkii tutmaktadır. Alman- ~ 
bulunmaktadır. için "bayat kırk bet Y ~,a 

yaya ihracatımız umum ibra- b ı ı · · )t d b'r 11P"' 
Doktor Şahtın h"k· t t .. d k k Al aş ar.,, ıımı a ın a ı .~ 

k 
u ume ca ımızıe yuz e ır ını, - kurmuşlardır. Bu klibe~:, 

mer ezimizde yapacağı te- manyadan ithalatımız iıe ge· beş yatını geçmiı ~rkeP""' 
masların esas zemini lktisad ne umum ithalatımızın yüzde tahlifsiz ve kadınlar da ~ 
Vekaleti Müsteşarı Faik k k • d ı k ı fi' l k k b l di)111e•• .. ır ını u ma tadır. Bu he- i ı o ara a u e 
Kurdog"' lunun daha evvel bl" saba göre Almanyaya kırk dir. Yaşlarını ıaklayaD .ı;. 
Berlinde yaptığı ziyaratte l ki 'h ç ,... milyon liralık ı'hracat yapıl- yan arın üpten ı ra &at 
hazırlanmıştır. Cumhuriyet bil~ 
Merkez Bankası müdürü Se- makta ve Almanyadan 35-36 lerek hakiki yaılarını~ ejL 

milyonluk mal alınmaktadır. gazetelerle ilin e~ıleC tir• 
lihiddinin geçen sene Berli" Tütün: fındık, zahire, hu- nizamnameye kaydedıl111!f ~ 
ne yaptığı ziyareti iade et- K l l b' ııtı"" 
mek kasdile memleketimize bubat, yumurta, tiftik, pamuk ır angıç ar ır g ? 
gelen Alman milli iktisad yapağı, üzüm, incir, afyon ve kaç sinek yutabilirler 
Nazırının Berlinde hazırlanan kitre Almanyaya sattığımız F:1 lman hayvanat 11111~ 
esaslar üzerinde görüşeceği maddelerin başında galmek- t.:J hassısları kırlaogıçl~ 
de şüphesizdir. tedir. nasıl gıda aldıklarını te ,. 

Almanya ile Türkiye yal- Almanyadan aldıklarımız etmek istemiıler, ve bu.~ 
nız birbirinin en iyi müşterisi daha ziyade mahdud kalem- rin kuşların günde kaç 

11 oalt 
olmakla kalmamış, birçok ler içine sıkışmıştır. Demir yutabildiklerıni tesbit et 11" 

memleketlerin para kıymet- mamulat, sanayi makineleri, lerdir. Vardıkları netice f 
lerini düşürmelerine rağmen şimendifer malzemesi, elek- dur: 6" 
paralarının kıymetini sabit trik levazımatı, kiğıd, pa- Kırlangıçlar günded'rlef• 
t t kt "t IJ'd J kadar sinek yemekte 1 J u ma an mu ev'! ı ara a- muklu ve yünlü mensucat, 
rında bir benzerlik ve yakın- tıbbi müstahzarat aldığımız Baştan aşağı yaJall 

9 

lık husule getirmişlerdir. iki maddelerin başlıcalarıdır. dolu bir gazete 
memleketten herhangi birisi- Şunu da kaydetmek li· ~ · ı d ki ~ okfellerin yilz . Y .ı·1t.ıi nın para arın a yapaca arı zımdır ki Türk mahsullerinin L&l kadar yaşamak ııte~.~ 
değişikliğin diğer tarafı şid- fiatlarının evvelki senelere 1 d k · t D •""' 
detle alakadar edeceği süp- ma üm ur. Artı ıt e Uetf 
hesizdir. Bu bakımdan An- nisbetle hemen umumiyetle ayağını çekmiı Rokfe dor 
karada bu meselenin ehem- yüksek bulunuşu Almanya canı sıkılmasın, heyec•• i• 

ile ticari münasebatımızın in- masın diye Nevyork TaY~a• miyetle mevzuu bahsedilme- .,.,. 
· b k klşafmın bir neticesidir. gazetesinin hususi bir. .~ 

ııni ta ii görme lazımdır. btiY .. ~ 
:ıliıı hası verilmekte ve 1 ıetf 

Geçen mayısta yapılmış M 1• J k orada beğendiji ha••~~_._ .. 
olan Türk • Alman ticaret 8 iye meS e okumakta imiı. Bu h~d••.';~ 
ve klering anlaşmasında hi- mektebi mülhem olan Peıtelı b•'ıabO 
dis olan bazı müşkül vazi· şahıs, aerhal nikbinler ~ ıetı 
yellerin halli ve iki memle- Maliye Vekaletine bağlı diye bir klüp teıkil et~ıf ol• 
ket ticaretinin daha ziyade memurlarm mesleki bilgile- bunlar dünyanın nikb~Jl•t,. 
inkişafını temin için bazı rini artırarak istenilen ran- mak sayesinde düzeleb•.1• d• 
esaslar tesbiti Ankara görüş- dımanı alabilmek gayesile ğine inanıyorlarmış ve bit -•• 
melerinde esas olacak mese- et' .. açılan maliye meslek mekte- gündelik bir gazete D t..a 
lelerdendir. l)•P"' binden geçen sene on birinci meğc karar vermişler. fi .. 

Almanya ile ticaretimiz, 
son senelerde sür'atli bir 
inkiıafa mazhar olmuştur. 
Bu inkişaf, devlet adamları· 
mızın hemen her fırsatta 

ortaya koydukları &" bizden 
mal alan memleketlerin 
malını ahrız ,, düsturunun 
gösterdiği veçhile tevazun 
esasına müstedid anlaşma· 
lara doğru gittiğimiz gibi 
Almanyanın da aym yolu 
takib etmesinin tabii bir 
neticesidir. Birbirine uyuan 
bu iki taraflı siyaset, Türk -
Alman ticari münasebatının 

en parlak misalini teşkil 
etmektedir. 

devreden 68 kişi muvaffa- ilk nüshada içindeki b:,, 
kiyetle mezun olarak diplo- diılerin hepsinin iç açıcı ı-' 
malarmı almışlar ve hepsi hiyette ve binaenaleyla !~' 
tayin edilmişlerdir. olduğunu ilin ettiklerl elit" 

B k b 60 k . . de bu gazete bütün f•_. 
u sene me te e ışı ciddi gazetelerden dab• 

talebe olarak alınacaktır. 
Şimdiye kadar maliye taşra la satıı yapıyormuf, ..tllllfJ 
teşkilatından 16, vilayet ida
rei hususiyelerden 5 ve mer
kez teşkili~mdan da 14 me-
mur ilk smıf a daimi talebe 
vlarak kcı ydedilmişlerdir. 

Mekteb •tedrisata başlayabil
mek için gerekli . hazırlıkla
rını bitirmiştir. 

Talebe kaydı tamam olur 
olmaz, Bu ayın ortasına doğ· 

250 lira i" 
250 lira: Diş tabibi",.,; 

·ı· " malzeme satışı ticareti 1,ıt 
tigal etmek üzere •• bi' 
250 lira strmayesi ol~: tf 
kimse aranıyor. Iı miibi er' 
k A 1 d N '° k Ol ar ı ır. goruşme ~ti 

Almanya ticaret muvaze- ru muntazaman derslere baş· 

perşemheye kadar J(OO~t 
Ankara palas oteliadŞ,~-
12 den 2 ye kadar ' 
men sorulacaktır. 1 • nemizde gerek ihracat, gerek !anacaktır. 

kendi!ini Alman zabıtasına 
teslim edebilirlerdi. Fakat 
Bu adamlarda böyle meziyet 
görmediği için biraz sükünet 
bulmuş idi. 

- Buyurunuz, dedi. Sizi 
bekliyorum. 

*** sözüne devam ederek: 
- Siz lngiliz entelican 

servisi memurusunu. Sizin bir 
prensin oğlundan iki kont ve 
bir barondan mürekkeb bir 
şebekeniz var. Enver paşa 
hakkında mühim bir muha
bere evrakını genç prens ve 
sevgilisi vasıtasile elde etmiı 
logilizlere verdiğinizi biliyo
rum. 

"Fazla vaktım yok. Sizin 
için iki ihtimal var, ya Al
man zabıtasına teslim edil
meh, yahud bana iıtediiim · 

sahada küçük bir yardımda 
bulunmak. 

- Ne gibi yardım istiyor
sunuz? 

- İmparatorun hususi 
kabinesinden çalınmış 31 
mektubun aslını banada 
gösterin, 

- Fakat bunlar Avusturya 
ve Macaristanı alakadar 
etmez. 

- Ne belli? 
- Ben sızın sandığınız 

gibi casus değilim. Yalnız, 

lngiliz gezeteleri istihbara• 
tında çahşıyoı um. Bahsetti· 
ğiniz mektublarla ben alika
daı ım. Biınlar Türkiyeyi 
alakadar eder. 

- Gözümle görmeliyim ki 
sözününü kabul edebileyim. 

- Asıllarını görmeie 

imkan yok. ,. 
. - Bana asılları I~,.-' 
hususta para fedakit 
da hazırım. 

- Ne kadar? tJf 
'k• . .AS - Meseli yüz, ı ,, .. 

mark. ~ 
· - Şu halde kol•Y· ~ 

Ottonun sevgiliıi ıı:;,,.,. 
bir gerdanlık hediye 
bizi saraya alır. Si' K 

- Mümkün değil. -' 
ha fazla; fedaklrh~ ı,lt 
mektupları nıuvakk• a,1•' 
müddet için alırsıoıı, ~ 
Viyanada teslim ede i ,b' 
Ben de görür suretlerill rill'' 

. . . de ede Ali 
rım, yına sıze ıa 1"" • jse ., 

Bunun için eıurıll ,,,.,,, 
bin mark ıimdi, 4o()()(JO iri" 
ta kopyaları abaca ~er.,) 

(Ark••• ' 
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l()~LERiN MUHAFAZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

kt t~llllarile kabildir, her cin.s en tık ve sağlam 
Çi9eleri ve güneı gözlükleri İzmir k.emeraltı 

~eli altında Nafız Gözgördiiren saat ve gözlük 
l'aunuz. 

~~~···~~~~~~, 

liUSEYIN KAYIN İ 
~ Zarif, temiz, ucuz mobil ye evi ! 
'!be•~ ~ " ve yatak odaları fevkalade kurulanmış ! 
~llh . kerestelerden yapıhr U 

tehf ölçü üzerine siparişier kabul edilir. ~ 
Şekercilerde numara 26 ~ 

Jı;;.t::a~~ ··~~~~-~~.,!ı 
'-

~.. kahvecilerine müjde 
~~dtttenberi piyasada bulamadığınız kahveler ıçın 
'\'. Yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit
~~r Piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe

la Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 
eıa iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı 
mescit cami karıısında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yap•m yeri: 

lsmail Atamer. 
' 

~***~~~***~**~***~ 
DOKTOR 

li A. Kemal Tonay · 
akteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastalıklar mütehassısı 

İi ,. 

1 ' ~ ;., ~ ..... t.. 1. .u .. ~ • 18 ikinci lteşrin 

9 Evlül Baharat Deuosu 
.. ı 

- - ------ ~ 

T·Eazi mehmet zeki 
ı;;=-:a 

... !,;,Jı-- _..___.. -,.----- .---~----.......... -

Kemeraltında Hükümet karşjsında numara 24 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 

~~~~~~ı~~f})JIB..,,., ___ I 
1 lzmir ;!1!..':!~!!~ucab ı 
1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaılar : 

' e iıtuyonu karşııındaki Dibek sokak başın- ~ S "' J 
a. .... h ev ve muayenehaneainde sabah ıaat 8 den 40 renk üzerine Kız markalı "Arti,, kvmaş boyası 15 kuruştur 1 ag am 
~t 6 ya kadar haıtalannı kabul eder. Z •ı ı 

t eden hatalara yapılmaıı tizımgelen sah Satış yeri: 9 EYLUL Baharat denosu an 
>._,:.~ llıikroıkopik muayeneleri ile veremli huta- Telefon 3882 ~ Ve Ucuzdur 1 

"a ~illa cevaz g6rtllen Pnomotorakı muayene- 1 
"°"'tamu yapılır. Telefon: 4115 ~ MtıM6ılıMılı ..... l~AılıM ~ Satış yerleri 

~~-,,~~~~ ı D O K T O R l 1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. ::.1 ...... ~...... + it ı Mimari Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 

~~em ~üşt~ri- iM. Şevki Uğurl ~TÇE~~~BiLl~ 
.. ~ll dıkkatıne : BiRiNCi SINIF it .Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

t te~ıt ıon modaya lıriuvafık, e O h·ı· h t 1 ki _ t h ! daimi surette korunmasını temin edecek ancak 
., .. h ı ve şık yaptırmak ister , .. a ı ı as a ı ar mu e assısı f: •• b d 

-~''' '1de İzmirde Alipaşa cad 41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- .. y ı.1ksel, Ka adavı rakılan ır. 
~~ ,, karşısında ( 31 ) No. da 41 larını her sabah saat do~uza kadar ve öğleden sonra it • 

~· ~SRI) Elbise fabrikasına 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 1 Cıkmaz kokuları tuhafiye evı 
' tt~lrtlar ğ;Yet ehven - olup 41 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labo- it 1', k .. .. . ' 1 • • • Ç b k 
~ li Alber Baruh ) kumaılannın en iyisinden 2 • ratuvarı karıısında 36 numaralı muayenehanesinda. .. n1. .A agunduz ve 1 ıyazı a U 

~. l'l, 3 provah 24 liradır. • [Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, ıa- • ı BALCILAR NUMARA - 145 
t, S: çulaki bi~ P!oyalı 12 lira 2 provalı nezaket • yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıkları• Y?zünüzde çil var diye merak etmeyin çil M karemler~~i~ _ 
~tti Yııı mnıteralerımııe bu fırsatı kaçırmamalarını • it geldı. Meyuıları sevindirmeğe başladı. Her turlii zevkınızt 

ı, SADIKZADE BiRADERLER ........... ı+.ı•+••••ıt .. •+•+V 1 
oktayacak kolonyalar da vardsr. 
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Hariç memlerden yumurta 
talibJeri çağaJmıştır. Alman-
ya, Çekoslovakya, lsviçre ih
racatı devam etmektedir. 
Son bir hafta zarfında Al
manyaya 2000 sandık yumur· 
ta gönderilmiştir. Almanya 
alışlarını arbrmıştır. Fiatlar 
31-32 lira arasındadır. 

Mahalle 
bekçileri 

Dahiliye vekaleti :mahaJle 
bekçilerinin aylıkla çalışbrıl
mnsını karar vermiştir. Bu 
hususta yapılmaktaf olan ted-
kikat yakında ikmal edile
cektir. Bekciler muayyen ay-
lık alacaklar ve evlerden pa
ra toplamıyacakJardır. 

Develer 
l\luayyen saatte 

rgirecekler 
Belediye meclisince verilen 

bir karara göre develerin 
şehre sokulması yasak edil
mesi hakkındaki karann tat
bikine başlanmı§tır. Yalnız 

• yükle gelecek develer şehre 
muayyen saatlerde girecek
ler ve yüklerini indirdikten 
sonra derhal çıkarılacak
lardır. 

Sekiz teker
lekli otomobil 

Amerikada sekiz tekerlekli 
bir otomobil yapılmıştır . 

Bu fotomobiller bilhassa 
büyük se)·yahatler için çok 
iyi imiş. Çünkü yolda lastik 
patlaması vesa:re gibi teker -
lek arızaları otomobinin 
yoluna devamına zerrece 
mani olmıyor. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi Fiat 
2486 üzüm 10-21 
158 incir 13,75 - 16 

2400 buğday 5-5,875 
252 B. pamuk 46,50-50 
Haf talık ihracat 
Limanımızdan dış memle

ketlere son hafta içinde 
1,539,658 ldlo tütün, 107,204 
kilo meyan kökü, 9565 kilo 
keçi kıh, 130,867 kilo darı, 
6123 kilo balmumu, 1620 
çamfısbğı. 19116 kilo defne 
yaprağı, 307506 kilo kabuklu 
ceviz, 7507 kilo kabuklu ba
dem, 1860 kilo vişne kurusu 
1753 kilo halı, 128410 kilo 
palamut hulasası, 987100 kilo 
arpa, 548500 kilo bakla 
27300 nohud, 400 kilo kavun 
ihraç edilmişt : r. 

Avuç dolusu 
para 

Avuç dolusu para verip 
aldığınız çoraplar bir kazaya 
uğrarsa onları atmağa kal
kışmayınız, ( Şemsi Haki
kat ) m Ucuzluk sergisi 
onun çaresını bulmuş ve 
her çeşid çoraba uygun çok 
ucuz fiatla her çeşid ipek
liler satmağa başlamıştır. 

Dün gece 'Madrid tekrar 
alevler içinde yandı 

btanbul 17 -ispanya har-ı fından bombardıman edilıniş- ı kumandanı yeniden beyanatta 
bide hükiimetçiler yeniden tir Şerir alevler içinde yan- bulunarak Madridin asli 
taarruza geçmişler ve üç kol· maktadır. f Payıtahta hemen asilerin eline düşmiyeceğini 
dan Madride giren isi kuv- bombardıman edilmemiş yer söylemiştir. 
vetleri durdurmuşlardır. Asi- kalmamış gibidir. Madrid'de üniversite ma-
ler Madride girerken lhüku- Madridi bombardıman eden hallesine giren asiler yanğın 
metçiler 600 maktul ivermiş- tayyarelerin Alman ve hal- bombalarile şehir diri diri 
ler, 20 tank ta asilerin eline yan pilotları tarafından idere yakmışlar fakat biraı sonra 
düşmüştür. Madrid gene bil· edildiği iddia etmektedir. hükumetçi kuvvetler tara-
tün gece asi tayyareler tara- Hükumetçi kuvvetlerin fından ihata edilmişlerdir. 

ooooooooooooooooaoooooooooooooooooo 000000000000000 IOOOOOOOOOOOOOO 

Yavuz ve tornitolar da 
Maltava gittiler 

Istanbul, 17 (Hususi) - Malta'da lngiliz donanmasını 
ziyaret edecek olan filomuzdan Yavuz Amiral gemisi ile 
dört torpitomuz da, bu sabah şafakla besaber Istanbuldan 
ayrılmıştır. Tahtelbahirlerimiz, Malta açıklarında Amiral ge
misine iltihak edeceklerdir. Filomuz Cuma sabahı Maltr'da 
bulunacaktır. 

Msrsilvada bir infilakta 52 
kiş~ öldü 200 kişi yaralandı 

Paris 17 - Marsilya yakınındaki baruthanenin infilakın
da şimdiye kadar elli iki ölü ve iki yüz yaralı sayılmıştır. 
Kurtulma ameliyesi güç oluyor. Zira infilak neticesinde asid 
azotik kablarının ınuhteviyatı araziye akmıştır. 

infilak yerinde yirmi metre kutrunda ve beş metre derin
liğinde bir çukur açılmıştır. Etrafında iki yüz metre nısıf 
kutur dahilinde bütün binalar harab olmuştur. Manzara 
tam bir bombardıman halidir. ınfilaka sebep olan yangının 

bir kundak eseri olmadığı zanneniliyor. Tahkikat devam 
etmektedir. 

• 
Bir zafer 
kazandık 
Baştarafı 1 incide 

· PARA DAGITIYORLAR 

Bütün tl\zyıklara rağmen 
rey toplıyamıyan fellahlar 

şimdi balkt para ile kandır
mağa çalışmaktadırlar. On 
binlerce Suriye lirası dağıtıl
mış, fa11at buna mukabil bir 
Türk bile rey vermemiştir. 

TEVKİF AT 

intiha bata iştirak etmiyen 
birçok Türkler tevkif edil-

mişlerdir. Turklerle beraber 
rey vermlyen Alevi gençleri 
de tevkif edilenler arasında
dır. 

İstanbul 17 (Hususi) -
Bir kısım ermeniler, orto-

doks Rumlar, Aleviler de 
dahil oldukları halde San-

cak halkının yüzde sekseni 
intihabata iştirak etmiyor
lar. Fransızlar buna rağmen 

müsellah jandarmaları man
ga ve bölük halinde 
kamyonlarla köylere sev

kedilip, köylüleri döverek 
cebren intibah mahalline 
getiriyorlar. Fırsat bulanlar-

dan birçoğu yolda firar et
mekte ve firar edenlerin 
l\rkalarından silah istimal 
edilmektedir. 

Birçok Türkler de hapse· 
dilmislerdir. Türklerin bir 
kısmı da kaçmağa mecbur 
olmuştur. 

Türkiyeden gelen doktor 
Abdurrahman da bu İsken-

Ber2ama 
haberleri 

Bergama, (Hususi) - Ber
gama elektrik tesisatı ya-

kında yeniden tanzim edile
cektir. Müteabhid taahhüdü-

nü yapamadığından tesissa
tın ikmali için iş başka bir 
müteahhide verilecektir. 

Elyevm mevcud tesisat 110 
volt olup hiç istifade edil
memektedir. 

Halkevinde basım eserle
rinden bir neşriyat sergisi 
açılmış ve 4000 eser teşhir 
edilmiştir. 

Tohum ekmek: için getiri· 
len makineden çok istifade 

edilmektedir. Buğday tohumu 
üzerinde yapılan kırıştırma 

işi kaymakam Kamilin gözün
den kaçmamış ve derhal 
mennedilmiştir. 

Muhasebei hususiye tahsi
latı çok ilerlemiştir. Bu hu
susta Hamdi Yörüğün faa
liyeti şayanı takdirdir. 
~""-~~~""'"'-

derundan Türkiye'ye idade 
edilmiştir. 

birçok halk cebir ve taz
yik yüzünden Türkiyeye ilti
ca etmek üzeredir. Antakya 

da meycud jandarma kuv
vetleri kafi gelmiyormuş gibi 
Haleplen daha iki bölük jan
darma get:rilmişlir~ 

Halk .. •heyecan ve telaş 
içindedir. Halkın bütün sü
künetine ragmen Sancakta 
kanlı hadiseler çıkması çok 
muhtemeldir, 

Rusyadaki ha
va kuvvetleri 

-Baştarafı 1 incide-
le Minsk' de yapılan manev
ralarda, yanlarında 150 mit
ralyöz ve 18 piyade topu 
olan 1200 kişilik bir kuvvet 
düşman cephesinin 170 kilo
metre gerisinde bulunan bu 
tayyare meydanına paraşütle 
indirilmiştir. 

Moskova askeri mıntaka
sında diğer bir manevt'ada 
da basım tarafın tayyare 
meydanına iki bin kişilik bir 
bir paraşüt avcı kuvveti ine
rek, meydanın mvhafizlarını 
esir almışlar, telsiz istasyonu 
ile meydanın diğer tesisatını 
işgal etmiştir. Bu ameliyeden 
sonra, dört motörlu yüz ta
ne tayyareye binmiş olan 
tam bir piyade tümeni önce
aen işgal edilmiş olan lbu 
meydana indirilmiştir. Bun
tian başka hususi tayyareler
le tanklar da meydana ge
tirilmiştir. Bundan sonra bu 
kuvvetler, düşman gerisinde 
aldıkları emri tatbika koyul
muşlardır. Bu malumattan 
şu netice çıkarılabilir ki. 

Hava piyadesi adı da veri
lebilecek olan böyle hususi 
bir mahiyeti haiz parşütçü 
kuvvetlerin yetiştirilmesi, çok 
dikkate değer bir ilerilık 
göstermektedir; kendilerin
den askeri bakımından bek-
lenilen şeyleri memnuniyeti 
mucib bir surette başarmış 
olduklarından, bu kuvvetle· 
rin ıslah ve tevsi edilmeleri 
hesaba kakılabilir. 
Fransız kaynaklarından alı-

nan malümata göre, Soviyet·· 
lerde, 1934 de 10,000 para
şütle atlayış talimi yapılmış, 
1935 de ise bu rakamın 40 
bine çıkmıştır ki, 1936 da 
100,000 i çok aşmış olacak
tır. 

Katil talebe 
Şimdi hakime hesab . 

verıyor 

Zorihte Karii Sterses is
minde Alman ırkından ve 
Macar tebaasından bir tale
benin mubamemesine başlan
mıştır. 

Bu talebe, Romanyah zen-
gin ve kibar bir kadın olan 
Marya F afasaanoyu katlet
mekle müddehindir. Bu ka
dının geçen Eylün ayında 

cesedi hat boyunda bulun-
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DÜNYA POLl"rlKASI: 

Macaristan da silahlanmağıı 
başlardı 

t talya Hariciye Nazırı Kont Ciyano'nun Berlinde Hitlet!~ 
yaptığt görüşmelerden sonra Macaristan da ordu aıe~' • 

dunu arttırmağ'a vesilinmağa başladı. Almanyadan •00~. 
Avusturya da kendisini bağlıyan muahedeleri yırt~Ue
Şimdi bu hareketi Macaristan takib etti. Eğer AlmanY• ,,. 
ltalya arasında bu mesele kararlaştırılmamış olsaydı M•; . 
ristan silahlanmak cesaretini kendisindeibulamıyacaktı. Ç ıs 
kil küçük itilaf devletleri ve onların arkasındaki Fr•0':~ 
Macaristanın bu hareketine derhal mani olmağa çalış~.,. 
lardı. Halbuki lalya ve Almanyd, fffacaristant bu harek ııti' 
den dogacak müşkül vaziyette koruyacaklarını temiıı et 
bulunuyorlar. bİİ 

M acaristanın silahlanması ve bir ordu yapması t~ısill 
bir hakkı olup bunu dazaten sulh muahedelefl ~ 

zımnen muvakkat olduğunu ve ~iğer devletler için arıs;o 
bulunduğunu ifade etmiş bulunduğundan MacaristanınıD tıt· 
hakkı kullanması beynelmilel vahim ihtilatat çıkarmıyacalı ~ 

F akat Macaristanın, M. lMussolini son nutkunda •f., 
olarak söylediği veçhile milli hududları haricinde k• 

0
• 

dör milyon Macarın yaşadığı yerleri de almak için ıulh ~ te 
ahedesinin araziye aid ahkamını da değiştirmesi ve bu ıt r 
de Almanya ve Italya tarafından himaye edilmesi de k•'~r' 
laşbrılmış olup ta Macaristan bu emelini de tahakkuk ~t-~~ 
meğe kalkışacak olursa o zaman Avrupa sulhu en bUr 
tehlike karşısında kalacaktır. 

POLITIKAC1 .Ati 
00 

Batan Alman vapurunun ssg 
kalan 17 yaşındaki kamarotıJ 

Atlas denizinde son çıkan 
fırtınalarda batan İziz ismli 
Alman vapurunun kazaya 
kurban giden 35 kişisinden 
yalnız 17 yaşında bir kama
rot kurtarılmıştır. 

Diğer alman gemisinden 
görülerek kurtarılan Rökt~ 
ismindeki bu çocuk kınk 
bir kayık içersinde feci bir 
vaıiyettedi. 

~ötke şöyle anletıyor: b}İ' 
"içinde bulunduğum ta ,

si1 e kayığının bir p•~ıiııe 
kırılmıştı. Kayığın dı 
adamakıllı sokuldum. titr 

Dehşetli soğuktu. Sa• bif' 
denberi fırtına yağmurl• u· 
likte alabıldiğine hükilııı 5 

rüyordu. 
1
, 

(Anne!) diye haykıro:>• 
başlamışım. _./ 

--~~~------------.. ~--------------
Tayare faciası 
onar kişi öldü 

ltalyada büyük bir tayyare 
kazası olmuş ve on kişi öl
müştür. 

Kazanın olduğu yer Roma
nın cenubundaki Lapino 
dağlarıdır. Biı dağların üze
rinden geçmekte olan bir 
bambardıman tayyaresi, mo
törü bozularak, yere düş
müştür. Bu düşüş esnasında 
tayyarenin içinde bulunan 
altı kişiden beşi ölmüştür. 

Kurtulan altıncısı, tayya
renin pilotu civardakı bir 
köve giderek bikiseyi haber 
vermiş ve köylüler kaza ye· 
rine gelmişlerdir. 

Burada düşen tayyarenin 
altından ölenleri kaldırmak 
isterken tayyaredeki benzin 
depoları ateş almış ve orada 
bulunanlardan beş kişi de 
bu kazaya kurban gitmiş, 
bir çoklan da yaralanmıştır. 
......................... -

muş idi. Kadının elind~ ka-
tile aid olduğu şübhe olmı
yan bir tutam saç bulunu
yordu. 

Isviçre zabıtası bir ay müd-
detle bu hadisenin failini 
aramış, nihayet teşrinevvelin 
sonlarında Alman talebeden 
Karılı tevkif etmiştir. Katilin 
meydana çıkmasına, Roman
yalı kadına aid bavul saye
sinde olmuştur. Zabita kati
lin saçlarından da bir kıs

mını eksik görmüş bunun 
üzerine katil hırsızlık için 
Karal trenden atarak öldür
düğünü itirafa mecbur kal
mıştır. 

Aslan ve 
otomobil ·~ 

D ... b' · aıı ;çı-'• ogrusu, ır ıns J•P" 
ot..>mobil ile gezerken A•.de· 
karşılaşmak hiçte hoşa ~ ı 
cek bir hadise değild!rd'Ar 

Böyle bir vak'a, doğll 010• 
rikada olmuştur. Bir oto bit 
bil, bir orman yanındaO ~;' 
şehirden diğer bir . şel.f' 
giderken ani alarak bır ~~· 
lanın hücümuna maruı 

mıştır. ..,a~· 
Şoför, bu tehlikeyi go bet' 

ce soğuk kan!ıhğını k•Y a( 
miş ve otomobili bülÜO 

5
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atile Aslanın üzerine 5~f6' 
Aslam eıib geçmiştir. oto' 
rün mahareti olmasa·· '9.
mobildekilerin hali y• 
olacaktı. 

Balıklar 
9 Kadınlardan d8b 

meraklı imişleı' t( 4 
Amerikalı Doktor Ge;,~ı 

V-Stiles kadınlardao 
1 
~I; 

meraklı mahlukların b8 1 ~ 
olduğunu söylemekte "\~1 

naatini de şu yolda 
1 

etmektedir: urdl 
"Buzlar nehirleri bat ~j( 

zaman, bütün balıklar IJ~b,ı 
lerin dibinde rahat ~~''' 
oturacaklarına, ille 11,~

1 

çıkmak isteyerek, kaf~ l 
gözlerini ya arlar. s;;. t 
şeyleri bu meyanda 0 .,d.
nelerini aç oldukları j~-
ziyad~ meraklı oJdukl•'~ı•r~ 
yutarlar. Balıkçılar balı 101~~ 
ruhiyatını bilerek 0 tı• ır 
hareket etseler çok d• 
neticeler alırlar.,, / 

Her av bircok vatandasları bü 
yük bir servete kavuşduran ( Saadet\ kişes~nden pivanko 

. 'J almagı unutmayınız. 
biletlerinizi muti~.~~ 

Basmahane Çorak kapı karakol ~497 
Bay Hasan Tahsin Telefon: 


