
alebe birliği büyük bir 3000 
iting yaparak Antakya İsoanyada vahşet arbyor bütün sefirler 

protestoda bulundular amma oara etmedi 

OLU 
~~~~~~~~~~-.. oo .. --~~~~~~------~ 

'!diselerin~-~el' in edecek Asiler M adridi yangın 
.~YARIN MD .. ~~!~!~ GöRÜŞÜLECEK erine döndürlüler zehirli 

firariler ırene sahnede görünmeie baş- Y 
;dılar fakat halktan hakaret gördüler kaz da kullanıyorlar 
eni çarpışmalarda yaralı polisler var 

~111 19 ( Hususi ) -
)• \'e lskenderu kar
İte karşı yapılan 

•e işkence bütün 
te büyük teessür 

'i •ktadır. Bütün yurd 
. bidiseleri büyük bir 
ht \re alaka ile takib 
tdir. 

. kya ve lakendetu kar· . 
e kartı yapılan taz-
lhıiveuite gençliği 

~~ Uyandırdığı teessür 
~ Çok kuvvetlidir. Bu 

' protesto etmek 
~tirit talebe birliği bir 
~~ı yapmağa karar 
~e mitinge müsaade 

tk! İçin viliyete mOra· 
'"'Q, Talebe birliği mi
tQllırrtesi günü yapıl-

L. lbuvafık g6rmüıtür. 
~ta vali muavini Hü-

~ Türk talebe birliği 
,_ 1111 Sancağı için mi· 
Pllıak üzere viliyete 

>t.utte _bulundu. Tetki· 
'~tadır, demiştir. 
g VQI 19 (Hususi) - .bil· 
' 11takta J\rablar tara

. Yapılan tazyikler ve 
, ere rağmen Türk bal
' •lcalliyet unsurlarının 

tt. uzah kalmaları 
~bit her terafında ferah 
~~ •t uyandırmııtır. 
· telif unsurlar arasında 
laınan bugünkü kadar 

· ve yakınlık görülme· 
' ·. Sa11cakta birinci mün • 

11ltibabatı yapmağa im-
ot...adığına göre mebus 

\ ~tına da mahal ve im· 
~t:0~tur. 
· llıa bükumetile bükume· 
· ""•nda Sancak meselesi 
) de teati edilen notalar 

~tt cumartesi gününe 
~'•' l<aınutay beyti umu-
~~1lde okunmak suretile 
'~ Ubıumiyeye bildirile-Jatt, 
~:llbuı 19 ( Hususi ] -
\ı.kdan bildiraldiğine ~öre 
' l'tdaki birkaç .-\rapla 
~ı,t •tasında kanla çarpış· 
~clı 01du. J\lh J\rab yara
't-.1 ' Antakya ile Haleb 
~"da ınilnakalit inkıtaa 
~~•ıtır. 

ltARILER HJ\KARET 
~ij· GÖRDÜLER 
~ .. •• 19 (J\.J\) - Belanda 
~~,'11 Yurd kaçaklarından 
~h hlüdürü Mehmed J\li 'I, •t günlerinde monte· 

'' ıu teklifte bulun· 
' Sonu 4 ll11çQd• -

Dipçik, süngü ve işkenceye~lrağmenlsonl:intibapta~Türkün 
büyük dava karıııındaki birliğini bir kere daha bütün 

cihana haykıran güzel J\ntakyedan bir manzara 

Suriye gençlerinin lideri bir Arabın baştan 
başa saçma dolu hezeyanları .. 

Hududlarımızı muhafaza için 
siz olmasanız Türkler bizi 
çoktan bir lokmada yutar

lardı ! . . Diyor 
Fransızların meftunu olan bu genç Türklere 
karşı Umumi Harbde silaha sarıln11ş fakat 

şimdi de Fransızlardan ümidi kesmiş .. 

Pariıte çıkan illüstrasyon 
mecmuasında bir yazı çıktı. 
Bu yazıda Suriye gençlerinin 
lideri olduğu söylenen Fahri 
bey Elbarudi adında bir J\rab 
hezeyan dolu sözler sarfe
diyor .. Bu J\rab gencı Fran
sız idaresinden hem şikayet 
ediyor hem de Türk düşman
lığını anlatıyor ve diyor ki : 

"-Bu memlekette, Fransa 
den!nce, Suriyede yerleşmiş 
Fransız memurları, Fransız 
makamatı değil, sizin buraya 
gelmeden evvel bulunduğu· 
muz, benim de harbden ev· 
vel uzun zaman tanıdığım 

hakiki Fransa kasdedilmete
dir. Din kardeşlerimiz ol
makla beraber bizi tazyik 
altında tutan Türklere lcarşı 
asırlardanberi yapt ğmız mü· 
cadelede dostluğu bize mu· 
zahir olan, bize nümun olan 
Fransa ... Büyük Harbde, Su
riyenin kurtuluşu için, Arab 
ordusu zabiti sifatile Türk· 
lers karşı bizzat barbaUim. 

Bu mücadele'erin ve bu 
uzun ittifakın neticesi ne 
oldu? Gayet basit: Serbesti· 
mizi almak için bizi teşvik 
ede Fransa, kendi filuile 
ve bi~e hiç danıtm•· 

dan bizi mandası altına 
aldı ve Türkler!n zulmü ye
riae kendi zulmünü koydu. 

Bizi medenileştirmek, İs· 
tiklile hazırlamak bahanesi
le, müşavirlere boğdunuz. 
Heyhat! On yedi senelik İş· 
galin bütçenize mal olduğu 
14, 15 milyarla Suriye mü· 
kelleflerine mal olduğu 1 O 
milyarın en büyük müsteb· 
liki ilmic etmedikleri maaı· 
lara nail olan bu müşavirler 
oldu. Bunlar ne eser bırak
tılar? Bu adamların intiha· 
bında bile liyık davranılmadı. 

Muharrir, Fahri bey Elba
rudi'nin Fransız manda reji· 
minden ıikiyet yollu sözle· 
rini bu suretle kaydettikten 
sonra, Suriye balkının Fran· 
sız mandasına karşı alehtar 
hissiyat baslediğini kayde· 
derek yalnız Fransız ordusu 
hakkında başka türlü dütün
düklerini söylemektedir. 
Muharririn bir Suriyeli ile 
arasında geçen muhavereden 
şu şayanı dikkat parçayı 
alıyoruz: 

- Fransızların Suriye me~ 
selesi hakkındaki mütalealan 
nedir? 

- Çok basit, Suriye Fran· 

lstanbul 19 (Hususi) 
Asilerin yaptıkluı 
son tayyare hücüm- """""''"""'·. 
ları esnasında Mad
rid baştan başa 

yanmıştır. Bütün 
şehir bir ankaz yığın 
halinde bulunmak
tadır. Şehir alev 
sütunları arasında 

her gün biraz daha 
bir harabe manza
rası almaktadır. 
Paytahb müdafaa 
eden Cumhuriyetçi· 
ler son harblerde 3 

lbin ilü vermiılerdir. 
Bu vabıet karşısında is

panyada bulunan diğer dev
lerin sefirleri iıiler nezdinde 
teıebbüslerde bulunmuşlarsa 
da bir netice alamamışlardır. 
Sefırler bilhassa kadın ve 
çocukların bombalarla öldü
rülmesini takbih etmişlerdir! 

Asiler zehirli gaz ve göz 

BASVEKILIMIZ 
Belgrada gidiyor 

Sayın Başvekilimiz ismet 
Inönü ikinci kanundan sonra 
dost Yugoslavya'ya gidecek 
dost devlet adamlarile tema1J· 
larda bulunacaktır. 

saya gaile ve masraftan baş · 
ka bir ıey vermemiştir. Mem
leketimize tam istiklal bah· 
şettmek ve Fransız askerinin 
arazimizden çekilip Fransaya 
ve Fransız ordusuua avdetini 
görmek her Fransızın temen· 
ni ettiği şeüdir. 

iyi amma bizim Fransız 
ordusuna ihtiyacımız var. 

- Niçin? 
- Hududlarımızı muhefa· 

za etmek için Siz olmasanız 
Tiirkler, Suriyeden Halebe 
kadar bütün bu mıntakayı 
bir lokma gibi yutarlar. Irak
lılar Fırak Ozerine yilrür. Ya 
lbni Silud? Ya biıim ~çölde· 
ili 200,000 bedevi? .. 

yaşı döktüren gaz olursa o ıun adrı ı ır 

mağa başlamıılardır. evvel ele geçirmek iıtiyor• 
kuvvetler her ne bahasına lar. 
~----- ·-----------~---~----~~------~~-

DR. ŞAHT ATATÜRK'TEN 
BÜYÜK BiR HAYRANLIK

LA BAHSEDiYOR --··--·--
O sade Çanakkale zaferini 
kazanan deiil buifÜnkü Tür
kiyeyi yeniden yaratandır 
lstanbul 19 (Hususi) -Al· ederek beyanatta bul-:mmaf 

man iktisad nazırı doktor ve J\tatürk hakkındakı hay· 
Şaht temaslarını bitirerek ranlığını ıöyle anlatmııbr: 
Adanaya hareket etmiş ve - O yalnız Çanakkale 
.-\danaya vasıl olmuıtur. zaferini kazanan adam deiil. 

Doktor Şaht J\nkarada ayni zamanda bugiblkl Tir· 
matbuat mümessillerini kabul - Sonu 4 &ncüde -

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

Balıkçılık 

O ktisat Vakileti bahkçılığınıııı ~! deniz ~ahıulleri. ize· 
rinde çalışmağı teşvik bu bu ııı organıze edebilmek 

için bir balıkçılık kanun projesi haıırlamııtır. Bu projeaba 
evveli doğrudan boğruya yurdun her tarafından gelecek 
olan balıkçı mümessillerince tetkiki münasib görülmllt ve 
Vekalet bir balıkçılık kongresi toplanmasına karar vermi9tir. 

Kongre 1 kinunsuni 936 sah gilnü J\nkarada toplanacak· 
tır. Kongraye bütün sahillerden balıkçı mümessilleri ride· 
cektir. 

Iktisad Vekaletinin hazırlığı kanun projesi balıkçılık, 
süngercilik ve balık konserve sanayiinin yeniden lrurulmuı 
ve inkişafı için birçok esaslar ihtiva etmektedir. Kaaan, 
ikinci beş yıllık sanayi planının bu kısmının mütememmimi 
vaziyetindedir. Bu k~nuna göre bir balıkçılık bankası kuru· 
Iacak ve deniz mahsülleri, şirket . ve müesseseleri bu bu· 
kaya merbut bulunacaktır. 

Balıkçılık Türkiyeye para getir~cek büyük bir ıervet kay
naklarıtıdau biridir. lktısad Vekiletı bu teşebbüıüade erkeç 
muvaffak olacaktır. Düoyanm en nefis balıklarını ıabilleria· 
de bulunduran Türkiyeye bütün dünyadan para akacaktır. 

Halk böyle hayırlı teıebbüıleri alkıılıyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bir kadın kocasını 

H 

Olünün Eli! .. ROl!N GiBi 
~4~ elinden alan dakti-

• . loyu yaraladı 
ölü incimad edince uarmakla- ~·~ 
nnı sıkacak ve zili çalacakb Kocası da karı-

~~~~~~~~--.. ------------------------
- Hemfire Maron ıonla. 

Ben de ı&yJeclim. 
- Hayır llir yabaaaya 

alyleyib ı6ylemedijinizi ula· 
mak iltiıo111111. 

Geaç adam batını alladı : 
- Hayır doktor kimseye 

bir teY a6ylemeclim. Hem 
Godof'an 618mll kimi all
kadar edeWliı ki... Doktor 
fazla bir t•J ıormadı. Yukarı 
~kb. A ıiıtan ve hemıire ile 
011 d6rt numaraya ·gitti bu 
eaada dıpncla bir otomobil 
ılr&ltlıll itidildi. Hizmetçi 
poliaten bir ıivil memurun 
ıefdipi haber Yereli. 

Nihayet her tlçl de on 
d&rt nomaralıya girdiler. Me-
1D111', lllDID eliai cllkkatla 
,.. itti. 

- Dikkat edeneniz zil 
kordonunu, llllm tamamiJe 
wjtld olmadan cuedia eline 
Jltdeftirilcliiini anlaraınız. Fa
il ~ GtlecleD ıonra bu· 
.,a pn.ifl dedi. 

A,jltaa ile doktor birbiri· 

J:.:-.ierinl aileli.• 
- Batla butue memur• 
~ banda mı idiler? ..... 
Pa-m••• uat 7 ele 
.. ile ~tfil..-dea 

eı.rı . da memndurlar. 
a-.nmıa sırumda 

•• brıınnda kimler vardı. 
h~~:.ca~ ameliyat edilmit 

• Yil poliı altkata indi. 
..... &ıa ve tu••ti• oda· 
lanm açb: 

- Burada bir iki dakika 
ulrh kalmak mtlmkladllr, 
baJ 4•lıtor, lilia oclıauas 
ka~da nud bir oda Yar· 
clw. rek .-.ıeaa tevec
clb etti. 

• bot balkoa oclaaı 
vardır. Demin bakbjım za· 
man içi ı.ottu. 

M-.vr aBldi. 
- Babbilir miyim. Diye 

ıordq. 
&pıl balkon odaıına ıit· 

tller, Memur, doktor gibi, 
1ataklann altına, dolablara 
•akacajına balkon pençere· 
aiae _aitti. Vtl d6ıemeyi ı&ı· 
terdi, 

Y ajmur yatarken de pen· 
çere açık kalmıf. Bakımı 
Jaf yerlere. Diyerek balkon&
~. çadde1e baktı. 

- . Aıalıda kınk bir sak· 
.. ftlf. Hınız buradan kaç· 
auf. Meıele timdi anlatıldı. 
r.-ı, ÖD d8rt numaradan zil 

a tuvalet kabineıiae 
~11- Siz odaya çıkınca 

ya odamıza firmiı radyom 
~· ala1a~ ~u pençeredea 
kaçddf. • 

1>o!Etor Sokolof. 
- İea de nksıaın nku· 

tad&a uyandım diyerek 
lttiMp. etti. Ve otomobilin 
a;ni dakikada oradaıı geç• 
meljni ıarib bulduğunu ıöy· 
ıtat 

Sivil memur g6zthıl kırpb. 
~ Anlıpldı arkadqı qa· 

jiU tiekliyormQf. DeclL 
- Fakat hınız kim ....... 
- .... maucıyı iltildM 

- Herhalde uykudadır. SIDI boğdu 
Yalda g&rdlim. Bir ıededir Pettede çok tlyler örper-

.,,yuamda çahpyor. iyi bir tici bir aile faciuı olmuıtur. 
adamdır. Azalay adında 40 yaılannda 

Memur cevab vermeden zeaıin bir avukat bundan 3 
dotru panıumancının oda· ay evvel yanına sanıın ve 
ama ıitti. Kapıyı bir iki kere gilzel Beki adında bir clak
çaldı. Cevab alamayınca tilo almıtbr. 
içeri ıiruek limbayı yaktı, Çok goçmeden avukatla 
uyam•f gibi yatan pauu· daktilo ıeviçmete ve Pette 
mancı telltla dotruldu. Me- Tuna boylanndaki ejlence 
mura tllpheli fOpheli bakı· mahallerinde gönOI avutmağa 
yordu. Poliı ellerini utuıtu- batlamıılardır. Avukat, uzun 
rarak: ve b6y6k bir atk aeticeainde 

_ Mllaterih olunuz. Size evlenditi karııını ve llç 
bazı ıeyler sormak istiyorum. çocuğunu daktilonun aıkile 
Buzla mezandunuL Nere- tamamile unutmuı ve ihmal 

etmeje bqlamıtbr. 
lere rittiiiaizi llyler mi8niz? Avkabn kanıı bllyllk bir 
Dedi. 

_ Saat onbire kadar ti- tabammlil ve ıabır g&stere· 
rek yavaıının yıkılmamuı 

yatroda idim. y anm ıaat için kırkından sonra azan 
evvelisine kadar da ÜhYede kocaaının bu aıın hareketle· 
oturuyordum. Sonra doğru rine g&z yummuıtur. Fakat 
buraya geldim. geceleri ıabah eve nrhoı 

- Saat 12 den 1 buçu;a d&nen avukat daktilonun 
kadar Derede ididiz ? 

_ Gene kahvede idim. •tkile a~e hir hale r gelmit· 
tir hi ılzll karııını ve ço· 

- Fakat a&zleriniz do;ru• coklannı girmez olmuttur. 
ya benzemiyor. Saat 12 den Ankabn kanaı kocuın· 
yanma kadar yafmur yaidı. du intikam almak için bir 
Ba unada datarda idiniı. r&n daktilo Bekinin yolunu 

Neslimiz kahraman şehid vermek, kahranıan 
üretmek ve yetiştirmektir 

29 llkteırin ıabahı Anka- babaamdan ilatb bir hava 
rada Tllrkkuıu meydanında kahramadı olmak içia bitin 
paraıllt talimleri yaparken hasnlara malla idi. Onun 
tehid dllıen Eribenin lllimli ıebitliji ile canımız çok 
ka11111ndaki tahuıllrlerini yandı, çok ıey kaybettik. 
Baıbakan lımet inanı NHa· Tesellimiz kahramandan 18• 
~ı~k ve Spor". •.ahifelerinde hid verm~k, kahraman 6ret· 

ılk hava ı~ıdı kızımız " me ve yetiıtirmenin ea fe
adh ıu yazı ile anlatmakta· yizli \aresi olduğuna inanma-
dır: mızdır. 

NKllçllk Eribe, bava kur· Paratllt, bir ıpor, hatta 
banlahmızm karııtı. Paratllt dar zamanda can kurtaran 
heveıi, havacılık atkı, onu bir tedbir halinden çoktan 
kllçllk yaıında ite batlataııı· 
b. Onun yatında, paraıGt çıkmııtır. Paraıllt, arbk mem• 
ıert ve çok erken bir ce.. . leket mQclafaaıının yeni bir 
retti. AWealnin ve kendiıinin dinamik uıull •e vaut .. 
qkı Ulullerin tereddlldl1ne halinde ıekil ve mana almıya 
galebe çaldı. batlamıtbr. Tllrk kızlan ve 

Eribenin fedaklrlı;ı, kız· erkekleri baratlltizmi bir mi· 
lanmızcla vatu mlnafaaıı dafaa vaııtuı gibi &irenme· 
ve Tllrk havumıa masuni· ğe mecbur olmak yolanda· 
yeti için iftihar edecı:timiz dırlar· 
bir kabrammhk sayıyorum. Kliçllk Eribenin batıraıı, 

Hayatının ı&zel baharını paraıtitizmde ki haveainden 
Tlrk havuı için bajıflamak ltllrll bir kat daha azizdir • 
anaauau, lamada ea yluek Bu aablar, inanı ve çocak-
dereceaini, fllzel Eribe ile lanaın, ftlzel Eribeain hala· 
ghtermiftir. _.amu babraaına derin Ay· 

Gllzel Eribe, babaıı fibi, ,.ıan ve ııptalandır •• 
qaaaaaaaaaa~~ 

BiR DOLANDIRICI 
Polia ba a&zleri ılyilerek keımit ve 10kak ortaamda 

dıYiuda ualı duru paltoya ıenç kızm nçını baııaı yo· 
alda. r-amaaama b11r11- larak hakaret etmit ye ko .. 
tuttu.: ClllDI elinden kaçacajından Ben doktorum deye 16 kızı 

- Paltonu amılrlam Y•t· korkan ' kadın dakdilonun 
Dedi. · yGztıaden jileti• bir kaç ye- kafese koymuı 1 •• 
Pauamancı ıaplUI ıeail· rindea lresmiıtir. 

mitti. Avukat bu hidiıeyi duy· Geçen ılln Sofyada dlr-
- Blrıey aalamıyorum. duktan sonra o rece zil zar- d&,cO poliı karakoluna 

Diye kakeliyordu. na ıarhoı olarak eve ıelmit baıvuran bir kız, bir erkek 
Nil iojıık bnbhkla ce- ve kanıını boğarak lldllr· tarafından ıa ıuretle alda· 

binci• lielepçe)eri çıkararak mPıttlr bldıjını bildirmiıtir. 
,.ammwuua bileklerine Bu tllyler örpertici aile fa· Birkaç gh evvel kartııına 
taktı. cıasının muhakemesine yakın· çakan ıeaç bir erkek doktor 

- Bea ıayet mllkemmel batlanacakb. ve ilminin de doktor Ltlben 
anhyorum. Siz ıaat onbircle ElzaAzı·z Un Fab Tonef oldajuau ı&ylemiı ve 
glllbe buraya ıeldiai.J. Saat keadilile tan11mı1br. 
oa buçukta yardımcınız• •k d F • ikinci kartılaımada Dr. 
telefon ettiniz. Ve Godono- rl 8510 8 eCI 'fonef, kendiıini ıevdiiini 
fan en mllhim iti yapaca;ıaı Bir Kaza a&ylemit ve kıza evlen~e 
llylediğiniz radyomu çabaca teklifinde bulunmuıtur. Kız 
sizi qajıda bekliyen otomo· Elhiz - Birkaç glD ev- bunlara kanmlf ve ıyvinçle 

kında yapılan tahkikat neti· 
ceıiade Sofyada deiil Kır· 
cali kaıabaıında L&ben To· 
nef namında bir doktoru 
bulunduia bildirilmiıtir. 

Kız, bir sahteklra kurban 
gittiiini anlayınca, polise 
tikayet etmit ve nhte dok· 
tor da tevkif edilmiıtir. Derin 
tahkikat neticesinde banan 
aıd iaminin V alko , Dimitrof 
olduiu ve kendiaini genç 
kızlara doktor diye takdım 
ederek illaı aık ettiği 16 
kızla nipnlanıb bualardan 
para çektiii dört bet defa 
hapa mahk6m olduiu anla· 
ıılmıtbr. 

bile balkonclan athnız. Oto· vel burada feci bir kaıa ol· evlenmete razı olmuıtur. 
mobilin aumaruıda ( 8567 ) maf, blr fabrikatlr maldae Üçllncll g&rliımede kıı, 
değil mi ? kayıılan ara11ada kılarak ıevıiliıi doktora ldlinç ola-
Pauumancı yatajının ke· can vermittir. rak bin leva vennİf ve fllzel 8 

Şehrimizde K11 -x-•-- L:. alt il . h b' L t ornova narına bnzlllmn• oturuyordu. .,.... Ul4{ P o e aaya ır aa 
.., un fabrikuı l&bibi olan Ki· ıb· d al Kı · 

Hi.- birini inkir edemedi. e 118 e m11tu • z, ıev· f J 
y Um, makinenin bazı verleriDI .. m • d .L d ırın arı Korka Ye hayretle memura 1 .~.. >&toru aileaine e ta· 

rat iman g&Ji 
t.:J zlba ha••lftı 

ederlerken, &ilede; 
nal 14 de dofrd 
haa1aı oldujune, .,. 
leyin aaat 3 ile 4 
da en u buuı 
teıblt etmiılerdir. 

Erkek olan 

bakıyordu. ve billıaua kayıtlanaı mu• nıtm11tır. Bornova fmalan belediye· 
yene edarken, birdenbire v __ k 

Panıumancı merkezde ver· k ..1:_ k ,__ aw&ID ya ınlanam tavsiyesi nin nizamnameai mücibince yona Maclm--~ eaW.ini ayıflara aapbrmıı v•• 
cliii ifadeıinde, radyomu çal· ve etraftan yetiı~nlerin mi· beriae 11hhat mldirllitGnde makiaalatbrılmıt ve fent yaGi timditi MaiJI 
matı daha ıabahtan niyet dahelesile makine durdaru· ıenç doktoran hllviyeti hak· bir tekle ıokulmuıtur. dir. 

ettiflni, akıama kadar bir larak kayıtlar araıınd•n çı• I • fi D • A E •• • d ".,.....-=' Kubek, Pariıte 
çare aradıjıaı. Godonof &itin· kanlıalfbr. zmır &im I DCDmeDID en : holde numaralar 
ce bunun itine yaradıjını Fakat vllcadunun muhte- (3650) lira 70 kanıt ketif bedelli Asanı8r kiliıesinia oku- batlamqtır A 
anlattı;mı ve zili &lllnOn eline lif yerlerinden a;ır ıurette la tahvili 31·10-936 rtıalemecinden itibaren 20 ,an mtlddet· için mi? Mahakkak 
takarak mal6m oyunu oyna· yaralanan Kazım, derbat hu le açık eksiltmeye konulmuıtur. Bu ıırn kim ke 
clıjmı anlattı. Ôlll incimad taneye ka,duılmaı, YaZİJeti ihalesi 23 ikinci tetrin 936 pazarteıi gibıll aaat 11 de biz tekrarhyahm ? 
edince talnarile parmaklanm tehlikeli ılrlldlitlndea eler· il. daimi enc8meninde yapılacajından iıteklilerin 2490 ıa} ıh Çörçilin k 
ııkacak ve zili çalacakb. Bu· bal ameliyatına llzum flrll• yaıaya ı&re bazırlayac,ldan teminaUarile ve ehliyet vrıika· .. 
nu pek iyi bUen panıimancı mittir. larile birlikte pkarıcl. a tayin olanan ıh ve aaatta daimi O Dtilizçır.rçili~ 

11 bu halelen ancak bu suretle Fakat zavallı fabribtl.r _._ -! et t u 
ea'""uıeuıae • me en. di A -a11ı 

iıtifade et.._jıtir. ameliyat edilmeden litdıia Fnla bilıi edinmek ve kqiflerini ıarmek isteyenlerin •. ~ormuı. y.bo~ 
SON yaralarıa teairile ilmlftlr. 'bayınchrlılr direkt&rllljhe bat vurmalan. (1072) na en . '°ara dl 

·-"olfıt"'li!f!ım-~1!11111------.--.1!1!!19•1!!!!1!111--~=- l!ii2 • ba mubim-1 • lzmir n Daimi Encümeninden: 1 • il D • A ı: ... .-•· • d 
1 

ıal oluyorlar. 
519 lir 32 k k "f bed o· M el T vfik Flkret ZJPlr Blmr ~UMeDID eD : Bunda hayret ccl• 

okuluna: onanı!~ 3j!io.936 ~u.:J::::ind8en eitibaroa 20 1253 lira 21 karuı ketif be.elli Kınık okukuaun baki1ei yok. Miı Sara Çir 
,an mBddetle açık t;kıiltmeie koaalmuttur. intub 3~·10-936 al_Dlemecinden itiba1en 20 glta mtıdcletle reketile uajı J•~ 

Bu itin ihaleıi' 23 ikinci tetriD 936 pazartesi gtıati saat açık ek~ilt~ete .kqo~uş~r. . . ı~ndu bilik._~: 
11 de U daimi enctlmeninde yapılacqmc:lu iıt~erin Bu iııa ihaleaı 2S ıkmcı tetrın 936 pazarteaı sini nat hr. S.b,aı Wl ~ 
2490 ayılı y.-ya gire- haıırlayacaklan temln~tlan ve eb· 11 de il daimi encllmeninde yapılacağından iateklilerin diplcmaab oW• 
IJyet •uikalarile Wflikte yakanda ~ ol;iau lb •• •· 2490 aaydı yaaya ılre hazırlayacaklan tembaa\ferile ve 7a11 ~~ 
atteAl"aiiai ••tha••• ıelmeleri. ebli7et vuikalarile birlikte daimi encümaiae ıelmeleri. isterdi • 

FUla Mlfi: edı.rek •• kqifleriai ılrmek ip. ~,..,... Fazla biJıi edinmek ve projulai ılrmek ,iat~ Km ilt ._. 
· kt1ı11pa. -. .. ma1arı. WP4 ~,. • .,tık cUr,ktır..,... bat ~ . ~~''> ..... ~ 



1 20 ikinci Tteırla 

Elhamra is1; 
fabrikası, El'e ilzilmlerinden mamul nefis prablarını pİ)'asaya ç_ıkarmııtır. ~J . ~~ıazamız~ yenı getı.r~- ldaraiade_ Milli Klitlphane .uaem.,ı 
------------... ~ tiiımız Yerlı ve lngılız 
montİ f&rabları• Tecrlibeli mnteha111slar tarafından imal edil- g~ kumaılarını sayın halkımıza BUGÜN 

• mit çok sıbbt evıafı hiizdir. Az zamanda ıa· ti haberdar ederim. Teırif Bir çapkın delikanb K~RK GABLE ve iki gilıel 
11lera1dılannlD takdirini kazanmııtır. 1 edecek en müşkül pesent kadın JOAN HARLOV • MYRNA LOY 
E • b · k ğl ğ k k . ~ +. zevatın zevatın gerek 11 Emsalsiz derecede nefis bir filimde buluıtular, ıeviıti· 
yı şara ıç~e ; sa ı ı arttı~~a ve uvvetlendırmektır. ı kumaılardan ve ıerek ise j ler ve görülmemiı mükemmel bir mevzu yarattılar 

Bomontı şarabı hem çok ıyı ve hem çok ucuzdur. • dikiılerde_n me.mn.un kala· KARISI DAKTiLOSU 
• - f. caklan ıuphesızdır. 1 ve 

1 aabt mahalb: AYDıN BiRA. FABRIKASI Telefon: 2387 Perakende satıı : Zabitan elbiseleri de en i FRANSIZCA SÖZLÜ 
yerlerı: Biltlln. Bomonti müskirat bayilerinde bulunur. 1 son nizamesini bihakkın 11 Aynca· Betty Boop yaldız renkli Kızıl Şeytan senfonisi 

• 1 ••• • • a • •a T •• •W . . . i • ' . • Arayınız ve bırkerre tecrübe ediniz. .!J ı tatbık etmek sureble dı· ı _ ve_!~r·~~ diinya havadıılerı. 
(•J , kilir. ~m+~+~~ 

Çok memnun kalacaksınız. [•J ı n Adreı : Kemeralb ikinci· C k k k 1 t h fİ e evi 
................. _. 

1-3 [•] i beyler sokağında 1 maz o u arı, u a y 
...... :. :. ~SS:·BEIS;i.'EBFS22~-;-~-E.-ı•:&-~~~ ~lii:.tslii:.ts .. ~~~ M Ak .. d.. N" . Ç b k 

-------------------------------------------------~.,.-=...,~~=-==-------------~ . agun uz ve ıyazı a u 

·kroskop gösterir ki 

1 

.t: 

GôZLERİN MUHAFAZASI ANCAK 
<< PERFA PU KTUELL,, 

eamlarile kabildir, her cim en ıık Ye ıağlaa 
Çerçiveleri ve glneı ~azl&kleri İzmir kemeralb 

oteli albnda Nafız Gazıirdilren ıaat ve ı&zllik 
bwanmıaz. 

Birinci Sınıf Mutahauıs 

Dr. Demir Ali 
KAM~IO\:iLU 

SiNiR ve Çarpıntıya 
iD HArAt<AN llb. 

~~ . 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve DEPO: S. Ferid Eczacıba•ı 
elektrik tedavisi ı Y 

laa.u · Birinci beyler ıokaiı Elbamra Sineması Ş 1 f A ECZANESi 
arkamda No. : SS Telefon: 3479 

~............ ... ....... &IS .......... 

ir kahvec•Ierine müjde 
~lddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 

yapalaa Bebe ve Batar marka Paket Biıküvit· 
lcrar piyasaya çıkardık. Sayın lzmir halkının rajbe· 
•an Bebe ve Baıar marka Paket Biskllvitleri gtızel 
· en iyi biskilvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeımelik caddesi asmalı 
mescit cami karıısında 17 4No,da 
Denim Biıktıvit yapım yeri: 

lımail Atamer. 

-.*lc******i********~*" 
DOKTOR 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastalıklar mütehassısı 
r..ılla•e iatuyona karfUllldaki Dibek aokak bqm

.. ,.h ev ve muayeaehanainda ubala -t 8 den 
... t 6 ya kadar hutalarını kabul eder. 
caat eden hutalara yapdmuı lbamrelea uiı 
•e mikroakopik muayeneleri ile •eremli lauta
~ ... ceyu 16rillea Paomotorab maayeaa-
"••t•11mu yapılır. Telefon: 4115 it 
~~~~~~~~:~~~« 

.. t • em muş erı- , 

in dikkatine 
•riıüzi ıon modaya muvafık, 
temiz ve tık yapbrmak iıtıer 

halde lzmirde AJipaıa cad . 
~fiar karıııında ( 31 ) No. da 

BASRi) Elbise fabrikasına 
FiartJar gayet ehven olup 

~ 

TERzı mehmet zeki 
Kemeraltında Hükümet karş.sında numara 24 

Hiç bir yerde şubesi yoktur ------

•e Alber Baruh ) kwnaılannın en iyisinden 2 ,. • , 

BALCILAR NUMARA - 145 
Yüzü9ilzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimiı 

geldi. Meyusları sevindirmeğe başladı. Her tllrl6 ze•kinizi 
okşayacak kolonyalar da vardır. 

a .. A••aıAAaı•••aaıeeeee·eoaoe· 

İ DOKTO:R 1 
1 M. Şevki Uğurl 
• BiRiNCi SINIF • 

! Dahili hastalıklar mütehassısı 1 
• Almanyanın Hamburg ilniversitesiade okumaı. Huta· • 
1 lannı ber sabah ıaat d~!<uza kadar ve &ileden ıonra • 
4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder ... 
1 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdahun lal»o· • 
1 ratuvarı karıısmda 36 numaralı maayenehanesinda. • 
41 ( Akciier, karaciier, kan hastalddan kanmlık, u· • 
• yiflik. kalb hastalıklan, mide, banak bibrek lauıı.ıJlldlın ., ................ . 

~ı 

lzmir Yüıı Mensucah 
Ttırk A. Sirketinin 

Halkapınar Kumaş Fabrikasının 
Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar : 

Sağlam 
Zarif 

Ve Ucuzdur 
1 Satış yerleri 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A.•Ş. 
il Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Otla 
~~~~ı-iiNfi.MIG .. 
-~-· • TAYYARE sineması TE\~PN 
§ BUGON 
1 Biltlin bir tarihi, bDtlin bir ilemi ihtiva eden 
! ıaheıerler ıaheaeri 

1 P.ompeyinin son rinleri 

1 Senenin en muhteşem, en güzel, en heyecaolı ve ea 
yilksek filmi. 1,800,000 lira sarfı ile vticuda ptirifen 

bu filimde 5,000 fikliran rol almııhr. 
8 AYRICA: 1 Miki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
11 dünya havadisleri 1 FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR _ 

8 SEANS SAATLARI 
~ Seans saatleri : He..,en 15 17 • 19 • 21,tS. Camar• 
~ tesi " paür flnle;. tSte illft seans 1 Bu filim içi,a mekteblilere f.8'ifı'ak lauasi seansların 

saatleri direktlrlllde _.... ...._k tabit ohmar. 

lira, 5 pronh 24 liradır. • ,.. ~ . 
r çallki Wr pro•ah 12 lira 2 provah uk t" 40 renk Ozerine Kız markalı "Arti" kvmaş boyası 15 kuruftuı 

...,.,. ...... -. mlfleri.lerimbe bu fınab kaçırm.::ıan:ı.. Satış yeri: 9 _EYLUL. &hl\rat deoosu 
tflı, tAl>IKZAPE BIRADiRLER Tel.ı. _3112 



--·---·----Dün bir ziyafet veril-
~di nutuklar söylendi 

Evvelki gün şehrimize ge· 
len dost Yugoslavyanın Vre· 
me gazetesinin baş muharri· 
ri şerefine · dün belediye ta
rafından Kültürparkta bir zi· 
yafet verilmiştir. Ziyafette 
vali, belediye reisi ve mat
buat erkanı hazır bulunmuş· 
tur. Ziyafet büyük bir dost
luk havası içinde geçmiş, 
Yugoslavyalı misafir ve be
lediye reisi birer nutuk söy
lemişlerdir. 

Misafirler öğleden sonra 
Izmir müzesini, hafriyat sa
hasını, kızs an'at enstitüsünü 
san'alar mektebini, milli kü
tüphaneyi gezmişlerdır. Bu
gün Bergamaya yarın Efeze 
gidecklerdir. 

Dost gazeteci misafir; söy
lediğ nutukta, Atatürk tam 
minasile bir peygamberdir. 
Türkiyeye gelince mucize 
kaıısında kalmamak imkan· 
sızdır,, sözlerile inkılabımıza 
karşı duyduğu hayranlığı an
latmııtır. 

Vilayet 
•• • 

encumenı 
Viliyet daimi encümeni 

dün öğleden sonra vali Fazlı 
Güleç'in başkanlığında top-
lanmış mevcud evraklar 
karar altına alınmıştır. Küçük 
Salepçioğlu hanınında 1100 
lira sarfile tamiri karal~ştı· 
rılmıştır. 

Hayırlı misafir 
lkiçeşmelik Saraç Ali oğlu 

sokağında oturan Hasan oğ
lu Halil, Memişin kızı yirmi 
yaşında Gülciaoeyi alarak 
Seydinin evine götürmüş 
orada cünbüş yapmışlardır. 

Cünbüş esnasında Güldane 
Seydinin cebinden 30 lirasını 
çalmış ve zabıtaca vakalan
mıştır. 

Tramvaydan 
atladı 

Dün öğleyin 6 numaralı 
tramvay Askeri hastahanesi 
önünden geçerken tramvay 
arabasında bulunan Çallı 
Hikmet, tramvay durmadan 
atlamış ve başı üzerine düş
müştür. Hikmet ağır surette 
yaralanmış ve ağzından kan 
gelmiştir. Tedavi için hasta
haneye kaldırılmıştır. 

Dünkü Borsa 
haberleri 

Çuval Cinsi Fiat 
11385 üzüm ,9,50-21,25 

77 incir 7,72 -9 
120 buğday 51,25-5,125 
191 bakla 4,75-4,75 
214 B. pamuk 46,5-47 
82 Ke palamut 367,50 

145470 Ka ceviz 14-16,50 

Almanya~ile Japonya arasında Rusya aley
hine eizli bir ittifak meydana çıktı 

lstanbul 19 (Hsusi) - Almanya ile Japonya arasında gizli bir ittifak yapıldığı haberi 
teeyyüt etmektedir. Ba ittifak haberi ltalyada büyük bir memnudiyet doğurmuştur. ltifakın 
Rusya aleyhine olduğu söyl~nmektedir. 

Almanya ve İtalya hükômetleri General 
Franko hükômetini resmen tanıdılar 

Istanbul 19 [Hususi] - Almanya ve ltalya hükumetleri ispanya asilerini idare eden 
General Franko'nun kurduğu hükumeti resmen tanımışlardır. Bu habec Pariste ve Londra
da büyük hayret ve dehşet uyandırmıştır. Alman ve lt,\lyan gazeteleri lspanyol faşisilarinin 
muvaffakıyetinden memnuniyetle bahsetmektedirzer. Bu tanıma nadisesi dolayısile Almanya 
ve ltalyanın ispanya bşislerine yaptıkları yardım elle tutulur bir halde meydana çıkmıştır. 

iş Kanununun tatbıkına 
doğru yapılan hazırlıklar 

Teşkilat hanıı-i şekirlerimizde vauıldı? 
iş kanununun tatbikatl için hisar olmak üzere Afyon, ı yetleri, beşinci bölge merke-

altısı teşkilatlı, dördü teşki- Eskişehir, bilecik, Kütahya zi Samsun olmak üzere Kas-
latsız olrak on bölge kat'i Konya, lspart ve Burdur vi- tamonu, Sinop, Ordu, Gire-

layetlerini, üçüncü bölge 
olarak tesbit edilmiştir. Bi- merkezi Istanbul olmak üze- ıuo, Amasy, Tokat ve Sivas 
rinci bölge merkezi Ankara re Bursa, Kocaeli, Zongul- vilayetlerind ?, altmcı bölge 
olmak üzere Çorum, Çankı- dak vilayetlerinde, dördüncü merkezi Adana olmak üzere 
rı, Yoügat, K1rşehir1 Kayse- bölge merkezi lzmir olmak Seyhan, Antalya, lçel, Gazi-
ri ve Niğde vilayetlerin, ikin- üzere Balıkesir, Manisa, Ay· antep,' Maraş ve Malatya 
ci bölge merkezi Afyon kara- dın, Denizli ve Muğla vila- vilayetlerini ihtiva edecektir. 

• 00:>0000000000000000000000000000 000000000000000000 IOOOOOOOOOoOooaoo 

Almanya veni fiatle bizden 
pamuk alacak 

Belgrad 19 (Radyo) - Ankaradan bildirildiğine göre 
Alman iktisat nazırı Dr. Şaht Anadolunun muhtelif yerle
rinde bilhassa cenup vilayetlerinde pamuk zer'iyatı inkişaf 
ettirildiği takdirde Almanyanın Türk pamuk zürraına kredi 
açmaya hazır olduğunu, Türkiyenin her yılki pamuk hasıla
tının beynelmilel pariteden yüzde kırk fazlesiyle satın alı
nacağını bildirmiştir. Türkiye devlet adamları bu hususta 
tetkiklere başlamışlardır. 

Siyah elmas Ankara'da 
Merasimle karşılandı 

Ankara 19 (Hususi) - Çatal hattından kalkan kömür 
yüklü ilk tren ve Zonguldak valisi Halid'in riyasetindeki 
35 kişilik heyet bngün Ankaraya varmıştır. 

Tren istasyona girerken bütün lokomotifler düdük çalmış
tır. Zonguldak valisi ve heyet istasyonda hükumet erkanı 
ve davetliler tarafından karşılanmıştır. Zonguldak valisi, 
ilk defa olarak trenle getirilen kömürü Nafıa Vekiline ver· 
miş ve Zonguldak halkının teşekkürlerini bildirmiştir. 

00000000000000000 oooooooocoooooo 

Talebe birliği 
metin2 

yanacak 
Baştarafı 1 incide 

muştur: 

Saadet'in 
Gözünü patlattılar 
Tepeciğin yeni mahallesin

de oturan, Hasan kısı Bin· 
naz, Salih oğlu Hasan, Hatice 
ve Saadet arasında bir me
seleden kavga çıkmış, Binnaz, 
Hasan, Hatice, taşla ve su
pa ile Saadet'i döğvmüşler 

ve gözünden yaralamışlardır. 
Zabıta hepsini yakalamıştır. 

Dr. Şaht 
-Baştarafı 1 incide

kiye'yi maddi ve manevi 
f:)ugünkü varlıklarile, iktisad 
ve kültür bakımından yarat
mış olan ve Turkiye'yi yep
yeni bir büyük devlet olarak 
yüksek istikbale namzed 
yapan tahsiyettir. 

Dedik ten sonra şu suretle 
devam etmiştir : 

- Onu otuz senedenberi 
tanıyorum. İmdaratorluk Tür
kiyesini] tanıdığım gibi genç 
Türkler devrini de hatirlı
yorum. O zamanda iki defa 
gelmiştim. Şimdi bilhassa 
şunu tebarüze lüzum hisse· 
diyorum ki hiçbir memlekette 
bir milletin manevi varlığın
da bu kadar sür'atli ve bu 
kadar derin bir değişik! k 
olmamıştir. 

Size bilhassa benim faali
yet şubemi alakadar eden 
sahaya aid bir misal vere-. 
yım. 

lstanbulda Alman banka
larının direktörlerile görüşür
ken bana dediler ki, 

- Bugün Türkiyede ku· 
rulmuş olan büyük banka 
müesseseleri bankacılık ba
kımından ve bilhassa o ka
dar büyük bir presizyon ile 
çalışmaktadırlar ki, birçok 
Avrupa bankaları bunu ken
dilerine örnek olarak kabul 
edebilirler. .. 

20 ikinci Tetrl~ 

DONYA POLITIKASI: 

ispanyadaki boğuşma . ,.. 
I• spanyadeki boğuşmu artık kabak dadı verdi. faşıst 

raftarları, bugün Madridin İşgalini bildiriyorlar. ..
1
pi .. 

Komünist taraftarları bngün faşisti kuvvetlerinin 111.=..,.. 
yet haberlerini yayıyorlar. Gazete muhabirlerini, aj •ki .,. 
ve radyolann bu mütenakız haberlerine rağmen her 1 o}lll' 
rafın da on gündenberi olduğu yerde sayıp durmakta P'" 
ğu anlaşılmaktadır. on:gün evvel faşistler bir taarruı :.
rak şehrin Manzanereı nehri kıyılarına kadar olan .. k ;r 
işgal etmişlerdi. Fakat nehri geçip Madrid lşehri ıçıo~ 
dirlerine dair bugüne kadar bir haber gelmemiştir. 6' 
taraftan nehir boylannda f asistleri tard etmek için b~k •' 
kuvvetleri tarafından yapılan mukabil taarruz da netıce 
memiştir. . .»'! 
B ununle beraber Madridin sağlar tarafından ıt~~ 

artık bir emri vaki nazarile bakılabilir. Esas~n ~ 
met şehri tahliye etmiş Valansiya'ya gitmiştir. Belkı ~ 
da Barselona'ya gidecek, ailcak komünistler nihai z• Jı; 
ümidlerini kesmiş değillerdir. ispanya Cumhur ~ f' 
hükumet kuvvetlerinin Madrid için değil, bütün l•r; 
için, mücadele ettiklerini ve eninde sonunda galib ge :a11•t 
lerini bildirmiştir. Her halde Madrid'in düşmesi, bii b''' 
kuvvetleri i~in büyük bir darbe teşkil etmekle b~r• 
ispanya mücadel~sinin sonu demek de olacak değildit· 

OOOOCllCAXKX>C:x>oDOOOOCtOOC>OOOOOOOCIOOC>OOOOOOOCllOOCX>OC._,.,-

8 i r buçuk yıl sonra ahırıo• 
dönen at ~ 

bıt• 
Soma - Burada tuhaf şose üzerine başıboş df 

bir hadise olmuş, bir buçuk lacak, at doğruc~ k&Y'r.tıb• 
yıl önce çalınan bir at ara- nüp ayni ahıra gırerıe 

1 
""" 

dan seneler geçmesine rağ- nıede aıd olduğu anl•t1 'tı,; 
te 

men bir gün kendiliğinden Bu karar ayneo '°"' 
ahıra dönmüştür. edilmiş ve at köye diS~tıoifı 

Bu at Turgutalp köyünden doğruca eski ahırın• 11

11
,, 

çilin~ir Ahmed oğln Mehme- içeriye girmiş, dur111111~ 
din atıdır. Bir buçuk yıl ön- B•na hayvanın bir . fi' 

senelik de hayret etlll•ft .... • ce çalınm1ş, bütün aramala
ra rağmen bulunamamıştır. 

Hadise de unutulmuştur. 
Fakat geçenlerde bir gün 

Mehmed ahırında meşgul 
ile hayvan birdenbi e ahırın 
kapısından içeri girmiş, 

Mehmed'de bu fevkalade 
hadise karşısında havyanın 

boynuna sarılarah sevmeğe; 
okşamaya başlamıştır. Böyle 
sahibi hayvanın boynuna 
sarılmış, atını sevib dururken 
ahırın kapısı önünde bir 
yabancı adam belirmiş, hay
vanın kendisine aid olduğunu 
söyliyerek alıb götürmek 

.., ,.... 
kat hayvanı terket111ef 
olmamıştır. i,Jİ ; 

Çünkü hayvanı Dell -' 
!ayetinin Acıbade111 Jı• ,. ... 
nın Güney köyündell lı 
almıştır. Ber,amay• • ,

1 
~ 

götürürken de bu vak 
şına gelmiştir. Eski tal 
hayvanı vermeyince, Y~ 
bibi de bırakmayınc• ıf ~· 
bıtaya aksetmiş, bay••~ 
muhtan Ali Remziye w'.' 
min olarak tevdi edilılt~ 
Mahkeme hayvan111 ~ 
verilmesine karar dd, 
hayvan ona teslim e 

sahibi bit- tir. ................. ., istemiştir. 

Fakat atın eski 
tabi buna razı olmamıştır. 

Bunun üzerine iş büyümüş, 
gürültülü bir münakaşa baş
lamış, münakaş&ya köylüler 
yetişmiş ve bütün kölüler 
Mehmedin hayvanını tanımış
lardır. 

Diğer adam da hayvana 
tesahüp ettiği için söyle bir 
ha: çaresi bulunmuştur: 

Hayvan götürülüp tekrar 
~~"""'""'-""-""-~ . 

izlerini belli etmiyen bir 
hırsız şebekasinin bütüu ef
radı, zabıtanın tedbirlt:ri sa
yesinde, cürmü meşhud ha
linde yakalanmıştır. 

Osman, Mehmed, Ali ve 
Durmuş Atiden ibaret olan 
hırsızlar, en ziyade koyun 
ve sığır aşırarak bunları ke 
sip etlerinden pastırma ve 
sucuk yapmakta ve satmak
ta olduklarını itiraf etmişler
dir. Hırsızların ellerinde bu-

Bir terzide ıs' 
nasıl intik• 

alınır ~ 
Belçikanın P•Y~~Z 

bir genç Pol ve H•0 '
1 '":..wt 

b'r '· de bir terzide ,' tJI~ 
yaptırmış elbiseyi bıÇ t~ 
mediği için terıiY' !'wı 
rar yapmasını vt ~~r 

. d e !""' 
parasını ıa e . b' '_J, 
söylemit ise de terıl r.. . ,, -:~· 
lifi kabul etmeY1111ıo1P"..,ı 
favkalade kız111ıf 6' ... 
alınca kapıdan çıkdlatJdl'~ 
bir tabelleciye gid•" il ~ 
üstüne şöyle bir tabt~O ~i 
mış. Bu berbat 1'0~ ... ı~' . . ..... 
ken Pol ve Hanrı 

- Reylerinizi kullanınız 
yarım Suriye lira~ı mükif at 
alacaksınız. Fakat Mt:hmed 
Ali'nin teklifi kimse tarafın· 
dan kabul edilmemiştir. 

Bunun üzerine reylerini kul
lanmıyan bazı kimselere 
Mehmed Ali bizzat dayak 
atmıştır. Gene yurd kaçak
larından Mustafa Asım ve 
Adanalı Mahmud Celal inti
habatta mahalli hükumetin 
kazanması için azami faali
yet sarfetmişler fakat halk 
tarafından hakaretle karşı· 
lanmıştır. 

lunan kırk elli kilo sucuk Yedinci Fuar 
E~ek etı• nden ve pastırma ile yedi sıgy ır, 

Ticaret Odasına lktısad Y 

terzihanedir. o4 
Şu gördüğünllı ~.b~ , 

tiniz elbiseye 111
11 ,~-.ıi 

10 • " ~ A"' tam seksen beş ır t'Y I iki dana, ve bir merkep, he-
Vekaletinden gelen bir emir pastırma Ve nüz kesilmeden kurtarılmış 
de arsıulusal 937 senesi Ye- ve bu ular sahiplerine geri 
dinci Fuarının 20 ağustosta SUCUk verilmiştir. 
açılarak 20 eyliilde kapanma Karaman - Bilhassa son Hırsızların eşek te kesip 
sının muvafık 'olduğunu bil- iki aylardan beri ıehrimizde pastırma ve sucuk yaptıkları 

Elbiseyi g!yen •;0,o~' 
boynuna takarak ııt'" ' 

büyük caddeJeri~i do 1ıiıP''~ 
terıihaneye bıç ., f'f" 
yapmayacağı fenabl

1 

intikamını al111ı1tır· dirmiştir. büyük hırsızlıklar yapan ve anlaşılmakta~ır. 

---------------~ ........................................................... l .................................. ~ -biletlerinizi lll~t!~ He.! av .bircok vatandasları bü (Saadet \ kişes~den pivanko 
yuk hır servete kavuıduran 'J almagı unutmayınız. Basmahane Çorak kapı karak0 '49 
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