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Tiirk .memleketinin Arab devleti tarafından milliyetinden uzaklaştırılabileceğini zan 
mek yanlış bir hesabtır. Bu bütün Türk 
ktır. Buna a~la muvafakat etmiye(eiiz 

ismet lnönii vurdun en 
tiıühim işlerini anlattı - .---------- ••••••OO••••••------------
tvekilin Antakya ve İskenderun hakkın-
i izahab coşkun tezahürata 

~ra 12 - Artırma ve J - _ .. 

vesile oldu 
~li ~allar haftasının ye· 1 -..,.._..., .......... _ ............ ~ 
~I dönümü mlinasibe· 
~9ekil fımd fnönil bu 
~kara Halke\'inde mü-

, "1 

r -uatuk söylemiştir. 
\a,· arhrma haftası do

yurdun her tarafında 
li' ;btiyük hareketi 
•n kıymet ve f ebem-
. anlatmıflardır. Baş

leçen yıllar içinde ikti
._llai ve zirai sahalarda 
~ meaeleleri yurdda 

•e ekim vaziyetini, zi
haalltımııın ıabt vazi

babsederek 

t vaıiyetimizin iyi ol· 
ı6yliyebilmekle bah

t · • 86yük mabsüllerimiz 
''tle ntıldı. Bunların 
i..,.•~ Üzilm, incir ve 
~· Tntnn zikrolunabihr. 

orta A•adoluda ve 
İyi idi. Garbi anado· 

~ı mıntakalarda fena 
'~•• dolayı çok zarara 
~- Fakat aziz Anado-

diter mahıüllerile 

'-•~- çokluk Yaaiyeti iyi 
• ~ir. 

~tri proiramında bu 
l.._ bissetine dilfeD 

llluyaffakiyetle tahak
lttirdik. 

ıı . ekil, yeni fabrikaların 
'19.ıin atıldığını, kömlir 

ni, bllyük ~ ıirketler 
·bulunaa işle in hliku

ı.ı_ ~hndıiını, hükümetin 
:~e takib edeceği siya
tiraat progamını, miai 

en Ailam bir biln· 
t~ıterdiii, her banği bir 
eleetin parasile boy öl· 
ele vaziyette olduğunu 

tlar ve bütln yurd 
i ınevıua babsettikt~n 

~bittin Ttırk uluHDUD 
~ bütlin hassasiyetle 

'-de durduğu Antakya 
lllceaderan meaeleaine 

ederek, merasimde 
-.uan lier ıınıf a men
le.af biı halk kitlesi 
de bu huıustaki Türk 
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~yramımız § 

~lltlu olsun ~ 
\' lrın baıbyao teker i 
-rnını aziz okuyucula • ~ 

b '- kutlalarıı. E 
llltyram ferefine gazete- i 

iki 20n çıkmıyacaktır . . i 
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nokta! nazarını tasrih etmif ı sözleri söyledikleri vakitler 
ve izahat çok coşkun ve sü dahi Suriyelileri müstekil bir 
rekli alkıslarla ve heyecanlı devlet olarak inkişaf ettiren 
tezahüratla karşılanmıştır. Fransaya karşı tebrik duyğu-

Başvekil sonra demiştir ki: !arını ve Suriyelilere karşı 
Suriyeye biz kıymetli bir seygilerimizi tebaruz ettir-

komşu gözüyle bakmak isti- meğe çalışmıştık. Bizim bu 
yoruz. Suriyenin istiklali ih- kadar hayırhah ~e dürüst 
tioıalinden bahsedildikce biz vaziyetimize karşı Suriyenin 
bunu daimi aşikar bir !Sevinç istiklale giderken bir Türk 
le karşıladık. iline hükmettek arzusu g&s· 

Son defa resmi notalar termesini yalnız haksız ve 
teati edilirken ve Suriyede çok zalimane buluyoruz. 
siyaset adamları Türkler için Biz kuvvetle kainiiı ki, 
boşa sitmiyecek her türltl - Sonu 4 · üncüde -
--- -------C3 -----------.--

Şark demiryolları 

6 milyon lira nıukabilinde de
vir ve ferae muamelesi yaoıldı 
1 Ankara, 13 ( Hususi ) -
1 Hükumetle Şark demiryolları 
J arasında yapılan müzakereler 

bitmiştir. Bugün işletme im
tiyazının toptan altı milyon 
Türk lirası mukabilinde devir 

ALI ÇETINKA YA 

ve feragı iki tarafca kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra yeni muka· 
velenin yazılmasi ve şartlar 
üzerinde anlaşma için müza-
kereye dHam edilecektir. 
Yani Şark demiryoJlarının 
da millet demiryollarım ara
sına karııması artık bir giln 

ı meselesidir. 

n emleketini çıldırtmak onu işkence içine 

ALTINCI JORJ INGILTEflE TAHTINA OTURDU 
-----------.. 00.. -

Edvard isviçreye gitti ora-
dan Avusturya' ya gidecek 
ve malikane edinecektir 
Babık Kral millete hitaben neşrettiği 

beyannamede neler dedi? 
Kral Edvardın feragatnameni üzerine kardeşi altıncı Jorj evvelki gün saat 1 O da bOyllk 

merasimle lngiltere tahtına oturmuştur. lngiltere tahtındaki bu .. değişiklik dolayııile ıabık 
kral Edvard ve valide kraliçe miJlet-= hitaben birer beyanname neşretmişlerdir. Dünf gelen 
haberleri aşağıya koyuyoruz: 

Belgtad 13 (Radyo) -Sa· 
bık lngiltere kralı sekizinci ı 
Edvard dün lsviçrenin Zere 
fehrine gelmiştir. Edvard va· 
gondan inerken birçak gaze
teciler etrafını sarmışlardır. 

EDVARP AVUSTURYA.YA 
GiDiYOR 

Belgrad 13 ( Radyo ) -
Sahık lngiliz kralı Edvard 
Avusturyaya gidecektir. Kuv-
vetli bir menbada öğrendi· 
ğimize göre Edverd Viyana 
civarında bir mahkane edı· 
necek çok sevdiği bu muhitte 
oturacaktır. 

Londra 13 (Ö.R) - Eski 
kral sabaha doğru bir harp 
hemisile Portsmouth'dan ay-
ralmıştır. Beklenilmiyen yol· 
!ardan limana gelen Edvard 
Vindsor (eski kralın şimdiki 
adı) hemen vapura binmiş 

ve bir saat sonra limandan 
ayrılmıştır . 

EDVARDIN 
BEYANNAMESi 

Sabık kral Edvard mille
tine hitaben neşrettiği be-
yannamede diyor ki: 

- Sonu 4 üncüde ----:------·---
Sancak haoıs
haneleri Türk
lerle doluyor 

lstanbul 13 (Hususi) -
Sancaktan gelen haberlere 
g5re Antakya ve lskendcrun 
hapishaneleri son günlerde 
tevkif edilen Tllrklerle do-

.CELIK F ABRIKA~I 
Şimdiye kadar yapılan f ab-
rikaların en mühimi olacakbr 

CELAL! BAY AR 
Istanbul 13 (Hususi) Çelik 

(abrikalarının mukneleaame
lerini imza eden lngiliz mü· 
messili Londraya hareket 
ettir. Beyanatında: 

- Karabük fabrikaları 
şimdiye kadar. Türkiyede in· 
t• olunan fabrikalarıa eD 
ehemmiyetlesi olacakbr. Fab· 
rikikalarda senede 200 mllyoa· 
luk iıtihsalit yapılacakbr. 

Fabrikalar muhtelif kala11-
hkta çelik levhalar, raylar, 
kotrelle, demirden bavaıaıı, 
su boruları, memleketin illti· 
yacına uygun her nevi malu
nalar. neft ve katran imli 
edebilecektir, dedi. 

Cinli, Perili 
Deiirmen! 

Üç gün sonra " Halkua 
Sesi .. nde ukuyacak Ye çok 
derin bir hayret Ye heyeciala 
titriyeceksınıı. 

-iı1İ.Kii SESi iıA.KiİN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Dedi-kodu 

•-=1 u bir mikroptur ki, henüz aıı11 keşfedi_l~emittir. Ul~ı 
L:JI bulunmıyan bu mikrobun barab etmedıgı vilcud mYI· 

yet ve cemiyet yoktur. Ba mikrob en çok işsizlik, giçs&alilk 
denen muhitte neıvünema bulur. işsizler arasında yqar, 
büyür ve ürer .. 

Bizde bu mikrobun girmediği ev, salon, kahve, lokanta 
yoktor. Bilbassa;:,,kabveler tam manasile dedikodu tiretme 
yeridir. Dedi-kodu mikrobu bir kere bir adama mualllt 
oldumu onu mahvetmeden bırakmaz.. Artık!o adam ataaclaa 
ağıza dolaıa dolaşa dedi-kodunun iğneli fıçısında:çalkalua 
çalkalana mahv ve harab .. olmuştur 

Dedi-kodu her gün duyduğumuz iğrendiğimiz şeydir. Dedi 
koducu elindeki kara boyayi herkesin alnına sörmek ve.Ue 
ve firsat kullar .. Onun f1rçasını ve boyasını oratadan kaldı
racak yegane iliç işdir. işsizlik kalktığı gün dedi·kodu urla· 
dan kalkacöktır. B lhana yeni nesil, spora çalıfmaia dlrt 
elle sarıldıktan sonra sonra dedi·kodu ortadan kalkacak 
dedi· koducu işsiz kalacaktır. 

Halk, dedi-kodudan iğreniyor, · dedi-koducudau tiksiniyor .. 
Dedi-kodu yapmıyalım. Dedi-koducudon hastalıktan kaçar 
gibi kaçalım. Halk böyle istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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ludur. Arap milisler ve man· 
-d~hükftmeı--bu fkiaya 
kahramanca İİİÜkavemet~·eden 
Ttırk bıllua mukaYımtttDi 

'bu suretle kırmak arzun· 
dadırlar. Sancak budutlanaa 
Suriyeden aıker ve çephue 
nvkiyata dıvam tcliJOI'. 



;Korkuno ve iğ-
i ~ . 
l • • 

; renç cınayetın 
ırteş'um ve mel'un faili nasıl 

yakalanmıştı ? .. _____ .... 
( Dünkü sayıdan devam ve son ) 

, - Murdar ihtiyari Burada 
: e ara1orsu? j-fat üıerinde 
, olaimalt yasak olduğunu 

1 ilmi yor musun? Diye bağ1r· 
1 ı. 

Taharri memuru 
affetle: 

kemali 

- Evtid, hayatın ne ka
ıar bahalı olduğunu bilmmi- ~ 

or m!Jsun ? Brak ta biraz 
t ömür kırıntısı topbyayım, 
iedi. 

Bu sırada sahte dilencinin 
. ~özlen parhyor, kalbi şid· 
; letJe çarpıyordu. Çünkü kar
ı ısındaki adamın elbisesin-
e len bir döğmenin noksan 
>lduğunu 1ıörmüştü. 

Acaba bu tetabuk sırf bir 
ı esadüften ibaretmidi, yoksa 
taradığı müthiş katil ayağına 
rn gelmişti ? 

Taharri memuru biletçinin 
1 :ek diri üzerine ortadan kay· 
boldu. Fakat oralardan ayrıl· 

1 mamıı. Boş vagonlardan 
1 birinin içine girib gözünü 
1 bir yarığa uydurarak herifin 
harekatını tetkilC:e koyulmuş

! tu. Biletçi büyük bir dikkatle 
yerleri arıyor, arasıra par-

1 maldarını ceketinin düğmesi 
1 dü-1en noktası üzerinde 
: dolaştırıyordu. Esrarengiz 
1 adam bir müddet arandık-
tan sonra oradan ayrılacak 

! cİYardaki harab bir eve 
! rirdi. · 

Yarım saat sonra taharri 
memuru ~Necib mayetinde 
iiç polis olduğu halde harab 
e'fio öenCle bulunayordu. Po
lislerden biri kapıda nöbetçı 
kaldı diğerleri bir ayak dar· 
besile kapıyı açarak içeriye 
ıirdiler. Biletçi bir ocağın 
inüoe oturmuş, mütemadiyen 
ateıi üfliyordu. 

Polisleri görünce müdbiş 

hir korku jJe yerinden siç · 
radı ve beljndeu çırkardığı 

büyük bir kamayı sallayarak 
zabıta memuruna hücum et
mek istedi. Derhal üç taoan
ca namlusu annına dayandı, 

llemir gibi bir yumruk te
pesine indi. Ayni zamanda 
elJeriJe ayakları bağlandı. 
Cebindeki düğmeyi çıkardı 
Ye :biletcinin elbisesindeki 
düğmelerle mukayese ederek: 

- Demin hat üzerinde 
aı adığm düğme değilmi ? 

Bunu boğazladığın kızın 
aesedini koyduğun yerde 
buldum. 

Dedi. Biletçi mezbubane 
bir eda ile : 

- Yalan söyliyorsuo. Ben 
kimseyi öldürmedim. 

Cevabını verdi. Memurlar 
derhal taharriyata başladılar 
ve bir kaç dakika sonra 
küçük bir dolap içinde bir 
tencereyi açar açmaz : 

- Kesik bir baş ! 
Diye bağırdılar katil he if 

kafayı görür görmez ispaz
moza uğramış gibi her tarafı 
titremeğe başladı : 

- Merhamet .. Merhamet l 
Aman şu kafayı yanımdan 
uzakJaştmnız, gözleri beni 
korkutuyor ! 

Diye inledi. Maktulün başı 
cidden korkunç bir manzara 
arzediyordu. Ağzı guya bir 
şeyler söyliyecekmiş gibi 
açıktı. Yarı kapanık göz ka
pakları · arasından mavi göz
leri cam gibi ışıldıyordu. 

Taharri memuru herifi iti-
rafa mecbur etmek için de
di ki: 

- Hakikatı söylemezsen 
bu kafayı sana yü2yastığı 

yapacağım! 
Dehşetinden bayılacak bir 

haJe gelen biletçi: 
- Söyliyeceğim, hepsini · 

anlatacağım. Yalmz şu ka
fayı gözümün önünden kal
dırınız ! Dedi. 

Memurlardan biri kesik başı 
alıp götürdü. Herif de vak
ayı şu suretle anlatmaj'a 
başladı: 

- Bu kız komşum Ahmet 
efendin in Cemile ismindeki 
yeğenidir. Kendisi bikes ol
duğu için ötedenberi dayısı 
ile beraber oturuyordu. Ge
çenlerde Ahmet efendi da 
vefat ettiğinden büsbütün 
kimsesiz kaldı. Ben bu kızı 

çıldırasıya seviyordum Fakat 
o, beni nefretle reddediyor, 
izdivas tekliflerimi hakaretle 
karşıla yordu. Geçenlerde 
kendisinin çalışmakta olduğu 
birmağaza memurile evlene
ceğini haber alınca hırsım
dan deli oluyordum. O gün· 
den sonra yeğine emelim 
her neye maJ olursa olsun 
bu kızı elde etmekti. 

Dün gece Cemile, civar-

iNTIKAM 
• -1-

Büyük bir aşkla sevdiğin1 kadın meğer bir 
çirkef ten ibaretmiş 

Simasında fevkaladelik yok
tu. Çekik gözleri ve kalın 
dudaklariyle oldukça da çir-

kindi. Fakat onda öyle bir 
şey vardı ki, gördüğüm za
man asabımı tatlı tatlı ger

miş ve benlimi gayri meri 
tellerle kendine bağlamıştı. 

Ne zaman ona. tesadüf 
etsem, sc1atlerce süren dü
tünce beynimi sarar, hayali 
kafa tasımı ~olclııuh~. Dör- . 
dtlncü tesadüfde anladım ki 

bu garib kadını seviyordum. 
Bir gün acemi bir mekteb 

talebesi gibi sıkıla büzüle 
ona aşkımdan bahsettim. Fa
kat hayret.. Etrafı çınlatan 

bir kahkaha attı. Çabkınca 
gözünü kırparak: 

- Sahimi ? Ben de se.,iJe-
cek ne buldunuz ? Dedi. 

- Sizi seviyorum işe. 
Tekrar bir kahkaha bastı : 
- Çok tuhaf 1 ! Bunu bek-

lemezdim. Maalesef be.D sizi 

4 llaJkut ı .. ı, • 14 1 iaci Kiaaa 

En çok sevilen lBEŞ YILLIK BiR SU PROGRA DUNYADA 
artist MI TATBiK EDiLECEK NEtER 

•.OO .. En çok sevilen artisti ta
nıyabilmek bir meseledir. 
Acaba halk hangi artiste 
daha fazla ehemmiyet veri
yor? 

56 şehrin su işleri 940 senesine 

· Amerikada bunun da ko · 
layını bulmuşlar. Tanınmış 
sinema artistlerine birbiri ar-

dınca radyoda soz söyletmiş
ler, hangisi radyoda söz 
söylerken fazla elektrik cer-

yanı sarfedilirse onun faza 
dinlenilmiş ·olduğunu, buna 
sebep de sevilmiş olması 
neticesine varmışlardır. 

----'il••---•• 
Ufürükçü 

Hatice adında bir kadıdı 
üfürükçülük yadacağım diye 
kandıran ve ırzına tasaddi 
etmekle suçlu olan üfürükçü 
Mustafa bir sene bir aya 
mahkum olmuıtur. 

dakı Çfeşmeden su duJdurmak 
için kapının önünden geçer
ken -1imşek gibi üzerine 
atlıyarak onu içeriye aldım. · 
Ve derhal büyük bir mendille 
ağzını tıkadım. Ayni zaman
da bir odun parçasile başına 
vurdum. Hafif bir inilti çıka· 
raraka yere yıkıldı. Ben de 
merakıma nail oldum. 

Bir kaç saat sonra aklı 
başına gelen Cemile kaçmak 
için çabalamaya başladı. Bu 
müşkil vaziyetten kurtulmak 
ancak kızın vlcudunu kaldır
makla kabil olacağım Clüşün-. 
düm. Onun başına bir kaç 
biçak darbesi . indirerek 
beyhuş bir hale getirdikten 
sou, keskin bir biçakla başını 
gövdesinden ayırdım. Hadi
seye bir kaza şeklini vermek 
ve maktulün hüviyetini belli 
etmemek için başını ahkoya· 
rak cesedini' hat üzerine 
bıraktım. 

Taharri memuru sordu: 
- Ba-1ını ne yapacaktın? 
- Kolayca parçalanması 

için ateşte kaynatacak, sonr~ 
köpeklere atacaktım. 

Memurlar bu melun katili 
büyün bir nefret ve hiddetle 
yakalayıb götürdüler. icra 
edilen muhakeme neticesinde 
haydudun başka bir katil 
meselesinden dolayı müebbe
den küreğe mahkiim iken 
hapishaneden kaçbğı, elde 
ettiği sahte bir nüfus teske
resile şimendifeır biletçiliğine 
kaydedildiği anlaşıldı. Fakat 
herifi asmak mümkün olmadı 
çünkü vakadan üç gün 
ra beynine kan hücüm 
rek ölüb gitmişt-. 

SON 

son
ede· 

. 
sevmiyorum. Hiç amma biç 
hoşuma gitmiyorsunuz. 

Sadasında hiddet gizlidi. 
Dudağını bükerek istihfamla 
söyJiyordu kolum kanadım 
kırılmİş bir halde : 

- Demek beni ~evmiyor
sunuz, diye önüme baktım. 

Asabiyetle parmaklarını 
tırampete çalar gibi masaya 
vuruyordu. Sert bir seale 
kesti attı : 

- Bir damlacık bile semi
yorum. Dedi. Önüme baka
rak kos kos dişarıya çıktım. 
Ona bir daha tesadüf etme
meğe ahdetmi-1tim. Hasta 
asabıma bu darbe çok ağır 
gelmişti. Uzun zaman kendi
mi top layamadım. 
· Hakikaten hiç kırıılaıma-

kadar bitirilmiş olacaktır 
----~-----------0000-----------------Bu tesisat 7 milyon liraya malolacak ve 1 

. milyon 2 yüz bin vatandaş temiz ve sihhi 
suya kavuşacaktır 

Cumhuriyet rejiminin ehem- ı Belediyeler imar heyeti bu 
miyetle yürüttüğü davalardan neticeyi aldıktan sonra tet-
biri de memleketin kısa bir kiklerine başlamış ye bu ıe-
imarıdir. Bu imar işleri ara- birlerde temiz, sıhhi ve fen-
sında şehirlerin içme suyu, ni su tesisleri yapılmasını 
plan, spor alanları ve lağım zaruri görerek su programı· 
işlerinin vücuda getirilmesi nı bu 56 şehir ve kasaba 
için hususi kanunla Dahiliye için tesbit ve ihzar etmi-1tir. 
Vekaletine mezuniyet varil- Hazırlanan programa göre 
miş ve bunun için de 1936 da başlanacak olan su 
Dahiliye Vekaletinin reisliği işleri bu 56 şehir ve kasa-
altında belediyeler imar baaa azami 1940 senesinde 
heyeti namile bir heyet yani beş senede bitirilmi-1 
teşkil olunmuştur. Bu heyet olaçaktır. Beş senelik prog-
yapacağı işleri sıraya koyarak ram şöyle tesbit olunmuştur. 
en ön planda ve kısa bir 1936 senesinde: 7 şehirde 
zamanda şeherlerde sıhhi ve 1937 senesinde: 24 şehirde 
fenni !U tesisleri vücuda su tesisine başlanacak ve 3 
getirilmesi işini ele almış ve şehirde su ikmal edilmiş 
yapmış olduğu bir çok top- olacaktır. 
lantılarda beş seneuk bir su 1938 senesinde: 25 şehirde 
programı hazırlanmış bulun- su tesisine başlanaçak ve 14 
maktadır. şehirde ikmal edilmiş olacak· 

Bu programın tanzimi için tır: 1939 senesinde 23 şebir-
şehirlerin su vaziyetleri üze- de; 1940 senesinde ise 16 
rinde tetkikler yapılmış ve şehirde su tesisleri ikmal 
bugün memleketimizde on edilmiş bulunacakbr. 
binden fazla nüfuslu 80 şe- Bu suretle 1937 de 3, 1938 
bir ve kasaba bulunduğu de 14 1939 .. da 23 ve 1940 
tesbit olunmuştur. da 16 şehrin su işi bitirilm!t 

Bu şehir ve kasabalardan olacaktır. 
24 ünde fenni su tesisatı Bu 56 şehir ve kasabada 
mevcud buluumakta. geri yapılacak su tesisleri takribi 
kalan 56 şehir ve kasabada surette 7,000,000 liraya mal,, 
ise hiç su tesisi bulunmadıiı olacak ve köylerle bu şehir· 
veyahud sıhhi olmıyan eski leride oturan 1,200,000 nüfuı 
kanallar ve künkler bulun- sıhhi, fenni ve b91 suya kav 
duğu anlaşılmıştır. uşacaktır. 000000• 
İstanbulda 100 nara için san-
dalcı arkadaşını öldürüyordu 

lstanbul - Karaköyde bir 
~andalcı yüz para için bir 
ar kadaşını ölüm halinde ya-
ralamıştır. 

Karaköyde sandalcılık ya
pan Mebmed, Üsküdara gö
türmek üzere Karaköyden 
bir müşteri almış ve rıhtım
dan açılmıştır. Mebmed, yol
da Daniş isminde diğer bir 
sandalcıya rastlamış ve ala
cağını !Stemiştir. iDaniş te: 

"- Müşterimi Karaköye 
götürüyorum. Orada seni 
beklerim. Gel, paranı al11 

demiştir. 
Meamed müşterisini Üs-

küdara bırakmış ve akşam 
üzeri Karaköye gelmiştir. 
Rıhtımda buluşan iki sandal-
cı selamlaşır selamlaşmaz 

Mehmed: 
·-------

dık. Fakat uzaktan onun tıa
reketini takib etmekden bir 
an bile fariğ olmad,m. Her 

dakiki kafama bir sürü sual
ler, hizırol vaziyetinde dizili· 
yorlardı. Nasıl bir kadmdı? 

Benim aşkımı ne için merha
metsizce reddetti? Ne için 
onunyla meşğul olmaktan 
vazgeçemiyorum? 

Bir sırasını getirerek bü
tün ahbabJarile tamştım. Hat
ta terzisine ve kunduracısına 
varıncaya kadar görüştüm. 
Hep malumat todladım. 

Fakat bu maliimat niçin 
bana lazımdı ? Onu da bil
mıyordum. Kulüpte uzun 
uzun görüştüm. Evindeki 
halini tetkik etmek için kar
tılınnda bir ev da tuttum. 

- Haydi paraları ver ba
kalım. Artık sabrım kalma· 
dı demişt!r. 

Daniş cebinden birçok 
ufak para çıkarmış ve saya· 
rak Mehmede vermiştir. 

Paraları sayan Mehmed 
yüz para eksik olduğunu gö
rünce Karaköyün iç sokak
larına doğru gitmekte olan 
Danişin arkasından koşmuş 
ve sandalc1nın yolunu kese
rek: 

- Yüz para daha vere
ceksin demiştir. 

Daniş "başka param yok,, 
diyince Mehmed, kızmış: 

- Sen gene mi beni al
datıyorsun diyerek bıçağı 
ile zavallıyı yaralamıştır. 

Yaralı bastaney~ kaldml · 
mışhr. 

Kimlerle görüşüyordu? Kalbi 
kimin için çarpıyordu? 

Daha bir sürü sualler, ka
nıma, iliğime kadar iş'emiş 
bnnden ayrılmıyorlardı. Ra
hatım tamamen kaçmıştı. 

Öyle zamanlar olurdu ki su
aUer bir bir arkasına, hazan 
birbirini iterek karşıma ge
çer ve sıyırhrlardı. Nerede 
ise zıvanadan çıkacaktım. 

Yazın sayfiyeye gidince 
ben de peşini bırakm•dım. 
Onun gölğesi gibi eteğinin 
dibinden ayrılmıyordum. 

Seviyor mu idim, nefret mi 
idiyordum? Zannediyorum, 
seviyorum. Zan~ederim nef· 
ret ediyorum. Kafamdaki ge
miren suallere sayfİY'ede kıs 
men cevab buldumi Kacası 

OBUYOR~ 
Bozuk içkilerı müzesi 
F:I ransanın Fekan ...... 
1.:.1 rinde garip bir me-

Yardır. Bu m6zede kal'lflk 
ve b01uk içkiler tethir edil• 
mektedir. Bu mt\z• de yahPS 
yedi yüz nevi , taklid Bea•'" 
dikviu meYcuddur. 

Altı yaşında şatranç . 
şampıyonu 

•-.:'1 elgradda bir kahyecİ-
11.:.1 nin çocuiu kah•~d• 
şatranç oynayanları seyreder 
miş... Bir hün şatranç me• 
raklılanndan biri çocukla 
şakalaşmak içia onu bir şat• 
ranç partisi oynamaia çağır• 
mış, çocuk çok iyi şatraDÇ 
oynayan bu meraklıyı kalay• 
ca yenmiş; bunun üzeriu• 
en iyi şatranç oynayanlar 
ç cukla oynamıı1ar ve onlat 
da yenilmişlerdir. 

Ayı mücadelesi 
r.1 vrupada ayı bulullJllaJ 
t.:.J sanmayın. . Franıanı• 

Arie j şehrinde geçen ~·' 
ayılar bütün koyün sürülerı•• 
yemişler' bu sene belediy• 
bütçesine 500 bin frank asil• 
cadele para11 koydu. Bu .,. .. 
ra ayı öldürenlere dajıbl•-
cakhr. 

Fakat belediye ayınm kut• 
ruğuna veya kulağına dejil• • 
ayıyı olduğu gibi ölii a-etire• .. 
lere verecek, maliim Y~ 
Fransızların darbı meıela 
meşhurdur: Ayıyı öldBraı•1-den postunu satanlar çoktur • 
derler ... 

Eski usul 

D angley Preri bufO• 
ıngiltere müstemleke" 

1 
sidir. Çok eski zamanlardı, 
ora halkı birine biddetletl .. 
dikleri ıaman adamın riiC0" 1 
dunu katrana l>ularlar, •o•': 
üzerine bir çuval ta•uk ti11 
dökerler, hudud harici edet" 
lermiı ... 

Bugün böyle yapılauyo~; 
fakat geçen hafta halk ~11 şoföre kızmış, bunun üıerıll 
eski usul cezayı hahrlamitl•': 
ıoförün otomobilini katr•• 
layıp üstüne tavuk tüy& d6k: . 
müşler ve otomöbili bu ıe .. 
kilde sokak sokak dolaştır 
mışlarJ. .. 

Bahçe merak"' 
lılarına 

la"' Anasını yedi defa ufl h 
makJa yetiştirilen 1-2· 3 yıf 
Kayası fidanlarımız vardı~ 
Fidanlar her sene erkeD ~ 
lezzetli meyvalar verir. ff!e; 
raklılar Naldöken PaliıP: .. 
fabrikası karşısında ki b• •t 
çede Yaşar dedeye ruftrac• 

1 
edebilirler. D. 

- ·tıi 
evde bulunmağı zamanlar d 
bıyıksız genç eve giriyorlar 1

' 

Çocuklar yakıtıklı idiler, et: 
raflarına korkak korkak ba 
yorlardı. 

O d l·.ıeri o• nun yanın a .,. 
idi?. O mu onları çağırıY0'" 

011• du? Yoksa onlar mı 
111 geliyorlardı? Gene bir tak• 

b·ı
mechuller ki, anlamak ka ~1 
değildi. Hareketini daha 51 

tedkik etmeğe baıladım· . 

Bir glln nihayet her .ıe~ 
göraüm ve anladım. Hak• • 
gizliyen bulut, irademin &ar. 
de idi. Sayfiyenin arkasın 

sık ağaçlı bir kurunun ku)"J; 
tu bir yerinde otlar araııo 
gömtilmüılerdi. 

( Arkııt ;var) 



lhamra Tel. 
2573 

iade Milli IC&tl laue ainemau )t 

C......-.S, Paz•r •• Paıarteıi cl6rt fla i 
unutulmaz yıldızı POLA NEGRI •e meıbur 

F'll~ • ......._. harillUIAcle bir Hrette yaratılan 1 

OVA - ŞANGHAY ~ 
flııada kadın - anahk biıleri karıısında kadın 
~jlannm ihtlıam ve ıefahatlermden sonra ib

ceraları ve Don Kazaklannın nefis ıarkıları 

ıclonanmasının Y uaa-
nistaaı ziyareti ~ 

aramunt Jurnalda en son hadiseler ~ 
A=~rm--m~~~ 

roskop göst~rir ki 

1 . 
.t: 

Zbt:ıtJN MUHAFAZA~ ANCAK 
cc l'ERFA PUNKTUEL:L ,, 

•mrl1e ildildir, laer el• ea •" •e 1aila• 
elhi n flaeı flzl&kleri f z•ir Kemeralta 

ı: ~teli altuada Nahı Glzılrdören saat ve gözlnk 
!'llanmauz. 

Bİl'İllcİ Sıaıf Mataha .... 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\jLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkla n ,.e 

1 
1 

elektrik tedavisi 
~r Blrinti be1ler solMta Elbamra Sineması 

arlramacla No. : 55 Telefon : 3479 
~ ...... 1 

kahvecilerine müjde 
~ct.Ueanri piyalada bulamadığıaız kahveler için 

yapalaa W. •• Bapr marka Paket Biakiivit-
ar piy ... ya çakardık. Sayın lamir balkının raibe-

- ---- Bebe •• Bapr marka Paket Biakü•itleri güzel 
• iyi W.kivitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Y apm yeri : iki çqmelik caddesi aamalı 
mMCit cami karfNında 17 4No,da 
Der•İm Biskllvit yapım yeri: 

lsmail Atamer. 

l'"~**~~aıtkl:*~~~*" 

DOKTOR 
Jt 
)t ,. 

A. Kemal Tonay = 
8akkriyolog ve bulaşık, salğm ~ 

hastalıklar mütehassısı Jı 

. - . La. liiJ 

·Bayram Hediyesi için 

S. Ferid eczacıbaşının 
Meşhur kolonya ve esans ve 

Pudra \'e kremlerini tercih ediniz 

Hediyelik 
Yeni Şişelerini çok beğenecek çok 

beğendireceksin iz 
"!I• 

MERKEZ: 

S. FERiD 
Şifa • 

eczanesı 

Hükumet sırası 

BİLİR 

14 1 inci Kiaan 

Mi/yon/ar•Kişesin~ ı 
11Koıunuz 

Bu"defa IUGURLU·~ kitemizden~ 14741 numaralı bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
bir çok vatandaşları servete kavutturan kişemizden 

Yılbaşı piyaneo biletlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesinden alınız. 

l\luhterenı ınüşterilerimize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için ea 

biiyük radyo temin edilmittir. 

lzmirde Keçeciler caddesinde 134 numarala Milyonlar 
Kişesi sahibi HA YRl AKDÔLEK 

IÇt: f'iL ER 
~ıe~'eniz· , hayatınızın zevki~i. sıhhatınızın (~~~HU~S~EY~l·N .. ~K~Ass=-YlwwwN ... __, 

daımı surette korunma")tnı temın edecek ancak ~ 1 
Yüksel Kabadavı rakılarıdır. ~ Zarif, temiz: ;;uz ıi1;bi1ye evi 

t P1 Yemek ve yatak odaları f evkalide kurulu ... 

9 Evlül Baharat~ Deoosu 

~ kerestelerden yapılır 
ft Muhtelif ölçü üzerine sipllritier kabul edilir. 
i Şekercilerde auuıara 26 
~a.::t~&*-a=-~&ııı.~ .. ~~a::.t::S.....:.••ııtııın --ı 

ıa.aAeAAAAAAAAAi9AAaa•AA, 

1 DOK TO ~R 

! m. şevki uğur 1 • • 411 BıRıNCı SINIF • 
! Dahili hastalıklar mütehassısı t 
41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde :okumuş. Haıta- • 
G Jarını ber sabah saat d~~uza kadar ve öğleden ıoara • 
1 birden itibaren geceleri dahi muayene ve teda•İ eder. • 
1 Muayenehanesi : Beyler sokağı bay MemdubUD abo- • 
• ratuvarı karşııında 36 numaralı muayenebanesinda. • 
41 [ Akciğer, karaciğer, kuı baıtalıkları kansızlık, za- • 1 yiflik, kalb bastalıklan, mide, barsak böbrek baıtalakıarı 

•••'•••••••••.ı•••···~······ 

haac istasyuu kartıaındaki Dibek ıokak l:ıaiıa~ M 
,ıala n •e muayoneı..aeıinde sabah saat 8 deo )t 

laat ,6 ya kad• bastalanaı kabul eder. )ta ,. - ' 
t ecl• hutalua yapılmuı lizımıelea uir )f 40 renk üzerine Kız markala "Arti., kvmaş boyası 15 kuruştm 

•• mikN1kopik muayueleri ile veremli bula· 1f Satış yeri: 9 EYLUL Baharat denosu ~ 
ttpılmamaa cevaz ıörllea Paometoralu muayene- '2 Telefon 3882 

,...ı... Telefon: 4115 ı --------.--;;;;;o;a---~---ım;;;;;::-;;;;;;;;~iiiıılll::ı~ ti 

9 h k. !TAYYARE sineması 
1 TERZi me met z~ ı SBugüuden ilibaren bayrama kadar iki büyük film birde 

Tllrk A. SirketiniD m E 1 '"ŞEN GENÇLER 
Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 Kemeraltında Hükümet ka~•sında numara 24 1 -ta~ H" b" d be · k 913Moskova opera sanatkarlarının çevirdiği kahkahalar filmi 

111eriim.;clola11li1le yeni çıkarclıiı kumqlar: (t] ıç ır yer e şu sı yo tur ıe1 "I ı _ 1 2 - Kırık hayatlar 
1 am ~ 12 CLAUDETTE COLBERT'in en nefis filmi 

Zarif ı Tabarin Saz S Bundan batka TnrkDonanmasının dost Yunanistan• ıi-

satlş Yerleri 1 
!yaraAtiYvRelCbAu ,m: ünasebetle Yunaniıtanda yapdan meruim Ve Ucuzdar Gazinosu Elhamra sineması itsalindeki eski Ziraat bankası ~ 

mahallinde açılmışlar. lzmirin en iyi ve en şerefli bir yerinde 1 Paramunt ( Dllnya havadisleri ) 
bu yüksek ve nezih gazino sinesine aileleri de kabul ede- -

brdoB .. 18' --01$ARK HALI T. A. Ş. bilecek b!r tarzda tesis edilmittir. En büyük musiki ustad- 1 SEANS SAATLARI 
Kemaİe8clin a•deahıide Fahri Kandemir O" ları ve en methur hanende kadınlar bu sevimli yeri bir kat r;J Herg&n ikide cumartesi pazar rtınleri 12 de baılar 

~ 

lzllrir Yün Mensucatı 

_dada: ıenleadirmiı _ve ıereflo11dirmi1tir. o,.~, v: .. ·: .-., , .. :· ·, .. ··, ·:,:< ,~.,·, ,:,:···.,: ,: ·;, ....... ··: .. :· ·:. 
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• 
sameresı 

Karataı orta mektebi Ta· 
ıarruf haftası münasebetile 
din akşam Halkevinde çok 
parlak bir müaamere vermiş
tir. Müsamerede Yurdda ba· 
tarılan tasarruf ve iktisadi 
kalkınma işini canlandıran 
tablolar, piyes, musiki çok 
ltejenilmiş ve güzel bir ge
ce reçirilmiştir. 

Tayin 
lzmir akpm Tecim okulu 

T&rkçe muallimliğine Maide 
tayin edilmiştir. 

Adliye 
tayinleri 

Otnz lira maaşla Tire ha· 
kim muavinliğine Hukuk 
mezunlarından Belkis, Balı
kesir hikim muavinliğine 
Leıize Muazzez tayin edil
miılerdir. 

Mektebler 
Tadili 
Bayram münasibetile bütün 

•ektebler yarından itibaren 
21 birinci kiııuna kadar ta
tlilldirler. Derslere Pazartesi 
rtnn tekrar başlanacaktır. 

Talebe 
Yol üstünde 
Bırakılamaz 
Güzelyalı ve Göztepede 

eturan talebeler otobüslere 
ltinmek istedikleri halde bazı 
ıeförlerin durmadığı ve bu 
yizden birçok fukara talebe 
ıokaklsrda yol ortasında ve
sait bekleri şikayet edil
·•ektedir. 

Bu çirkin vaziyet tevali 
etmektedir. Yavrularımız oto
ltlslere alınmasın temini be-
Jediye reisimimden ehemmi· 
yetle isteriz. 

Ortamekteb 
l\'11111llimli~i 
Maarif Vekaleti ortamek

teb mualliğ. için Muallim 
mektebi mezunları arasında 

ltir imtiban açacaktır. lmti
laanlara 6 seneJik mezunları 
dojrudaa doğruva kabul edi· 
cektir. Dört bet senelik 
•ekteb mezunlarının en aşağı 
3 ıene muvaffakıyetle mual· 
limlik yapmıı olmaları şart
tır. 

Altınova 
koprüsü 

DikiH ile Ayvalık yolu üze
rindeki büyük Altınova köp· 
rlaünln Nafıa Vekaletince 
intaıına başlanmıştır. 

(llallua Sut J 14 1 iaci Kla•• 

DÜNYA POLITIKASI: 

ispanya • • 
ışı Milletler 

cemiyetinde 

Şimali Çinde,büyük bir is
yan çıktı Çan- kay- çek 

B ugünlerde lskaayadaki dahili harb Milletler cemiJ!~ 
ne intikal edecek ve dilomatler maıaıında bu Dil'"' 

meselesi görıülecektir. • 

B ir müddet evvel lspanyol cumhuriyet hDkümeti ~ 
ler cemiyetine müracaat ederek bu dahili IJanlı ,. 

uzayıb gitmesine mani olmak için cemiyetin tedbir faltllli 
istemişti. 

H arbta son zamana kadar iki tarafın kuvYetide bir~ 
müsavi olduğu için bariz bir ilerleme ve reri---

yoktu. Bu müsavi iki kuvvet birbiri karı ıında çar~ edildi • 
esır 

isyanı Çan-Sul~nı idare ediyor. fsvan Japon -

çarpışa eriyib gidecekti. Fransa ve lngiltere bu vasi,el 
karşısında ispanyada çarpııan komllnist ve faıiat taraf~ 
bu tarafları destekliyen ve himaye eden faşist ve kom~ 
devletlere müracaat ettiler. Fakat henüz aarib bir cefP 
alamadılar. Alman anlaşmasile alakadar mı? 
M illetler cemiyetinde bu mesele görütülecektir. ~ 

her iki tarafta sulha razı olursa ispanyada bir Pi• 
sit yapılacaktır. 

· Paris 14 (Radyo) - Çinin şimalinde komünistlerin çıkardıkları kargaşılık'arı bastırmağa 
giden Çan - Kay - Çek orada Mareşal Çan Sulin tarafından esir edilmiş ve büyük Çan 
Sulin Çin tarihinde büyük bir maziye sahih bir nesle mensuptur. Çan Sulin isyananın ıon 
Japon - Alman ittifakile komünize karşı açılan büyük mücadeleye bir mukabele teşkil ettiği 
zannedilmektedir. Çan Sulinin Çinde çıkardığı bu isyan ve ihtilal hareketi Avrupa siyasi 
mebafilinde çok büyük akisler doğurmuştur. 

B u reyi im neticesinde cumhuriyetçiler lveya fati~ 
galebe çalacek olursu o taraf iktidar mevkiine gele~ 

tir. Bu suretle kanlı harb nihayete erecek vellspanya ılkl
ta kavuşacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~00*+00~~~~~~~~~~~~~- Fikir çok cazib olmakla beraber tetbikat saha11nd• .. 
dereceye kadar muvuffak olacaktır. Burasını kimıe tıyil' 
edemez. Bilhassa faşist lspanyollar ve •faşıst devletier ., 
vaziyet takinacaklardır. Bu hayallerin tahakkuk etmeıi .,_.. 
ların vereceği cevabtan sonra bili olacaktır. 

Sümerbankın sermayesi 
arttırılıyor 

• • 
: ismet lnönü 

Ankara 13 (Hususi) - Sümerbankın sermayesine üç bu
çuk milyon lira ilavesine dair kanun layihası kamutayın 
ruznamesine alındı, Müzakeresi müstacelen ikmal edilecektir. 
~~~~~~~~~~ .. 

Ruzveltin yeni siyaseti 

Ruzvelt Amerikayı yeni bir 
Um11111i barba sürüklemek

den korkuyor •• 
Ruzveltin yeni siyaseti hak-
kında malumat vererek 
diyor ki : . 

Cumur Reisi Amerika hal· 
kının zihniyetinin müsaadesi 
nisbetinde diğer devletlerle 
elbirliği hususunda ileri gi
decektir. O, bu husust, en 
büyük cürete sahip olanlar
dandır, fakat amerikalı zih
niyetinin kendisine empoze 
ettiği çerçeve dahilinde kal
mak mecburiyetindedir. A-

la Populer gazetezi, Ruz- merikan milleti yeni bir u-
yeltin kazandığı son zafer- mumi barba sürüklenmekten 
den bahsettikten sonra, korkmaktadır. 
oo•oo 

Beden dersleri İlk mektebler
de şema 

dedi ki 
-Baştarafı 1 incide-

Suriyelilerle Türklerin iyi· 
000000000000000 dostluğu esas tutmaları Ar~b 

milletinin de menfaatine daha Dünkü Spor temasları 
çok yarayacaktır. Fakat bir --- iJ.lS 
noktayı açık yürek1~ söyle- K. S. K. Demirspora yen u-• 
mek isterim. Bizimle hem • 
hudud olan bir Türk mille- Altınordu Ankaraya gitti• 
tinin Arab devleti tarafından ç k. K 1 ı· r 
dini harıı ve iktisadi türlü - e ı ar en yarın ge ıyo • 
vasıtalarla milletinden uzak- Dün Alsancak sdatyomun· üçüncü ve altıncı Pa~ar ~~. 
laştırabileceğini zannetmek da liklere devam edildi. Sa- yapılacaktır. Maçlarda• ~..-. 
yanht bir hesabdır. Bu bütnn d G .. ı~ bahleyin oymanan K. S. K. sini Altay iğerini v f 
Türkiye memleketini huzur- Demikspor maçı 2-1 K. S. K. ve vaziyete göre Oçllncll ~ .. 
dan mahrum etmek ve onu btelillP' 

ın son muğlubiyetila netice- bu iki takımın mu 
çıldırtmak için işkence içine ı k 
atmak demektir. Buna asla lenmiştir. Bu neticeyi bir yapı aca tır. A. ôzGOR 
muvafakat etmiyeceğiz. sübriz olarak kabul etmeliyiz. 

•• Göztepe-Bucayı 2-5 Eğe- • • ••,. .J.tl 
Altıncı Jorı· spor Bornuvayı 3-1 mağlub Bir çinli kallV' 

etmişlerdir. • 
- Baştarafı 1 incide - Günün en şayan dikkat İ O ÇOCUk bit" 
"Tahttan feragatime saik spor müsabakası Gaztepe d d v ... .-f 

olan sebepleri her biriniz en ogur111 .. r 
biliyorsunuz Bu karara rağ- Altay arasında yapılan ekzer- ~ 

siz maçı olmuştur. Sunday Ekspres raı 
men, ilk önce prens de Gal- · ~ 
les olarak, sonra da kral sı- Göztepe takımında lzmir- Niçi Niçi ismindeki Ç~• .., .. 
fatiyle 25 seneden beri hizmet spordan ayrılan f eti, Zihni, zetesinde çıkan fU garıP 
etmeğe çalıştığım memleke- Sabri, Namık ve lsmail de beri netretmektedir: ~ 
ti ve imparatorluğu unutma- yer alarak kuvvetli bir ekib Çinirs Kalgan k6y0;, 
dığımı anlamanazı isterim. halini almıştı. ikamet eden Çao Vanf. • b'" 
Şuna inananız ki sevdiğim Altay takımında Zehir Ali daki köylOnlın kanıı bır _.-
kadının yardımına nail ol- ve Hilmi yoklardı. Takım tında on çocuk dünyaya 1'd• İlk, orta ve liselerde tale

beye beden derslerinde öğ· 
retiJecek oyunlar için Kül
tür Bakanlığı yardımcı bir 
rehper hazırlamıştır. Rehper 
yakında Devlet Matbaasına 
bastırılacaktır. 

maksızın üzerimdeki ağır oldukça zayif idi. tirmiştir. Çocuklardan do 
ilk mekteb muaallimlerine mes'ulı'yetı' k b 1 k I O k h zu ogv lan ve biri kıınuf·. __..a a u e ve ra yun ço eyecanlı geçti .,.., 

bu sene plinh çalışma usu· vazifesini yapmağa devam Altay 4 _ 2 mağlub oldu. Erkek çocuklardan 1ıtt• 

Biçki ve dikiş 
yardi arı 

lünün tatbik edileceği ve her edemezdim, Günün en güzel golünü ve kız maalesef doidu W 
muallimde bu usullere riayet Verdiğim kararı kendim Altaydan Şüarü yapmıştır. birkaç gün zarfında &1111 ti 
d k d d verdim ve bunun mes'uliye- terdir. Şimdi anası ye ··b~f. 

e ere ers şemaları vücu a . . I b Fuadın dördüncü golü de kalan do··rt olrlan turp ııYI ı 
tanı yanız en taşıyorum. Bu • • 

getirecektir. . . . h k t k k metlıe -değer . ,bir güzellikle mı'ıler. 
ışı mu a eme e me anca 

Şehir ilk mekh b muallim· bana aitti. Meselede benim- . yapılmıştır. ------
lerinde olduğu gibi köy mek- le birlikte doğrudan doğru- Altınordu bugün Yunos)av 1111., 

Bazı biçki dikit dershane- tebi muallimlerinin de ayni ya alakadar olan kimseye Ankaraya gitti ~ il 
ıi sahiplerinin san'at okulun- k'ld 1 ) gelince, son dakikaya kadar fusu ıs mı·ıyoy.-şe ı e ça ışmaları bildiril- A k d · 1 
dan mezun olmadıkları ve başka bir karar ittihazına n ara 8 yenı yapı ::ı n 
yüksek tahsil görmedikleri miştir. beni_iknaa çahş~ıştır. Ha- stadyomun açılma:töreni do · Belgrad ( Radyo ) - 11-
halde d~ubane açtıkları gö· yatımın en ciddi kararı olan layısiyle yapılacak turnuvaya guslaYyanın nüfusu 13 ;:..-
rül . üştür. Merak bu kararı verdim, zira bana lzir şampiyonu~sıfatile iştirak yondan 15 milyona y8 

Bu durum üzerine bu gibi en iyi hal sureti olarak gö- etmek üzere davet~ edilen miştir. -
k Fransa büyük ihtilalinde Al d k b b hk' san,at o ulu öğretmen ve züktü. Bu fikrime kuvvet tınor u ta ımı u sa a ı 

direktörlerinin san'at okulu ismi geçen Kont Artoisin veren ise şu kanaattir: Kar- ekspresile Ankaraya hareket Bir daD'!Cİ1' 
imtihanına tabi tutulacaklar· 365 çif! kundurası vardır, deş min devlet işlerinde tec- etmiştir. ~ 
dır. her gün birini giyerdi. rübesi ve güzel meziyetleri Kıymetli tatımımıza Anka- Bayramda paıar b,r 

S t k • ı At Bir Amerika gazetesi A- vardır. Bana hemen halef rada muvaffakıyetler dileriz. misafirlikte her zaınall dl' 
por es ı a ı dolf Menjunun 240 kravatı, olmağa muktedirdir. Böylece Çeki Karlen yarın yerde bir ekmek k•da;.-
Şimdiye kadar hususi su- imparatorluğun hayat ve te- din ihtiyacı olan ye ı:I.. 

Duglasın 95 yelegv i oldugv unu gelı.vor •t• ad eM rette idare edilen ve lhususi rakkisine hiçbir zarar gel· " dünyaca tanınmıt ı ılD ... 
birer teıkilattan ibaret olan yazıyor. miyecektir. Onuu, çoğunu- Şehrimizde üç nıaç yap- mek bugün için reklAlll• elJı 

eczanesi spor teşkilabaın Kültür ba- Bir Romanya gazetesi de zun da bildiğiniz muazzam mak üzere geleceğini evvel- tiyacı olmayan bir da•' /;1 
kanlığına devredilecektir. Ve Bükreş civarında oturan bir bir saadeti vardır ki bugüne ce yazdığımız Çeki Karlen krem ve pocira yarsa 0 

,. .. 
Şifa 

Sayın yurtdatların bayra
•ını eaygı ve sevgi ile kut
lalar. 

bakanlık spor teşkilatları köylüden bahsediyor, bu kadar bana nasip olmadı. takımı yarın. lzmirde bulu- Tokalondır. Toptan •e ctJS' 
hakkında yeni bir talimatna· adamın da 125 çift gözlüğü Mesut bir yuvası, karısı, ço· nacaktır. rakende Şemıi Hakikat 

0 

me yapacakbr. varmıı... cukları vardır. Maçlar bayramın ikinci, luk ıergiıinde. ~ 

Her av bir cok vatandasları (Saa Jet~kisesinden yıl başı pivaneo biletlerinizi
1 
~1t L.!! •• • k .,~ a ~ J k 1 v Basmahane Çorak kapı karako 347 1111yuk bır servete avurauran a a a ma,ı unutınayınız. ••adı Bay Hıı~a tıbaia reıefoD: 


