
- Amca zadenizden işittim, bir sporcu ile evlenmeği 
istiyormuşsunuz, ben de sporcu olduğuma göre benimle 
hayat arkadaşı olmağı kabul etmez misiniz? 

- Fakat ben milyoner bir Amerikalı kız değilim ki ... 
- Milyoner Amerikalı kız değilsiniz, fakat kalbi, ıefkatlı 

milyon~rlerden daha değerli olan bir Tilrk kızıııaıı ... 
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Düğününencıv 
cıvlı anında 

damad kanlar 
•• d ' ıçın e ••• 

Almanyada çok garib ve 
feci bir hadise olmuıtur. 
Hadise şudur: 

Berta Hendel isminde gü
zel ve genç bir kız bir ban
kada daktilolık yapıyormuf .. 
Genç kız bu müessede bir· 
likte çalıştığı Hans isminde 
bir delikanlıyı ç.ılğınca .sev
miştir. Fakat Hans, genç 
kızın gizli aşikar blitün ima
larına rağmen bu aşkı anla· 
mamazhktan gelmekte ve 
genç kızın aşkına mukabele 
etmemekte büyük bir inad 
göstermiştir. 

Berta geçenlerde bir dü
ğün davetiyesi almıştır, genç 
kız zarfı açtığı zaman sev
~ Sonu 4 üncüde ~ 

Su Sahtekarlığı .• 
Ahlaksızlık Yapmaktan Zevk Duyanlar!·· 

- Bir cemiyette bayatle mücadele güçletti mi, geçim 
daraldı mı o cemiyette abliksızlık ta o nisbette artar ! · · 
Derler. 

Evet bu fikir bazı sahalarda doğrudur, geçim lsakınbıı 
ahlaksızlıkla beraber yürür, her ikisi birbirine müvazi gibi· 
dir ! . . Faket bu, kaziyenin aksi doğru değildir! Yani her 
ahlaksızlığı muhakkak geçim sıkıntısı doğur~ar: ! .. 

Bazı yaradılışlar, halleri vakıtları, geçimleri çok yerinde 
olmakla beraber sadece bir ahşkanhkla, sadece bir iptili 
ile ahlaksızlık yaparlar!... Ve bunu yapmaktan vahti bir 
zevk duyarlar! Bir Şaşal suyuna Halkapınar karıştırmak , 
sıcaktan alev alev yanan bir adama hileli bir su sunmak 
ahlaksızlığın bu cinsindendir. Hadise şudur : 

Memurlar kooperatifinin şehrin bir mıntakasında açtığı 
su acentasınıo suları belediye tarafından tedkik edilmiı ve 
bu suların Halkapınarla karıştırıldığı tesbit edilerek bu su 
deposunu kapatmıştır. Belediye kontrolünü arttıracak olursa 
bu hilekarlığın pek sık yapıldığını ve halkın hem kesesini 
hem de sıhhatını hiçe sayan hilekirlerın pek çok olduğunu 
anlayacaklardır. 

Halk, Şaşal kadar berrak ve temiz ahnb, namuslu vatan·] 
daş istiyor ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
·-·· - muw:a LJCOW• 
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Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 
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Bay mimarın çok şık ve lüks hayat n1eraklısı 
Bayanı tabanı yarık bir köylü kızı imiş!. 

Bay mimar sözüne devam betmiş, azledilmeden istifa 
ederek : etmiş ve müteahhitliğe baş· 

- Zevcem, dedi. Tam bir lamış Çok, pek çok para 
hafta bir deniz tenezzühünde kazanmış, fakat bir zaman 
kaldı; hem de benden izin yıldızı söner gibi olmuş; bü-
almağa lüzum bile görmedi. tün emlakının haczi takarrür 
Bu hale artık tahammülüm etmiş, fakat haciz memurları 
kalmamıştır; bu hale bir niha- hiç bir şey bulamamışlar. 
yet verilmek lazımdır! Karı- Çünkü bay mimarın nesi 
mın bana ihanetine şüphem ver, nesi yoksa karısına dev· 
yoktur. Fakat cürmü meşhud redilİniş. 
yapmak lazımdır, bunun için 
ne yapmak lazımsa yapmalı 
ve karımı cürmü meşhud 
halinde tutmalıyız, bu suretle 
muhakemeye müracaat ede
ceğim ve belki de serveti
min bir kısmını bu kadının 
elinden kurtaracağım ! 

Bay Mimar bir an için 
sustu; ne gibi hisler altında 
kaldığımı anlamak için yüzü
me dikkatle baktı. Sonra: 

- Şimdi sen, iş idaresin
den alınacak kadın hizmetçi 
ile birlikte ve beni tanıdığını 
biç anlatmadan bizim eve 
gönderileceksin. Karım ile 
kızımın itimadını kazanac. k 
ve g~rdüklerini bana bildire
ceksin. Bundan sonraki iş 
bana aittir, dedi. 

-21-

Fraklı casus!.. 
Bay mimar bana ilk maaş 

olmak üzere yüz lira verdi. 
Ve ne yapacağımı tekrar

ladıktan sonra: 
Haydi, Allah muvaf faki

lJetler versin. Para cihetin
den merak etme. Seni son 
derece memnun edeceğim. 
dedi. 

Doğruca iş idaresine git
tim. İş idaresi beni, bir ka
dın hizmetçiyle birlikte bay 
Mimarın evine gönderdi. 

Yeni vazifem çok yorucu 
idi. Çünkü evin eşhası çok
tu: işler çok ve ağırdı Evde 
misafir hiç eksik olmazdı. 

Evin eşyası Lüks ve boldu. 
Herşeyi en iyisinden alınmış 
idi. Mimarın bayanları çok şık 
idiler. Etiket ve moda hari
cinde en küçük bir hareket
leri yoktu. Tahkik ettim : 
Bay mimar eskiden fakir bir 
adamın oğlu imiş. Okumuş, 
adam olmuş. Evvela nafıa 
dairesinde maaşlı bir mühen
dis imiş. Epeyce iş döndür
müş; fazla para sahibi olmuş, 
bu hali nazari dikkati cel-

Bay mimarın bayanını da 
öğrendim: Bu köylü kızı 
imiş, bay mimar kendisini 
görünce çok beğenmiş, er· 
kek kardeşini yanına almış, 
bu sayede güzel köylü kızmı 
elde etmeğe çalışmış, fakat 
köylüler daha baskın çıkar
larmış, mimar nihayet bu 
kızı nikahlamağa mecbur 
kalmış. 

Bazı dedi liodulardan an
ladım, babasının köyde 
henüz şalvarh teyzeleri var
mış !.. Fakat bayanı bir gör· 
seniz; sanki dedesi Paris ve 
Londrada yaşamış, babası da 
arzın lüks muhitinde doğmuş 
gibi moda ve lüks hayat 
meraklısı ! ,, 

Hey gidi hey ! Babasınm 
evinde görenler, böyle tabanı 
yarıkların yaptıkların yaptık
ları yanında İnahcub kalıyor
lar ! 

Bunların bana taluku yok 
diyeceksiniz. Ben de sizinle 
beraberim. Fakat bu muhit
te, bir oda ve salon hizmet
çisi olmak, bu dedi, kodular 
olmadan mümkün değil, de
di koduculuk, bu gibi hiz
metlerin ayrılmaz bir şartıdar. 

Ne ise .. bay mimarın evin-
de masraf da pok çoktu. 
Para su gibi akıyordu. 

{ Arkası var ) 

Berv,amalılar 
çok memnun 

Bergama yolcu ve yük 
nakliyatı şehre en yakın ve 
en muntazam garaj olan Zi
net garajından başlamıştır. 

Bergamalı bay İsmail Hakkı 
Etem ağa, Sapan Mebmed 
Ali ve Hüsnü İzzet birader
leri bay Muharrem bu işleri 

şirket halinde en emin ve 
en seri bir surette rapmak
tadırler. 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AK iL KOYUNCU 
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İçin1i çekerek kağıdı açtın1 ve ... 
O vakıda kadar da, Allah tan bir cenazeye gitmiş' 

kerim .. Ben .. Her ikimiz için Ya? Ne ise. O halde ben 
de idare edebirim, elbet. bir şeyler hazırlarım. 

Yiyecek l:.ir şey var mı? Mutbak dediğimiz küçük 
Peşri Skinner bu akşam için ve karanlık ine girerken 
bir şeyler hazırladı mı aca- gozume bir şey ilişti. 

ba? Posta kutusu aralığından dü-
Pisteri Skinner bizim ye· şüp paspas üstünde yatan 

megımızı pişirdiği farzolunan bir mektup. Baktım: bana. 
kadındır. Fakat bu farziyeler İnce zarfıo manzarasını, üs-
bakalam hangi gelecekte ta- tünde cenubi Afrika mührü-
hakkuk edecektir. nü görünce yüreğim duru 

- Hayır, o ·bugün sabah- gibi oldu, hissi kablel vukuum 

( Halkm Sul t 

Kral Fuad 
--~-------------------

Arzın en zengin kralı idi! 
Müteveffa Mısır kralı Fu- • Mısır tahtına geçmesınden • ad, hadisatın icabiJe Mısır on sene sonra Kral Fuadm 

tahtına geçmiştir. Hala sağ serveti on milyon İngiliz al-
olan Abbas Hilmi paşayı tını olmuştur. Hayatının son-
İngilizler azletmemiş olsaydı, larında senelik iradı 750,000 
Müteveffa kral en fakir bir Mırsır altınına baliğ olmuştu. 
Mısır prensi olup kalacaktı. Bundan başka kain valide-
Prens Seyfullah'm bir timar- sinin de vekili sıfatile sene-
haneye konulmasına Fuadın de 200,000 liralık iradını 
büyük bir tesiri olmuştur. alırdı. 
Buda, Seyfullah'm çok büyük Acunun en büyük hüku-
servetinden istifade arzusun- meti olan İngilterenin kralı· 
dan ileri gelmiştir. nın serveti kral Fuatın ser-

1917 de Mısır prenslerinin vetinin dörte birisini teşkil 
en fakiri olmasına rağmen edemez! 

----------------~oooo~----------~--~ 

Kadın .kacırma 
' sebebi cinayeti 

~----------------------------------~oo------------------------------------------

Su şehrinde karısı kaçırılan bir 
· adamı öldürdüler 

Su şehri (Hususi) - Bu
rada eşine az tesadüf edilir 
garip bir vaka olmuş bir 
adamın ölümile neticelenmiş· 
tir. Bu hadise şöyle cereyan 
etmiştir: 

Talip isminde bir gencin 
aldığı kadını bir müddet 
sonra komşusu kaçırmıştır. 
Talip bunun üzerine başka 

bir kadınla evlenmiş, fakat, 
ikinci karısı da kaçırılmıştır. 
ikinci karısını da fazla sev
mediği için, Talip kadının 
kaçırılmasına müteessir ol
mamış hatta onu daha o 
gün unutmuştur. 

Bir gün komşusunun ka
kaçırdığı ilk karısını çeşme· 
den su getirirken görmüş, 
onu evine götürmüştür. Fa· 
kat kadını kaçıran komşusu 
Mehmed kadını ı.ikahladığı 
için mahkemeye müracaat 
etmiştir. 

Mahkemeleri yapıldıktaa 
sonra dışarı çıkarlarken mah
kemenin kapısı önünde Ka· 
ra Y akup köyünden dilsiz 
Ömer isminde bir adam 
bekçi Talibin karşısına çıka 
rak onu sol memesi üzerin· 
den yaralamıştır. Talip aldı
ğı yaranın tesirile sendele
memiş eline geçirdiği taşlar
la dilsiz Ömeri kovalamağa 
başlamıştır. . 

Dilsiz Ömer, Talibin taki
binden kurtulamıyacağını an
layınca hapıshane nöbetçisi
ne iltica etmiştir. Bu sırada 
Talip te ifade veremiyerek . 
bana henüz felaketlerin en 
büyüğünü görmediğimi ihtar 
ediyor gibiydi. 

Mektub Kaptaundaki kar· 
deşimdendi. Benim elinden 
hiç bir zaman bir iş gelmi· 
yecek olan sevgili yakından, 

ümid burnu manzaralarından 
birini gösteren bir kartpos· 
taldan veya buna benzer bir 
şeyden fazlasını ancak sıkın
tıda olduğu ve bir şeyler 

istiyeceği zaman yazan kar
deşimdendi. 

İçimi çekerek kağıdı açtım 
ve gözlerim ilk son cümlede 
durakladı: 

"Bana biraz para bulmak
lığm lazım sevğili kızım. İs
tersen bulacağını bilirim. 
Vandeleurdan bize borç ver-

yere yuvarlanmış ve ölmüş· 

tür. 
Bu hadiseye sebep olan 

Mehmed kaçmağa muvaffak 
olmuşsa da az zaman zar· 
fmda jandarmalar tarafmdan 
ele geçirilmiş dilsiz Ömer 
ile birlikte adliyeye teslim 
edilmiş ve oradan hapısha

neye sevkedilmiştir. 

Belçika da 
Hangi l(adınların 
İntihab Hakkı 

\'ardır? 
Belçikade yeni meclis in

tıhabatı 6 Haziranda bitti. 
Radyolar, kadmların da inti-

habata iştirakinden behsttiler. 
Belçikada intihab hakkı bü
tün kadınlara şamil midir? 
Hayır! 

Belçikada, sade kocası ve 
ya oğlu barb meydanında 
ölen kadınlar intibah hakkı· 
na maliktirler. Diğer kadın

lar, intihabata iştirak ede
mezler. 

1 Kiralık han ve 
Kahve 

lzmirde Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa hanı ve 
kahvesi d~mirbaş eşyasile 
birlikte 27 Haziran 1936 ta-
rihinden itibaren kiraya ve
rilecektir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında· 
8 No. lu yazıhaneye müra
caatları iJan olunur. 5. D. 

mesini iste. Henüz sana hiç 
birşey yapmış değildir. Ad
resini bilmiyorum, yoksa ona 
kendim yazacaktım. Tama
men "kayalar üstünde,, yim. 
Onun için intizarda bırakma. 
Bura bankası üzerine telg
rafla yüz lira gönder ... ,, 

Yüz lira !.. Eli değmişken, 
bir milyon diyemez midi, 
sanki? Yarabbi, bu ne de-
mekti? Mektubu oda.ma gö
türdüm. tamam okumak üze 
re yatağımın üstüne oturdum. 

Durumun ne olduğunu beş 
dakika içinde öğrenmek ka
kabil o!du. Daima eski du
rum: yok sıkıntıda .. Evvelki
lerden fazla sıkmtıka. Borç
ları var. Alb hafta sonunda 
ödenmesi lazımgelen bir se· 

Kırkağaç icra Dairesin· 
den: 

K1rkağacın Çin osman 
mahallesinden Mehmet toru-
nu İsmailin bakiye alacağı 
olan iki yüz liranın temini 
tahsili için borçlu Çin Os
man mahaHesinden somalı 

oğlu Mehmed karısı Mutia 
ve hacı oğlu Hakkı karısı 

Hatice ve berber Mehmed 
oğlu Halil ve berber Meb
medin şayian mutasarrıf ol
dukları Kırkağacın Beyler 
mevkiinde bulunan gün do· 
ğusu taban oğlu Hasan ve 
somalı oğlu İsmail poyrazı 
somalı oğlu İsmail ve har
man yeri ve gün batası saraç 

İsmail ve harman yeri kıb
lası saraç İsmail ile mahdud 
4,000 metre murabbaındaki 
bir parçadaki bağın açık 

arttırma ile 'satılığa çıkarıl
mıştır. Bağın sekiz hisse iti· 
barile iki hıssesi Mutiaya 
ve birerden üç hissesi Halil 
ve Mebmed ve Haticeye ait 
olup mecmuuna ehli vukuf-
Jarca 202 Jira elli kuruş kıy
met taktir ve tahmin edil
miştir. Satış peşin para ile· 
dir. Satış günü 11 ITemmuz 
936 cumartesi saat 10 dan 
12 ye kadar Kırkağaç icra 
dairesinde tahmin edilen be
delin yüzde yetmiş beşi bul-
duğu takdirde ençok arthrra
nın üzerinde bırakılacaktır. 

Aksi takdirde evvelki art
tırmanın (taahhüdü) baki 
kalmak üzere 27 temmuz 
936 pazartesi günü saat 15 

ten 16 ya kadar satışa de
vam olunarak ençok arttıra-
nın üzerinde bırakılacaktır. 

Şarlname 20 Haziran 936 
tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açık bulun-

durılacaktır. Satışa iştirak 
edebilmek için tahmin edi-

len kıymetin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey parası· 

mn icra veznesine teslim 
edilmesi lazımdır yüzde iki 
buçuk dellaliye ve tapu har· 
zı alıcıya aittir.. İşbu gayri 
menkul üzerinde bir hak 
iddia edenlerin ilan tarihin
den itibaren yirmi gün için· 
de evrakı mü4bitelerile bir
likte Kırkağaç icra dairesine 
müracaat etmelidir. Bu tarih
ten sonra vaki olacak mü· 
racaatlar nazara 
alınmaz yukarıdaki 

alınmaz 

şartlar 

dairesind bu gayri menkule 
talip olanla .. ın Kırkağaç icra 
dairesinin 936-166 Numara
sında müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1635) 

net. İzah etmediği bir şeyler 
dolayısile rezil olmak tehli· 
kesi var. "İş meselesi mi bu? 

Evet, mistir Dundanaldın 
hakkı var. Benim "iş gidişi,, 
için yapılmiş bir kafam yok, 
kafam onun sıkıntısile yuvar
lanıp gitmek üzere. Yack'ıo, 
benim kardaşımın, babamın 
biricik oğlunun ·bir Trant'ın
ödenmemiş kalan borçlaı ile 
"şarefini kaybetmiş,, razı ol
masına razı olunabilir mi? 
Hasta olabilir. O berbed yer
lerde güneş çarpmasına uğ

rayabilı r. Hayır, Yank! 
Fakat para için, hatta, 

nerede olduklarını bilmiş ol
saydım bile, Sidneye müra· 
caat etmeğe gelince... Daha 
evvel ölmeğe razıyım. Esasen 
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DÜNYADA 
Neler oluyor 

Nişan yüzüğü ve 
Kuşkonmaz . 

bil'I 
Belgratta rençberlerdeo kt1I 

bahçede kazma kazar ·ş, 
nişan yüzüğünü kaybetot• 

r•" bunu uğursuzluk saY• bit 
müteessir olmuş, aradan r 
kaç ay geçmiş ektiği kU. 

·oıo 
konmazların bir ta~e•• iit· 
üzerinde yüzüğü gorOld r 
Meğer üzerine kuş koD &J 

mayan nebat yüzüğe bi~t~~ 
dememiş, ve sahibine ı• 
etmiş. 

Biranın 500 üncfı . 
Senei devrivesı ,, ·ııe 

Almanlar birayı su yer• eO 
içmekle marufturlar. HeJll ~ 
hemen herkes bira içer 

1•'' buna küçük yaşta başlar 
111 

Geçenlerde biranın fat~dl 
olan Münihte bir ID;er•~i· 
yapılmış ve bu merası~ el f' 

ranın beş· yüzüncü sene• .. ta~ 
rıyesı münasebetile bilf t· 
tezahürata vesile teşkil e 
miştir. 

Fotoğraflı istida ., 
P . 1· . b't' ı'c bl arıste ıseyı ı ır~ ~ bit 

geuç kız iş istemek ıçıo .. 
11
• 

çok yerlere mektuplar go , 
deriyor, fakat bu ınekt~~
lardan hiçbirine ceva.P .;ie 
mıyor. Genç kız üınıtsı 1

1', 
'd "Ik ıııe kapılıyor; yem en ı uP' 

tup yazdığı yerlere ınekt tt' 

f btr 
lar yazıyor ve bu se er ııt 
sinden muvafık ce\lıl~"'e 

,rsıv 
ahyor. içlerinden ke~ 1 

de" 
en uygun şeraiti tekhf e 

müesseseye giriyor. . te1' 
. dı~ 

Genç kız işe gır e1'' 
sonra ikinci yazdığı ısı jrlİ 

d b .. le teS 
tupların ne en oy te' 

. 1 b' gaıe , olduğu, nışan ısı ır tecl 
. l gaıe cıye an atmış, ve tıt· 
bunları gazeteye yaıııı•t uıel 

Genç kız fevkalade g ·~· 
·eıı1 

olduğu kadar da fotoJııtaıf 
tir. ikinci yazdığı ıııe. sııif 
lara birer fotoğraf ifiştır 
tir. .. ·de 
Kanıburlara ırıtıJ .. ıe' 

. titiJ 
Leningrad tıp eoı5 s.s•*' 

rinden birinin müteh'sıJııe 
doktor Kuslik yeni bir ll çJ' 
kambur ameliyatı yapıP 
kmtıları düzeltiyor. ·1ı,ef ·rsıı 

Bugüne kadar Y1 pısı•f' 
kambura ameliyat Y' .. ıısıe' 
kamburlardan hiçbiri . :tt'~ 
miştir. Hasta aınebYruto' 
dört beş gün sonra ot~rato' 
dokuz on gün sonra yil jfi"' 
birbuçuk ay sonra da &Jt'' 

·· .. d ediyorıJl gucune evam 1, 

~yapacak başka şeY de 
madi ... 

Dur .. Birşey var". dıf'(I' 
Çünkü pençereınıP d•"'''~ 

sında, Londranın . go~t 
üzerindeki kızıl sish P'''~' 
sanki ateşten hafler~e ~e~' 
d 'b' B ··ı 1ır• ~·· ıyor gı ı: eşyu .,ıe 

melerini görüyorum be ~~il 
·ıo 

Bu yalnız d~k.t• bit 
Trant'in sıkıntısı ıçıP. il 

. I C' I jçıOt ,e şeklı, yo nız ıce ı ... ,t . 
k 

. . ,,., ""i1 
kalmış man en ıçın . ;ıeı.:1, 
ist~rahat değil, ~elk~ :ut~ 
nam ve şerefinın d be.,ı., 
ması demekti. Bu, 0 

., ~b 
boynu bükük yal~ar• ı•'Y, 
saz gibi beceriksı.ı: .. "et f 
sevğili kardeşime fel• ) 
rıne yardımdı. -•• ti 

(Ark~ 
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• 1 TAYYARE: TELEFON 
- 3151 = Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

1 1 - Daktilonun aşkı 

l 
"Küçük daktilo,, ve "daktilo evleniyor" filimlerinin ıe· 

vamli yıldızı Maria Glary'nin yeni bir fantaıiıi 

2 - HARP 
Anna bella, Cbarles Bojer ve inkijinaff gibi yüksek 1 sanatkir~arın temsil ettikleri Klod Farerin plaeaeri 

tİ Fıyatlar 15 , 20, 30 kuruştur 

1 SEANSLAR! 
Her gün 16-19,30 Harp 17,30-21,25 Daktilonun •ıkı 

Cumartesi ve Pazar ginleri 14 de 
ı D•ktilonan ukı ile bqlar 



Sahile 4 

~ OODODOOOOOOOOOOO .JOCOOCllOOC>O 

Berberler 
Cemiyeti 
Toolantısı 

Yıllık toplantıJannı yapan 
berberler cemiyet mensupla
rı yeni idare reisliğine Ke
çeciler' de Muharrem uzkar
deşleri, azalığa Söke'li Mus
tafa, Ali Ulvi, AH Riza ve 
kalfalardan İdris ve Hakkıyı 
seçmişlerdir. Yeni idare he
yetine muvaffakiyetler dileriz. 

Ödünç nara verenler 
Bu ay zarfında ödünç para 

vermek muamelesini yapan
lar hükümete bir beyanname 
vermezler tafeci addolunarak 
ona · göre cezalandırılacak
lardır. 

''ali Çeşıneye gitti 
Vali Fazlı Güleç berabe

rinde Sıhhat müdürü doktor 
Cevdet Saraçoğlu bulunduğu 
halde dün Çeşme kazasına 

gitmiş ve bazı teftişlerde 
bulunmuştur. 

Kız enstitüsü sergisi 
Pazar günü saat 17 de 

Göztepede cumuriyet luz 
enstitüsünde, talebenin bir 
yıllık emeğini gösteren zan· 
gin bir serği açılacaktır. Ser
ginin açılışına şehrin ileri 
gelen zevatı davet edilmiş
tir. 

Sergi Pazartesi gününden 
itibaren üç gün umuma 
açıktır. 

Hey'et tetkiklerine 
])evam ediyor 

Bağ mıntakalarında bu se
neki üvüm rekoltesini tesbit 
etmek için tetkikat yakmak-

Uzak Şark Tehlikesi Büyüyor 

HARB BASLADI 
Nankin askerleri 

İstanbul 12 (Özel) - Bu
rada çıkan bir gazetenin 
hususi menbalardan aldığı 

kaydile verdiği haberlere 
göre uzak şarkta harb baş-

Liong mevkini iş2al ettiler 

lamıştır. Çete harbı şeklinde 
başlayan mücadelenin pek 
yakında büyüyeceği ve çok 
vahim neticeler vereceği an
laşılmaktadır. Bu haberlere 
g-öre Kanton ve Nankin hükii 
metleri arasında harp baş

lamıştır. Nankin bükümeti 
askeri Leylan ve Çeşuonk 

mevkilerini işgal etmişlerdir. 
Kantonun cenubunda mu

basematın başladığı ve Kan
tonun işgal edildiği bildiri
liyor. Cenup kuvvetleri Lem
yand ile Hang-Kong arasına 
çekilmişlerdir. 

Pekin 11 - Vaziyet va
him ve naziktir. Şanghay'da 
olduğu gibi Pekin talebesi 
de nümayişlere başlamışlar· 
dır. 

Nankin askerleri Liyong 
mevkiini işğal etmişlerdir. 

Şanghay'da Kuansi asker
leri Kanton piştarlarile mü
sademe etmi~tir. 

Kanton hükumeti, Nankin 
donanmasının bombardımana 

mukabele için :lazım gelen 
tedbirleri ittihaz etmiştir. 

Şanghay 12 - Nanl:Cin 
orduları (Foken) havalisi is-
tikametine akın ediyorlar. 
Diğer trraftan Kanton kuv-
vetleri de mütemadiyen ha
zırlanmaktadırlar. 
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müstemlekiit nazı
rını ·a"glatan bir hadise 
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30,000 lirayı 29661 nunıat 
bilet kazanmıştır 

İstanbulq12 (Özel)- Tay- . 150 Lira Kazatl~\ 
yare piyan~osu keşidesine 9593 18390 26505 ı7 
dün de devam edilmiştir. 17817 22499 10371 
Kazanan numaralar şunlardır: 100 Lira kaza O~ 

1 
30000 Lira 26395 5721 11841 1 

29661 
Numara ya isabet etmiştir. 

Bu numaranın son iki raka
mı olan 61 rakamı ile niha
yet bulan bütün biletler iki· 
şer lira amorti alacaklardır. 

10000 lira kazananlar 

9802 26076 13809 
10463 15359 17462 
25497 21918 11014 ıı~ 

8147 4430 14698 
8614 18760 9938 ~ 

10774 23719 23260 
6701 3362 5607 191, 
8410 23129 18596 1~ 

415 26345 21128 ~ 
19786 18729 12387 ı~ 

1000 Lira J{azananlar 26454 25691 23397 ~ 
25099 25495 9524 "· 

20368 

1705 13256 9065 20395 ~ 
905 17210 95()6 9s! 

27070 13009 3285 ı 1 
10745 27743 25022 

500 Lira· l{azananJar 
1169 25629 3977 7323 
4707 13175 18267 17108 

19514 28257 18948 5777 
15824 1182 4163 12987 

1448 28292 
· "'~""'~''~""'V"\,.. ......... ""'~ 

İntikam 

19119 ~ I 
20000 l ralık bilY 

kafat · aşağıdaki ou~,~ 
arasında taksim edillll

1 
.,01 

19787 101 20 226 ' 
22109 17094 17811 ı 

Londra 12 (Özel) -Avam meğe karar verdim. Pek zi- • manzaraların en elimidir. Baştarafı 1 incide 22753 22683 25531 
kamarasında çok şayanı dik- yade heyecan içinde bulunan • B. Baldvin bundan sonra 'f o- ğilisi Hansın evlenmek üzere 7183 18042 22601 191~ 
kat bir hadise olmuştur. B. Toınas bir müddet otur- masın kabinada bulunduğu olduğunu ve utanmadan ken- 18976 23ı04 13735 14' 

Müstemlekat nazırı B. To· duktan sonra avağa kalktığı sırada ifa etmiş olduğu hız· disinide bu düğüne çağırdı- 21683 12461 4062 1 
was devletin sırlarını ifşa zaman salonda fevkalede bir metlerden sitayışle bahset- ğını görünce çileden çık- 20778 21019 24036 ~ 
maddesinden zan altında snssizlik hüküm sürmekte idi. miştir. mıştır. 14017 11584 15800 ı~ 
bulunmuştur. Bunun üzerine B. Tomas Londra 12 (A.A) - Avam Genç kız binbir tereddüd 12334 1452 17596 ~ 

Londra 12 (A.A) - Eski ağır adımlarla meclisin orta- kamarası uzun bir münaka- geçirdikten sonra nihayet 25668 21251 Ir.:823 
Müstemlekat Nazırı 8. Toma- sına gelmiş reisin önünde şadan sonra bütçe esrarını düğüne gitmeğe ve intikam dı 
sın Avam kamarasındaki son hafif bir boyun kırdıktan ifşa maddesi hakkinda talı- almağa karar vermiştir. Müzayede V' 
nutku ancak bir kaç dakika sonra Avam kamarasını bir kikat yapmış olan mahkeme- Ziyafet en çılğın bir 
devam etmiştir. B. Tomas daha gelmemek üzere terket- nin kararlarını kabul eden şakilde devam ederken salon- fevkalade S• 
tekrar yerine oturduğu za- miştir. hükumet takririni kabul et· da bir haykırma olmuştur. zar 
man gözleri yaşla dulmuştu. Başvekil Baldvin tahkikat miştir. Ve derhal salon birbirine 14 Hazıran pa d• . jJ 

k B ld · k 1 · · d d k 1 sababl~yin saat 1 O ... 1'
1
, Mumaileyh evvela kendisine mahkemesinin faaliyeti ha - a vın müza ere er esna- gırmış, ama ın an ar için- d' ...-

. t'f t k t · · d k d · b t · ·· d d f .. ld v de yerde y •ttıgvı go"'ru"lmu'"rtu"r. sancak Mesu ıye 10 il f ıs ı a e me avsıyesın e ın a ıza a vermış ve soy- sın a son e a soz a ıgı .. Gayret sokağında . ı' ~ 
bulunanların sözlerini dinle- le demiştir: zaman Tomas ile bütçe he· Polis tahkikata başlamış ve ralı hanede maru~ 11' otJPI~ 
mekten imtina etmiş ve şu - Şimdi temas etmiş oldu- saplarını görmüş olduklarını damadın, Berta tarafından ait fevkalade zarıf ~ l 
sözleri söylemiştir: ğumuz manzara Avam kama- mütaleasinda bulunduğunu garip bir •ilaçla yaraladığı leri müzayede sureti e ,J 

- Şimdi hemen istifa et- ras;nın şahit olmuş olduğu soylemiştir." anlaşılmıştır. Bu ilaç kezaba lacaktır. r ~~ ta bulunan heyet, Kemalpaşa 
Turgutlu ve havalisinde tet
kiklerini yaparak Manisa v~ 
Salihli havaJisine geçmiştir. 

. ..oo.. benzer bir mai · imiş, cildde Satılacak mobiJyele ,-J. 
Arablar Ineilizaskerlerine kar- Hind mihracesi dokunduğu yeri yakar, cilk nında fevkalade 1uıı• 01b J 

• • yara yaparmış!. iki kana ' lı kristal c:: ·~ 
1\ bideyi Neden 

Vurmuş? 

CI mukavemet gösteriyorlar lstanbulda Genç kızın muhakemesi fonyeralı dolap ve. ;o 1 

~ 1 Ô bugünlerde yapılacaktır. Za- t l t' 'k' k 010duı0 ~ .,r Kudüs 12 (A.A) - Vaziyette selah hasıl olmuş degv ildir. stanbul 12 ( zel) - Hin- uva e 1 ı ı 0 f:kı' 
d E b vallı damad, balayı seyaha- adet karyolası, dokll! ty 

Arab rüesası itilafa yanaşmamakta israr etmektedirler. Mün- istanın rampur mi racesi, tine çıkmak için yüzünün iyi k d f 
1 1 

k aP" ,~ 
Menemende Abide isminde ferid suikastlerdan sonra Arablara çete halinde taarruzlara bugün 25 kişilik maiy~ti ile a i e i sa on ao ııar' • 

b. k d J K J 1 l olmasını beklemektedir. Dok- mı, aynalı saybur, e fi'.. ır a ını yara ızan u a ı k lk l A k b ı d ff k' ld h · · ld' t b a ışımıştır. nca u taarruz ar a muva a ıyet e e şe rımıze ge 1 ve s an u- torlar bu delikanlının yüzü- lır y"emek masuı .~ ~ ~ 
Ali hakkında şahitlikte bulu· edilmemiştir. lun güzel yerlerini, tarihi nün iyileştikten s ... nra buruş- d t · k l · te_. ' 

b k . 'f d d b l 1 d a e ıs em esı, . Uı~ .J nan e çı şu ı a e e u un- Bu taarruzlar Yahudilerin saklı oldukları yerleri himaye eser erini olaşmağa başladı. muş kocakarı yüzüne döne- aynalı dolap, iki kıt ~ 
muştur: eden karakollara karşı yapılmıştır. Arab çetelerinin sif ahları .., ceğini ve genç adamın bütün reksiz nikel karyo~,b ~ıl 

- Aliye Abideyi neden fişeklri mükemmeldir. Ve askeri kuvvetlere karşı ciddi bir Ga)İp güzülliğini kaybedeceğini somya, Edison ıııar pi'~ 
vurduğunu sorduğumuz za- mukavemet göstermektedirlerler. Telgraf hatları yine kesil- söylemektedirler. gramafon ve bi~~ok lı'~ 
man "Karıma benden boşat- nıiştir. F Ut bolcular S t R misafir odası ıçıo lı P~ 
tuan odur. Bunun için ben Şeria vadisinde binlerce ağaç tahrip edilmiştir. Arab _Baş tarafı l incide_ OVye USya birkanape iki kolt11 ~.,i 'f 
onu vurdum·,, Demiştir. zimamdarları grevin devam edeceğim bildirmişlerdir. Mağa- - Baştarafı 1 incide rikan duvar saatı, y ~,,I 

Berlin olimpiyatına gidecek h ert 17"'., 
1 .af· anJaıJıaz. zalar '.kapalı bulunmaktadır. 1 k h verilmektedir. halde Gebr Dö ııı t• / 
- - H f .ı • k 1 b b' b b l E Ik oyuncu ar için bir amp a- 1 Al . .,e ay a a.enız u ü üne ır om a atı mıştır. vve igece yeni kanunda 30,000 kişi ı man pıyano ~ 
S 1 ı •~ 1 k d b b b 1 zırlanmıştır. Bu kampa İz- k d A~ruP' ar lOŞ ar AKka po is mer ezine e ir om a atı mıştır. bir meb'us intibah edecek si, pera en e t•~ 

B h L d • mirden Cahid, Adil, Said, d 1 l v ı boy• 
a ri baoa a sahil park J • b t d t f•J ve bir parlamento buluna- aya arı, ysg ı . 9eb :!J 

gazinosunda Muharrem oğlu zmır za 1 aSID a er l er Fuat, Hakkı çağrılmıştır. Va- caktır. Kadınlar da siyasi iki adet şemsiyelık! tıl .~ 
Salahettin ve arkadaşı Zeki Ankara, 12 ·- İzmir üçüncü komiserlerinden Siret, Lütfi habın neden çağrılmadığının haklara malik olacaklardır. fevkalade lüks krı• ~~ 
sarhoş oldukları halde gü- Niyazı birinci komiserliğe, İbrahim deniz memurluğuna sebeı.i malüm değildir. Y • d meli duvar ayo&51'. 1e,-'I, 
rültü yaparak herkesin raha- terfian tayin edilmiştir. Fakat gene malüm olsa unanıstan a Adler yazı makine:_,., I 
tını bozdukları ve polisi din- Bı·r ı·ngı·ıı·z Taburu Mısıra gerektir. . ~ıemurların ''aziveti halde, çocuk ·~~ pa"'f. 
1 d ki d k Vaha hın seçilmemesinin .; modinolar, birço_. r:"tejet'•.J 
eme i erin en ya alanmış- sebeblerini Pazartesi günkü İsh\h Edilecek tabak takı ~ıarı, ı:;.. ~ol'jl 
lardır. Gı•dı·yor ·ııı -"' nushamızda tafsilatile yaza· Atina 12 (Özel) - Başba- sır bir kanape 1 ıo-1•';1, 
Şehir gazinosuda Cebelüttarik 12 ( A.A ) - Gerden Higlander alayının cağız ve bağıracağız. kan Metaksas hükumet me- kitara, fotoğraf ,c1"l 

Bu akşanı çok mü- ikinci taburu bugün Repulse harb kruvazörü ile Mısıra mü· murlarının vaziyetlerini islah balı, kilim ve 5~0b~ f( 
1 J b. l . teveccihen hareket edecektir. sı·yasal durum için cezri bir harekete geç~ vesaire birçok Jıtl'' (eınnıe ır ev entı t ıac• 

ö f Ş h• h A •• k miştir. Bütün Vekaletlerin bilmüzayede sa 1 

''ardır raD e ll1Ş8 IDID tatur e -Baştarafı 1 incide- memurlarının kabiliyet ve satı kaçırmayınız· ,_ıo'~ 
Türk maarrif cemiyeti ta- G•• d d•" • kt İngiliz mukavemeti bula- hizmet dereceleri çok yakın- Fırsat arttırııı1j; ~ rafından bu akşam şehir OD er ıgı me UD caktır. dan tetkik edilecektir. Aziz Şınık t~~ 

gazinosunda çok mükemmel -Ankara 12 - Reisicumur Kamil Atatürk bugün saat Eğer böyle bir vaziyet do- ...... •••••••••••••••• .. •• •••• .... • .. ••••• ı,e 
bir eğlenti iertip edilmiştir. 18 de İran elçisi Halil'i hususi surette kabul etmişlerdir. ğacak olursa dünya sulhu bu Al anya eski müstenıleP ,. 
Muhtelif sürprizlerle dolu Elçi, lran Şehinşahı Rıza Han Pehlevi'nin el yazısı ile sefer yeni bir darbe daha il"} 

=r==:=e~~ .~EAfatü=F~E~E~f~lbkdl~me:l~tl~l~l~bolad~~J·I~kh ~~U(~~~~~C~.~~a 
Duhuliye serbest oldugvundan Cer ( 1yarın1n >U, n1er l <, <:a a ayı 1 (, a ra- 111 .,, ~ 

1 ı k · · f J"k · J • 1 ( E F E ) muhabirine göre Almanya eski müstemlekelerıll ııo"" 
kimseye davetiye gönderil- man 1 ve yıgıtce e e l tınısa 1 o an ~ mesi meselesi olimpiyad oyunlarını müteakib /\ 
memiştir. Gazetesi yakında çıkıyor. Onu çok begeneceksiniz. meli tarafından ortaya konacaktır. 

ZENGiN OLMAK is-rERSENIZ PiYANGO (SAADET KiŞESI) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi Çorakkap~ r 
BILETLERINıZı MUTLAKA DERHAL TEDiYE EDER Huan Tabii" 


