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ımutay Gurubunda 
ıönü kalkınmamız hakkında bir söylev verdi 

- -
ici siyasetimiz ve Sancak mese
lesi hakkında izahat verildi 
ıAras dün akşam Atinadan hareket etti 

f.1. şkan. 

ı: Ha 1 
vekili 
lu, ha 
kında 

,
1 

narak, 
•masmı r etmel 
p v~ eı 
~her lüı 

nin ed 
u söy 

keza, 
-.rtllılll8Y te 

~ 
ınıanın Bakan ant:mtını ( 

..-.-. dül'irmell cietil dostluk 

Maşvekilimiz 
ismet lnönü 
son nutukları
nı söylerken 

eıde edılmcsi için daha iyi bir top· 
luluk olacağını söyliyerek tekrar 

Antakya işine geçilmiş ve Rüştü 
Arasın yaptıkları teklifler müzakere 
edilmiştir. 

Tam istiklal, Suriye, Lübnan 
ve Sancaktan mürddcep bir konfe
derasyon ve daha iki teklif telr rar 
gözden geçirilmiştir. 

Yılbaşı tatilini müteakip yeni 
temaslar yapılması muhtemeldir. 

Bundan sonra Başvel il ı~met 
lnönü kürsüye gelerek : 1 tisadi ve 
zirai kalkınma hakkında özlü bir 
söylevde bulunmuşlardır. 

Başbakanımız memleketin top
rak mahsulü ve çiftçinin topraklan
maH, sanayi ve ziraat hakkında en 
küçük teferruata kadar mühim bir 
beyanatta bulunmuşlardır. 

Atina : 30 ( Radyo) - Bütün ı 

Yunan gazeteleri Rüştü Arası hör· 
metle selimlamaktadırlar. Gazeteler 
diyorlar ki : 

Türkiye - Yunan hariciyesi hiç 
bir direktifle hareket etmez ve tesir 
albnda kalmaz. 

Balkan antMıı gibi çt>k kuvvetli 
bir müessesenin anahtanru elimizde 
tutuyoruz diyorlar. 

Atina : 30 ( Radyo ) - \ na 
Mataksasla buRiin de müzakerelere 
devam etmektedir. 

Aru, bu akşam Türkiyeye ha
reket edecektir. ,__ __ ....,..._ ___________________ , ________________________ __ 

ltalya 
Önümüzdeki yıl 

2000 tayyare 
Harp büdçesi yüz milyon 

art.rdacakhr 

Roma: 30 (Radyo) - Yüz mil
yon lira fazla bir silahlanma pro
jesi yapılmaktadır ,. 

Bunun otuz milyonu ile hvici 
siparifler yapılacaktır • 

ftalya 937 senesi içinde iki bin 
tayyare daha yapacakbr. 

Balkan 

Müşahitlere hoş görünmek için 

, Sancakta değişen hava) 
Dörtyol : 30 [ Türksözü muhabiri bildiriyor J -

Şimdi An tak yadan aldığım malumata göre, Miiplüt 
heyete hoş görünmek için lskenderun ve Antak1a
da bütün mevkuflar salınmıı vergi için balkı taz. 
yik eden eski tahsilat müfettişi detiftirilerek yeıiae 
yüzbaşılıktan matrut ve firari Mitbat getirilmiftii. 

GltM 

Suriye mektubu: 

olimpiyadlarının S . f , h d 
urıye- ransamua e ----

Ankarac• ya.pılması 1 s • 1 A d 
kat'ileşti urıye par amentosun 

Ankara : ( Hususi muhabirimiz· 
den 1- Balkan oyunlannın bu se · 
ne Ankarada yapılacağı kuvvetle 
tahmin olunuyordu , 

' tasdik edildi 
$u ihtimal şimdi katileşmiştir . 

Karadenizde kor- ! 
kunç fırtına var j 

Zonguldak : 30 ( Radyo ) -
Yaldız Karayel fırtınası devamdadır. 
Va~rlar iskelelere utrayauıamakta 

'A. ~ bu-•kaaıamak••darlar • 

Şam : 27 f Hususi ] Suriye 
meclisi dün öğleden sonraki içti 
maında Suriye - f ransa muabe 
desini müttefikan tasdik etmiştir. 

Encümen mazbatası okunduktan 
sonra evvelce aduu yazdınmş olan 
mebualar söz söylemişlerdir. 

fahri elbarudi bu muahede İl· 
tildilin kendisi değildir, istiklile 
dotru abllDJf bir ....... Biltün 

• 
ispanya baş Poskoposu 
Romadan Madride geldi 

nevalcısiylc beraber kabulü icap 
· eder demiş ve Suriye gençlerinin 

arap birliği etrafında toplam• 
temennisile sözünü bitirmiftir. 

Diter mcbuslarda ayni maide 
sözlerle muahedenin kal.lünG teyicl 
etmişlerdir. 

Encümen mazbatall muabedede 
Fransanm Suriye ..... immfndıil 
mualaedelm ..9uriyeaiia ••ırt ..,. 
llile_,.. AMiP ~cim 
lskendenm ...lztlit.lle-.. 
rek Suriye tetini ... 

ka Kralı da 1 Filistin mektubu 

~~ek isteme f• . . . . "' Ölen binlerce papasın hesabını soracak 
iği için ılısb~ Yahudılerı telaşta 

------, -- İngiliz tebeası Madridi terk ediyor. kon· 

çok mebllllar ..... ~ 1 

AleYiler mebam ofaralc tayin edilee 
Sadık Maruf ile Ermeni snüeuili 
Dev Kalosyan Suriye Dlnunt Anlak. 
yayı müdafaa etmek istemif l(mk:. 
hanlı Mahmud da onlan teyicl ede· 
rim demiştir . 

Bütün mebualarm hitabeleri ~ 
nüz ele geçirilemedi • 

Bunlar araimda vatani mebüa• 
lardan çoğu hitabelerinde ~ 
ye ka111 iyi sözler sarf etQlitleıGır • 

erkehnek mecbu 
de ~i kalacak 

la evlenmek istediği 
ect.lcen Belçika Kralı, 
mediti İçİll Krallıktan 
buriye~de kalacak· 

b 
azetelerinin yazdığına 

um e b .. k.. . 
1 

yen u umettir . 
un 1 bu teklifi kabul etme. 

1evdiği kansının Ö· 

çöken acıyı henüz 
uı delildir ve unut 

. e 1iemektedir . 
ıcra 
• 'ıWl'llDC1llD Avusturya ve 
•t yaklaşmak istiyen Bel

·, Kralı Prenses Adeli· 
ri,at ekte zorlamata ve bu· 

BakPezae istifasını vermesi· 
ıdir • 

Wzi -, Kr.ı. yerine 6 yaşın. 

Madrid : 3 ( Radyo ) - lngiliı 
maslabatgüzan pazar günü Vatansi
yaya gidecektir . Fakat konsoloaluk 
resmen Madridde kalacakbr • 

Araplar tekrar_ ihtilal solos da ayrıldı 
best bıralcılmqbr • Vapurda isilere 
gösterilmekte olan bazı eşya ile bir 
Japonya tabaasa bulunuyordu . 

Mazbata dahi, bununla beraber 
aziz komşumuz Türkiye ile mlil9.e• . 
hatımızm iyi kalma11111 Ye bu böll
tün zail olarak iki brdet ve tartda 
millet üzerinde prk uf sin'finin 
açılmasn temenni ederiz tekinde 
neticelenmiftir • 

çik8racak. 

Kudüs : ( 27 ) - Arap çetele
rinin yt'Diden harekete geÇmele-ri ü~ 

zerine Yahudi gazetelerini telaş al· 
mışbr. 

Bir kaç gündenberi bu gazete· 
ler rapların yeni bir ihtilal çıkara· 
cağından ve Yahudi milletinin kor 
ku içinde kaldığından bahseder ma 
kaleler yazmaktadır . 

Yahudi Meclis Reisinin bir ma· 
kalesinde Arap gazetelerini serbest 
bıraktığı ve Müslüman Araplann 
ağzına gem vurmadığı için hükumete 
tariz edilmiştir . 

Yahudi gazeteleri Filistin lehine 
olan Iraklılara da hücum etmekte· 
dir. 

Yahudi gazetelerinin yazdığına 
göre Akrabe civarında Araplar iki 
otomobil soymuştur . ( dafar gaze. 
tesi Arapların fngiltereye karşı tek 
rar isyana hazırlandığını ve F e-vzi Ka 
vukçunun tertibat almakta olduğu 
nu ve ihtilal ( Musa bayramı ) yani 

daki oğlu geçecek ve kurulacak o
lan niyabet mecJi.:;i istediği siyaseti 
giidecektir . 

y ahu<fi liayramı başlıyacatını ya• . . 
zıyor . 

Y ahu<li köylerinde bir kaç soy •. 
gunculuk daha olmuştur • 

Gayn Müslümler işlerin kanşık 
olmasından dolayı bdyram yapma
mağa karar vermiştir . 

Tahkik komisyonu Haham ba
şını dinlerken Haham başı Yahudi 
muhaceretinin muayyen mikdara tah. 
didini df'ğil büsbütün serbest yapl· 
masanı ve bu suretle serian Filistin. 
de bir Yahudi krallığı tesis edilme
sini istemiştir . 

Filistin gazetesi tahkik heyetinin 
bayram tatilinde Lübnan ve Suriye. 
yi ziyaret edeceğini yazıyor . 

Nafıa dairesi ihtilal esnumda 
Filistinde vukua gelen zarar ve ziya· 
m tahmin etmektedir . 

Askeri bar.kit esnasmdaki za• 
rar ve ziyan da iesbit edilerek sa
hiplerine tazminat edilecektir • 

Tahkik komisyonu Yahudi cemi
yet rei .ini dinledi ve hükument nez· 
dinde müşavir lngiliz memurlanndan 
izahat alda • 

Tahkik komisyonu müracaat et. 

- GorilA ikiaçi aehifedo --

AMERiKA iSPANYA YA HARP 
LEVAZIMI SATMIYACAK Madrid: 30 ("Radyo ) - lspan· 

ya baş Poakopusu Romadan buraya 
gelmiştir. Piskopos binlerce papa. Nevyork : 30 (Radyo) - lspan-

··ıd" .. ld"~n·· "dd" tm ktedi i yaya Amerikadan silih siparişi me· sm o uru u5 .... u ı ıa e ~ r. · 
Vaşington : 30 ( Radyo ) _ J selesi Amerika Meclisinde mevzuu· 

ispanya hükGmetine ailih verilmesi bahsoldu. Ayan Hariciye encümeni 
hakkında hükumetin verdiği müsaa- bu bitaraflığı ihlil demektir dedi. Hü· 
de mecliste heyecan uyandırmıştır . kumetin ispanyaya Amerikadan Iİ· 

Sanıldığına göre ; bu mezuniyet lib satmasına müsade etmesini Mec· 
geri alınacakbr . lis kabul etmedi , 

Madrid : 30 ( Radyo ) - Dün· Hük6met 18blan şeyler kullaml· 
kü gün cephelerde faaliyet yoktu. mış ticari tayyarelerden 18 tayyare 

Bu sabah hülaimetçi tayyareler ve motordur . Harp aleti değildir • 
isi lcarargihlanm bombardıman et· Harp levazımına müsade etmiyece-
mişlerdir . tiz dedi • 

1 ••••••• 1 

Japon -Çin 
Anlaşma sayiaaı gittik~ 

kuvvetlendi 

' Londra : 30 ( Radyo ) - Roy
ter muhabiri bildiriyor : 

Japon - Çin bariciyeleri , ja· 
pon - Çin anlaşlll8SIDI y ....... 
dır . Bu , artık pyia balindea çak
m'fbr. 

Tahribat baklunda henüz bir ma· .......................... _. 
limat elde edilememişti. . 

Madrid : 30 ( AA. ) - Mad· 
riddeki lngiliz elçiliği V alanaiyeye 
naldedilmittir . lngiliz tebam da teh· 
ri terketmek emrini almqbr • Por
tekiz bükômeti Sovyet vatandaşlan· 
nan Portekiz müstemlekelerine girme 
lerini menetmiştir • 

Madrid : 30 ( AA ) - ispanya 
sularında Bask hükümeti deniz kuv· 
vetleri tarafından tevkif edilmit ve 
Bilbao binaama götiirülmüt obm Al. 
man vapuru Buk büktmeti tarafm· 
dan tcabit cdilcm prdet ., ... ~ 

S o n dak ika 
-----------------------------

Londra muahedesi 
Londra : 30 ( Radyo ) - Fransa ve Amertka 1936 Londra c:1ıfP1 _. 

lqmuını tudik ettıler . Fransa Amerika Japonyanm muabeclecleS ~ 
remi tonalları kılacaktu . 

Papa haıta 



Vezü Yanardağı 
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Koca dağ .~f ;:ı:~.1.j 1pr .:>m balarını dünya 
üzer; .:1.Z ırmaklar dr at ? 

f 
.. k. , __ ..ııı ıp savuruyor 

1 
ur ıyt: • 

•• f<arasıı - • -.----

mal olarak felaket ,serisi vakalar sı. 1 

ralanuştır. 1 
T;trihi feverarilardan 1906 sene· 

Petıellu topra~-

ed~nümune istedi 
-~-

Karaiıaal11un Çat~n nahiyesinin 
Gümeli köyünün şarkında Kara kü 
tük mevkiinde yaruaa kabiliyeti bol 

Yinekömüi 
meselesi ----'t Son bir kaç gün içinde şehirde . 

kömür buhram iyiden .iyiye hissedil· 
meğe başlamıştır • 
K&n&tilı bebe•lil~Ullltıdt 

7-8 kuruştan satılmaktadır. 
' Mamafih pazar yerine toptan gel 

diği takdirde belediye 4,S k'utuftan 
fazlaya satılmasına müsade etme· t 
mektedir. 

l.tifa 

Adana Kufibijnde 11' 
bqı. ıiyafett 

Trenler 

Yol açıldı katarlar mun
tazam işliyor 

Dün geceki lstanbul postası 
\am vaktiade gelmiştir. Aldığımız 
malQmata göre, yollar açılmış ve 
trenler muntazam seyrü~er yap· 
maktadırlar. 

Tayyare resmi mal san
dıkluıu.yatırılaeak 

Ankaradan: 

. . 

1 
ilmin , insanlığın J 

1 anlamadığı dava .•.. 

\ Yazarı: Kamuran Bozkır 

1 
Bu gün dünyamn her *"~jın~ 

olan kavganın bir • 1'hetl 
• 



(AA)- Mare
.. Şek yeniden bat· 
wm1maanalc vazife· 

Maretal Çan Su 
amırnbnııte tarafmclan 

konseyince 
ı,Nakindreo bildiri· 



Sabile : ~ 

Nefret 
- Üçüncü sah.feden artan 

Bir kere, şivesi bozuk. Sonra ar- j 
tistlik kabiliyeti yok. 

Bilmiyorum daha neJer söyle
dim. Fakat, Kralı Liıi.Jen soğutmak 
için aklıma negelirse biribiri arkası
na sıtaladım. 

Kral hiç sesini çıkarmadan söy
lediklerimi dinledi, sonra 

Bakalım, dedi 
Üzerimde fena bir hal vardı. 

Canım sıkılıyordu. Müthiş bir sinir 
buhranı içinde idim. Gözlerim kf\
rarıior, kulaklarım uğulduyordu. 

Ne olmuştum? Bilmiyordum! 
fltün bunların sebebi ne idi? 
Bun, biraz seziyordum: Lili. 
Bilhassa Lilinin o esrarengiz 

gözleri. 
Bir iki gün sonra Kral Londra

dan ayJılıyordu. Gittikten sonra ga
zetef,..rrfe okudum: 

Oradan yen!. bir fılm çevirmeğe 
başlamıştı. Benim merakım, aceba 
Lili de onunla ber ber Ber ine gitti 
mi diye idi. 

Çünkü, o gece ayrıldıktan sonra 
Liliyi de birdaha görmemiştim. Li· 
linin Kralla beraber gitmiş olmasın
dan korkuyordum. 

Kendı \Cendime de kızıyordum. 
Çünkü Liliye nerede oturduğunu 
durup dururken ben sormuştum. 

Ben sormasaydım, belki Kralın ak
lına hiç gelmiyccek 'e Lilinin ne 
rede oturduğunu öğrenmiyecekti .. 

Diğer taraftan, Kral, Londraya 
başını dınlemek için - yani uzun 
bir müddet oturmak üzere - gel. 
diğioi söylediği halde, ilci -üç gün 
sonra Berline gitmişti. Bu acele ni· 
çindı? . ..Sakın Lıli ona beraber Ber· 
-ime .gitmek· iÇın ıst"ar etrms olma- · 
sın?. 

Fakat bütün bunlar beni neye 
atftkadar etfi.)'OrÖu? Kral sevmedi· 
ğim ·bir · ademdı. Lili- biı ber kızı. 
lkisınin beraber Berline gitmelerin· 
den bana ne?. 

.... lzmire seyyah celbif 
rııntJRKSÖZV 

- Üçıincü sa}fudan artan -

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 
~_, ______________ J 

ilmin, insanlığın an
lamadığı dava .. 

- ikinci sahifeden artan -

sındaki karakteri tebarüzettirmek is
teriz! 

içtimai bünyesinde koskocaman 
bir halk cephesi ku~muş olan dost 
Fransa artık bu çağda Emperyalizm 
bayrığını bırakmalıdır. 

için bir dağ oteli ve ayrıca muhte· 1 

lif yerlerde barakalar inşası muvafık 
görülmektedir. 

Yamanlarda küzel ve modem 
bir otel inşa ettirilecektir . Ayrıca 
kamp ta kurulacaktır . Bütün bu 
yollarla otellerin ve eğlence yerleri· 
nin inşasına vilayet büdcesinin güdi 

·kafi gelmiyeceginden devlet yardımı 
da istenmektedir . Oteller , vilayet 
ve belediye ile lzmir otelcileri tara
fından müştereken inşa ettirilecek 
ve bir elden idare olunacaktır . 

Bütün bu işler için ( 7,5) mil· 
yon liraya ihtiyaç vardır ve yıllara 
taksim suretiyle beş senede bu mü· 
him inşaatı bitirmek mümkündür . 

Projede lznıire de mühim bir yer 
ayrılmıştır . Eski lzmir hafriyatı ik· 
mal edildikten sonra Mezarlıkbaşın· 1 
dan Basmaneye kadar uzanan yeral· 1 

tındaki T onzların içinde elöktrik te ı 
sisatı yapılacak , seyyahların bunla· 
rııı içinde gezerek tetkikler yapma 
lan temin edilecek . Kadifekalesin· 
de de her türlü konforü lıavi bir 
otel ve n.üteaddit eğlence yerleri 
yaptırilacaktır . Onun b:ı bayrağı benisemesi ; 

ispanyada hoşun:ı g~tmemiş olan asi 
hareketleri ve düny:ırıın bir çok yer-

1 

!erinde geçen ( Emperyal-Nas- ~--------------
yonalizm ) gibi sakat bir nazariyeyi Bugece nöbetçi eczane 
benimsemiş olması demek değilmi: Postane civannda 

dir? Yeni eczanedir 
Aceba 

1 
w ...,.,,_ 

Kürek Mahkumlarıı;.n feci- haya· tını gösıeren lrarikuliıde bir. film .ı 
( Pr~~ga _ 1 

--------------------
·-

_______________ ..,;,;;;·.~ -·-----

Karaisalı Asliye mahke
mesinden: 

Karaisalı inhisar idaresi tarafın· 
dan eski müskirat inhisar. memuru 
olup Konyanın Çiftc.'m":rdiven ma
h~llesinde kız ın:ıaUim mektebi ci-

ta sizin bak~şınızdaki ayni mana var d 'k t d -lb h' V f" dı' : · . .-~ varın a ı ame e en ra ım e ı 
hakkında ikarµe edilen alacak da· 

Nefret · · vasınıı\ tahkikata tabi husµsattan 

Böyle diyordtnn .ama, böyle his- ·• 
setnıiyorduın. İçimde bir şey var. 
Tuhaf bir his. t.i1iyi · kıskanıyor mu 
idim? Hayır! Bu QQk m~asız bjr 

" Sizi kısk~nıyor mu idi ? olmakla da va arzuhalına on gün zar· 
Çünkü siz, 'sinema muharriri ise· fı~da c~vap ve_rmesi i.çin gönderilen 

niı o da sinema artisti olınağa nam· arzuhal nus~asının ~ebliğ ilmuhabeıi 
zeddi , veya bu arzuyu bes iyordu . üzerine mahalli mahkeme mübaşiri 
Siz.den nefret ediyordu . Tıpkı sizin ve müddeialeyliin ·kansı ve~ 1'omşu· 

şey olurdu. . 
Biraz evvel de söylediğim gib!, 

Kral, sevdiğim bir adam değildi. 
Halbuki, insan Se\•diği erkeğin kar
ı.nsında gördüğü kadını kıskanır. 

Velhasıl anlayamıyordum. Kral 
ve Lili beni niçin bu kadar esraren
giz bir halde alakadar ediyordu. 

Bir kaç gün sonra ha şeyi an
lıyordum. 

Kraldan bir mektup aldım. 
Şöyle diyordu: 

" Misters Ester Everet, 

" Size güzel bir film mevzuu, 
burada baş rolü Liliye vereceksiniz. 
Hani şu, bir hafta evvel Londradaki 
barda tanıdığımız kız. Hayır, kız· 
maym. Sizden Lilinin rol alacağı 
bir senaryo yaz.manızı istemiyorum. 
Bunu bir kere teklif edecek oldum. 
Reddedeceğinizi gözlerinizden an
ladım. 

.. Evet,gözlerinizden anladım. 
Lilinin karşısında öyle esrarengız 

tarzda bakıyordunuz ki 1 Bu bakış
taki manayı bir türlü anlıyamıyor· 
dum. Onu kıskanıyor muydı, nuz? 
Hayır. Bundan emindim. Fakat, 
ondan nefret ediyordunuz. 

"Tekrar ediyorum: Liliden nef
ret ediyordunuz. Niç.in ?. Çünkü 
bütün kadınlar birbirlerinden nefret 
ederler. 

"' Nitekim • Llli de sizden nefret 
ediyordu . 

Benim size, kend=si için, bir se· 
naryo yazmanızı istiy~ceğimi anla
yınca arti.st olmak arzusundan vaz 
geçmişti : Ha~ırlarsınız ya : 

O mevzuu konuşmak üzere iken 
hemen lafı başka yere çevirdi . 

• Fakat llundan evvel, gfrzlerini 
de sizin üzerinizde ayni esrarengiz 
1 ' wkışla durdurmnştu . Bv bak.Jş-

jl. 

gibi . 1 ları taraflarından müddeialeyh "gös. 
11 O gece sizden aırıldıktan son· (erilen yerde olmadığı ve ·yeride l>i

ra otele gittim . tSalonda bir kadı-
1 

)inmediği yazılmış olduğundan da· 
nın beni beklediğini söylediler . . vacının talebi üzerine ilanen tebli-

Bu, Lili idi . Ben otomobille· 1 ğat icrasına karar verilmiştir. E.be Zelihaya açık 
sizi evinize. bırakıp dönmek için sarf· ilan tarihinden başlamak üzere teşekkür 
ettiğim zaman zarfında kız otele gel on beş gün zarfında müddeialeyhin 
miş olacaktı . Otomobille gelmedi- davaya cevap vermesi lüzumu ve bu Doğumun en müşkül şartlarile 
ğine göre demek ki buradan hemen miiddette cevap gelmediği takdirde karşılaşan eşimi ve yavrumu derin 
bizim arkamızdan çıkmış . ı davaya cevap vermemiş sayılacağı hazakatile çok acı sonuçlardan kur-

h k k 1 h k l 
. k tardığı için kendisine minnetle teşek· 

" Uzatmıyayım. Lili beni sevdi· u u usu u mu a eme erı anunun kür ederim. 
ğini söyledi . Benimle beraber Ber- \ 142 ve 144 üncü maddeleri mucı- C 1 

1 b
. · ı · ı uınhuriyet okıılu öğretmeni 

line gelmek istiyordu . Artist olmak mce- 1 an ° unur. Kemal ı' 
istemesi de benimle beraber rol al- ı 7676 7679 

1 mak içindi . 
11

- P~i,dedim. Gd Berline !~-~~~~~~-·--·~~----------~-~~ 
beraber gidelim . Orada bir film • • " 
çeviririz. Yalnız, bu filmi Ester ya· BELEDiYE iLANLARI 
zacak. · " İsminizin ilk hecesi ağzımdan '---------_, _________________ _. 

~ıkar çıkmaz kızııı gözlerinde o es 
rarengiz bakışın parladığını gör
düm. 

"B b . era er oynıyacağımız filmin 
sizin tarafınızdan yazılmasına kat'i· 
yen razı olmıyordu . Ben, Lizim stüd 
yoda çevrilecek bütün filmlerin beş 
sene müddetle, sizin tarafınızdan ya
zılması Jazımgeldiğini , bu hususta 
bir mukavele olduğunu söyledim . 

" O, kararından dönmedi : 
Sizin yazacağınız bir ·filmde rol 

almıyacaktı . 
f şte, bu gün bunun için beni, -

yani sevdiğim adamı - terketmiş 
bulbnuyor. Şimdi o, Lqndrada da 
değil . Bütün hayatını yıkarak, ça· 
lıştığı bardan da ayrıtdı ve Ameri
kaya giden bir vapura biJetsiı bine. 
rek dalgaların arasınd._ bu yerden 
uzaklaştı . 

.. Kimden kaçıyordu ? Sevdiği 

adamdan ve nefret ettiği kadın -

<lan • "' 

1- Eksiltmeye konulan i~ : Zabıta memurları için otuz takım elüise. 
nin dikilmesi . ( Kumaşı Belediye taraf mdan verilecektir ) 

2- ihale günü ve yeri : 2 inci kanunun 4 üncü pazartesi günü saat 

on beşte Belediye daimi encümeninde : 

3 - Muvakkat teminatı : (23) liradır. 
4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı iş. 

leri kalemine ve ihale günü de D-ıimi Encümene gelmeleri ilin olunur · 

7640 19- 23- 27-31 

1-Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: 100.00o a~et Parke taşı , 
( Taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şart~a~esınde yazılıdır. ) 

2- Eksiltmenin yapıl~cağı ~e~ ee tarih: 25 ;ıdncı kanun 37 pazartes 
günü saat on beşte beledıye daımı encümeninde · 

3 - Bu işe ait şartname belediye yazı işleri kalemindedir . lstiyenlere 

parasız veriJW-. 
4- Muhammen bedeli 9650 f iradır. 
5- Muvalt1c:at teminatı : 723 75 Jjradlr · 
6 - Teklif mektupJaıının ihal~ günÖ saat (14) e kadar belediye nya 

setine verilmiş olması lazımdır . 
7- Bundan sonra verilen veya p05ta:ilc gelen mektuplar hükümsüz-

dür . 766Z ı4-?.9-2-

u 
1~ 
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6748 132 

Erkek Lisesinden : 

Parasız Yatılı talcbemize 150 

metre ~umaş alınacaktır . 11 Ka. 
nunus~ı pazartesi saat 15,30 da 

t li•ılerm nüın . .. a r Uneyı gormek ve mü. 

n~kakst~!;ı1 .. İştirak etmek üzere Kültür 
11re or u" .. 

0 gundc bulunmaları. 

7M6 -.5 
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Kaçakçılar vatar 

hainidir 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adarta Türksöıü M-atba:.ıla 


