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Son celsede köylü bor~lar1n1n 15 sene tak
site baglanmas1 kanunu kabul edildi 

Ankara 14 (A.A) - Ka- j 
mutay bugtin Nuri Conker, 
Fikret Sila·· ve Kamutay 
ba,kam Abtülhalik Rendenin 
batkanhklannda birbirini mü
teakip ü~ toplanb yapm1fhr. 

edilmit ve batkan Aptülhalik 
Renda toplanbya son verir 
ken, _,u söylevi vermi,tir. 

Saym arkada§laram, 
Hepinizin saghkla gidip 

"j'*'**•"*•••mrnm~ 

~ lhtiyat Zabiti ~ 
! Yeti~tirilecek k1sa ! 
tt hizn1etl1lere ait ~ 

lzmir AskerJik ~ube- ~ 

1 
sinden: ~ 

gelmenizi, yurd i~inde dola
§irkon hava tehlikesi hak
kmda tamd1gm1z, rastgeldi
giniz yurdda~lara bildikleri
nizi söylemenizi ve buna üye 
olmalarm1 söylemekten geri 
kalmamamz1 diler, her biri-
nizi ayri ayr1 candan ve 
sayg1 ile selämlar ve meclisi 
1 T efrinievvelde toplamak 
üzere bugünkü i~timaa son 
veriyorum. (Alki§lar) 

S1rr1 i~öz (Yozgad) Ata
türke sayg1Jar. 

Stalin'e 
Suikast m1 

i 

e e an 1 

esmesi 1ehre 
korkusu ge~irtti 

·------------"°°" -----·------ -

büyük 

\'alin1iz General Käz1m Dil·ik \ Te Beledive Reisin1iz llav Behc;et Uz 
J w 

Yang1n Ycrlerinden Ayraln1ad1lar 
Dün gece §ehrimiz bir.ka~ ba) Ahmed Muhtara ait 2 ettigi müddet~e kurtarma · 

yerde birden ~1kan yang1nlar 
1 

numarah tülün deposuna si- ~ah§mas1na nezaret etmi,-
dolay1sile ädeta bir yang10- rayet etmesinin önü ahna- lerdir. 
lar gecesi ge~irmi,tir. mamitbr. Yangmrn ne saretle ~·k-

Havanm ~ok rüzgärh ol- Bunun da tufu§mas1 üze- bg1 henüz belli olmamakla 
mas1 d'>layisiyle biJhassa beraber dün ilk defa ~aht-
Vakifboca sokagmda "1kan maga bathyan dökümhanenin 
yangm, o civarr bUyük bir ocagindan f1rbyan bir atetin • 
tehlikeye sokmu~ isede, 1tfa- yamndaki kereste deposuna 
iyenin cansiparane gayreti diifmesinden veya diger bir 
sayesinde tehlikenin önü ihtimalle kereste deposuna 
ahnm1fbr. bir yamk sigara dütmesin-

Dün ak,amki yanganlar den ~1kbg1 zannolunmak-
hakkmda yaphg1m1z tahki- tad1r. 

Toplanblarda kabul edilen 
kanunlar arasanda amortis
man aand1gi tetkili, Ankara 
dil, tarih ve cografya fakül
telerinin kurulmas1, diyanet 
ifleri batkanbg1 tetkilAt ve 
vazifeleri, poata telgraf ida
reainin müteselsil kefalet 
bor~lan, askeri vc mülki 
tekaüd kanununun 67 nci 
maddesine bir nkra eklen
lllesi bina vergisi kanununun 
24 üncli maddeainin degif ti
rilmeai, Üsk6dar Kad1köy 
ve bavalasi balk tramvayJan 
Türk sosyetOtlinin hisse se
netlerinden iki yüz küsur 
bin lirahk hissenin evkaf di
rektörJil;tlnce sahn abnma11 
~ubuk karaj1nm te~r ve tan 
zimi, Ankara - Istanbul -
Avrupa telefon devresinin 
islah1, Ankara belediyesin 
d11ardan getirecegi makine
ler ve yedek par~alarmm 
memlekete reaimaiz sokul
mas1, mevduab koruma ka
nununun sekizinci maddesi
•in deiittirilmeai, s1cak ve 
•oguk maden sular1nm iatis 
mar1 ile kapbcalar tcsisi 
elektrik itleri etüd idaresi 
teskili, maden tetkik ve ara 
llla enstütüaü kurulmas1 Ba
y1ndll'bk bakanbg1 tetkilit 
ve vazifelerike dair kanun 
liyihalan bulunmaktad1r. 

1 - 1htiyat zabiti yeti~
tirilecek k1sa hizmetliler- ~ 

'1 den 330 dogumlu ve bun- n 
i larla muamele görenler ve U 
~ daha evvelki dogumlular- ~ 
'1 dan olup da muhtelif se-
i beplerlc geri kalm1' dcniz ~ 
'1. s1n1f10dan gayri sm1flara n 
i ayrilm1' olanJardan y aJmz i 
( ••keri orta ebliyetnamesi ! 
~ olanlar 1 T emmuz 935 ta- ~ 
i ribinde ihtiyat subay mek- i 
!' telii kamutanbgmda bulun- ~ 
i mak üzere sevkediJecekle- U 
~ rinden 20 Haziran 935 ta- ~ 
'1 rihinden itibaren yerli ve U ' 
i yabanc1 bilumum k1sa hiz- ~ 
'1 metJiler As. ehliyetname, 1' 
i hüviyet cüzdam ve mektep Q 
'1 ,a~adetnameleri beraber- ~ 
i Jennde oJdugu halde ,ube- U 

tertib edilmi§?, kat ve orada buJunmu§ olan Bundan ba,ka mobilye 
bir aytarim1zm (muhabirimi- atelyesinin kar,1s10da bulunan 
zin) gördüklerini yaZtyoruz: 8 numarah Ömer Mubarrem 

Bunlardan batka Etibank 
letkili, Türkiye Ziraat ban
kas1n1n ipotekli ve müteael
ail zirai alacaklann taksit
lendirilmesi, posta T elgraf 
ve telefon idaresinin tetki
lit ve vazifesi, Türkiye - ln
giltere aras1nda aktedilen 
ticaret anlqmas1n1n tasti
kine ait kanun liy1halan da 
bulumegta idi. 

Bu kanun liyibalarmm ka
buliinden sonra, batkan Ap
d6lhalik Rende, üzerinde gö
riitülecek madde bulunma
d1gi bildirmif, ve bunun üze
rine Kntahya saylav1 Recep 
Peker ile Antalya 1aylav1 
Cemal Tuna taranndan ve
rilen fU takrir okunmu1tur: 

Sayin batkanbga, 
f ... ~ Sayin Kamutay üyelerininJ 
~ 4na temel kanunumuzun 14 
~c!_ maddesindeki- ödcvlC. 
rini yerine getirmeleri ve 
clinlenmeleri i~in, ·6nümiizde
)Q birinci tetrinin birinci gü
ll6 foplanmak üzere Kamu
''Yni ~ah1mas1na son veril
llleaini 6nergeriz. 
· Takrir oy konularak kabuJ 

1 
ye müracaatlar1. ~ 

2 - Tam vaktindemek- U 
tepte bulunm1yacaklar hak- ~ 

lf k nda kanuni muamelenin n 
i tatbik olunacag1 ilän olunur. 1j 
~ •:A „J;;;t40;t-a(>;+;c~.,/J 

.,,.... 11'':!11 ,,,..,,, llP'lq 
lli":..i I~~ 'lt~ lt~ 

Daha 

BAY STALIN 
istanbul (Özel) - Londra 

gazeteleri, bay Staline sui-
kast tertib edildigini ve bu 
yüzden bir~ok kimselerin ya 
kalanarak Sibiryaya ~ürgün 
edildiklerini haber veriyor. 

:~~ rs :~~ 

• • • 

' 
Gece saat yarim raddele- sabun deposuna ve Ahmed 

rinde Vakif Hoca sokaginda Muhtar tütün deposunun kar-
6 numarala Hara~~· karde,- ,1sinda bulunan sandalye ima 
ler ke.reste atelyesinde bir läthanesine de sirayet etmif 
yangm ~1km1~ ve ~ok tid- ise de derhaJ söndüriilmlt-

detli bir 11ekilde escn rüzgi- tür. 
rm tesirile büyümege ve ya- Yangm neticesinde Hara~i 
yilmaga ba,lam1fhr. rine K1vdc1mlar rüzgirla u~a· kardatlar mobilya atalyeä 

Yangin ilk önce marangoz rak ~ok uzaklara du,mekte ve d6kümbane kamilen, Ala-
atelyesinin heman yamnda idi. Cezair han1 sakag1, y e- med Muhtar1n tütün depoau 
Bay Ahmet ve F ehmiye ait mi1~ar11s1 ve sulumezar taraf- kismen yanmitbr. 
bulunan 4 numarah döküm- lari ate§ ve kivilcimlardan Bunlardan ilk ikisi sigor-
haneye sirayet etmittir. ge~ilmiyecek bir hale gel- taaiz idi. 

Etfaiye yeti§mi' olmakla mitti. Ahmet Mubtar tütün depo• 
, beraber rtlzgirm: tiddetli ol- y ang1m haber abr almaz sunun binas1 12 bin ve i~in· 

dugu i~in kerestelerin .yan- valimiz General Kiz1m Di- deki emtia 4 bin liraya Jene-
1 masile yükselen alev par~a- rik ve beJediye reisimiz Bay ral sigorta firketine sigortah 

larmm dökümhanenin yak1- Beh~et Uz vaka yerine kot· idi. 
nmda bulunmakta olan ve muilar ve yanganm devam KESTELLI CADDESINDE 

11;:q •';" ·~ ,...._„ '=' "'•"' ,... ~ Bu yang101n söndürlllme-
1i.p.i1 k.;1i1 ..... k~·• llllil i.;;-.. lllldd ....., lsiM henüz - ~ali1~ldlt1 bir-m-1 

rada saat 2,10 da lki ~e1-
lmelik Kcstelli caddeainde 

Birinci <;1kmazda bulunan Ziya 
nm otomobil tamirhaneainde 

l~alatan Kimilini dikkabWiji J 
yüzünden atc1 ~1km1t veeaki 
ötü kasai yanm1tbr. 

Derhal oraya yetiten ltfaiye 
airayetine meydan vermeden 
yangan1 söndürmüttür. 

KORDON DA 
Bu ikinci yang1n1n telifi 

bitmeden Kordonda da bir 
yang1n ~1kbii haber l veril· 
mittir. Gece saaat 3 de Kor
donda Tcnis kulübü ile Fran· 
s1z konsoloshanesi arkasan
daki bot yerlerde bulunan 
kuru otlar tutu1mu1 ve itfaiye 
yetiferek söndilrmüttür. 

Bunun oradan ge~enler-

- Sonu 4 üncüde -

Pazartesini 
Bekleyiniz 

Japonya- Cine ne fenahk yapt1k ki hizin1 hüsnüniyetin1izden bütün mi.llet) r - h 1 x. 
kalktilar? e ~u.p e enmeee 

Albnc1 ya11na giren (Halka• 
Sesi) 6 sayf a ve iki renldi 
olarak ~ok resimler)e yine 
( 100 ) paraya ~1kacak •• 
okurlar1na bu suretle minnet 
ve tükran borcunu ödeye· 

ktir, . ce .„ 
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1~~~~~8~~~~~ Osmanl1cadan Brüksel sergisindeki pavyonu 
~1~~]~ cll1Wi r L iliLh ! L m II • TÜRK~EYE KAR$1LIK- muz rag"' bette ' II „00*+ s LAR KILAVUZU • 

1 Tür erle Kar§l Kar§ya 1 L AclS resmi parlak ;1d~: ve Belciirn Ekonomi 
II Yazan; Türk~eye <;eviren: ~ Leh~e - Diyelek, leh~e Bakan1 güzel bir söylev verdi 
~ ANRI FÖY RE$AT JSANLI IJ Lehib - Alev Brüksel uluslar aras1 ser- lemi,tir: 
~ ~~~ - 80 - ~~C!J Leim - Al~ak gisinde inbisarlar Genei "- Sergiye i!Jtirakten mak-

F ransiz avci tayyaresi ile Alman tayyaresi Lem'a - ~evle, parilb Direktörlügünün ayr1 bir pa- sad1m1z. feci 1914 - 1918 
Lemean etmek - Panlda- viyon kurdugunu yazm1,bk. yillarmdanberi Türkiyenin ba-

a rasi nda bi,- ~aro1~ma oldu mak Bel~ikadan geien haberlere ~ard1g1 büyük i§leri göster-
Daha sonra bir Türk hucu <;e~eyi a~1kta, y1ld1zlarm a)- Lemsetmek _ Dokunmek göre sergideki Türk pavi- mek i~in degildir. Pavyonu-

mu ba~lad1. itk hücum dal- tmda he~irdik, 1slak beylik- ellemek yonu ~ok ragbet görmü§tür. nuzun tevazu ali:mda büyük 
galan, Türk siperJeri üstün- lerimize sar1larak uyumaga Lenk _ Aksak, topal Paviyonumuzun 24 Mayista icraabmzin program1 Türk 
de görünür görünmez müs- ~ah~bk. Lerze, lerzi§- Titreme, yap1lan a~1lma merasiminde topragmm degerli hazinele-
temleke alay1m1zm makineli Bu firbna deniz kiyisinda titreyi.i Bel~ika Ekonomi Bakam rine k1ymek vermek husu-
tüf ekleri tarafmdan olgun ve lngiliz mmtakasmda bü- Levazim - Gere~, yaral lsacker, ba§vekälet müste- sunda gösterdiginiz enerji, 
bugday ba~aklari gibi bi~ildi. yük zararlar yapmi§b. Levend -Boysan, Jevent ~ar1 Maks, sergi umumi ziraatize vedigiz ebemmiyet 

Türkler, geri ~ekilerek ye Bizim kü~ük ve hafif iske- Levha - Yaz1, yaprak komiseri Kont von der gizlenmektedir.„ 
re yatt1lar ve topraga gömül lelerimizi dalgalar ahp ötür- tabeli Burch, Türkiyenin Brüksel Bu söylevden sonra Ba§· 
dü1er. K1talarm1 tekrar hü- mü§tü. Fransiz kit'alan da, Levmetmek - K1namak maslähatgüzari Emin Äli ile vekälet müste~an da cumhu-
cuma kaldarmak istiyen Türk Anzaklar da siperlerde yari Lcvn - Rcnk maslähatgüzarl1k erkäm, Brük- riyet Türkiyesinin büyük 

b. „1 . . l . k bellerine kadar su i~indeler. Ö 
za :l ermm s~s er1 vc uman E~ d d kal k Levs - Pislik sei fahri konsolosumuz ve nderinin ir~adile yaphg1 
d · · 'd'l ger yar1ma a a 1rsa 

a1ari 1§1 l or. h · f · b' k Leyli - Yatanh sergide Türkiye umumi ko- parlak ink1läptan sitayi~le ne azm ve ec1 1r 1§ ge-
F a kn t yap1lacak bit~ey · v • • b b' „ Leyyin - Yumucak miseri Robert de Bodt, in- bahsetmi§tir . . , ~1receg1m1z ora 1ze go~- "S' 

yok! hk hücum tecrübesi ~ok terdi. Lezzet _ Tad hisarlar idaresi sah§ ve Maslähatgüzarim1z Emin 
ka12J1 olmu~tu. Yuoan ismindcki nakliye Lider - Önder rekläm §Ubesi direktörü Ke· Äli bu söylevlere cevab ver-

Olüler arasmda kahm1 gemisinin Mataban burnu Lifafe _ Sargi nan Ceßlal ile gazete mü- dikten sonra paviyon gezil-
Türk yaralilar1 r;1rp myor, ba- a~aklarmda torpillendigini ha- Liste - <;izelge messilleri ve bir~ok muteber mi~tir. Bel~ika gazeteleri 
gmyor ve yard1m istiyo•lar. her ald1k. Liva -Bayrak, sancak kimseler haz1r bulunmu§· 200 met:o murabbamda bir 
Fakat kimse el uzatmak ce- lNGILiZLERIN ORjlNAL Liva (süel terim) - l'ugay lard1r. yer üzerinde yap1Jm1§ olan 
saretini gösteremiyecek ve BIR FIKRi Liva kumandam - Tagko- Merasimde serginin Tür- paviyonunu güzelliginden ha-
onlar, bu.unduklar1 yerde, 9-10-11-12 ve 13 birinci- mutan; kiye komiseri Robert de Bodt raretle bahsetmektedirler. 
feci 1sbrablar i~inde ölecek- ta~rin RumeJi ve Anadolu Liva kumandani {mirliva) bir söylev söylemi§: fahri Pavyonun i~i ~ok §tk ya-
Ierdir tarafmdan hafif top~u ate§i. Tuggeneral konsolosumuz da inhisarlar p1lm1§hr. Kap1ya kar§I geien 

Top ve tüfek ate~leri saat lngilizlerin bir fikri var ki Liva kumandPnt (mirliva) idaresinin sergiye i§tirakin- duvarda u~1kh büyük bir 
2 de kesiJdi, birka-r münferit buna "orijinal bir fikir „ Tugbay mütevellid sevincini anlatm1§. Anadolu hartas1 Türk tütün-
ab~ müstesna olmak üzere, diyebiliriz. Telefonla bize Lihye _ Sakal Memleketimizin cumhuriyet lerinin men~elerini göster-
her~ey sustu. haber verildigine göre, müt- Lisan (zeban _ Dil, lisan rejimi i~inde yapbgi sosyal mektedir. Diger duvarlarda 
"UGURLAROLA„ ROMÖR- tefiklerimiz, aaat 19,10 da Lugaz _ Belmece, lugaz ve ekonomik dcvrimlerinin da sigara ve i~ki iJe aläka-

KÖRfLE„ büyük bir ate§ yakarak bir Lütf _ Kayra büyüüklügünü ve özenligini dar zarif lezyinat vard1r. 
4 birincite~rin, pazartesi- yangm taklidi yapacaklar. Lütf - Kayri izah etmi~tir. Kaplmn üzerindd kocaman 

2 nci f1rlcanm vapurlara Bu yangmdan maksad, Türk- L"tf k K k Bu söylevlere cevab veren bigara temsili vad1r. En ~ok 
leri siperlerinden r1karip u etme - ayrama 

bindirilmesi tekrar bac:lad1. T L" b O „l Bel~ika Ekonomi Bakam isac- ragbct gören paviynumuz 
~ merak ve hayretle ag1zlar1 uu - yun, eg cnce 

rok muvaf1k bir hava ile L"b ö 1- ker ezcümle §U sözleri söy- be§ ay a~1k kalacakbr, 
'I' a~1k bunu seyrederken on- u - z, up p•••1t ''"''11 ~ 
devam ediyor. Deniz sakin,. lari makinelitüfek atc~ine Lücce - Engin deniz 8 r:,~ ~ b~ ~ ( •] ~~i ~ 
harekäta müsaid. Gayet ha- tutmakbr. lngiJizler söyle- Lüknet - Kekeleme Bir Alman Demiryollar 
fif bir k1ble ve ke§i~leme diklerini yapblar. Geceleyin, Lüzucet - .Yap111khk, ya-
rüzgär1 esiyor. Bugün Gene- tayin edilen saatte lngiliz p1§kal1k; Tayyaresi Baremi 
ral Bayu da erkän1harbiye- hathnm ortasmda kocaman Lüzucetli - Yap1~kan, ag-

, (B V Paris (Radyo) - Metz:en Ankara ( Özel ) - Devlet 
sile birliKte on oyage- maleeg~leerbga:lkaed1. dogru yüksel- LUzum - Lüzum alman haberlere göre, Sen- Demiryollar1 i§letme Umum 
Ugurlar ola) romorkörüne 7 M 

- Arka•1 Var _ ger ismindeki bir Alman tay- Müdürlügü memur ve müs-bindi. Bugünden itibaren ~ hd 
Yareci tarafmdan idare edil- ta imleri i~in hazirJanan 

Frans1z k1taatmm kumandas1 M {b k ib) S 

Go··~ a a - u mekte olan bir turizim tay- barem kanun läy1has1 kamu-
General Brulardm eline ge~- Mai cari - Akar au d k k L yare memnu mmtakada yere tay a onu~ulaca tir. äy1-
ti. Anadolu bataryalar1, Mai rakid - Dugun su h ·· d · A Sa"'ln m -ste ·1e · ·m inmi!il.tir. aya gore aim1 memur ve 
Seddilbahri hemen hemen < .J u"> n nmi Maa - lle, bile "S' „ t hd' 1 · l k d 'kk Pilot yamld1gm1 söylemi§· mus a im erm ay 1 ve yev-
rahat b1rakarak yalmz bize l at nazanna Maabir - Köprüler tir. tahkikatm sonuna kadar miyeleri ili§ik cetvellere göre 
are~ ediyorlar. Bu, bizim Balcilardaki saatc1 maga- Maada - Backa tatbik edilecek ve halen va-

"S' mevkuf bulunacakbr. i§imize geliyor. zam1 Y olbedesteninde 43 No. Maalesef, maatleessüf -
Bugünlerde ve hatta tarn Bidayet ham agzmdaki magaza Yazik ki, eseflc 

~u anda, askerlea ve harb ya nakl~ttim. En ucnz fiat1arla Manli _ Yücelikler 
malzemesi, me~buren bu bi- saat almak veya saatlarm1 
ricik bindirme yerinden va- tamir etmek istiyen mü,teri-
purlara binmekte ve yola lerimin bu yeni magaza'1.11 da 
~1kmaktad1r.• ~ereflendirmelerini yalvar1r1m. 

5 ve 6 biricitel'jrin sah ve Tamirat teminath o)up 
~ar~amba _ Hava ~ok gü- muallim, zabitan, memurin ve 

talebeye tamirat yüzde 20 
zeJ. Deniz sakin. Hafif poy- iskontoludir. 
raz ve gün dogusn esiyor. Bir tecrübe her tavsiyeden 
Saat albdao ona kadar, ~id- muraccahhhr. 
d(."tli top sesleri i§ittik. Bu Yolbedesteninde 
sesler cenubtan geliyordu. 
Ama hi~bir haber ve malü- 43 No. saatyl 
mat alamad1k. TEKIN KUBILAY 

Saat 9,30 da ü~ dü§man 
tayyarcsi Gelibolu yar1mada 
s1 üstünde u~tular ve Ana
dolu tarafmda kayboldular. 
Adetim oldugu üzere bun
lan birka~ lüf ek ate~ile fle
lämlad1m. 
7 Birincite~rin, Per§embe -

Bir Frans1z avc1 tayyaresile 
bir A!man tayyaresi arasmda 
bir ~arp1~ma oldu. iki kartal, 
sonsuz makineli tüfek ate§i 
taati ettilcr. Ögleden sonra 
birka~ gülle atild1. 
~iDDETLl Blr BORA 
8 Birincite~rin, Currla -

Saat 20 de §iddetli bir bora 
oldu. Ceuubdan geJen bu 
hora b~tün ~a~1rlanm1z1 · sök 
tp ' ve. ~rkasmdfin bo~anan 
y4grr ur sa~~maklan da bütün 
s1g1nakla1u:µ1z1 suya bogdu. 

Alsancakl1lara 
M ..• d ' UJ e •• • 

Alsancakta Lezzet 
Lokanta Ayild1 

Tekmil e§ya vedavab mü
ceddeä olmak üzere Alsan
cakta Bomova caddesinde 
kö~ede a~ilan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te1-
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bula bilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübc 
ediniz. 

AJsancak Bornova caddesi 
kö§esi No. 101 

Oaman Nuri 
(Arka11 var) 

Maaliftihar - K1van~Ia, 

onur bi!erek, övün~le. 

Malkerahe - lstemiyerek 
Maalmemnuniye - Seve 

seve, seve isteye 
Maarif - Kütür, bilimler 
Maat - Aybk 
Maaziyadetin - ArbgiJe, 

~ok ~ok dan daha ~ok 
Mabad -Arka öte, sonra 
Mabadi var - Arkas1 var 

1onra11 varl 
Maber - Ge~id 
Mabeyn - Ara, arahk 

„ Mabihiliftihar - Övünek 
Mabud 1 Tapacak 

2 - - Y aradan (Halik anla
mma) 3 -Tann {Allah anla
mma) 4 - Ogan (Kadiri mut
lak anlam1na 

5 - ldi (Rab anlam1na) 
6 - Kuday {Hüda anla

m1na) -f;alap 
Mabud - Allah {müslii

manhk mabudu) 
Mabud - Y ahuva (Y ahu

dilik mabudu) 
Mabud ( esatir mabudu an-

lamma) - hih 
Mabude - ITanrice 
Mabud {sanem) -Put, idol 
Uluhiyet - Tanr1bk 
llihi - iT anr11al 

(Arkua ver) 

zifede bulunan memurlarm 
ücret ve yevmiyeleri terfi, 

Kar§tyaka 
Deniz banyolan a<;dd1 

lzmirin ve Kar~1yakamn en 
güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yapilan 

1 ve k1dem zamlar1m tanzim 
eden bu kanuna göre tayin 
ediJecektir. 

Kar~1yaka deniz bany0Jar1 
a~1Id1. Vücudunu 1hk bir 
deniz suyu, cigerlerini temiz 
bir deniz havas1 ile y1kamak 
istiyenlere bu cana can ka
tan banyolar1 tavsiyeyi bir 
bor~ biliyoruz. Banyo ücreti 
valrnz on kurustur. 6-1 

1rm1r ikmci icra memur
lugundan: 

Alacakh hayan Nazhya 
1260 lira itasma bor~lu Kar
§Iyakada oturan Fatma, Arü
se ve Adileoin 1300 lira 
k1ymeti : muhammeneli Kar- l 
§tyakada eski banka soka- l 
g1nda 39 No. lu hane ile 1 

1bca mevkiinde käin zeytinlik J 
ve 28 dönüm tarlanm tama- l 
mma 420 Iira lnymet konmu§ l 
ve bu cihet Halkm Sesi ga-

1 

zetesinin 8 Haziran 935 
tarih ve 2493 No. lu nüsha-

izmir ikinci Hukuk Mah-
kemesinden : 

Kar~1yaka Sogukkuyu Me-
serret So. 8 No. F aika ve
kili Halit Nabk ile Kar§1ya
ka Sogukkuyu Meserret S. 
8 No. mukim Kaptan oglu 
Ziya aleyhine a~dan bo§an
ma davasmm tahkikab sira
smda müddei aley Ziyanm 
ikametgähm1 ter!de gaybu
bet eylemesinden tebligatm 
ilänen icrasma karar erilmi§ 
ve tahkikata devam olunmu~ 
isc de iläncn vaki tebligata 
ragmen yine gelmeyen müd
dei aley Ziya hakkmda g1-
yaben muamele ifasma ve 
g1yap kararmm bir suretinin 
mahkeme d1vanhanesine ta
likine karar verilmi' oldu
gundan tahkikat günü oJan 
6171935 cumartesi günü saat 
11 cie izmir ikinci Hukuk 
mahkemesinde tahkikat ha-

smm ikinci sahife dördüncü j kimi huzurunda bizzat bulun-
sütununda hanenin ve tar
lamn tamam1 sablacag1 
ne§redilmi§ ise de hane ve 
tarla ve zeytinligin yari his
selerinin sattl1ga ~1karild1g1 
tavzihen tashih::olunur. 1740 

1 

1 

mas1 veyahut bir vekil tayi
nile göndermesi lüzumu aksi 
takdirde hukuku usu) mah-
kemeleri kanununun maddei 
mahsusuna tevfikan muamele 
yapilacag1 ilän olunur. 

Oz Dilimi 
Ogreneli 

HERGÜN 5 KELI 
NE$REDECEGI% 
- 24 ünü Liste -

l - Refah - Genli 
Örnek: Bizim davam1z • 
degil, halk geoligidir. 

2 - lsläh etmek 
1 - Y egritmek 
2 - Antmak 

Eski k:itaplarda 
söylemekten yegdir;„ 
sözleri habrlars1mz. Ye „ 
mek kelimesinin kötü 
bu "yeg„ dir. 

Örnekler : 
1 - Bu kurumu yegritlll 
onu y1k1p yenisini yapmak 
daha lzordur. 
2 - Y11Jardanberi Jbizd „ 
at cinsiyetini aritmaga ~ 
§Iyoruz. 

3 - isläh, islähat 
1 - Yegritim 
2 - Aribm 

Örnekler: 
1 - Tanzimat Avrupa k& 
kusile ba§vurulmu~ bir Y . 
ritim hareketi idi, bir de\'t 
degildi. 
2 - lsläh1 cinsi feres 
cinsinin yegritimi 

4 - Siläh bulmak-

Saläh - Y egrim 
Örnekler: 

1 - Bu evi bu i~e 

bulmuyorum. 
2 - Bu evi oturmaga el 
ri§li bulmuyorum. 

Not: Gazetemize göndt' 
rilecek yaz1larda bu k 
melerin Osmanhcalari k 
lamlmamasm1 rica ederiJo 

ikinci icra memurlu „ 
dan: .. „ 

Hasan Ra§it ve Omer LU 
fiye borcundan dolay1 t1 
sanm ipotekli bulunan iz 
Basmahanede Pili~ sok 
gmda 10 numaratajh 
1 '.LOO lira k1ymeti muba 
meneli bir bap banenin JJl 
kiyetinin a~1k arbrma sur 
tile ve birinci arb 
18171935 per§embe 
saat on birde ikinci icr• 
yap1lmak üzere sab~a k 
nuldu. Bu arbrmada sa 
bedeli tahmin olunan k~ 
metin yüzde yetmi§ bef~ 
bulursa eo -rok artar• 
ihaJesi yap1lacak aksi bald 
en ~ok arhramn taahhii~ 
baki kalmak ~artiyle satd 
on be§ gün daha uzatdacl 
br. ikinci arbrma 51~1?~ 
pazartesi saat 11 de 1k1tl 
icrada yap1lacakbr. Bu ' 
ttrmada bedel her ne olu 
olsun en ~ok arbrana ib~ 
olunacakbr. 

i~bu gayri menkul ~icl 
rinee her hangi bir ~ek111 hak talebinde bulunall .~ 
ellerindeki resmi vesaik 1 

birlikte yirmi gün zarf10 
icraya müracaat eylemele 
läz1md1r. Aksi halde hakl1 

tapu sicilleriyle sabit olo:i' 
yanlar paranm payJa,tl , 
masmdan hari~ kalacaklard• 
Sah~ pe§in para iledir. M ·~ 
teriden ayr1ca yüzde 1 

bu~uk delläliye resmi ab 
talipler yüzde yedi buf 
pey ak~as1 ve 35/1358. ~( 
numaray1 hamilen ikinc1 1 f 

raya miiracaatlar1 Jäzund~ 
Bu baptaki arbrma ~ar~ " 
mesi 7171935 tarihinden 1~ 
baren herkes taraf111d f' 
görülmek üzere icrada JI' 
münadide a~1k bulundurll 
cakbr. 



::::---- Sahife J 

FERIT 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisligin timsali 

olan ® markasin1 aray1n1z. 

l~-~tt..~~:A2![•l 

U Y AZ GELiNCE ~ * K1~hklan atar ve yazhk eJbiselerin1izi aranz ~ 
Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e ile )+ 
geyinebilmek i~in her halde hükümet konag1 kar§ismda >+ 
Mehmed Zeki ve biraderi 1 
Terzihanesine ko~unuz. Size bu vüksek „ 

sanat 1nüessesesini tavsive etti~in1iz >+ 
. . b. d l 1 .. .;d 1 ·. . >+ u;1n 1ze c tc~e <{Ur c ece ~s1n1z „ 

~ -·4f-~~~~f~~ 

-..,, .„ Hama~ .n!!!!as1 geldi 
AißZl!'Bi.:m 

Yazm bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho,ca vak1t 
ge~irmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vardir. Karyola i~ini 
fÖrür her boyda hamak, ~e§it av torbalari, pazar fileleri, 
•por filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret
hanesinde bulabilirsiniz. 

.;i, 
YALNll ME$HUR 

DOUED PLAY 
TRA$ Bi(AllLARI 

NULLANINIZ 

15 HAZIRAN~ . 

Ferit Sulfatas1 
kullan 

S1tmaya tutulmaz, ~ayet s1tn1ah 
isen ~ab1k kurtulursun halis 

ve kuvvctlidir 
., 

·eöCEKLERi ÖLtiÜRÜR 

BLACKFLAG 
les mouchea, mouctlquee, cafard•, tourmla, punaiaea, pucea 
et toua autr•• tn11ectea pemlci•~Jt ln•tantanömen.!..! Son em· 
ploi ••t ean1 dan1er ••• il n• tech• lo'H ••• ne I i~e &ucune odour. 

UMUM 

E:d ·eo 
DEPOSU: 

2 inci kordon 
... • • ~ ··- "' !> ..J 

Hll ~~f"'I son W!' 

No. 88 Telefon 3306 

Ucuzluk Sergisinin Yen 1 

~e§itleri 
lc1clt1c*******-*lt*~***-*~~~~:Jf 

VE 

Büyük Tenzilat1 
Tubafiyeye ait bütün ihtiya~lanmz11 bediyeliklerinizi e§i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

« 
B-lzm r ·· 
~ Otobüs, Kamyon ve 

esl •Q• 
~ Tene~züh Sahiplerine a 

UcuzJuk Sergisi nden ahmz ~ Uzun y1llardanberi bütün markalari ta§tyan otomkobil- „ « lerin her ~ürlü tamir i~lerindeki bilgi ve emegime ar§I )f. 
Saygadeger mü~terilerimizden gördügümüz büyük ragbet <t( bir ~ogunuzdan gördügüm yüksek güven bana ba,h 

ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok <t( ba~ima bir garaj ac;mak istegini verdiginden sevdikle
c;e§itler getirdik. Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa- ..u · b k · k -n rime ve sevildiklerime tem1z, ucuz, ve ~a u 1§ yapma 
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larimz1 ve « 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. « ic;in GAZI BUL VARINDA Ziraat Bankas1 sirasmda 

Alacagamz mal her hangi bir beple i§inize yaramiyacak « 8 Numarah GARAJI a~bg1m1 saygalar1mla bildiririm. 

olursa yah~t b~~~a yerde daha ucuz bulacak olursamz ~ Sabik ~avrole Garaji Makinisti 
geri getmr paramz1 tamamen ahrsm1z +( ATA SINMAZ 

Sati~lannuz her vak1t n1uhayverdir ' 
11•"'11-..,11••111~•!!1tllil'•1111•••11111••1qi11••1q1".:!111111q11 ll+''"llP+"''lllP+"'llll+''~llJIP"•~Yl.!!!lll'+''"qP+""•lll~lflr_=-.:'E YY'YY'Y'Y'Y'"W"Y'"W"Y'Y'Y"W"Y'Y'Y'Y'Y.,,-.+-VO'W'Y'"W''W' 11!:ni•.l11!'t1J11.~1.-:!.111i:'i1111~11b~I!~ 111„r1111 ... ,n11 .... n11,.;.iib„itll~llk.dl1t„„d11hdil:. :.s .,.....,....,....,....,....,.,..,...,....,......,.,. ... .,..,..,..,..,..,..,. .,..,. .......... .,. 

f!~ EML.ÄK VE E:YT AM f!) 
~ ~ 

~] 8 ANKASI t•~ N ~ 
f!i Mütekaidin maa1lar1n1 '!~ Az zaman zarf1nda Kabaday1 
~ • k t d r.i ··k 1 • • r.~4111!!'1'91'!:!1111''"1IP'''!llll''''llll''''Qll"''ll~!..q111!:!11'!..~ll()l~l•"'qP~ll':!llll~!u1,„,11 ~~P'':.'ll _... l11"!111if"'llll""ll;.~1 rak1s1 kadar yu se m11Dr 
i!~~~~l~rdl1~1111!r111=1Jh~ll1!'111i.:.11~11!dJOln~h~1111!r~~ßh~~ ~II~~ ~llbi~~r!. :.e 

YÜKSEL RAKISI 

Yaz1n s1cag1ndan korkmay1n1z ~~~~
K•§ID 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat ~ TA YYARE SJNEMASJ TJ~eJjn 

yazm, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce- ~ B U G Ü N 

binizde gezdirebileceginiz, masan1zm, yatagm1zm kenarma 1 ~ istanbulda bu sene büyük ragbet gören ve ~ok bege-
iliftirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her ~ nilen iki büyük filim 

·s:~:~:;f ;•
1

if~:;;de Suluhan ~ VENEÖiKTE GECE m ( Almanca sözlü ) 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] ~·„ Altm sesli tenör, Tino Pattiera ve büyük primadonna 

:• Tima Eilersin ~ark1h ~aheser komedileri • 

ticaret~_nesidir ~:. Bir günlük kibar kadm 
i't1lul1A!llll.lJ11!.1111lll!JiUi. llllll!'rlßlb11r&bi11Wl111IL !1imitft•1i11lidll!dlbuldlln11111lidlllul11li~ ~ (Fraos1zca sözlü) 

j Elektrikli.!ran1Yay dcposu kar~1s1nda i ~ On sinenia y1ld1z~~·~ bi~ .arad~ ~evird_i~leri mevsimin en 

4I G U Z [ L Y A L J j; ~ buyuk f1hmlermden bm * 
'11 f)~ AYRICA: 

'....---..... 41 D • ß J A Jd D ~ F 0 K S ... 1ünya havadisleri 
/ 41 eDIZ BDYO &rl ~I 1 ~ ~ DIKKAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar- • 
// 41 izn1ir 13eledivesinin her türlü s1hhi ve ~ ~ tesi ve Paz~~ günleri müstesna 41 ~ D ~ hergun saat 16 da batlar 

• f enni ~artlart haiz vc 1 ~+ oday1 havi, kad1n ~ ~ S E A N S L A R • 
! ve erkek hanvolart bu n1ev~in1 1c;1n ac;il- ! ~ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 
.,. .,. ~ ~ Cumartesi günU: 12,30 - 14 - 16 (talebe seans1d1r. 
~ nlt~br. ~ E Pazar günü: 14 de iläve seans1. "' 

Halkapmar D Tesisat1 VARDIR t) m (<;ar§amb, Per§embe, Cuma günleri son 21,15 seansmda 
suyu .ile .. ~~ . . . . . : ~ "Bir günlük ~~bar ka_dm„ . diger günler "Ven~dikte bir 

41 Elektrik, her turlu 1sbrabat esbab1 temm ed1lm1§br D r.!2 gece„ göster1hr. Ser1n b1r salon - Ucuz f1yatlar -

o. F. tl U d ~ a tki büyük fmm 
4j 18 Br CUZ Ur iJ; f1 FiATLAR : 25 - 35 - 50 kuru1tur. 

i1~"1•i:''l'••"1•1'1•••••••1,.„~ SE~. • • • • Her yerde satthr. ~1arka)'a dikkat 
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BA V IBRAHIME 

4l{!J) •Dil #1: 11...."'ll: ~-~ 
Bunu Siz ßutacaks1mz i 

Yazan: SIRRI SANLI „ 
-9- -

Calma il kap1S1n1 
Calarlar evinin kap1s1n1 

Hakikaten bu vak'a, ban- i - Nas1l bir daha ba1ka-
ka direktörünün düfündügü s1n1n kap1s1n1 ~alar m1sm? 
ve belki de kendi tarafmdan Ziya bu sorgu kar11smda 
tertip editdigi gibi oldu. Ka- büJbütün köpürerek bag1rd1: 
r1sm1 etrafmda görmeyen ve - Ne demek istiyorsun? 
bu aynhk müddetinin u.za- -Bayan Leylä ile dudak-
d1gm1 gören ev simsar1, onu lar1n1z1 kalem ve mürekkep 
aramaga kalkm11 ve kameriye yaparak imzalad1g1mz muka-
de kans1 ile bay Necib Atil- velenamenin ne olacagm1 
fani, hem komkdiye ve hem- sormak istiyorum. 
de bir aile dram1mn ba1lan- - Siz bunu gördünüz mü? 
g1cma benziyen durumda - Hem gördük, hem ifit-
( vaziyette ) yakalam1§ ve tik. 
kansm1 fmd1k~1hga sevke- - Biz bunu 1aka yapm11-
den kendisi oldugu halde bu d1k. 
bale dayanamiyak tabanca- - Biz de bu fakaya kar11 
sma sar1lm1~b. bir komedi oynamak istedik. 

Bereket versin ki heye- Mü,kül bir mevkia dü,ttl-
candan ve sarho~!ugun ba- günü anlayan ev simsar1 su-
k1yesinden -~ünkü bu vaziyet ratJm ek1itti ve kar1sma fU 
kendisini bir hayli aydtm1~h- kumandayi verdi : 
titreyen eli isabetli ab~larda - Kalk buradan gidelim. 
bulunamam1' yaln1z taban- Ben böyle ,akalara, kome· 
casmdan ~1kan gürültü ile ev dilere tahammül edecek in-· 
halk1 büyük bir feilt ve aan degilim. 
korku ge~irmi~ti. Kadm, kocastnm emrine 

Bunun üzerine bankac1n1n itaat derken son söz olarak 
u,ag1 Ahmeci kavi ellerile fU kelimeleri m1r1ldand1: 
sim!iarm bileklerine sartlarak - Öyle ümit ediyorum ki 
elinden tabancasmt alm11, bundan sonra ba1kas1mn ka-
kar1s1 bayan Melek te bir p1sm1 ~alarken senin de ka· 
ko'Dedi artisti gibi net'eli p101 ~aJabilecek ellerl dü§ü-
bir kahkaha ile rolünü yap- nerek bi-az daha itisafh dav-
tJktan sonra kocas1na fU su- ranmak isteyeceksin. 
ali sordu: (Arkas1 var) 

~ ~„ II 

Hafta Tatili 
---15.lw __ _ 

Tereddüdü n1ucib olan 
noktalar izah edildi 
Ulusal ba yram ve genel 

tatiller hakkmdaki yasan1n 
hafta tatiline temas eden 
ü~üncü maddesinin tatbikin
de baz1 kazalarda tereddüde 
dü~üldügünü yazm1fbk. 

Kaza kaymakamlanm te
reeüde dü~üren madde de: 
Hafta tatili pazar günüdür. 
Bu tatil otuz bet saattan ek
sik olmamak üzere cumarte
ai günü saat 13 de ba1lar. 
(Halkm yemesi, i~mesi, gi
yinmesi gibi zarari ihtiya~
larile aläkah ah~veri,, dük
kin ve magazalar hakkmda 
cumartesi günü hafta tatili 
yasas1 hüküm!eri tatbik edi
lmez) denilmektcdir. 

~ar, kaymakamfa() tered· 
düde dü~üren bu maddeyi 
tavzih ederek yeniden bir 
yay1m yapm1~t1ri. Yay1mda 
hafta tatili yasas1nm eskiden 
Cuma günlerinde tatbik edil-

mi~ o!an bütün hükumlerinn 
aynen Pazar günü de tatbik 
edile~egi ve Pazar günleri 
a~1k kalabilen dükkinlarm 
Curnartesi günü saat on ü~
ten sonra da a~ak kalabile
cekleri, büro, yaz1hane fab
rika, imaläthane, bankalar, 
ve imtiyazh ~i,..ketlerin büro 
k1s1mlarmdan hayri peraken· 
de veya taptan e~ya satan 
bilcümle dükkin ve magaza
larm Cumartesi aktam aaat 
sekize kadar a~1k kalabile
cekleri beyaa edilmoktedir. 

[•1 [•l [•l s: 
Devlet 1 

Demiryollar1 1. 

l\lemurlann1n tekaüt 1 
maa~lari 1 

Ankara (Özel) - Devlet 
Demiryollan memurin tekaüd 
kanun layihas1 Meclis encü
menl1;rindedir. Devlet Demir
yoUari büt~esinden maa1 
veya ücret alan, sicilli mah
susunda kayidli mütekaid 
sand1gma iirmit olan memur 
ve müstahdemlere baglana
cak tekaüd ve maluliyetleri 
halinde maliiliyet maa1lar1 
verilecek tazminat ve bun
nu medeni mucibince ia1esile 
mükcllef olduklar1 dul ve 
yetimlerine baglanacak ayhk 
ve verilecek tazminat 454 
numarah kanunla te,kil edi· 1 
Jen tekaüd sand1g10ca bu 
kanuna göre hesab ve tahsis j 

oluy:;il gÜnÜ 1 

t ·1 . 1 
~~· ere tarn yevm1ye 

verilecek 
Cumartesi günü ögleden 

sonra tatil mecburiyetinde 
olan müeeseselerin ~al11br

d1klan memur ve müstah
demlere yarm11ar yeymiye ver 
dikleri anla1dm1,br. l~ itleri l 
Bakanhgmm bu hususta ya- 1 

pilacak muamele hakk1nda f 
viliyellere bir tamim gön
dermek üzere aldugu haber 
ahnm11tir. Bu suretle hare
ket ederek tam yevmiye ver· 
medikleri anla§ilan müesse- 1 
seler mahkemeye yerilecek- l 
)erdir. i 

Kamutay1n 
Tatili 

Ankara, (Özel) - Kamu
tay mlistacelen müiakere!i 
IAz1m geien baz1 mühim ka
nunlar geldiginden bir hafta 
daba ~ali§acakbr. Kamutay 
aym 18 inde tatil karar1 ve-
recektir. ---.r'"!:a.---
Dün geceki 
Yanginlar 
- Ba~taraf1 1 incicle -

den biri tarafmdan ablan 
sigaradan ~1kbg1 zannolun
maktad1r. Tahkikat yap1layor. 
KE<;ECILERDE 

Yine dün saat 5 de Ke· 
~ecilerde lsmetpa§a bulvarm 
da Osman oglu Hakkmm 
kiralad1g1 hamamcla fazla 
atef yak1ld1gmdan bacas1 
tu.tu~mb§ ve yeti~ilerek sön -
dürülmü§tür. 

KARANTINEDE 
Dün güzdüz Karantinede 

Güzelyab caddesinde 1914 
numarah evde oturan demir 
tüccer1 bay cemal ve karda§-, 
lan evin likinci katmda ~a- ! 
ma,1r ocag1m yakbklar s1rada 
yann ~1km1§ yeti~ilere sön
dürülmü~tür. -·-Esnaf 
Kurumlar1 

Esnaf mevcud 
kanuna göre tecim bürosu
na, büro olmad1g1 takd1rde 
ise tecim odasma bagh

1 
bu

lundurulmaktad1r. Y eni ve
rilen bir karara göre, esnaf 
kurumlan tecim odalarmdan 
ayrilacaktir. 

Panay1r 
Komitesi 
Arsiulusal panay1r faal ko

mitesi biriken i§leri tetkik 
etmek ve icabeden kararlan 
vermek üzere pazartesi günü 
doktor Beb~et Uz'un ba§kan
hgmda toplanacag1 haber 
almm11br. 

Yar1nki 
Ma~lar 
Yarm Alsancak alanmdR 

tayyare kopas1 domi fina
line devam edilecektir. 

Atatürk vurt i~inde tetkik 
seyahah yapacak 

Ankara 15 (Özel) - Atatürk yakmda istanbulu §ereflen
direcektir. 

Atatürkün istanbulu §ereflendirmelerinde yazm bir k1sm1-
m Floryada ge~irecekleri söyleniyor. Floryanm mükemmel 
bir plaj halide konmas1 i~in ~ah~1lmaktadir. 

Cumur ha§kamnm memleket i~inde k1sa sürecek olan bir 
seyahata pkmalan da muhte~eldir. 
• 
Italya §arki Afrikaya sevki-

yata devam ediyor 
Paris (Radyo) - Romadan bildiriliyor: Livorno limanmda 

toplanan ilk Berzagliyeri müfrezeleri §arki Afrikaya gönde
:nmek Uzere vapurlara bindirilmi~lerdir. Bu yeni kolda bin
lerce askerle birka~ yüz uzman i~~en vard1r. 

Yine Habe§ hudutlarma gönderilmek üzere bir~ok dag· 
bataryalari vapura yükletilmi~tir. Gelccek hafta vapurlarla 
gönclerilecek asker ve malzeme de limanlarda toplanmak
tad1r. 

Bugday ve un buhr n1na ma
hal verilmiyecek 

Ankara 15 (Özel) - Ziraat bankas1 genel direktörü bay 
Kemal Zaim beyanabnda bu y1l bugday rekoltesinin kurak
l1k yüzünden az olacagma ~imdiden hüküm vezmek dogru 
olmad1g101, fiatler yükselirse pahahl:ga meydan vermemek 
ii;in naz1m vazifesini gören bankamn elindeki bugday stok
larmm piyasaya ~1kar1lacagm1 1 fiatlerin indirilecegini söyledi. 

,,~,, 

1 odll 

Almanyada bir mühimmat 
fabrikas1nda infiläk 

Istanbul 15 (Özel) - Al- 1 
manyanm Ray§berg mevki
indeki patlay1c1 maddeler 

~1kar1lm1~br. Bir~ok yarah 
vard1r. 

1stanbul 15 (Ö2el) Pa-
risten geien telyaz1lar1 Ray§
tagdaki infiläkm ~ok müthi~ 
oldugunu, ölenlerin say1s1lSOO 
ki~iye vard1gm1 bi!diriyor.Al
manya bu müthi~ feläke
tin de derin matemi i~inde-

fabrikasmda müthi§ bir in
filäk olmu§tur. Fabrikada 
on bin amele ~ah§rrakia idi. 
infiläk1 müteakip ameleler 
arasmda müthi~ bir panik 
ba~göstererek ka~1~malar ol
mu§tur. Y1k1lan k1s1mlarm 
enkaz1 altmdan 50 cesed 

H:~va. 

dir. Berlinden infiläk kurban-
larmm tarn say1s1 hakkmda 
kesin haber yoktur. 

•••• 
Yurdda§lar1n gösterdigi ilgi 

gittikce art1yor 
Hava tehlikesi ve tehlikeyi 

bilen üyelik i~!eri üzerinde 
~ah~mak üzere te~ekkül et
mi~ olan (i~~en kurulu iki 
gündenberi kurumumuz mer-

1 genel bir toplanb yapacak 
I ve defterlerden r;1kar1lan 

kay1tlara göre tecimlerimiz 
iiyelige yaz1lacakbr. 

Bugün bir~ok yurdda~lar1-
kezinde toplanhsma devam 
etmekte vc tecim odasmdan nuzla Osmanh bankasmin 
geien defterler üzcrinde tet- baz1 memurlara ve Palamut-
kikat yapmaktad1r. c;ular ~irketi hava teklikesini 

T etkikat bittikten sonra bilen üyelige yazalm1~lard1r. 
Bundan ba~ka futbol ku

rumunun verdigi bir kararla 
Altay - Altmordu ( B ) ta
k1mlan sabahleyin saat 9 da 

1 ~~~~ ~~,~~~ ~~~~~ ~~~ ·~~ 

kar11la~tmlacakbr. Bu oyu
nun hakemi Bay Ahmet öz
kirkittir. 

Kültür bakan1-I iki ki§iyi 

Öyleyinden sonra saat 16 
da Buca - Altmordu birinci 
tak1mlan hakem Altaydan 
Bay F ehminin idaresinde 
oynayacaklar. Günün son 
ma~1m Altay - Göztepe ya- ' 
pacaklar. Göztepe ge~en haf
ta lzmirspora magliib olmu§ 
ise de, lzmirspor tak1mmm 
cezah oyuncu oynatm1§ ol-

n1n bir telgraf1 Y aralad1 

masmdan hükmen magliib 
say1lm1§ ve Altay kar~1sma 

Göztepenin pkmasma karar 
verilmi§tir. 

Bu oyunun hakemide K. 
S. K. dan bay Esad dir. 

Y armki ma~larm netice
sinde galib ~1kan tak1mlar 
önümüzdeki hafta finali oy
myacaklard1r. 

I Kültür bakam bay Saffet 
Arakan, i§e ba~lamas1 mü
nasebetite §ehrimiz kültür 
direktörlügüne a~ag1daki tel-
graf1 göndermi§tir. 

Ulu önderin beni beni kül-
tür bakanhgma atad1lar (ta-
yin ettiler.) Bu ödevin (vazi
fenin) yüceligi kadar ~etinli-
gini de bilmekteyim. Ancak 
§Cflerimizin güveni ve sizle-
rin bana yapacagm1z yard1m 
en saglam daya~lar1md1r. 

Atatürkiin yaratt1g1 Türk 
kültürünü pozitif ilim yolile 
bütün yudda~lara sindirecek 
üzlugu, h1za ~ali§mag1 siz de
gerli arkada§lanmdan diler 
ve beklerim. 

Kültür Bakam 
l -·- -- S.-Ankan-· 

Dün saat 22 de T epecikte 
tcnekeli mahalJede oturan 
Ya~ar oglu Filorinah Mersin 
ile ibrahirn oglu S~yfettin 
ve övey karda~1 Recep ara
smda bir ahm sahm mes'-
elesinden ~1kan kavga so
nunda Mersin b1\akla Sey
fettinin sol ayag1 ve dizinden 
vc Recebinde sol kal~asmm 
iki yerinden yaralad1gmdan 
yakalanmtibr. 

Yang1n 
)T erindcki otla r 

Belediye yangm yerindeki 
bütün ot ve dikenleri yakbr-
maga ve bütün yangm yerini 
bu ot ve dikenlerden temiz-
lemege karar vermi§tir. Bu 

""i'IZ'dün müteahhide verilmittir. ..... ~. 

Ana 
Yasam1zda 
Degi§iklik •• 
Ankadan bildirildigine g 

te~kiläh esasiye kanunuIP 
baz1 iläveler yap1lmas1 h 
kmda saylavlar arasmda 
cereyan vard1r. 

Bu cereyana nnzaran t t 
kiläb esasiye kanununa ,.(1 
H. Partinsinin ana vas1fl , 
dan utnk1läkhhk, devlet~i 
halk~d1k milliyet~ilik „ va 
larmm devletin ba~hca 
s1flar1 olarak tesbit edil 
istenecektir. 

T eklif ancak 
ikincite~rin toplanbs1na 
rü~ülecektir. 

Ders kitapl 
()z l'ii rk~·e bas1lac 

Liselerde ortave ilk o 
lara ait ders kitaplar• 
önümüzdeki ders y1h ba 
dan itibaren öz Türk~ ; 
rak bas1lmlasma karar 11ef' 

mi§tir. 
Türk~e derslerde okuO 

gremer ve k1raat kitapla~ 
haz1rlanmasile bir kornis 
me~gul olacakbr. ·-' 

Bundan ba~ka riyajlr 
1sb lahlarmm öz Türk~e 
~1hklar1 da kuJJamlacakt•!·· 

Edebiyat ögretmenler•
1 yakmda Ankarada bak I 

likta bir toplanb yapacakl 
söylenmektedir. 

Kar§tyaka t 

Pazar1 d• 
Kar~1yakada da her yc',; 

oldugu gibi pazarm P'"' ~ 
•· „ k J arb'' ' gunu uru masma li 

hk~a karar verilmi~ „e ( 1 
hususta icapeden emir ~~ ~ 
~1yaka §arbayhgma bild• ~ 
mi§tir. 

Düzeltm~ „ 
13 Haziran 935 tar1b 1 ,i1 

2497 numarah nüsharD O' 

4üncü sahifcsinde altmc1 :,V 
tununun sonundaki ~j 
lkinci lcra memurlugu 11 -
nm 21 ci satarmdaki 3 1e 

. muz 935 tarihine müsadi~ 
cag1 yerde (3 Tdmmui. 
§eklinde oldugundan dil• 
tiriz. 


