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· ·--·-- rakl1k ürünü tehdit ediyor 
alyan halk1 Afrikaya gönderilen askerlerin ölüme at1ld1k U~ak 6 (A.A) - Havanm : megin kilosuda 7 kuru§tUr. 

j~ ) •1 • •• k k) d } e• k t k•f t · kurakhg1 devam ediyor. Bu " Bolu 6 (A.A) - tl ve il-
,t/ ar1n1 1 er1 surere aya an 1 ar. 1r~o ev 1 a var yüzden bugdaym ve arpanm ~elerde yagmur bekleniyor. 
~ ~ londra ( Radyo) - Deyli isyamn önü almm1§br. dirdiklerie g~re Habe§istana hnlmas1 ba§lam1§tir. Gaze- fiab yükselmi§tir. Ekmegin' Zahire sab§l yükselmi§tir. 

t~d trald gazetesine ltaly~dan Diger bir ~ok ~arlarda ve kar§l yap1lan seferberlik yü- teler iki italyan müstemle- ' kilosu 9 kuru§tur. ikinci ek- <;ankm 6 (A.A) - Ku-
j. tclen telgraflar bir ~ok ltal- özel olarak Torino ve Mila- zünden umumi ho§nutsuzluk kesinin s1k1 bir askeri kont- "!Jr! rakhk kendini göstermi§tir. 

k:r ~•n §arlannda kanh ayak- noda da bir ~ok tevldfler son dereceyi bulmu~ olup rol altmda olduklanm ve ßa~bakan Dünkü gün ah§ veri§ yerlc-
8~ . 11tnalar, nümayi~ler ve hatta yapilm1§ ve ileri geien mü- ekonomik gü~lüklerde de bu askeri harekäta tarn serbest- ~•~-- rinde ürünün degeri yüzde 
eß' ~anlar ~1kbg1 hakkmdaki nevverler Moslinin cenkc;i el- 1 nu artbrmaktadir. lik vermek i~in sivil ahalinin isnict inüniiniin scva- otuz kertesinde yükseldi. 

·tef rer!~ri teyid et.m~k~:dir. lerine §a§ak~ihk etmedikleri 1 Esasen a~ik olan büt~e- uzakla§hrdmasma lüzum gö- Hayvan degeri yüzde 20 
.- d··?g1hz gazetelermm ogren- i~in yakalanmi~lardir. "Kul- ye bu seferberligin yükledigi rüldügünü yazmaktad1rlar. hati haklo da 1\nka- dü~tü. $u günlerde yagmur 
. ltJ.ne göre, ~arki Afrikaya tura„mecmuasmm baQhca baQ l k , Ro1ra ( Radyo ) Dogu rada tnaJtunat vok olmazsa zahire fiatlar1 yük-

er qke „ d ·1 · d ·1 • T '1: 1 mütbi§ yü ltalyan finan- Afrikasmdan dönen 329 has- ..1 selecektir . 
.,, 

1 gon en mesm en 1 er• hca yazmanlarile bir profesör- k k h l d" 
, ,. ttlen ho1nutsuzluk kanh d k.f d' d d 1 smm pe acmaca a e U§- ta i§~i, dün Mesina ve Na- ----'!'!lfi.,._ __ 

laf ~· 1 b b 1 e tev 1 e 1lenler arasm a 1r. anesini mucib olmu§tur. poliye gelmi~lerdir. Stefani Kemeraltl 
;#, AJ.,:~:;:~ö:~e~ilen ° a~~!!~:; Dünyaca tamnmI§ italyan Berlin, (Radyo] Roma- ajans1, Malaryadan hasta olan 
e 'rasinda ölüm sa~n salgm- ekonemisti lnsudi'de tevkif dan bildirildigine göre sivil bu iiJ~ilerin iyile§mekte oldu- Kerbelava Dönmesin 
r~ ~n haigösterdigine dair edilmi~tir. italyan ahalinin §arki Afrika gunu, ve 20 sinin hastane ye Kemeraltmda ikinci Beyler 

1• ~llan mektublar halkm bu fngiliz muhabirlerinin bil- müstemlekelerinden uzakla~- kaldirld1g1 bildirmektedir. sokagmda bütün bu civar 
Q" 1i;11 1r;11 r~' 1r;11 11;11 11;11 1i;.i1 ri;•r "+- 11;q rr:;.111 1~1 1r;.i1 halkmm istif ade ettigi tek 
"fnutsuzlugunu iki kat et- h1u1tl lluodl 11 ... 111 llu~ll "'"'~ lt1u1ll lt1uilf lt1u1ll ~ llra1d h1u1d h1u1ll "'""' 

~ L bir ~e§me var. Birka~ gün 
e l ttir. Somaliden ' hastalan ~· · ·~ vardirki bu ~e§me bozulmu§ 

11,r ~Yaya getiren hastane ge- U i olmasmdan dolay1 akm1yor. 
, llli1erinin gelmesi de bu ---------------„oooo Aläkadarlarm ehemmiyetle 

·~yetin bem 01masma yer Bay Pietlirinin ademi muvaffakiyeti üzeri- dikkat nazarml ~eker vc hu 
'trnii§tir. semtin kerbeliya dönme-

e' ~· Cenovada kad1nlar büyük ne Cumur ba§kan1 kabine te§kiline yeniden sinden kurtar1lmasm1 dileriz. 
lt numay1§ yaparak askerin b L S • 
~ftikaya könderilmesini pro- d1§ bakan1 ay aval1 memur etti ur1ye 
tato i~in k1§laya doldukla- · - ..eo„ Hududu i§i 
~t~; .~~~~;:,~~u ~:dt:t; iNGiLiZ UMUMi EFK.ÄRI HEYECANDA bat::i::.: l~~~z~ü-n !:~ Ankara (Özel) - ~amda 
~ kl k' · Paris, 6 (A.A) - Kabine §am kabineyi te§kil etmege ingiliz - Alman deniz görüQ- leket haricine yapacag~ 1 toplanacak Tahdidi hudud u armm sev 1yabna mam '1: 

~llb~k istiyorlardi. ~avi~yano- buhram henüz kotarilmam1§- yeniden bay Lavah memur melerinin devam ettigi s1rada seyahatlere dair gazetelerde komisyonuna riyaset etmek 

r 
11- ise mahalli garmzon isyan tir. Bay Pietri bu sabah dö- etmi§tir· Fransada kabine bulunma- yaz1lan haberler hakk1nda üzere Emniyet i§leri genel 
tt · götlerine ( temaslarma ) de- Y eni kabine bu ak§am mas1 vaziyeti büsbütün gü~- hi~hir tarafta malumat yok- müdürü Haziran1n dokuzun-
b· lb1~ ve siviller de onunla vam edecektir. Radikal sos- le§tirmektedir. tur. da hareket edecektir. 1tle§mi§tir. Askerlere kar§l •• „„„ •••• „ •• „ •• „ •• „„„„„ ...... 
lbctralyoz kullamlarak bu yalistler kesin olarak kabine 

ye girip girmiyeceklerini bil-·----$ ... , ___ _ 
lfamiyetli 
lurdda§ 

BAY VEHBI KO<; 
litt ~a~a tehlikesini bilen üye
~ 1~1n Ankarah bay Vehbi 
q 0~un hava kurumuna se
~de 5000 lira ver;egi 
~ llhhüt ettigini yazm1,tik. 
4 llu güzel hareketi ile yurd
~'tlara nümune olan asil 
~k gencinin resmini say-

l'lln1za ge~irmegi bir 
d aay1yoruz. 

dirdikleri vak1t görü§lere 
devam edip etmiyecegi ka
rarm1 verecektir. 

Paris 6 (A.A) - Y eni 
~hükiimetin Laval tarafmdan 

kurulmasma egel olan §ey 
Radikal sosyalistlerin tutu
mudur. Bu sebeble gazetele
rin ~ogu bay Pietri hakkmda 
ekimsar (nikbin) degillerdir. 

Paris 6 (A.A) - Bay La-
val kabine te~kilini kabul 
etmi§tir. 

Paris (Radyo) - Bay Fra 
sua Pietri Elizeye giderek 
Cumur ba§kamna kabineyi 
te§kil edemedigini bildir
mi§tir. 

Paris (Radyo) - Bay Bi
etrinin muvaffak1yetsizligin
den sonra cumur ba~kam 
isti§arelerine ba§byatak ak-

Sahdan itibaren 

( Halk1n Sesi) 
Sevgili Okurlarma 

Daktilonun 
Marifetleri 

Zengin olmak i~in her §eyi 
mübah görenlerin hayab adh 
~ok enteresan ve i~timai 
tenkitlerle dolu bir romam 
gene forma olarak verecektir. 
Sabirs1zbkla bekleyiniz. 

te§kil edilerek yarm (bugün) 
saat 18 de kamutayda pro
gram1m okuyacakbr. 

Paris, [Radyo] - Londra
dan ahnan haberlere göre 
fngiliz umumi efkär1 Fran
sanm bulundugu siyasal buh
randan dolay1 heyecandad1r. 

fngiliz mahafilinin kanaa
bna göre Fransa, Habe§ me
selesinden dolay1 ingiltere 
ile Jtalya arasmda hädis olan 
görü' ihtiläfmm önüne ge~e
bilmek i~in hakem rolü oy-

. myarak bu suretle Streza 
konferansmm mukarrerabm 
altüst edecek olan ltalya 
Alman yakmla~masma mani 
olabildi. 

Bundan buka ingilterede 

..„ •• „ ...... „„„„„„„„ •••••• „„„ 
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Cekoslovakya D1§ i§leri bakan1 bay Bene1 
Moskoya hareket etti 

~~~~------~___;,-~- ··----~~~~-----

I~uS)'a ile ~ekoslovakya aras1nda tecin1, kar~1hkh yard1n1 ve n1ali 
krediler anla~n1al t r yapilacak 

Prag 6 ( A.A ) - D1§ i,- ziranda saat 14, 45 de va- ,. daha evvel yola ~1km1f olup 
leri bakam bay Bene§ saat racakbr. bay Bene§ Var§ovada kavu-
14,40 da Moskoya dogru Bir ~ok zevat bunlar ara- 1 §acak ve kendisine Mösko-
yola ~1km1§br. Oraya 9 Ha- vaya kadar arkadathk ede-

........-.~~11rr---

Bay1nd1rda 
Yaz1lan üveler 

Baymd1rda yudda§larm ha
ya tehlikesini bilenler üyeli
gine yamak i~in ilce baym 
ba,kanhg1 altmda kurulan 
kurum ile ba§lam1§ ve iki 
saat i~inke 48 üye yazarak 
(1100) lira taahhut altma al
m1,tir. 

Halk arasmda bu yolda 
büyük bir kayna§ma, heye
can vardir. iiye yaz1s1 devam 
etmektedir. 

cektir. Bay Bene~in gezisi 8 
gün sürecektir. <;ekoslovak
ya ile Sovyet Rusya aras1n
da tecim anla§mas1, bir kar
§Ihkh yard1m sözle§mesi ve 
bir mali krediler anla1ma11 
akdinden sonra vc yap1lan 
bu gezinin iki memleketin l 
barl§I korumak ve kuuvet
lendirmek amacile aralann
da vücude getirmege ugrq
bklar1 yakla§ma alamnda ö· 

smda Frans1z sefiri bay Be- nemli bir merhale te,kil et-
De§i istasyonda ugurlam1§br. mekte oldugu önemle kay-
Sovyet Rusyanm Prag sefiri dolunmu§tur. 

Samson rm7mmmm.„...,,,.__.. 
Sarbahk se~imi tek- 111 .( ß 9 i 

rar yapilacak I ~ 6 sayfa 100 Paraya 
Samsun 5 ( A.A ) - ~ar- ~ 1 - H . . n 3... p . d . . b 

bayhk se~imi danistayca (§u- ~ ' az1ra~ ·: „ azartes1n .en 1tt aren 
ray1 de!Iet~~ ) ~o~oldugun- n ( Halk1 n Ses1 ) b sa yf a ve renkh ola rak ~1-
dan yen1 se~1m 1~m hazir- ~ kivor. Bekleyiniz. : 

. hklara baJlanm11tir. 1\!. .... i'a.,...~ .................. ._ ... _.. ••• ,,_, .„J 
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~ ANRI FÖY RE$AT SANLI IJI Kabili itiraz ,__ Söz götü- J b )d ld n i 
~~~~ _ 73 _ ~~~~ rüt SIY e resmeD ... lrl 1 ll 1 Sad1k - Bayr1 1 
Allaha ~ükür ki, birka<; Türk mermisi. l\la- 1 Gayrikabili [itira:z: t..... Söz Tuz fiatlarmm indirilmesi mülhakat idarelerine gerekli n Sa~akat - Bayr1hk n 

götürmez i~in Kamutaya bir kanun vermi§ ve viläyetinizle te· U Örnekler : ~ 
dam La l\farkizi pudralamak ivin Kabile - Ebe läyihas1 verildigi ve kanunun mas etmeleri bildirilmi~tir. ; 1 - Biz dostlar1miza bayr• ~ 

biraz toz kald1rmadl{ Kabile - Oymak kabul edildigi malumdur. Mal memurlarmm i§de behe- ~ ve baghy1z. ~ 
Biraz daha yakla§bklan pervanf! gibi zirhhnifi etra- Kahl - Önce· Fiatlarm indirilmesi i-;in güm- mehal bulunmalari temin edil ~ 2 - Baynhk en yüksek S 

üaman, General Bayu ile hP.da dönüp do{a~ip duruyor- Makabl -Önceki, ge~en rük ve inhisarlar bakamndan melidir. l insanhk vas1flarmdandll'. i 
yanmda, Amiral de Bon ol- lar. ZirPli Anadolu sahilinde Mabaad -Sonra, sonraki viläyete atideki •elyaz1s1 gel- 4 - Devlet gelirinde ki- : 2 - Lebte, Lehinde - ! 
dugu söylen bir amiral gör- bi:rifii kar§imizda 111 metro Kabr - Kabir mi§tir. loda ü~ kuru§ fedakärhga : Y ana fi 
düm. Grup. ah§ap iskeleye yüksekliginde bir yerde bu- Kabul - Kabul 1 - 15/635 den itibaren katlamlmas1 yurtda§larm ucuz ~ Lebte olmak - Y ana ol- ~ 
~1karak yammdan ge~ti. Ka- Iunan 154 numarah Türk Tasvib - Onam tuzlalarda tuz fiatlan ü~ ku- tuz yemesi ve hayvanlarma l1' mak ~ 
dm denilen ve görülmiye gö- bataryamsa ate§ a~b. Tasvib etmek - Onamak ru§a indirilmi§tir. ucuz tuz vermes i~indir. Bu ~ Örnekler: ~ 
rülmiye unutulan mahh1kun, Biz, yan gözcüsü s1fatile Käbus - Karabasan 2 - inhisarlar tuz anbar- ama~ daima göz önünde tu· ~ 1 - Bu i§te sizin fikriniz- ~ 
bu kanh ve beläh yerde go- ab§l menzil itibarile kontrola Kabza - Sap, tutak landa bu tarihten itibaren tularak ucuzlugun müstehli- ~ den yana digiliz. ~ 
rünmesi, herkesi büyük hay- memurduk. Bu kontrol bizde Kabzetmek - Almak eski fiyattan ü~ kuru~ ek- ke vaktinde duynrulmas1 ve fi 2 - Ben böyle önergeler- fij 
retler i~inde h1rakm1~b. Bu . ~ok aläka uyand1rd1. Belki de Kaddn kamat - Boy, bos sigine satacaklard1r. ucuzluktan isHfade ederek ~ den yana olamam. ~ 
kakdr hayreti mucib olan bu güzel bir ah§a §ahit ola- Kader - Kader 3 - inhisarlar idaresinde yulsuzluk edenlere yer ve ll 3 - l:ehinde söylemek U 
kadm, izmi ag1zdan ag1za cakbr. Täli 1- Täli 2 - Sur hesab1 carisi olan toptanc1 rilmemesi hepimiz i~in bir U lyiligini söylemek S 
bola~an, Frans1z Salibiahmer Z1nhh, bircienbire, sar1m· Kadid - Kurada, iskelet tuz tüccarlarma bu tarihte vazifedir. Ucuzlugun pera- : Örnek: 0, her yerde si- S 
reisi Madam Glapier (Klapye) brak bir duman bulutiletac- Kadih seb, §etm - Sövgü ellerinde bulundugu tevsik kende sahc1lara kadar tarn : zin iyiliginize söyler. i 
idi. land1. Dalgalari ve toplar1 sövme edilecek tuzlarm fiyat fark1 tesirini yapmas1m mürakahe i 4 - Lehdar - y anat • 

Madam Clapier ile Amiral inleten boguk bir gürültü Zam - Yergi, yeme iade cdilecektir. Tevcik i§i ederek ay sonunda görÜ:!lÜ- • Ö.mek: Ahmet sizin en ~ 
de Bon, motörbota bindiler, bize geldi. Ate~ ba§lam1~b. Zammü kad1h - Yergi ve inhisarl~r memur ve mü<lür- niizü bana bildirmenizi dile- i CO!lkun yanatlarmizdandir. U 
yanyana oturdular. Bu s1rada Batarya dürbünü ile bizim sövgü lüklerinde malmemurlariyle rim. tt 5 - Aleyh - Kar§t 
ihtiyar kumandamm1z Gene· dürbünlerimiz kar§1daki daga Kdim - Bayr1 birlikte yap1lacakhr. inhisar- Gümrük ve inhisarlar vekil U Aleyhde olmak - Kar~J 
ral Bailloud ( Bayu ) ' cesur ~evirdi. Bir duman okyanusu, Kadern - Öndelik, bay- lar idaresince bu i§ler i~in RANA TARHAN ! olmak 
ziyaretcimizin zarif elini öp- meminin di!~tügü yeri bize irhk 11!.1!11 11!;l!J ,~, 1~1 1~1 1 ·• 2J 11,;q 

mek i~in, bir dizini iskeleye gösterdi. ilk mermi 5-600 l~idll li1u1il II ulll lilo •II lluJlf 
11 

lloidlf ~l söylemek 
Kademli - Yümlü, ugurlu y • b• • J 1 Adl• ' h k K koyarak igildi. Ben, hemen metre k1sa dü~mü§tü. Ate§ . eDI Ir §IID8 1ye t Aley inde söyleme - ö- ~ 

d Kudema - Eeskiler U l d J k bu eski dantelä harbi sah- evam ediyor. Mermiler, ~ tü ügün e söy eme 
nesinin hir resmini ~ektim. §imdi kar§1daki dag1n tepe· Kadir zikudret - Erkmen Kutbu seferi 1 Müste§arbg1 11 Aleyhdar - Kar§ln 1 
Allaha §Ükür ki bu esnada, sinden a§1r1yor ve ve nere- Kudret - Erk Moskova (Özel) _ Ge~en 1 Ankara (Özel) _ Adliye ~ll Not: Ga:zetemize gönde· 1 
birka~ Türk mermisi, Madam ye dü§tügü bizim bulundu- Kadr - Deger 1 b k h"" M · l ... rilecek vaz1larda bu keli-
L d 

Kadirdan, kadir§inas-De- senc <;elyuskia vapuri e §i- a an g1 uste§ar 1gma ceze J 

a Markizi pudralamak i~in gumuz yer en görünüyor. 1 k th 'd f „ 1'c::ler1' mu''du"ru·· Hasan Seni- E melerin Osmanhcalar1 kul-
d H f k gerbilir ma u una g1 en pro esor ':f{ 

or ugähta biraz toz kaJd1r- attä in ila larm dumam bi- C.midin muavmi Temmuz yeddin taym· edilmic::tir. 1 lamlmamasm1 rica ederiz. 
mad1 l „ • N'h · Kadirna~inas - Degerbil- >i "" "' r1 · e goremy1oruz. l ayet ISa- d b k b' · ·1 Heyeti teftic::ye reislig"" ine ~~t ••~l;;:t::iil~~ 

Ö l mez , aym a a§ a 1r gem1 1 e ':f{ 

Y e zannediyorum ki müt- bet noktalar1, dagm üstüne d k de bac::müfetti<l Sezai ve ar1k 
f'kl · · l Käfi - y eter yeni en kutba gitmege a- ~ ~ T 

1.e 1 enn i~gali esnasmda ge mege ba§lad1. Mermiler bulunan Ankara müddciumu-
G lib 1 Im k l d k Kaffe - Hpsi, bütün tükeli rar vermi§ ve ~imdiden ha-e o uya ge e cesareti- pat a 1 ~a iri mantar biri- mi·11·gv1• de müfettic:: Necmed-

• -r G k f z1rl1klara ba§lami§hr. ~ 
m gösteren biricik kadm minde kocaman sorgu~lar ayri ä i - Yetmez din Sahir getirilecektir. 
Madam Clapierdir. Biraz hasil oluyor. infiläklarm gü- Kifayet - Yaterlik ~~ 
sonra, ben de Seddilbahirden rültüsü Bogaz1 inletiyari 8 Aeemi kefayet - Yetmez- ODtoideO (Amerika) dan hildirildigine 
hareket ettim; fakat· maale- kilomero uzakta oldugumuz lik B k•J• göre, eski meb'uslardan Ber-
sef Madam Clapier gibi haide tesini duyuyoruz. Kifayetli, ehliyetli - Yet- 8SVe 1 IDe nardo Ba§vekile kar§1 bir 
Fransaya dogru degil; s1hhi- Bu ab§, güzel ve gürültü- kil Su1•kasd suikast te§ebbüsünde bulun-
yenin yarab ta§tmaga mah- lü bir gösteri§ oldu; fakat Kafile -Katar, tak1m mu§tur. Bernardo yakalanmi~ 
sus motörlü mavnasile Bo- ufak bir faydasi oldu mu Kähil - K1r~1I Paris (Özel) - Kontoideo bil~ok tevkifat yap1lm1§br. 
gazdan i~eri girmek üzere dersiniz? Zannetmiyoruz. Kähin - Baks1, 1rk1l, ba-
yola ~1kbm. <;ok ge~meden <;ünkü atdan mermilerin hi~- km, falct, bak1c1 
motörlü mavna, beni, rüzgär- biri, hedef tutulan Türk ba- Kahkari - Ardm ardm, ' 
dan bile saUanan· eski kale- taryasinm -uzaktan bile- ya- gerisin geri 
nin harabeleri dibine ~1kar~ kmma dü§medi. Z1rhh, bu Kabr - Kagir (K1rg1zca) 
eh. ab~ talimi i~in kendisine Kahraman-Kag1rman aJp 

Bugün, Anadolu sahilin- verilen cepaneyi yakbktan Kaht - Kithk 
deki Türk batarya]armdan sonra, magrurane döndü, Kair - Dip 
ba§ka §eyler dü§ünmek im- fayrap etti ve bacalarmdan Kaide -- Kural 
kämm buldugum bir dinlen· simsiyah dumanlar savura Kaide - Tabzn 
me günü olmu§tu. savura Mundrosun yolunu Kaide - Dura~ (heykel 

14 ve 15 eylul - 14 eyhil tuttu. Haydi Allah selämet ;~in) 
günü yeni bir§ey olmad1; 15 versin! Kail olmak - - Raz1 olmak 
eylfilde onba§I Foreste harb i~TE TASiH BÖYLE Kaim - Kik 
madalyas1 takma merasimi Y AZILIYORDU Kaim - Aayakta 
yapbm. 4 üncü topun onba- Fakat zll'hh, rotas1 üstün- Kaimen - Dikine 
flSI olan Forest, bir mermi de henüz iki ü~ mil ilerle- Kaimen - Ayakta 
par~asile hayli ciddi bir mi§ti ki, biraz evvelki hede- Käim - Bulunan, olan 
surette yaralanmI§ o!masma fi olan 153 numarah Türk Kainat - Evren 
ragmen, ate§ esnasmda vazi bataryas1 Seddilbahir üzerine Kgkül - Per~em 
fesine devam etmi§ti. §iddetli bir ate§ a~tJ ve bu Kalb - Kalb 

16 eylul, per§embe - Sa· suretle, §Üpheli olarak varsa, Kalbetmek - <;evirmek 
bahleyin, Seddilbahir hayli onlara z1rhh tarafmdan ab- Kaie - Kaie 
s1k1 bir bom bard1mana ug- lan 30 bu~ukluk mermilerin Kalem - Kalem 
rad1. Birka~ .dakika i~inde kendisine hi~ tesir etmedi- Kahp - Kahp 
bir mülazimle on iki neferi- gini, kimseinin burnu bile Karner - Ay 
miz öldü. Allaha §ükür ki kanamad1gm1 ispat etmek Kameriye - <;ardak 
Madam Clapiernin Seddil- istedi. Senei kameriye -Ayy1l 
bahir köyünü ziyareti bu Tabiatile biz ihtiyar 15 hu Senei §emsiye - Günyil 
sabaha rasgelmemi§ti. ~ukluklar1m1zla Türklerin bu Kamet - Boy 

FA YDASIZ BiR BOM- yersiz gösteri~lerini durdur- Kameti mevzun sahibi -
BARDIMAN mak mecburiyetinde kald1k. Taylan 

17 eyhil, cuma - Aleläde Ayni günde (18 eylul) saat Kämil - Olgun, eri§kin 
ab!llar, güne§, harabeler ara- 16 ya dogru iki Alman tay- Kämilen -· 1 üsbütün, hep 

nda leylek musikisi kon- yaresi Al~1tepe ve Seddilba- birden 
eri! hir üstünde u~tular. Bizim Kamu - Kamus 

18 Eyhil, cumartesi - Bi- üstümüzden ge~erlerken bun- Kän - Kaynak, ocak 
' Republique z1rhhs1 boga· lar1 birka~ tüfek kur~unile Kanaat - Kanagar 

zm agzmda arz1endam etti. selämlad1m. Vaktile ati§ §am- Kanal - Ark 

izmir Muhasebei 
Mü „rlügü den: 

Hususiye 

Bedeli Verilen 
sab1k1 bedel 

L. L. 
41 

140 
140 
140 

40 
40 
55 
60 
30 
24 

3250 
135 
110 

2600 
1200 

40 
415 
225 
82 

650 
225 
270 
250 

35 
90 
40 

45 
45 

60 
1500 
400 

100 
150 
100 
20 
60 
15 

<;anc1larda 43 numarah 
Ta§plarda 46 „ 

" 48 " 

dükkän 

" 
" " so ,, " 

<;ancilarda 17 „ " 
Alipa§a Kemeralb camii 18 No.h dükkän 

" " „ 20 „ " 
" „ " 14 „ „ 

3 nci.i Karaosman sokag1 14 „ „ 
3 „ " " 16 " " 
Kerner caddesi 3 „ Saman ham 
Arastaba~1 217 „ dükkän 
Alipa§a Kemeralb camii 16 ,, kahvehane 
Y emi§ ~ar§ISI 48 „ Cezay1r ham 
~ad1rvanalb 7,9 „ kahvehane 
Hisar camii arkas1 9 „ dükkän 
1 nci belediye caddesi 16 " 

maza 

2 " " " 29 „ " 
Ke~eciler caddesi 9 5 „ dükkan 
Tilkilikde 6,8 " 

kahvehane 
2 nci belediye caddesi 21 " 

maza 
Ke~ecil~r caddesi 85,87 ,. dükkän 
1 nd belediye „ 29 „ maza 

Ti1l.~hk Sebil yanmda 3 „ dükkän 
„ „ üstü 5 „ oda 

Palänc1lar ~ar§lftl Acem ham arkas1 31 - 33 
numarah dükkän 

Yukar1da numara ve yerleri yaz1h akartm bir ay pazarhk 
suretile kiraya verilme!eri i~in isteklilerin Pazar ve <;ar§am
ba günleri Encfimene müracaat eylemeleri evvelce ilän edil
mi~sede ahiren Cuma tatilinin Pazara almmast yiizünden 
viläyet encümeni Pazartesi ve Per§embe günleri toplanacak
br. isteklilerin encümeni viläyetin topland1klar1 her Pazar-

:Hava nakliyat1 
tetkikleri 

Ankara ( ÖZEL) - Biray 
kadar avvel merkezi Avrupa 
hava ticareti nakliyab hak
kmda tetkikatta bulunmak 
üzere Pire ve Selänik yolile 
ve :tayyare ile Almanyaya 
hareket eden Ekonomi Hava 
§Ubesi müdürü Avni bugün
lerde Pire tarikile dönecek-
tir. Avni tetkikat neticesini 
hir raporla f konömi bakan
hgma bildirecektir. 

Sat1l1k yeni ev 
Kar§1yakada Bay Tahir 

sokagmda 18 numarada 4 
odah, banyo dairesi, mutbak 
ve bah~esi mükemmel elek
trik ve su tesisatJ mevcut 
~imento ve ta§tan yapilm1§ 
zarif ve saglam bir ev sab
bkhr. Görmek istiyenler her 
gün sabah sekizden dokuza 
ve her pazar 3 ten albya 
kadar adresi yukar1da göste
rilmi§ evi ziyaret edebilirler. 

6 - 1 

1 Alsancakl1lara 
M ..• d ' UJ e ••• 

Alsancakta Lezzet 
Lokanta Ac;1ld1 

Tekmil e~ya vedavah mü-
eedded olmak üzere Alsan-
cakta Bornova caddesinde 
kö§ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa teli"' 
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirs1mz. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö§esi No. 101 abul edilen usule tevfikan, piyonu oldugum akhma gel- Kani - Kamg 

~U~L~d~b~~~~~~~~--~~_L_fu~.=Jl~Ul---~..tesi..lle.J~mili,e~Je..:i-~_!Ld~U-.J~_.ac~~--~~...-A..a-___...t_,~· ~~~ ~aun a ir sürü muhrible mi§ti. Kanu -



~lk1n Sesi gazetesi 
idare .. d' . . K mu 1nyet1ne 
adtköy Ticaret ve 

na · )'1 odas1nda n: 
NI<N SA YIDA DEVAM 

:ESH VE T ASFiYE 
d:d~e 38 - 0 rtakhgm 

et1 bilip temdidine ka~ 
b~erilrnedigi takdirde or-
fi fesb ve hesaplar1 
~e edilir. Bu hususta 

Vennek hakk1 umumi 
eij 

ndir. Bu karar1 veren 
lllll~ 
f 1 heyet ayni zamanda 
~ esb ve tasfiye heyeti 

ap \'e tayin eder. Bu 
et, idare meclisinin vazife 
;ehläbiyetlerini aynen haiz 

esabatm tamamen tas
ts' 

llte ve ortakhgm fesh 
aineJeJeri ikmal edilinceye 

• 

sat Vekäletine gönderilecek
tir. 

Madde 44 - Ortakhgm 
bilumum memur ve müstah
dimini 1'ürklerden olacaktir. 
Ort~khgm :i§tigäl eyledigi 
madde hakkmda idare mec
lisi kararile ve V ekäletin 
müsaadesile luzum görülürse 
tmktar1 käfi ecnebi mütehas-
s1s celbolunacakhr. 

Madde 45 - Ortakhk fev
kaläde ihtiya~ has1l olmad1k
~a Cuma günleri ile resmi 
tatil günlarinde mu2mele ya
p1lamaz. 

Madde 46 - Ortakhgm 
bilumlim muamelat ve hesa· 
bab Türk~e olacakhr. 

Madde 47 ... l~bu esas 
mukavelenameye mugayir ha„ , 
reket vulmu laddirlnde lkti· 
sat vekäleti muktezayi ka
nuniyenin ifn ve Ticaret ka-

1 irnnünun tatbiki hakkmda 

1 r Ut:numi heyete kar§I 
uJ ve ortakhg1 hukuken 

kUe mezund11r~ Ancak 
~11•~ nn.mma imza vaz'
' eri zaman imzalarmm 
lle ortakbgm tasfiye ha-

1 kanunun onü~üncü madde
sine tevfikan ikamei davaya 

t e 01dugunu göstcren bir 
~a. d~azmaga tnecburdur. 
a ue 39 -Tasfiye hey-

l!lefsuh ortakhgm muame
cariyesini idarc ve taah
(ni Ha emval ve e§ya-

"fi a nakde tahvil eder. 
, Ye i~in lüzum hasd oJ 

takdirde yeniden baz1 
~ elata dRhi giri§ilir. Tas
t t. .eli fesh karari ver 
lr1he ait bilän~odan 

' a tasfiye muamelelerinin 
\lll•na kadar her sene 
~o tanzim ve umumi 

P,f d i~timaa davet eder. 
et' ~e 40 - Tasfiye mu 
t~ ek•nin hitammda tasfiye 

at'i olarak ortakhk mev 
1 

1111 her ortaga isabet eden 
k •tin1 tesbit eder. Bu 
•atfa tanzim edilen bilän 

111" Urakabe heyeti tarafm-
lasdik olunarak umumi ::t tevdi olunur. Umumi 
~e dahi tetkik olunduk 

· ~llra ikbsat Vekäletine 
-{' Bil_än~o sicifi ticaret~e 1 

~ Ve dän edildikten iti-
.11 bir sene nihayetinde 

selähiyettard1r. 
Kad1köy 1 met Pa~a M. 

Akka11 oglu Osman 
Dogum 1314 

Cazt mahalJesinden 
Kudal oglu Halil ibrahim 

Dogmn 314 
Gazi mahallesinden 
Haz1m oglu Yekta 

Dogum 1319 
Gazi mahallesinden 

Haydarh oglu Mehmet 
Dogum 1318 

Gazi mahnJlesinden 
Ali oglu Haca Mehmet 

Dogum 301 
Gazi mahallC!sinden 

Tulurucu Ahmet oglu 
Hanz Mehmet 

Dogumu 291 
Gazi mahallesinden 

Murab1t oglu 
Mustafa Ali 
Dogum 306 

Cumhuriyet: Pazarci oglu 
Hac1 Osman 
Dogurnu 297 

Cumhuriyet mahallesinden 
San Osman oglu 

Ahmet 
Dogum 311 

Cumhuriyet mahallesinden 
Demirci Musa of I 

hmet 

/" heyeti tarafmdan icra r 
ll..ltdilir. Tasfiye heycti- f 

lt \>eriJecek üc.rel m1ktar1 f 
~ tlli heyette tayin k1h01r. l 

>'t -u 1 . • . . .... ame esinm icra ve 

Dogum 305 
Cumhuriyet mahallesinden 

, Kayah oglu Mustafa ~avu~ 
Dogum 305 " kJ tarihinden ilibaren 

td~~ tamamen münfesih 
· dip ' ortakhgm defter-

lllahkemeye tevdi ve 
~ 0 nbe§ scne h1fzolunur. 
aear olanlarm bu müd

. t~'rf1nda mezkur defter
etk 'k Gt 1 haklara vard1r. 

F evzi pa§a mahallesinden 
Hac1 Hirnmet oglu 

Haf1z Ali 
Dogum 297 

Fevzi pa§a M. Tokath Ah
met oglu $ükrü 

Dogum 316 
~ eferrik n1addeler 
tt~dde 41 i§bu esas mu

ena01e _Ortakhgm i§e 

1 Fevzi pa~a M. Hac1 Hirnmet 
ogullarmdan Himmet oglu 

t lllas1na Iktisat Vekäle
ta ~Üsaade verildikten 

1r ay i~inde gazete-
\te vcsaiti saire ile ay-

lle§r .1 A 1 v · ve 1 an o unacag1 
~~tties~s mukavelenamede l 

111 
etin müsaadesile vu-

bacak her güna tadilät ~ 
lli er senenin umumi he- J 

11 1.tkarreratt ve senelik 

tJ: . suretleri dahi ayni 1 
~-d llän olunur. f 

de 42- Ortakhk i§bu 
're lllukavelenameyi tab 
'• "~k talip olanlara vere
~~tibi elli nüshas1 da bir 
· a~ lllahsus ojmak üzerc 
~~" Vekaletine gönderiJe-

~•dd . 
taj e 43 - lstatistik 
tt\tä~e verilecek numune
'-'- an ortakhk her se

lllelätana dair istatis-
. tauim edip lkti-

Mehrn et 
Dogum 331 

Fevzi Pa§a M. Topal Kara 
Ahmet oglu Osman 

Dogum 318 
ismet pa§a M. Ko~ah ogul

larJndan Osman oglu Ali 
Dogum 318 

i§bu 934 senesi l'e§rinisa
ninin dokuzuncu günü zirde 
imza ve mühürü vaz'a Tür
kiye Cumhuriyeti kanunlar1-
nm bah§ettikieri slähiyelleri 
haiz yeminli ben Sarayköy 
kazas1 Noter muavini olan 
Sarayköydc Adliye dairesin
de vazife gören Ahmet oglu 
Sabri efendi vazife görmekte 
iken vukubulan davet üzerioe 
$ükrü efondinin otomobiline 
rakibcn Kad1köyünde halk 
nrkas1 binasma biJazime orc-
da haz1r olup hüviyetleri Ka
d1köyün Gazi mahallesinden 
Köse Mehmet ojlu 1913 do-

( Hallon Se1i ) 

gumlu Mustafa Hilmi ve 
ismetpa§a mahallesinden Ca
fer oglu 1315 dogumlu Mus-
tafa efendilerin tariflerile 
taayyün eden yukar1da isim 
ve hüviyetleri yazih e§has 
isapab vücut ederek kirk 
yedi maddeden ibaret i§bu 
kooperatif §irketi mukavele
namesinin tanzim ve tasdi
kini talep etmelerine bina
en mezkur f1rka binasmda 
marbut k1rk yedi maddeden 
ibaret olan mukavele tanzim 

edilerek madde madde okuna-
rak yukar1da isim ve §Öhretleri 
yaz1h onalh §ahsm mündereca- 1 

tm1 tamamen kabul eyledik
ten sonra imza ve mühürleri 
kendileri koyduklarm1 tas
dik edcriz. 

~::hit ~ahit 
lmza lmza 

l~bu l<ad1köy kooper~tif 
Sirketi mukavelename sureti 
dairede mc1hfuzl81 numarali 

ve 9 T. Sani 1934 tar1hli n~lile 
bilmukabele mutab1k oldugu 
anla~1lmakla tasdik k1lmd1. 

Bin dokuz yüz otuz dört senesi 
. t.ahitiin qnJ:U cumn giinüdiir. 

9 ikinci Te§rin 1934 sene 
sinde Sarayköy Noter mu
avinligi huzurunda akdedi 
Jen Kad1köy nahiyesi Sanayi 
Dokumac1lar Kooperatif or 
takhg1 esas mukavelename 
sine zeyil olarak a§agadaki 
maddeler tadilen veya y~ni 
den ilave edilmi§tir. 

1- Ortakhgm 6 mc1 mad 
desinin birinci f1krasmdaki 
50 rakam yerine 800 rakam1 
\Te (tm hisse senadinden iba 
rettir.) kelimeleri yerine de 
(yiiz aJtm1§ hisse senedinden 
ibarettir) kelimeleri getiril 
mi§t~t. 

2 - 28 inci maddeye son 
f1kra olmak üzere a~ag1daki 
f1kra iläve edilmi§tir. 

Ortakhk umumi heyetinin 
gerck ädi ve gerek f evkal
ade i~timalanmn en az bir 
ay evvel iktisat vekaletine 
bildirilme i e i~timaa ait 
ruzname ve buna müteallik 
evrakin Vekälete tevdii li
z1m oldugu gibi i~timalar da 
vekalet~c l:ay~n edilen b;r 
komiserin huzuru da ;;!.rtbr~ 
Bundan ba~ka Vekäletin or
taklak üzerinde tefti§ ve 
mürakaba hakk1 mevcut olup 
lüzum gördügü zaman or· 
takhg1 fevkalade i~timaa 
daha davet edehilir. 

3 - 41 inci madde (ik
tisat Vekäletince) kelimele·· 
rinden sonra (tetkik ve itra 
vekilleri hey'etince) kelime
Jeri iläve edilmi§tir. 

Kadaköy ismct pa§a M. 
Akka§ oglu Osman 

Dogum 1314 
Gazi mahallekindcn 
Kodal oglu 'Halil 

Dogum 1314 
Gazi mahallesinden 
Haz1m oglu Y ekta 

Dogum 1319 
Gazi mahallesinden 

Haydarh oglu Mehmed 
Dogum 1318 

Gazi mahallesinden 
Ali oglu bac1 Mehmed 

Dogum 1301 
Gazi mahallesinden 

Tulumcu Ahmed oglu 
Hanz Mehmed 
Dogum 1291 

Gazi mahallesinden Murab1t 
0. M ustafa Ali 
Dogum 1306 

Cumhuriyet mahallesinden 
Pazarc1 oglu Hac1 Osm~m 

Dogum 1297 
Cümhuriyet mahallesir Jden 

Sari Osman 0. Ahn Jet 
Dogum 1311 

Ciimhuriyet • 

Demirci Musa oglu Ahmet 
Dogum 1305 

Cümhuriyet mahaliesinden 
Kayab oglu Mustafa ~avu§ 

Dogum 1305 
F evzi pa§a mahallesinden 
Hac1 Himmet oglu Hafaz Ali 

Dogum 1297 
F evzi pa§a mahallesinden 
T okath Ahmet oglu ~ükrü 

Dogum 1316 
Fevzi pa§a mahallesinden 
Haci Hirnmet ogullarmdan 

Himmet oglu Mehmet 
Dogum 1331 

F evzi pa§a mahallesinden 
T opal Kara Ahmet oglu 

Osman 
Dogum 1318 

ismet pa§a mahallesinden 
Ko~ah ogullarmdan Osman 

oglu Ali 
Dogum 1318 

181 nutnarab n1uka
yeleve zeyildir 

i§bu bin"' doku"'z yüz otuz 
be~ senesi Kan~nusaninin 
on lhln12i Gumartesi günü 
zirdeki imza Ye mühür va~ '1 
Türkiye Cümhuriyeri kanun„ 
Jarmm bah§ettigi salahiycti"' 
leri haiz yeminli denizli vilä
yeti sarayköy kazasa adliye 
binasmda vazile gören Ah
oglu Sabri yamma geleil 
§abs ve hüviyetJeri Kad1klsy 
Gazi mahallesinden Köse 
Mehmet oglu 1313 dogumlu 
bay Hilmi ve lsmet pa§a 
mahallesinden Cafer oglu 
1313 dogumlu bay Mustafa
nm tariflerile taayyün eden 
yekla vc haydarb oglu Meh
met Ve Alimet ve pazarci 
oglu hac1 Osman tfo Musfa..i 
fa Ali ve Haca Himmet og1u 
Han~ Ali ve Mustafa ~avu§ 
ve Musa ogiu Ahm t ve 
Osman oglu Ali ve Ahmet 
oglu Osman vc Himmet oglu 
Mehmet ve ~ükrünün Kad1-
köyünde bir i§ z1mnmda bu
lunmakta iken vukubulan ta
lepleri üzerine Kad1koy Ti
ret Odasmda mukaddema 
yapilan 181 numarah Koope 
ratif Dokumac1hk Ortakhg1 
mukavenamesine a madde
pin iläv~sini beyan vc ikrat' 
etmeleri üzerine i§bu 3 mad 
deden ibaret olan iläve tara
famdan haz1r bulunanlara 
a~1k~a okunarak arzulani':~n 
tarn -ve istedikleri gibi iapt 
olundugunu tasdik etmeleri 
üzerine merbut mukavele 
zirindeki imzalara cümlesi 
tarafmdan imza ve mühür
lettirildi. 

~ahit ~ahlf 
• • 1mza imza 

Bin dokuz yüz otuz be~ 
senesi K. Taninin oniki sayah 
ve yedi numarah aslile bil
mukabele mutab1k oldugu 
anla§ttmakla tasdik kalmd1. 
Bin dokuz yüz otuz be~ se
nesi K.Saninin Oll ikinci Cu
martesi günüdür. 

lcra V ekilleri heyetinin 
24/211935 tarihli i~timamda 
tasvip ve kabul buyrularak 
Türkiye cumhuriyeti riyase
tinin äli tasdikine iktiran 
eden (Kadaköy nahiyesi do
kumac1hk kooperatifi) ne ait 
bu as1l ve zeyil mukaveleler 
tasd1k k1hmd. 

lktisat Vekili N. 
imza okunamad1 

i§bu esas ve zeyil muka
velenamenin 30/5/ i935 günün 
de Ticaret sicilinin P) numa 
rasma kay1t olundugu tasdik 

'1ulmd1, . 
I<ad1köy Tica.re! ve Sanay1 

ocl4\Sl bafkan• M. I,lak imzas1 
. · ~kuamadi 

7 HAZIRAN 

[•Ji1d"..*:lc~*::lc1c*~..±..~i[•] 

~ Y AZ GELiNCE -
~ K1~hk:Jari atar ve yazhk elbise]erin1izi arar1z 
<t( Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve nete ile 
<t( geyinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar,1s1nda 

!< Mehmed Zeki ve biraderi lt 
Terzihanesinc ko~unuz. Sizc hu yiiksek S. 

sanat n1üessesesini tavsiye ettigin1iz 
ic;in bize de te~ekkür e<leceksiniz 

f•!~~m~ 

Nihayet kurtuldum 

G 
R 
1 

GRi PiN 
• 

/ 

-~· .. -
Di~, ba~ agnJarindan hayatun dain1i bir azap 

tan ibarctti. Fakat gripin beni bu 
1ztiraplardan kurtard1 

Hamak ustas1 geldi 

„ -
y azm bogu~u si!:aklarmda, bah~ede sayfiyede ho1ca v.•~! 

e irmek i~in bit f..ati~ hamaga ihtiya~ vard1r. Karyol~ lfll!I 
g - ~„ her boyda ham4it. ce§it av torbalara, pazar filelen, 
gorur ~ b' T · t 
spor filelerini Yol bedestan .No. (3) E. Ru 1 aga bcare -

hanesinde bulabilirsiniz. 

---------------------------------------
YAZ GÜNE~i 

Derime hi~ tesir etmez, Karartmaz ~ünkü · · 

Y A Z, K I $ 

Lüks 

F eri t 
YAGSIZ KREM 

ni kullamram. 

O beni k1~m so
guktan yüz derimin 
buru§ma, ~atlamasma l 

mani oldugu gibi ya
zm da güne§ yakmasa
na, karartmasma kar
§l da elimdeki silah 
hilir misiniz nedir ? 

( Ferit) 
- Yags1z l{ren1 

idir. ,,... 

Merkez F • t ~ i F A . 
Deposu erl eczane11 

t 



Sahife 4 ( Hallan Sesi ) 7 HAZlRAN 

~:lc:lddr..:lddc:lt.lt*-t..~ 
i( MÜKÄFATLI ROMAN BAY IBRAHIME )f. 

i•~. .~ « ~ . 

~ Bunu Siz Bulacaksmiz ! 
i( Yazan: SIRRI SANLI )f. 

Bono 
Hadisesi 

~ „ 
~'A--++"+1t~~ 2 - ~~ General Kondilis hükiimet muhakkak bir 

~afer kazanacak; ulus isterse kral 
tekrar dönebilir diyor 

~anm1zda iskän dire~t& 
lügü kasasmdan gizli b1r 

Uzun kirpiklerden s1yr1lan 
oklar ••• 

deläletiyle ~ahnan 3 
lirahk mübadil bonosu !•~ 
kikabna ü~üncü soru huk 
menliginde devam edilmi'ti 
Bu i~de ilgisi zannedilere 
evvelce tevkif edilen Buel 
bay Mustafa ve Feyzi tab 
liye edilmi§lerdir. Ara~.brtJlk
ya önemle devam edibne 

AteJek, hakikaten güzel ve insanla>·1 her za-
111an n1elek1ikten uzakla~ttrabilecek ~apk1n 

bak1~h, <;aplnn tav1rh bir kad1nd1. 

Atina ( Hususi ) - Ba§bakan muavini Genral Kondilis Ba~bakan <;aldrisle yapbg1 son 
görü§meden sonra bugün ba§layan intihabat hakkmda matbuata §U beyanatta bulunmu§tur: 
Se~im neticesinde hükiimetin kazanacagi muhakkakbr. Ve §Unu iläve etmek isterim ki, 

bu zafer ve galebe ~ok büyük kahhar olacakbr. 
Yunan milleti §imdiki hükumete rey vererek onun galebesini temin ederse Yunanistamn 

refaha kavu§acag1m biliyor. - Aferin Ahmet, degerli mt§ olmak i~in mmldand1: 
tedir. 

kadmlar1 se~mekte büyük - Kerahet vakti misafir- Metaksas taraftarlarmm se~ime ablmak i~in ortaya ~1kard1klar1 Kraliyet rejimi meselesi 
~a§al suyu marifet ve hünerin varm1§. lere kahve i~irtmek müna-

- Kimin yamnda bulunu- sebetsizlik olmakla beraber 
millet üzerinde büyük bir tesir yapmami§br. <;ünkü millet hükiimetin sözünde duracagm1 
biliyor. Eeer reyiamdan sonra millet krahn gelmcsini isterse bu kimse mani olacak degildir 

Fakat ~imdiki halde söyliyebilecegim bir §ey varsa o da hükumet intihahab kazand1g1 
takdirde Yunanistam son zamanlarda kemiren i~ kar11i1khklanna son verilecektir. 

yoruz. Ne kadar olsa göre ädet yer1m bulsun diye 
göre biz de bu sanatm ince- böyle davranmak läzim ge-

Memurlar istihläk koopt
ratifi halka ucuz ve ball• 
~a~al suyu i~irmek i~in ~, 
§al suyu §ubesi airmasil~ itt 
ba§lam1~br. Kü~ük §i§eSI 25, 

ligini ögrenmege ba~ladik. liyor. Eger emrederseniz, 
- Öyle ise söyle bakahm, 

~ 
~c 

11•'•11 
ca.~ 

Bursada Tehlikeyi Sezenler J Türkiyeden kahve fincanlanna b1rak1r, 
bu kadm1 kolayca ele ge~i- raki kadehJerine sanlmz. 
rebilecek miyiz? Ziya heman ahld1: bir toplant1 yapt1lar 1 

Yahudi muhacereti 
Yoktur 

büyükler [45 kuru§tur. 

- Bana kahrsa bu i§ o 
o kadar kolay olmiyacak. 

- Bunu nereden anladm? 
- Ge~en hafta siz onun 

kocas1 ile bah~eyi dola§irken 
beni sizin hakk1mzda öyle 
bir sorguya ~ekti ki kadmm 
ne mal, daha dogrusu ne 
fmd1k~1lar k1rali~esi oldugu
nu o zaman anlami§hm. 

- Benim hakk1mda neler 
sordu? 

- Evvelä ne kadar zen
gin oldugunuzu, bankadan 
maada ba§ka yerden bir ge
liriniz olup olmad1g101, 
ba§ka eviniz, magazan1z bu
lunup bulunmad1g1m hep 
sordu. 

- Sen ne cevap verdin? 
- <;ok zengin oldugunuzu 

ve güzel kadmlara bayild1-
gm1z1 anlatbm. 

- Bunu söylemekle ~ok 
iyi etmedin. 

- Neden? 
- <;ünkü kadmcagiz beni 

kolayca soyulacak bir kaz 
zannedecek .. 

- Bunun i~in merak et
meyiniz, ben bu i~lerde sizin 
nas1l bir tabiatta adam ol
dugunuzu da söyledim. 

- Ne söyledin ? 
- Fmd1kc1 ·ve bütün er-

kekleri enayi, budala zanne
den kadmlardan hi~ ho~lan
mad1g1z1 söyledim, bundan
da kendisi pek ho§landr, 
fakat her halde bunu ona 
anlatmak läz1md1. 

- Buna t;ok eyi ettin .. 
KAFALAR DUMANLA

NIRKEN 
Ev simsar1 Ziya Pi§kin ile 

kar1smm gelmeleri üzerine 
bankac1 ile zeki ve kurnaz 
hizmekär1 Anmet arasmda 
yukar1dn ge~tigimiz konu§
malar kesilmi~ ve misafirlere 
büyük bir saygi ve gösteri§
le kabul salonuna almm1§
lard1. 

Bayan Melek, paras1 ban
ka direktörü bay Nec1b ta
rafmdan verilmi§ mavi robu
nu keymi~ siyah uzun kirpik
leri arasmdan s1yrilan tath 
bak1slnr1 ile yarahyacak yuf
ka yürekler ar1yordu. 

Melek, hakikaten güzel 
ve insanlar1 meleklikten her 
zaman uzakla~brabilecek ~ap
km tav1rh, ~apkm baki§h bir 
dadmd1. 

Misafirlere kahve, tatb su-
nulurken ev sahibi, Ziya:. 
p· kille bir ardakahk -

- Allah razi olsun bu 
bay Necipten„ Her sözü •bir 
inci, her teklifi bir hikmet-
tir. Esasen kerahet vakti 
kahve i~mek mekruh degiJ, 
haramd1r. 

Bayan M elek kocasma ta
k1ldi: 

- Sen biricik 1evgili ra
k1ya kavu1mak i~in kahveyi 
deiil, yemegide, i~meiide 
fedaya hazirs1n. 

- Arku1 Var -

Buraa, 6 (A.A) - Bugün saat 15 de Cumhuriyet alamn
da havadan koaunmayi ulus~a kar~1Iamak i~in on binlerce 
Bursah topland1. 

Toplam§ istikläl ma§I ile a~1ld1. C. H. Partisinin ba§kam 
Bursa saylavi doktor Sadi Konuk ve ilbay Fazh Güle~ t;ok 
alk1slanan birer söylev verdiler. Böylece hava tehlikesini 
bilen üyeler kaydma ha!Jlanmi§br. 

Konservatuar heyeti dün ak§am ilk konserini muvaffaki-
yetJer ve alki§lar it;inde verdi. Kläsik par~alarmdan ba§ka ' 
Mesud Cemilin ammonize ediJen Egin ve Karadeniz hava- 1 
larile Re~id Cemalin ve Hasan F eridin diger eserleri ~ok4i ! 
takdir toplad1. lkinci konser bu ak§am verilecektir. 1 

Safranbolu, 6 (A.A) - General ismet inönünün ulusa 
haber verdigi hava tehlikesi i~in bu tehlikesi sezen üye ya-
z1lmas10a ba~lanm1§br. 
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Ha~ r 

istanbul, (Özel] - istan· 
buldan bir Siyonist ajanmm 
Y ahudileri muhacerete sev
kettigi hakkmda bir haber 
bildirmi§ti. Bu hususta ken
disile görü§en bir gazeteciye 
vali muavini Bay Rüknettin 
§U §Öyleri söylemi§tir : 

"- Türkiye Musevilerinin 
Filistine muhaceretlerini te§
vik eden bir §ebekeden ma
lumabm yoktur ve böyle bir 
§ebeke de mevcud degildir. 
Mevzuu bahsolan adam hak
kmda harhangi bir sebepten 
dolay1 belki tahkikat yap1l
mam1§ olabilit. Fakat telg
rafta yaztld1g1 gibi kimsenin 
nezaret altma ahnmI§ oldugu 
vaki degildir. „ . . 

Bu i~ hakkmda Istanbul 
lskenazi Musevi cemaab ba§
kam ve Beneberit adb Mu
sevi Jisesinin müdürü doktor 

I• • „„„ Marküs te dün kendisile gö-

J1mizde bütün yurdda1lar Hava Kurumuna rÜ§Ün bir muharririmize de-
mi§tir ki: 

yard1m i~iD adeta musabaka ediyorJar "- Musevilerin toplu bir 
halde hicret etmelerine imkän 

V. Ba~bakao~m1z~n. ifaret etti- 1 Abolafya, Kiz1m Ali, Sayime 1 ~ullah Rukiye Ahmed Ra§el 
1 

ve sebep yoktur. <;ünkü biz 
gi hava tenkes1m anhyan Hasan, Hava lbrahim, Lüt- lzak, Saniye Ali, Remziye, burada öz vatamm1zda bulu-

Meri~te 
idrolik tesisatJ 

Türkiye ile Y unanistaP 
arasmda 20 Haziran 934 ta
rihinde imzalanan Meri~-Eb 
ros irmagmm her iki k1y1s10-
da yap1lacak idrolik tesisatJP 
tanzimine dair olan ltiläfn•-
menin kabulüne dair olall 
kanun ilbayhga gelmi§tir. 

Nüfus 
Kütükleri 
Kullamlm1yacak ve ele ab

nam1yacak kadar y1pranall 
nüfus defterlerindeki küti11' 
kay1tJarmm' mahkemece t~
dikli yeni defterlere nakl' 
edilmesi i~i§leri bakanbi10 · 
dan ilbaybga bildirilmi,tit· 
Nakil muamelesi yapild1ktall 
sonra aläkah nüfus direktor 
veya memuru tarafmdaP 
tasdik edilecek ve eskisi de 
ilbayhk evrak mahzeninde 

1 saklanacakbr. 

! Dullara maaf 
c Mütekatlerle yetimlerin -1e 
' dullann Haziran, Temmuz „e 

Agustos aylarma aid ü~ ,y-yudda~lar hav~ . kurumun.a fiye Mus~afa, Hayriye Ali, 1 Ra~it, Faika Demir, Hediye nuyoruz. Türkiyedeki kanun-
yard1m ctmek i~m adeta b1- Zebra Hasan, Zeynep, Os- Riza, Hanifo Salih, Esma lar bizi diger vatanda§lardan 1 

ribirilc müsabaka ediyorlar. man, Nuriye Hasan, Ay§e 1 Osman, Maide Feyzullah, hi.y ay1rm1yor. Zaten ingiltere 

hklarm dag1hlmasma bugii0 

ba§lanacakbr. Ayhklarm ~·~ 
bir zamanda dag1d1m1 1~111 

Herman Spirer tütün kum- Hadi, Hamide Mustafa, ~e- 1 Kerime ~aban, Ümmü Ha· hükumeti Filistine gitmek 
panyas1 i§~ileri hcp birden rcf Ha~an, Hanife Hhmet, san, Rukiye ismail, Nazire üzere bütün dünya Yahudi-
birer günlük yomiyelerioi Nefise cavit, Hasibe Rama- l Cemal, Emine Osman, Gül- leri i~in senede sekiz bin 
hava kurumuna terketmi~ler- zan, Fethiye ltmail, Mürvet ; zafran Mehmed Fatma Ha- vize vermektedir. Bunun an-

' haz1rhklar yap1lm1§br. 

K1z1lay 
Haftas1 dl·r Bu bam· tJ' dd 1 Yun s M 1'.1 t f 1 ' 20 - 25 ~i Türkiye Yahudile-. iye 1 yu a~ a- u ' eryem n us a a, san, Emine inmail, Gül~üm " 

rm isimlerini ne~rediyoruz : Fatma lbrahim, Remziye Ali 1 Hasan, Fatma Ra ·azan, Es- rine isabet eder. Hem §imdi K1z1lay haftas1 haz1rbkla' 

Marko Koben, Kadri Rag1p, Zebra Emin, Kadriye Hasan J troa Ya~o, Naciye Mustafa, t~~a:Jii~:n M~=:il~:e i:~;~ rma önemle devam etrne1'' 
M h t M t t k K d H · M t f M'llA Al tedir. Sava~ ve ban~ zamaP' a mu ura , za a ra- ayr1ye us a a, 1 1 a- Rabia Zckeri,•a, Güllü Re- l r k 1 d h ':( " a 

veri iyor. vün ü on ar a a larmda sosyal yardimm1 uluS 
;et, Avram Roza, Nafiz Ali, gamis lsmet Alamet, Zekiye ccb, Feride ismail, I\1cryem fena vaziyettedirler.„ gösteren bu hayirh kururP8 

üleyman Sirrt,. Hasan Mus- idris, Fatma Abdullah, Fmi- 1 Senor, Mazalto Galindoz, Vt•kerS . hafta iirinde yeniden aye 
tafa, Fehmi lzzet, Ferit ne Mahmut, ZehraMemi§,Ru- 1 Muazzcz Hüseyin, Muhatter 1 yazilacaktir. Kizilay baft•: 
Mehmet, Salih fsmail, Rü§rÜ hiye Kamil, Zatiyeibrahim, Co Hüseyin Leylä Mehmed, Me- 1 Ankara ( Özel ) - Eregli smda müsamereler ve koda 
Mehmet, Yonus Gani, Necati ya Danyal, Meryem ismail, lek Hüseyin Nigär Mchmed, limamm in~a edecek olan serler verilmesi hususuP 
Hüsnü, Mustafa Ahmet, Ha- Zekiye Latif, Emine Abdur- Hatice Osman, Fatma Mus· Vikers mümessilleri bugün tertibat ahmyor. 
san Ali, fsmail Ali, Süleyman rahman, Hatice Ali, Memnu- tafa, Recina Ya§aO, Necibe Bay10d1rlik bakanligma geie ocoooooooooooooaooo" 
Hüseyin, Sefer Recep, Kam- ne Emin, Hatice abdullah, Receb, Hüsniye Receb, Re- rek bizzat Ali <;etinkaya ile Tezgahtar 
her Mehmet. Ahmet Mustafa, Fatma Mehmed, Hatice Meh· fiye Hulusi, Fcruze Arslan, müzakerelere devam etti. 
Mehmet Ali, Sabri usta, med, Servet Mehmed, Roza Adile ibrahim, Servet Halid, Mümessiler ayrica Maliye Bayan Aran1vor 
Hüseyin Sad1k, Hasan Hü- Boyenavida, Cemile Hasan, Sara Avram, Hacer Salih, il de müzakerelerde bulunu- Ort~ tahsilli, bayan "e 
seyin, Mahmut ibrahim, Ab- Mükerrem Ali, Hacira Os- Emine Receb, Zeliha Ati, 

1 
yorlar. ~ .............. _ _ __.................,., bay e~yas1 satmak üzere 

di lbrahim, Ahmet usta, Os- man, Fatma Hüsnü, .$efika Muazzez Tevfik, Penbe Ha- Muradiye Nazif, Esma Salih, tezgähtarhk yapmaga niuk· 
man usta, Zekeriya usta, ibrahim, Penbe Ali, Refika i san, Nazife Ali, Kemal Maz- Nafiye Mustafa, Hatice Yu- tedir bir bayana ihtiya~ 
Sabri usta, Rifat lsmail, Ahmed, Mevlude Emin, Ha· l lum Raziye Tevfik Nuriye nus, Hilmiye ~akir. vardir. istiyenler ya 111at'" 
Mehmet Yusuf, Süleyman nife SaJih, Pakize Mehmed, Mu~tafa, K1ymet 'ibrahim, 1 (Arkas1 var) baam1za veyahut [3811] re 
Mahmut, Yusuf Hüseyin, Ay,e Ali, Habibe Hasan, ~~~~~~~••-~~~~~~~ 8 telefon edebilirler. 

Mahmut Mehmet, Mustafa Ay§e t~e, Fabna Salih, Sani- Yoktan var ed1·1en b1·r acun.• 'felefofl 
Hüseyin, Abdullah Tahit- ye Salih, Zehra Ra~id, Zey· 
tin, Mehmet Ömer, Nuri nep Selim, Fatma Zeynel, 
Ya~ar, Ahmet Mümin, Rüs- Muhrice Mustafa, Ay§e Mu-
tern Mustafa, ~evket Ali, rat, Halime Süleyman, Kala-
lsmet Arif, Alber Paraji ra Ruso, Cevriye Mehmed, 
Danyal Yako, Halil Emin, Roza Hay1m, Sazbona Bohor, 
Rqit Süleyman, L6tfü Ab- Zekiye ~aban, Emine Ali, 
met lbrahim lb~ Davi Cevri e Haan, Mahile "?Ab-

Yazan: SIRRI SANLI 

Basvazn1an1n11z1n veniden varattlan An-
-~... „ „ 

karadaki gezgi ve ara~hrn1a notlann1 
topluyan bu eser yak1:1da (Halk1n Sesi)nde 
tef rika edilecektir. 

No· 


