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l ftay Göringin 1 

~ Bildirigi 
KACAKCILAR 

,Os Pardo, Matalon, Abula y 
kiim; Ragüzen, Aziz, 

n Nuri mah
et ettiler h r her 

Dün §ehrimiz ihtisas mah l 
kemesinde ü~ aydan fazla 
bir zamandanberi uzay1p ge 
len afyon ka~ak~1hg1 davas1 
nihayet buldu. 

lhtisas mahk~mcsinde gö
rülen davalarm nekadar az 

deriliyor. 
Nihayet son ve te§ebbüs 

halinde kalan 149,5 kiloluk 
dördüncü parti gene hadern 
dolu kasalar arasmda Han
burg yolu ile Havanaya 
sevkedilmek iizere Dl!rince 

bir zamanda bitirildigi göz vapuruna yü.detiliyor. 

1 
Gümrük muayene memuru 
Aziz ve tenekeci Bohora 

1 atfedilen su~lar sabit görül
' mediginden beraet etmi~ler

dir. 

a ---... • 0·ring gÖrÜ§mesi Viya 
a ·1gi ile kar§1land1 

Viyana 20 (A.A) - Bay Montagblat gazetesi diyor 
Laval ile bay Göring aras1n- ki: 
daki göril§me burada ilgi ile Almanyanm en son ne 
kar§1lanm1§br. istediginin bilinmesi bir y1gm 

güvenlik andla§malarma yol 

~ l a~m1~tir. Laval - Göring gö
rü~mesi Avrupa durumun-
daki gerginligi azaltmak ve 
Fransa ile Almanya arasmda 

önönde tutulacak olursa, bu VERILEN CEZALAR 
davanm bu kadar uzamas1 
ta§1d1g1 büyük ehernmiyeti 

Yukar1da sabit olan su~
larmdan ötürü ilk t e§ebbüsü 
yapanlardan Jojef Pardo ve 
Leon Matalon iki§er sene 
ü~er ay ha pis cezasiyle 
5575 §er lira para cezasma, 
su~lulardan David Abulafya 
1 sene d">kuz ay hapis ce
zasiyle 5075 Iira para ceza
sma ve dört partiyi i~inde 
afyon oldugunu bilerek güm
rük memurlanm atlatmak 
suretiyle sevkeden komis
yoncu Osman Nurinin bir 
sene bir ay 15 gün hapis 
cezasiyle 2787 Jira para ce
zasma ~arpbr1lmalarma ve 
afyonlarm müsaderesine ka
rar verilmi§tir. 

Sokolu l'l ·hn1 ·t pa~a~ a 
1 ait hi.- cv hulundu ! 

~imdiye kadar imkäns1z say1-
Jan yalunhg1 kolayla§brmak 
hususunda faydah olacakhr. 

' Bu görü§meden anla§1hyor ki, 
henüz bütün ümitler kaybol-

J> BAY GÖRING 
-~ aris, 20 (AA) - Maten 

~i .etesinin Var§ova muha-
datt, Bay Göringin Var§ova
~dll a.Yrdmazdan evvel a§a
d~~ak1 bildirigi ne§retmi§ ol-
~lJnu biJdiriyor : 
~dlrn~nya ile Polonya ara
~~ ak1 ilginlerin Mare~aJ 
ill lJ~s.kinin saghgmda ol :!u
~ R1b1 ayni dostluk havas1 
~1

11~e devam edecegi kana
,•le Var§ovadan ayrihyo
tltl Almanya ile P0Jonyay1 
(111~ endiren ortak sorumlar1 
~e/lerek meseleler) iki ül-
~ildt de memnun edecek ~e-

e görü§tüm. 

Mare§al 
J.)etcn \'iyanada 

tt 1Yana 20 (A.A) - Ma-
la) P t b 1 · · e en uraya ge m1~br. - -·„··----ltesmi ilan 
.tarifemiz 
llan Mü~terilerimize 
On kurus verine 

".'\ "' 

1 dört kuru~ ! 
f(bc~a, tapu, siciJ, ahkäm1 
t1t1 

siye ilänlarmm beher sa-
~t d- k k lei.· ort uru~a ne§retme -

Jll • hA h' l • lliil : an sa ip en gazete-
tdeb ~darehanesine m üracaa t 
~itd1.lecekleri gibi kü~ük 
llia. 1~ah hamnda (13) nu
l'(~ada ilän §irketine de mü
~ll ~t edebilirler. Tenzilät-
t"~ lifade ediniz. 
t ()i~······„ •••••• „ ••• : 
l lll{~rlar1m1zai 
t ~Ufl llgunden itibaren Her : i ~\ltlt Paras1z olarak sundu- i 
' h \lz roman formalarm1 • 
' ltt • t ~1 e sahc1larmdan (Hal- : 
t ~: ~ ~esi) ile birlikte iste- : l lar gt unutmay1mz. Forma- ! 
l •at

1
tll121 paras1z vermiyen : 
lciyt lütf en idarehane- : 
t b'Jd· • '-.. ,„._• 1riniz. : 

.~ •• „ •• „„„„ •••• 

tebaruz ettirir. 
Dün bu calibi dikkat ka

~ak~1hk vak'asmm sonuncu
nu anlamak ve verilen karan 
dinlemek i~in §imdiye kadar 
görülmemi§ büyük bir kala
hk kitlesi ihtisas mahkeme
sinin koridorlanm erkenden 
doldurmu§tu. 

Celsenin ba§lang1cmda mah
keme tarafmclan afyonlarm 
fiatm1 ve komisyoncu bay 
Osman N urinin tüccar s1fa
tile kon~imentolara imza edip 
edemiyecegini anlamak i~in 
sorulan iki sualJe müdafaa 
tarafmdan kacak~1hk vak'
asmdan on gün evvel ko
misyoncu bay Osman Nuri 
tarafmdan sevkedilen 600 
kutu üzümün gümrükte te
mamile apld1g1 hakkmda 
serdedilen bir mütaleaya ge
ien cevaplar okundu. 

Bunu müteakip heyeti hä
kimenin isti§are etmesi i~in 
salon tahliye edildi. 

* 
Nihayet uzun zamandan

beri sabirs1zhkla beklenen 
karar1 dinlemek üzere din
leyiciler tekrar salonu dol
duruyordu. 

Zab1t kätibinin okudugu, 
büyük bir dikkat ve sükii

netle dinlenen kararm hulä
sas1 ~udur: 
SABIT OLAN SU<;LAR 
Su~ldardan Leon Matalon 

afyon ka~ak~1hg1 yapabilmek 
imkänlarm1 ara§hrmak i~in 

Marsilyada bulunan karde§i 
nezdine gidiyor ve avdetinde 
Jozef Pardo ile mü§tercken 
mikdan belli olam1yan ilk 
parti afyonu 29/8/934 tari 
binde sevkediyorlar. 

ikinci parti afyon ilk iki 
su~luya David Abulafyanm
da iltihak1 ile incir paketleri 
arasmda 50 kilo olarak 
22/111934 tarihinde ihra~ 
ediliyor. 
Ü~üncü parti 11-1-935 

tarihinde gene ü~ §erik ta
rafmdan badem kasalar1 
arasmda ~00 kilo olarak gön-

Aynca para cezalarm1 te
diye etmedikleri takdirde 
su~lular Türk ceza kanunu
nun maddei mahsusasma 
tevfikan birer bu~uk sene 
daha mevkuf kalacaklard1r. 

BERAET EDENLER 
Mevkuf bulunanlardan ~a

lum biraderler ticarethanesi 
direktörü Antunan Regüzen, 

Kayseri. 20 (A.A) - Sam
suna 110 kilometre mesafede 
Köprülü Mehmed pa~;a adma 
amlaa Vezir Köprü kazasm
da bu ba§bakana ait bir es
ki konak bulunmu§tur. Ko
nagm iki yüz sene evvel ya
pdd1g1 samlmaktad1r. Sivil 
Türk mimarhk devrinin kla-
§ik bezcklerini göstercn bu 
ev üzerinde kültür bakanhg1 
amdlan koruma üycleri mi
mari konaktaki etüdlerini 
bitirerek buraya kclmi§lerdir. 
Mimarlar burada onar1m1 de
vam etmekte olan öntüleri 
gözden ge~irmektedir. 

~(>.,........,_ 

stury da 
Hitlercilerden 100 kisi 

~ 

tcvkif edildi 
Viyana 20 (A.A) - Graz 

bölgesinde Hitlercilen yap
mak istedikleri gösteri§leri 
bo§a ~1karmak i~in Hitlerci 
ele ba§tlardan 100 ki§i ya
kalanml§br. 

• 

'Yüksek san'atkär1n11z Bav i. Galib 
"' 

• • b b 1 1§ ba§mda geymek i~in Umum sanat ve IS~I er a 1na. en saglam yerli malmdan 
~ifte diki§li bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 ~Uru§tur: . 

Arzu edenlere az bir farkla asmarlama yap1hr. Magazam1zm levhasma d1kkat edmaz. 

Ahmet ve As1m büyük elbise f abrikas1 
ESK1 BITPAZARINDA NO. 15-1 7 TELEFON NO. 2042 

~ ~ 

mam1§ ve genel bar1§m sag
lanmas1 ihtimali azalm1§hr. 

Bu görü§menin bay Hitlerin 
gelecek söylevine etkisi ola
cag1 §Üphesizdir. 

Paris 20 (A.A) - Bay 
Laval yamndaki delegelerle 

birlikte bu sabah Parise 
dönmü~tür. 

Kam tayda Bay Rana Tarhan 
izahat verdi 

Ankara 20 (A.A) -B~gün 
Nuri Conkerin ba§kanhgmda 
yap1lan Kamutay toplanb
smda barut ve patlay1c1 
rnaddeler inhisar idarelerinin 
1931 y1h be§ ayhk bilän~osu 
ile 1932 y1h bilän~osu hak
kmda divam muhasebat en
ciimeni mazbatas1 görü§ül
mü§tür. 

Refik ince bu maddelerin 
sab§lar1 üzerinden verilmi~ 
olan primler i~in baz1 sorular 
sormü~, gümrük ve inhisar
lar bakam Räna Tarhan da 
kar§ihk vermi§tir. 

Gümrük ve inhisarlar ba
kanmm izahatmdan sonra 
mazbata reye konularak ka
bul olun~u§tur. 

Bundan sonra Kamutay 
gündeliginde l;>ulnnan mad
delerden, Kamutay ve ekit-

1 lerinde bulunan e§yamn yerli 
yerinde ve tarn olduguna 
dair mazbata okunmu§ ve 
sivereyin Tüverek köyünden 
Halil oglu Abdullahm ölüm 
cezasma ~arphnlmas1 i~in 
olan mazbata kabul ediJmi~
tir. 

Örgüdleri ve ödevleri hak
kmdaki kanun görü§ülme
sinde, kanundaki devlet te§-
kilätma aid tedbirlerin de
gi§tirilmesi i~in Refik ~ev
ket ince tarafmdan verileo 
hir takrir üzerine kanun en-
cümene geri verilmi§ ve <;ar
§amba günü toplanmak üzere 
toplanbya son verilmi§tir. 

Seferihisarda soygunculuk ya
pan .1!'1. •• -.-... keli haydatlar tutuldu 

Ge~en hafta i~inde Seferi
hisarla Cumaovas1 arasmna 
Türkmen dagmda yörük ~a
dularmda bir soygun ve ya
ralama hädisesi olmu§tu. Ge
ce bay Osmamn ~admm ba
san yüzleri maskah ve silähh 
ü~ haydut Osmanm kar1s1 
bayan Güllücü bi~akla bir 
~ok yerlerinden yarahyarak 
~ad1kdan dört yüz lira almi§
lar ve baz1 e§yay1 yam1§lar
d1r. 

Güllü 9 ayhk gebe bulu
nuyordu haydutlar kendisine 
~ok i§kence de ettikleri i~in 
zavalh kadmm vücudu kesi
len bir hayvanm derisine sa
r1lmt§hr. 

Jandarmalar kaydutlari k1-
sa bir zamanda meydana 
pkarmt§ ve yakalami§br. 

Bunlar Seferihisarm E§en 
~iftligi ahalisinden ismail 

1 
ile Keleme ~iftliginden Meh
met oglu Yusuf ve Kasaba
nm Organh köyünden olup 
ayni • ~iftlikte bulunan Deli 
Eyik oglu Eyiptir. Bunlardan 
Eyip henüz yakalanmam1§hr. 
Digerleri tutulmu§ ve su~
lar1m itiraf etmi§lerdir. 

---'!Jlir---

Fransa 
Nihavet alt1n esas1n1 

~ 

Degi~tiriyor n1u? 
Londra, 20 (A.A) - Pa

risten bildiriliyor : 
Altm esasmm tutulacagma 

dair Finans Bakammn söy
lediklerine ragmen Fransaz 
frangmm k1ymetten dü§ürül
mesinden korkulmaktadir. 
Keskin bir tekzib ne~retmek
te geciken hükümet tenkid 
edilmektedir. 
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• lngiliz D1§ 
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~ Öz Dilimizi J ~~~~~~8~~~~~~ Istanbula bir mülakatlar kra
-~~I! li~esi daha geldi 
~ Türklerle Kar§l Kar§ya ~ AYrupa vc Amerikanm iTu gazetcsine yaz1 ya-j 
IJ Yazan: Türk~eye <;eviren: ~ zan gazeteci bayan Türkiyeden bahscdiyor 1 ANRI FÖY RE~AT !SANLI IJ Istanbul (Hususi) - Ge„ ~~ye kadar y:ptiklarn~m .us- ! 

Siyasas1nda 
Degi~iklik Olacaknu~ ! 

Londra (Radyo) - 11 Deyli 
Ekspres„ gazetesinin diplo
matik muharriri Muhafaza
kärlardan 100 saylayla hususi 

1 
02-renelim 1 

HE:RGÖN s KE~IME ! 
n NE~~EDECEGIZ ~ 
U 1 - Abide - Amt i 

E~~~ _ 58 _ ~~~~ ~enlerde fstanbula. gelen tunde sayacag1m... Turk1ye-
7 ~ • „ -- . "' ~ müläkatlar krali~esi lngiliz ga- den sonra Balkan memle-

) ann1adadak1 k1taat a ras1nda J)ank den1len zetecisi matmazel Beti Ros- ketlerine, oradan da orta 
yüksek s1tn1ah bir hastahk hükün1 sürüyordu ten sonra dün de Avrupamn Avrupa yolile müläkat yapa 

12 Agustos, Per§embe - ingiliz kolordusu i!e 53 üncü ve Am~rikamn 140 büyük yapa Amerikaya dönece-
Saat 18 de, Alptepe etekle- ve 54 üncü teritoryal f1rkala- gaz.eltedsmdeM~azGi yladzan gakze- gim.11 
. d b" k 1 t r kk l .. d V tec1 er en is a ys Be er M1"s Gladys bu n1u··nase-rm e 1r av ova 1yan az1 rm1 'r'ana a eye gon ermege h . . l . . A . 
„ ·· ·· „ b 1 1 k d" lß kt b "lk §e rimize ge mic:br. men- betle Romada M Mussol1"n1· surusunun av ama ar1m an- arar ver 1. 1 u 1 aa n 1 k I . .Y

1 
b b · 

d b. „ ··1t·· k t B k d · 10 t d a 1 gazetect 1 e ere er 1°le yapt1gv 1 mu··ta·kattan bahs iran ir guru u op u. un- a emes1 emmuz a ve A "k . l . -
lar bütün sür'at ve §iddetle- nihayeti de 11 agustosta <;a- d meri. an~n :en~ §~r eu;- ederek demi~tir ki: 
rile ate~ eddn 75 lik Türk nakkale} e yeti§ecekti. en ~~s . e~ erson 

1 
a~ . a 11 

- Musolini bana Avru-
sahra toplar1d1r. ihtirakh ve ingilizlerin yeni asker ~1- mAem ~kedbmize A ge dmi§tbi~. pada vaziyetin ~ok ciddi 

• • • V mer1 a a ve vrupa a ir h 
infiläkh mermiler hep lng1hz karmaga haz1rland1klar1 Suv- k h""k· t . l . . oldugunu \le sul i~in ~ah§-

~o u ume reis cri VP. n-
mmtakasma dü§üyordu. la ve Anafartalarla tutmak 1 .• 1 .. 1„k tl bg1m söyledi. Bununla bera-. . . . "k . . ca 1 1 e mu a a er yapan ve 

Sonra Türklerm ate§I b1r- 1sted1 ler1 Koca~1men tepe- 1 t b l l d 1 her, ben hi~bir zaman sava§ 
k 

. . Akb . k 1 . . s an u a gc mez en evve I 
denbire kestldi ve ar asm- s1m ve a~ 1s e esm1 gös- R d M M 1. . .1 d yapm1yacag1m dedi ve tal-. . . oma a . uso 101 1 e e 
dan süngü takm1§ Tür. piya- ter1r. har1ta. „ görü§en Amerikah gazeteci yamn müstemlekelerini mü-

ldesi hücuma kalkb. lngiliz HAMILTONUN YENi PTANI Park otelinde kendisile gö· dafaa etmek kararanda ol-
makineli tüfekleri bu hücu- General Hamilton bu kuv- rÜ§en gazetecilere demi tirki: dugun\J 115 e eUi. 11 
durdurdu. Hücum eden Türk- vetlerle §Öyle bir plän tatbi- "-Türkiye bana romanti~ ~ Acaba Musolini bu söz-
ler -tabii yerelip serilip ya- kine karar vcrdi: bir yer Qibi görünüyor, Fa- lerle Habe§istam m1 kastet-
tanlar eksik olmak üzere- 1 - Yeni gelen kuvvetle- kat henüz memte'lretinizi gö- mek istedi? 
siperlerine döndüler. Prog- rin bir k1smile Ar1bunu ceb- rüp bir fikir edinemedim. "- Hayir biläkis Habe-
ram y1ldmm süratile tatbik hesini takviye ederek 1'ürk- Burada da baz1 müläkatlar §istan meselesinden hi~ bah-
edilmi§tir. lerin sag cenahma ani Su- 'yaparak gzctelerime gönder- setmek istemedi.11 

13 Agustos, Cuma -:- Bir yadagi, Conkbayri ve Ko~n- mek istiyorum. ~imdiye ka- Dün Amerika el~isi M. 
tak1m Türk k1t'a!armm daha ~imen tcpesine §iddetli bir dnr binden fazla müläkat S inneri ziyarel eden mis 
yeniden bizim cephemizden taarruz yapmak '7e bu mev- yaphm ve 140 gazetede Gladys ile mis Hay bir ka~ 
almarak Suvlada ingilizlerin kileri zaptcttikten sonra Ka- ne§rettim. Fakat Türkiyede güne kadar Ankaraya gide-
kar~1sma götürüldükleri ha- batepe, Maydos hatbna iler- yapacagim müläkatlari §im- ceklerdir. 

, bir toplanb yapbklarm1 bil-
dirmektedir. 

Bu toplanh esnas10da d1§ 
i~leri bakam bir~ok saymene 
ingilterenin d1§ siyasasm ta
dili, Fransa ve italya ile dog, 
rudan dogruya temaslar ya-

rak ü~ devletin mü~terek 
kurunma yollarm1 aramag1 
tavsiye eden bir karar ähn
mi§br. 

Niyoz Kronikil gazetesi de 
Muhafazakär saylavlarm :bu 
toplanhsmdan sonra ingiliz 
dl$ äiyasasmda mÜhim degi-
~ikJikler olacagm1 yazmakta
dir. 

Kiral1k ev 
Kar~1yakada Kemalpa~a 

caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama~1rhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir hab hane 
kiraliktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

• 

n Örnenkler: istanbul bir 
U amtlar §ehridir. 
lt istanbul, Atatürk i~in, hey
U kelli bir an1t yaphrmaga 

1 
karar verdi. 

3 - Müstacel - Evgin 
Örnekler: Yurdu baymd1r
mak, evgin i~lerimizin ba-
.!lmda gelir. 
Dün Ankaradan bir evgin 
tel~raf a,ld1m. 

3 - Terbiye etmek -
n Egilmek 
~ Terbiye (education) -
U Egitim 
tt Mürebbi - Egitmen 
U 4 - Mektep - Okul 
n (Okula) 1 
~ 5 - Muallim - Ögret- ~ 
U men i 
n Örnekler : i 
U Cumhuriyet okullarmm gen~ 
n kafah egitmenlere ihtiyacl 
u vard1r. n 
tt Her ögretmen, egitim usul- i 
U lerini bilrnez. 1 
~ Biz ~oktanberi gen~ligi 
n ~~ni zamanlar i~in egitmek 
U 1byoruz. lf 

~~···~~~ ber veriliyor. liyerek Yanmadada bulunan 
Hakikat ~u ki, Türk cep- Türk ordusunun istanbul ile 

hesi umumiyet itibarile daha muvasalasm1 kesmek. 
izmir Muhasebei 
üdürlügünden : 

US 5·ye lzmir muhasebei hususiye 
1 müdürlügünden: olmaga ba§lad1. 2 - Mütebaki kuvvetleri 

Dank denilen bir hastahga Suvla körfezine ihra~ ederek 
yakalanarak yüksek bir s1t- burasm1 üssülhareke yapmak 
ma ile yataga degil yere ve bu kuvvctleri de Anafar-
m1hland1m. Dank Frans1zca- talar üzerine Koca\:imen te-
da dengue, k1taabm1z arasm pesine tevcih etmek. 
da §iddetle hüküm sürüyor 3 - Y eni geien kuvvct-
ve bir~ok efrad ve zabitan lerle bu asi darbeyi indirir-
Yar1madadan geriye gönde- ken Anburnundan ve Sed-
riliyor. Fakat ben hastahga dilbahir mmtakasmda yap1la-
mukavemet etmek istiyorum. cak täli taarruzlar ve Saros 
Amerikahlarm "minde cure11 körfezi §imaline ~yaprlacak 
dedikleri " hastal1k yoktur 11 300 ki§ilik bir ihra~ hareke-
nazariyesini kendi hesab1ma tile fas1l harcketi kolayla§-
ve lehime tatbik etmek ar- hrmak. 
zosnnday1m. 4 - Harekäta ba§lamadan 

Hi~ olmazsa, hafif bir gay evvel Seddilbahir ve Ar1bur-
retle, hastahg1 §ifaya, fena- nu cephelerinde taarruz nü-
hga iyilige t;evirmek kabil- mayi§leri yaparak Türk ku-
dir. Bu tedavi usulünün be- mandanhgm1 aldatmak. 
nim §ahs1mda muvaffakiyet ingilizlerin haz1rlamakta 
verecegini ümid ve temenni oldugu bu taarruz hareketi, 
edelim. daha temmuz ortalarmda 

TÜRK GÖZiLE ANAF ART A bizim taranm1zdan haber 
MUHAREBELERI almm1~b, Bu istihbaratm en 

~imdi Frans1z top~u za
bitini b1rakahm, dank has
tahg1m "ma§allah bir§eyim 
yok„ usulile tedavi ededur
sun. Biz, usulümüz üzere, 
Suvla ihracm1 ve bu ihra~ 
günlerinde vukubulan Sed
dilbahir muharebesi, (7 ve 
8 agustos) Kanhsirt muha
rebesi (7- agustos), Conl<
baym muharebesi ( 7-11 
agustos) Anafartalar ihrac1 
(7-9 agustos) birinci Ana
farta muharebesini ( 10-11 
agurtos) s1rasile ingiliz ve 
Türk membalarmdan tetkik 
edelim. 

Bunun i~in de evvelä vaz
iyeti umumi surettc huläsa 
etmek läz1md1r: 

Haziran ve temmuz i~inde 
bilhassa Seddilbahir mmta
smda vuku bulan kanh mu
harebelerde dü§man, dü§man 
cedhemizi yarmaga muvaffak 
olamaymca General Hamil
ton lngiltereden yeniden im
dad kuvvetleri istemi§ti. Bu
nun ü2 erine lngiliz hükiimeti 
10 uncu, 11 inci ve 13 üncü 
hrkalardan mürekkeb 9 uncu 

mühimmi 22 temmuzda Al
man büyük karargäh1 umu
misinin gönderdigi bir tel
grafb ki bunda Agustos 
iptidalarmda, <;anakkalede 
yeniden bir umumi taarruz 
yap1lacag1 ve bu hareketin 
ya Saros körfezine veya 
Anadolu sahifine vukubula
cak yeni bir ihracla bera
ber yapilmas1 muhtemel ol
dugu bildiriJmekte idi. Diger 
haberlere görede dü§manm 
Limni adasmda 50- 60 bin 
ki§ilik bir kuvvet toplamakta 
oldugu anla§1hyordu. 

f Arkas1 var ] 

F1rsat 
Bir taraf1 yeni aplan 20 

metrelik Kerner tramvay cad
desine bir taraf1 eski Kerner 
caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma naz1r §ehrin 
cn k1ymetli yerinde her biri 
125 §er metre murabba1 iki 
kö§e arsa sabhkbr Almak 
istiyenlerin ayni caddcde 
Halk eczanesi yanmda tahmis 
Bay Etem müracaat etmesi 
ilin olunur. 

Bedeli Verilen 
sab1k1 bedel 
Lira Lira 
150 100 Yemi~ ~ar~1s1 42 numarah ma:za 
150 80 " " 44 u " 

160 100 II U 46 U U 

150 100 " " so " " 
150 100 " " 52 u " 

150 . 100 " " 54 u • ,, 

175 80 2 inci Belediye ~ar§1s1 19 numarah maza 
751 200 u „ " 20 " ,, 
40 25 Palanc1larda 31/33 numarah dükldin 

270 150 Ke~ecilerde 85/87 " " 
idarci Hususiyei viläyete ait yuknr1da yerleri gösterilcn 

binalar 1/6/935 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar ii{: sene 
müddetle kiraya verilmek üzere ilän edilen 12/5/935 tari
hinde arbrmada seneliklerine verilen kira bedeileri muvaf1k 
görülmediginden arhrma 16/5/935 tarihindcn itibaren 10 
müddetle uzablmas1 onanmi§br. Arbrma §artlarrm görmek 
istiyenler her gün Muhasebei Hususiye müdürlügüne vc pey 
sürmck istiyenlerin de ihale günü olan 26/5/935 pazar giinü 
saat 9 dan onbire kadar Encümcni Viläyete artiracaklan 
binalar i~in depozito makbuzlar1 veyahut banka mektuplart 
ile birlikte müracaatlar1. 1456 

Muhasebei hususiye müdür
lügünden: 
Torbalmm Hortana köyü yakmmda muhtelif yerlcrde b~

lunan degi§ik renklerdeki Ohra boya topragmm rnsumu 
ile köyün §ahsiyeti maneviyesine ait olan topragm bedeli 
13-5-935 gününden itibaren isteklilerin ~ogalmasmdan ötürü 
15 gün müddetle a~1k arhrmaya konulmu~tur. . 

Artirmanm son günü 28-5-935 Sah saat on be§tir. lstek-
lilerin §artnameyi görmek i~in Tarbah muhasebei hususiye 
dairesine ba§ vurmaklar1. Arbrmaga girmek isteyenlerin 
2490 say1h arbrma ve eksiltme ve ihale yasasmm 21 nci 
maddesine göre teminat ak~e~i yahrmalan gerektir. 1474 

fi' ;.J:1 •• 11\ 

( Halk1n Sesi ) nin •• mu-
sabakalar1 

Verecegimiz mükäfatlara hak kazanacak okurlarmuz 
müsabakalar1m1za a§ag1daki §artlarla i§tirak edeceklerdir: 

1 - Bir haftaya kadar öz Türk~c yaz1lm1~ vc bir 
sütunun ü~te ikisini gc~miyecek kadar kü~ük bir hikäyc 
yaz1p göndcreceklerdir. (Yazmm \:Ok okunakh olmas1 ve 
imkäm varsa daktilo ile yaz1lmas1 rica olunur.) 

2 - Birka~ güne kadar nc§re ba§hyacag11mz bir ma
cera ve polis hikaye ve davasmm alacag1 netice hakkmda 
bize yar1m sütunluk bir yaz1 gönderilecektir. 

Halk1m1z1 öz Türk~e yaz1 yazmaga ve istifadcli bir 
surette vakit ge~irmegc ah§hracak bu müsabakalar1m1za 
i§tiräk etmek istiyen okurlarlm1z yaz1lar1m (Halkm Sesi 
müsabaka sekrelerligi) adresine göndermelidirler. 

~ CST'E'CT? • = e•+:;prp e• '+WS":;;;&;S im!'.l'PiEJ ,;eng-.~cs+ „ JJ 

r
1 

Bedeli 
ab1k1 
Lira 

1 
40 Hisar camii arkaa 9 No. h dükkan 

415 Birinc belediye ~r§1s1 16 No. h maza 
225 ikinci II >I 21 11 • II 

225 1, 11 II 29 " 11 

250 Birinci „ 0 29 „ „ 
82 Ke~ccilcr caddesi 95 ,, dükkän 
35 Tilkilik Sebil yanmda 3 11 „ 
90 ,, „ üstü 5 „ oda 

650 ,1 6,8 „ kahvehane 
1darei hususiyei viläyete ait yukaruda yerleri gösterilefl 

binalar 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihine kadar ü~ seoe 
müdcletlc kiraya ycrilmek üzere ilän edilen 12-5-935 tari
hinde arbrmada istekli pkmad1gmdan 16-5-935 tarihindefl 
itibaren 10 giin dah onanm1~hr. Arhrma ~artlarm1 görrnelc 
istiyenler her gün Muhasebei hususiye müdürlügüne ve peY 
sürmek isteyenlerin de 26-5-935 Pazar günü saat 9 dan °11 

birc kadar Encümeni viläyete yabrecaklaa1 depozito mak" 
huzlarile birlikte müracaatlan. (1455) .........,., 

izmir muhasebei hususiye . 
r müdürlügünden: 

Bedeli sab1k1 
1 bir senelik 

t Lira 
50 Kemalpa~a Meclrese sokag1 5 No. h hane 

1 50 ~· 1 inci Vakica sokag1 38/32 No. lt hane 
SO „ Hükümet kar~1s1 41 

! 340 „ Degirmendere sokag1 5/5 
1 36 „ Hhkümet kar~1s1 43 

II II j 
No. un degir.Plel> 

dükkän II 

1 118 n „ caddesi 14 11 II 

24 11 Hiläl ~1kmaz1. 18 11 II 

24 11 II II 20 " " 
24 22 II tl II II II 

24 II tl II 24 II 11 

35 Armutlu köyü izmir caddesi 1 „ „ 
40 11 11 11 11 4 II II 

35 II 11 11 II 6 II lt 

35 II II 11 11 10 t1 „ 
35 n II 11 11 12 II U 

35 t1 II 11 II 14 II t1 

50 „ „ Kas1mpa~a caddesi 19 „ „ 
idarci hususiyei viläycte ait Kemalpa§a kazasmda kaiS 

yukanda yerleri ve cinsleri yaz1h akarab hususiye 1-5-93 
tarihinden 31-5-936 tarihine kadar bir sene müddetle ve 511 

dcgirmeni ile dükkänlar 1-6-935 tarihinden 31-5-938 taribi
ne kadar ü~ sene müddele verilmek üzere 6-5-935 tar1bil1" 
den 20 gün müddetle müzayedeye ~1kanlm1~br. Müzayede 
~artlarrm görmek istiyenler her Kemalpa§a muhasebei hu.,511~ 
siye memurluguna ve pey sürmek isteyenler de ihale gull. 
olan 26-5-935 Pazar günü saat on dörtte yine muhaseJ>el 
hususiye dairesinde toplanacak komisyona depozito makb11S" 

larile beraber müracaatlar1 ilin olunur 1475 



21 MAYIS 3 ( Halk1n Sesi ) 

----------------~·---------------~~----------_:_ ______ ~---------------------------------------------------.; 
~++++~~++~~~.+~:~~ " 
~A---"'~--'U~!J ~ama§1r ve 

l{l~hklar~t~~e v2i~~~~~i~izi aranz a .. ~8§ ic;in 
Ya 1 c. " • • )+ Bi.1mc1 derece madalyalar1 

1 1 
MEVSiMDiR 

Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 
Piyasaya ) 7eni ~:1kan ~ ik clbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e ile ~ I baiz Asim sabunlarmi kulla-

ieyinehilmek i~in her halde hükumet konag1 kar§1smda )f. 

1 

mmz. Evler i~in [12] kiloluk 

Mehmed Zeki ve biraderi >.t. torba1ar1 magazam1zdan ara-
1„ . . . „ )+- ym1z. <;ang1r1 ~ar§1s1 numara 

erz1hanes1ne ko~unuz. S1ze bu yuksek >+ 4 sabuncu As1m. KULA 
sanat 1nüessesesini tavsiye ettig·i111iz ~ , Satilik Ev 

i<;in bize de te;;ekkür edeceksin iz >+ 
r~~~~'+''PAC~'+'~~JiC'Ati~§ Karata§ 9 Eylul sokaganda 

54 taj numarah alt üst birer 
oda, birer sofa, bir mutbak, 
bir kömürlük ve i~inde kum
panya suyunu havi bir ev sa- ' 
bhkhr. 

Mensucat 

az1n s1cag1ndan korkmay1n1z 
Ya l<i~in 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
b~•n, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
~ti lde. gezdirebil'!ceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
~ reb1Ieceginiz niirti mini ve zarif bir el v,antilätörü her 

at i~in imdad1mza yeti~ebilecektir. 

Sati§ yeri : izmirde Suluhan 
• c1var1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

F enni Sünnet Mütchass1s1 

Fethi Gacar 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
l(onlonva „ 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok liitif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas1, 
\ Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~egi, Unutma Bet\I 
Senin i~in, Ful 

isimlerile onlan herkes 
takdirle tamr. 

Bu isimlerle bu kokulan 
kimse yapamaz. Yakm isim
lerle taklitlerin~ rd edet. 

Sülcyn1=1n Ferit 
isim ve etikctine 

dikkat cdiniz 

~. Fcrit (Si F 1\) 
Eczanesi Hükiimet s1ras1 

Almak istiyenler Güzel 
izmir otelinde 15 numarada 
Bay Ricaiye müracaat etsinler 
. 1 ~ 6 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§tsmda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. ' 
iki ay i~in alti kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, tale-
beler i~in 25 kuru§tur. 

F BRIKASI 
Aray1n1z Hilesiz Kuma§lar1 n1 

Gerek renk ve desen 
Gerek metanet ve ucuzluk 

Sizi hayrette h1rakacakhr 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

Fabrikan1n Kun1a~lann1 
isteviniz .; 

Satt§ yeri: 
Birinci Kordon, ~ 0 L A K Z A D E 

I .... i1nitet Sirketi 

~Nihayet kurtuldum 

G 
R 
• 1 

p 
Pil\l 

Ucuzluk Sergisinin ~e~tieJ 
VE 

Büyük Tenzilit1 
Tuhafiyeye ait bütüwt ihtiya~lar1mz1, hediyeliklerinizi eti 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar lzmir hükümet caddesinde 

Se1nsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden ahmz 

Saygadeger mii§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
ten ald1g1mt2J ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e~itler getirdik. .Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yorulmadan tubafiyeye ait bütün iht ya~lar1n1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i~inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 1 Sati~larumz her vak1t muhayyerdir 
~«>+~>+~>++c~~=~~~>+~>+~~~~-te>t~ 

1 N § BeynelmilelParispanayinn1 
~ * "•"~~~~~~::.~~~~~~~~„*~„*~~"1~1 $ z1·yaret ed1·n1·z ~~ ~~~~~~~::~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~ ..... 
l ,AYYARE s1·Nr.MASI Telefon "' . • " • ~ 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1935 E KADAR § 

l"I.. .C. 3151 ~*~l l)is ba~ agnJanndan havatun dau111 hir azap ,,: F 1 I „ t 1 k · ·
0 

1· 
01

·r Fran § 
~ "'' • • .J • • b · b :lc az a 1na u111a a n1a tv1 z 1 s1z 

Q„ . • B U G ü N ~ tan ihareth. Fäl<:at gnpin cni u ~ Ceneral konsolos1uguna veya lzmir 
utun lzmir halkmm sab1rs1zhkla beklemi§ olduklar1 ~1 IZttraplardan ktn'tard1 ~ Fransiz l"icaret Odas1na n1üracaat § 

senenin en büyük filimlerind;p biri 2Ia11 m ~~)t.C>f..C>+~>t:+c>++c>+~~~~.f(~~~-tC)t~ 
HA Y AT BIZIMDIR ml oo•~n111iadb&MM~~~Mllli611M1AAMA • 

S;••ina lileminin iki bll,yük y1ld1zmm §ab es er filimi ~ y .Ä LN 1 z. a istan bul Belediyesi 

IJe b.J?AN GRAVFORD ve GARY COOPER ~~== p-" OUE . .„ . j ~ E ff i R T j Y AT R 0 S U 1rhkte "Vals Ruyas1 11 ve "Deniz altmada cehennem "•~ ~ ~ 
„~ ~ 

filimlerinin kahramanlar1 ~ 4J Elh ldaresinde Milli 
ik· FRACHET TONE ve ROBERT YOUNG ~ TRA$ Bl(AULa~I G amra Kütüphane Sinemas1nda 

1 
ba§h bir a§km 1sbraplan i~inde harp cephelerine ~·~ llU.„l.l.AN-INIZ. -. .... 41 BU AK~AM St\AT 20,30 da 

ko§an bir k1zm heyecam aver maceras1 
41 

ft ~ 
A F k D„ ~ 

y r i c a 0 S unya ""); 
Havadisleri ' .,,,---...,, ~ 

/ 1 
(j 

o ~ y a z a n CELÄL MUSAHlPOGLU 

;----------·---------~~~---
~ FIATLAR 

O ~ i Hususi 150, Salon 100, Balkon 75. kuru1tur 

ragmen 

BA LAB AN AGA 
tarihi komedi 4 perde 

= __ Ö_n_c_e-den kapablan yerlerin biletleri saat 17 ye 

• kadar aldmlmabdir. l!Jl•••••11•••„ .............. l!J 

• 



Sahife 4 

Bir~ocuk 
Yand1 
Tama§ahkta Balhkuyu so

kagmda 7 say1h evde oturan 
Kuleli bay Hüseyin evine 
yeni bir hamam yapbrmI§ ve 
önce kC?m§ulanm davet et
mi§tir. 

Davete gelenlerden bayan 
Nazife, b1r bu~uk va§mdaki 
~ocugu Sevimle y1kanmak 
üzere hamama girmi§, ha-

mam fazlaca k1zdmld1g1 i~in 
zava}IJ ~ocuk vücudunun 

muhtelif yerlerinden yanmak 
suretile ölmü~tur. Baynn Na
zife adliyeye verilmi§tir. -·-
Artistler 

U§ak'a 
Gidiyor 

istanbul ~ehir tiyatrosu 
artistleri Cuma günü U§ak'a 

giderek ü~ temsil verecekler 
dir. Temsiller Müfetti§, Ay
naroz kad1s1 ve Unutulan 
adamd1r. 

U§ak Halkevi üvesinden 
bay Yusuf Ziya dün izmire 

gelerek ~ehir tiyatrosu direk 
törlügüyle bir angajman yap 
mt§br. 
• --.....c-·•--+--
Doktorlar1n 

Ziyareti 
E§refpa§a ve Sari Hasta

hklar hastaneleri ha~hekim

leri, operatörleri ve labura
tuvar §efleri dün Bornova 
Ha§arat Enstitüsünü ziyaret 
etmi§lerdir. Bay Nihat lriboz 
taranndan kendilerine bak
teri hastahklar etrafmda 
uzunca izahat veri)mi§tir. 

_....,~-e.•+......-

Bay1nd1rl1k 
Plan1 

Belediye yakmda §ehrin 
genel bir baymd1r plämm 

yaphracakbr. Bu plända lz
mirdeki degerli öntüklerde 
i§aret edilecektir. 

izmir öntükler komisyonu 
bunun i~in Pazar günü kül
tür direktörlügünde bir top-

lanh .vap1lacakbr. Bunda ön
tüklerin ne§ekilde korunacag1 
hakkmda ahnacak tedabirler 
de kararla§tmlacakbr. 

--..... .-1. '!)(;; __ _ 

Afyon 
Rekoltesi .. 

Bu y1l afyon rekoltesinin 
~ok olacag1 umulmaktad1r ve 

Avrupa kartcllerinin Türk 
afyonlanm almaga mechur 
olacaklar1 da muhakkak gö
ülmektedir. 

Uzak §arkta afyonlanm1za 
yeni mahre~ler hulmak i~in 
tetkikat yap1lmaktad1r. 

"felcfon 

No. 

3882 

Silah yar1§1 
Romanyamn cenubi §arki 

devletleri arasmda ve Bal
kanlarda en büyük askeri 
kuvvet olmas1 karan ve bu 
ugurda 44 milyon ingiliz li
ras1 sarf etmege haz1r olmas1 
Avrupanm kü~ük devletleri 
arasmda yegäne silählanma 
i§aretleri degildir. 

A§ag1 yukar1 tehlikeli mm
takada bulunan bütün dev
letler, bilhassa Almanyamn 
etrafmdakiler bu yar1§a ha§
lad1lar. lsvi~re ge~en sene 
umumiyetle ordu ve te~hi
zabnm 1släh1 i~in 6 milyon 
ingiliz liras1 sarfetti. Hudut
larma istihkämlar iläve edil
mekte ve askerlik müddeti 
de uzahlmaktad1r. 

Bel~ika ordusu geni~le
mektedir. 1933 de 43 milyon 
ingiliz liras1 kabul edilmi§ 
olan bir müdafaa program1-
mn da yarisma gelmi§tir. 
<;ekoslovakya askerlik müd-
detini on dört aydan 2 
seneye ~1karm1~hr ve bu 
sene masraf1 kapatabilmek 
i~in büt~e haricinde 1,366,666 
ingiliz liras1 sarfedilmektedir. 
Her memlekette vaziyet ar 
mdir. Romanya, Balkanlarda 
en büyük kuvvet olmak i~in 
Yunanistamn 1840 da aym 
maksada varmak üzre kabul 
ettigi müthi~ meblagm faz
lasm1 sarfetmege mecburdur. 

Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristan atla~malarla bag
hdirlar. Lakin bu memJeket· 
ler i~inde ve dt§mda bu gay
ritabiiligi düzeltmek i~in ha
reket)er vard1r. Mahaza bu 
davay1 durdurmak i~in mad-

di veya manevi bir sebeb bul
mak gü~tür. Birbirlerinden 
a§ikär surette korkan büyük 
devletler müthi~ surette si
lähland1k~a, kü~ük devlet
lerden ba§ka bir ~ey bekle
mek gayritabii olur. Siläh 
yari~mda da yava~ yava§ 
ilerliyen rakipler olahilir. Lä
kin yar1~ oldugu müddet~e 
ona i§tirak ettiklerinden do
lay1 kabahatth addolunamaz
lar. 

Mancehster Guardian 

Bah~e~iler 
Okusun 

pfütün suvu ilftc1 nas1l 
yap1hr? 

Bah~elerde böcü börtülerin 
zerzavatlara bu günlerde ~ok 
sald1rd1klarm1 görüyoruz. Tü
tün suyu yapmak istiyen 
bah~e~ilere dairemiz tütün 
tozu veriyor. 

Tütün suyu iläc1m yapmak 
i~in önce 5-6 kilo kadar tü
tün tozunu bir kaba koyup 
üzerine 10-15 kilo kadar su 
dökmeli, en a§ag1 24 saat 
oldugu gibi b1rakmah. Ay
r1ca ba§ka bir kabda 2-3 
kilo kadar adi ~ar§t sabunu
nu on kilo suda güzelce 
eritmeli. 

Tütün suyunu 24 saat ge-
~ince güzelce s1kmah, posa
larmdan ay1rmah. Gok koyu 
renkteki bu tütün suyuou 
eritilmi§ sabunlu su ile ka
ri§brmah. V e 100 kilo olun
caya kadar temiz su ekle
meli. Bu suretle hazulanan 

. ilä~ zerzevatlarm böcü bör
tülerini öldürür. Tütün tozu 
istiyenler Dairemize ba§vur
sunlar. 

Ziraat Direktörü 
Z. BAYSAL 

( Halk10 Sesi ) 

• Italya hükiimeti Hahe§istan taraf1ndan gösteri 
Jen Frans1z, Amerikan hukuk~ular1n1 redetti 

Adis Ababa, 20 (A.A) - Habe§istan silählarmm modern oldugu hakkmda halyan gaze
teleri tarafmdan yaz1lan yaz1lar tekzib edilmektedir. 

Habe§istanln hava kuvveti ehemmiyetsiz ve siiel bak1mmdan haz1rhks1zd1r. Bundan ba~ka 
Habe§istamn bogucu gazlar1 olmad1g1 gibi bunlar1 yapacak teknik ara~lar1 (vas1talar1) da 

yoklur. 
Roma, 20 (A.A) - italyan - Haber uzla~ma komisyonuna Habe§istan tarafm gösterilen 

Frans1z ve Amerikan hukuk~ularim italya redetmi§tir. 1928 andla~masmda komisyon bir 
neticeye varmazsa nötr yarg1~lara ba~vuracag1 yaz1ld1gma göre komisyonun üyeleri ilgili 
memleketler §Ubesinden olmak läz1m gelir. 

"::1 P;11 
hnod h1„dl 

Almanyada Katoliklerle Hit
lerciler aras1nda gürültüler 

Berlin 20 (A.A) - Havas muhabirinden: 
Katoliklerin para toplamalar1 yüzünden Münihte ~1kan 

kari~1khklar devam etmektedir. Naziler katoliklerden para 
verdikleri gögüslerindeki alametlerden belli olan baz1 kim
selere sald1rmaktad1r. Polis bir~ok ki~ileri tevkif etmi~tir. 
Kardinal F aulhaber kilise kürsüsünde Münih hädiselerine 
kar 1 bir protesto yaz1s1 okumu~tur. Katolikler kiliseden 
~1karken gösteri~ yapmak suretiyle a~1ktan a~ga par{l yar
d1mmda bulunmu§lard1r. 

italyan Liretinin istikrar bul-
mas1 i~in . 'tedbirler 

Roma 20 (A.A) - Finans bakam saylavlar kurultaymda 
hükümetin ltalyan Liretinin piyasasma istikrar verrnek i~in 
tedbir1er alacag1n1 söylemi~tir. 

Söylendigine göre ilk Känun ile ~ubat arasmda 2 milyon 
lirahk altm ~1kanlm1§br. 

~ M ~ ~ 

11 ya§1nda 
haylaz arkada

§IDI ~ t vurdu 
1'1e.ger ht1discdc bir de 
k1z nartnagt varn11~ 

Istanbul (Hususi) -Gülha-
ne parkmda bir yaralama 
hädisesi olmu§tur. Bu i§in 

garibi bu hädisenin iki kah
ramanmm da on birer ya§m-

da iki kü~ük olmalar1 ve 
söylendigine göre bir k1z 
meselesinin i§e kari~mas1d1r. 

Beyazicide hac1 Hüseyin 
mahallesinde oturan Hüseyin 

Avni oglu 11 ya§mda iffet 
ve Ahmet· oglu gene 11 ya-

§mda Kemal dün havanm 
güzel oldugunu görünce bu 
güzel günü Gülgane parkm-

da ge~irmege karar vemi~ler 
ve yola pkm1~lar. Parka ge-

lince ~öyle bir tur yapan bu 
iki kü~ük kafadar biraz 

sonra aralarmda evvelä ag1z 
dala§mas1 §Cklinde bir kavga 
~1kmakta gecikmemi§dir. Bu 

ag1z dala§mas1 biraz saonra 
yumruga ve yumruk ta bi~a
ga dayanmt§ ve lffet anla-

~1lan daima üstünde ta§1d1g1 
~ak1y1 ~ektigi gibi Kemali 
elinden yaralam1~hr. Eeminö
nü merkezi §imdi bu i§in 
tahkikatile me~guldür. ---oo---

Gümrük 
I~csn1inden nu1af 

olan e~ya 
Gümrük resminden muaf 

olarak memlekete girmi§ 
olan ibtidai maddelerden ge- ' 
rek hi~ kullamlmadan ve 
gerek §ekil ve mahiyeti de
gi§tirilmek suretiyie tekrar 
memleket dt§ma pkar1lmak 
üzere ba§kalarma devredilen 
ef yanm gümrük resmine tabi 

~ 

Aile biletleri 
---oo----

ista n hul-A n ka ra ara-
s1nda ucuzca gidin 

o·clinccck 
~ 

Ankara - Devlet demir 
yollarm1h hazirlamakta bulun-

dugu aile biletlerinin 1 Ha

ziranda sab~ma ba§lanacak

br. Aile biletlerinde takip 

edilen esas ~udur: 
Aite ka~ nüfus olursa ol

sun aile reisinin bileti tam 

olarak hesab edilmektc di

gerlerinden yüzde 25 noksan 

ücret almmaktad1r. Be~ ya~1· 

na k:tdar ~ocuklardan bilet 

aranm1yacak, ancak ücrete 

tabi t;ocuklarm tam biletle

rinden yüzde 25 tenzi!ät ya
p1lacaktar. 

Dört ki~ilik bir aile Istan
bul ile Ankaraya gidip gel-

mek i~in hirinci mevkide 101 
ikincide 73, ü~iincüde 46 lira. 

Be~ l<i~ilik bir alilc biriaci 
mevkide 103, ikincide 74, 
ücüncüde 47 lira vcrecektir. 

Sekiz nüfuslu bir aile bi

rincide 134, ikincide 97, 
ü~üncüde 61 lira varecektir. 

Talebe i~in avdet kaydi 
olmaks1szm yüzde elli tenzi-

lät yap1ld1g1 gibi muallimler 
i~in de dört aya mahsus ol-

mak üzere aym tcnzi!ät ya
p1lacakhr. 

-------··~----
Strazburg 
~arbay1 
Strazburg 20 (A.A)- Alh 

y1ldanberi ilk defa olarak 

Strazburg §arbay1 Jandark 
~enliklerinde haz1r bulun
mu§tur. 

olm1yacag1 hakkmda Kamu

tayca onanan tefsir karan 
ilbaybga gelmi§tir. 

Yunanistan 
4..3 harb tayyaresi 

sioa ri~ cdecek 
Atina (Hususi) - Hüku

met mücehhez olarak 45 
harb tayyaresi sipari§ etmege 
karar vermi§tir. 

Hükumetin bu karari mev
cud tayyarelerin eskimi§ 
olmasmdan ileri gelmektcdir. 

Askerlige 
HAZIRLIK DERSLERI 

Sücl dcrs]crindcn :eyi 1 

nun1ara alan1azsa :s1n1f ' 
o·e~·iln1ivc„ ck 
'~ „ 

Ankara, - Askerlige ha-
z1rhk dersleri, askeri ehliyet
nameler vc ihtiyat sühay ha
z1rhk k1talari hakkmdaki ta
limatname Bakanlar Heye
tince onanm1~hr. Talimatna
meye göre, ordu ve yilksek 
tabsil ~agmda bulunan gen~
ler askeri ehliyetname alma· 
ga mecbur olacaklardtr. Bu
nun i~in de kendi mekteple
rinin programlarma konular 
süel derslere, talimlere ve 
senelik kamplara ~1kacak
lard1r. 

S1mf terfii ve mektepten 
mezun olmak i~in süel ders
lerden de iyi numara almak 
§arthr. Askerlik dersi ve 
tatbikab mektep ve s1mf
larda ~öyle gösterilecektir: 

1 -Resmi ve hususi orta 
mekteplerle liselerin ve mu
allim mekteplerinin birinci 
senelerinde ve muadili ikinci 
derecede ordu ihtisas mek
teplerinin ilk sm1flar1nda 
haftada iki~er saat. 

2 -Resmi ve hususi lise· 
ler muadili birinci derecede 
orta ihtisas mekteplerinin 
her sm1fmda haftada iki§er 
saat. 

3 - Muallim mekteplerile 
musiki muallim mekteLinin 
mesleki k1s1mlarmda her 
s1mfta haftada iki~er saat. 

4 - Tüccar, kaptan, ~arkp 
mektebinin birinci ve ikinci 
sm1flarmda haftada iki§er 
saat. 

5 - Ünivcrsite ve muadili 
yüksek derecekdeki diger 
ihtisas mekteplerinin ilk ü~ 
senesinde ve Gazi Terhiye 
enstitüsü sm1flarmda senede 
alh~ar saatten ilk tahsil der 
sinde 180 saat. 

Msmleketimizde ecnebi mek 
teplerine devam eden Türk 
tebeas1 talebeler kendi mek
teplerine muadil derecedeki 
Türk mekteplerinde askerlik 
dersi görecekleri gibi asker
lik kamplarma da i§tirak ede 
ceklerdir. 

Bunlarm da sm1f terfii ve 
mektepten mezun olmalarm
da askerlik derslerinden iyi 
numara almalar1 ,artbr. 
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Yedek c~ya 

Bay Nazif evlenecekti. Ni
§anhsile beraber e~ya alm1y• 
~1kblar. Bir mobileci düki
mna girdiler. 

Bay Nazif, uzun derio 
ara§hrd1ktan sonra bir mo
bilye tak1m1 begendi. 

F akat bu tak1mdan ~jft 
isterim dedi, aynini ban• 
yaptmmz. 

Bay Nazif hangi dükkän• 
.8irse her,eyi ~ift ve e~ ola· 
rak sabn ahyordu. Meseli 
iki yatak oda tak1m1, iki sa· 
Ion takim1, iki yemek masas• 
iki büfe iläh„. 

Ni§anhsi nihayet sordu: 
- Kuzum ni~in her~edell 

~ifter ~ifter ahyorsunuz ? 
- Birer tak1m1m sana be 

diye edecegim, öbür tak1n:r 
lar1 da bir daha evlenirselll 
diye ihtiyaten sakbyorum 1 

Büyi.ik n1ucit 
"' 

Sabahtan ak~ama kadar 
vaktini yatmakla ge~iren bir 
tembele sordular : 

- Kuzum, senelerdenberi 
böyle yatarak ne dü~ünilP 
duruyorsun ? 

T cmbel güldü : 
- Bir makine icadetmegi 

dü§ünüyorum. 
- Ne makinesi ? 
- Arka üstü yatarken. 

hi~ yerinden k1m1Idamadall 
su i~ebilmek i~in bir makinel 

Sevahtin scbcbi .,. 
Bir ohur anlabyormu1: 
- Ge~en y1l Avrupa 1e• 

yahatine ~1kbm, her memle'" 
kette birer gün kald1m, dön
düm. 

Meclitekilerden biri sordu: 
- Bir günde bir memle

ket görülür, gezili mi? 
Obur karnm1 s1vayarak 

cevap verdi: 
- Görulmez, gezihnei 

amma, bir günda o memle
ketin milli yemegi bol bol 
yenirt 

Ken1an tahsili 
- K1z1m1 Viyana konser 

vatuvarma gönderdim, orad• 
kemamm ilerletecek. 

- Parasm1 nas1l verec~k
sin? 

. ···-- Ben vermiyeceg1m. 1u 

halle verecek. 
- Allah Allah!„ 
- Evet. Bizim k1z sabah-

lara kadar öyle kötü ~h" 
§tyor ki mahalleli uyku uy~" 
mak i~in masrafm1 ~ekrnege 
razi oldular. 

' Gediz köprüsii 
j Büyük Gediz köprüsü t~" 

sa yapt§l yakmda bitecekt•t· 
Köprünün genel a~1lma te0" 

ligi 15 haziranda yap1Jacak" 
br. Bunun i~in baz1 büyiik" 
lerimiz de ilbayhk taraf1nci•

11 

a~1lma §enligine ~agr1la~ 

Zayi Nüfus. 
Nüfus tezkeremi zayi ettJ~' 

Y enisini alacag1mdan eskis
1
" 

nm hükmü yoktur. bi 
izmir San'atlar mekte}J 
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