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... BULGARISTA·N KARISTI 
· ~eh!'.e,_,_! __ U_z 1 Dördüncü tecim ve endüstri :j 

Ankarada n1ühi1n i~ler odalar1 kuruf tay1 a~1ld1 
Bulgaristanda yeniden bir 
kabine buhran1 bekleniyor 

g<>rdü Ankara 21 (A.A) - Dör- : karar vermi~tir. 1 
düncü tecim ve endüstri oda Kurultay cncümenlere ge-

Atina, (Hususi) - Sofya- Bulgar siyasasmda karar-
dan bildiriliyori: s1zhk' devam ediyor. Sab1k 

lara genel kurultay1 bugün , 
saat 15 te ekonomi bakanh
hgmda CeJal Bayarm bir 
söylevile a~1lm1§br. 

Bakanhklar viläyetlere ve 
ulusal bakanlar bakanlar mu
rahhas ve mümessillerinin 
i~tirak etmektc olduklan ku 
aultaym bu a~t!i§ törcmindc 
Tüze bakam Sara~oglu ~ükrü 
ile Trim bakaa1 Muhlis Erk
men, gazdt!ciler ve bir~ok 

kimseler bulunmu~tur. 
Celäl Bayarm söylevinden 

sonra kurultay ba§kanhga 
ve sekreterleri se~imi ile 
komisyonlari aymma yad1lm1~ 

Änkarada bulunan ~ar ve ve asba~kanhga Kamutayda 
~anayir i§leri i~in aläkah Tekirdag saylav1 ~akir Kese- 1 

L akanhklar nez:Hnde te~eb- bir serilmictir. Kurultay ko-
0611 "' -i: lecek raporlarr gözden ge-
b er yapan §arban doktor misyonlari da.:öyle ayr1lm1chr: Qeh -i: -s ~irmek i~in ikinci genel top-
b cet Uz dün telefonla §ar 1 - Ticaret odalan ka- ' lanbsim önümüzdeki cumar-

a„Y)a görücmüc ve daha ür nun ve nizamname encümeni. i1i „ -i: )' 
1 

tesi günü yapacakhr. 
, 11 kadar Ankarada kalaca 2 - Ticaret borsalan en- 1 

'1111 eildirmi§tir. cümeni. y unanistan-„ 8ir~ok i§lerin bakanhklar 3 - Umumi magazelar 
ti ttdinde iyi bir §ekilde ne encümeni. daki kral 
ceJendirildigi haber almma§ 4 - Rasyonalizasyon ve 

~.r. PanayaJ i§leri i~in mühim standardizasyon encümeni. i Taraftarlar1 
•r~ok kolaylaklar elde edil- 5 - Deniz mahsulleri en- j 

llii1 b l · cümeni. 
a ve §ar ay agin I§ banka- 6 - Dilekler encümeni. 1 
•nana olan istikraz parasa- K 1 b 

11 uru tay u a~ah§ toplan- 1 
i 

1~ uzun vadelerle ödemesi bsma son vermeden, Atatür-
b~111 Yapilan te§ebbüsler iyi ke, Kamutay Ba§kanma, Ba§· 
blr safbaya girmi§tir. ~arbay bakan fsmet inönüne Kurul- 1 
„ lJ lllühim i§i sonu~land1rmak taym i~ten sevgi ve sayga- I 
ll):ered· 1r. sile baglahgman bildirilmesine 
~~~~ ~~~~ .II~~~~~~~ 

lngiltere krab deniz yari§la 
r1na haz1rlan1yor 

intihab1 kazanarak 
l(rah getireceklern1i~ 

Bulgaristanda vaziyet ~ok Bulgar ba§vekillerinden <;an-
kara§tr. Kabine aleyhindeki kof taraftarlar1 hükümete 
bo§nutsuzluk geni§letilmi~tir. 
Kabinenin mevkiini muhafa
za edemiyerek istifa edccegi 
muhakkak sayahyor. . 

Selanik, (Hususi) - Sof
yadan geien bir habere göre 
Alman Aava bakam Gene
rnl Goering yakmda Sofyay1 
ziyaret edecektir. Bu ziyare-
te siyasöl ~evrelerde ~ok ö
nem veriliyor, Yabanc1 gaze
telerin tabminlerine baka11rsa 
Almanya Yugoslavya ve Ro
manyay1 da kendine ~ekmek 
mek i~in büyük gayret sar
fetmektedir. Georingin Sof
ya ziyareti ise Bulgaristam 
da Macaristan gibi tamamen 
kendi kuyruguna baglamak 
arzusundadir. 

Istanbul, (Hususi) - Ati
nadan bildiriliyor : 

kar§r a~aktan bir mücadeleye 
giri~mi~lerdir. Bunlar1n arzu
su parlamento sistemine av
det edilmesidir. 

P:;r1 1111 Qj fl"'lll IJl"lll II'~ f!P~Q ll'"'ll 
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BOÖAZLAR MESELESi 
--------------~oooo~---------------

T eklifimizi büyük devletler 
neden kabul etmiyorlar 

Londrada münte~ir Deyli 0 

Herald 14 May1s tarahli say1- 1 
samn ba§mda ~u haberi ver
mektedir. 

"Tükr bükümeti Avrupa 
devletleri büyük el~ilerine 
barI§ andla§masmm süel hü
kümlerinin tadili takdirinde 
Türkiyenin de 1923 tarihli 
Bogazlar andla§masmm tadi
lini istiyecegini resmen bil
dirmi§tir. 

Türkiye hükümeti egeme
menelik (hakimiyet) haklarma 
haiz bir devlet olarak Bogaz
larm tahkimini ve ecnebi 
harb gimileri Bogazlardan 

men'ini istiye-

1 Matbuat 
Kongresi 
J\lurahhaslar Bugün 

Harcket Ettiler 
Ankarada 25 May1sta top 

lanacak olan birinci matbuat 
kongresine viläyetimiz nam1-
na i~tiräk edecek murahhas• 
lardan Y eni As1r gazetesi 
ba§m~harriri Hakk1 Ocakoglu 
ve idare müdürü Abdi So
kullu ve gazetemiz sahil:>i 
S1rr1 Sanh Afyon yolile An
karaya gitmi§lerdir. ---1m...---
Memur 
Maa§lar1 

Ankara, (Hususi) - Ka
mutayda büt~enin görÜ§Ül· 
mesine bugün ha§lamyor. Ka• 
mutay ~ah§malarma s1k1 so• 
rette devam edeeek ay SO'! 

nundan önce bitircektir. Bu 
suretle memurlar da maa,Ia
rm1 vaktinde alabilecekler• 
dir. 

iplik f abrikas1 
istanbul, (Hususi) - Sü-

merbank yakmda yeni bir 
iplik fabrikasa daba kuraeilk• 
br. Bu fabrika i~in iki mil• 

yon 700 bin lira1harcanacakt1r. 
Ecnebi gruplarla görll§meler 
meler oluyor. En luygun tart 
gösteren grul>un teklifi ka
bul edilecektir. 

umuma 
tarilli 
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f ki ki§i arasmda : be indirecegini kestirmi~, bunu läz1n1ge
lenlere bildirn1i~ti! 

- Baban öldüha?„. Vah, 
vah, vah„. Demek annen dul 

Bu suretle o tarihte Geli- lerdi. Agustosta, Edine ve kald1 ••• 

, Osmanbcadan OTUZ Ki~i ZEHiRLENDi ! ·· 
1 TÜRK<;EYE KAR$1LIK- 1 00--------

LAR KILAvuzu 
1istanbulda Üsküdarda bir ms 

H halle halk1 sötten zehirlendi 
Himaye 

mak 
etmek - Koru-

Himayeci - Koruyucu 
Himayecilik - Koruyucu

luk 
Mahmi - Korunuk 
Himaye altinda olan yer

Koruncak. 

lstanbul (Hususi) - Üskü- : br. Hastane doktorlanndaJ 
darda feci bir hädise olmu,; Müf1t hastalar1n midesini yr 
otuadan fazla insan i~tikleri kam1,br. Bunun iizerini hat• 
sütten zehirlenmi,tir. Jar biraz kendilerine gebnir 

Üsküdarda Körbakkal cad- ler vo doktor Müfidin bll 
desinde 12 say1h evde Ziya tedavisi sayesinde hayetlatl 
isminde bir süt~ü otunnakta kurtulmu,tur. 

bolu yar1madas10da Hamil- civarmda <;anakkalede yo- - Hayir, annem de öldü„. , 
- Ya„. Öyleyle baban 

Vaki (Vikaye'den) - Ko
rur, koruyucu 

ve civar halkma ucuz fiatle Zchirlenenler ,unlard1r: 
1 

süt, yogurt satmaktad1r. 8 ya,mda Kemal, 10 ya· tonun elinde 30,000 ni Fran- rulmu1 ve y1pranm11 olan 
s1z olmak üzere 157 bin kiti ban f1rkalar hem dinleniyor 
bulunuyordu Buna mukabil dem de yeniden te1ekkül 
b. · r k.k I t k ediyordu. Enver pa1amn elin-1Z1m "ana a e mm a as10-

bekär kaJd1 ! 
istiraph bo~luk 

lki muharrir konu§uyor: 
d k"llk tl · · 16 f k de yalmz 1 inci ordu dvrd1. a 1,1 uvve ertmtz ir a B d d 7 f k d „ 
1 „ 1 , k . d'l . . u or u a tr a an mu- ? 

o up §OY e 1ta s1m e i mt§b: kk d' E t 'ht mu re ep 1. sasen o an e 

Son romamm1 okudun 

Cenup grupunda: 5 firka Osmanb ordusunun bütün Okudum„. 
(1 inci, 10 uncu, 13 üncü 14 mevcudu 45 firka olup bun- - Nas1l? 
üncü fukalar ve ihtiyatta Iann 16 si c;anakkalede, 7 si - Güzel... Yabn1z bir cüm 
8 inci f1rka) Istanbul . ve civarmda, 22 si- lesini anlamad1m„. 

Himmel (Bak: Cehd, gay
ret, lütf) 

Hin -Vakit 
Hiram ·- Salm1~ 
Hiraman - Sahmb 
Hiram etmek - Salm-

mak 
· Hire - Bulamkhk, donuk-

1 luk 

Süt~ü Ziya dün de mü§te- tmda Kenan, ~.5 ya,and• 
rilerine süt satm1§, fakat süt Kämil, 27 ya,inda ~aban, 41 
alanlar yarim saat ge~ince ya§inda ismail, 2 ya,ind• 

· mide bualantisi)e beraber d 
ye§il sular ~1karmaga, zehir- Hiristo, 51 ya§mda MeluJJt 
lenme alämetleri göstermege lbrahim, 53 ya§mda Alek0

• 

ha§lam1§lard1r. 5 ya§mda Bekir, 5 ya§ind• 
Zehirlenme vakals1 ilk de- Hamdi, 82 yatinda Ali, 27 

fa Baglarba§inda bir evde ya,mda Seher, 30 ya,aod• 
Simal grupunda: · 3 firka de Osmanh imparatorlugu- - Nedir bakayim? 

(19 uncu, 16 mci f1rkalar ve nun Asya harb sahalanna - Silheylä ile Cemilin ay- 1 

ihtiyatta 5 inci f1rka) dagtlmi§b. Binaenaley <;a- r1hklanm anlabrken ( isbraph 

Hirelenmek - Bulanmak 
Hired - Ak1l 
Hiredmend - Ak1lh 
Hirre - Kedi 

kendini göstermi§tir. Burada Adile, 60 ya§mda Nimet, 14 
oturan bir aile ~ocuguna Zi- ya§mda Emine, 14 ya11nd• 
yadan ald1g1 sütü i~irmi§, Hüsniye, 27 ya,1nda Mile1JJi1 

Saros grupunda: 3 firka nakkaleye yard1m i~in ~:nver bir bo§luk b1rakan zäf daki-
(6 nci, 12 nci ve 7 nici fir- Pa~amn elinde 140,000 kiti· kalarmda ) diyorsun„. l1te 
kalarla süvari livas1} lik iki ordu degil, azami on bunu anlamad1m.„ 

Asya grupunda: 3 firka biner mevcutlu 7 f1rka, yani - Neden ? 
(2 nci ve 3 üncü firkalar en ~o~ 70,000 ki§i. vard1. - Can1m, bo§ bir fCY na-

Neteklm La 111e k t b s1l isbrapb olabilir? 
h'ld 11 · · 'ht' tt ) r„ r, 1 a mm 

'sa 1 e, mci 1 iya a b k b' · d b' · · - Neden olmasm azizim? Gelubolu yanmadasm10 a§ a ir yenn e 1rmc1 or-
dunun 4 flrkas B la Meselä senin hir bacm amr-

Ad J d · · h'I' d 2 f 1 o ytr ve T Y &" a ar emz1 sa i m e: 1r- . . I . w. • ? 
ka (4 üncü ve 9 uncu firka- cE1g~ear10E1 d1~ga dett1gi2n.1 >:az1yodr. maz m1 .• 

. r 1rne e mc1 or u 
lar bu iki fuka 'imal v~ mevcud olsayd1 Bolayar ve 
cenub gruplar1 arasmdaki civar1n1 birinci ordunun fir-
15 kilometre mesafeye taras- kalar1 i1gal etmezdi. 
sud ediyorlard1.) . . Lar~er kitab1010 bir ha§i-

Anaf~rtalar~a: Bm~a§l V1l- yesinde de Agustosta <;anak-
mer mufrezes1 (du,manm kaledeki Müttefiki kuvvetleri 
yeni ihra~ yapacag1 bu sa- ba§kumand1mn emrinde 
hada yalmz 3 tabur, 1 süvari 217 ,000 f ngiliz ve 40,000 
bölügü, 4 batarya) Frans1z olmak ~zere 25,700 

Bu suretle c;anakkale mm· ki1i oldugu ve bu mevcuddan 
takasmda Bolayirm §ima- yaln1z 150,000 ki§inin muha-
linden Be§ikeye kadar uza- rib olarak Gelibolu yar1ma-
nan 150 kilometroluk bir dasmda oldugunu yaz1yor. 

Bu muhtelif rakamlar mer-sahil hatbnda bir k1sm1 ev
velki muharebelerde yorul
mu§, y1pranm1§ 16 firka, yani 
azami 100,000 ki1i vard1. 
Ve bu kuvvetin ü~ fukas1 
Bogazla ayrt yani Anadolu 
tarafmda idi. V aziyet, a1agt. 
yukar1 25 nisandaki ilk ihra~ 
günlerinin ayni idi. Arada §U 
farkla ki §imdi Seddilbahir 
ve Ar1burnunda dü§man 
vard1. Oü§man ba§kuman
danhga ise elindeki 55-60 
bin ki§ilik yeni kuvveti, is
tedigi bir noktaya bir veya 
nihayet iki günde ~1karabi
lirdi. Binaenaleyh Türk or
dusu gene baskma ugnya
cak bir vaziyette idi. 

General Limau en ziyade 
Bolayir bezahmdan ve Saros 
körfezineden korkuyor, dü§
manm buralara ihra~ yapa
cagm1 bekliyordu. Halbuki 
19 uncu f1rka kumandan1 
kaymakam Mustaf a Kemal 
Bey (At k) dü~man1n bu 
defa Anafartalardan bir dar 
be indirecegini liestirmif, bu 

hum kamakam Nihad1 da 
§a§1rm1§ ve bir ~itabmda 
Anafarta muharebelerinden 
bahsederken dü§mamn, Ge
libolu yanmadasmdaki 30,000 
i Frans1z ve mütebakisi ingi
liz olan 157,000 ki§ilik ordu
sunu taz e be§ f1rk ile takvi
ye ettigini yazm1§ ve ayni 
kitabda 21 Agnstosta 1ngiliz-
lerin 177 ,000 ki§ilik 13 f1r
kadan ve F arans1zle rdan da 
40.000 2 firkadan cemanye
kün 217 ,000 ki§iden mürek
kep olduklar101, bizim kuv
vetimiz ise azami 85-90 bin-
den ibaret bulundugunu kay
detmi§tir. 

[ Arkas1 var ] 

Kiral1k ev 
Kar~1yakada Kemalpa§a 

caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§irhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir bab hane 
kirabktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

Bor~ 
Kü~ük Afif bedesine sordu: 

Agabnba sen ne vakit bü-
yük baba oldun? 

- Sen dogdugun zaman 
yevruml 

- Peki ben dogmasayd1m 
sen gene büyü baba olabilir 
miydin? 

- Hay1r olamazd1m.„ 
- Demek ki, büyük baba 

olmam bana bor~lusun? 
- Evet ~ocugum! Sana 

bor~luyuml 
Afif ka§lar101 ~atb, ciddi 

bir tav1r ald1: 
- Öde bakahm borcunu 

§imdi. ' 

Bekliyorn1u~ ! 
Büyük bir konagm bütün 

pencerelerinden 1§1klar, ~al
g1 sesleri, ~mgarakh kahka
halar ta§1yordu. Kü~ük bir 
~ocuk, duvar dibine ~ömel
mi§, eli §akagmda, boynu 
bükük, uyuklar gibi duru
yordu. 

Devriy3 gezen polis, duvar 
kenar1ndaki bu kü~ük karal
by1 gördü, yakla,b : 

- <;ocugum, ne bekliyor
sun burada? 

<;ocuk, ba§ml kaldird1, 
yorgun yorgun bakb : 

- Ak§am babama sor
mu§tum, burada ne yorp1yor
lar ? Diye . . . Babam : · 

- Ne olacak? Paralar1 
hol, peocereden avu~ avu~ 
sokaga atayorlar 1 Dedi. 

- Sonra? 
- Hi~ . . . Ben de bekli-

yorum 1 

nu li%1111 elenlere öildirnii§, Ji" --------------------• „~ 
fa at dinletememi,ti. ( Halkin Sesi· ) 01•0 

•• 
lKi TARAFIN KUV.YET- mu-

üERI E KADARDI? sabakalan 

bul unan 1 inci ve ikinci ve 
2 nci ordularm 140,000 ICiii 
si 5 incl orduya yarchma ha
z1idi; diy,or. Burada Lar§e
rin aldand1g101 zannediyoruz. 
<;ünkü ikinci orduyu te1kil 
ed~n 5 inci ve 14 üncü ko
lor'd'ular (6 nc1, 7 nci, 11 inci 
ve 12 inci f1rkalar) Tammu
zun ilk yar1s10aa Gelibuluya 
gemi§ler ve T emmuzdaki 

mulnreo:lere ittirak etmi1-

Verecegimiz mükäfatlara hak kazanacak okurlar1m1z 
müsabakalanm1za a§ag1daki §artlarla i§tiräk edeceklerdir: 

1 - Bir haftaya kadar öz Türk~e yaz1lm11 ve bir 
sütunun ü~te ikisini ge~miyecek kadar kü~ük bir hikäye 
yaz1p göndereceklerdir. (Yazmm ~ok okunakb olmas1 ve 
imkin1 varsa daktilo ile yaz1lmas1 rica olunur.) 

2 - Birka~ güne kadar ne§re ba,hyacagim1z bir ma
cera ve polis hikäye ve davas1n10 alacagi netice hakkmda 
bize yar1m sütunluk bir yaz1 gönderilecektir. 

Halk1m1z1 öz Türk~e yaz1 yazmaga ve istifadeli bir 
surette vakit ge~irmege ab§bracak bu müsabaka1ar1m1za 
ittirik etmek istiyen oliurlar1m1z yaz1lan01 (Halk1n Sesi 
müsabaka sekreterligi) adresine g&ndermelidirler. 

w. „Jll 

Hirzicin - Can bls1m1 
His - His, sans 
ihsas -1-Duyurum (His

settirmek anlam1na) 
2 - Duygu 
Hissetmek - Hissetmek, 

duymak 
Hissi - -1 Hissig, 2- Du-

yal 
Hasse - Duyu 
Hassas - Hisli, duygulu 
Hassasiyet - Hislilik, du-

yarhk, duyganbk 
Hissiyatperesti - Duygu

culuk 
Hissi kablelvuku (His kab

lelvuku) - Önsezi 
Mütehassis olmak - Duy· 

gulanmak, hissine dokun-
mak 

Mahsüs surette - Duyu-
Jurcasuaa 

Gayri mahsüs (surette)
Duyulma z, belli bellisiz 

Sahte hissiyat - Duyma
c1k 

Havass1 hamse -Be!I du-
yu 

Uzvu his - Duyak 

lntaba - Duyu§ 
Kabiliyeti inbba sahibi -

Duyu§lu 
Hisar - Baru 
Hiza - Hiza 
Hod - Kendi 
Hodbin - Bencil 
Hodbini - Bencillik 
Hodbehod - Kendi ba-

~ma, kendi kendine 
Ho1ämedi - Ho1geldin 
Hububat - T ah1l 
Huccet -Kamt (Bak: De-

lil, burhan) 
Hucre - Odac1k, göz 
Huceyre - Göze 
Hucrevi Gözül 
Hudä - Tanfl, kuday 
Hudäyi nabit - Kendi bi-

ten 
Hudud (Bak: Hadd)-Bu~, 

SlDlf 

Hudus etmek - Ba§gös-
. termek, ~akmak, olmak 

Hufre - c;ukur 
Hulisa - <;1karma 
Huläsa (icmal) - Özet 
Huläsa etmek - K1sala-

mak, özetmek 
Hulisaten - K1saca 
Hulfetmek - Dönmek 
Hulkum - Bogaz 
Hulül etmek - Girmek, 

ge~mek, yana,mak 
Huläs - 1 - Y aranma, 2-

(Bak: Samimiyet) 
Hulüskirhk - Yaranma

J1k 
-Arku1 Var-

1 yar1m §&at ge~ince ~ocugun 9 ya,mda Süheylä, 40 ya~10 
midesi bulanmaga ve "ölü
yorum„ diye bag1rmaga ba§
Jam1§br. F eryatlar1 duyan 

1 kom§ulardan biri bu eve gel
mi§, ve ~ocugun bu halini 
görünce hükümet doktoru 

1 Ekreme vakay1 anlatmt§br. 
-Doktor Ekrem hädise yeri
ne gelmi§ ve hastay1 muaye
ne ederek zebirlendigini an
latmt§ Zeynel- Kämil hasta
nesine kald1rm1§ ve mahal
leyi de tefti§e ~1km1§br. 

1 

Doktor her tarafta ayni 
bag1rblar, [ayni feryatlarla 
kar§ila§mca hayretler i~inde 
kalm1§br. IKeyfiyet derhal 
Zeyneb Kimil hastanesine 
heber verilmi§ ve civardaki 
hastalardan 22 ki§i hastane
ye kaldmlmt§, digerleri de 
evlerinde tedaviye ba§lanm1§-

~·-
Nüfus 
Müdürlügüne 
ao n1cn1ur ahnacak 
Ankara (Hususi) - Nüfus 

Umum Müdürlügüne yeni 
büt~e pro jesine göre 30 yeni 
memur daha ahnacakbr. 

Alsancakl1lara 
1 M ..• d ' UJ e. ·~· 

Alsancakta LUKS 
l..„okanta A~1ld1 

Tekmil e'ya vedavab mü
cedded olmak üzere Alsan
cakta Bornova caddesinde 
kö§ede a~ilan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te§
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, nefis me§rubat yalmz 
lokantamazda bulabilirsm1z. 

Bir def a mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö§esi No. 101 

Osman Nuri 
[ D: 20) 

Hususi Ders 
Muallimleri 
llk, orta ve lise mekteple

rinin her türlü derslerini ve 
Iisan derslerile gayet ehven 
surette ve ~ok kuvvetli olarak 
yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

da boyac1 Kilim, kar1s1 Na· 
zife ve isimleri daha tesbit 
edilemiyen 15 kitidir. Zehir 
lenenler i~inde 10 ki1i ka· 
dar da ~ingene vardir. Bun· 
lar da kendi ~ad1rlar1nda .te• 
davi edilmektedirler. 

f"ö~Diih:d1 
~ Ogrenelim 1 
~ HERGÜN 5 KELIME 
~ NE~REDECEGIZ i 
~ 1 - Seciye - lra ! 
~ Örnek ~ 
~ Biz istikläl muharebesinde ~ 
P1 Türk seciyesinin kuvvetine i 
~ dayand1k - Biz erkinlik ! 
~ sava§mda, Türk irasm1n i 

1 
kuvvetin~ dayand1k. ~ 

2 - Aciz - Eksin ~ 
Acz - Eksinlik 
Acz duymak, äciz kalmak _. 

P1 Eksinmek 
a Örnekler: 
~ ink1läp, äcizlerin i'i degi.1-
~ dir - Devrim, eksinler1n 
~ i§i degildir. 

1 
Devrimciler büyük zorluk
lar kar,1smda, eksinmek 
degil, §evklerini artirma

~ hdirlar. 
~ 3 - Ehemmiyet - Onelll 
~ Ehemmiyet vermek - One
i Qlek 
P1 M~~im - Onemli 
~ Ornekler: 
~ Son y1llarda ekonomik i~-

1 
lere büyük önem vermek• 
teyiz. 
Son y1llarda en ~ok öne" 
digimiz i§ler, endüstri giri" ~ 

P1 §imleridir - Son y1llard.• ~ 
~ en ~ok ehemmi; et verd1" ~ 

1 
gimiz itller, smai teteb- 1~ büsatbr. 

4 - Merasim - Tören 1 
P1 Örnekler : 
~ Dün yeni bir resim sergi" 
~ sinin resmi kü§admda b~" 

l 
lunduk - Dün yeni b1r 
resim sergisinin a~1m tÖ" 
reninde bulunduk. 
Reisicumhura askeri me" 

~ rasim yap1lmak usuldeP" 
~ dir - Cumhur Ba§kan1n• 
~ süel törem yap1lmak usul- ~ 
P1 dendir. J. 
~ 5 - Müsavi - Etil 
P1 Müsavit - E§itlik 
~ Örnekler: 
~ Türk kanunlar1 kart1~1n.d•• 
P1 bütün yurdda,Iar e11tt1t·1' 
~.-Türkiyede kad10, erke 
P1 

11 

e1itligi cumhuriyetin e1e" 
i ridir. 1or.„ ........ ,at~IP'~ 

( 

' 



. , 
r'-' 3 ( Halk1n Sesi ) 22 MAYIS 

~~~~~~:1d±1c:lt1c~~r·1· ~ama§1r ve 
Y AZ GELiNCE ~ Ba§ i~in 

8 (\1~hklar1 atar ve yazhk elbiselerin1izi aranz ~ BiJinci derece madalyalari 
' Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e ile H> haiz Asim sabunlanm kulla

geyinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar§1smda H> J mmz. Evler i~in [12] kiloluk 

•• 

Mehmed Zeki ve biraderi >.t. torbalar• magazam1zdan ara-
. • . .. )+ ym1z. <;angm ~ar§ISI numara 

Terz1hanes1ne ko~unuz. S1ze hu yuksck » 4 sabuncu As1m. 

sanat 111üessesesini tavsiye ettigin1iz ~ E 
i~in bize de te~ekkür edcceksiniz )t. Sat1J1k V 

f~~~ca:XX:'1C~~~~~ir~·l Karata§ 9 Eyliil sokag1nda 
54 taj numarab alt üst birer 
oda, birer sofa, bir mutbak, az1n s1cag1ndan korkmay1n1z bir kömürlük ve i~inde kum„ 
panya suyunu havi bir ev sa
tthkbr. l<1~1n tsmmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 

~~tin, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce-
• ~i~de gezdirebihceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 

tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
' ~t i~in imdadm1za yeti§ebilecektir. 

Almak istiyenler Güzel 
izmir otelinde 15 numarada 
Bay Ricaiye müracaat etsinler 

1 - 6 

• 
~ Sat1§ yeri : izmirde Suluhan 

civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

t 

ticaretanesidir 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet, (:ivck A~1s1 
PANSUMAN, ~IRINGA 

i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yamnda ~enhan No. 6 

FOTO 
M. Bilekli 

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

En son usuUere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 
iki ay i~in alb kartpostal 
yalniz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, tale-
beler i~in 25 kuru§tur. 

. 

j 

MEVSiMDiR 

Elbise mi y p rm k • stiyorsunuz 
'Yeni C1kan I.)" 1vasava 

~ " ~ 

A 
Me sucat 

F 
Hilesiz Aray1n1z 

Gerek ren e 
Gere e anet ve ucuzluk 

BÜTÜN 

Sizi hayrette b1rakacal·t1r 

TERZiLERDEN BU YENi 

Fa hrika111n l(un1a~Ia r1111 

isteyi 
. 

n 1 z 

Satt§ yeri: 
Birinci rd n A ZADE 

1 „in1itet Sirketi 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
Nihayet kurtuldum 

YTAM 
ASI 

Mütek idin maa§lar1n1 
iskonto eder 

Konlonva 
.; 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulardtr. 

Bahar, Altm Damlas1, 
' Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~egi, Unutma Beni 
Senin l~in, Ful 

lsimlerile onlar1 herkes 
takdirle tamr. ,GRi 

Bu isimlerle bu kokular1 1 

kimse yapamaz. Yakm isim- 1 

lerle taklitlerini ret eder. 

Sülevn1an f„"'el'it 
isim ve etiketine 

dikkat ediniz 

S. Ferit ( ~ i FA) 
Eczanesi Hükiimet s1ras1 

G 
R 
• 
1 

p 
• 

t Sergisinin 
VE 

üyük Tenzilat1 

Yen i 
\:e§itleri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e§i 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

U uzluk 



Sahife 4 

• 
lzmir-Ankara 
'f eJcfon görü~tneleri 

izmirle ist anbul aras1nde 
otomatik telofon görü§meleri 
iyi bir §ekilde yap1lmakta ol
masma ragmen lzmir-Ankara 
arasmdaki görü§melerde ara
daki mesafeden ses derinden 
geliyorma§ gibi boguk yan
sdamaktad1r (aksetmektedir.) 
Onun i1tin izmir-Ankara gö
rÜ§meleri Istanbul f vas1ta ol
mak suretile yap1lmaktad1r. 
lzmir posta talgraf ve tele
fon bas direktörlügü bu du
rumu Baymd1rhk bakanhgma 
bildirmi§tir. 

LaZim olan tedbirler alina
cak ve yakmda izmir-Ankara 
arasmda da pürüzsüz görü§
melere ba§lanacakbr. 

-.-1+-~ o~-·--

Okullarda 
Sözlü inüihanlara 
13a~Jan1vor 

"' 
Dün K1z ve Erkek Jisele-

rinde sözlü yoklamalara ba§
lanm1§br. Sözlü yoklamalar 
ay sonunda bitecektir. Ög
retmen okullarmda yapdan 
tatbikat yoklamalar1 bitmi§
tir. Haziranm ilk gününden 
itibaren nazari dersler yok-

lamalarma ba§lanacakbr. Pa
zar günü kültür direktörlü
günde lise ve orta okullar 
ve ögretmen okullar1 direk-

törleri bir toplanb yaparak 
olgunluk yoklamaJarmda bu
lundurulacak mümeyizleri se
~eceklerdir. 

--"""'""'':llä---

Borsa ~ali§ma 
saatlar1 degi§ti 

Borsa idare kurumu mev
sim dolay1sile bugüne kadar 
her gün saat ondan on ü~e 
kadar yap1lan üzüm sab§mm 
bundan sonra saat on ikiye 

kadar yap1lmasm1 kararla§
brm1§br. 

Bu günden itibaren zahire 
salonunda zahire ahm ve sa-
bm muameleleri de tabk1 
üzüm gibi yap1Jacakbr. 

Resmi 
Telirraflar 
Hazirandan itibarcn 
Para i le ) " oJlanacak 
Hazirandan itibaren resmi 

dairelerin mektup ve telgraf-
lar1 da ücretli kabul edecek

tir. Onun i~in bütün daireler 
direktörlügüne gelen bir bil-

dirimde ücret tahakkukunun 
saglam bir §ekilde yap1lmas1 

i~in resmi mektup ve telgraf
larm postahaneye verili§lerin-
de muntazam birer ~izelge
lerinin ( cetvel) haz1rlanmas1 
bildirilmi§tir. 

----------~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

No. 

( Halkm Scsi ) 

Kamutayda toprak yasas1 
hakk1nda gÖrÜ§meler yap1ld1 

- .... -
Ankara 21 (A.A) - C.H. i lanacak olan arkada§I sapta-

Partisi Kamutay gurubu dün lad1. 
ögleden sonra saat 15 te Buodan sonra hükumetten 
topland1. Gurup kandisini Kamutaya sunulmu§ olan ver-

Ankara 
Kahvclcrindc o'·un va-

1 

.., ol 

sak cdilivor 1 
~ 

Ankara (Hususi) - 1 Ha- . 
zirandan itibaren Ankara 

22 MAYi~ 

CASUSLAVRENSÖLD0M0 
~~~~-~-~~--oo ~~~~~~~~~--

Y oksa Arabistan1n tacs1z krab 
at1lacak? yeni bir i§e mi 

lki gün evvel tel yaz1lar1 : ra ögrenildi ki Lavrens c'' 
tanmm1' lngiliz casusu Lav- susluk alamnda kafas111dl 
rensin öldügünü haber ver- kalanlar1 yazmak, eliode~ 
mektedirler. Lavrensi Türki- käg1tlan istife koymak i9' 
yede tammayan heman kim- yakmda bir eve ~ekilmit··· , 
se yoktur. 8. l k L . ·11ioi 

Büyük sava§ zamanmda 
Arabistanda lngiltere hesa-

1r ara 1 avrens1n 
unutulur gibi oldu. SonradaJI 

ilgilendiren bir tak1m i§ler gi kanunlarmm esaslar1 üze-
hakkmda görü§tükten ve ka- rinde görü§melere ge~ldi. 
rarlar ald1ktan sonra Parti- Bir~ok ayta~larm söylevleri-

kahvelerinde bilärdo, sat- 1 

ran~ ve tavladan ba§ka 
oyuna milsaade edilmiyecegi 
bugün Ankara kahvecilerine 
bildirildi. 

1 bma ~ok önemli roller oyna 
m1' ve bu ülkenin par~alan-

gene Lendradan alman b~ 
telyaz1s1 bu tanmm11 cas"' 
sun bir motosiklet kazas1 ,o· 
nucunda kafasmdan yaralaJI' 
d1g1m bildiriyördu. Fakat bO 
duyum dogru mu idi? J(idl' 

nin yenilenen programmda ne Finans Bakam ve büt~e 
amaclad1g1 toprak kanununun komisyonu cevab verdiler. 
esaslanm haz1rlamak üzere Bu konu§malar sonunda gu-
partice yap1lmas1 kararla§b· r1!p hük\1metin sundugu bu 
r1lm1§ olan 15 ki§ilik özel kanunlarm yerinde ve dog-
komisyonunu §e~ti ve Kamu- ru oldugu hanagma ererek 
tay ba§kanhk divanmda a~1- esaslarm1 benimsedi ve ka-
lan sekreterlige partice ad1y- bul etti. 

~ ~ ~ ~ ~ m ~ 
Türk Dilindeki sentakslar1 
aramak i~in anket a~1l1yor 

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

Ankar a, 21 (A.A) - Türk : ilecede bulunan derleme ku
Dili Ara§hrma kurumu ge- mlan ile Halkevlerinin cli1, 
sekreterliginden : tarih ve edebiyat komiteleri 

Türk sentakasmm kuralla- halkm konu~ma dilinde yaz1 
r1 ara§brrhrken kotm§ma di- scntaksimizden ba§kahk gös-
linde ve konu§ma diline uy- teren sentak~ ekillerini ve 
gun olarak yaz1lm14 folklor ata söderi, bilmeceler, ma-
eserleri ile kjtaplarda görü- 'Sallar halk tekerlemeleri gi-
Jen cümle ve terkiplerin ya- bi folklar varhklan ile halk 
p1h§ §ekilleri hakkmda bir diliyle yaz1lm1§ hikäye ve ti-
anket a~1lm1§t1r. yatro gibi kitaplarda bulabi-

lecekleri yaz1 sentaksinden 
Sentak§ anketi adm1 ver- degi§iklik gösterir cümle ve 

digimiz bu anketin nasal ya- terkibleri fi§Jeyeceklerdir. 
p1lacag1u1 gösteren bir prog- Dilimizin öz konu§ma kay· 
ram yapalma~ ve bütün il ve nagmdaki bütün sentaks var 
ilcelerle Halkevlerine dag1ttl- hklarmi ortaya pkarmak i~in 
mi§br. a~1Jan bu ankctin büyük ve-

Programa göre her ile ve rimler verecegini umar1z. 
II'~ ~ I~ p1mq 11"!'11 ll'"rq ~111 III~ 
~ ~kiilal~ ~ ~l~h~ 

BOGAZLAR MESELESi 
oo+.ao~~--..,..----~ 

-------··--------• 
Vergi l§i , 

hiraz vc istinaf kon1is
yonla r1 <;ogalt1lacak 

ltanbul (Hususi) - ~ehri
mizdeki Finans mürakipleri 
ba~mürakiplikte toplanarak 
mali y1l sonu geldigi i~in 
vergi tahsil i~leri etrafmda 
görülen görüsmü~lcrdir. Önü 
müzdeki y1lda almacak t ed
birleri de ayr1ca konu~mu~
lard1r. 

~ehrimizdeki tahakkuk vc 
tahsil 'ubclerinden gelen ra
porlarda vergi tahsil i~leri
nin ge~en yildan daha düz
gün ve sevindirecek halde 
bulundugu anla§1lm1~br. 

Bina, kazan~ vergilerinin 
itiraz ve istinaf komisyonlar1 
kendilerine verilen istidalar1 
tetkik ederek bu y1l sonuna 
kadar bitirmek istiyorlar. Fa 
kat komisyonlara verilen ar
zuahalller o kadar ~oktur ki 
bunlar1 bu komisyonlarm bi
tirmeleri mümkün görülmü
yor. 

Bir arahk komisyonlarm 
~ogalblmas1 dü~ünülmü~tür. 
Fakat komi§yonlara verilen 
masraflar1 934 büt~esinden 
ödemek kabil olmad1gmdan 
komisyonlar ancek 935 y1hn-

Teklifimizi büyük devletler ' da ~ogaltalacakhr. 

neden kabul etmiyorlar 
0000~--~--~----~~ 

Ba~tarafi 1 incide -
nin cilvelerinden, istihzalarm 
dan biridir. 

bar eylemi§tir. 

Dünkü toplanhda emläk 
yaz1lmas1 yap1lan birka~ ka
zaya ait muameleJerin de y1l 
sonuna kadar tamamlam1ya
cag1 anla§1lm1~hr. Bu takdir
de yalmz Fatih, Be~ikda11 
kazalarmd rt yeni kiymetler Trkler istanbulu fethettik

lerindenberi Bogazlar encebi 
harb gemilerine kapatilmt§b. 
Kmm muharebesinde Fran
s1z, ingiliz ve italyan harb 
gemileri bu devletlerin s1rf 
Türkiyenin müttefiki olmala
rmdan dolay1 Bogarlari ge~
mi§lerdi. 

Sulb zamanmda bogazlar
dan ge~ecek ecnebi harb 
gemilerinin miktar1, Karade-

1 üzerinden verg i almacakhr. 

19 uncu as1rda Rusya harb 
gemilerini Karadenizden Ak
denize ~1karmak i~in müte
madiyen ~ah§ml§ ve ingilte
re de daima buna mümanaat 
göstermi§ti. 

Fakat büyük sava§tan son
ra, f ngiltere, vaziyetini büs
bütün degi§tirmi§tir. 

f ngiltere, Rus g emilerinin 
Karadenizden Akdenize ge~
melerinden arhk endi§e et
miyor, biläkis kendi gemile
rini harb zamanmda Kada
denize sokmaga ~ah§iyordu. 
Bunun i~in lngiltere Lozan 
konferansmda <;i~erinin mu
halefetine ragmen bogazlara 
aid emelini elde etmi§ti. 

Bogazlar mukavelesi Bo
gazlarda her türlü tahkimat 
yapilmasm1 men ile, iki sa
hilinde askerlikten tecrid 
edilmi~ mmtakalar tesis et
mi§, Türkiyeyi ecnebi harb 
gemilerinin bogazlardan ge~
meaioe miaaade ebne V e ic-

nizde sahili olan en kuvvetli 
1
1 

denizci devletin donanma-
smdan fazla olmamas1 kay- 1 

dile tahdid edilmi~tir. 
F akat harb zamanmda her j 

hangi devlet, Bogazlardan 
1 

istedigi kadar dcniz ve kara 
kuvvetleri ge~irebilir. 1 

i§te Türkiye §imdi bu ah- 1 
kämm kaldmlmas1 i~in 1srar 
ediyor. 

logiltere, Fransa ve italya 
i~in meselenin esas mahiyeti, 
tedafüi olmaktan ziyade 
tecavüzidir. <;ünkü bu dev-
Jetler, harb zamanmda harb 
gemilerini istediklcri gibi 
Karadenize sokarak Sovyet 

----+--•->-

Aga~ kesen 
Köylüler 

Kar§1yakanm Ah1rca köyü 
Tahtac1lardan 20 ki~ilik bir 
kafile, Menemcnin Emiralem 
bölgesindcki ~am aga~lanm 
tahrip ctmek su~uyla adliye-
yc verilmi11lerdir. 

Kesilen ~am aga~lan 89 
adettir. ilbayhktan bütün 
iJ~ebayhklara gönderilen bir 
bildirimde ormanlardan izin
siz aga~ kesen muhtarlarm 
hemen i~ten el 1tcktirilmesi 
ve ibret olmak üzere adlan
nm bir bildirimle te§hiri bil-

Rusya, Türkiye, Bulgaristan 
veya Romanya sahilJcrine 
kar§I harekät yapmakla ege-

' dirilmi§tir. 

men (serbest) olmak istiyor
lar.„ :„„„ •• „ •••••••••••••••• 

i Okurlar1m1zai 
i Bugünden itibaren Her : 
: gün paras1z olar'!k sundu- f 
: gumuz roman formalarm1 : 
! gazete sabc1larmdan (Hai- : 
: km Sesi) ile birlikte iste- : 
• w• F • : meg1 unutmaym1z. orma- • 
% lar1m1z1 paras1z vermiyen : 
: sahc1y1 )ütfen idarehane- i 
: mize bildiriniz. 

Zorla güzellik 
olmaz 

Dün gece saat 22 de Kar
§tyakada Salihpa§a cadde
sinde Mustafa oglu kundu
rac1 Tahir sarho~ oldugu 
halde ayni caddede oturan 
Süheda admdaki kadmm 
evine giderek ötedenberi al
mak istedigi k1zm1 kendisine 
verm§diklerinden k1zarak, k1-
z1 ka~1rmak maksadile taar-
ruz ve tehdid ettigi fikäyet 
edildiginden yakalaDIDlfbfbr. 

masma yaram1~b. 
Levrens sade ingilterenin 

degil bütün acunun en ileri 
geien casuslarmdan biri idi. 
Bir Arak gibi arap~a konu
§Urdu. Diger bir~ok dilleri 
biliyordu. · 

Sava§ zamanlermda Arap 
bi~imine girerck ve hattä fs
Jäm olarak, kabilelere sokul-
mu§ ve onlan birbirlerine 
kar§l k1~k1rtm1§h. Arabista
nm neresinde bir azma olsa 
Lavrensin parmagm1 gömek 
kabildi. Vakit vakit Londra· 
dan geien hir telgraf Lavren
sin ortadan kayboldugunu 
bildirir ve bundan sonra A-
rabistanm her hangi bir ye
rinde bir azgmhgm patlak 
verdigi anla§1hrd1. 

Lavrcns 1880 de dogmu§
tu. Bu hesapla 55 ya§mda 
demekti. Yüksek okumas1m 

Oksferde yapml§ ve sonra 
lngiliz Entelicens Servisinde 
casuslara mahsus ayn bir 
tahsil görmü§tür. Nihayet 
lngiltere casus kurumu ken
disini M1s1ra göndermi§ ve 
Lavrens orada ingilizler he
sabmda ~ah§maga ba§lam1§
br. Lavrens sonradan bütün 
Arabistanda, Suriyede uzun 
bir gezintiye ~1kb. 

Araplarm ädetlerini, dille
rini, ya§ay1§larm1 uzun boylu 

gözden ge~irdi. V e ondan 
sonra Arap k1yafetine gire
rek onlarm i~inde ya~amaga 
ba§lad1. Lavrens bu suretle 
onlarm bütün isteklerini ög
renmi§ti. Bundan ötesi ko-
layd1. Nihayet harp zama
nmda hattä sünnet bile ola-

rak hepten islämla§ml§ gö
ründü ve degi§ik Arap ad
lar1 ald1 ve herkese kendi
sini Arap sand1rd1. 

Her taraf1 bir Aaraba ben 
ziyordu. Y almz sa~lar1 san 
idi. Bunlar1 da koyu siyaha 
boyatarak Araptan farks1z 
oldu. 
Mekke §erifi ila dost oldu, 

kral Faysalla ahbaphk etti, 
ve Arabistamn bir~ok yerle
rinin birbirlerinden ayr1lma
sma ~ah§h ve bu ~ah§malan 
da ~ok meyvah sonu~lar 
verdi. 

En nihayet Lavrensin ar
tik casusluk alamnda ~ekil
digi ve Londrada oturdugu 
bildiriliyordu. Fakat ayr1ca 
bir bisitlet fabrikasmda Shav 
ismindeki i§~inin de Lavrens
ten ayr1 bir adam olmad1g1 
da duyulmu§tu. 

Bir gün Lonradan bir tel
yaz1s1 almd1: 

- Shav dün gece bisik
letlc biliomiye bir tarafa 
dogru gitmiftir?. 

Onun nereye gittigi belli 
olmam11ti. Guya ara,trrmalar 
tarqbrmalar yapalda. Ve IOD• 

se buna inanm1yordu. cno· 
kü bu s1rada lrakta bir aJ' 

gmhgm patlak verdigi hab'' 
veriliyordu? 

Kimbilir belki bu gösi 
a~1k dalavereci gen~ Ar•P 
topluluklar1 arasma sokuhttllf 
ve manevralar ~evirmege b•f 
lamt§br. 

<;ünkü bu öyle bir adaOI' 
d1 ki ölüsünü görmeden bUc 
öldügüne güven olmazd1. 

iki gün evvel bir telyai151 

Albay Lavrense oksijen 'fe' 

"ld• V• • d rO~ n 1gm1 ve urumunun " 
kötü oldugunu bildiriyordU· 

Nihayet casus Lavrensi' 
öldügü haberi de geldi. 

Fakat hakikaten Tavreo5 
öldü mü, yoksa yeni bir ~ 
pe§inde ko§mak i~in kend~ 
ortadan kaybettirmek mi j1tl 

yor? 
Eger ingiliz gezeteleri t'~ 

rensin ölü resmini ne1redef 
lerse Lavrens hakikaten 61• 
mü~tür. Y oksa onun öldlii8 
ne kimse inanm1yacakt1r. 

----oo---
Bu nas1I 
Misafir -----oo----

Ev sahibinin e~yalaf1~1 

bitpazanna naklctt11~ 
Dün Karantinede HaJ114i 

bey sokagmda ot~ran salef 
man oglu Necib dört ~ 
önce evine Bulgaristanb t1 
seyin admdak adam1 e~S" 
misaf1r alm11hr. ( 

Dün evden beraber ~1kdl 
lar fakat Hüseyin yolda af 

1 k d .. .. bt~· 
r1 ara eve onmu' ve , • e 
~e duvarmdan arhyarak 1~ 

1
, 

riye girmi§ ve bir taknP e e 
bise, bir miktar ~ama11r " 
fanellalarm1 ~ahp ka~nutt~t~ 

Y ap1lan §ikiyet üzerl11 

ara1hrma yap1lm11 ve elbi•~ 
ler Bit pazarmda bulunJllU~ 

er~· tur. Tahkikata devam e 1 

yor. -··•--+--
Resmi iian 
tarifemiz 
---oo -

ilän Mütterilerimize 

On kuru~ yerine 
. dört kuru~ ! 1' 
lcra, tapu, sicil, ahk fl' 

§ahsiye ilinlar1mn bebet ~· 
tmn1 dört kuruta netretllle ~ 
teyiz. ilän sahipleri gaset ,t 

· 'd h · -r•'' m1z 1 are anesme mu il~ 

edebilecekleri gibi kOf ai' 

Kardi~ab hanmda (13) „ o> 
marada hin ~irketine de_:a 
racaat edebilirler. T~ 
täa iatifade •diais. 
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