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Sahib ve Ba,muharriri 

SIRRI SANLI 
t D AIR E H A N E S l 

lr.rnir Birinci BEYLER 

SOKACINDA 

1 Dercedilmiyen 'evrak iade 
edilmez ... 

CSi 
SESIDIR 

Ne~riyat Amiri SIRRI SANLl 

ABONE SERAiTI 
Seneligi 7, Alb Aybgi 4 

Liradtr, Günü Ge~mif 
Nüshalarm Beheri 

1 5 Kuru,tur. 
( Halkm Sesi ) Matbau1nda 

Basdm11br 

Balkan 
•• • 

Okonomik 
Konseyinin toplantis1 

Ankara 20 (A.A) - Bal
kan antanb ökonomik kon-
seyinin münakalit komisyo
nu bugün toplanmit ve ev
velce Belgradda müzakere 
mevzuu te§kil eden mesele
Ier üzerinde görü,mfittür. 
Bu komisyon i§lerini hemen 
hemen bitirmi,tir. 

\ 



Sahlfe 2 ( Halkm Seai J 

~~~8~~~~, 'Osmanlicadan 
~~ TÜRK~EYE KAR~ILIK-

~ LAR KILAVUZU 

Türklerle Kar11 Kar1ya ~ D 
Türk~eye <;eviren : ~ Didküster - Tüzemen Yazan: 

ANRI FÖY 
.• ,,..~.~m 

RE~AT SANLI i (Bak - Adil). 
- 33 - C!~~~E Dagdaga - Gürültü 

Dagdar - Y arah 
Ag~zag1~a olan ~iz~i y~Uar ve sirprler muharebe Dahamet - lrilik, koca-

gunlertnde muth1~ b1rer mezbaha oluvordu manhk 
Mecruh saflar1 o kadar ftlmifh. Dü,man da„ biz de Dähi - Öke 

kalabahk oldular ki insan harbi harbederek ögreniyor- Dähil - l~, i~eri, i~inde 
adeta birbirinin arkasmda duk. Dihilen - f ~eriden 
bir~ök avc1 hatlan halmde lngilizler Anafartalardan Dähili · - l~eri, i~sel 
hücum kuvvetlen ilerliyor, ~ekildikleri zaman, Sir Askit Dahiliye vekileti - f~ ba-
zannederdi! Avam kamarasmda lngiliz kanhgi 
. Zayiat müthitti. 12,13 Ha- zayiatmm <;anakkalede cem- Dähil olmak - Girmek 
ziran muharebeleri hari~ ola- men 204,000 nefere balig Dahil - S1gman, s1gm-
rak cenunp grukunda, 99,855 oldugunu söylemi§ti ki bu ml§ 
1ehit, mecruh ve gaib vard1. miktarin hi~ olmazsa 130-140 Dahiye - Karabun 
Esaaen az olan gaiblerin bü- bini cenup grupu hissesine Dahalet etmek - S1gm-
yük bir k1sm1 kar~alanmt§ düter ve bunun da mühim mak 
efrat ve pek ufak bir k1sm1 bir k1sm1 ilk zamana aiddir. Dahl - Kmama 
da aglebi ihtimal yarah ola- Fransizlarm da en az 70-80 Dabl (Dahlü tesir anla-
rak dütman eline düfm~ bin zayiah olsa gerektir. mma) - Karitma 
olanlard1. Zabit zayiah pek Dütmao, kendi tayyarele- Dahme -1 - Top fitek, 

Ankarada 
Dairelerin 
Y eni binalan 
Ankara ( Hususi ) - f~ 

i~ler Bakanhg1, Jandarma 
umum kumandanbg1 ve Em
niyet genel müdürlüklerile 
fkhsat ve Ziraat Bakanbk
lar1 May1sta Y enitehirdeki 
yeni binalarma ta,macaklar
dlr. 

Y~goslavyada 
Ifläs vak'alan 

Resmi istatistiklere göre 
ge~en Mart ay1 i~inda Yu-
goslavyada 17 ifläs vuku 
bulmu§ ve 12 kongordato 
yapilmirbr. 
Ge~en y1l10 ayni ay1 i~in

de . ise 21 iflis vuku bulmu-1 
ve 53 kongordato akdedil
mi§tir. 

~oktu. rinden günden güne daba 2- (Bak: Mezar, türbe) 
8 rf d 1 D · H k't b' K1z1lrulludaki Amerikan u zaman za m a mese ä ziyade istifade temin etmitti. a1ma - er va 1 , ar l' 

7 · · f k b J h dü - mektebinin yemek masalar1 1na ir a ta ur annm er Daha 5 may1sta iki tayyare zuye 
b. · 72 75 b' · · · f D · A D J (T K-) sandalyeler, yaz1haneler, do-tn - za 1t zay1 etmi§h. ilosu, sabahtan .aktama ka- aim1- evam 1 . o. , 
Ba1langi~ta 4, sonralar1 6 dar, grupun tepesinde dola- Sürel laplar, kitablar, daktilo, ma„ 
kilometroya balig olan bir tarak ihtiyatlara ketif ve Dair - Ozerine, i~in, do- kineleri, resimler ve ~er~e-

b d 70 d 1 (8 k A'd) veler, süt makineleri ve sa-cep e e gün e verilen harbi etmi,ti. Düfman topru- ay1 a : 1 
b · h kik T D · D " ire tablmaktadir. D. 2 u zayiat, a · aten müthit- su tayyarelerin verdig" i i~a- a1re - egre 
• v. J "' D · d r Adres; Posta kutüsu 258 lz. tir. n;i ometro ba11na ayda retlerden ~ok istifade edi· auenma ar - ~ep~evre, ,=.--------------

9000 zayiat demektir. Bunu yordu. Mestur hedefin he· ~epe~evre kern 
meseli Almanlar1n garb cep- men manasi kalmamifh. Tay- Dairevi - Deglrmi Darbe - <;arp1, vuruf 
beaine nisbet edersek 700 yarelere kar,1 aht i~in ~ok Dalllet - Sap1n~ Darbetmek - Dögmek 
kilometroluk olan cephede acami idik. Bidayette 4 _ 5 Dalilete dütmek - Az- Darb1 mesel -Atalar sözü 
ilk ayda Frans1zlann 6300000 batarya, bolca cepane ile mak, sapmak, sap1tmak Darüliceze - Kimsesizler 
zayiat vermesi icabederdi. tayyarelere atet ederlerdi; Dam - Tuzak yurdu 

Bu zayiabn batbcas1 dü-1- fakat hi~bir netice ahnmazdi. Dämad - Güveyi Dastan - Destan 
mamn evvelä gemi, sonra Bunun i~in tayyareye karft, Dämin~-:- Etek Dastani - Epik 
kara top~usunun müthis ·fa- kendimizi saklamakta.n ba,ka Dini - Bilen Daüss1la - Yurdsama 
ilayeti her hücumun süngü ~are kalmamtfh. Evvelä, mey- Danif - Bilgi Daüssdaya ugramak 
kavkuana ml\ncer olmas1, danda olan mabruti ~adarlar Danitmend - Bilgili Yurdsamak 
tarafeynin fevkaJide fiddet yavaf yavaf ~amutla sivan- Dir - Ev, yer, yurd Dava - Dilev 
ve asabiyeti, bidayette tah- mif, dallarla maskelenmi,, Daraban - <;arpma, ~ar- Dava - Sava 
kimata iyi dikkat olunama- biraz sonra ~adirlardan ze- pmh Davac1 - Dilevci 
masa, gayet dar ve her tara- minliklere girmif, nihayet Därät (Debdebe) - Gör- -Arkas1 Var-
fi ate1e maruz bir noktaya toprak i~ine sokulmu1tuk. ' 
külliyetli kalabal1gm toplan- ou,man top~usu gerileride Türkiye Ziraat bankas1 lzmir : 
mas1d1r. Ag1ag1za ~lan gizli muntazaman hergün atef b • d 1 

yollar ve siperler muharebe altina ahrdi. En mühim he- §U eSID en: f 
pnlerinde müthit birer mez- deflerinden biri de pek 114/935 tarihinde a~1k artbma ile ihaleleri yap1Jacag1 · 
baha oluyordu. ziyade ihtiyatsizhkla kendi- 23151935 de Milli Birlik 28/3/935 de AanaduJu 3/4/935 de 

Muharebe ba,Iar ba1lamaz, M·11 B' J'k 7 4 935 sini iyice göstermif olan J i ir l ve I I de Y anias1r gazetelerinde ilän edilen 
her makan elindeki ihtiyah k Yunanh emvalinin ihaleleri ~/4/935 tar1'bine temdit edilmi~-grup arargäh1 idi. Bunun .u. ~ 
ileriye sürüyor ve bunu yap sevk ve idare bakimmdan - tir. Sabf gayri mübadil bonosu veya pe!lin para ile nakten 
madan rabat edemiyordu. büyük zarari oluyordu. Mu- yap1br K1ymeti muhammenesi iki bin lira veya dahaziyade 
Sebebi gayet basitti. t?u h b b l olan emvalin ibalei kat'iyeleri istizana tabidir. Mahn sahl-
bombardaman o kadar müt- are e a1 ar ba1lamaz tay-

hi' Oldu kl
. bu atev.i'n altinda yareler ve bir iki batarya d ig1 seneye ait devlet vergi ve belediye resim ve sair bü-

"' l tün masraflar mü~teriye aittir. 
ilen. batlarda caul1 1'nsan ka- ab~ armi grup karargähma 1 · I d d sbyen erin yüz e ye i buru teminatlarilc birlikte ihale ~evirirlerdi ve kopan muha- r 
lacajlna ihtimal verilemezdi; günü seat 14-30 d Ziraat bankasma müraca:ithi1·1. 1099 
bmadan batka ileri hattan bere hatlan yüzünden k1ta- • -- _, -.O>JU ncr~....___,..'"""'1'• =-~ ..... . . •' 
muUJazamen haber aJmak atJa muhabere pek gü~ lzm1•r muhasebe1• h • 

olurdu. Bundan maada her USUSiye 
i~m bir ~are ve vas1ta bulu-

gün biläistisna birka~ defa m .. d .. 1 ·• \1 •• d 
namazd1, yoktu. bomba ve obüs bombard1- u ur ugun en: 

Z t r kl v Bedeli ay1a yO ugu manma maruz kahmrd1.„ 
Yeni mermilerin tesirine Merhum kaymakam Niha- SL~:1 

ah11nc1ya kadar da "Ok s1- dm bu mühim ve k1ymetli 
T 60 Alipa~a Kameralb camii 14 numarah dükkin 

lunb ve zarar ~ebilmitti.•Bir mütalealan burada bitiyor. 110 " " " 16 " kahvehane 
tayyare bombard1manile 60, (Arkas1 Var) 40 „ „ „ 18 „ dükkin 
bir obiisle 90 kitinin saftan ~· ~ 55 20 
harice kalm&SIDI ilk zaman- Haya tta m u- " " " " " 
lard d 55 " " " 22 " " 

a na ir degildi. ff k• ti 115 " meydam 43 " " 
Bunun i~n en sakin gün- va a 1ye n 40 II ve ~ancdar 17 II " 

lerde dahi 150 ili 400 nefer ) 110 Ta,~ilarda 13 „ „ 
uyiat olurdu. prt an 215 Lonca ve ~anc1lar ~ar11s1 11/47 " II 

Dn1man1n zayiata da her Bu ba,hkla terbiyeci ls- 100 „ 13 „ „ 
halde pek ~ok olsa gerekti. mail Hakkmm ufak bir kita- 325 

11 
15111 

11 11 

llk r1kan alaylann az zaman- b1 r1kmi•br. Soysal bir tez 40 ranc lar "& 's 42 'S' T T "w' l Trll II II 

da mabvolduklan, mahdud ta§iyor. Muallimlere ve gen~- 461 Lonca ve Ta1~1lar ~ar§JSI 45, 45, 28, 50 No. düklcinJar 
eserlerin ifadelerinden anla- lere yarar. Degw eri 5 kuruQ, 150 Yeym1'v. rar11 S b h e soka" 3/32 " za1 

"' "' T s1 ve a un an g1 11 maga ar 

-~lf()t~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ ! BeynelmilelParis panay1nn1 ~ 
:w: ziyaret ediniz I a 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1~35 E KADAR ~ 
i Fazla mah1mat almak ic;in lzn1ir Frans1z :t a Ceneral konsolosluguna veya Izn1ir ~ 
iC Frans1z Ticaret Odas1na müracaat ~ 
»>t«>t>~~i~t0t.a..a.i0tfe>t<te~ 

150 Sulu mezarbk „ 3 „ Kü~ük han 
500 Y emit ~art1s1 ve Sabunhane 11 9128 11 magazalar 
ldarei hususiyei viliyete aid yukaruda yerleri ve cinsleri 

yaz1h akarat 1/6/935 tarihinden 31151938 tarihine kadar ü~ 
sene müddetle icara verilmek üzere 16/4/935 tarihinden iti
baren 20 güo müzayedeye ~1kanlm1fhr. Müzayede ,artlar1n1 
görmek istiyenler her gün Muhasebei hususiye müdürliigüne 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 5151935 Pa
zar günü saat 9 dan onbire kadar kadar depozito makbuz
lar1 ile beraber Vliayet encümenine müracaatlan. 

Htt4t) (36) 
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tVENIZELOSUNI 
8 MARiFETLERi 11 
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- 23-
Venizelos, itiläf devlotlerine bu yolda bir mü

racaatte bulunn1aga haz1r oldugnnu söyler 
F akat Venizelosun kaf asa : onu .ltilif sefirlerile millr. 

bo1alm1t degildi. Vaziyet va- kere halinde buldu. S"!!&m_. 
himdi ama Bulgarlar Sirb· 
lara hücum etmedik~c itti, 
fak ahkäm1 mevzuubah ola
mazd1. Bulgar Batvekili Ra
doslavof, protestolarmda ga
yet a~1k konu§uyor, " yap1I
masm1 emrettigim sef erber
lik bir ihtiyat tedbirinden 
ba§ka bir fey degildir, Bul-
2ari1tam, hududlardan gele
cek tehlikelere kar'i muliä= 
fazadan ba,ka hi~ düfüncem 
yoktur, hükiimetimizin hath 
hareketi müselfäh bitarafhk 
olacakhr„ diyordu. 

ITILAFCILARI SELANIGE 
~AGIRAN VENIZELOS 

Yunanistan rahat nefes 
alabilirdi; kati bir surette 
baglanmadan zemini yokb
yabilirdi. Venizelos 3 martta 
Kralhk'! ,ärasma tekÜf etmif 
oldugu usule, o mahud ugur 
muskasma müracaat etti: Bu 
usul, her iki muharib tarah 
iskandil :etmekti. 21 Eyliil 
1915 te Krab ziyaret ederek 
ona f U teklifte bulundu. 

- Madem ki Cerkimhar
biyemiz, S1rbistanm muahe
delerle kabul 'ettigi tahahhü 
data riayet etmekten Aciz 
oldugu söyliyerek bizim s1r
bistamn yard1mma ko,ma
m1za itiraz ediyor; o halde 
erkin1harbiyemizin itirazlan-
01 ortadan kald1rmak i~in iti
läf devletlerine müracaat 
edelim. Muahede ile S1rbis
tanm Yunan - Bulgar hudu
duna göndermege· mecbur 
oldugu 150 bin askeri S1r
blann yerine kendileri ver
mege raz1 olub olm1yacak
lar101 sorahm. 

V enizelos itilä devletlerine 
bu yolda bir müracaatta bu
lunmaga haz1r oldugunu söy
Jerken kral da, mücadele 
B:ilkanlara sirayet ettigi tak
dirde, „\lmanyamn Yunanis
tana bitaraf kalmak mukabi
linde ne gibi teminat ve 
mcnfaat v~rebilecegini anla
n ak istiyordu. 

Kral bu hususta faaliyete 
~ecegini v ad l!tti. V enizelos 
ta kralm nezdinden ~1kb. 
Fakat, saraydan ~1k1p ta 
1ehre gidinceye kadar fikri
ni degi1tirdi. Hemen, kraln 
bir mektub yazarak Alman
ya seferini istimzac etmek
ten vaz ge~mesisi rica etti. 

Kral, s1tma i~inde ve ya
takta idi. Hemen saray ma
re,ah, kont Mercatiye tele
fon ederek, Veniselosu gör
mesini ve ona, itilif scfir
lerile temastan vazge~mesini 
rica ettigini bildirmesini söy
ledi. Fakllt Mercati, Venize
losun nezdine gittigi zaman 

Mare!jah, ancak sefirler Cli 
tikten nonra, BatlliA ~ 
mna girebildi ve ::J.:c:. ,~ 
kalm11J oldugunu 6grendi. Vr 
nizelos, önce mül}kül bir ya• 
ziyete dü1müt gibi gpründO;. 
sonra, alelacele yapbg1 itteD 
yahim oeticeler ~1karm1ya· 
caj'm1 isbata ~ahfb. 

- Yaptti1rn tetebbllt 
dedi, 1aliseii muhtac oidü=
gum maliimat almak kabi
linden bir ,eydir ve devleti 
bir taahhüd alhna sokmaz. 

F akat sonradan anlatilcb 
ki Venizelos Avrupadaki 
Yunan sefirlerine de fU tel• 
graf1 ~ekmitti: 

„Bulgar kuvuetlerinin Iat• 
m1 seferberligini emrede• 
karamamenin imzäiaocbjl 
hakkmdaki haber Yunan hl• 
kiimetini mühim surette mef" 
gul etmektedir. Hükümet; 
B~lgaristan, S1sbistana bll• 
cum ettigi takdirde, Y una"' 
nistanda da seferberlik ilAlll 
krala teilf e karar vermif tir• 
Bu suretle.Yunanistamn me• 
fii ve muabedelerin rubta.-
dairesinde S1rbistana yarcblll 
etmek imkin1 bulunacabbr· 

Yunan bzyilk erkina b_,..r 
biyesi, Sarbistanm, bugiakl 
veziyette muahedelerde zik• 
redilene 150 bin oeferle bis• 
iltihak edemiyec0>gi mOtalr 
s1dda bulundugundan alel
acece F rans1z, lngiliz ve Rut 
sefirlerin tophyarak vaziyeti 
onlara izah ettim. Sefirlet" 
den, kendi hükiimetlerine 
telgraf ~ekerek R1rbistandl 
yerine itiläf devletli Seläoi„ 
ge asker göndermeyi kabul 
ettikleri takdirde hükiimeb'" 
mizin devlerin bu teminabD'" 
da, Krahn kararlan üzerinW 
müessir olabilecek kevve~ 
bir delil bulacagm1 bildir111C„ 
lerini rica ettim.„ 

( Arkas1 var ) 
-- ..... „~ .... ·--

Yeni adam 
Terbiyeci lsmail Hakk1DJIJ 

~1kard1g1 Yeni adam'm 6J 
incl sayi11da basalch. 1~ 
lsmail Hakka, Cami, Arif Br 
diinin yaulan, Nüvit o.-· 
nm Flarian Delbarbeden ~~ 
virdigi Diyo jenin fend" 
"Adb taheaer, gen~er III_.. 
allimler arasanda yap.i.
anketlere verilen cevapll! 
fikir müsabakaslDID neticd' 
Amok tefriku1„ Sedat N~ 
rinin ve Zabir S1tlunm ~ 
rikatürleri varc:br. Y eni Ad#I' 
her yeni in1an1n okuaal" 
gereken bir yeni kDltll' 
gazetesidir. 

Mütekaidin maa1lann1. 
iskonto eder 



Zengin 
Olmak 

~terseniz „~iiiiiiiiiiiilliil• iiiiiiii;..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•· 
Bakkallara Müjde 

~n dereee hassas, saglan1, zarif ve 
llrak terazilerin1iz geJ<li. i1~r 

dan1crah 
<°::> 

tcrazinin 
S f evl<indedir· 
O~l'I~ YERI: Suluhan civarmcla (HÜSEYIN HÜSNÜ 
tMI~) Ticarethanesidir. 

( Halk1n Seai ) 

Biletlerinizi 

2 vo 20 komprimel1k ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan © markasin1 araym1z. 

21 NiSAN 

Ki~esinden Ahn1z. 

1 ... elefon: ;J4H7 

(:orakkao1 ~54 No. 
Hasan rf ahsin 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

• . . 

Bu Pillerin En Tazesini Fethi Gacar 
« Sünnet, <:i<;ek A~1s1 
~ PANSUMAN, .$1RINGA 
4( i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
4K ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 

;H~-------"""-----x~ --- -+< ~+++A+A~+++ ;;„.„.o~+m~-+++~~ 

G 0 L T Alttn tra~ b1~ag1, isve~ -;eliginden milimetrenin onda bir kahnh
gmda yap1lm1~ ve dünyanm en eyi b1-;ag1d1r. 

BH;aklar1n ag1ilan 1, 2, ;3, 4: nun1arah olup, nun1ara s1rasile 
tra~a devan1 cdilirse bir bu;akla sakala göre ok~ar gibi .:10, 15, 20 

tra~ olnu1k n1ün1kündür. 
<;ok eyi olmasma ragmen ~emsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi be§ kuru§tur. 
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Neleler Y az1yorlar? 1 
0000000000000 

GAZETECILER 
Istanbul, - Alman Reisi

cumhuru Bay Hitler tarafm
dan Almanyaya davet edilen 
gazeteciler, bu ak§am hare
ket etmi§lerdir. 

SINBO PETROLU 
Istanbul - Sinbo'da bulu

nan Petrol i§i ehemmiyet 
kesbetmektedir. Burada bu
lunan petrol nümuneleri tah
lil i~in getirilmi§tir. 

DEMIR SANA VII 
Istanbul - Ökonomi ba

kanhg1, demir sanayii üzeri
ne mühim faaliyete giri§mi§
tir. Te~kil edilecek demir 
saayii müdürlügüne, maadin 
müdürü bay Bekir Vehbi 
tayin ediJecektir. 

Bu cümleden olmak üzere 
bir demir sanayi bankas1 
kurulacakbr. Bu bankanm 
sermayesi (10,000,000) lira 
oJacakbr. Bankanm ad1 de
mir manasma geien ( Eti) 
ad101 alacakbr. 

SULH l<;IN MITING 
Istanbul, - Asrmlusal ka

d1nlar kongresine i§tirak eden 
bütün kadmJar yarm sulh 
lihinde bir miting aktedecek
lerdir. 

FENERBAH<;E 
MAGLÜP 

Istanbul- F 4!nerbah~e· ta
k1mile Viyana fudbol tak1m1 
arasmda yap1lan ma~, F ene
r'in maglubiyetile neticelen
mi§tir. Ma~ esnasmda ~ok 
~irkin haller olmu§ ve Viya
na 'hlara dayak ablmi§br. 

Zab1ta, F ener oyuncular1 
ile baz1 kimseler hakkmda 
tahkikata ba§lamt§br. 

01$ BAKAN1MIZ 
Istanbul - Cenevrede ulus 

lar aras1nda kurultaya ba~
kanJ1k eden D1§an i§leri Ba
kam Bay Tevfik Rü§tü Aras 
yann §ehrimizde beklenmek
tedir. Ba y T evfik Rü§tü aras 
buradan Ankaraya gidecek 
Bakanlar heyef nde Cenevre 
müzakereleri hakkmda iza
hat verecektir. On May1sta 
Bükre§e giderek Balkan d1-
tar1 i§leri bakanlar1 konse
yine gidecektir. 

Yerinde 
s·r ka ar 

Ankara (Hususi) - Eksik 
almd1g1 sonradan anla§ilan 
gelirin ödenmesi i~in mükel
lefe yap1lan tabligat günün
den alacagm tahsil edildigi' 
""iü~-.kada,----arad~e~en
günler i~in bor~lar kanunun 
hükümlerine istinaden bor~

Judan yüzde be§ faiz arama
s1 caiz olm1yacagma dair 
devlet §Urasmm vermi§ oldu
gu bir karar Maliye ile güm
rük ve inhisarlar brkanhklar1 
tarafmdan aläkadar makam
lara bildirilmi§tir. 

Ankara (Hususi) - Dev
let ~firasmm verdigi son 
karar üzerine, yanh§ tarife 
tatbikab veya tahakkuk me
murunun yapbg1 hesap ha
tasmdan dogan tetkik nok
sanlarmdan dolay1 gümrük
lerce mükelleflerden araml
makta olan faizin takip ve 
tahsiline arbk lüzum kal
mad1g1 gümrüklere bildiril
mi~tir. 

Gümrük 
Kon1isvoncula nnin 

"' 
kütük <lcftcri 

Ankara (Hususi) - Güm
rük ve inhisarlar bakanhg1 
gümrüklerde i§ yapm1ya ve 
kovalam1ya izinli ve karneli 
gümruk komisyonculari ile 
yanlarmda ~ah!janlara ve ta
cirlerin adamlarma mahsus 
gümrüklerde tutulmasi läz1m 
geien kütük defteri örnegini 
ve bu defterin nas1l tutula
cagma dair izahrb ihtive 
eden bir genel yaz1 gönder
mi~tir. ---'ll"'r----
izmir ve istan
bul limanlar1 

Ankara (Hususi) - izmir 
liman umum müdürlügü 1935 
büt\:e ve kadrosu Maliye 
bakanhgma gelmi§tir. istan
bul liman umum müdürlü
günün 1935 büt~e vc kad
rosuda bu günlerde beklen
mektedir. Bakanhk istanbul_ 
ve izmir limam idarelerinin 
devletce idaresine ha§lana
hberi alman neticeleri göz 
önünde tutmak suretiyle 
büt~e ve kadrolar üzerinde 
tetkikat yapacakbr. 

Büyü yaparken bir kad1n 
Y akay1 ele verdi ! .. 

Biga (Hususi) - Burada 
bir ~eyden anlamad1g1 halde 
y1llardanberi Büyücülük mas
kesi aJtmda halk1 doland1ran 
ve Yaylah Emine adm1 ta§t
yan bir kadm, yakay1 e!e 
vermi§tir. 

iddia edildigine göre, E
mine, kendisine müracaat 
edenlerin kaybolan e~yasm1 
bulmak, kan koca arasm1 
yapmak veya bozmak i~in 
käse i~ine koydugu suya 
11iyi saatte olsunlari„ toplar, 
buldugu Zehra isminde bir 
kü~ük krza, suya bakhrarak 
bundan ahkäm ~1karir ve 
yalanlar1 k1virarak bir tak1m 
saf insanlardan para s1zd1-
r1rm1§. 

Suya bakan ~ocuk, bir 
feY görmedigi halde tenbihi 
ve~hile bir~ok cinler, periler 
gördügünü söyler ve kendi
aine de büyü paras1ndan his-

se ay1rbrm1§. Bu büyücü ka
dmm yard1mc1s1 ba§ka bir 
kadm <laha varmt§. Suya 
bakan Zehra ~ocuk, her §eyi 
if§a etmi§, bunun üzerine za
b1ta evi arayarak bir~ok bü-
yü kitaplan elde etmi§tir. 
Yakmda mahkemede sorgu
larma ba§lanacakbr. 

•• 
niversitede 

Lisan dersleri · 
Istanbul ( Hususi ) -

Üniversitede lisan ders
lerine devam edcn talebe-
nin devam müddetlerinin tes
bitine ba~lanmI§br. Rektör-
lük~e verilen emre göre 60 
gün derste bulunmayan ta-
lebe herhangi fakültkde olur
sa olsun imtihana giremiye-
cek ve s101f ge~emiyecek
tir. 

T esbit müddeti bu hafta 
i~inde bitecek ve talebeye 
tebligat yap1lacakbr. 

( Hal_km Sesi ' 

- - -

BÜYÜK ORKESTRA ~EFi 
- ----- -----00 ------ --- - -

Türk artistlerinden 
bahsediyor 

Ankara 20 (A.A) - Dost 1 
memleket artistlerinin ver- 1 
mekte olduklari festivallarda 
Türk senfonik orkestras1m 
büyük bir kudret ve maha
retle idare etmekte olan 
büyük Sovyet orkestra §efi 

bay Petrovi~ Steinberg ihti
saslanm §Öyle huläsa etmek
tedir: 

f dare etmekte oldugum 
orkestradan ziyadcsile mem

nunum. Gen~ ve dost Tiir
kiyenin musiki ve orkesra 
harketlerinde daha bidayette 
alman bu parlak neticeler 

~ok takdire §ayand1r. Or
kestra mükemmeldir ve ha
kild san'at elzem bulunan 
artistik bir taassubla ~ah§
maktad1r. Hepsinin ayn ayri 
meziyet, kabiliyet ve liyakat 

1i;11 
11.„.~ 

lan vard1r. Bunlan idare et
uekte büyük bi r zevk duy
dugum orkesre i~in samimi 
arzulanmd1r. 

Diger taraftan orkestra 
son defaki konserlerde or-
kestra bak1mmda gayet zor 
par~alar1 o kadar giizel ~ald1 
ve bundan sonraki konserler
de ~ahnacak daha zor par
~alan o kadar mükemmel 
prova ettiki orkcstray1 te§kil 
eden bütiin • ··arkada§lanm1 
tebriki kendime ~ok .scvin~li 
bir vazife bilirim. 

Steinberg sözünii bitirirken 
dost Türkiyede istisnas1z 
herkesten görmekte olduk
lara samimi vc candan hüsnü 
kabulü tebarüz ettirmi§ vc 

Türkiyeden unutulmaz ~ok 
tath ve dost~a habralarla 
aynlacagm1 bildirmi~tir. 

Romanya mali ve ikt1sadi 
i§lere ehemmiyet veriyor 

Bükre§, 20 (A.A) - Saylav Äyan meclisleri i~tima dev
relerini bitirmi§lerdir. Ba§bakan Bay Tataresko Krahn bc
yannamesini okumu§tur. Bu beyannamede ökonomik ve ma
liye meselelerinin hükfimet siyasasmda ön safda gelmekte 
oldugu kaydedilmektedir. Milli müdafaa ve ordunun techizi 
sahasmda hükfimet icraatmm ehemmiyeti tebaruz ettirilmck
te ve bu esere tereddütsüz devam olunmas1 läz1m geldigi 
bildirilmektedir. 

Frans1z es i muharib eri 
Napolide 

Napoli 20 ( A.A ) - 1500 eski Frans1z muharibi Roma
dan buraya gelmi§ler ve istasyonda ltalyan erkäm ve eski 
harb arkada§lan tarafmdan ha1·aretle kar§1lanm1§lard1r. 

1~11 
h1ulll 

u;i1 
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Bulgaristan silAhlanmak ka
rar1n1 verebilir mi? 
~~--~~--~OQOO~~~~--

Ron1anya tna hafiline g öre bu kanlr <;ok va-
hin1 neticelcr do,gurabilirn1i~ 

istanbul (Hususi) - Sof- hadiseler zuhurundan kor-
yadan bildiriliyor: Bulgar ha- kuluyor. 
binesini eski sefirlerden bay Bükrc~ (Radyo) - Siyasal 
To~ef te§kil ediyor. To§cf mehafil Bu!garislandaki buh

Ankarada sefirlik yapm1~tir. 
68 ya§mdad1r. iyi kaynaklar-

dan a!man malfirnata göre 

ueni kabine silählanma te
§ebbüslerinde bulunacakhr. 
Mamafih memlekette galeyan 
o kadar fazlad1r ki kabine-

nin mevkii kuvvetli görülrni
yor. Bulgaristanda fevkaläde 

• 
lzmir-Ankara 

Ekspresi 
izmir - Bandirma arasmda 

oldugu gibi 15 may1stan iti
baren izmir - Anrara arasm
dada haftada iki defa eks-
pres i§liyecektir. Bu ekspres 
22 saatta Ankaraya vara
cakbr. 

Frans1z 
Gazetecileri o·elivor 

~ . 
Önümüzdeki <;ar§amba 

günü ~ehrimize Frans1z ga
zetecileri gelecektir. Bunlar 
arasmda tanmm1§ gazeteci-

ram dikkatla takip etmekte
dir. Burada umumiyetle mcv- ~, 
cud kanata göre Bulgarista
nm Növi muahedesinin askeri 
hükümlerini bir tarafh olarak 
kald1rnuya kalk1§mas1 imkän 
s1zd1r. Zira:Bulgaristan tara
fmdan böyle bir hareket 'YOk 
t ehlikcli neticeler dogu:-a
bilir. 

Mekteblerde 
imtiha 

Kültür Bakanhgmdan lise 
ve orta mekteb müdi:'.rlerine 

geien bir emirde may1s ay1 
i~inde yapilacak imtiha0Jar1 

s1k1 bir surette yap1lmas1 
lüzumunu bildirmi§th·. 

lerden bayan Mallardot ile 
bay Sanvagea da bulunmak
tad1r. 

Frans1z gazetecileri viläyet 
namma kar§1lanacak ve ~e
hirdcki ara§brmalarmda ken
dilerine yard1m edilecektir. 

Türkku§U 
kurumu 

Ankara 20 (A.A) - An
karada bir sivil tayyare mek
tebi a~1ld1g1 ve bu maksatla 
muallimler getirildigi hakkm
dak i haberler dogru degildir. 
Gemi§ olan Türk Ku§U ku
rumu i~in getirilmi§tir. ---oo---
Hesab 
• 
l§lerinde 
S1k1 kontrol 

Ankara (Hususi) - Muha
sipler tarafmdan kefalet ka
nununa göre yak1lacak kon
trollarm evrrk1 müsbite ve 
kay1tlar iizerinden ehemmi
yctle yap1lmamas1, besah i§
lerinde ~ah§ma n:iemurlann 
ve veznedarlarm i§lerinin ge
rektirdigi en ince noktalara 
dikkat etmemeri yününden 
para h1rs1zlarma yol a~1ld1g1 
son zamanlarda yapilan tef
ti~lerden anla§ild1g1 cihetle 
Gümrük ve inhisarlar bakan 
lig1 bir genel yaz1 ile kon -
trolun ne tarzda yap1lmas1 
icabettigini te§kilätma bildir 
mi~tir. 

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

Matbuat 

Kongresi 
Haz1rl1klar1 

Ankara, [Hususi] - Mat
buat umum müdürlügü ma
y1s sonlarmda §ehrimizde 
toplanacak olan matbuat kon
g resi i~in haltrhklarm1 ilerlet
mi§, köngre ruznamesini ha
z1rlam1§br. 

Ögrendigime göre kon
grede yevmi gazeteler, Mat
buat Cemiyeti, Mürettipler, 
Kitap~1lar Cemiyeti birer 
murahhasla temsil edilecek
lerdir. Mecbualar, meslekle
rine göre bir tahdide täbi 
tutulacak ve her meslege 
mensup mecmualar kongreye 
bir murahhas göndermege 
davet olunacaklard1r. 

..a::::=--'!lGtr---

Venizelos 
Pariste 
istanbul 21 (Hususi) -

Atinadan bildiri1iyor: Giritli 
äsi Venizelos italyadan Pa
rise harcket etti. Venizelos 
hastad1r. 

• 
lbnissuut 
---001---

()Iünulcn nas1l kur-
tnldugunu anlatiyor 
- Ba~taraf1 Birincide -

Yerli 
keresteler 

Y erli kerestelerin, lz 
kutuluk kerste ihtiyacm1 
§Ilayacagi hakkmda 
bakanhga bir müracaat 
mt§b. 

Bakanhk kutuJuk ker 
ler i~in Ökonomi baka 
ile görü§tügünü, kutuluk 
restelerin yer!i kerest 
mizden temin edilecegin · 
hususun katiyabna müs 
edi!ecegini ve arbrma a 

cag1 bildirilmi§tir. 
---Ji~lit,_ __ 

Atl1 Sx or 
Ab§ ve Ath spor ku 

faal komitesi Halkevi 
"toplanarak kulübÜn niz 
namesi üzerine görü§m 
yapmt§br. Ati§ ve Ath 
kulübü soysal bak1mdan 
bir kulüb haline getirile 
tir. Toplanbda valimiz 
F1rka ba§ka01m1z da bul 
mu§tur. 

~ocukhafta 
23 Nisan <;ocuk haf 

hazirhklarma devam e 
mektedir. Haz1rlanan pr 
ram mucibince hafta i~i 
bir~ok faydal1 i§ler gör·· 
cektir. $ehrimizin bir~ok 
mekteplerinde müsamer 
verilecek ve ~ocuklar i 
sinemalarda ~ocuk seansl 
tertip edilecektir. ---··---

Kaza 
<;e§me kazasmm Ala~ 

nahiyesinde bir dügün me 
simi esnasmda müessif 
hädise olmu§tur. Dügün e 
ne geleni görmege geie 
ler evin sofasmda toplanDl 
lar; bu s1rada sofanm y1k 

' masile a§ag1ya yuvarlanDll 
lard1r. Bir kadmcag1zm aya 
kmlmt§br. 

iki ki§i 
Cay1r cay1r yand1 
Kemalpa§a kazasmda Fe 

rek köyünde ~1kan bir ya 
gmda Ali ogl~ Tarihin e 
tamamen yanmt§br. Y an 
evin i~inde oturanlardan i 
kadmcag1z da cayir caY 
yanarak ölmü§tür. Y ananl 
Alinin kar1s1 Cennet ve k• 

1 ym valdesi Zeynebtir. Ali · 
ü~ ~ocugu gü~lükle kurtar1 
m1~br. --... ·--·-·----

Nisan 
sonunda kar 

Nisan aymm sonu bize b~ 
nisan bahg1 oyunu yaP-ar gJ 
bi daglara tekrar ki§hk el 
biselerini, insanlara bir k6. 
§eye ahlm1§ pardesülerio' 
geydirdi. Bu gidi§le may1sl• 
haziranda da kar eksik olIP1' 

hildir, dedi. ' yacak. 
Bunu da buz fabrikalatl 

dü§ünsün ! 
Gazetecilerin ba§ka Arap 

memleketleri hakkmdaki fi
kirlerinin ne oldugu hakkm
daki sorgularma, Hicaz krah 
iyi dileklerde bulunduguzu 
söylemekle mukabele et

1 mi§tir. 
-Sonposta- ! 

~~~.„~~l\l 

~ 23 Nisan ~ 
tt <;ocuk Bayram1d1r. Unut- ~ 
~ m1yahm. ~ 
~~~···~liiö;!;a J;;;t;ll 

Evler i~in 
Nisan nihayetine k~1" 

dar ueuzluk var 
As1mm (mis ko:rnlu sabull' 

lan) torba ile 22 kuru~. 
12 ve 5 kiloluk torba "e 

paketleri hazirlanmt§br. 
Sab~ veri: <;ank1n ~aif 

No. 4 ~abuncu As1m (t0-1) 


