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NDISE VEREN DUYU 

ve ~ah§ma tarz1 üzerinde 
görÜ§IDÜ§tür. 

Alman kararlara göre 
komisyon tali komisyonla-

rm tetkikine tevdi ettigi 
meseleler üzerinde Pazar 

ve <;ar~amba günleri he
yeti umumiye halinde top
lanacakhr. 

Yavuzun 
Kahramanl1gi 

-------„ ) 
Bu ~ok merakh tarihi tef-2 

rikam1zm ilk kü~ük forma-,( 
sm1 bayilerden isteyiniz. JS2 

Cumartesi günü (l:la,Jn1 
S ") . . . h nb~q es1 s1ze s1z1 ~~~fdg-r 

i~inde b1rakaE8Örnsd ~d 
(sürpriz) haz1rJbVomimmir§IJ5'{ 
hkla bekleyjn~ ssüm :291bA 



Sahife 2 ( Halk1n Sesi I 25 NISA~ 

11~1~~~~~1"ilI'l!l'~~~I~~ ~· 1mb.~mr..~1~'-0IL1b.Jlll~Juw~.Jl~llluau uLJJ .1:~uLll1f 1 1 1 1~ 
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Cilah bir tunca benzi)'en koJJanna vuran <rii-

• b 

ne~, san~1n tüyJerini parlatiyordu 
Saat dokuzda, bütün Ge- Bütün azas1, bütün vücudü 

libolu yar1madas1 ölmü§ sa- henüz büliiga ermemi§ bir 
mrsmtz. Tek gölge yoktur, • r;ocugunkini andmyor. Birka~ 
yaprak . k1mildanmaz. Ku§ gün evvel Kirtede babas1 
u~maz. Üstümüze r;öken ag1r ölmü§. <;ocuk babasmm kanh 
hktan kurtulmak i~in büyük cesedi kar§1smda durakla-
bir gayret sarfetmak läz1m- m1~. Dclikanh, bir sürü genc, 
Askerlerin bazdan siperlere vücudlerini kur§un yagmu-
dayanm1§ ag1zlan a~1l< uyuk- runa arzederken siperlerdeki 
l1yo1lar. ihtiyarlarm ölmesine bir 

fngiliz top~u neferlerinden türlü ak1l erdiremiyor. Sua-
baz1lar1 yar1 ~1plak bir halde line ce~ab . veremiyorum. 
oturmu~ tüfeklerinin meka- Zavalh, §Imdi yapyalmz kal-
nizmalarma önlerindeki bat- d1. Ciläl1 bir tunca benziyen 
taniyelerin üstüne scmi§ bun- kollarma vuran güne§, san-
lari temizleyep parlabyorlar. §ID tüylerini parlabyor; bpk1 

A al d altm ba§aklardan mürekkeb r arm a sari§m gen~ . . . . . . 
h 'ir ef k' d t b' mim mm1 bar ekm tarlas1 n er var 1 a e a 1r ' b' 

k b . B gi i„. 
gen~ 1za enz1yor. a~ma G . t 11• cdecek so"z 
h .k. b' d'J b enc1 ese 1 

a 1 ir men 1 sarml§, u bulam1yorum. Sanki . dilim 
gencin adeta teni de häki tutulmu§. Biraz muhabbet ve 
olmu§. <;ocuk 16 ya§mda, §efkat gösterebilecek halim 
48 ya§mdaki babasiyle ayni bile kalmami§. Halbuki ~ok 
alayda askerlik yap1yor. 16 iyi kalbli, ~ok halim, ~ok 
ya§mda oldugu halde, asker mü§vik olmak istiyorum. ßu 
olmak i~in, nas1l bir hile kanb bogu§manm ortaya at-
yapbg1m bana anlatb. 19 bg1 bütün azabh meseleleri 
ya§mda oldugunu iddia et- halletmek, bütün derdlcre 
mi§, ingilizlerin de askere §ife bulmak, bütün yaralar1 
ihtiyac1 oldugu i~in pek ara§- sarmak istiyorum. Talih ve 
brmam1§lar, almi§lar. <;1plak kader, sag1 solu dinlcmeden 
kolu, elindeki pa~avray1 tü- vuruyor; kimbilir, belki de 
fegin mekanizmasm1 üstünde oglunu koruyup babasm1 
ileri geri getirip götürüyor. vurrnakta haklid1r.„ 

Her f iata satt§ 
Azi.n1et dola v1silc ace-. 
Je müzryede ile satis 

.; 

Onba§1, bir gün Frans1z 
mmtakasma arkada§larm1 
görmege geJiyaor. Kendi ar
kada§lar1 azalm1~, k1t'asma 
bir ~ok yeni efrat ve kü~ük 
zabit gelmi§tir. Habratmda 

..... .... 
~ ... ..... 

'Sehep! 
Bir ;mü§teri, Banka gi~e

sine fgelmitti, memuru sor
du: 

- Müdür beyi görmek 
istiyorum. 

- Yemege gitti, hälä gel
medi. 

- <;ok sürer mi? 
- Zannetmem. On daki-

kaya kadar gelir. Bugün 
yemegi, evde kansiyle bir
likte yeyecekti! 

ispirtizrne ilc tedavi 
Bay Bahir ispitizme me

rakhlarmdand1r. Bo~~ vakit
lerinde ruhlan \:agmr ve akh 
s1ra konu§ur, Ge~en gün bir 
arkeda§ma tesadüf etmi§. 
Gögsünü kabartarak ögündü: 

- Dün gece (Vagner) m 
ruhunu ~ag1rd1m. 

- Geldi mi? 
- Ma§allah. EI bette gelir. 
- Peki, ne dedi? 
- Karimm piyano ~alma-

sm1 menetti!. 

Gavet basit 
~ 

- Seni tutup öpsem ne 
yaparsm? 

- Anne diye bagmr1m. 
- Neden? 
- Annem evde 

ondan ! 
--~ ... ... .... 

§Unlan yaz1yor: 

yok ta 

„<;antamm üstüne ~ömel
dim ve dü§ünmege ba§lad1m. 
K1zgm bir kum ~ukuru i~in
de yapyalmz1m, Buradaki 
hayat bana yeni bir inkisar1 
hayal getirdi: 

( Arkas1 var ) Önümüzdeki cuma günü 
yani nisanm yirmi altmc1 günü 
sabahleyin alafranga saat 
on bu~ukta Bucada istasyon 
caddesinde 24 numarada M. 
Lam efendiye aid lüks mo
bilyalar bilmüzayede sabla
cakbr. 

• Türkiye z·raat ba kas1 lzmir 

Gerek,· yatak odas1 tak1-
m1, yemek odas1 tak1m1, mi
safir odas1 tak1m1, me~e aga· 
cmdan lüks §ifonyerah aynah 
dolap, tuvalet, lavaman ve 
karderobas1, Amerikan ka-
nape, yerli radyo ma tefer
ruat, Sahibinin Sesi grama
fon ma pläk, komodinolar, 
a~1hr lüks orta masas1, oyun 
masas1 1 kütüphane kitap
larile, bu~luk, Amerikan kol
tuklari, 1 ayna, mavun ma-
sas1, dört kö§e yemek 
masas1, alta 1J1aroken san
dalye, 1 büfe, iki soba, 
elektrik lambas1, yagh bo
ya tablo, resimli tablolar, 
kü~ük yatak odas1 aynah 
dolap lavman tuvalet ve ko
modino, sandalyalar, has1rh 
koltoklar, 2 karyola somye
leri ve yataklariyle, kütüb
hane kitaplariyle, paravan, 
1 saat ütü makinesi, yemek 
dolab1, 6 ye~il stor, hah ve 
seccadeler ve sair bir~ok 
lüks mobilyalar bilmüzayede 
sablacakbr. 

F1rsah kaprmaym1z sab~ 
pe~indir. 

Bbüyk Kardi~ah ibrahim 
bey hanmda emniyet müza
yede salonu müdüriyeti 
Adres: müzayedeye i§tirak 
i~tirak edecek zevat Alsan
caktan veyabu Kernerde 8,45 
trenile, yahut Konaktn oto-
büsle gelebilirler. 0:2 

§Ube i e • • 
Mevkii Sokag1 Cinsi No. Mu. K. 
Daraga~ Piyade arsa 38 300 

" Demir Mehmetcik „ 1 - 1 600 
T epecik Tepecik " 2 - 2 400 
Ayavukla Sinekli C. arsa 1/2 hisse 44 300 
Kar~1yaka Bostanh karakol arsa 16 800 
Turan ~imendifer C. „ 138 - 57 300 

" " " " 136 - 1 300 
" " " " 33 500 
" " " " 101 500 
" Cafer Tayyar tarla 47 500 

Tepeeik Beh~e sokak dükkan 1/6 hisse 18-20 500 
Karata~ 9 Eyliil arsa 95 400 
Daraga~ Varilci arsa 115 hisse 157-159-161 500 
Bayrakh Haliliye " 5/8 " 1 800 
Kar~1yak Bah~eler Tasvir arsa 24 - 22 800 
Buca fstasyon C. 

11 
122 500 

„ F ob es bilä 300 
" 

" " " " 800 
„ Zafer " 60-1 I 46- l 200 

Mersinli Kilse 
11 

20 200 
Tepecik Pirina pkmaz1 tarfa 1766 m. bilä 1000 
K-erantina Ni~at hane 3 - 7 900 

11 iskele cudesi " 108-90 900 
Yukar1da evsa& yaz1h Yunananh emvali gayri mübadil 

bunosu veya pe§in para ile 10/4/935 farihinden itibaren 
a~1k arthrma ile sab~a ~1karilm1~br. Malm sabld1g1 seneye 
ait Devlet ve belediye vergi vc resimlerile sair masraflar 
mü~teriye aittir. ihale 29-4-935 Pazartesi günüdür. Taliple
rin yüze yedibu~uk teminatlerile birlikte ihalc günü saat 

1 
14,30 da Ziraat bankasma müracaatlar. (1051) 

~KM« +o+•X»«>+: »«>+«>:· ~~«>+«>++n+«,c 
~Beyn 1 • elPa ispa1,1ayirm1~ * . t d. . '$ 'J$ z yare e 1n1z :1c 
~ 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1~35 E KADAR ~ * Fazla n1a]tl1nat aln1ak ivin lzrnir Frans1z *. 
~ Ceneral konsolosluguna veya Izn1ir ~ 
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Osmanl1cadan 
TÜRK<;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

E 
-efruz - Parlatan, aydm

Jatan, tutu~turan 
Efsäne - Masal 
Efsun - Af sun 
Efsus - Y azsk 
-ef~än - Sa~an, dag1tan, 

silken, serpen 
„ -efzä - Arhran, ~ogaltan 

- -Efzäyi§ - Art~--;.;- ~0-g°il--
ma 
~ Efziin ~- <;ok, arbk, yu-
kan 

Ehadiyet - Birlik 
Ehali, Ahali - Elgün 
Ehemmiyet - Önem 
Ehemmiyetli ( mühim ) 

Öncmli 
Ehemmiyet vermek - Ö

nemek, önem vermek 
Ehli - Evcil 
Ehlile§tirmek - Evcile~· 

tirmek 
Ehli vukuf, ehli hibre -

Ayirtman 
Ehliyet - Erdik 
Ehven - Ucuz 
Eizze (Bak: Aziz) -Eren-

ler 
Ekäbir - Büyükler 
Ekal - En az, en a~ag1 
Ekalliyet - Azn~hk 
Ekseriya - <;ogun, ~ok 

vakit, ~okluk 
Ekseriyet - <;ogunluk 
Eksibe - Kumul 

------- „oo+ • 1 Y AZAN: RAZIL TOM SO~ 
-~~~~ - 27 - ~ ~ 

~leclistc V cnizclosun ckseriveti zav1flarken. t1 . -
lekct cfkt1 nun1un1ivesi de ondan uzalda~1)' 

ltiläf istihbarat zabitleri, mak i~in, bir resmi t 
dostlari Venizelosu tutmak ne§retmi§ti. Bu tebligde, 
i~in böyle yapmi§lar, Baron ldimet, bu gibi §Üpb 
~enk ise, Berlindeki ämirle- protesto ediyor ve milli y 
rine, Alman menafiine ne nan menfeatlerini, mef 
kadar hizmet ettigini göster- hudutlarm kat'iyen degi 
me~ i~in bu suretle hareket sine meydan vermeden „ 
etm1§br. hafazaya azmetmi§ oldu 

Yukanda söyledigimiz üze- efkär1 umumiyeye bildiri 
re, Venizelos 24 ve 40 ikin- du. Buna fena halde ü 
cikänun 1915 te, Ba§vekil nen Venizelos, Krala ve 
s1fatile, Krala iki uzun muh- gizli mnhbralar1 bizzat 
bra vermi~ ve'l' muhbralann- t v b retle • • . re mege ve u su 
da §ark1 Makedonyadak1 .Yu- lifinin kral tarafmdan ta 
nan arazisinin Bulgaristana d'I · ld v • b ta . e 1 m1§ o ugunu 1s a 
terkini tavsiye etm1§ti. k t 

Kral ile Ba§vekili arasm- l§GI. · d k b va·: unans era a „ 
daki anla§amamazhk i§te k l b'ld' d' 6 ""1' 

v ra a 1 1r 1 ve 1" 
buradan dogmu§tU. Kral, 

1015 
k · - t 

Makedonyanm k1smen Bul-
1
.v. a §atmt. 1 §U resmi 

. k' k b'l 1g1 ne§re 1: garistana ter ~me mu a 1 H"k. t k yf' t 
Y . A d I d „ u umc , e 1ye e 

unamstana na o u a ve- 1. 1 k k t'i 
rilecek olan yeni arazmm men mutta 1 o ara a 
muhafaza ve inki~af1 I~m, le beyan eder k~ ~.a§:c 
bütün Yunan kuvvetlerinin meab kral, ecnebi ir . 

Jete Y l!nan arazisinin ter 
ve kaynaklarmm oraya hasri istihdaf eden müzaker 
läz1mgelecegini dü§Ünüyor-
du. Gunaris iktidar mevki- a~tlmasma hi~ bir za 
inde iken baz1 gazeteler, bu muvafakat etmemi§tir.„ 

Ekanimi seläse -
kümler 

l · k l Ayni günde Venizelos Ür ör- mese ey1 an§brm1~ ar ve 
Y baz1 §Üpheler izhar etmi§- Ja bir mektub göndere 

Ekber - Ulu 
Ekul - Obur 

lerdi. onun muti bir kölesi olcl' 
Gunaris, halk arasmda, gunu söylcdi. 

her türlü heyecana mäui ol- (Arkas1 Var) 
El'an - Daha, henüz •. ··---~ ....... ~-------------------
Elästiki - Esnek 1· • M h b • 'H • e 
Elästikiyet Esneklik Zmlr U &Se el ' USUSIY 
Elhet, clbette ~ Kesin mu••du••rtu••gv 0••nden: 

olarak, üzkes 
Elbise . - Giyim, uruba Bedeli sab1k1 
Elhak - Dogrusu Lira 
Elhaletü häzlhi - Bugün, 2600 Y emi§ ~ar§ISI 48 nu-lu Cczayir ham 

bu günkü günde, "imdi 1200 ~ad1rvan alb 7,9 nu-lu Kahvehend 
Elhasil - Sözü~ kisasi 550 Arasta ba~1 ~~~ „ Dükkän 

Elyevm - Bugün, §imdi 1~~ " " 217 " " 
Ern 'a - Bag1rsaklar BO " " 

5 
" " 

Kyumcula 
Em'ai galiza - Kahn ba-

85 
15 " " 

g1rsaklar . " " " 
Em'ai rakika - Ince ba- 55 „ 22 „ „ 

g1rsaklar 55 1 nc1 kara Osman sokagi 2 nu-lu dükkän 

Eman - Aman 30 3 " " " " 14 " „ 

Emanet - inam 1
2
0
4
0 

3 " " " " ~~ " " 
Emanet etmek - inam- 60 ~:~:;~!i:;dea 43 ,:' ,:' 

lamak 50 „ 45 „ „ 
Emaneten - lnamlama . 3250 Kerner caddasi 3 nu-lu Saman kam 

1 
ihale Üsterme Idarei hususiyei veläyete ait y(\kar1da yerleri yaz1h ak~ 
ihc-Ieten - Üsterleme 1/6/935 tarihinden 31/5/938 ü~ sene müddetle icara vei:-1& 
ihale etmek - Üstermek mek üzre 18/4/935 tarihinden itibaren 20 gün müdc:l~ 
Müteahhid - Üstenci müzayedeye ~1kar1lm1§br .. Müzayede §ar~!a~.1~1 g?rmek it~ 

„ Taahhüd etmek (iltizam)- yenler her gün muhasebe1 hususuye mudur1yetme ve P' 
Ustenmek . sürmek istiyenlerin de i.hale günü olan 8~5/935 <;ar~adl~ 

Emare lmge, ipucu günü saat 9 dan on b1re kadar depoz1to makbuzlar1 
-Arkas1 Var- beraber Viläyet encümenine müracaatlar1. 1158 ~ •••••••••••• „ •• „ •• „ •• „„„ •••••••• „„„ •••••• „ •• „„„„ •••• „„ ............ 

BA V SOYLUY A ile evleniyoruz. 
Bu sözü söyliyen Hayriye' 

nin agzma bir tokat att1I 
- o · ne agabey? 

Bir ayl1k ni§anlanal1m 
- Sus, rezil, benim ni§~ 

------------------oo+•OO-----------------
y AZAN: Durmu~ Türkmenoglu 

( J)ünkü Say1dan Devan1 ) 
- R1za agabey fena dans 

etmiyorsun ediyordu. Dans 
durdu. 0 gcce ihsan gen~ 
k1z1 dansa davet etmegc ge
lince R1za: 

leniyormu~ gibi 
yordu. 

hm iken utanmadan n8"' 
ba§kalarile evlenecegini s'6f 

rol yapi- liyorsun ? 

- Beraber dans edecegiz. 
diye müsaade etmcdi ! 

Sesi, hiddebenmi§, k1skan
m1§ bir ni§nnh sesini ne gü
zef taklid ediyordu. 

0 gcce bütün danslan be-
raber oynad1lar. 

Hayriye ona kar§l ncden 
multefit, muhabbetli görünü
yordu. 

* • • 
lkinci ü~üncü baloda ihsan 

bir deliye dönmÜ;itü. Gen~ 
k1zm ke§ini b1rakm1yordu ve 
R1za sanki sahlhten hiddet-

Fakat Hayriye de rol yap-
maktan vazge~iyordu ve ih
sana iltifat ediyordu. Bir ay 
ge~meden istedigine nail ol
du, ihsan ni§anhsmdan ayn
hp kendisile evlenmesini 
teklif etti. 

Bunu büyüklere a~tiklan 

zaman annesi ve babas1 ona: 
"Tü utanmaz, rezil, dedi

ler. R1zaya ne söyliyecegiz: 
- Ben R1zay1 kandmnm 

diye cevab verdi. 
R1za ak~müstü geldigi za

man onu kar§ihyan Hayriye 
bir kenara ~ekti ve : 

Kurtultuk agabey dedi, 
arhk serbestsin, biz lhsan 

- Agabey! 
- Burada agabey yo~ 

Evlenmezsin, benimle evleoe' 
ceksin, anhyormusun. 

Omuzlanm tutuyor ve cl' 
mm ac1byordu. Hayriye ~~ 
hayret ve bir az da talJI" 
edemedigini bir memnuniyet' 
le bak1yordu: 

- <;ocukmusun? 
- B1kbm arbk ba§kalatf. 

mn hesabm1 dans etmekt~ 
ba<::kalarmm hesabma k 

"S ,, 

etmekten b1kbm. Ve sont 
da ni~anhhga ah§bm. ~ 
senden ayr1lm1yorum, • 
kendi kendine ba~mm ~ 

- Sonu 4 üncüde -
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lzmir ahkäm1 §ahsiye sulh i 
hukuk häkimliginden: 

Ahkäm1 §ahsiye sulh hu
kuk mahkemesinden: 1195 

1 - T erekesi tasfiye edil
hlekte olan ölü arabac1 Nuri 
~VUfa ait Y ap1c10glunda 
Yusufdede caddesinde käin 
1-181 numarah bah~esi 8,25 
Ve derinligi k1smen 13,30 
luarnen 16,5 metreki cem'an 
274 metre murabba1 arsa 
Üzerine mebni zemin katmda 
bir oday1 ve birinci katta ü~ 
0da ve bir k1zma hamam1 
Ve ü~ oday1, ü~üncü katta 
dört oda ve bir balkonu ve 
•rsas1nm arka k1smmda if-

' raz olunacak bir miktar 
bab~eligi havi 5500 lira k1y
lllet takdir edilen bir bap 
kargir hanenin tamam1 ile 

2 - Yeni ölü Nuri ~avu
§Un kendisinden evvel vefat 
eden zevcesi F1tnattan mün
takil E§refpa§ada Sultaniye 
lllaballesinde hac1 Ali efendi 
Caddesinde käin 374 numa-· 
~ab ev 22,75 metre murab-

a1 arsa üzerinde mebni iki 
0dar, bir sofa, bir mutbak 
"e derununda bir helä bulu:an bir miktar bah~e ile 
11 d1varlar1 kärgir ve i~ böl

llleleri ~atma tamamma ü~ 
~~z lira k1ymet takdir edilen 
~r b~p hanenin tamam1 on 

lt hISse itibarile dört bis· 
llesi yani evin dörtte biri. 

3 - . Kazalik olü nuri ~a
~fun kendisinden evvel ve-
ateden zevcesi Fitnattan 

ltllintek1l Demlac1kta Mah
llltd aga sokagmda käin 88 

b
11
'-lllarah 48,85 metre murab-
•• ar ·· · b. ~ sa uzerme me 01 a§a-

gi katta bir mutbah iki oda 
"e b' k tr sand1k odas1 yukar1 
h at~a iki oda ve tarasay1 

av1 ta d' .. 1· k mamma ye 1 yuz 1ra 
t 'Yniet takdir edilen bir bap 
q•ne · itiba ~1n tamam1 16 hisse 
e . nie dört hissesi yani 
S~kn dörtte biri artbrmaya 

•rilrni§br. 

11 
4 - Bunlardan ba§ka bir 

b'-lllarah hane tapusuna mer 
tlt 'k Ctij ~ en alb par~aya ifraz 

de nlen birisi evin ittisalin
lla Ve Y usuf dede caddesine 

111 Ztr cephesi 5,20 metre k1s 
h~: dar ve k1smen geni§ bir 
lllet e olarak kezalik 26,60 
•Uk re derinliginde ve ehli 
llletuf~a takdir edilen beher 
lllet~e rnurabba1 iki lira k1y
•tk •nd~ ve diger ü~ü evin 
le

11 
a cihetinde cepheleri ha

'-lek Park haline kalbedil
~~e . olan eski mezarbk 
bit ''1 üzerinde bulunan her 

erbe .. 
detin. nn1n cepheleri 7,25 ve 

1 - izmirde Hac1 Mah
:nut aga mahallesinde 46 
kapu ve 42 tapu say1h ve 
yukari katta iki oda bir sofa 
orta katta ve bodrum ka
tmda iki oda ve kömürlük 
kileri ve suyu hamam1 ve 
biraz havluyu mü~temil ve 
l 06 metre arsasma 870 met
re bina edilmi§ ev k1ymcti 
muhammenesi 2000 lirad1r. 

2 - Yine ayni mahallede 
ve ayni sokakta tapu 40 ve 
kapu 44 say1h ve ayni mü~
temiläh havi yaln1z dö~eme 
tahtalan biraz daha eski 
olan bu evin k1ymeti mu
hammenesi 1900 lirad1r. 

3 - izmirde Y emi~ ~ar§1-
smda ve Cezair ham saka
gmda tapu senedinde 10 ve 
numarataj ve 9 eski say1h 
ve iki kapulu evkafa mülhak 
kaplan Mustafa pa~a vakfin 
dan icaretenli magzanm iki 
hisse itibarile yalniz bir his
sesi sahhkbr. Ve tamammm 
kiymeti muhammene 1300 
liradtr. Y ar1s1 650 Jiradir. 

4 - izmirde yeni Ahmet 
aga mahallesi tapu senedin
de de sokag1 9 numaratajh 
ve 5 yeni va kadastro plä
nmda dudu sokagmda 317 
metre murabba1 üzerine bina 
edilmi~ kärgir Palamut ma
gzas1 4320 hisseden 180 
hissesi ölü Zebra hamma ait 
olup tamam1 magzaya konu
lan muhammen k1ymet 3804 
liradir. Bundan 180 hissesi 
sahhkhr. 

5 - Yukarida 4 kalemde 
cinsleri ve k1ymetleri yaz1lan 

1 gayri menkulät ölii Fatma 
Zehranm veresesine ait ol§p 
bu mallara 'mevcut miras~1-
larm adedine göre kabili 
taksim olmad1gmdan karar1 
mahkeme dairesinde ve a~1k 
artbrma suretile sattlacakhr. 

Birinci artbrma 1 Haziran 
935 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 14 te yapila
cakbr. Arthrma günü gayri 
menkuläta konulan muham
men k1ymetin yüzde yetmi~ 
be§ini bulmazsa sah§ on be~ 
gün daha temdit edilir. V e 
buda 16 haziran 935 pazar
tesi günü saat 14 te lzmir 
ve ikinci beyler sokagmda 
ahkäm1 §ahsiye sulh hukuk 
mahkemesinde yapdacakhr. 
Arthrmaya il1tirak edebilmek 
i~in yüzde yedi bu~uk pey 
ak~esi ve banka mektubu 
läz1md1r. Daha fazla malii
mat almak istiyenlerin her 
gün mahkeme kalemine mü
racaat etmeleri ilän olunur. 

l'e b Ukleri 19 zar metre ol~n 
iltjk ther metre murabbama 
le11 '„ lira k1ymet takdir edi-
8'tiJ u~ arsa müzayede ile . .............., 0 ....., • 

0 
..... 

S 'cakttr, onbe§ gün tehir edilerek 

(1192) 

J.._.. Artirm ·· ·· 9 6 935 d'f '44llli a gunu ve ma· - - e musa 1 pazar gü-
~'Yti Yukar1da yaz1h emvali nü saat 14 de Ahkäm1 §ah-
k4... lllenkulenin lzmir ah- siye sulh hukuk häkimliginde .„. fe " 
ltlaec. ... r •ye hikimligince sa- yapilacakbr ve en~ok fiat 
•tt1l" ia ~1kar1lm1§ olub ilk verenin üzerinde b1rakda-
l'i1ij11111a81 25 may1s 935 ta- cakbr. Pey sürmek, fazla 
~lllie lnusadif cumartesi malumat almak, haneleri gör-
~'itn •aat 14 de Beyler so- mek ve sabn almak istiyen-

( Halk1n Sesi ) 25 NISAN 

Biletlerinizi 
J\hn1z. 

I 

Mutlaka 
l"clef 011::13497 J 1 

:IQ ~ ,,_ 

~:orakkan1 a5! No. 
Hasan Tahsin J' " .... "' .• ·. 

Salihli Ticaret 
odas1ndan: 

ve Sanayi Bakkallara Müjde 

"Kemal yaman savc1„ Ticaret unvam ile Salihlide Mitat 
pa§a mahallesinde derbent caddesinde 2 numarah dükkända 
bakkal ve müskirat bayiligi üzerine ticaret yapan "Kemal 
Yaman savcmm„ bu unvan ticaretinin ticaret kanununun 
42 ci maddesi mucibince sicilin 142 numarasma kayt ve 
tescil edildigi ilän olunur. (1188) 

Türkiye Ziraat bankas1 
izmir ~§ubesinden: 

22-4-935 tarihinde a~1k Cartbrma ile ihaleleri yap1lacag1 
2-4-935 de Anadolu 7-4-935 de Y eni As1r 12-4-935 de Ana 
dolu ve 17-4-935 de Milli Birlik gazetelerinde ilän edilen 
Yunanh emvalinin ihaleleri 29-4-935 tarihine temdit edil
mi~tir. Sab§ gayri mübadil bonosu veya pe§in para ile nak 
den yap1hr. K1yeti muhammenesi iki bin lira veya daha zi
yade olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Malm 
sabld1g1 seneye ait Devlet vergi ve belediye resmi ve sair 
bütütün masraflar mü§teriye aittir. isteyen!erin yüzde yedi 
bu~uk teminaUerile birlikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat 

...... on derece hassas, saglan1. zarif ve damgah 
oturak terazilcrin1iz geldi. Her terazinin 

f evkindedir 
SATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNO 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 

.!Jfi~~ ~:q~~ ~=~~~~=~~~~:~~~=~.-(!) 
C!IJJ <;AR~AMBA ~k§~;1 sn-;t 2o,3o;d~ • - • 1 
~1 E L H A M R A ldaresinde Milli 
11 Kütüphane Sinemasmda ' bankasma müracaatlar1. · (1192) 
.! 2 Büyük ve degerli filim görmege haz1rlamn1z A 

0 -· tr'JJ ... 

li 1 - Beyaz perdenin e§siz ve iläh1 y1ld1z1 11i -13r1<Y1ttc Hehn 1 
tarafmdan büyük birö muvaffakiyetle temsil edilen A 

ji CASUS KALBi ~ 
IJ 2 - Sinema äleminin 3 degerli sanatkän ' 

~· 6 GRAY GRANT, ROSiTAMORENO, FRANGEDRAKEA 
~ '11 tarafmdan F rans1zca sözlü olarak yapalan !! 

·~ ~ Z ~l Avlanan Gönül 8 
::.: ·j; 6 
• IIßll l ne§e ve eglenceli, ~ok gülün~lü komedi • 

~ = Bugün 15, 17, 19 ve 31 sc:n:1::d:: i 
(D ··•· y1Id1zlar y1ld1z1 GRETE GARBO'nun son eseri -

r+ 1~l ~ A LIN1'iIS 1\SK 1 
;i 9~} .q~· :(;iJ.;~ ~~ : ...-~ : -~~~~ ~~:,g;j~.äiLi~ ..... oo p:;- !!l ~ • ~ - • = -~ -=- • ~!!iiiF~m" ~· ~ 

c:: Milyonlar arkas1ndan kopnlar 
~ Piyango biletlc [M• 1 } k• ] sinden al C:: rini Ke~ecilerde I yon ar l§e mahdirlar 

S: En büyük ikra111iye ( 200,000) lirad1r 
S: $imdiye kadar misli görülmemi§ olan ve bu 
~ defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
• piyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 

plandan anla§1lm1§br. Bir~okJ vatanda§lar1m1z1 
her aym « 11 » rinde zengin eden ugurlu (MlL
YONLAR Ki~ESi) nden biletlerinizi tedarik et-
meniz menfaatm1z iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
~1kmas1d1r. 

Ta1ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
surette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 
muhterem mü§terilerime iJän ederim. 

Milyonlar Ki1esi Sahibi 
~1ddr.1'.1dt.1c.~..:Jdc'Jc*-1ddc*.1'.8't1dc1c ........ „..... HA YRi DÖLEK 

i FF:t:iet~:::;• i~S;EMASi T;i~t 
<fC >f> ~·: B U G 0 N 
i< Sünnet, ~:i<;ek 1\~1s1 ~ Frans1z akademisi azasmdan PIERRE BENIOT'nin 

PANSUMAN, ~IRINGA "•"' §aheserinden abnan 

Senenin en zengin, en büyük, en muhte1em filmi 
ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 ~ 

'"~ M ~,.c-~+m~--"Sm-~~......-+~~ ~ oskova Geceleri 
~ Annabella - Harry Baur - Spinelly - Germaine 

~~__jdclfd:1ci1c.i~t~~" ~ Dermoz - P. Richard Villm 
4K 24 NiSAN <;AR~AMBA'dan itibaren >f. ~ . . . 

Ü ( ) S
. d )+ ~ G1b1 en yüksek Frans1z arhstlerinin temsin ettikleri 

· . l'k TAN memasm a u. ~ . . I . lku;e§me 1 te: • • Tel. 3143 rr ~ ve ROD SAND~R ve DIMITR EVICH ~1gan orkestre· 
• . „ 

/ 
• . >+ ~ leri ile NAPOLITEN §ark1c1larmm i§tirak eyledikleri 

B 
Tanmm1§ Yunan arbstler1 tarafmdan vucude gebrtlen )+ ~ b"t'· 1· · h lk „ • · R „ 

1
„ )+ ~ ve u un zmir a mm goreceg1 

1 - ~:~~rk~h u F [ N A Y 0 L )+ ~ Musiki • A§k - Heyecan - Harp ve hayat filmi. 

2 _ TÜccar Horn Fra::·~~~k~~zlü ~>+ ~ -( Mevsimin En Büyük Sinema Müsameresi )-
~ :=m'.„„„ ... lllll. 
~ 

AYRICA SEANS SAATLARI . i~ I\~„ cami kar§Ismda ki· lerin hergün ögleden sonra 
laiitade atn1 §ahsiye hikim- Ahkäm1 ~ahsiye häkimligine 4K 
f· ~itin ~apdacakbr. veya tasfiye memuru avuka t l.C m11tn:Jc:.'llllA'3rm:l:r=nmmlfDJ111Jl!J:-ia:..iam111C111Bll!S'!m:m.i:DUm:iic:;;~ 

J)ÜNY A HAJ)iSA·r.1 En vcn1 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Hergün : 15, 17, 19 ve 21,15 
Per§embe: 13, 15, (Mektepliler seans1) 
Cuma: 13 te iläve seans1 vardtr. ~ Ci art1rmada verilen Nahid Hilmi'nin Büyük Kar· SEANSLAR 

l~ takdir edilen kiymet- di~ah han 13-14 numarah Hergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, 

~ 
~ 
fl :!t 

~· 
~--------------------------------mlllll!ipoo1..-........ ~ ~~de yetmi1 betini yaz1hanesine müracaat ebne· 15, 17, 19, 21. Pazarteai, Per1embe saat 3 te ba1lar. 

~---~~tak~dir~·~d~e~a~rb~rm~a~k~!le~n~·~il~in~o~lu~n~ur~.----1~1~9~5 __ Jj~~~~~~~~ ~~~~~ll::ar:K::.:lllCllC11::1!.lllilllll„„„„„1111111illi111t111Millllllllillilill~lllW 



,Sabife 4 

bul telefonunun yakmda tec 
riibeleri yapda~aktir. 
A LMA NLAR ASKER 

SEVKEDIVORLAR 
Istanbul - Paris'ten ge

ien son haberlere göre, Al
manya ile F ransa arasmdaki 
siyasal durum, endite vere
cek bir tckil alm1tbr. Al
manlar, Frans1zlar aleyhine 
gizli bir husumet beslemege 
ve duygularm1 gizlememege 
.ha1lam1tlard1r. 

Al~kadar Frans1z maha
fili, Almanlarm Fransa hu
dutlanua asker ta~id etme
ie bqlad1klanm bildirmek
J:edir. 

Sür'at katarlar1 
1.tanbul - Ankara- fzmir, 

Ankara - Samsun arasmda 
:timendüfer sür"at katarlan 
tesis edileeektir. Bu suretle 
Jzmir - Ankara ve Samsun 
yolu l1:11altilacaktir. 
JTALVA - HABE$1STAN 

Istanbul, - Habetlerin, 
ltalyanlara kar,1 yalniz ka
dmlardan mürekkep bir or
du tetkil ettikleri son geien 
haberlerden anlat1lm1§hr. 

ltalya - Habetistan müna
sebati gittik~e gerginle1iyor. ---'!la.a.---
Bir ayl1k 
Nitanlanal1m 

- Ba1taraf1 2 incide -
aine bak: 

- Aiabey ·~·k~a seni 
aevi yorum desan a. 

- Eeee, bunu söylesem 
aanki ne olur? 

- Bir 1ey omaz hakiki 
bir rezalet olur. 

Dedi gilldü, güldü .. 
* • • 

Erte11 gün lbsan beyi red 
cevab1n1 vermi1ti. 

Riza ile Hayriye evleneli 
bir bu~uk sene oldu. inam
a1z buna, ~ok sevitiyor!u. 

SON 

Evler i~in 
Nisan nihavetine ka--

dar ueuzluk var 
As1mm (mis kokulu sabun

lan) torba ile 22 kuru§. 
Bir kiloya kadar dahi 22 

kuruta verilir. 
12 ve 5 kiloluk torba ve 

paketleri baz1rlanm1§hr. 
Sabt veri: <;ank1n ~art• 

No. 4 sabuncu As1m 

lzmir birinci icra memur
laj'undan: 

Bir bor~tan dolayi haciz 
albna ahnan Hayim ait kol
tak kanape tak1m1, halt, ~ift 
aynah dolab, orta masas1 ve 
Mire 29-4-935 tarihine mü
..W Pazartesi gunu yeni 
•izayede bedesteninde saat 
11-12 ara11nda 1atdacag1 ta
likleriD ilaal~ gtin ve saabn-

Yugoslavdan 
Almanyaya 

~Hayvan t;1karn1ak i~in 
Gazetelerin haber ald1kla

nna göre, Hamburgdan hay
van ve zirai mahsu!ät tica
retile ugra§an bir Alman fir 
mas1 bayvan sahn ahm1 i§
lerile ugratmak üzere Yu
gosla vyada bir istasyon tesis 
etftlek üzeredir. 

( „ Halkin Sesi ) 

Habetistan'da Haydut lar 
Kervanlar1 Soyuyorlarm1§ 
Roma, 24 [A.A] - C)tefani Ajansmm istihbaratma göre, 

Habe§istamn §imalinde §ekavet hareketleri devam etmek
tedir. Yerliler ticaret kervanlarma tecavüz ederek para ve 
mallanm ~almaktad1rlar. 

/Ankara istanbl 
Radyolan 

25 NlshN 

Karantina Ocag1n 
~lüsan1ere 

Alman firmas1 bu maksad 
la Y~goslavya selähiyettdar 
makamlarile temasa girmi§ 
bulunmaktad1r. Yugoslavya
da 2 rnilyon dinarhk bir ser 
maye ile i§ine bathyacak 
olan Alman firmas1 bu mak
sadla Zagrebde bir istasyon 
tesis ~decek ve Almanyaya 
yap1lacak her tllrlü-·hayvan 
bilhassa Alman konserve sa 
noyü .i~in lüzumlu olan ka
sabl1k hayvan ihracatma ta
vassut edecektir. 

~ark ekspresine yap1lan ta-i 
arruz tamamen uydurma imi§ 

1 

Ankara, [Hususi] - An
kara ve Istanbul radyolar1 
birle§ik itliyecektir. Bundan 
sonra nutuklar ve konu§ma
lar yap11acakbr. F1rka ku
rultaymm a~1ht1 her yerin 
uygun gelecek vas1talarile 
köylere de duyurulacakbr.· 

Hergün biraz daba inki 
eden bu ocakta bu aqa 
f1rkanm temsil kolu taraf 
dan ( Sekizinci ) piyesi o 
nanacakhr. 

ilk temsilde büyük bir m 
vaffakiyet rgösteren gen~l 
rimin bunda da muvaff 
olacaklar1 ,uphesizdiz. 

Belgrad 24 (A.A) - Avala Ajans1 bildiriyor: 1 
Bazi ecnebi gazeteleri bu aym 16 smda .$ark ekspresine 

karfl bir haydutluk hareketi yap1lm1§ ve beynelmilel posta 
~antalarmm ~ahnm1§ oldugu yolunda bir haber ne~retmi§
lerdir. Bu haberin uydurma ve her türlü as1l ve esastan ari ' 
oldugunu beyana ve kat'i surette tekzibe mezundur. 

---oo---

----oo---
ingiltere notay1 .al~~(1m Al

many_a?a B1ld1rd1 
Londr 24 (A.:A) - lngiltere hükiimeti Almanyanm Berlin 

sefirin~ 1Allnan hükümetinin Cenevredeki mukarrerah pro
lestö notasm1 almt§ oldugunu bildirmi§tir. 

Kabina Berlinden bir nota daha beklemekte oldugundan 

Bir aile mecli
sinde verilen 
idam ltarar1 
Almanyada Hofeid adm1 

ta,1yan bir kan koca, akra-

1 

§imdiki halde AJman hükumetine vazih ve sarih cevab ver
mek niyetinde degildir. 

balarmm da i§tirakila bir 
aile meclisi akdedildikten 

lrlanda'da muazzam bir bina 
alevler i~inde kald1 

sonra 14 ya~mdaki k1zlarmm 
idamma karar vermi,Jerdir. 
F akat bu bukarar tam tatbik ' 
edilecegi s1rada ba§ka bir 
maniin tesiri ile geri kalmit
br. Mahkemeye veriJen kar1 
koca cürümlerini tasdik et
mi§ler, fakat böyle bir karar 
vermege haklari oldugunu 
da söylemitlerdir. Mahkeme 
bunlarm 15 ~er y1l hapse 
konulmalarma karar vermi§-

Berlin, 24 [A.A] - . Büyük lrlanda piyangosunun ~ekildi
gi binada yangm ~1km1~hr. Dublin'in bütün itfaiye te~ki
läh yang1m söndürmege ~ah§ml§br. Alevler ~ok yüksek
ler ~1khgmdan bütün binanm yanmasmdan korkuluyor. Po

' lis halk1 atete yakla§maktan men i~in ~ok zahmet ~ekmi§-
tir. Binanm alt k1sm1 ile d1varlar1 z1k1lm1§hr. Bütün salonlar 
yangmdan müteessir olmu§tur. Piyango 'dolab1 tamamen 
yanmu~hr. Yangmm dikkats1zhktan ileri geldigi zannedil-

tir. (Son posta) 

l mektedir. 

1 Arabistanda kimsenin ayak 
basmad1g1 bir §ehir bulundu 

-- ~ • „. „ --
Bir sahte 
Müellifin 

Kahire 24 (A.A)- · Alman kätiflerinden Hans Helfritz 
Arabistandaki ü~üncü seyahatmda cenubi Arabistanm ~ok 
büyük ve pek mühim eski bir §ehrini ke~fetmi§tir. Bedevi
ler §imdiye kadar Avrupahlar1 buraya sokm1yorlard1. 

Mahkiimiyeti · 
Istanbul - Bedros Zekinin 

Helfritz ~ok büyük mü,külätla fotograflar ve sinema film
leri alm1§ ve bunlan ahr almaz tehirden ayrdmak mecburi
yetinde kalma§br. 

Frans1zca bir liigat kitabm1 japonya'da da büyük 
kendi imzasile Fraks1zcadan 
Türk~eye ceb lägati adile bir yanglD oldu 
basbran Muzaffer Kemal ile Tokyo, 24 [A.A] - Japonyanm timalinde iki büyük yan-
kitabi basan Reklam bas1m- g1n ~1km1§, bin~ok evler yanm1~ ve bir~oklari da ate§in ya-
evi sahibi Jozef birer hafta y1Jmasmm önüne ge~mek i~in itfaiye tarafmdan y1k1lm1§hr. 
hapis 125 §er lira agir para ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ 

~~~~ ~~~~ 

cezasma mahküm olmu,Iardir. 1 Bulgaristan kom§u memleket 
Yugoslavya 1 lerle dostlugu kuvvetlendir 

Bankalanndaki 
Tasarruf Te,~diah mek azminde ••• 
Yugoslavya Bankalar - Fe

derasyonun bir istatistigine 
göre mart sonunda bankalar
daki tasarruf tevdiatmm ye
künu 9,911,000,000 dinara 
varmitbr. 
Ge~en y1lm ayni ayma 

nazaran bu tasarruf tevdia
tmdan 124,000,000 dinarhk 
bir tezayüd vard1r. 

Sofya, 24 (A.A) - Ba~
bakan Bay To§C§ beraberin
de 01§ i~leri Bakam oldugu 
halde Bulgar matbuah ve 
ecnebi gazetele mümessilleri 
huzurunda bir söylev yapmit 
ve demi§tirtir ki : 

Y eni hükumetin vazifeleri 
Kral tarafmdan ne~roluoan 
beyannauede sarahatla gös
terildigi gihi dahilde ve ha-

s kl 1 ri~te bar1§1 muhafazadan iba-
8Z mera 1 a- rettir. Bulgaristan hibi kü-

•• •d ' ~ük bir memleket harp es-rJDa mUJ e i nasmda ald1g1 yaralar1 teda
A~1Jmas1 sab1rs1zhkJa bek- 1 vi etmek i~in fÜphe yok ki 

lenilen Kemeraltmda 1kici 
her !Jeyden evvel intizama 

Beyler sokagina käin (T1flän 
gazinosu) a~ilmi§hr. ve suküna muhta~br. Benim 

Güzel muganniyelerimiz- ve Adliye Bakanmm mÜ§te-
den Bayan Faide Nezin, reken haz1rhyacag1m1z yeni 
Adalet Remziye ve bunlara te,kiläbesasiye kanununa hem 
mükemmel bir saz heyeti it- Bulgaristan ananelerini hem 
tirak etmektedir. de bu günün siyasal ve öko-

Muhterem mütterilerimizin nomik ihtiya~lar1d1 göz önün 
te1riflerini ve eglenceli bir de tutacakbr. 
valat ge~receklerini tavsiye 

1 

Ordunun 19 Mayista bat· j 
L,lacb „ ialibat p 

devam edilecektir. 
Ba§bakan B. T O§ef dt§ si

yasasmdan bahsederken 
uluslar kurumuna Bulgarista
nm merbutiyetini i~aret et
tikten sonra Bulgaristamn 
gerek Balkanlarda ve gerek 
J-\Vrupada daima bir sulh 
amili olarak ·kalacagm1 kay
detmi~ti. 

Y eni Bulgar hükumeti 
bütün ecnebi hükiimetlerle 

1 
ve bilhassa kom§ularile hir-

1 
si ve okonomik münasebetle
rini kuvvetlendirmek lazmin-
dedir. • 

f;ocuk haftas1 
Dün ~ocuk haftasmm ikinci 

günü idi. Bu münasebetle 
tehirdeki sinemalar ögleye 
kadar ~ocuklar i~in paras1z 
seanslar tertip etmitlerdir. 
Bugün mekteplerde talebe
ler ara11nda müsabakalar 
apdacakbr. 

Petrol 
Bulunuyor 
Ank~ra (Hususi) - Mein

, leketin muhtelif taraflarmda 

uHldif ~~kiHeräe ~etraJ 
bulunmaktad1r. Gelen haber-

Jere göre Urfa civarmda da 
· a~1kta akan petrol delilleri 

' görülmü~tür. Maamafih pet
rol arama i§inin daha kolay
la~hnlmas1 1pn mevcud 

' petrol kanununun degi§tiril-

1 

mesine lüzum görülmektedir. 
Buna dair yeni bir läyiha 
haz1rlanacakhr. 

---001----
D1§ bakan1m1z 

- Ba§taraf1 Birincide -

man sm1r istasyonunda kar
§Ilamit ve Sofyaya kadar 
kendisine rcfakat etmittir. 
Ekspresin Sofyada durdugu 
20 dakika zarfmda bay Tev
fik Rü§tü Aras istasyon 
salonunda Bulgar ba~bakam 
bay Totef, d1§ itleri bakam 
bay Kioseivanof eski d1§ 
itleri bakam bay Batalof ve 
Türkiye el~isi bay Berker 
ile görü,mü§tür. Bu müläkat
tan sonra bay T evfik Rüttü 
Aras hazir bulunan zevat 
tarafmdan hararetle seläm-
lanarak seyahatine devam 

1 

---'II•-... -
Sevyah 
Gel1yor .~ 

Pazar günü F rans1z . b 
d1rah Patris yaRurile Jim 
m1za 215 F:ans1z ve fttri 
seyyah1 gelecektir. Seyyahl 
Turing Kulüb §Ubesi taraf1 
dan vapurda kartilanacak V 

civardaki asänayikay1 gezlll 
leri i~in kendilerine icabed 
bütün kolaybkJar gösteril 
cektir. 

- . ····-·--
Yann 

Stadyunula jin1nasti 
~enlikleri yapdacak 

Orta mekteplerin sekizi 
jimnastik tenlikleri yann 
bah saat 10.30 da Alsan 
stadyumunda icra edilecek 

Program föyledir: 
A - Büyük ge~it resmi .• 
B - Bayrak merasimi .. 
C- Erkek ~ocuklar1n lsv 

usulü jimnastik bareketleri 
D - K1z ~ocuklar1n lsv 

usulü jimnastik hareketleri 
Merasim direktörü Erk 

lisesi direktör muavini b• 
Nuridir. Bu ak,am stady 
da binlerce talebenin itti 
räkile tecrübeler yapal• 
cakhr. -+=. ~· ... 

etmi,_tir_ .......... lil Bir may1s'ta 
AhlaAksizlik•. 1TELEFONLAR ANKAfl 

Hir kad1n, <;ocugunu 
fena vola sürükle-

ISTANBUALA A~ILIY 
lzmir - Ankara ve IstaJI 

bul otomatik telefon teti" 
ü~ güne kadar tamamen bi 

yorn1u~ mit olacaktir. 
istanbul - Kamerol adh Burnava ile fzmir aras1nd 

bir kadm, 13 yatmdaki er- ki k1smm §ehir batbn . 
kek ~ocugunu kendi evinde alman devreli bir hat icl 
ahläks1zhga ve gayrime§rU Bu hat käfi gelmedigiod 
kazanca tetvik etmi§ bir : burada yeni bir hat ~ekile 
halde, cürmümethut vaziye- cek ve bir may1stan itibat 
tinde yakalanm1~, adliyeye halk bu telefonlarla Ankat' 
verilmittir. Istanbul ve Burnava ile k0 

---··---
Gizli Nüfus 

Ve Dogum 
Tescili 

Gizli dogum, evlenme vak
alarmm tescili hakkmdaki 
kanunu af müddeti May1s 
nihayetin ~ e biteceginden bu 
gibi vak'alan henüz tescil 
ettirmetit olanlar son gün
lerde Nüfus dairesine müra
caatla i§lerini bitirmektedir
ler. 

Birka~ gündenberi Nüfus 
dairesi bu kabil müracaat
larla dolmuttur. Nünus me
murlan müracaat sahiblerine 
elden geien kolaybg1 yap
maktan ~ekinmiyorlar. Bu 
meyanda eski nüfuslar1n1 de
gittirmek i~in yapdan müra
caatlar da varcbr. 

nutabilecektir. 

Romanyada 
l~ir ){1s1n1 ihracat 
P1·in1lcri Kald1r1Id1 

Romanya ticaret ve san• 
bakanhg1 ne!Jrattigi bir ~~ 

' rarname ile takas suretl 
yap1lacak ihracata 10 III~ 
934 den itibaren prim V~ 
mesi usulünü kald1rm1tbl'· -----„·----
K1§ ve yaz 
Hakk1nda 
Cep vantilatörleri 
Kitm belki kömür 11k•ll;: 

~ektiniz, fakat yaz10 •• _, 
zahmetine ugram1yacaks1lllb' 
~ünkü avuca 11gan ce 
giren vantilitörler imdadJ ..... 
yetifecektir. Bekleyiailo 


