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ROMANYA HARİCiYE NAZiRi ANKARAYA GELİYOR -.: 

~ nasıl memleket, bu 
1~ nasıl iş ? .. 

~CİNDE KANLI MUHAREBELER · !:::~~~!~;: 
~APÖN As-KERLERi ARA- Gitti 

bO. ' -~ 
6;J iki gün evvel gazetelerde Amsterdamdan alınan 
fi t ~tib ve hayret verici haberi okuduk: 

liükunıet tarafından verilen bir kanun layihası ile, 

,e 
il• 
d• 

eri' 
bll' 
ati 
tfi 

danın tamamen veya kısmen bir ecnebi idaresi al-
teçmesi lehinde propağanda yapacaklar vatana hain-

'llbiş sayılacaklar ve beş sene hapse mahkum edile-
d" 1 ır .. ,, 

Oltanda gibi ileri gitmiş ve medeni sayılan bir mem
e vatanın ya';)anct ellere geçmesini istiyecek kadar 
hainliği ve yurd düşmanlığı yapmak alçaklığını ir
edecek r t zillere yalnız beş senelik bir hapis cezasını 

Rôrmek onları bu alçakça ve namussuzca hainliğe bir 
t~eşvik etmek değılde, nedir'?. . 
~kir ve ictihad hürriyetine faıla hürmet edilen yerler

tçok mc!l'deler hakkın~a büyü ~{ . .i r müsamaha ve 
adekirlık gösterildiği görülmemiş şeylerden değildir. 
t bir vatanı bir düşmana peşkeş çekecek derecede 
ilan, hainleşen duygusuz, vatansız ve ülküsüz sefilleri 
11'.ıleketin hapishanelerinde bile yaşatmak bir cinayettir. 
k devletler birçok memleketlere göz diktikleri bir 
de böyle bir cereyanı kökünden koparmak istemiye
onun için en şiddetli tedbirleri almağı bilmiyecek hü
tlerln, evveli hüsnüniyetlerinden şüphe etmek ve bir 

İ>ir yabancı düşmana hediye etmek maksadı ile pro 
llda ;yapacak vicdanları satılmış insanları yalnız beş 
lıapiı cezasına müstahak görecek böyle hükumetleri 
cezqına çarpmak lazımdır. işte bunun içindir ki yu· 

"- bahsettiğimiz bu garip ve hayret verici haberi oku-
l zaman " bu nasıl memleket, bu nasıl iş?., de-
keodimizi alamadık. 

SIRRI SANLI 

11 Dakika: 
l\HRANA GİDEN HEYE

TİMİZ DÖNDÜ ----------------
·"icara, 8 (Hususi) - Tahrana gitmiş olan Gümrük ve 
•rlar vekili Rina Tarhan 'ın riyast:tindeki heyet dün 
•ra'ya dönmüş ve istasyonda Büyük Millet Meclisi reisi 
.lilbalik Renda, Müdafaai Milliye Vekili Na i Tınaz, 
tiye katibi umumisi Numan Menemencioğlu ve mebus
)e erkanı hükümet tarafından karşılanmışlardır. Aynı 
l~ askeri kıtamızda dönmüştür. 

llss Ajansının Türk-Sovyet 
Görüşmeleri Hakkındaki 

Tafsilatı 
~· H k rıs, (R2dyo) - Sovyet ariciye omiseri muavini Po-
kin'in Ankaraya vukubulan ziyareti dolayısiyle Tass 

-f) ı aşağ•daki tafsilatı vermektedir. . 
\' otemkin'in Türk devlet adamlarile yaptığı görüşmeler 
~•nda her iki rical iki büyük devlet arasında tam bir 

i nazar itilafı müşahade etmişlerdir. Bundan başka 
iki devlet bu görüşmelerin dünya sulhu lehine kayde
taj lizımgelen mesailden bulunduğunu ayrıca bildirme
dtğer bir hadisedir. 

't tınan_h_ü_k_ô_m_e_t_i_h_er sınıf 
yedek subayları staja 

"' 
~ çag,,rıyor 
'-'ia (Radyo) - Atinadan alınan bir habere göre Yu

\ lın~umeti her sınıftan . y~dek subayları staj görmek 
~t sılih altına davet etmıştır. 

~
dapeşte, 8 (Radyo)-Bir şayiaya göre Yunan hükumeti 
' bin kişilik ihtiyat askerin talim için silah altına 

~;~ bi~::;:di~rline Gidiyor 
._ (•• (Radyo) - Romada:ı verilen bir habere göre ltal-
~•lı Viktor Emanuel Pt: ayısın 28 sekizinde Berlini 
k:ç~ ziyaret edecektir. 
.~~- bu ziyareti Hitlerin 1938 deki z!yaretinin i ·dui 

indedir. 

SINDA AÇLIK Vc;ı HAS• Belediye Reisimiz Doktor 
~ Bay Behçet Uz dün sab1hki 

TALIK BAŞLAMIŞ :~ş~:;. Ankarayahareket et-

Şanghay, 8 (Radyo) - • Behçet Uz Ankarada Mil-
li Şefi ziyareti~ İz~i~ 
şthriuin tazimlerinı ve Mılh 

Çin ve Japon ask erleri a ra
sında kanlı ve sürgü n.u-

harebel.!ri d .!vam et nck
tedir. 

Ka '1-Hay civarrnda bir 
Japon fırkuil e karşıl aşan 

Çin kuvvc:t leri dö. t saat sii

ren muharebele rcl ~n sonra 

j:fponla r püskürtiil nL!~ ve 

binld'ce telefat \'e m.işlerdir. ı 

Şanghay 8 (Radyo) - Çin 

me.1baından g elen bir ha

bere göre Japon ask t:rlcri 
arasında açlık ve hastalık 

b:ışgösterdiği bildirilmekte
dir. 

ATEŞ -- DOGANSPOR 
----~::..,., ____ _ 

Nlaçını şamoiyonumuz ı~o 
gibi bir netice ile ka~andı 

Dün Alsancak stadında yük bir heyecan hakim oldu. 
milli küme maçları için kar- Doğansporlular ikinci dev 
şılaşan Ateş ve Doğanspor rede yaptıkları tek bir golle 
takımlarının maçı çok he- maçı 1-0 kazandılar. Önü-
yecanlı olmuştur. müzdeki hafta cumartesi gü 

Sahada kalabalık yok idi. nü Fenerbahçe Ateşle Pa-
oyun devam ettiği müddetçe 

1 
zar günü de Doğansporla 

göze çarpacak derecede bü karşılaşacaktır. ---
Ribentrop - Ciyano görüşme

leri nihayet buldu 

ltalya ve gerek Almanyanın 
Avrupa sulhu için faideli 
'çalışmalarını müşahede et-

4 mişlerdir. 

Milano (Radyo) - İtalyan 
hariciye nazırı Kont Ciano 
ile Almanya liariciye nazırı 

Fon Riben trop arasında 
vukubulan görüşmeler hak
kında aşağıdaki resmi tebliğ 
neşredilmiştir : 

"iki devlet adamı gerek 

Meşhur devletleri lier hu
susta aralarında tam bir 
mutabakat bulunduğunu bir 
kere daha gördüklerini kayt 
etmişlerdir.,, 

Kont Ciyano Alman mes
lektaşı şerefine verdiği ziya
fetten sonra Romaya hare
ket etmiştir. 

RofT' t:! 8 - Almanya ve 
it ı lya I :.uiciye nazırları bu 
!!iin M=: ~nodan Romaya gel
diler. Nazırlar istasyonda 
hararetle karşılandılar. 

' 

Şef.! karşı hisseyleme.kte ol
duğu t ahassürü ar zeylıyecek-
•i r . Belediy..! Reis:, İsmet 
j lönü'nün lzm1rd-! doğduk
ları evin müze hd:ne ifr~ğı 
hususund .ı hazırlanan plau 
ha kkın J.ı da Milli Şefe iza
hat vererek yüksek müte-
aUl ları nı öğreneceklerdir. 

---=-~--

C umhurreisine 
Vasi Selahiyet Verlldl 

Varşova, 8 ( Radyo ) -
Parlamento Cumhurreisine 
verilecek vasi selihiyet ka
nununu ilabul etmişti!. 

ŞANLI HAMİDİYEMiZ 
~ - ... _ ~-. 

• 

"Hamıdiye,, mektep gemisinin Karadeniz ve Akdeniz 
limanlarına yapaca~ı seyahate ait hazırlıklar bitmek üzere
dir. Gemi üç av içinde evvela Karadenize, sonra Akdenize 
çıkarak muhtelif limanlarda kaldıktan sonra ağustusta dö
necektir. 

Polonyalılar hava müdafaası
na 400 milyon verdiler 

Varşova 8 (Radyo) - Hava n. üdafaası için açılan iane 
defteri kapanmıştır. Şimdiye kadar teberru edilen paranın 
miktarı 400 milyonu geçmiştir. 
~:..-.;..~~--~!;il:! '4'..-.• .. ~-~ .. ~--~@--~. -::s;::~<fiEW' w --

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
• 

Marul Bahçelerinde Ihtikir •• 
----------r-~-! ~----------------

Bir kariimiz anlatıyor: 
11 Pazar günü Karantina civarında bir marul bahçesine 

gittik. Bahçıvanı çağırıp bize marul getirmesini söyledik. 
Bahçıvan biraz sonra marulları getirdi yedik. Kalkıp gide-
ceğimiz zaman bahçıvana üç marul parMı on leş kurut 
verdik. Fakat bahçıvan "parayı kabul etmedi. Ve bizden 
25 kuruş aldı. Bahçıvanın üç marul için 25 kuruş al
masına biz şaştık kaldık siz ne dersiniz? .. 

Çok şükür hayatın ucuzladığı şu sırada üç marulu 25 
kuruşa satmak istiyenler iyi bilmelidirler ki; bugün ekme· 
ğin kilosu on kuruştur. Bir marul ekmek kadar kıymetli 
birşey de değildir. Her tarafta üç marul beş kuruşa satı
lırken bu bahçe sahipleri ayağına kadar gelen vatandaı
hrımızdan neden 3 marul 25 kuruş alıyorlar?. 

Halka yazıktır. Sazsız, sözsiiz kup-kuru bir bahçeye yal
nız marul yemek, hava almak için gelen halktan 3 marul 
için 25 kuruş almak insafsızlık olur.,, 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



Sf-tlf!FE Z (HALKJN SESi) 

.HARP NE ZAMAN ÇIKAR, rDiinYad;-m~ 
NE ZAMAN ÇIKMAZ ! ~!!eler Oıuy'!!.~ 

TARİHTEN BİR YAPRAK: 
~~-..... ~d5="""~~~ ... -;-~::::..4E!::e: .. ~~=~-=~~@ ;;;; ;-:...: ...... ; z-.w: .... , 

1 ırnakcı ile 
Harp mukadder olmadığı 

·gibi,_ on~an kaçınılamaz da. 
Buna kendimizi iknaa mec
buruz. Eğer diktatörler bir
denbire bir çılgınlık yapmaz
larsa harp çikinaz: Diktatör
ler, .. ~n s.ağlam he:Sapl~rı bo
zacak kadar öir harp iptilası 
gizliyorlar. istikbalde neler 
olacağını kestiremem. Hatta 
vaziyetin tehlikeli olup olma
dığını da bilmiyorum. Fakat 
Hitlerin "Kavgam,, isminde
ki kitabını okuyor, tekrar 
okuyorum. Zira Hitler bu 
kitabı ' yazarken bir Alman 
zaferi için lüzumlu olan ih
tiyaçJarı ruhuna tespit et
mişti. 

Evvela, lngiltere'yi Fran
sa' dan ayırmak lazım geli
yordu. Halbuki hiç bir dev
lette, bu iki memleket ara· 
sındaki birlik kadar sıkı bir 
birlik bulunmamıştır. 

ikincisi, Hitler Rusya ile 
işleri yoluna koymak niye
tinde idi. Fakat antikomin
tern cepheyi teşkil~etti. Hal
buki bu, Ruslarla bütün an
laşmanın tamamen zıddıdır. 

Nihayet, Almanya harbı 
davet etmiyecekti. Zira harp 
mesuliyeti, 1914 de bütün 
dünyayı Almanya'nın aleyhi
ne çevirmişti. Halbuki şimdi, 
bütün milletler şuna kani 
buJunuyor: eğer harp çıkarsa, 
harbın patlamasını Almanya 
istemiştir. de ondan. Ruzvel
tin 'mesajı, bu kanaati mü· 
kemmelen ispat etti. 

Ö zamandanberi, bizzat 
Hitler tarafından yapılan 
teklifler ifa edilmemiştir. 

Hitler'in değiştiği söyleni
yor, doğru değildir. Zira 
şimdiye kadar Hitler daima 
fevkalade inat göstermiştir. 
O , halde tekrar ediyoruz: 
harp mukadder değildir, ve 
harpten içtinap edilmez de, 
bu prensibe göre hareket 
edelim. Durma zamanı değil. 
Normal faaliyetimizi azalt
mak zamanı da değil. T eh
li k<; görünüyor diye korkmı
yalım. Ne kadar tehlike olur
sa olsun, Fransa, bütün kuv
vetleriyle çahşmağa devam 
etmeğe mecburdur. Bir çok 
adamlar şöyle diyor: şunu 
yapacaktım, bunu ısmarlıya · 
caktım. Fakat bugünkü ah
val içinde, beklemek daha 
iyi. 

Böyle söyliyenler, milli va
zifelerini yapmıyorlar de
mektir. Bu gibiler, iktisadı 
kötürümlüyörlar. Hem öyle 
bir zamanda ki, müdafaa 
endişesi ile yapılan masraf-

ları önlemek lazımdır. 
Fakat bunların para bi

riktirır-eleri neye yarıyacak 
ki? Altın 1914 deki gibi 
tedavül ediyor; sonra daha 
istifadeli bir şekilde müba
dele yapmak için para sak
lıyabilirler. Fakat bugün, 
asli kıymeti olmıyan paralar 
ancak zenginlik intibaı ve
rirler; parayı atıl bir vaziye
te koymak, kıymetini düşür
mek demektir. Para, teda
vülle muhafaza edilir. 

.1m!lll'ııınınomıa•mıııuıruıııı•ııımıımım91. 

lmmmnm!Jt~tL!!!mmwına.E 
Şirpençe 

Eskiden çok ehemmiyeti 
haiz olan bir hastalıktı. 
Şimdi de eğer dikkat edil

miyecek olur0 a bilhassa mü
dahalei cerrahiye gecikirde 
kangrene doğru gıderse gene 
çok tehlikeli bir hastalıktır. 

Şirpençe bir çok kan 
çıbanlarının birleşmesinden 

teşekkul etmiş büyük bir 
çıöandır. Çon ağırır. Derecei 
hararet yüksektir. Hatta olan 
yerin etrafı kıpkırmızı ve 
çıban sahası çok serttir. 

Yer yer cerahat sızan 

delikler görülür. Ve cildin 
altındaki nesci hücrevi ve 
adalitın çürümüş parçaları 
dökülmiye başlar. Kan zehir-
lenir ve hasta ölebilir. Fakat 1 
vaktlnda yapılan cerrahi mü
dahale ile şirpençe beş on 
gün içinde iyileştiklerini her 
gün görmekteyiz. 

Bıçak ile yapılacak sak 
derince ve salib şeklinde 

olmalıdır. Müvellidihumuzah . 1 

su, alkol ve tentürdiyod ve- j 
saire ile pansumanlar yapı- 1 
lır. Ve bu pansumanlar iJe 
büyük büyük özler çıkar 
yerleri çukur; kalır. Yavaş 
yavaş kı:mızı tabii etler dol
mıya başlar ve hasta iyileşir. 

AŞ~;b;ş;·M;;k;ı 
Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

; .-------------------=--------------------ELH AMR A SİNEMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren 

Her ikisid~ Fransızca sözlü, fevkalade nefis ve 
güı.d iki büyük film birden 

1- ad3Fo Muharebesi 
ea•röıde: Simone Sim on 

· 2 - Deniz Zabit 
Namzetleri 

Baş:-üll .r~e : ROBERT YOUNG - JAMES STEVART 
LİONEL BARYMORE 

P t J ld Arnavutluğun aramoun urna e işgali v. s. 
1 Seanslar : Zabit namzetleri 3 ve 7 de. Radyo 5 ve 9 da. 

~Cumartesi ve Pazar il do Zabit :::z::r~:::~ar. 

Kör bir nebatat 
mütehassısı ' 

satırcı 
22 yaşında iken kör kalan 

Con Viklinson, lngilterenin 
meşhur nebatat mütehassıs

larındandı. Gözlerini kaybet
mesine rağmen, harikulade 
kuvvetli olan duyma, tadına 
ve dokunma hassasları saye
sinde araştırmalarına devam 
etmiş, muvaffakiyetlerinden 
dolayı da Leeds üniversitesi 
kendisine fen üstadhğı pa
yesini vermiştir. Yalnız 5 bin 
nebatı, lezzetlerinden bilirdi. 

Tırnakcı satırcının 
tınca . kumandanın 

önünde fermanı ç 
Üzerine hücuin etti ~ 

--~ .. ~--
Klm!ar apandisit 

olurlar 
Londrada neşredilen bir 

istatistiğe göre apandisite 
tutulan zenginler, fakirler
den ziyade ölmek tehlikesi
ne maruzdurlar. Kocası ol
mıyan kadınlar da evlilerden 
daha fazla apandisit hastalı
ğına tutula bilirler. ----
1 Dakikada 
Neler oluyor? 

Siz bu satırları okuyup 
bitirdiğiniz anda: 
Güneş ışığı, (şayet alımp 

satılır bir mata olsaydı) do
kuz yüz milyon frank para 
görürecek miktarda intişar 

etmiştir. 

Zühal yıldızı 322 kilometre 
mesaJe aşmıştır. 

Türkiyde bir kilo afyon, 
75 kilo incır, 150 kilo üzüm 
12 kilo keçi kılı istihsal edil
miştir. 

Kanada bankaları vesati 
olarak bir milyon 400 bin 
frank para tahsil etmişler
dir. 

Amerikada, ziraat sahala
rında iki kişi yaralanmıştır 
ve bu kazalar, bizim para
mızla, iki bin liraya malol
muştur. 

lngilterenin, Cebelüttarık 
müdafaası için yaptığı mas
rafa dört lira daha inzimam 
etmiştir. 

Bütün dünyada 2000 kilo 
krom cevheri çıkarılmıştır, 

--~--

Yediemin 
Bankalar 
--~-

Anliara 7 (Hususi) - Si
gorta şirketlerinin teftiş ve 
mürakabesine aid 1149 sa
yılı kanun tadil eden 3392 
sayılı kanuna tevfikan sigorta 
şirketleri tarafından sabit 
ve muhtevi kefalet akçrları
nın tevdi edileceği yediemin 
bankaJar meyanına 'Türk 
ticaret ban kas.nın da idhali, 
İktisat vekaleti tarafından 
kararlaşmış ve alakadarlara 
tamim edilmiştir. 

Üçüncü Mehmet, kudret 
ve saltanatını yaymak için 
vezirlerinin en genci Satırcı· 
yi ordu kumandanı tayin e
derek sefere çıkardı. 

Satırcı lstanbuldan hare-
ket ettiği gün sadrazam, 
müftü onu ilk merhaleye ka
dar teşyi etmişlerdi. Genç 
knmandanın serveti olmadı
ğı için padişahın bir idare
sile kendisine on bin Düka 
altın verilmişti. 

* * "' 
Satırcı, harbın ilk günle

rinde hayli muvaffakiyetler 
elde etti. Fakat çetin bir 
kale, ona üç bin askere mal 
oldu. Genç kumandan, çok 
gayrimüsait şartlar içinde 
idi. Kırım hanından yardım 
istedigi belde gelen yoktu. 
Mağlubiyetinin sebebini de 
buna atfetti. Istanbula yaz
dığı bir mektubta : 

- imdat gelse idi böyle 
olmazdı. Kmm hanına mek
tupla başvurdum; fakat hiç 
bir haber gelmedi.. dedi. 

Satırcının bu mektubu, İs
tanbulda sadrazamı azlet
tirdi. 

Çünkü Kırım hanı Gazi 
Girayın Han oluşu, İbrahim 
paşanın yardımı ile olmuştu. 
Tarihin bu çok enteresan 
faslı şudur : 

Kırımda Fetih Giray ile 
Gazi Giray birbirlerine düş
man olmuşlar; halk da iki
ye ayrılmıştı. O vakit İbra
him Paşa baş müteferrika 
ile Kırıma iki ferman gön
dermişti. Fermanların biri 
Fetih Giraya, diğeri Cazi 
Giraya verilecekti. Her iki 
kümandana da hanlık veril
diği bildiriliyordu. Bunun 
manası şu idi : 

İki kardeş de hanlık fer
manı alacak, halk kimi is
terse onu tercih edecekti. 
Fakat Baş müteferrika Ga
zi Girayı seviyordu. 
Fermanı doğru ona gön

derdi. 
Hanlığını ilan ettirdi. 

Bu entrika dönerken F e
tih Girayın adamları da ikin
ci feamandan haber aldılar. 
iş dadıya aksetti. Şeri hile 
işi kolayca halledince Fetih 
Giray, kardeşine sadık kal
maktan başka çare bulama · 
dı v~ sadık kalacağına ye
min ederek sarayına gitti. 
Bu, zavallı Girayın saraya 
son gidişi olmuştu. Çünkü 
öldürmüşlerdi. 

Kardeşinin ölümü ile ra
kipsiz han olan Gazi Gira
yın Sartırcaya yardım et

. memesi, üçüncü Mehmedi 

w .......................................... ~ 

tl Bi~rb::::n Yeni Sinemada 
Almanyadan sureti mahsusada getirttiğimiz yeni 
KOPY ALARİLE 2 muazzam TUrkçe film birden 

, MiHRACENiN 
GOZDESi 

HiNT MEZARI 
Ayrıca : En son Türkçe Foks Jurnal 

Cumartesi, Pazar: 10 - 1,30 - 5 - 8.30 da 
Sair günler: 1.30 - 5 - 8,30 da. 

::l:::::Jl .................... ~~-~MIE•ı .............. ... 

kızdırmıştı. Derhal vezira
zamını azletti. 

Satırcı, ikinci sene harbe 
devam ediyordu. Gazi Giray 
da büyük ve kuvvetli bir 
ordu ile Osmanlı kumanda
nına iltihak etmişti. 

- Kurban bayramıdır• 
kın Tırnakçıyı davet e 
dedi. 

Birçok kaleler korku ile 
teslim oldular, Fakat Tam
şuvar paşasının bir ihmali, 
Ye içerileri müthiş bir açlı
ğa mahküm etti. Bir ekmek 
bir altına bulunamıyordu. 

Tırnakçı gerçi ordu 
miş, padişahın fer 
koynuna koymuştu. 

bundan yerinde ve vak 
istifade etmek lazımdı. ,:J 

1 ., 
takdirde kendi başı gı ~ 

Gözleri kararan askerleri 
Sahrcının çadırına hücum et- 1 

tiler, çadırın iplerini kesti- l 
ler. Sopalarla hücum ederek 
vurdular. Defterdarın çadırı· 
nı tamamiyle yağm~ ettiler. 

Bunlar, İbrahim Paşa için 
bulunmaz fırsatlardı. Hadi
selerin yardımını görmüştü. 

Padişah, emektar vezirini 
tekrar yerine getirdi ve Sa
tırcıyı azletti. 

İbrahim Paşa, azline se
bep olan genç kumandan
dan müthiş bir intikam al
maya karar verdi. Yerine 
Tırnakçıyı kumandan tayin 
ederek Satırcının ölüm fer-
manını eline verdi. 

lirdi. 1.,. ti 
Satırcı, Gazi Giray'ıO :O.dı 

zünü dini "'m~di. Tıro• 

davet etti. Onu büyUl 
nezaketle karşıladı. 

Hasan Ağa, toplaD 
en hararetli bir anında , 
nundan fermanı çıkarıp. iti 
du. Satırcı, bu tepeden ilr .. 
ferman karşısında şaşırd 

Kendine gelmeden bi 
dakika adı muayyen 
adamlar üzerine atıldılar 
ehemmiyetsiz bir işmiş 
başını kopardılar. 

Zayi 
26-9-935 tarihinde 

numaralı makbuzla bele 
havagazı için yatırmış o 
ğum 750 kuruş dep 
makbuzunu zayı ettim. 

Tırnakçı Hasan Ağa ordu- lunduğunda bir hükm~ \ e 
ya geldiği vakit Gazi Giray mamak üzere ilan ederıd \ n 

* * * 

fermanı haber almıştı.. Sa- Sadık Bey 1 · 
tırcıyı seviyordu. Mair Ardittl~ 

(15 . 
Ou: 1. -------------------____ .....,, ~ 

lzmir Muhasebei Hususi 
müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı 

L. K. No. Cinsi Mevkii 
150 00 500 Dükkan E1lrefpaşa caddesi 
10 00 28 Ağaç zeytin Buca Üçkuyular 

5 00 15 Dönüm tarla Emrez timarında 
15 00 29 Dolap Bakır bedesteniod~ 
60 00 28 Ev Karşıyaka iktııat 

60 00 85/87 Furun ,, ,, . 
29 00 349/1 Dükkan İkiçeşmelik caddefl J 
Idarei hususiye vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsli 

yazı lı akarat muhtelif muddetlerle kiraya verilm.ek o• il 
8-5·39 gününden itibaren 15 gün müddetle yemden ~~ 
artırm3ya çıkarılmıştır. Kira şartlarını öğrenmek isteYJ. 
lerin her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat lı ; 
minde ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 'fl./ 
39 pazartesi günü saat 11 de yüzde 7,5 dopozito makb -
larile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları 

olunur. j1540) _/ 

MÜJDE İZMİRLİLERE 
Birinci kordonda Atatürk caddesinde denize nazır Y;!i 

gazinosu Egenin en şairane gün batı yeridir, resiml ·~ 
tabettiğimiz arkadaşlar gazinonun müstecirleridir şiıııd\ı 
kadar birinci sınıf gazinolarda gö rülmemiş bir ucuzluk I 
içkiler mezesile olup son derece nefis ve ayni zaııı•11 11 
yüzde on garsoniye de yoktur servisler muntazamdır ~ ~ 
hava almak ve sanatoryom görmüş kadar istifade e r 
istiye'nler Yıldız gazinosuna mutlaka gelmelidirler. ,..,,,, 

f 
1 

- .. .. ...-.... «»-c:a " cı.:ııu • f o 

TA--YARE Sineması T~64'6 
1 

ı - ENÔÖLÖS BGEcELt:ıd 
Mevsimin en büyük filmi, meşhur İspanyoln seı ~e 
dans yıldızı IMPERIO ARGENTINA'nın şaheser•· 

2 - TALİ YILDIZI 1'11 
NEC LEMONNIER-MICHEL SIMON-J. PIERRE AVMO edİ 
Zarif ve eğlenceli< Fransızca sözlü ve şarkılı büyük k~Dl 

3 - METRO JURNAL. En yeni dünya haberler•'__/ 
---- - - - - - ~ele• 

Endülüs Geceleri : 4,45 ve 8,45, Tali Yıldızı : .3 "e 
Cumartesi : 1 de ve Paz'lr : 11 de başlar. t t 

Fiyatlar: 30 - 25 20 Talebe 10 kurut u -e' 
=nr ;;:z ~ 



<HALKJN SESi) 

ş ihtilaflarını 1uzlaştırma 
• e tahkim nızamnamesı ,, 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tah ~:im nizamnamesine 
9 

Uncu maddenin C ben- veya kaza kaymakamına ya": 
:•kkında : hut ı. ahiye müdürüne) veri-
1\lnunun 78 nci maddesi- lir. 
IÖre : İH eri viluyetin merkez ka-

SO işçiye kadar 2, zası veya nahiye hudutları 
sı den 200 e kadar 3, içinde ise işbu ikinci nüsha 
~l den 1000 e kadar 4, doğrudan ~oğruya valiye 

den yukarısı için de verilmek lazımdır. 

~it 

(16) 

izahlar 
maddelerin e b ş nüsha ola
rak tanzim edileceği tasrih 
edilen vrakın tevzi ve il
s.ıkında da bu yolda hare
ket edilmesi gerektir. 

ANKARA RA qyosu 
(Bugünkü- program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW 
T.A.Q. t9,74m.15195Kcs. 20K W. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Proğram 
12.35 1 ürk müziği - Pi. 

13.00 memlektt saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-15 müzik senfo plak-
lar. 
18.30 P. oğram 
18.35 Neşeli plaklar - R. 
19 konuşma doktoktorun 

saati 

T 
.• 

erT.1 

R "~AY5 

Kazım San2üder 
1 zmir: Yeni Kavaflar ça.r~ısı 

DO. 35 
Avrupamn yüksek terzi mek

bind~D diplomah 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin mizaÇlarana 

göre taksiti~ her türlü elbise 

Diker. 

-----------------------.--r--------------

l \-Gınessil işçi seçmek la-
11 dır. Ancak umumi inti-

Üçüncü nüsha, işyerinin 
bulnııduğu mevkideki polis 
veye jandarma karakoluna 
verilir. 

12 nci madde h~k' ında : 
811 c.addeye göre seçim 

"Tayini Esami,, suretile ya
pılacağından rey pumlaları

nın toplanması muayyen bir 
us 1 ! tabi o!mayıp her işyı. • 
rinde tatbiki en kolay tarz
da icra olunur. 

19.15 türk" müziği halk mü
sikisi halk türküleri ve oyun 
havaları: 

Cumhurivet 
Kişesinin Se
vindir-diği va
tan.daşlarımız 

1 

l~ devresi iki sene olarak 
llQl edilmekle, bu arada 
.rı çıkan veya mümessillik 
Yetini kaybeden ve yahut 

.•t eyleyen Mümessil işçi
il yerine her defasında 
,'den seçim yapmak kül· 
ilden kurtulmak için, ni-
'-ınenin 9 uncu madde
bu miktarın üç isli sa

. "Mümessil İşçi ödevle

. Yapmak ehliyetini haiz 

. " seçilmesi esası kabul 
llıiştir. 

Seçilenler, aldıkları reye 
' sıraya konur. Reylerin 
vatı baJinde sıra, Ni-
llaoıenin 14 ncü madde-
göre tayin edilir. Bu 

~e . sıraları taayyün eden 
.._ easil işçi ödevlerini 

k ehliyetini haiz ışçı,, 
~ eıı bqtan itibaren sıra 
\ iiçten biri "mümessil işçi,, 

• Diierleri de bunların 
itleri vaziyetinde kalır-

~9 '1ncu madde hakkında: 
.__ '\rbangi bir işyerinde bu 
i~ "4ede yazılı seçim heyeti 
~~· lizım geldiği sayıda ev

d baiı İfçi bulunmazsa bu
. ~u kadarı seçim heye
l teşkil eder. 
~ nci madde hakkında 
. ' nüsha olarak tanzimi 
1ec k b. · · · -:--. e yazıoın ırıncısı ış 

~tainin ilgili teşkilatına, 
laı o itverenin muhabere 
. kte bulunduğu İş dai· 

Bölge Amirliğine veya 
ınüdürlüğüne, ikincisi 

'-•halin en büyük mülkiye 
Uruna jyani işyerinin bu

dtağu mevkie göre Valiye 

~ınonyakb 
~İnyevi, güb
t~, karaboya 
~aç yağı ve 

• 

Dördüncü nüsha işveren 
veya işveren vekili nezdinde 
kalır. 

Bölge Amirliklt!ri tarafın 
dan işyerinde seçim sandık-

lzyerinin bir veya birkaç ları yaptırmak veya sair ter-
yerine asılmc.sı emrolunaıı tibat aldırtmak lazım gelme-
evrakın askıda bir hafta kal - yip ancak kendi! rine müra-
,ması kanunun istihdaf eyle- caat vuku bularak fiı.<.ir da-
diği maksatları temine ka- nışıldığı takdirde bölge A-
fidir. 1 mirleri vaziyete uygu rı bazı 

Nizamnamenin müteakip tavsiyelerde bulunabilirler. 
---------1::11111---------

l s p an yada kilise· 
ye üşüşen çiftler! 
Madritte her kilise günde . 

65 nikah kıyacak 
-------=--==------

' 
Dahili harbin garip ~neti· 

celeri oluyor. İspanya harbi 
de, bu cümleden olmak üze- 1 

re, kiliseleri tıklım tıklım 

insanla insanla dolduran bir 
hadise tevlid etmişti -. 

Eski hükümet ordusu ef
radından ekserisi, üç sene-

denberi, sadece medeni ka
nun hükümlerine göre evlen
mişler, dini merasim yaptır-
mamışlardı. ' Halbuki yeni 
çıkarılan kanun mucibince, 
evliler, nikahlarını kilisede 
de tesçile ve dini nikah ak
dine mecbur tutuldukların
dan, yalnız medeni nikahı 

olanlar, bu muameleyi altmış 
gün zarfında ikmal ettirmek 
mec '>uriyetinde kalmışlardır. 

Diğer taraftan, harp do
layısile evlenme muameleleri 
yarım kalan çıftler, nihayet 
sulhun avdeti sayesinde res
men nikahlanmıya imkan bul
muşlardır. Bütün bu sebeb-

lerle, önümüzdeki iki ay zar

fında, yalnız Madridde gün

de 650 nikah merasimi ya
pılacağı tahmin ediliyor. Hal 

buki, ispanya hükamet mer
kezinde, tahribattan kurtul-

muş kilise adedi pek ma
hud olduğundan, her kilise
nin günde 65 nikah kıymak 
mecburiyetinde kalacağına 
göre, saat ondan bire ka
dar, her üç dakikada bir 
nik2h muamelesi ikmali ıcap 
etmektedir. 

S3di Yaver Ataman. 
19.35 Türk müziği karışık 
proğram. 
Çalanlanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler, Hamdi Tokay. 
20.00 Memlekc:t saat ayarı, 

ajans, ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Türk müziği klasik 
proğram. 

idare eden: mesut Cemil 
Ankara rad osu küme heyeti 
(Bestekar Rahmi beyin ha
tırası için eserlerinden mü

rekkep proğram. 
21 Konuşma 
21.15 esham, tahvil~t, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
fiyat. 
21.25 neşeli plaklar-R . 
21.30 müzik konuşması pan
tatonizm 
21.45 müzik 
oda müziği 

hava sazları, 

1-mozart- -2klarnet ve fo
got için. 
Divertimento no.4 (si bemol 
majör) 
Allegro Adagio 
Larghetto rondo (allegretto) 
lV e ıuetto-Trio 

Klarin r:.tler-hayrullah Duygu, 
Mahmut Ziya Eskin 
Fagot - Hasan Ergün 
2-Blum-Duett; (2 fagot için) 
Bllegro moderato Rondo 
(Alla breve) andante 

Hasan Ergün, Mustafa Senar 
22·30 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkın) 
22.45 müzik virtüozlar -pi. 

23.00 Müzik (Cazband) 
23.45 24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

v 

Sıhhatını ve co~u2unun 

sıhhatını sevenler 
Altları lastik yazlık keten ayakkabı alacağınız zaman altı 

köseleli 

" Koo&Jeratif " 

Müteaddit keşidderdc 
müşterilerine 15,000 -20,000 
3000-1500 ve pek çok 1000 
er lira kazandırmış tır. 

26 ncı tertip te üçiin:ü ve beşinci keşidede iki defa on 
beşer bin altın cı keşide ise ıaü~terilerine yirmi bin 3000, 

1500 92 numaradaki ve on vatandaşa da ayrı ayrı biner lira 

kazandırmak suretile pek çok vatandaşlarımızı servet, sevinç 

ve refaha kavuşturan Lu uğurlu ve hayırlı kişeden piyango 

biletlerinizi almağa ihmal etmeyiniz. Çünkü sizi mesud ve 

bahtiyar edecek Mezarlıkba~ı.. d:ı B. Recebin "Cümhuriyet" 
kişesidir. 

LUKS LUKS LUKS 

' 

MARKALI 

Ç6m6ŞIR 
VE8ANVO'/ 

Sabunlan 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur
sunuz. Israrla 
arayınız. 

Amili UMID 
fabrikası. 
Telefon 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

• 1 

UMIDUN 

her cıns ~.mmD O~o;...K- -T"*O:E!E&Rıaıııııı, Q 0~ = 
M:ırka lCeten ayakkabı alınız çünkü: ~ .... ... w 
Ayakları terletip romatiz~a yap~az, çorapları siyahlahp ~~ • ~ ~~ e ... asitler 

t 
~~·~3~a~a_2 __ ~-----~--~ 
I)• .. Biri zarif nükte, ıen 'Sabneler~dolu enfes komedi!I; [t, 

1reri içtimai bir aile C .. ni takdim etmekle gurur duyan 

kültürpark Sinemasında 
1- ÇILGIN BAKİRE 

İRENE 1 DUNNE - M. DOUGLAS 
En müşkülpesentleri bile memnun eden senenin en 

mükemmel komedisi 

2- MACERA ADAMI 
(') VICTOR FRANCE'-: - HENRI ROLLAND 

kirletmez ye kokutmaz, bır mevsım muhayyerdir, her ma- = Salıh Sonad ~ "2 &. D> ~ 
ğazadan ısrarla isteyiniz. W 1 ~ !'! ~ ~ \ 

Istan~ulv Ayakkabı~ıi.ır Kooperatifi lzmir Şubesi ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ ':::! !° e•• c: 
Çerçı oglu Hau 1 ~30 tl talıklar mütehassısı ' ~ :; ~ •• :wıA " tl 2 nci Beyler sokak No. 81 ..:. S ~ 
Bugun srı Sinemada r2~~4nl ~~ TELEFON 331s tlo) ~ rir"~ 

Bu ha•ta Türkiye sözlU şaheserler şaheseri ~~e ııo::.t~ıuı·~-~~~ ~ D> ~ 

1 c Hacı f/AURA T lvan MUjekln : Dr. Demir Ali t ~ ~ 
ı K amçıoğlu -o D> c 

2- Bı·nbı·r Tehlı·ke· Adası ~ wı_ ~ 
Korku Heyecan Yaratan Bir Sinema Romanı 

İki devrelik (25) kısım olan bu filim hepsi birden 
gösterilmektedir. 

1 

Ayrıca dUnya havadlslerl mlkl ve saire 
~ Asri Sinemada 24 adet vanti '. .itö ı v ··aspiratör buz gibi ~ 

Cilt Tenasül hastalıkları ;- ''"- -::.. 
elektirk tedavisi .. ,. e: 

'."1? l ; ızmir - Birin ci beyler So ... B °' i:i 
N ~.: 55 Telefon : 3179 a c ~ ~ -

~~~~~ ---~ 3 -= 8 8 
Q a ~ ~ 

Dr. Fahri Işık ~ g-!s ~ . 'llıırG macera peşinde geçt'" bir milyonerin vatana avdetinde 
rJ•nlaaının başka biriaile rıi:;anlanmasından çektiği ıstırabı 
~•teren şaheser. 
~·~•lar: Her •in - MACERA ADAMI : 3.20- 7.20 

lllııııÇ; CiN BAKiRE: S-9 .. Cumartesi ve paııır sat lde bailar 

1 ~ serinletmektedir. • ~ 

1
1 

1 Du~~liye K~.;:,~lere ; 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi•ı 

yapılır ıkinci Se; Jer So 
No. 29 TELEFON 2542 



~ 

ŞEHiRDEN 
HABERLER9 ..... 
ikinci Lise 
bayramı 
--~:::::--

Cumartesi günü, Alsancak 
stadında binlerce seyircinin 

. · huzurile yapılan İkinci li~e
nin atletizm bayramı, lzmir 
•por tarihinde emsalsız bir 
gjn yaşatmıştır. Ankara, 
beden terbiyesi enstitüsü
nün yetiştirdiği kıymetli spor 
cu gençler elbirliğile saat 
gibi çalışarak lzmire güzel 
birgün yaşatmışlar, spor zev 
kini, spor ruhunu vermişler· 
dir. Mudzzam bir proğramı 
kısa bir zamana sığdırarak 
aksatmadan, stadı dolduran 
halkı sıkmayıp heyecan dal
gası haline getiren proğram 
cidden muvaffak olmuş, me
todlu bir şekilde işlenmiştir. 
Bayramı hazırlayan gençlik 
kadrosu; M. Öz, Faik Gök
ay, Hasan Örengil, Mehmet 
Alptekin, Cevad Taner, Arif 
Güven, Pakize Gökay gibi 
kıymetli öğretmen, değerli 
elemanlardır. 

Mavi- lacivert diye iki gu
ruba ayrılan lisenin atlet 
gençlerinin bando refakatile 
resmi geçidi çok düzgündü. 
bayram yardirektör M. Özün 
sık sık alkışlanan oparlörlü 
söylevile açıldı ve başladı. 
Kız Enstitüsünün hazırladığı 
defne dallarile taçlanan her 
kraliçe, her melek tarafından 
tarafından, müsabaka ga~ip
Jerine, zafer kürsüsünde ma
dalyalar, kupalar veriliyordu. 

2 inci Lise futbolculan: 
Izmirin bütün okullarını hiç 
gol yemeden yendiği için; 

zafer kupasını, kültür direk
törü Ali Riza Özkut tarafın
dan alışı da ayrıca bir 
zevkti. 

Türkkuşu talebelerinin de 
iştirakile zenginleşen atlet 
kadrosunu bu bayramı ha
zırlayan organizatör M. Özü 

ve arkadaşı Faik Gökayı 
tebrik etmek ve alkışlamak 
'yerinde olur. 

--~~---

Zabıta 
Haberleri 

-:::::x:--
Pınarbaşı Işıklar köyünden 

Çolak Mustafa oğlu Ali Ço-
lak aynı köyden Mehmed 
Salih oğlu 19 yaşlarında 
Mehmedi sol kolu ve kaba
sından ağır suertte yarala
mıştır. 

§ Narhderenin yukarı ma
hallesinde oturan Kerbeliyı 
ayni köyden Cafer oğlu Ali 
taşla başından ve arkasın
dan yaralamıştır. 

§ Dün gece Na:-!ıdere kö
yünde Mustafa oğ!u Kara 
Hasan ayr.ı köy:fon Abidin 

oğlu 18 ya~:arında Fevziyi 
biçakla ,Lun:ndan ağır su-
rette yaraladığından yaka
lanmıştır. 

~ Şaşal suyu mevkiinde 
Bulgurca köyünden Emin 
oğlu 30 yaşlannda M uhar-

rem Kasaplar, orada eğlen
mekte olan halka taarruz 
ettiği gibi zabıtaya da haka
rette bulunduğundan yaka
lanmıştır. 

(HAi.KiN SESi) 

DANZiG VE ALMANYA 
Londra, (Radyo) - Deyli Herald gazetesi, Danzig meselesinde hayatı menfaatleri hak

kında karar vermenin yalnız Polonya'ya ait olduğunu hatırlattıktan sonra diyor ki : 
Polonyalılar, Bohemya ve Moravya'nın uğradığı akibetten sonra Hitlerin 1772 ve 1795 

taksimlerini düşünüp düşünmediğini merak etmekte haklıdırlar. Polonya, tarihe dayanarak 
Danzig'in 1795 den önce daima kendisine ait bulunmuş olduğunu bildirebilir. Hitler usu· 
lüne uygun olan bu cevapa mukabele edemez. Fakat şimdiki vakıalar tarihi delillerden 
daha mühimdir. Şimdi, muhakkaktır ki, Almanya Danzig'in kontrolünu bir kere temin etti 
mi, Polonya'nın bütün c.konomik hayatını boğabilecektir. 

1 
1 

~~~~~ôlet~~~~t- 1 !~=~~~a~=~~~! 1 
menin haftada okutabileceği 

1 

tir. 1

1 ders saati mikdarını tesbit Önümüzdeki ders yılı bı" 
etmektedir. Evvelce de ve- şından itibaren her öjttt• 
rilen bir karar üzerine bir menin ancak 24 saat d~ l 
öğretmen haftada azami 24 okutması için, öğretmen dt 1 
saat okutabilecektir. ilaveten roları ona göre tanzinı e 
ayrıca hususi, azlık ve ya- lecektir. Fazla dersi o~ 
banca okullarda da ders al- öğretmenlerin uhdesind 
mak arzusunu göstererek saatler alınacak başka at· ltı 
Vekalete müracaat etmek- retmenlere verilecektir,. ~ ~ 
tedirler. Vekalet bu öğret- Maarif müdürlüklerı 
menlerin ders saatleri mik- hususi, ecnebi ve ekaUif 
tarı üzerinde yaptığı tetkik- okullarına tayin edilmek t ı\ 
lerde okuttuğu ders saat zere inha edecekleri öğre 
miktarlarının 24 olduğunu menle~in ders miktarla~! ~. 

OGAETMEMLER 

Buna binaen, Danzig vtya koridordaki toprak haklarının terki hakkında Polonya üze
rinde hiç bir tazyik icra edilememesi, taarruza karşı müdafaa sisteminin insicamı ve tesiri 
bakımından fe\l'kalade mühimdir. Polonya kendisine yardım vadetmiş olanlardan derhal 
yardım görmediği takdirde bütün bu sisbm vahim bir darbe yimiş olur. Hiç şüphesiz Hit
ler'in ümidi de bundadır ve bunun için 1i(ki hilen bütün diplomatik taarruzlarını Danzig'e 
tevcih etmektedir. 

ve ilave edilecek saatle bu tesbit ederek ondan so111· ~~ti 
1 ~~ miktarın artacağını görmüş, inha edeceklerdir. "" 
1 e;..-..... ·~...,,.,..~ Qı!ıı r ... -=---=-~ .. 

Kıymetli Tayyarecilerimize yapılan 
hazin ihtifal 

Okul 'ceza ta- Askeri Cezs ~~; 
limatnamesi 
değişecek 

Kanununda ~~ 
Ağrı, 8 (Hususi) - Kıymetli iki tayyarecimizin cenazeleri 5151939 da bura hastanesine 

getirilmiştir. Tayyarecilerimizin cenazeleri iki top arabasına konulmuş erkanı hükümet ve , 
yüzlerce halk kütlesi tarafından hazin ihtifalle ebedi kabirlerine konmuştur . . ihtifal esna
sında havada uçan bir tayyaremiz havadan bir çelenk atarak Oiyarbakır'a dönmüştür. 
Kabirlerin üzeri yüze yakın çelenkle süslenmiştir. 

Tadilat tat b,.a 
Talebenin okuldaki çalış

ma ve okula devam vaziyet
leri etrafında Maarif Vekili 

Ankara 7 (Hususi) - Ord' ~ışt' 
içinde yabancı rejim proP" - N 
gandası yapanlar çok ar' tİti 

Hasan Ali Yücel bizzat An
karada tetkikler yaparak 

cezalara çarphrılacaktır. llı~n 
~oy 
1~ttıi 
llıet 
liltle 

Bay Gafenko Ankarayı resmen 
ziyarete 2eliyor 

Paris (Radyo) - RomanyS hariciye nazırı bay Gafenko 15 mayısta Ankarayı resmen 
ziyaret edeceği Bükreşten haber alınmıştır, 

Mumaileyh Ankaradan sonra Atinaya da gideceği ayni kaynaktan bildiriliyor. 
Gafenkonun son onbeş gün içinde Avrupanın muhtelif devlet merkezlerini ziyaretten 

1 sonra Ankaraya gitmesi çok mühim bir keyfiyet telakki edilmektedir. 
Gafenko dün akşam Bükreşte bulunan Sovyet hariciye halk komiseri muavi Potemkin'i 

kabul etmiştir. 

Nevyorkdaki Pavyonumuz çok beğenildi 
Nevyork, 8 (Radyo) - Nevyork Sergisindeki Türk devi • t pavyonu dün biiyük mera

simle açılmıştır. Türk pavyonu çok beğenilmiş ve gece geç vakite kadar on binlerce se
yirci tarafından gezilmiştir. 

--------------·----------
Potemkin Sofyada görüşmeler yaptı 

Sofya 7 - Burada bulunan Sovyeıler Birliği Hariciye komiser muavini Potemkin Baş
vekil Köse İvanofla görüşmüş ve bilahare kral tarafından kabul edilmiştir. 

Paris, (Radyo) - Dün Sovyet hariciye halk komiseri muavini Potemkin maiyetindeki 
zevatla birlikte Sofya'ya gelmiştir. 

istasyonda dahiliye nazırı ve protokol şefi tarafından karşılanmıştır. 

Antalva sahillerinde bir torpil bulundu 
Istanbul, (Hu•usi) - Buradaki alakalı makamlara gelen bir habere göre bugün Antal

ya civarında bir kumsalda sahile çıkmış vaziyette bir torpil görülmüştür. Torpil sert bir 
maddeye çarpmadığı için patlamamış bulunmaktadır. Bulunan torpil bir pervane ile isti

. kamet tayin eden bir dümeni ihtiva etmektedir. 

Gece Gelen 
Telgraflar 

--::::::::--

Tatil günleriyle gecelerinde 
ve mesai saatleri haricinde 
gelen telgrafların dairelerde 
kimse bulunmaması yüzün-

den telgrafhanelerde hazan 
uzun müddet beklediği gö
rülmüştür. 

Dahiliye vekaletinden vila· 
yete gelen bir tamimde bu 

kabil teehhürlere meydan 
verilmemek üzere bu telgraf

ları teslim alacak mesul bir 
memurun bulundurulması ve 
telgraf merkezine haber ve
rilmesi bildirilmiştir. 

İspanyada 
terhis 

250 bin kişi 
ediliyor 

Burgaz 8 (Radyo) - 15 Mayısda 250 bin kişi terhis 
edilmesine karar verilmiş ve bu karar Franko tarafından 
imza edilmiştir. 

Veygand Pari
se döndü 

--:::::::: - -
Bükreş, 8 (Radyo) - Fran

sız generali Veygand dün 
tayyar~ ile Bükreşten Parise 
gitmiştir. 

--:::::~::--

Sığır vebası __ .. ~--

Aıtkaragüçü 
İstanbulda __ ........ _ ........ 

Galatasaraya 2 - t 

yenildi 
Ankara ( Radyo ) - Dün 

Istanbulda Galatasaray - An
karagücü takımları arasında 
yapılan maçta Galatasaray 
2-1 galip gelmiştir. 

--;:..:~--

gördüğü aksaklıkları tetbit 
etmektedir. 

Maarif Vekaleti okulların 
inzibat meclislerinde talebe-
ye verilecek cezaları tesbit 
eden talimatnameleri de bu 
arada tetkik etmeğe karar 
vermiştir. 

. Talebenin yetişmesi bakı
mından çok mühim rol oy
nıyan "okuldan kaçma,, i~i 
etrafında talimatnameye ye
niden bazı maddeler ilave 
edilecek ve cezalar tayin 
edilecektir. 

Yeni okul talimatnamesi 
(ceza kısımları) talim terbiye 
heyeti tarafından kararlaştı
rılarak bütün okullara tebliğ 
edilecektir. 

--~--

Akşam gaze
tesi kapatıldı 

İstanbul, 8 (Hususi) - Ak
şam gazetasi İcra Vekilleri 
heyeti kararile dünden iti
baren kapatılmıştır. 

- -::::::::-
Telgraf muhaberatı ve 

kırtaslyeclllk 
Dahiliye vekaleti tarafın

dan vilayete kırtasiyecilik 
ve telgraf muhaberatı hak
kında bir tamim gelmiştir. 
Bunda ezcümle deniliyor ki: 

1-Telgraf muhaberesi 
müstacel işlere hasredilme
lidir. İhtiram ifade eden ke
limeler tamamen kaldırıl
malıdır. Vuzuhu bozmadan 
ihtisar edilmelidir. 

2 - Şahsi işlere resmi 
telgraflarda yer verilmeme
lidir. 

3 - Demiryolu boyunda 
bulunan ve 1 - 2 günde 
postasının vusulü mümkün 
yerlerde muhaberat posta 
ile temin olunmalıdır. 

------
Radyolar 
Ucuzlıyor 

Yeni Türkiye - Amtr;)' 
ticaret anlaşması dün nıeti' 
yet mevkiine girmiştir. • 

Yeni anlaşma ' ile Am1.ff 
kadan memleketimize ge!: 
cek otomobiller yüzde '7; 
radyolar da yüzde yetllPP. 
beş tenzilith gümrllk re•-' 
ne tabi olacaklardır. ,. 

Bu suretle otomobil r 
radyoların yakında çok uctl 
layacagı anlaşılmaktadır. 

--i::9"w-

Llse mezunlarının ti 
gunluk imtihanları 

Maarif ve~ileti mezun ~ 
dukları liselerde olgunl• 
imtihanlarına girmek i, 
müracaat edecek lise ~ 
zunlarının ancak vekile 
izin aldıkları takdirde 
imtihanlara kabul edil 
)erini kararlaştırmıştır. -----Adanada pamuk stollf 

Alınan haberlere göre 
danada tüccar elinde beO 
satılamamış 15000 
pamuk stoku vardır. 

--~-

Liselerin , 
Vaziyeti tesblt edlllt~, 

Orta tahsil milessesele'' 
nin en mühiminin lise ol~ 
ğu::u dikkate alan M• 

Vekaleti liselerimizin u~~ 
mi vaziyetini gözden geÇ• 
mektedir. Bu yıl lise modO~ 
leri arasında esaslı değitıO' 
ler yapılacaktır. 

Liselerin ihtiyaçları 'V~, 
let umum müfettişleri t J' 
fından yapılacak esaslı t 
tişlerle tesbit edilecektit• 

-~-=-- ıııır.ıoıınıı-------

Papa Bitler: 
Bir mesaj vermlft 

Eir lı:Ö}1lü kar-
Fransanın Hindiçini müs- Adliye 11 d•• 

temlekesi ile Sudanda sığır EncUmenlerlnln kararı ;ı deşini Öldür U --s:::E-- .,,tf 
--~-

Yün Çileleri vebası çıkmış olduğundan ~ p · 8 (R d ) • 
Adliye encümenleri tara- --- -- arıs a yo - ~· 

bu memleketlerden ülkemize J ··1 (H •) Kaza ld "ld" v · ır·: !. 
fından verilecek kararların nego ususı - - kandan bi irı ıgıne bit 

Yün ipligv i satan esnaflar çift tırnaklı hayvanlar ile mıza bag-lı Baharye köyün- p k"l"ı H"ıt)ete 
vilayetçe tasdikine lüzum apanın ve ı Paketlerin üzerine içindeki bunların maddelerı"nı"n so- den olup henüz askerden · t d" t · t"r 
olmadığı Adliye vekaletin- mesaj ev ı e mış ı ~ 

ipliklerin sıkletini bildiren kulmasına ziraat vekaletince den şehrimizdeki alakadar- gelmiş bulunan Mehmed - J' eY' 
etiketler koymağa mecbur karar verilmiştir. lara bildirilmiştir. Şengözü, ağabeyi Ramazan fından yakalanarak adı'/ 
tutulacaktır. Memleketimizde sığır ve- """"""""'"''"'''""'""'-""''""'-~. Şengöz tabanca ile karnın- verilmiştir. . Ralll.,, 
Etikette yazılan miktardan bası çoktanberi sönmüş ve sıhhatlannı korumak için dan ve kolundan vurmak Maktulün ağabeysı ettiJI 
eksik çıkan çileler için eUi tarihe karışmış olduğu için vekaletçe alınmış olan bu suretiyle öldürmuş ve kaç- zanın karısına teca,,iil 

-----

li 
"-la 

~t~ 
~. 
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lira ceza alınacaktır. memleketimiz liayvanlarının tedbir yerindedir. mış ise de jandarmalar tara-_ iddia edilmektedir. 

-z-.-~-=-:r~~~!':-:! ...... k __ P_i_y_an_2_o_B_il_e_tl_ e_r_i_n_izf M~tlım,; SAADET Kişesinden Alınız ç0i'tkkTXHfı~·· 
,,,, 

~o35 
Merkezi kar,ıaı .. _.97 oNDER T 7S 


