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' 1n_ l!n BilyUk.<laz@telerin.~eli ( ~os Anceles Taymis) Enstitüde a~1lan sergi büyiik 
~1itari Bü Makaie!!!n Batl1~!~~1 $~nlard!'.r bir ilgi toplad1 

· lzim Peoe e,.-imlzi ·1rtt 
kad1nlar1n yüzleri11i kap~d1klar1 bir meinleketteli 
gen~ kiz "Atatürk bana hürriyetimi v~rdi79 diyor ------------ - •• „„„„ 
, AN AMERiKA, BiZi T ANIMIY OR ! ! ... 
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~ tahsiJ bilrni-
tlet· simdi 

ttrendiklerin
tah'1 adedi

lt ... · 
-u1n oJuna-

olmu~tu. Bir kimsenin tahsil 
görmü§ addedilmesi i~!n ü~ 
lisanada vak1f olmas1 liz1m 
görülürdii. Ecnebi kelimele
rin kabulü yüzünden Türk~e 
kökü aray1p bulmak gü~ bir 
mesele olmu~tu. Türk~ele,
tirme inkiläb1 ile millet daha 
s1k1 bir surette birJe~tirmi~ 
oldu. 

BiZi EL'AN PEK AZ 
TANIYORLAR ! 

AmerikahJann pep ~ogu
nun bir Türk k1zm1 ne au· 
retle tasvir ettilderini bilmi
yordum. Amerika birletik 

bir kadm Türkiye !e güne§~-e 
yumurta pi§irilip pi§iriJme-
digini ve 11 emleketimizde 
hit;.. ag; ulunup bulunma
d1gm1 .sodlu. 
BU l$E ~ASTIM KALDli\1 

Bu d~ ben fa~mt§hm. 
<;ünkö bliyordum ki en s1-

... ---·~· 

Fenerba~e 
Serveti 5 - ~ vendi „ 

l1tanbul, 17 (Özel) - Fe 
nerb~e tarafmdan getiril-

hülnimetleribe ge dig1m za1l mit~ ~svi~renin Servet 
takuiu dün J!k ma~m1 Fener man resmim As~Qvdet Drers 

Ajans1 vas1tasile netreclii
mi9tf. Öufturi sebE~i benitn 
bir tahsiyet olmam veyahud 

bir~eyler yapm1~ bulunma n 
<leiild1, yaln1z Tür.k kadmh
ft"lnln Bir nUmbne!Ji bülunyor 
dum. 

1 

b~h~e ile r,ap{i: . 
. Saha ~o.c kalabahkti: . 0-

1 
ydn baflar ba1Jamaz F ener-
bali~enin dütgiin ~ir oyunla 
misafir kalesini siktfb.nniya 
ba!ihyor. Servet tak1mi da 
F cncrin akmlanna mvkabele 
cder~k eyun mütevazin bir .. . 
iekil aliy8r: . ... 

Amerikaya muvualataoi= Birinci devreniri 26 flfü 
dan bi ai sonra Ncvyoktlt ..i .~ F. F k · · • i aakikasmaa ener· i retm 
bir toplanbda ba!1 kitnse ert ciyafi Ue. ltir . say1 . yaparak 
takdim ediyordum. Salonda devreyi sifir bir' giHllJ bitiriyor. 
bir tabloyu takdir ile seyr- ikinci devr~nin 10 iiuclt 
ede1 ken Türk k1z1m ara- dakikasmda misafirler hir 
makta o~an cevval bir gen-; say1 yaparak beraberligini 
bana ~arph. lf raz utanganc- temin ediyorlar. 14 ün~ü da-

kika ~aban F enerm ikinci 
hkla "T~rk kizmrn„ ben "Olünü ve bunu takiben de 
oldugumu söyleyince büyük iki goi daha yapiyor. Servet 
bir taaccüble "hi~ tahmin buna bir gole mukabele edi 
etmezdim" :dedi. K1~1 ge~ir· yor. Nibayet son gulünü de 
mek üzere Floridaya scya- 1 atarak 5 - 2 oyunu lehine 
hat ederken yolda iyi kalbli bitiriyor 
f?s~m~""*m~~•„S"".+~W:::-.":3rmmmmm'l\ 

! 'eker u uzlad1 ~ 
1 $ekerin ucuzlablmas1 hak- ~ 
~ !~a?a~;t(A!~~k?. y!~t~.,r~d!!~!k re· ~ ! simleri hakkmdaki 27-28 numarah kanun 17 Haziran 1 

1935 tarihli resmig gazetede ~1kacakbr. Kanun ogünden ~ 
tibaren yüriltiilecektir. (muteberdir). ü 
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CUMHURiYT KIZ ENST lTÜSÜ TALEBELERI 
Cümhuriyct loz <'nstit~isii

ntin y1lk serkic;i, ümitlcrin 
\:ol< fevk in de bir llgi topla

ma~a mm„.ff k oic:lu. Bilgili 
gen~ bzlarim:z•n göz nur;.~ 
ev eJ ~meQ'i soncu oiarnk 
meydan.1 !~eHtdik:~ri izcr:er 
se rredenh rin gagüslerir.i ka
bartacak k.id:" r degct li !!Ö
rülmektedir. 

Daha birka~ y1l öncei ine 
gelinceye kadar eski bir kli· 
Aenin ba,..abesi ol. n Gözc pe

nin güzeJ!igini karartan o 
bina, bugUn Tiirk k1zlarma 
rasyonel bir ~ah!Jma, tutumlu 

l>ir yol ve bir koperat!fci 
be§igi vazifesini görüyor. 
Estitünün en verimli taraf1 da 
yar1t1tn Türkiyesine yeniligi 
hayat k1Z1, e\' kadm1 ve Türk 
evinin tutumlu anHlm haz1r
lamas1 oJuyor. 
EnstitUn\in lise program1n„ 
da.n aynlat1 teknik taraflan 
dehc. k1tlar1m1zr hakiki "'bir 0 • 

kooperatif ruhi!c ha21rlamak-
tad1r: 

Oraya giren bir · okullu 
i~in hayatm kolektif tarafam 
ön yaparak ha21rlanmak eaaa
br. Ders program!an, olullan 

Enstitünün bi~ki ve clildt 
mutahass1s1 

BAYAN ALfYE DOliAN 
teenik taraflar1 kunedi ol
dugu i~in talebe hakiki ltir 
fiiile bazirlanmaktad1r. 

Enstitünün 1zmir i~in lay
mct vc ehemmiyetine büylk 

- Sonu 6 mCJda -

til rei t;;J ~ ~ ~ m! m 
Oak1CH Efe · 

Ve Degirmenci lt1z1 Mariya 
00 - - ------

ELEN MUHARRiRLERt CAKIGIYI 
NASIL GÖSTERiYORLAR? 

cak faziletkar ef eler yetittir
m ektedir. 

Kurtulu, sava~mda, efe ve 
zeybe klerimizin yaratbkJar1 
kahramanhklarda bu iddam1-
z10 büyük bir delilidir! 
<;ak1c1 Efcyi yazmak eski ve 
fena devirlerin bir tetkikini 
yapmak demektir. Bunun i~D. 
bu tarifeyide yaz1yoruz. 

Tarifenin ash fzmirde ya-

l~asla1·ken„, 1 

<;ak
0

lCl Ef e - §Üphesizdirki - \ 
bir haydud idi; ~ok canlar 
yakm1~br. F akat dikkate ,a
yan bir tipdir; yeti§tigi bo· 
zuk idareli devir ile <;ak1c1 ' -
mn hayab arasmda ~ok bü
yük bir aläka vard1r: <;ak1-
c1'nm hayabm yazan bir ka
lem, ayni zamanda istipdad 
devrinin de en mühim saf
halanm, bu devrin eiern ve
rici neticelerinide yazm1~ ve 
göstermi§ oJur! 

1 
~amt§ bir Rum muharririn 

(Sonu 3 üncüde) 

lrrm"~~··~ 
<;ak1z1, istibdad devrinin 

bir ogludur; o devir olma
d1k~a bir <;ak1c1 ~1kmaz. Ve 
Cümhuriyet devrinde, Öde
mif ve havasili, Bozdag1 an-

~ (Halk1n Sesi) 
ft Hergün (6) sayfa ~1kacak 
~ ve her yerde (100) para 

1 n sablacakbr. 
il ............. at~Ell--:111 
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,, enizelosun rezil olacag1n1. hir ka<; c:cnerahn kur~una diz "fece.~ini 

c;ok evvel hildirn1i~tin1 . 
Fazla s1caklarm tesirinden- J sie de kekälä bilirsiniz, bizim 

midir, nedir, Korfu adasm- bo bogazhg1m1zdan korku-
dan Pireye giden bir halk yorlar. Halbuki bizim sözle-
'äiri, eski Yunan ilählerinin lerimizden kimse zarar gör-
k1yafetini andiracak bir §e- miyecektir, bilakis benim on 
kilde iki beyaz ~ar~afla gi- iki emrimi dinlemiyen mem-
yinmi~ .oldugu halde. sokak leketler batacaklard1r. 
ortasmda halka, §iirlerJer o- - Siz bunu ne s1fat ve 

kumaga ve istikbalden ha- selahiyet ile idda ediyorsu-
ber yermege ba~lad1gmdan nuz? 
yakalanarak hapise ahlm1~ - Bir politika peygam-
ve okurlarma alayb, eglen- beri s1fat ve selahiyeti ile. 

,. celi reportajlar bulmaga ha- - Her peygamberin mu-
vesli gazecil~rin ag1zlarma cizilcri olduguna göre sizin-
dü~mü~tür. de bir mucizeniz varm1d1r? 

Onu hapishanede ziyaret - Vard r. 
, eden bir mizah mubarririne - Ne gibi ? 
sahte peygamber ve CO§kun Venizelosun son yaphgi 

F akat bir V enizelist jandar
ma neferi ozaman bu sözleri 
söyledigim i~in bana iyi bir 
sopa ~ekmi~ti. $imdi o nefer 
benim gibi bir hapishane 
kö§esinde yabyor. 

0 adam döndü, hükume
tine isyan etti, hapise ttk1ld1, 

beni de neden tevkif ediyor
lar? Bir türlü anhyanuyorurn. 

- Böyle ~ar~afla gezmek 
garip olmuyor mu? 

- Kadmlar1m1zm nas1l 
gezdik!erini, heman bütün 
elbiselerini atmal: üzere ol-

duklanm görmüyor musunuz? 
Verecek kuma§ ve tcrzi pa-

§4ir ~u sözleri söyiemi~tir: 1 kepazece isyandan ~ak na- ram olmad1ktan sonrc:. bu 
- · Beni hem deli cliye tu- dim olacagim, her~ yi, yüzüne s1caklarda ~ar„afa bföiinerek 

·tuyorla, hem de timarhane gösüne bu'a~br cngm1, bir- gezmck büyük b"r 1-.a!J, h&t-
dururken hapishaneye at1yor ka~ Genera in d\; l„ursu. a r.u 11'!"? 
lar, bundan maksatJar1 nedir, d1zilecegini hep r.öy cmi~tim. 
~ ~ 1 
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'Oz Dilimizi 
Ogrenelim 

HERGÜN 5 KELIME 
NE~REDECEGIZ 
- 25 inci Liste -

1 - Meyl, Temayül • 
Eglim, Egginlik 

Mütemayil - Eggin 
Örnekler: 

1 - Oglumuzun resme eg
limi oldugunu biliyorum. 
2 - Bu fikri kabul etmege 
onu hi~ te eggin bulmad1m. 

2 - Tes'it etmek - Bay-
ramak 

Örnek: Cumhuriyetin onun
cu y1l dönümünü ne kadar 
co,kunlukla bayram bk. 

3 - Yevmi mah us -
B yragün 

Örnek : Bayrak, anc , Pa
zar günleri ile hayragünlerde 
~ekilir. 

4 - Tüzahür - Gösteri, 
Gösterim 

Niimayi§ i-::- Gösteri§ 
Örnekler: 

1 - ßazeteciler salg1bm1z 
Almanyada iken kendilerine 
kar~a büyük dostluk gösteri
lerinde · bulunulmu~tur. 
2 - Bu, etkin bir bareket 
olmaktan fazla bi r gösteri§tir. 

5 - Sebat - Dura 
Örnek: Duras1z adam, ze
käs1m yok yere harcam1§ 
olur. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yaz1larda bu keli
melerin Osmanhcalan kul
lamlmamasm1 rica edcriz. 

Alsancakl1lar 
M ..• d ' UJ e ••• 

1\Jsancakta Lezzet 
Lokanta A91ld1 

Tekmil e§ya vedavah mü
cedded olmak üzere Alsan
cakta Bornova caddesinde 
kö~edc a~il <ln yeni lokantaya 
A!sancakhlarm bir defa te§-
. . b ' 1 • r1m i:! .~.cr1z. 

Miintazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka t.ecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bornova caddesi 
kö~esi No. 01 

Osman Nuri 
(Arkas1 var) 

u 
e 

fstanbul (Özel) - Kara
köyde bir cinaY.et olmu~, es
ki bir kinden dolay1 rakibini 
vurmak istiyen bir ceni ta
bancasmm birdenbire patla
mss1 üzerine kedisi ölmü~tür. 

Fermenecilerde boyac1 Ya-
sef isminde bir adam vard1r. 
Y asef bundan bir za1nan ev- ' 
vel motöcü Nikoyu yanma 
almr~, sonra her ne.den"e 'rl
kanm~br. 0 zamandanberi 
Niko boyac1 Y asefe derin 
bir kin beslemekte imi§. 

o:;n sa nh bu iki kic" btr-
tlac; c , Niko cebinden eski 

bir tabanca ctl arm·'i \ e Ya-
, 1 ••q ., ~. 

r 

ter ""en 
u 

sefe ate§ etmi§tir. Fakat bü
yük bir tesadüf eseri olarak 

kur§unlardau hiri bo§a git 
mt~, bir tanesi de tarn hal 

bini11 üstündeki kalmca not 
defterinin i~ine saplanarak 
kalmi§hr. 

Niko ate§ ettikten sonra 
ka~maga ba§lamJ§hr. 

Fakat daha eJii metro ka- ' 
dar gitmede~ cebindep ta-

hanca yere dü§mü~. tal,>anca 
zaten eski oldugundan ufak 
bir tesir ile tetik dii§mÜ§ vc 
~1kan kur§un Niksyu cans1z 
yere sermi§tir. 

=-
. ~ ~ 

du e • ac 
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J ;$ rasJannda h' r ta]cbe don1uz 
zannedilerck öldürüldü 

Eursa, [ÖzdJ - F cthiyc bu zeki ~ocugun ölümüne 
F' it .Ö) ü .• de 7 gi.in c vcl ac1m1§ vc agla1111~tJ:.- Rcfettc 
bir f„ ia olmu§tur. Bu seue v ... k'ay1 u raf Ctmistir. 
köyün ilkmeK„eb"nden biriu
cilikJe c;.1kan 13 } a~mda S •. -

lih oglu lsmail Hakk1 ismin
de bir -~ocuk o gece saat 
9 da tütün tarlasmdan evine 

dönup gelirken yolda bir 
~itin yanmda köpeklerin hü
cumuna ugramt§', zavalh ~o-

cuk köpeklerden ka\:lP kur
tulmak i~in bu ~itin arkasma 
saklanm1~tir. Fakat buraya 
her zaman geccleri domuz 
sürüleri indiginden nyni köy
den 30 ya§larmda Refet 
admda biri, ~.ite saklanmak 
istiyen ~ocugu domuz zanne
derek ~iftesilc vurmu§ ve 
öidürmü§tur. 

Sonradan, öldürülen mab
lükun domuz olmad1gm1 
gören Refet ~ocugu alarak 

e 
3e~inci dcfa (,la 1 ak 
„ \ n1crika yc gidiyt)J" 
Berlin, [RudyoJ - Graf 

Zcplin Amerikaya be~inci 
seferini }apmak üzere yola 
~1km1shr. 

lzmir ikinci icra memurlu
gundan: 

K1z1l~ullu tuglac1 Cemal 
tarafma. 

izmirde E§refpa~ada .Vf eh
mede bor~lu oldugunuzdan 
dolay1 size aid oian tuglalar 
baciz edimi~ 1cli. 

Haciz csnasmda bulunma
d1gm1zdan dolay1 icra ve if
läs kanununun 103 ncü ma<l 

köye be§ kilometro mesa- desi mucibince lüzum olan 
f ede ormanlar arasmda bir 
kaya dibine saklam1§br. 

Ertesi gün ismaiJ Hakk1-
nm annesile babas1 ~ocuk

larmm eve gelmedigini jan
darmaya haber vermi§ler. 
Hergün 70 ki§i ile köy civa
rmda yap1lan ara§brmalar 7 
gün sürmü~. Nihayet vurulan 
~ocuk saklanilan yercle bu-

lun m U§lur. Bütün köy halk1 

davet verelrns1 tebliga gön
derimli~ ise de ikamecgähm1-
zm me~hul oh:;iasma mebni 
ilanen tebligat icrasma karar 
verilmi§ oldugundan i~bu ilän 
tarihinden itibnren 3 gün 
zarfmda hacza bir itiraz1mz 
varsa bildiriniz aks1 takdirde 
mahcuz paraya ~evri!ecegi 

teblig makamma kaim olmak 
üzere keyfiyet ilän olunur. 

„ I 

Os an 1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

M 
Madud - Say1h 
Mülhid - Tanr1s1z 
ilhad - Tannsizhk 
l"elih etmek - Tanr1sa-

mak 
Madame - Olduk~a 
hdemki - De, da 

Madde - Madde 
Maddi - Maddig 

Madelet (Bak: Adalet) 
Maden - Magden 
.!\fader valide -Anne, ana 

Madrnb (mazrub) -Dögiil-
mü~, damgalanmi§ 

Macl ld - Sa.y1h 
Madum -- : ok 
Madun Ast 
Mafevk - Üst 
Mn;s } -· Oynak, oynak 

yeri 
MafilbaJ - Gönüldeki 

"fo.fizz:i.mfr - Kalbdeki 
Maf.iv - Bagi§h, 

lanm1-: 

I. -g~ IS-4.ol'•J ..., 

~ K , -•· ~,·z.ra - n .iul<, ru<:.gara 
Ma~bun - Aid. na < 
Mag·but - fn,n::•ce. 
Magdur, maziUm - Hek-

s1zhga ugr1yan, k1y1k 
Magfiret etmek - Y arh

gamak 
Maglub - Y enik yeniien 
Magliibiyet - Y enilen, ye

nilim 
Magmum - Kapamk, s1-

kmbh, üzgün, gatnh 

Magr1b - Bati 
Magruk (Bak: Gark) -Ba

b, bogulmu~, batik 

Magrur -- Gururlu 
Magrur oJmak -GururJan-

mak 
Megsub - Map1k 

Mag§U!j - Kan~1k 
MaSz - Beyin 
Mah - Ay 
Mahabet - Aybarhk 
Mahal - Ycr 
Mahal!e - Ui·am 
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• 
Bayan lsmet S1rr1 Sanl1n1 

Makalesi __ .. ...,. .... __ 
Ba~taraf 1 1 incide 

bir sarette degi~memi~ti. Bir sonra bile sayg1h olmakta 
toplanbda Türkiye hakkmda büyüklerinin fikirlerine ri•Y 
bir ka~ söz söylememi iste- kär bulunmakta devam ede 
diler ben soylegi haz1run be· ler. 
ni ayaga kald1rarak yüzümü SIZi KADININIZ IDAR 
duvara ~evirttiler. Maksat- EDIYÖR~ 
lan her hususta ve te~ekkü- Fikrimce meuileketiniz 
lähmda da normal olup ol- gen~lerin mühim mevkile 
mad1g1m1 anlamaktt. Ba;ika vaktinden evvel ge~mesinde 
bir defa iri bir atleti korku- mütevelld bir mesele 'arda 
tarak kaprdim. Üzcrimde Bu suretle daha ya,hlat iti 

kak1la bir taraf dolduruluy 
bir h<lncer saklad1gmdan 

ve böylece henüz tamame 
emindi. Tfükiyeyi yanli~ an-

haz1rlanmam1~ genc müdürü 
lamanm cn gülünc; misali s1D1f1 bir tarafta ve i~siz kal 
Türkler hakkmda konferans d m1~ fakat tecrübelerin e. 
veren bir profesörün konfe- istifad~ edilecek mukteda 
rans1 esnasmda olmu~tu.Pro- daha ya~hlar sm.fa da dige 
fcsör bana dönerek Türki tarafta toplamyor. Memleke 
ye $nki11lerinden "Türlc „ di- tinizin kadmlar tarafmda 
ye bahsettigi i\:in beyam ma- idare edildigini söyledil11 
zeret etti. Hi). bir tahkir . <;ünkü kadmlarm1z erkekle 
knst etmec!igi hakk.nda bana rin hak ve imtiyazlarma i~ti 
teminat verirken ben de ce- rak ettikleri halde naho~ 
vabcn Tiirlderdcn Tiirk diye vaziyetler kar§Ismda kadin· 
bnhcetmekte bir fevkalade lar netayici baren zarifane 

0 ' 11 :tJ1: m Ami::ra·a sakin!eri- bazen de pek zarifane olm1· 
yarak erkek!ere yükleniyor· 

r.e.'\ ncril:·•i! dendit:n,1 cribi benim l 0 · l'.kse!ä kadmrn bir erkek e 
v~~anda~la ·1ma TU ·k dendi~ k münasebet tesis dmege ha · 
gini ve bununla iftihar etti- ka ve imtiyazi oldugu hald~ 
gimizi söyledim. . i§ler kadmm istedigi gibl 
AMERIKA HA YALiMDE yürümezse erkege kar~1 °va· 
NASIL BtR MEMLEKET iDi? dmi nakzetmek„ "sevgisioi 

Amarikahlar1 böyle taac- ba§ka tarafa ~evirmek„ da· 
cüble seyrederken ben de vas1 ikame edilebiliyor. 
Amerikahlan taaccüb ve te- Böyle vaziyet kar§1sand• 
cessüs ile tedkik ediyordum. bizim häkimlemizri kadin• 
<;ocuklugumdan beri Ameri- kar~1 "kimsenin fikri ve mu· 
kanm firsat, hürriyet, iltica aneti olmadan bu i§i ~ebeke 
ir.emlcketi oldugu, bütün a~mi~sin. Kimseden yarduP 

istemeden ba§IDI kurtar „ tar" 
dertlete dcva bulundugu hak zmda hitab ederlerdi. 
kmda hayali hislerim vard1. Amerika kadmlarmi ~ok 
Benim ~oculc kafamda Ame- takdir ettigim i~in maksa" 
rikaya sih~rli bir nehir ola- dim kendilerini tenkid degil 
rak tehayyül ediyordum ki, 
biitün günahlardan f enahk
lardan temizlenmek i~in hu 
nehre bir defe dalmak käfi
dir. 

V c insan nehirden ~1kar

kcn bütün ha.talan ve gü
na.hlan y1kand1g1 gibi elde 

dir. 

(Sonu yar1n) 
- - '!! • .,._ __ _ 

M1s1rda 
~arp1§malar 

Mahalli, mevzii - Y erse~ 
fohalli tnhnffoz - Koru

nak 

r bir kova dolusu altun bulur. 
Londra (Radyo) - M1s1r" 

dan geien haberlere göre, 

Maharet - Bec.e:-ik, uzel 
Mahasin - Güzcfüldcr, 

gö!<~elikler 

Mahbes (Bak: Hapishanc) 

Gördügüm Amerika bundan 
ba~ka olmakla beraber daha 
az. ~ayam hayret degildi. ilk 
duygular1m Nevyorka ilk ge
ien her ziyarctcinin hissiya-

l·fapi.;cvi 1 

hmn ayni idi. Y aui her $e

yin f cvkaläde cesameti Mem
leket dnhilinde seyahat .eder·. Mahbtlb, mahbubc - Sev

gili, y&vuklu 
Mahbus (Bak: Hhpis) -

Kaps1k 
Macup, hicap -· Ulangar; 
Mahcub ctmek ·- Utadu

mak 
fhacubiyet - S1k1lganhk 

utangan~hk 
!\fabcub olmak --Utanmak 
Mardud - Bu~lu, say1h, 

(:evrimi~, dar 
M .!dan mai§et -Gc~inec;k 
aiyet - Süder 
Maiyetindc - Y anmd:i 
Makabl - Önce, Ön\:esi 
Makale -· Bethc 
Makam1 mcmuriyet -Orun 
Makarn hükumet, makarn 

iciare. payitaht - Ba~~ehir 
Makar, merkaz -Ba~kent 
Makarr1 v"läyet il b<l§· 

kendi 
Merkezi kaza - il~e ba~-

kcncli 
Nnhiye mcrkezi -Mamun 

ba:;>kind" 
Makbul - Muteber 
.Makbuz - 11Atil 

m1 

Makbuzat -- Giren 
Maklüb - <;evrik, ~evril-

(Arkas1 ver) 

ken Lu eb'ad kü~."lecek yer
dc büyüyordu. Ancak bir 
St!ne ikämetten sonra Ame
rik~:un dt§ yüzüue ah~hk. 
Ameri!rnhlarm kendilerini ta-

1 
accüble tetkike koyuldum. 

Bu ~ emleket gen~lik ve 
kadm tarafmdan idare edi
liyor gibi göründii. Türkiyede 
vc Avru pada tefenüd cde
biJme k is:in ya~c;a ipeycc iler 
Jemi~ ve bir hayli tecrübe 
görm1im o!mak lftz1md1r. 

BÜYÜKLERE SA YGI 
Amerikada bu vaziyetin 

~irkin bir safhas1 ya'?hlara 
kar~1 göstcrilen hürmetsiz
liktir. 

Biz Türkiyede ana ve ba
balanm1zn, muallimlerimize 
ve alellumum bizclen ya~lila
ra hürmet gösteririz. 

Her ~ocngun ~ali~kan, iyi 
huylu zaki olmast i~ab edcr. 
bunun i~in ana ve baba ~o
cuklarmm evsaf1m ar;1ka atk
dir ederek ~ocuklanm §imart
maziar. Hayatta ilerledik~e 

kadm ve erkckle r ebeveyin
ierinin izni olmadik~a evle
nemezler. Hatta evlendikten 
ve ~ocuk sahibi olduktan 

Loksor yakmlannda baxa ka
bileler arasmde ~arp1fmaJar 
olmu~tur. Hädise hakkmd• 
fazla malumat ahnamam1§br· 

Frans1z Sü 
Bakan1n1n 
l'ayyaresi l)ü~tü .. 

Paris ( Radyo ) - Sü ba" 
kam <;eneral Denen bugün 
tayyare ile Marinoyona gider 
nen, bir kaza ge-;irmi,tir. 

Bakanm bindigi u~ak yere 
dü~mü~tür. Bakanla u~ka~ta 
bulunanlara hi~bir ~ey olma" 
m1~br. 

General Denen ha,ka bir 
u~ka~la yoluna devam et„ 
mi~tir. 

Be§ikta§ 
Ankara da 
Galib 

Ankara, 16 (A.A) Anka' 
ragücü ve <;ankaya ile iki 
ma~ yapmak üzere geien 
Be§ikla§ tak1m1, dün Anka' 
ragücünü s1hr sekiz, bugün' 
de <;ankayay1 3 • 1 yenmi,tir· 

•• a r# 

Zayi 
Bornovada Kars mektebio' 

den 1331-1332 senesinde al
m1~ oldugum §ehadetnameyi 
zayi ettim. Yenisini alacag11J1' 
dan esgisinin hükmü kalma" 
d1g1 ilän olunur. 

Hüseyin oglu lbrahi111 
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Ve Detirmenci k1z1 Mariya 
---~-------0000--------~----

Raspu tinin katilinin metre-
-~,__.,.--...;.....;;. _____ 00..,_ _________ _ 

si mi idi? -- Neden kaplan Ba~taraf1 
~rg1ru'nun dir. 

Bunun iPß ve romanlafh
nlm11 olmasma ragmen dik
kate la)'lktir. Esasen bir~ok 
Yunan muharrirleri bu efe 
hususunda müteaddid eser
ler yami11lard1r. Bizim meaz 
ya~&'Jm1z bu ikitapda Yu
yanistanaa pek bilyUk gürül
tü yapmit ve müellifine pek 
~ok para kazand1rm1' !'Oman· 
lardan biridir. -

- BIRINCI KITAB -

Kuzu nezan1an ve ne
rede Kurd olur ? 

1 -

ltßNDi HALiNDE 
BIR DEGiRMENCiJ 

Torbah civannda, kü~ük 
ancak sekiz on evli bir köy. 

Bugün bu köy yoktur. Bu 
köyü te§kiJ eden sekiz, on 
aile, büyük barbten sonra 
dag1lmaga yüz tutmu§ ve 
kurtwu sava§mda yerinde 
bir avu~ y1k1nti ve bir Begir
men harebesinden b~ka bir 
~ey kalmami§br. 

Bu köyiln kurulu§ ve yap1-
h11, yUksekce bir tepe üze
rinde kurulmu§ olan yeJ de
girmeni sayesinde oldugu 
gibi harab olmas1 da yine 
bu degirmen yüzünden ol
mu~tur. 

Bir sualin cevab1111 
almak i<;in 

Ne i~in diye soranlara ki
taB1m1z1 okumalar101 tavsiye 
e<leriz. 

Köy, güzel ve sakin bir 
yerde kurulmu§tur. Her ta
raftan sular akmata ve etraf 
tamamile aga~hk idi. Köy 
b~k1ndan yalniz birisi, ihti
Yar Foti degirmencilik yap-
111 kta, öteltilcr de pft~ilik 
vc ~obanhk ile ugra makta 
idiler. 

lbtiyar Fotinin degirme
nini, bütün Torbah ve Tepe
köy balk1 tamrd1; bu degir
lllen temiz i~ görmekle me§
hurdu. Fakat degirmenin 
•1d l6lireti, degirmenci ba
ba 1n telt •e ~ok gOzel k1z1 
aayesinde idi. Bu töhret, -bu 
luz1n ~zelligi lzmire kadar 
ßn vermitti. 

Torbah ve Tcpeköyde eyi 
bir 1ey tarif edilirken : 

- Barba F otinin degirme
llinin unu kadar eyi J 

Denildigi gibi güzel bir 
kachndan bahsedilirken de : 

- Degirmenci k1z1 Mariya 
kadar güzel! Demek adet 
olm~tu ! 

Bu k1z1n güzelligi hakkm
da birvok ,arkdai, maniJer· 
de yap1lm1§b. 

Cidden güzel bir k1z! 
Bu 'öbret yersiz degildi. 

ßarba F oninin tek k1z1 Ma
tiya cidden güzeJdi; güzel 
?ldugu kadar da giller yüzlü 
'~i. ~imdiye kadar da, Mari
Ya hakkanda hi~bir kimse, 
hi~bir didikodu yapmami§, 
d•ha dogrusu yapamam~b 
<;Unkü bu köy kill ~ok 
-1\muslu idi. 

Degirmenci barba F oti, ol
dllk~a geni' bir muhitin tek 
'lt ~te~ok dikkatb tek de
lirtnencisi olmak itibarile 

1 incidc -
rüzgär olduk~a bi~ durma- ~oban olmu§? 
dan ~ah§bg1 i~in ~ok para Nevyork - Amerika ga- l brd1. 
kazamyordu. Khzand1gw 1 pa- d 

zeteleri, Ahuanyamn silählan- „Bana gelince„ ara an se-
ray1 zevk ve sefahet veya 1 k 

mas1m, talya - Habe§ mese- neler ge~mesine ragmen il 
komarda viyecek adam1 ve d f · · f 'f d" 

J • lesini unutmu§ görünmekte e a ibra ve 1 §8 e 1yorum, 
ya oglu olmad1g1 gibi k1z1- ve bir büyük cambazhanede ben henüz on be~ ya§mda 
nm da süse ihtiyac1 yoktu. k'" ··k b' · 1 k Id V "kaplan ~obanhg1„ yapmakta u~u 1r §Jma iz1 o ugum 
Bunlar arasmda temiz yer, olan mahut Deceal Rasputi- halde Prensi seviyordu, ~ün-
temiz i~er fakat hi~ para , nin kizi Mariyadan bahset- kü Prens Yusopof Rusyanm 
sarfetmezlerdi. Bunun~ün de mektedirler ! en güzel erkegi idi! Fakat 
barl:ia fotinin zenginligi gün Malum oldugu üzere Gri- bizim birle§memize iimkän 
ge~tik~e artmakta, arasisi · gor Efimovi~ Rasputin, umu- yoktu: Olsayd1, ben avamdan 
geni§lemekte idi. mi harpta <;arlarm ba§ma idim ve o evli idi. 

lncirköy halk1: bela kesilmi§ ve neticede "Babamm katil edildigi 
- Ba.kahm, diyorlard1,kö- <;ar ailesinin mahvina sehcp gün; prens yine bize fakat 

yümüzün en 1.engin ve en olmu~tur. Bunun i~in de Prens adetinden daha erken gel-
güzel k1z1 hangi lzmirliye Yusupaf isminde birisi tara- mi§ti. 0 günü bugün gibi ha-
nasl"b olacak! f d k I d'I . . r brhyorum: Prenste ~ok tuhaf m an at e 1 mi§br . 
· · Amedka gazetelerin bu~ok bir durgunluk vard1. Fikrin-
lki lzn1idi palikarya de ne oldugunu sormaga lü-

~ eski hädiseye yeniden ehem 
2 zum görmedim. Hem prensin - - miyet vermelerinin sebebi1 

Köy halki dogv ru düc:ünü- D J k . "f t ne :dü~ündügünü nereden 
~ ecea m izmm yem 1 §aa anl1yacakbm. Babasini ald1 

yordu; degirmend k1z1 Marya ve itiraflar1dir; §imdi at can- ve beraber gittir. 
17 ya~ma girrr.i§, olgun bazhanesinde bulunan bu Rus " Ertesi sabah, bu sevdi-
bir kiz halioe girmit; oldugu dilberi diyor ki: gim adamm, Rusyamn bu en 
halde köy delikanhlarmdan - Babam, Prens Yusupo- güzel adammm ~ok sevdigi 
bi~birisiui se~mi§ degildi, fu ~ok severdi ve herkesten ve Ru§yanm en mukaddes 
hi~bir delikanh ile, uzak ve ziyade ona itimad ediyordu. ( !? ) adammi öldürdügünü 
ya yakmdan, sevgisi yoktu. "Babam Raspotini prensin duydugum zaman kalbimin 
Hekes, degirmenci k1z1 Ma- öldürdügünU söylerler, ben büküldügün hissetim ve bu 
nyamn f zmirli Rumlardan buna hi~ inanam1yorum; ve zamandan itibarendirki dün-
birisile evlenecegine kuvvetle böyle bir harekete ne i~in yaya dü~man oldum. lnsan-
inanm1§ bulunuyordu ! lüzum gördügünede hi~bir Jardan nefret ettim. Haya-

Evet; dcgirmeci barba F 0 _ ve~hile manä veremiyorum. bm1, kaplan ~opanhg1 ile ka-
tinin lzmirle de olduk~a siki <;ünkü Prens Yusuvof her zamyorum, hi~ olmazsa kap-
b b d t gün bizde bulunur, babam1 lanhr insanlar kadar mer-ir münase ab var 1r. zmir 
den hcmen her Pazar kendi gelirken gördügü vakit he- hametsiz ve vah§i degildir-
sine misafirler gelirler. Bun- , _m_an __ k_o..;;~_a_r_v_e_b_o.;..y_nu_n_a_s_a_ri_-__ I_er..;.:_„ _________ _ 

Iara yün, peynir, un ve bun- ' 
lara benzer §eyler satard1. izmir Muhasebei 

memurlugundan: 
hususiye 

F azla parasm1 fzmirde bir iki 
Rum lüccara verdigini ve 
i§lettigini bilmeyen de yoktu. 

Degern1encinin 
erveti 

i:r.mirli hin oglu hin Rum 
delikanhlar1mn gözünden ve 
eJinden barba F-otinin olduk
ca büyük servetinin ve de
girmcnci k1z1 Mariyanm gü
zeliginin ka~masina imkän 
Aar midi? .. Ve ... Nede olsa ... 
f zmirli b!r delikanlmin, köy
lü bir delikanhdan fazla de
girmenci k1z1 Mariyanm gö
zünü ve gönliinü ~ekmesi 
pek tabii idi ! 

Ve nihayet, bu ~ok tabii 
sazdan akibet, en gayi tabii 
bir ~ekilde kendisini gösterdi ! 

Bak1mz, nas1l? 
Günlerden bir kün, Degir

menci Barba Fotiye lzmir
den Aleko Ksenaki ve Ni
ko Vuropulo isminde birisi 
28 digeri 30 ya~lar1nda iki 
tüccar misafir geldil 

Anadoluda köylü olubda 
- hatte ister Rum ister Er
medi! - Misafir perver olma
mak hi~ mümkün mü? .. 

Her ihtiyac1 temin edilmi§, 
her §eyi hol ve tam bir sa
adet i~inde bulunan güler 
yüzlü ihtiyar Degirmenci, kö
yün en zengin ve en ihtiyar1 
s1f atilc bu lzmirli misafirlere 
elinden geien her ikram1 
yapbl En iyi ve etli bir ku
kebab edildi, bugdaym en 
halisinden ve güzel Marya
nm elile yogrulmu~ köy ek
megi, taze, peynir ve yogurt, 
güzel ve nefis meyveler, De
girmenin mahzenindeki ~a
raplann en eski ve güzeli bu 
iki palikaryanm önüne kon
du. 

- Arkas1 Var -

Kapu No. 
· 22 Kar§iyäka aläy bey tramvay caddesi iktisat sokag1 hane 

24 " " " " " „ " lt 

29 lt " 11 lt 11 II II lt 

28 t1 lt t1 tt lt 11 II II 

1haleden 31-5-936 tarihine kadar. 
85,87 „ „ „ " „ Furun ihaleden 

31-5-938 tarihine kadar. 
idarei hususiyei viläyete ait yukar1da yerleri yaz1h 4 ev 

ihalc tarihinden 31-5-936 ve furun 31-5 938 tarihine kadar 
kiraya verilmek üzere 12-6935 tarihinden itibaren 20 gün 

' müddetle müzayadeye ~1kardm1§br. Müzayede §&rtlarm1 gör
mek i~tiyenler her gün muhasebci hususiye müdürlügüne 
ve pey sürmek istiyenler de ihale günü olan 1-7-935 Pazar
tesi günü saat 9 12 ye kadar depozito makbuzlar1 ve yahut 
banka mektuplarile birlikte Encümeni vilayete müracantlar1. 

(1747) 

-4-
düzglin vücudunun ball k1s1mlarlm göriirsün. 

Hakikatl Biraz sonra güzel kadm, iki ar
kada§tan birinin anlathg1 hareketi yapb ve 
bu muhite o kadar ah§km olm1yan gen~ adam 
hayret i~inde kald1. 

Birinci gen~: 
- Bu anlatt1klar1mm daha garibi var: 

Burada, bu suretle danseden kadm, belli 
ba§h bir i~ olm1yan bir adamtn metru zev
cesidir. Buraya sadece eglenmek i~in gelir! 

- Ya? .. 
- Evel. söylediklerim tam bir bakikatbr. 

~imdi oyununu bitirdi, dansingin ücretli dan
suzlarmdan olan iki adan ve arkada~1 ka
dmla bir §ampanya i~ecek. 

- ~u halde bu kadm ve arkadasi olan 
gen~ kadmdir. 

- Zannettigin gibi kadmlardan degildir. 
Eliza uzun zamanlardan beri hep böyledir. 

. Ne bir gelib ge~ici zevkten yirmi lira bekli
yor, ne de din~ ve güzel bir delikanhdan 
zevk ahyor! Onu tan1yanlar diyorlar ki, bu 
kadm, erkek dü!ikünü degildir! Buraya eglen
mek, dans etmek i~in gelir! Mamafi zengin 
bir mihraceyi de aramad1g1 da ne belli? Be
nim kanaatim biraz da bu merkeide, ~ünki 
oldukce nazar1 dikkati celb macarac1klar1 
yok degil! 

i\1erak edilecek bi t· 111acera 
BunJan sana hep anlatbg1m; ne borcu 

Nihayet •••• 
••• b~r 

Büyük harpten evvel, 1z
mir idadisine bir Rum genci 
devam ederdi; bu ~ocuk 
Akhisarin zengin bir ailesi
nin tek oglu idil ~u halde 1 
nas1l olmu§ da, M~alo adea 
propagandasile zehirlendigine 
~üphe olm1yan bu Akhisarh 
aile tek oglunu bir Türk 
mektebine vermi§?. Degilmi? 

Buna. bir vak1t bizde ~ok 
merak fakat kü~ük bir tet
kik sayesinde bu merak1mm 
halletmi§tik: lzmirin hemen 
ber Rum mektebine birer, 
bire verilmi§ olan bu hay1rh 
evlad, az zaman i~inde hep
sinden de kovulmu§ imi§! .. 
Ve i§te bu feci mecburiyet 
yüzündan ve ~ocugunun büs
butün tahsilsiz kalmamas1 
nihayet Türk mektebine ve-
rilmii! 

Skylemege hacet yoktur, 
ki bu hay1rh cvlät, bizim 
mektebten de bir ~ok ceza
lar alm1§ ve her ceza ah§m
da da - i§in en :r.iyade hay
reti mucib olan bu nokta-
d1r! - rütbetlü metrepolit 
ef endinin ~efaatma mazhar 
olmu§tu. Y erine göre, met-
repolin ricasile vali Kämil 
pa§a bile bu cocugun caza
larm1 affetürmi§ti! 

Fakat Lütün bunlara rag
men haliskan olan bu Rum 
gencinin mektepten tardma 
mecburiyet, hem de kat'i mec 
buriyet hasil oldu ! 

* „ • 
Haliskan Rum ~ocugu mek 

tepten kovulduktan sonra ne 
oldu? Bilmem! Biz kendi tah 
silimize devam ettik, mek
tepten ~1kttk ve birer i§ sa
bibi olduk. 

V akta ki menhus i§galde, 
f stanbula hareket i~in vapu
ra binerken ~ok iyi geyin
mi§, pek medeni ve kibar 
tavurlu, §apkah birisi bana 
ismim ile hitap etti. Kendi
sini tammakta gü~lük ~ekti
gim bu ecnebi gen~ bana : 

Camm, dedi. Ben seni 
tamd1m da sen beni ne i~in 
tammadm ? ... 

- Affediniz.. Haf1za ve 
habram kuvvetsizdir de ... 

banka ~~m11! 
Fakat 'üzijne <UkkatJe ba„ 

kmca kar§tmdaRinin mahut 
mektcpten kovulmuf lialis 
kan genc oltlugunu hemea 
farkettim. ve : 

- Mamafih . . Siz idadi 
müdavimlerinden Akbisarh ... 
dedim. 

- Evet. evet .. eyi bul„ 
dunuz .. 

- <;ok iyi, ~ok iyi.. Ne 
ile meligulsünüz .. 

- Mektepten ~1kmca he-
man her i§e ha§ vurdum: 

- Muvaffak olamad1mz 
samrim .. 

- Evet.. Evet.. Ba'kkal 
oldum, tüccar kätipligi ettim, 
borsa simsarhgi yaptfm, hi~ 
birisinde muvaffak o1ama
d1m. Aatta bir müddet Kor
don boyunda kadm dellälhg1 
yapbm, gene muvaHak ola-
mad1m. Lostroculuk bile 
yapbm. 

- Yinemi muvaffak ola
madm1z. 

- Evet .. E:vet .. rsaktun ki 
olm1yacak, kalkbm Hindilta· 
na gittim... . 

- Oradn ne ya,.Pbn1z?. 
- Muvaffa1c oldu, ze'9fiD 

oldumt 
- Ya ... Keramet ve tili1m 

Hindistanda imi~ <leme1i olu
yor. Pekalä, orada ne a:~b-
mzl. · 

- Bir banka a~ttm!. · · 
- E? .. Bir banka m1 a~-

YeniAdam 
26 10c1 say1s1 ~ikb. l&jn

dekiler, lsmail Hakkl, ~ bir 
Kültür devletinin ilk i,i. E. 
P. Beli, Hitler diyor ki ~ami. 
Siyasa Acunu. Adil Badur, 
Dante Alighieri. Rosamlar 
ne diyor, Vahdat Gültekin, 
kalabahk Tiyatrosu. asmail 
Hakk1, i~timaiyat, Nurettin. 
Allah nedir?. 10 kuru1. 

,.. 

Zengin olmak i~in 

Her§eyi nn1bah görenlerin roman1 

~~eviren : F. Sernsettin Ben1ioglu 

1935 

ccHALKIN SESI » Bas1n evinde basdm1ftir 

... - 'r /11 ,.. 
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BIRAZ GULELI 

Beklenmiyen 
Tehlike! 

•yan - Sapkan eskimit 
kocaafam. Bugün sana bir 
,_ulni alahm, olmaz m1? 

Bay - Gel aen, kürkten 
_.,~, kumq mantoya raz1 
el kancajlm. Benim 1apkam 
4lalaa yeni say1br! 

Bir daha yapmah 
Bayan - K12:... Sen be

abD dudak buyam1 kullam
JOnun raliba .. 
Hizmet~ - Hay1r hamm-

aiam, vallahi kullanm1yorum. 
llayan - Sus, yalan yere 

Je1Din efme. Demin beyefen
clbaia yanagmda gördüm. 
Bir daha bu i1i yapma, bu 

.ladak boyas1 ~ok bahahd1r. 

Falc1hk 
Ruatliane müdürilne sor

clalar: 
Oatat, yar1nki hava rapo

nma ruetelere naa1l vere-
lim? 

01tat bir aaniye dütündü 
" cenb •erdi: - e.aa biraz romatima-
...... atnyor. Yagmur ya
pcak cli" yazmazl 

er ikinci Huhuk mah
.._elhaclea: 

lzmlr• de oturan Ahmet 
..... Sam tarafmdan Kah
nmaalarda No 21 de Ceylän 
km Melek aleyhine a~alan 
Jlltu. daYa.11 llzerine teblii 
.... ek lzere gönderilen 
anallal 111J'etile davetiyenin 
lraiaetpha me~hul bulundu
_.. bahaile bill teblig 
fade edilmesi ßzerine dava-
CllUD iltegile bu baptaki teb
lltabn iJlnen icras1na ve ar-
nbal auretinin mahkeme di
YUbaneaine talikine ve mu-
luakemuini de l/7 /935 pazar 
teai tlnllne b1rak1lmas1na 
brar verilmit oldugundan 
alddeiaaleyh Melegin müz
rlr riade saat 10 raddele
rlade ualeten veya vekäle
tea mahkemede haz1r bulun
.... alui halde aleyhinde 
muktezi muamele ifa edile
ceti H. U. M. K. nun tebli
litat fulana tevfikan t ehlig 
.m.kaauna kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 

t 

Doktor Bayana " Durma, 
gez"Demi§ 

- Bayantn111 görebUirmiyim ? 
- Gece gilndilz evin i~inde oldugumuz balde onu biz 

bile göremiyoruz. .... „„„„„„ •••••• „ .... „„„„„ .... „„„ ...... 
Timarhanede Nerede imi~? 

Deliler hekimi bir gaze- Baya. hastanede hayli mll• 
teciyi gezdiriyordu: him bir bir ameliyat yap-

- l,te buras1 hafif deliler m1tlard1. AmeliyaHan sttnra 
kogu1u„ ~u gördügünilz hasta, gözleri a~h; etra-
gen~ bir a1k kurban1d1r„. t1na d.ltrgun durpn bakti. 
Sevdigi k1z1 alamad1g1 i~in Daba morfinin tesirleri baki 
bi~are akhm ka~1rm1~„ idi, hasta, häli kendine gel-

Biraz yürüdüler, bir kap1 memi1tir: 
a~tilar. Doktor izahatma de- Neredeyim? cennette mi-
vam etti: yim? 

- Buras1 da az1h deliler Karyolanm kenannmda o-
kogu1u„ ~u gördügünüz turan kans1 cevab verdi: 
gen{: te bir a~k kurbamdir„ - Hay1r.„ Hay1r„. Bak-
Sevdigi k1z1 ald1g1 i~in sana, ben yanmday1m! 
bi~are akhm ka~1rm11!.. Ehlinden sormah 

Ahika Ah~1 - Beni neye ~ag1r-
Kadm - Kitab1mz1 ta- d1mz? 

mam üc kere okudum. Mü1teri - Garson, tabli 
Erkek - Dernek sizi bu bilemez. Sen, §Öyle ag1z 

kadar aläkadar etti? tadilc bir yemek yemek 
Kadm - E vet„. Anlamag1 istedigin zaman nereye gidi-

merak ettim de... yorsun? 

Spor, moda, 
Vitamin 
Her~eye bir kulp bul-

makta, paras1zhg1m1z1, ~irkin
ligimizi, zavalhhg1m1z1 bir 
tak1m yald1zh sözlerle ört
mekte birinciyizdir. 

Öylelerini bilirim ki, paras1 
yoktur. Amma 11khgma, §lk 

gezer. Tramvaya binemez, 
yaya yürür: 

- Spor!.„ der. 
Gene k1zlar, babalarm

dan pahah ipekli ~orap 

ister. Atlar, ~1rp1mr, ald1r
maz, \:Oraps1z gezer : 

- Moda ... der. 
Bir yere girersiniz. Ögle 

üzeri... Bir h1yar1 soymu1 
tuza bahrarak, ekmegine ka
hk edcrek yerken görürsü
nüz. Siz "Vah vah„ paras1z
hk11 diye dil~ünUrken o sala
tahg1 gö!tererek ve tek ke· 
lime ile inhat ver1r J 

- Vitaiflin „ Hem tle 8. 
Vitamin... Diyerek bü §efer 
kabuklarile beraBcr yutar. 
Kadt~ görürsünüz. Son de

rece ~irkindir. Bir burnu var
dir. Boz burun, Karadeni%
deki Karaburun kadar ... 

Fakat· o bu ~irkinligi ka
patacak yald1zh sözti bul
mu1tur. 

..... Sex appeL 
$apka almafa piras1 jök• 

t\Jr. ~apkas1z gezer, sorar
san1z güne1i itaret ederek 
gülümser: 

- Ultra viole„. 
Yarad1b~ta ne ka~1 vardir, 

ne kirpigi„. Cascavlak yü
züne kalemle, boya ile kaf, 
kirpik yapar. Sonra da: 

- Modern güzellik„ der 
~1kar„ 

Kolaym1 bulmu1uz.„ Eli-
mizde spor, moda, vitamin, 
sex appel, ultra viole, moa 
dern güzellik diye birka~ 
söz var. Bütün ek1iklerimizi 
buhunla örtüyorui. Barta 
sorarsan1z spor, moda, vita
min, sex appel, ultra viole 
-Paras1zhk, -rirkinlik de-
r1m„ 

HiKMET FERIDUN 

-2- -3-

DANSlGLER YILDIZI 
····-~ Muhtelif renkli elektrik ampüllerinin sa~

titt eararh 111klan albnda, cazbandm bir anda 
•~bjl oymk ve dütündürücü, 1en ve hazin 
aajlaeleri ile mes'ud görünen ~iftler dans 
ediyorlarcb. , 

Dana edenlerin bemen hepsi de mest ve 
„ltmur icliler, gen~ ve güzel, käfi derecede 
clekolte kad1nlar, kavalyalanna belki de ve 
biraz haddan Bfln yaslanm11 gibi idiler ! 

Monnuartr'1n bu dansingi, gecenin bn sa
abnda arbk yükünü alm1~ bir gemi balinde 
idi. ~panyalann1 i~en, konutan, yemek 
Jiyen mßfterilerle dolu bulunuyordu. 

Buru1 bir ilemdi, burada her feyden bir 
pa~a vard1, cihanan hemen her dilinden bir 
~ok kelimeler kullamlap duruyordu ! 

Yeni zenginlerin topland1g bir yer ! 
Yeni zenginler, Hind veya: <;inin ecdad1-

DID servetini eriten prens veya beyleri, iflas 
yolunu tutmut bangerler, serseri ve macera
pratler hep burada idi! Bunlar aras1nda 
klfi miktar, güzel ve her cinsten kad1n da 
YUdt. Bunlar aras1nda neler vard1r; neler?. 

Bir aybk yeni evli olmas1na ragmen a11k1 
kolunda gelenler, mahallenin pastac1 ~1ragile 
birlik solugu burada alan ev k1z veya hiz
met~ileri göze \:arpayordu. 

Bunlar arasmda vaziyet ve görütleri cid
den tahaf Parisliler -o da pek az olmakla 
beraber- vard1. Bunlar; kendi memleketlerinde, 
bu insan, bis ve zevk halitesi ara11nda 1anki 
yabanc1 kalm1,lard1 ! 

Oldukca kenara dü,en bir masa ba11nda 
iki gen~ adam konUfuyorlard1; buraya teaa
düf ile veya vak1t re~irmek i~in geldikleri 
a,ikird1. <;ünkü yanlannda kad1n yoktu! 
Dans edenleri aeyrediyorlar, birisi, buralara 
ahtkm bir vaziyet ile dans edenlerin isimle
rini ve bazi, baz1 husuai sicillerini diierine 
söylüyordu f 

Su kad1n kim? 
- Pekilä„. Kavalyas1na adeta as1br gibi 

dans eden fU güzel kadm kimdir? 
- 0 mu?. Bu sar11m ~ok maruftur, he

men bütün dansinglerde ve balolarda kendi
sini görmek mümkündür. lki arkadat• vard1r: 
Kocaman Jan ve kü~ücük Süzan. Bu kad1-
nmda ismi Elizad1r, maamafih as1l töhreti 
"Dansingler Yild1z1„d1r! Yaman bir dansüz
dür, dikkat edersen, dansm sonunda yapa
caj'i bir hareketle dantelalarla süslenmif kn
lotnu ve... ~ok nefis, Apolon heykeli kadar 

Kar§I Kar1ya 
Türk~eye <;eviren : 

• ANRI FÖY RE$AT ISANLI 

~~s -80-

Bözcaada, ~imdi, para kazanmak harsile göz-
leri dönmü~ tamahkär bir tacirler 

sürüsile dolmu~u ! .. 
Bir taraftan da her yan

dan ablan tenvir fitekleri ka
ranhklan y1rhyorlard1. Dera
kab bir makinelitüfek ate1i 
~ahrdamaga ha!Jlad1. Aaka
smdan hemen toplar da oyu
na karl!lblar. Türkler zayif 
bir surette mukabele ettiJer. 
ingilizlerin dini günlerinden 
birini kutlulad1klarm1, yahud 
s1k s1k yapbklar1 gibi neteli 
bir eglence tertib ettiklerini 
sanm1,Iard1. 

Yar1m saat sonra, sükunet 
geri gelmi~ti. lngilizlerin ate· 
~i söndü. Gökün muhte~em 
kubbesinde, y1ld1zlar bütün 
gib ellikleri pmlda,1p duru
yorlard1. 

Sir yil harpten 1onra hili 
höyle fanteiiler yapmak akd 
iita ve ciddi bir it mi? 

14, 15, 16 ve 17 birinci
tetrin - Al~1tepede11 ablan 
az miktarda mermi, zaytin 
aga~anmD iistünden 1s~k 
~alarak ge~tiler ve telvinle
rin tenesinde patlad1lar. Bir 
ka~ gülle de Anadolu taraf
lanndan geldi. 

Art1k böyle kü~ük feylere 
aid1rd1g1i yok; ~U11ki bu 
ekemmiyetsiz müslki par~a· 
lanna al11hk. 
H MIL TON AZLEDILDI 
18 birincite1rin pazartesi

General Sir Y an Hamilton, 
Akdeniz kuvvei seferiyeleri 
ba1kumandanbj'indan azledil· 
mit olacak ki a1aj'ldaki ordu 
giindelik emrini nqretti: 

"Akdeniz kuvvei seferiyeai 
kumandanbj1n1 General Sir 
Monroya te1lim ederken, 
Batkumandan, meaailerine 
bu kadar uzun zamand1r i1· 
tirak ettigi mütteEikin kit'-
alatina bir iki veda sl>zil 
söylemek ister. . 

Ba1kumandan, ilkönce, 
§imdiya kadar yap1lan se-

j'ida, cenubda kll~llk bir aba 
vard1r ki mavi dalralar ara· 
smda denlzden yl1kselir. Boz· 
caada denilen bu adan1n 
aliimi sema renkli kenar ~· 
gileri beyaz bir köpük teri·· 
dile ~evrilmi1tir. Eskihisarbk· 
tan dürbünle bakmca, ada
claki beyaz ve sakin evlerin 
cazibeli heyulilan ve eski 
bir kalenin hendesi hatlan 
görüliir. Bu eski hisar1n btlr~
IU duvarlar1 köyün kenan 
boyunca uzan1p gider. Mer-
milerden uzak olan bu sakin 
yeri, ~oktanberi ziyaret et
megi ta1avvur ediyordum. 

Oarada bayat rahat •e 
me1'ud ak'p gitse gerekti, 
Bozcaada, : buralar1n harbden 
evvelki günlerinin hayahna 
ya1amak kabildi. 

Haftada bir Seddilbabre 
taze yiyeoek getiren k~ 
bir vapur, bugiln 1aat 1 de 
bareket edecekti. Bizim mm· 
takada tam bir sukümet ol
dup i~in, resmi bir izin ve· 
sikaif alarak - mal6m ya as-
ker ve seferber oldupmuzu 
unutmamak liz1mcl1r • firaat· 
tan bilistif ade elimizba alba-
da bulunan bu cennette bir· 
ka~ aaat ge~irmege karar 
vardim. 

Oittditimiz vapur, bilyilk 
bir r&ödrk&r daba do~u 
bir bahk~1 gemi.i 1emiai idi. 
Seddilbabirden Bozcaadaya 
iki saatte • gidiyordu. Deniz 
sakindi, seyahat ~ok rnzel 
ve dinlendirici oldu. Güver
tede bir süril bot sepet ve 
knf e yigd1 idi. Bunlar akta· 
müstü, yanmadan1n ~ok mah
rum ve pek muhtac oldup 
taze yiyeceklerle dolu olarak 
geri geleceklerdi. Y Ulk ki 
deniz seyahati ?buk bitti. 

[Arka11 var) 

Kar11yaka 
Denit banvolan a~dd1 „ 

lzmirin ve Karftyakaam ea 
güzel, en gönlil a~ICI •• •• 
11hhi bir yerinde yapdu 
Ka111yaka deniz baayolan 
a~tlda. Vilcudunu ahk bir 
deniz auyu, ciierleriai temiz 
bir denlz haYua ile )'lkamak 
iatiyenlere bu cua caD ka· 
tan banyolar1 ta•1l7eyi bir 
bor~ biliyoruz. Banyo 6aetl 
yalniz on kuruttur· 6-1 

ferlerin en gü~lerinden ve 
en ~etinlerinden biri olan bu 
hareket esna11nda, bukadar 
ftlzel bir orduya kumanda 
etmekten duyduiu derin te· 
refi kitaata bildlrmek ar&u 
eder. Sonra da, keclilerinden 
iatedij'i feyleri hi~ degitmi
yen asil bir feragatle yap
taklar1 i~in duydugu hayret 
ret ve takclirleri beyan et
m eji de bir vazife bilir. 

Sir Yan Hamilton, yeni Go•• „ 
kumandanlarile kazanacak- y 
lar1n1 muhakkak addettigi Sa yin mü~terilerimim 
kat'i zafere varmak i~in yap dikkat nazanna 
mit oldutu gayretlerde,ken-

d Balc1lardaki aaata mai•· 
diaine yard1m ettiklerin en zam1 y olbedesteniDde 43 No. 
dolay1 genrallerden neferlere Bidayet hani aizmdald maj
vanncaya kadar, her ferde ya naklettim. En ucnz fiatlarl• 
te1ekkllrler eder." saat almak veya aaatlarual 

General Yan Hamiltonun tamir etmek istiyen mltteri-
karargllu lmroz adasanin lerimin bu yeni mataunu b 
Kefalo yüzlinde icli. Tarih, tereflenclirmelerini yalvannlll• 
onun faaliyeti ve bilhassa 1 Tamirat teminath olup 
lbrac noktasm1 se~ifi 2- muallim, zabitan, mQSurin ve 
Mnttefikin kat'alan aras1nda talebeye tamirat yGzde 20 
bizzat bulunmas1n1 icab etti· iskontoludar. 
ren harb harekäbnt uzaktan Bir tecrübe her taniyedell 
sevk ve idare editi hakk1nda muraccahhbr. 
hllkümlerini verecektir y olbedesteninde 
BOZCAADADA BlKA<; 

SAAT 43 No. saat~1 
19 Biricitefrin Sah-At•· . . ,,, TE~IN:~U~Y ,1 

1 
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~i~, ba~ agrdanndan hayat1111 dain1i hir a~ap 
tan iharet i. Fal·at gripin beni bu. 

1ztiraplaroan kurtarch 

ge1.di 

Y azm bogucu s1caklarmda, bah~'-·de sayfiyede ho~ca vak1t 
:~irmek i~in bir tane bema~a ihtiya~ vardir. Karyol~ i~ir~i 
Otür her boyda hamak, ~e§it av torbalar1, pazar filelen, 
or filelerini Yo1 bedestan No. (3) E. Rubi Taga ticaret
nesinde bulabilirsiniz. 

1'7 i1· ~·· • n. ... „, 
-~------------ - - - ---~--------------------- -r 

S1tn1a ra tutuln1az, ~avet s1tn SANLI ic; kuvvet kud ret ve 
i!}tah1n artar s1hhat 

ve afiyetin yerine geli · 

Ferit Sulfatas1 • J 

isen c;ah1k kurtulursun halJTi ku · ve kuvvetlidir gi 4 
. 

A 
Dlf 

G:.tnd· 
BÖC LE i .. LDÜRÜR 

) 

llU 

pdi 

lcs rnouchc::s, mou~tiqu•e, cafard!l, fou:-nila, punaiaoa, puces 
et ti>us au tz'o" lniice~•• pemlclcux inztftntanernci~ 5on f'lM· 

:J..."l1_~~'if'J'!1'~;.\'.i r.loi e t r.;ms dcnru~.tc ru~ tnch.:r n11c „no lc.fasl! r.uc1tno odct!r. 

nclcsi 
ni~tit. 

k.uv· 
edi· 

2 No. 88 Telefon 3306 
-- ·---- .... „ •• „ 'lt. •, l' . 

Ucuzluk Sergisinin Y c n i 
~~§itJeri 

VE 

Büyük Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait biitün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi c~i 
görlilmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde 

Scn1si Hakikat 

U 1 k ,.... • • udcn cuz u ~erg1s1 ahn1z 
Sayg1deger mü~teriierimi:r.den gördügümüz büyük ragbet 

· ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize ycoiden pek ~ok 
' cre~itler getirdik. Fiatlanm,z ~ok ucuz ohpükla berabcr pa

z:arhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~Iarm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi hir bcple i~inize yaram1yacak 
olur.sa yahut ba~ka yerde daha ucuz bulacak o!ursam:r. 

zeri getirir paramz1 tamamen ahrsunz 

Sat1slann11z hel· valnt n1uhaYverdir „ ,/ . 

1 ~~:rc**********iü:A:1c:A: 

,~. · ve Oe · re1 
! Otobüs, Kamyon ve ~~;: 
1 
~ Tenezzüh Sahiplerine :;: 

J ~ Uzun y1llardanberi bütün markalar1 ta~1yan otomJt~-
•X Jerin her türlü tamir i§lerindeki bilgi ve emegime k1n~n « bir ~ogunuzdan gördügüm yüksck güven bana bbu· 
« ba~1ma bir garaj a~mak istegini verdiginden scvdif!Di 
« ·ime ''e sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk i~ yapi1na 

~ i~in GAZi BULVARINDA Ziraat Bankasa s1ras1,.,. ... 
.-)( 8 Numarah GARAJI a~bg1m1 sayguar1mla bildiriri 

« <=- l G M k" .ak-o:( Sabtk "lavro e araj1 a nu„
1
k-

+: ATA SINMAZ ;se-« 
>''l=JF~~'l='$~'F~:\C~'AC)JC~~=~-

YÜKSEL RAKISI 

zaman 

ra !tiS k 
zarf1nda Kaba< 
dar yükselmi§tt 

---

' 
az1n s1cag1nd-111 ltorl ay n1z .~~~~:~3~~~~:~~~~~~~~~ 
K1~m 1s1

1
nmak. i~in belki k~mür z~~met~ni -~ekt~n~z , fakat !~ .ä A Y ARE SINEMASJ T;! 

y~z.m, s1ca1d~n 1~ken:~ ~ckm1yeceksm1z .~u~Jrn, ehmzde, ce- i ~ B U G Ü N 
b1mzde gez<l1reb1bcegm1z, masamzm, yatagimzm kenarma ~ 1- b ld b b- "k -b t ·· k L 
·1· · b'l. - · · · · · · 'f b' 1 .1 ~ „ - h · ~ stan u a u sene uyu rag e goren vc ~o 1:: 
1 i~bre 1 ecegm1z mm1 mm1 ve zari ir e vanb atoru er 1 ~ nilen iki büyük filim 
saat i~in imdadm1za yeti~ebiiecektir. 1 ~ - -- -

Sahs veri : izmirde Suluhan ;~ ENEDiKTE GECE 
, • 1 fel ( Almanca sözlü ) 

civar111da [ 1-Ic:e sey~n Hü nü] ! ~ Altm sesli i.cnör, T ino Patliera ve büyük prima~ ... 

1

. l ~ Tima Eil~rsin ~arkih ~aheser komedileri 

t~caret' nesidir ; ~~ ·r günlük kibar kad1 
1 ~ ii::IJ1 .11· ~:1!rl fi1~ • i'w'„ ~ &l~ N 

11 ti a:-' ~ ~ (F rans11ca sözlü) 

: Elektrik li tran1va y dcposu ka r~1s1nda ~: ~ On sinema y1ld12.~~1~ bi~ .arad~ ~evird.i~leri mevsi 
~-- ~ G o z E [, Y A L ~ ~ buyuk f1hmlcrmden b1._n ___ _ 

~ ~"'-fö~ AYRICA: 

Her dikkat 

~ Deni·z ß J A ) ~ : 0 K S _· ünva havadislcri 
~ anyO an ~) i ~ DiKKAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren 0 
:1 izrnir l3eledivc ~inin her türJü s1hhi vc ~ ~~ tesi ve Pazar günleri müst 
~ ~ r""" ~ hergün saat 16 da b 
~ fc ;,i ~artJan haiz ve 124 oda\'1 haYi. kad1n E ~ SE A N S LA R 

jj ve rkek hanyolan bu rncv~in1 ic;in a~·1 I- ~:~ ~ Hcrgün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 :.~. 
"==' "'- ~~ Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe sean: 
~ n11~tlr. ~ · ~ Pa:z.ar günü: 14 de iläve seans1. 
~ Halkapmar Du~ 11esisa il V ARDIR L ~ ( <;ar§amb. Per§embe, Cuma günleri son 21, 15 sea1 

; suyu .ilc .. „ ~ • • . • . ~" ~ "Bir günlük ~~bar ka.dm,, . diger günler "Ven~di~=~ 
~ Elektnk, her turlu 1shrahat esbab1 temm ed1lm1~hr fJ. ~ gece,, göstcnhr. Se!m b1r salon - Ucuz f1yat • 

~ F1·atlar Ucuzdur ~, ~ Iki büyük filim d1r. G tt"' ~ FiATLAR: 25 - 35 - 50 kuru~tur. 
~'1''1·1'J'. l!fllf ~ 1 l!iJ ·9!~~7''..'l~llf'lni;11'!J!l!lllJ'11'1JiUIDl!NiP'I~~ ~~~~~if~~h· 
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k1n Sesi'' 
Ya11nda 

E ONUN 

tl1 .. l\tükäf ati! 
gazetesi, balk1n di· 
derd ve sevin~ or-
ii kendisi i~in bu 
irifilebilecek 1eref 
crin en yüksegini 

alk1n Scsi„ halkt-
gi, yard1m ve inam 
yq1na giriyor. 

Sesi ~tkbit gün 
~ ne1riyat progra· 
,qma fakir dü~mü~ 
daima fakir kalm1~ 

l ciliz ya vrularma 
>kkas1n1 elli koru~
oeyi bu gazetenin 
.aman haz1meciemi-

yazm1~ti. l1te o gün
'"alk1n Scsi) ni oku
:k alä bilirler ki bu 
u ,eker i,i i~in yüz
akaJe, bir okadar 
~katör, say1lm1yacak 

~ok fikirJer lyaz:
kalm1yarak yazd1gi 
bütün roman, hi-

1zume ve piyeslere de 

dil~tük~e, daha dog
~tlar yaratarak bu 

adenin ac1 ve ac1k-
1&t~ i,ini diline do
hali kJimam.i~br. 

(Halkm Sesi) o za
ya atbgi bir. ~ok 
gibi k'.endisi i~in 

1na bir ( tez ) bir 
edindiji " 1e-

uzlamas1 ~· rüyasmm 
at oldogunu gör
k me1'ut ve bahü
Onkü 1eker, yaJmz 

sevindiren bir nea
bir miJJetin kam 

e zanolundugandan 
k ~ok .8Iäkas1 ve 
Jan bil'§eydir. • 

I~ f ,Ier:i Bakani
rü Kayamn bas1n 
münabeti ile gu:e

gelerine verdigi bir 

Ba,bakanun1z lsmet 
o da köylilmüz, 

i~in 1eker kadar 
iti olan tuz fiati

.lditini müjdelerken 

e olcudugum scvin~ 
uluk anlamin1 gör
onra · }u..yat bahab
~· a~bf1m1z sava~ta 
nünGnde, Celäl Ba
~ükrii Kayanm da, 

ütiln .hükumet erleri-
izim ~ kadar, hattä 

azla · a~1 ve 1shrab 
µ.,Dl a'nlad1m ve iman 

be, yil evvelki prog
ort~ ya attigimu di-
heftisi onaylanm1~ 

keriw ucuzlamas1 ile 
bir „ ticaret lisesinin 
~kaek okulunun a~1l- 1 
m kalm11ta. Bugün l 
[!i d~ halledilmi,tir. 

t
elec~k seneki y1ldö- l 
de bu tath rüyam1- l 
et bir hakikat ol- j 

pkurlerm1za müjdele- i 
htiyarhgn1 da elde i 

SlRRI SANLI 1 
1 

·ren kim? 
iz bulacaks1n1z! 

mükfatb romanuniz, 
1Z1n ~oklugundan do 
a kalm1star: ~z.ür 

j 

{ l?a:krn Sc·„i ) 

.... „ •. ..,.„ .· .. · 

lhiiördulular hakeue hücum 
ettiler, bir kiti dögdüler. AI

ingiliz siyasas1na ayk1r1 ol n hu hareketi tay ( B ) takuru tampiyon oldu 
k • ed• • •• •• k l fi,.;.r.. 

1i. ·1 - - ..;.-...k c. "-2. · -~ 'is:. te.ift<licl ihtnul1r diyerek 
yapma ist 1g1 gun sava§a surüklenece t t "~:11k.:'1tu\l:'~~~~:1~ .n:~1n ikmaliiii is~eclt -~a" 

Londr 16 (A.A) - lngiliz- altüst ederek Cenevreye kaf1l londt"S tt ~mä bäyle 1Sir na ~evam edildi. \emii t•n1ti~1t hq Ferid 
lerin Habe~ meselesindeki d11 dü~man bir blokun yükael 'hteket~ bu.lunmami~~tcl1i-. Silbahleyin ·~üva~ heiäbÜe b\ii1 tesirler Jhnda ka,di1iH~ 
rumunu iki bak1mdan gözö- mesi sonuncuna "arabt~ck-- lngilit ~~fmin ba,hcas1 beribet ola·n Altay Altunor· Nizamlar inkir .~ld\iju il~i 
nünde bulundurmak läz1md1r. tir. Onuu i~ndir li l~lit T · nä gölnnüil toyudior. \f~ ciia ikinci tak1mlan 6ynad1;. ~u n\ä~lar.u1 tertibin4e veri; 

Bunun biri ulusJar sosye- siya.sal ~enenleri bay Samllel 1 bu su ile M•nt ~e lngÜi'z Su;. lar. Kn~iik A1\ä~f.tär . ikiyi Jen kärarda bay F cridde hi· 
tesi ve öteki de Habe1istan Hovann bu i~teki siyasas1nl 1 dam ' ~k büyük bir ktSml kal"f\ u~ say1 ile oy,un kaza- Zlr bulunmuftÜ ayncada lie: 

ve lngilterenin kendi as1gla- öncekinden daha k1vrak ola· 1 t\lianahilir. Ve b\lras1 ~9.Tl.ya- naf.ak .,ampiyon oldular. yetin re~mi tiDklbijlerl attP; 

ncbr. cag101 dü1tlnmektdir. , "D1n en ~ok ~lnfük yetit'tir'en Ögleyindeti s'Onrll tt8&l 1~ Yä~~ii~ä.. \>üi~i;t~t~r~U~ · t l 7 _ 

Uluslar sosyetdsi bak1mm- O~er andla~mcunn1 im1a yerlennclen biri olabiJir. . da raf!'1~11n llyfire . k\irütiiü . NHiayet yanm saattan taz-
dan lngiltere Hahe!listana eden devletlcrin pek yakmda Sim-:li M\s1r Sudan "e Ha:. aämifinal ma~lannda Altm la bir istirahattan sonra sa· 
ötedenberi, bu sosyetenin ü- Adis Ababada dos~a girgi- be~ delc.geleri bir koinisyon ordu - buca talumlar1na ha- hadan ~ekilmif ve bir ~oklan 
yesi gözüle bakm1~ ve Habe- lerde bulunarak ltalyay1 di~ halinde 'l'sana gölü suyunun kem bulmak ~ok zor oldu. geyinmif Albn'>rdu takimt 
§istanm ba§ka üyelerin sos- nizliyecek (tatmin etiecek) Ule~tirilmesi plant bitirmek Yanm saat sonra bulunabilen tekrar soyundu, oyuna bat· 
yete üyesi olarak yard1m gör degi~ittc (tä\rizcle) bulunuhna- üzere bulunuyorlar. Sö bag- B.Ziya ile oyuna ba~lanilabildi landi. Bu tevckkuf tabii 
mek bakkmdan da as1g1ao- s1nt tavsiye etmeleri imkan- farma dayanan bu hareket bu ma~m ilk go]ünü Buca Buca aleyhine oldu. Bu tem-
mas1 läz1mgelecegi fikrinde s1z degildir. Ancak fngiltere i.talyaya hi~ te dokunamaz. yapb. ditte Albnordu 2 gol yapb. 

S d M d k t Oyun da 7 - 5 bitirildi. Yal-
bulunmu~tur. u _an ve 1s1r ~evresin e i In.gilizle.r talyan gazeteler.i- Bugun„ Buca takim1 rok 

-1 d f d b kl hü ~ n1z hakem ikinci partide 
lcte bunun irindir ki, in- asig armi a e a etmek mn u l§tc yapt an - düzg· ün ve temiz bir oyun 

'1: y f 'k · d d Jd t · 1 d 1 d kasti hareketinden dolayt 
giltere Habe~ imparatoru I ran e egi ir. ngilte.re cum ar an ~a~~rm1~ ~r ir. gösteriyor, Altunorduyu ol- cezaland1rd1gi ve oyundan 
Haile Selase 20 Mayista ulus bonlan 1906 andla~mas1le Londr~ yukar1dak1 kom1syon duk~a tazyin ediyordu. Altu- ~1kard1g1 Altmordu müdaffii 
lar kurumuna ba~ vurarak ve ondan daha önceki and- i~inin Ita!ya - Habe!j anla~a- nordu buna bariz ofsayitten i d k 

u1 al h d
. · b 

1 
la~maJaada elde etmi~ bulu- mazhgmdan tamamile ayr1 l b 1 tt' H k . Cemi bu tem itte te rar oyu-

us a 1senm ar1~ yo u d 
19 

b" ld ... k d d mu ca e e e 1. a emm za- na aldi. Bu gayri nizami 
.
1 

b t 
1 

nuyar u. 06 andla~mas1 1r~ey o ugu anaatm a ir, 'f I d .1 · · ~d B 
1 e ya ~ 1r1 masm1 ve s101r- F t . · f y1 o masm an 1 cmc1 pa.r u e ~ekilde ge~en temditte u• 
1 

. il . . . t. d".. ransa ve talyaya oldugu ve dolay1s1le lngiltereoin tal- t f . f k t'l h d ann ~iz mesm1 1s e 1g1 za- . . I . . . . . ara eymn muva a a 1 e a- canm lehine olmas1 Jiz:1m IJ'. 

nl l • b" h g1b1 ng1ltereye de etgerlik yan ve Hab~ ger~mhgm1 k d V· ti. B F 'd b man a a~amaz 1gm ir ar- ( .. ) .. . . . . em egi§ . ay eri ma- Ge~en hafta cezah ir oyun· 
b . d"l d k t 1 nufus bolgeler1 tammakta- azaltmak 1pn arac1hkla::-1na . d . . k b 1 tf O O 1 1 • . ~ gi . .1 ~e en . . o ~.rt mas1 dir. ~urasm1 habrlatmak Ia- ve Romaya harpten sakm- ~m 1 ares101. a ub.e l. - cu yüzünden zmirspor ga 1-
1~10 butun etkenm (nufusunu) d k" F b h kt . d d berabere vez1yette iten ma- biyeti Göztepeye verilmifti. z1m 1r 1, ransa u a · a- masm1 tavs1yeye evam e e- . l k · 
kullanm1~br. d . t• Fakat b kl b'l" ~m 01zam1 ve an a~ma ~'! b Bakahm bu ma~m neticesi rm an vazgc~m1~ 1. cegi e ene 1 1r. . . 

~urasi ger~eklir ki, ltal- ~ ~ .• ~ ~ ~ ~" ~ ~ ~ yanm saat temd1de am1rken kime verilecek ? 
~ te~ ~ ~ ~~ ~„ ~~ "~ h d h k b G- ·· 1 Al yanm 25 May1s anla~masm1 • erne ense a em una ya- unun son ma~1 o an • 

imza etmesi hay Edenin gös- T ·-p.- §. na~1nad1 Altunorduda aahaya tay - Göztepc, vakbn ge~ 
terdigi dölenin bir sonuncu- ~ , , pkmamakta israr etti. Buca olmas1ndan yap1lamad1. 

dur. Ve B. Edenin Londrara • 0000 ~ :.;: 8 ::3 ::E: 8 8 8 S 
dönü~ünde bütün gazetelerin 
kendisini kutlulamas1 ve d1§ 
bakanhkta B. Sa ymeoin ye
rin„ getirilmesi dü~üncesinin 
ortaya ~1km1~ olmasma da 
sebeb i~te budur. Ancak d1~ 
bakanh&'tn B. Samuel Hoare 
verilmi~ olmas1 B. Edenin 
~ok gen~ bulunmasmdan ba~
ka, Habe§ me!;elesinde ital
yaya kar§t ~ok kesim bir 
durum almt§ olmasile ilgili 
görülmektedir. 

Y cni sm1r hadiselerinin ~1k
mas1 üzerine f t2lya bu hadi
selerin yeoi durumlar yart
bg101 ve bunun da yeni sav
ga tetbirleri ahnmasm1 lü
zumlu k1ld1gm1 ileri sürmfü;
tür. Bay Mussolininin söyle
vi de gayet a~1k~a gösteri
yor ki, f talya Habe~istanla 
ba!I ba§a kalmagi tasarlam1f 
ve bu yoldan da döomemeye 
karar vermi~tir. Bu s?ralar
da Avrupa hükumetleri gör
mü§lerdir ki, eger uluslar 
sosyetesi ftalyamn Habe~is
tanda ki hareketlerine kar
~1 gelirse, ltalya sosyeteden 
ayrilacakhr. 

Bir yandan haly:m gaze
teleri inkiltereye kuvvetle 
hücum ederken öte yandan 
ltalya hükiimeti Almanyaya 
kar,1 bir yana,ma hareketi 
göstermi~tir. Öyleki, ingi1te
re uluslar sosyetesi paktmm 
15 ve 16 nc1 maddeleri ltal
yaya kar~1 ele almacak olur 
sa. yeni bir Man~ukuo kar
~1smda kahnacagina anlam1~ 
hr. Bu yeni Man~ukuo öte
kindeu ~ok daha tehlikeli 
olacakbr. 

<;ünkü bu hädise Avrupa
da bnlunuyor. Böyle bir ha
Iin ortaya ~1kmas1 ise Avus
turyamn ltalya ile Almanya 
arasmda payla~masma ve 
Avrupa siyasal durumunu 

lngilterede bir ~arp1§mada l Kotenjan 
14 ölü 70 yaral1 var 1 Harici 

Londra 16 (A.A) - Bir yoJcu trenile bir mar~andiz tre- Getirilecek E~ya .. 
ni Londra yakmlarmda Velvingartende ~arp1~m1~lard1r. ~im- Ankara (Özel) _ Devlet 
diye kadar 14 ölü vc bir ~okgu ag1r olmak üzere 70 ka- 1 

1 büt~esile hususi ve mülhak 
dar yarah kaldmlm1,br. 1 büt~eler tarafmdan dahilde 

~in Müdaf aa Edilmesi i~in 1 tedarik edilemediginden do-

A 
! lay1 klering veya teyaztin 

merikaya Not Vermemi§ esasb bir an1a~ma ile bagh 
Va~ington 16 (A.A) - Di!f bakam bay Hull <;inden, Ja- oldugu ve iktisad1 muvazene 

ponyaya kar§l dokuz devlet andla~masm1 imza edenlerin yar- vaziyeti lehimizde bulunan 
d1mm1 istiyen hi~ bir not almad1gm1 söyJemi~tir. bir memleketten getirilme-

Ankarada Lehl•stan f sinde zaruret olan ve mer'i se are t- hükumlere g~re serbest~e 
hanesinde yagv ID ~ikti ihlat edilemiyen veya konten 

~ jana tabi bulunan e~yanm 
Ankara 16 (A.A) Dün ~ehrirnizdeki Lehistan s cfaret sipari~inden evvel mutlaka 

hanesinde yagm ~1h.m,~ ve bina ~atismm bir k1sm1 ynnd1ktan Ekonomi bakanbgmdan izin 
sonra söndüriilrnii~tiir. ahnmak ve bu e§ya i~in mcn 

Hicaz Ve 1ahti Bel~ ·ka Ba~ha ~ce göre serbest döviz eeril 
~· ~ mesi icab eden ahvalde sipa 

kani}e gÖrÜ§tü J·i11ten evvel Maliye bakanh-

Brüksel 16 (A.A) - Hicaz V eliahti Preos · Sund La~ken gmm muvafakati ahnmak 
saraymda Ba~bakan Van . Zchandt kabul ederck kendi.sile ~artilc ithaline müsaade edi-
görü~mü~tür. 1 ccktir. 

italya müs~emlekelerdeki j K1-z -e-n~'titüsü 
asker Ve sivif}erin maa§- 1 - Ba~taraf1 1 incide -

bir isabetle el atan Kültür 

lar1n1 artt1rd1 
Roma 16 (A.A) - Bakanlar kurulu, sömürgelcrde (müs

temlekelerde) bu!unan sivil ve askerlerin ayhklanm artbr
m1,hr. Trabulus i~in de onikide yedi nisbetinde arthrma 
yap1lm1,br. 

'""'" l~l 

Sarho§luk 
Ve Hakaret •• 

Bu gece saat 22,30 da 
Kar~1yaka Kemalpa cadde
sinde Kerim oglu Ali sarho§ 

' olarak bagmp ~ag1rd1g1 gö
rülerek yakalanm1~ ve kara
kol i~indede elini masalara 
vurakak hiddet ve ~iddet 
göstermek suretile hakarette 
bulundugundan hakkmda ge 
regi yap1,lm1§br. 

lfl"!ll .,„."'ii 11•:!'11 
l~d io.e 11;!;d 

: ~ocugu 
Yaralam1§ 

Dün saat 19,30 da Kar111-

yaka da ~imendüfer cadde

sinde Hasan og]u ~evkct 

bindigi bisikleti Ahmedin ye

di ya§mdaki 1 lüsniye adm· 

daki k1z ~ocuguna ~arpbra
rak yaralanmasma sebebiyct 

verdiginden yakalanm1~br. 

bakanhg1, yeni enstitütü bina 
smm 21000 metre murabba-
ltk geni~ bir alanda in~asm1 
onaylam1,hr. 

Enstitü banas1 bu y1la ye-
ti§emiyecegi i~in Enstitünün 
a§am okullulanna kolayhk 
olmak üzere ikincibeyler so
kaginda bir bina tutulmuf
tur. Bir k1s1m talebe burada 
tedrisata devam edecektir. 

Öte tarafdan Kar~1yakada 
da bir ~ube a~1lacak ve Ens
titü, izmirin ihtiya~lanna da
he genif ve hesabb fbir du· 
rumda cevab vermege sava
§acakbr. 

Enstitünün degerli direktö
rü bay Hasib ve ögretmen
lerini tebrik ederiz. 

Yaralamak 
Dün •aat 10 da Giizelyab 

paz:ar · erinde Hasan oglu 
13 yqlarinda Ya,ar ile CeY 
det oglu 15 ya!}larmda Ra$id 
arasmda ~1kan kavgada Ya· 

~ar Ra§idi ba,mdan hafif 
surette yaralad1gmdan yaka-
lanm1,tir. 

Furunun 
Bacas1ndaki kurum

lar ate~ alnu~ 
Dün Güzelyah tramyay 

caddesinde 993 1ay1b furu-
nun bacas1ndan ~akao faZla 
dumanm yang1n var zannile 
itf aiyeye haber verilmi.J ~e 
bu yere geien itfaiye yai1n 
olmad1gm1 gorunce feriye 
döemüt ve yapdan soruttur
mad~ furunun bacas1nda faz 
la kurum oldugu anla~1lan 
furuncu Hüseyin Arif ha\l
kmda belcdiye nizam1na ay
k1n hareket ettiginden zab1t 
varakas1 yap1lm1§br. 

Kendilerine 
Bek\.i süsü vermi~lcr 

Dün saat be~de Mcrsinli 
ile Salhane arasmdan Meh
med ogl ~oban Emin, arka-
da,1 Hasan ra1tlad1klar1 Hil· 
seyin oglu Mustafamn önüne 
~1k1p kendilerine bek~i silsii 
vererek 50 kurut para iate
mi,Iersede Mustafa bu pa
ray1 vermediginden üz:erine 
hücüm ederek dögmiltlar ve 

• cebinde buJunan 8 1iras1n1da 
ald1kJarmdan soru~turmaya 
ba,Ianm1,br. 

- ~ 

Telefon 

No. 

3882 


