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TURK KADINI LAYII{ OLD TG1J Amerikada Türklük ve t takip etmi~ ve bu hususta 

E1EVKiE _G~CTi 
Türk devrirui hakkmda ~ok ilbayhgin mesaisini fii}j ve 

( I ünkü Savulan f)evaP1 ) 1 

faydali makaleler yazan vc müesser §ckilde Amerikade 
honforans ve konfrnnslar ve Amerikahlar a„asmda pro 

uhnyyilede teccssüm et- taraftndnn vazolunmu~ csas-
igi hayalati bonnak ho§ 1ara istinad cdcrdi kansm1 ' 
i~ degi!dir. Fakat ailc ba~mdan atmak istcyen l ir 1 
atinda barem §eklinin ne erke\~ i~in 14 äeni bo~ayorum„ ~ 
llgu temamcn anlas1lma- demek kafi idi. l 

''harem.,i aläkadar eden Bu yiizden lc:dmla111 dü~-
ilabJari anlamak mümkün tügü mü§kiil vaziyet kolay-
ildir. Harem hi~bir za- hlda tasavvur edilebilir. 

lt bir erkegin say1s1z zev- Hakiki ink1läli isvi~rc ka- l 
tini muhafaza ettigi bir nunun:.i kabu! etmek ve izdi-
olrnam1!lt1r. Harem ka- va~ ve talak1 medeni adde-

lar1nan tam bir hususiyet dilen memlcketlerde tatbik 
lllabrumiyet i~inde ya§a- edileni usu!e sokmakla yap1l-
evin bir k1sm1 demektir. m1~br. Kadmlarm vaziyctin: 
l<EKLER VE HAREM de bu suretle husule geleni 
tkegin :zevcesi, kaym va- tekärnül ile tahsil ve terbiye 
lli, hem~ireleri ve kadm sahasmda gösterdigi faaliyet 
et~iler, hareme hari~ten gözönüne getirilecek olursa 

Senin müdahale edeme- kadmlarm dört bin senedir 

~
ii hususi melekleri na- i~inde kald1klan karanhktan 
e bakarlard1. Bu hususta pek yüksek' bir mevkiye ~1-
ik edileu ink1läb ilk na- kar1ld1klar1 anla~1ltr. 

k a kolayb~Ja anln§1lamaz Bundan sonra halli läz1m 
ilt esas noktalar ~unlar- geien mesele bu kadmlara 

taläk Kur'an 

t ly• 

bir i~ bulmak keyfiyeti idi. 
-Sonu 6 mc1da-

fen ~· V 

GENERAL KÄZI DiRfK 
veren ismet S1ri Sanh, ayni 
zam::mda bir Ege ~ocugu 
olmak itibarile fzmir ilbayh
gmm arkeoloji { asariatika ) 
ve seyyah celbi gibi Ameri-
kada bile nazar1 dikkab celb 
eden mesaisini de alaka ile 
~:;q 11;.111 11;11 „. "'..,i 
""''~ '""'" 11 .... 0 l1 

. lyette 
;.__ _ _,_,..._ ____________ „eo.• --------------

itreye y1g1lan on binlerce insan a~l1k, su
llzluk ve hastal1ktan peri§an vaziyettedir 
• „••oo•+oo • 
INGILTERE HARBI MUHAKKAK GÖRMEKTEDIR 
h~dra, 18 (A.A) - fngi- i lundugu sam)maktad1r. . 
. ~kumeti, ftalya ile Ha- Londra ( Özel ) - Deyh 
lstan arnsmda bir harb Ekspres gazetcsinin Eritye 

ihtimali üzerine : gönderdigi muhabir oradan 
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 

yazd1g1 bir mektubda diyor
ki: 

" - Oturdugum otelin 
] Sonu 6 mc1da J 

• 1· r 
Tar1m müste§ar1 vaziyet 

normal dir diyor. 

~1'. Habe§istandaki Ingi
trin büyiik bir kasmmm 

t'tlinas1 , 
' fngiliz Sumalisine s1-
ta\t Habe~ ve italyanlar 

d ~eritilecek rejim hak
t\ il. tertibat almaktadrr. 
~•lterenin ikinci madde 
,:ttda her iki memleket-
l'aaa) görü§melerde bu-

IZMIR BORSA BlNASI 
Ekmek fiab bu sabah da 

yirroi para zamla 10 kuru~ 
oldu! Yarm da bir dir dere-
ce daha yükselmiyecegi de 
ne maliim! 

<;ünkü ••. F1r1ncilar, ekmek 

sabc1Jar ve.„ Simsar)ar ag
:zmda ekmek fiatlara 12.5 ku
ru~a haz1rlay1c1 sözler dönüb 
dola§maktadar. Ve garibtirki, 
- hakb ve ya haks1z - f1r1n-

- Sonu 6 1nc1da -

BAYAN iSMET S. SANLI 
paganda etmek i~in llbay1-
y1m1z Gsneral Käz1m Dirik
ten bir mektupla malümat 
ve mehaz istemi§tir. 

Gen\: Türk k1zmm bu is
tegini ilbay1m1z takdirle kar
~1lam1§hr. ilbayhk namma 
gerek istatistik direktörlügü 
ve gerek köy bürosu ne~ri
yabnm hepsi, arkeolojinin 
mesa1m1z1 gösteren bütüo 
eserleridi gönderilmi~ ve fs
met S1rr1 Sanhy1 ilbayim1z 
samimi bir tahriratla da te~
vik ve mesai§ini tebrik et
mi~tir. 

Ilbay1m1zm bu kadri§inas
hg1 §ükranla yadetmegi bir 
bor~ bilmi~tir. ---'!Ir-,,_ __ 

Bir k1zcag1z 
Hastanenede kudura

rak ö)dii 
Ayvahktan §ehrimiz Fran

s1z hastanesine getirilen Fat-
ma admda gen~ bir k1:z dün 
sabah hastanede kudurmak 
suretile ölmü§tür. Bu k1z1n 
evvelce Ayvabktan bir kö
pek tarahndan 1s1rild1g1 ve 
sonra lzmire getirilip kuduz 
tedavi müessesesinde tedavi 
gördügü anla~dm1§br. F akat 
tedavi i~in ge~ kalma~ ola
cak ki tcdavinin tesiri gö- 1 

rülmemi~ ve k1zcag1z ha.sta- 1 

l1gm ilerlemesinden ölmü~tür. 1 ____ .,.,_..,. __ 
Sinoo Halkevi 

Sinop 18 (A.A) - Halkevi 
sosyal yard1ma ve köycüler 
koHan kamunlara bagh köy
lerde dola§makta ve hasta-
lara bakmakta ve hastahktan 
korunma yollari hakkmda 
tavsiyelerde bulunmaktad1r. 

Karas Kamununda bir 
gece i~inde 300 yurdda~ mu
ayene edilmi§, bularin ila~lar1 
verilmittir. 

lanlar hergün art1yor 

TAYYARE CEMIYETINE (5000) LIRA VEREN 
GÜREL KARDE~LER 

Hava tehlikesi ve tehlikeyi kata ge~ilmeden evYelde k· 
bilen üye i~leri üzerinde ~a- mirimize yak1,acak bir ve-
h~mak üzere kurulmu1 olan rim elde edilmesi i~in nenel 
uz.:nanlar kurulu dünde tibay bir toplaub yapaJmas1aa ka· 
general Käz1m Dirigin ba1- rar verildi. 
kanhg1 altmda hava kurumu Karara göre önkmBdeki 
salonunda toplaod1. • 21/6/935 Cuma günü saat 18 

Bir haftadan beri devam de tecim odasmda yapalacak 
eden i§\:enli\< ve üye yaz1§1 olan bu genel toplanbya bil-
i~in alman tedbirler hakkan- tün miiesseselerimiz, tecimer-
da llbaya lä:z1m gelan izaha- lerimiz ~agnlarak ve ilbay 
b verdi. lzmirin tecim baya- general Käzam Dirik ile 
bm iyi anbyan kurulun tecim C. H. partisi bafkam bay 
odasmdan geien defterler Avni Dogan tarafmdan veri-
üzerinde yapbgi tetkikat ve lecek söylevlerden aonra yurd 
tetkikata istinaden ald1gi davas1, hava savga11 ve ba 
tedbirler uygun bulundugun- itler üzerinde lzmirin öne-
dan bu yol üzerinde yürüne· ren cvlatlanna dii1en 6dev 
rek birka~ gtin kadar tetki- üzerinde konu1ulacakbr. 
kabn1 bitirmesine ve tatbi- - Sonu 6 1nc1da -

.......... ri.hff_. ............. „_..„ ... „„ ....................... _„„ ....... ""'"'*"'-"'' ________ _ 

Mariya daga ~1kt1ktan sonra 

-
Degirmenci k1z1 Mariya ve <;ak1c1 Efe 

roman1miz1n ~resimlennden 
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Bun u Siz Bulacaks1n1z 
Yazan: SIRRI SANLI 

11 -

Bunun üzerine simsann : 
kans1 k:Jzgmhgm1 yine yene
miyerek haylard1: 

- Her so~u sarho~luga 
yükletecegine bu huydan vaz 
ge~sen olmaz m1? 

- Her halde bundan da 
vazge~mege ~ah~acag1m. Bir 
kere bunan sonra kimsin 
evinde i~miyecegim, i~ersem 
kendi evimde i~ecegim. 

- Her vak1t öyle söyle
yorsun, sonra gene falan ar
kada,m, habnm k1rmad1gm 
filän tüccarm evine ko~uyor, 
h~ni d' b ~rab r sü„üklü
yo. sun. 

- Ne yapahm, beni hep 
seninle birlikte ~ngmyor!ar. 

- Demek birlikte ~agmr
masalar, yalmz da ko§ub gi
deceksin? 

- Ben sensiz hi~ bir yere 
gitmem. 

Biraz dikkatle dü§ünecek 
olursak bu son cevabm al
bndan fU anlam ~1karabiliriz: 

- Ben sensiz bir yere 
gitmek, ~ünkü beni sensiz 
bir yere davet eden olmazf 

Hayabn gülün~ ve hüzünlü 
komedyeleri arasmda karmm 
hatn i~in davet edilen ne 
kadar vurdum duymaz ko-
calar vard1r. 

Ge~elim. 
Bayan Melek k?casmm bir 

hayli yumu~ad1g101 görünce 
eski fikrinde ayak diremege 
baflad1. 

s s 

onu gör. 
- Merak etme onunla 

kavga etmege gitmiyecegim. 
Ona saclece güzel bir ders 
de verecegim. 

- Sen bilirsin. 
- Ben o kadma, beni 

görünce, bana söyledigi o 
tath sözlerin manasm1 sora.
cag1 m. 

- Sann neler söyledi? 
- Neler söylemediki .• Gü 

ya beni görür görmez ~ok 
sevmi~, bundan benim en 
samimi, en candan arkada
dall1m, karde§im olacakm1§, 
arbk dünya y1kilsa, hi~bir 
kimse, hi~bir kuvvet birbiri
mizi ayiram1yacakm1~, daha 
neler ne neler.. Böyle en 
samimi, en can ve gönül
den sevdigini, sevi§meye 
karar verdigi bir kadmm ilk 
ak§amdan kocasm1 ba§tan 
~1karmaga kalk1§1rsa, sevme
digi kadmlara neler yapabi
lirler, arbk bunu sen, dü~ün. 

- lnamlm1yacak ~ey. 
- Onun i~in kendisine 

her halde arkada~hgm, kar
de~ligin ne demek olduguna 
dair bir ders vermek ~ok 
läz1gi olmu§tur. 

( Arkas1 var ) 

Bir en 
~~------------10000~~-----------

• • 
l~ID Kocas1n1 elinden ald1g1 

annesinden davac1 ! .. 
Budape~te adliyesi, tarihte 

bile emsali az olan bir dava
)'1 nibayete erdirmi~tir. 

Dört. be, aydanberi devam 
eden bu davamn esas1, gen~ 
bir kadm1n anneainden ... Ko
cu1n1 eli.Ddon ald1g. i~in za
rar ve ziyan dava etmesidri! 

Muhakeme safhalarma göre 
meseleyi okurlarm1za biz de 
biraz anlatabm: 

Bundan be' sene kadar 
evvel, Macaristanm paytahtl 
olan Budape1te de Lotvik 
Kis isminde bir gen~, güzel 
Mart Grener ile evlenmiftir. 
Bu yeni yuvamn saadeti ge
~en yaza kadar hi~ bir su
retle bozulmam1~, fakat gen~ 
zevce bir dag kampina git
tiii vakit vaziyet bqa,ag1 
olmu1tur. 

Zevcesi kampa gidince 
gen~ damad, kaynanas1 ma
dam Grener ile beraber ka~
m11tir. 

~uras101 hemen haber ede
Hm ki dui madam Grener, 
ya,1 oldukca ilerJcmi~ olma
sma ragmen Pe§tenin degme 
gen~ k1:darma ta, ~akartacak 
derecede o!gun ve güzel bir 
kadmd1r. Ve damat, bu yal
mzliktan istifade cderel· kay
nasHe korteye ba~lam1~br. 

Madam Grener bu müna
aebeti inkär etmemektedir. 

1 
Ve häkime §U izahab ver-
mi§tir : 1 

- K1z1m yok iken damadam' 
bana a~k müläzemetine ba~- 1 
ladi ve bir ak~am bir kaba- ' 
rada iyice eglendikten sonra 
dönü~te sukut ettim. Bu su
kut, maliim oldugu üzere fa
cia safhasma kadar sürer. 
Bizimkide böyle oldu ve gay
rime§ru münasebattas, yani 
damad1mdan gebe kaldam ve 
bir erkek ~ocugu dogur
dum! Bu ~ocugun dogumu 
ü~ümüzünde feläketinde se
beb oldu: Damad1m hem be
ni, hemde k1z1m1 terketti. 
Bende damd1mdan davac1-
y1m. Haysiyetim herbat ol
du, tazmioini isterim! 

Heyeti hakimenin tahki
kab, dul madamm iddiasm1 
teyid ettikten ba§ka, yeni 
ni rezaletleri de meydana 
~1karm1§br. Bu damad, kay
nasm1 kocasmdan yani kaym 
babasmdan ay1rm1~ ve ken
dinden olan pi~ i~in de ka
ym Labas1 aleyhine nafaka 
hükmü olmu~tu!. 

Aylar süren bu muhakeme 
nihayet: 

1 - Lodrik Kisin kar1s1 
olan Madam Mart Kisin an
nesinden zarar ve ziyan tale 
binin, bu rezilane münase· 
beti bir müddet kabnl ettifri 

( Halk1n .5esi ) 1:i 1:AZEtAN 

te ·n ~ 1 
. • b.. ..k„··::1• 1 d .. kk b Fiatlar1 f1rl1y 
Ingdterede en uyu a 1m er ~n mure e BÖrsadaki bugda 
bir heyet tehlikeye ~are aramaga koy~l~ular sati~lan 

Londra, [Özel] - Eski 1~m ~ok k1van~h olacak te~- . ~ok kalm sun 1 b1r duman Bugday: fiatlannda 
Bafbakan Bay Makdonald killer ortaya atacag1m iläve tabakas1 yapilacak ve taaruz günlerde az bir yilselit 
Avam kamarasmda hava teh- etmi,tir. etmek istiyen tayyareciler mn~tur. Dün ~ehrimi z 
likesine kar~1 koymak i~in Ban lngiliz guzeteleri bu ellerinde bulunan plän!arda borsasmda yerli ve U 
fngilterenin büyük tedbirler hususta mütemmim malnmat gösterilen merkezleri bula- bugdaylan üzerinden 4„7 
almakta oldugunu söyleani§ti. vermektedirler. miyanlarmda geli11i güzel val sah§ olmu§tur. Fiat 

Bay Makdonald bu husus- Bu maliimate göre bu he- , bombalan savuracaklard1r. 5,30-6,25 kurui arasmda 
ta verdigi izahatta demi§· yetin ~ah~mas1 eski ballbakanm lkinci bir usul - ki bu bir Düne kadar borsada s 
tir ki: baz1 sebeplerden dolay1 giz- fok memleketlerde ara§hr1l- Jan ~bugdaylar 6,25 ku 

"ingilterenin en büyük lemi~ olmasma ragmen ~ok maktad1r - vas1tasile havada kadar yükselmemi1tir. 
älimlerinden mürekkeb bir ilerlemi~tir. bulunan tayyarelerin motör- Haziramn ilk haftasmd 
Heyet hava tehlikesine kar- Evvelä bu älimlimler teh- lerini durdurmaga ~alt~da- fiatlar 3,80-4,30 kuru11 
Ql kaymak i~in geceli gün- likesine kar§1 koymak i~in cakbr. smda idi. 
düzlü ~ah~maktadir. Bunlara diger memleketlerde ne lca- Nihayet ü~üncüsü de dü~- Ziraat bankas1 depolaJ1 
hükümet tar;;.imdan maa11 dar ke~fiyat yapilm1~ ise, mau tayyarelerinin serpecegi daki hük4met bugdaylan 
verilmege vc bundan ba§ka o fikir hakkmda derin tet- zehirli gazlarm tesirini izale sab~ma ba§lanmas1 hAkkm 
yapacaklari tecrebeler i~in kiJrnt yapmaktadu·. i~in ara§bnlan bir nevi pan- Ziraat bankanbgmdan 1eb 
kendilerine büyük sermayeler Bu meyandan gizli tutu- zehir gazd1r. Bu son ara~hr- mizdeki aläkadarlara hen 
tahsil edildigi gibi ke§fcde- Jan bir~ok usullc:- iiz.erinde mada iyi neticcler almd1g1 bir emir gelmemi~tir. 
cckleri aletler i~in de ayraca ~alt~malar yap1lmaktad1r. temin ediliyor. 
ikramiyeler vadeclihni~tir.„ ßu fikir aras:nda hava ta· Bütün bu ke§fiyat iyi neti-

Eski ba§bakanJar bu iza- aruzuna maruz bulunan §e- celer verirlerse, lngiltercyi 
hattan sonra bu heyet ~ah!l- hirleri gizlemek sistemi var- korkutan hava käbusu k1s-
malar10 normal bir §ekilde du. men bertaraf edilmi§ ola-
ilerledigini ve yakmda ulus 1 Gizlenilen ~ehrin üzerinde cakbr. 

~1"'11 
lli~d 

IP'111l 
~II 

Romanya 7 
01~ tecin1i ve ihracat 1 

pennileri / 
Ba§bakan B. T adareconun 

ba§kahg altinda toplanmakta ' 
olan T ecim ve ökonomi ko- 1 

misyonu i~ini bitirmi§ d1§ te
cimi yeni re jimi ile ihracat
c1lara verilecek permilerin 
esaslarm1 kararla~brm1§tir. 

Haziran aymm on birin
denberi, meriyete giren bu 
yeni nizamlara göre resmi 
parite üzerinden verilecek 
ihracacat bedellerindcn ba§· 
ka, tecimenlere bugday i~in 
yüzde k1rk, arpa, ~avdar ve 
yulaf i~in yüzde otuz, tavuk 
hari~ canh hayvanlarla etten 
yüzde otuz, yünden yüzde 
yirmi be11, m1sirdan yüzde 
onbe§, petroldan yüzde on 
ve diger ürünlerden yüzde 
yirmibe§ nisbetinde bir pe
rim verilecektir. 

Bu permi!er, gerek serbest 
gerek kliring sistem ile ol
sun, Frans1z frang1, isvi~:e 
frangi, Bel~1ka frang1, Liret, 
Pezeta, ingiliz, M1s1r ve Fi
listin liras1, Amerika ve Ka
nada dolari, <;ekoslavakya, 
Danimark, Norve~ ve isve~ 
kronu üzerinden yap1lacak 
muameleler i~in garanm Ro
manya ulusal bankas1 tara
fmdan teslimi üzerine ver1le
cektir. 

Buna mukabil ve permi
leri vernbilmek i~in Roman
ya hükiimeti memleket d1~1-
na tediyat yapmak is:in dö
viz verilecek ithalätc1lardan 
yüzde kirk nisbetinde bir it
halät permi alacakbr. Bu pe
rimler, Romanyanm hususi 
kliring anla§malari imza et
tigi memleketlerden ahnm1-
m1yakbr ki bu memleketler
d~ Avusturya Macaristan ve 
Lehistandar. 

- • wv • • • 

i~in red, 
2 - Lodrik Kisin kayna

nasm1 igf al edcrek bir ~ocuk 
dogurmasina sebeb oldugu 
i~in Madam Grener ve pi~i
ne tazminat vermesi hetice
lenmiftir ! 

~·~ '''"'II IJl"lll JJP•lq II.II 11'"''1 11""11 '~"' ''""II ~ ... l:t~!I l~J "'~" llb:11J 11~1 ~iil kbdll I~ 
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MaJlarlDID müsaderesi kanu
nu tadil edildi 

lstandul, (Özel) - 1 Mart isyana i§tirak ederek hükum 
kesmi§ o1on Yunanhlarm menkul vc gayri menkul mallan
nm musadere edildigi malumdur. Kanun mutlak oldugu i~in 
müsadere rnuameleleri, mahkumun baba, evlad ve zevcesi
ne aid mallara ve giyecek e!}yasina kadar tescil edilmi§ti~. 
Bu vaziyet Yunanistanda bir~ok §ikäyetlere meydan verm1~ 
ve hükumet kanunu tasdil etmi~ir. 

Y eni kanuna göre zaruri ena müsadereden istisna edil
mektedir. Ayni zamanda bükiimet tarafmdan müsadere edi
len arazide, mahkiimun ailesinin ziraat yapmasmada müsaa
de dilmi~tir. 

• 
Romadaki lneiliz sef areti 
asker nezareti alt1nda 

Roma ( Özel ) - italyan matbuatlmmn son zamanlarda 
lngiltere hakkmda yazd1klan §iddetli yaz1lardan sonra umu
mi efkärda bir galeyan vard1r. 

Bunu göz önünde bulunduran italyan hükiimeti halk10 
f ngiliz sefarethanesine bir taaruzda bulunmamas1 i~in lngiliz 
sefarethanesi önündc bir müfreze asker bulundurmaktad1r. 
Habe~ sefarethanesi de asker muhafazasmda bulunmak

tad1r. 
~~I 1i;11 11;~ J~ll 1i;1 ~·111 11':"11 ~·"•11 
11„„11 b1ulll 11„~11 11~.1d ba,llJ „4 / 1::.. J.:.dl 
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Y u naß bahriye naz1r1na göre 
"dogru yolu bulmu§!" 

Istanbul (Özel) Yunan 1 telbahirlerle takviye oluna-
donanmasmm 1slah1 i~in Yu 

1

1 cakbr, bu hususta läz1m olan 
nan kabinesinin son yaptigi tahsisat ta temin edilmek 
toplanbda mühim kararlar 1 üzeredir. 
ittihu olunmu§tur. j 

Bahriye nazm general Du~-
~imdiki halde mahsuläti-

manis 'in izahab tamamen 
tasvib edilmi~ ve yeniden 
harb sefineleri in!jasma ka
rar verilmi§tir. 

Hava Nazmnm da izahab 
kabul edilmi§ ve §imdilik 
2,000,000 drahmilik fevkalä
de tahsisat verilmi§tir. 

m1zdan tütün ve üzüm gibi 
ihracat maddeierile takas 
edilmek üzere bahriye leva-
z1m1 ve harb sefineleri ver
mek i~in tekliflerle kar§tla§-
mas bulunuyoruz. Yunan do- . 

uanmasmm 1slah1 bir gün f 

1 
meselesidir. Demi§tir. 1 

Bu i~timadan sonra, Ce- 1 
.ir~•„mmm~ 

neral Dusmanis gazetecilere: , ( •) ~ 
- Donan~anm §imdi dog- , ~ Halk1n Ses1 ~ 

ru yol buldugu muhakkakbr. All Hergün (6) sayfa ~·kacak r 
Be§ senelik bir plan tatbik ij ve her yerde (100) para ~ 
edilecek, donanma yeni harb · ~ sablacakbr. ~ 
sefineleri, muhripler ve t~h- il~kta~--~J!r;9tlS~~ 

Verem 
Mücadele 
Garden parti 

V erem mücadele cemiye 
nin haz1rlad1g. büyük gard 
parti, önümüzdeki 22 Ha 
ran Cumartesi günü akt 
saat sekizde ~ehir gazinoau 
da yerilecektir. 

Bu maksatla lstanbulda 
mükemmel bir cazband ta 
m1 §ehrimize getirilmit bulu 
nacakbr. 

Verem mücadele cemiye 
tinin her yil verdigi garde 
partiler gibi bu yaz eglence 
sinin de ~ok parlak olaca" 
muhakakbr. 

lzmirliler önümüzdeki Cu 
martesi ak,am1 müstesna b' 
gece ge~ireceklerdir. 

-Jfia 

ingiliz Krah 
gene hasta 
Istanbul (Özel) - lngili 

Krahnm bron~itten hasta ol 
mas1 lngilizler üzerinde btl' 
yük bir tesir yapm1~br. Jial~ 
raporlarm müsaid olma11u' 
ragmen endi§e i~inde ve b11 
susi cioktorlar zaporlanP1 

dört gözle beklemektedir. 

Askeri liseleri 
kabul §artlarJ 

lzmir Askerlik ,ubesindeP: 
1 - Askeri liselere kayt 

ve kabul muamelesi 20-6-935 
tarihinden itibaren ba~hy•' 
hyacakbr. ~atlar1 a~ag.ya y•' 
z1lm1§br. 

A - Orta mektebi biti' 
renler askeri lisenin 9 unc&I 
sm1fma girebiJir. Ya,lar1 15 
19 dahil olacakbr. 

B - Lisenin 9 uncu s1n1-
fm1 bitirenler askeri lisesioill 
oununcu s1n1nna girebilirlet 
ya§lan 16 20 dahil. 

C - Lisenin 10 uncu sJ' 

mfm1 ikmal edenler askeri 
lisesinin 11 inci sm1fin1 gire' 
bilirler ya§lar1 17 21 dahil. 

D - Yukarda yaz1h mad' 
delerdeki §eraite haiz ofao
larm evrak1 tekemmül ettir
mek üzere ~ubeye mürac•
atlar1 ve bu §artlara haiz ol
olm1yanlarm beyhude yer' 
tubey1 i'gal etmemeleri ilP 
olunu!· 



Sahife 4 

~anl1cadan ll ingilizleri 
TORK<;EvE KAR~1L1K- Sinirlendiren 

LAR KILAVUZU 

M 
Filoloji - Filoloji 
Hayatiyet - Biloloji 
Atidiyet, ilmi asari atika, 

Cümle ! .. 1 

- Arkeoloji 

Istanbul ( Özel ) - ingi
Iizleri italya aleyhine ~evi
ren ve tarihi gaflar arasma 
ge~en smyor Musolininin son 
notkundaki Mebhasülqe,er - Hntro-

poloji1 " Harici efkän umumiye 
gülü~ bir kuklad1r ve kara 
gömlekliler onu mükemme
len bilirler „ cümlesini, ingi
liz efkän umumiyesini en zi
yade sinirle§tiren cümle ol
mu§tur. 

Grafoloji - Garafolojil 
llihiyet - Teoloji 
Telgraf - T elgraf 
Fotoloji - Fotoloji 

ingiliz - f talya m:tbuab 

limi nücum - Astroloji 
Nekroloji - Nekroloji 
Bakteriyolo ji - Bakteriyo-

1 loji arasmdaki kalem müna
ka§as1 durdurulmu§tu fakat 
buna ragmen, ingiliz matb
uab bu cümleyi bir türlü 
unutamamaktad1r! 

IJmülarz - :.Jeoloji 
Halolo ji - Halolo ji 
lpoloji - lpoloji 
Manzara, toblo - Görey 
Manzara, nezaret - Görü 
Manzume - Dizge 
Maraz - Hastal1k 
Maraz1 müstevli - Salgm 
Maraz1 mühliki müstevli 

- K1ran 

Ara s1ra bir 
hikäye 

Bayku§! 
Mariz - Hasta] 
Mareke - Vurufak, :uru-
~ 

- Ba§taraf1 3 incide -

amma ~ece vakb dt§ar1 ~·k
maga da icesaret edemedi.. 

* 
Manfet - Bilgi 
Maruf - Tanmm1~, angm 
Maruz kalmak - Ugra-

• • 
Sabah oldugu vak1t d1§ar1 

lllak ~1kti, ugursuz ku§un ölümü
nü görmek istedi. Fakat 
agacm altmda bir insan ce
sedi vard1. Ko§tu, yerde ya
tamn yegeni oldugunu anla
d1. Y egeninini yarasm1 tet
ki k ederken, Veli, kesik bir 
sesle: 

Masal, mesel - Masal 
Masebak - Ge~mit 
Maske nikab - Yüzlük 
Maslahat - 11 
lcab1 maslahat - l§in ge

reji 
Muraf - Har~, !JSaypa 

' Sarfetmek - Saypamak, 
harcamak 

- Dayic1g1m, beni affet! 
dedi. 

Musetmek ·- Emmek - Neden? 

Masum, bigünah - An 
aupuz 

Bayku§„. Bayku~„. 
- E.„ Bayku§!. 
- .„ Ben idim! Senin ev-Masumiyet - Su~suzluk, 

lnhk hamm1 arbrmaga ~ab§iyor
dum. Masun - Dokunulmaz 

Masumiyet -Dokunulmaz
lik 

- Bunun sehebi? 
- c;abuk ölmeni ve mira-

Mater (Bak: Cemaat) -
Ömek 

sma kavu§mag1 istiyordum. 
<;ocuk bu nözleri söylerken 
ruhunu teslim etti. Bu kanb 
facia kar§ismda ihtiyar day1: 

Ma1nk - Dogu 
Ma1uka, ma1uk - Sevgili 
Matbaa - t:,Bask1 evi, ba-

•1n evi; 
- Ben Bayku§UD birini 

i~in öttügünü biliyordumya„ 
lsabetki benim is:in degilmi§!. 
Dedi. 

't 

Matbaaca - Basan 
Matbaac1hk, tabaat -Bas1 

(Arkas1 var) 
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F. ~- BENLIOGLU 

- Tabii. Famafi ne olursa olsun ben al
d1gim randevüden memnunum ve bu ran
devüyü ka~1rm1yacag1ml F akat · 

- Neyi;. 
- Elizanm maceras1m bana anlatacaktm. 
- Seni bu kadar m1 aläkalandird1?. 
- Evet! Bilhassa kendisi ile tam§bktan 

sonra bu güzel kadmm maceralarma büsbü
tün merak ettim. 

- Pek ilä... Emrini yerine getirecegim. 
Ve dikkatle dinle! 

Vilber, Elizanm maceras1m anlatmaga 
batlad1; 

2-

Kü~ük Daktilo ! 
Eliza, Parisli ve kenar mahallelerin bir 

k1z1arl Fakir bir ailesinin he§ veya alb ~o
cugunun en büyügüdür. Ailenin en ziyade 
terbiye görmüt bir k1zid1r, bunun i~in baz1 
aathi bilgileri vardir; kendi ifadesine göre 
babas1 konservatuara girmesine mani olma
sayd1, bugün Parisin belli, ba§h kadmlarm
dan birisi olacakb. 

Bu emeline muvaffak olamaymca, Parisin 
maruf gece mekteplerinden birisinele dakti-

II 

( 
? " ., ... • ) '&a.n.•" ,).;a& 

19 HAZIRAN 

Adis Ababa 
konferans1 

1 Yunan 
Donanmas1 

~~~~~~~~lH~~ 

1 
1 Türklerle Istanbul - Habe§ -ltalyan 

ihtiläfm1 halletmek üzere 
aläkadar devletler tarafmdan 
Adis Ababada siyasi bir 
konferans toplanacag1 söy
lenmektedir. 

...,. ..._ >,,,..,. .... .,.."'-

i z n1 i r Sicili Ticaret 
~1en1ur1ugundan: 

(Süleyman Adam oglu, kar-
1 de§i hem oglu kollektif sos-

• l 

yetesi) ticaret unvanile lzmir 
mirde yorganc1larda 22 - 24 
numarada tecim i§lerile ug
ra§an i~bu §irketin ticaret 
unvam ve §irket mukavele
namesi ticaret kanunu hü-

~ianev1·aaya ~:1ktt .. 
Atina ( Özel) - Yunan 

donanmas1 manevra yapmak 
üzere Adalar denizine ~·k-

1~ Yazan ~ 
Kar11 Kar1ya 

Türk~eye <;eviren : 
RE~AT ISANLI ~ ANRI FÖY ~ ~~ 82 

IDI§tlr. ~~~~ - -

~b;§ma imz~;~ mezu~du~.~, { « 24santin1etroluk hir ohüs mermisi benden 
M. 6 - $irketin maksad1- j birkav inetro öteye dü~ünce hemen yere 

na ve vukua geien masrafla~ I kapandtnl » 
~1kbktan sonra artan saf1 . 
k „ - • h' h' ' - Hele qu herifin haline 1 sathmda tatb bir sallan1fla 
azan~ u~ musav1 1sse 1sse i "' v ll d 

·· · t · ] kf z bakm : Seddülbahre dogru yo an 1. 
uzarme evz1 o unaca ir a- Al d ·zalti gemilerin-

k 'b · k Hep birbirimizi iterek pen- man en1 r~r olursa azan~ g1 1 ta - den eser yok. IHayat giizel-
s1m olunur. ' cereden d1§ar1ya bak1yoruz. dir! 

M. 7 ~eriklcr birlikte Gülmege deger tarafi eksik Bogazm agzma geldigimiz 
ve sureti hususiyede yaphk- olm1yon tabii tabloyu seyret- zaman, bir ka~ ay evvel ka-
Jan ticari i~lerin hesababm mek istiyoruz. raya ~tkbg1m1z Kumkaleyi 
tasfiye ederek mevcudatla Ba§ka bir ses haber ve· gördüm. Biz, burayi muha· 
alacakla, bor~lar1 temamen riyor: faza etmeli idik, diye dü1lln-kümlerine tevfikan sicilin 

1424 numarasma kayd ve 
tescil edildigi ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
lugu resmi mühür 

deruhte ve kabul eylemi~- - ·Bak. iki tane birden düm. Biraz daha ötede "Do· 
lerdir. geliyorlar. Filvaki, iki yerli muz bataryas1„ denilen ve 

M. 8 - Her sene birinci ·Rum, yüksek sesle konu§a- ve bizim bataryam1za ate1 

F. Tenik 
kanunda pilän~o yap1lacakbr. rak, ellerile, kollarile hare- eden bataryay1 dördüm. 

M. 9 _ ~irketin müddeti ketler yaparak haläya dogru ( Tabii tayyareyi degil; ba-
1 : ~irket mukavelesi: . 15 Haziran 935 tarih ve yir- yakla~1yorlar. Lokantadaki taryamn bulundugunu tahmin 

mi bir lirahk pul üzerinde heyecan artt1. Duracaklar ettikleri yeri görmü1tür. Eger izmirde Karata§ tramvay 
caddesinde 144 No. h evde 
oturan bay Süleyman Adam 
oglu ve ymc lzmirde ayni 
mahalde oturnn mumaileyhin 
oglu F ehmi Adam oglu ve 
lzmirde Cazi bulvarmda 54 
No. h evde oturan bay Bay
ram Adam oglu arasmda 
kararla!Jbr1lan a§ag1daki §e
raitle her biri kollektif §erik 
s1fatile akh §irket eylemi~-

S. Adam oglu, F. Adam og- m1? ne yapacaklar? diye me- batarya böyle güzel veya 
lu, B. Adam oglu imzalari. rak ~ogald1. Gözler parhyor, dörbüle görünecek vaziyette 

Umumi No. 5241 pencerelerin önündeki iyi olsayd1, yerinde ~oktan yel-
Hususi No. 7-41 yerlerde herkes birbirini iti§ ler eserdi.) 

1 Agz1 bize dogru a~1k Es-
Dairede okunup manasl tiriyordu? Biri dügme erine 

anlablan bu 15-6-935 tarihli el att1, öteki beJindeki ku- kihisarlik deresinden dogru 
muka ele altmdaki imzalarm ~ag1 ~özmiye ba~lad1. Lokan boguk top sesleri ititiyorum. 

tada bir ses i§itildi: Hi~bir zaman ge~ kalm1yan 

lerdir. 
M. 1 - ~irketin maksat 

ve mevzuu: Bihimum bakka
liye mallan üzerine toptan 
ve perakende suretile tica
retle ugra§makbr. 

M. 2 - ~irketin firmas1 
"Süleyman Adamoglu, kr r
da§l hem oglu„ ve nev'i kol
lektiftir. 

M. 3 $irketin sermayesi: 
"21000„ yirmi bir bin Türk 
liras1 olup her ~erik tarafm
dan müsavatcn yedi§er bin 
lira vaz edilmi§tir. 

M. 4 ~irketin merkczi: iz
mir ve merkezi muameJesi 
yorgauc1lard1da 22-24 say1h 
magazalard1r. 

zat ve hüviyetleri dairece 
maruf izmirde Y organc1larc!a 
22-24 numarada mukimler 
tüccardan bay seleyman ::idam 
oglu ve karda§I bay bayram 
adamoglu ve keza mahdumu 
Fehmi adamoglunun olup 
miinderccahm tamamen ka
bul ve ikrar ettikten sonra 
bizznt vazeylediklerini tasdik 

' ederiz bin dokuz yüz otuz 
be~ senesi haziran aymm on 
be!iinci cuma1 tcsi günü. 

(izmir ü~üncü noteri resmi 
mühürb ve namma 
Ali Günyer imzas1 

Umumi No. 5252 
Hususi No. 7-41 
i~bu mukavele suretin da

irede sakh 5~41 numarah ve 
15 haziran 930 tarihli ashna 
mutabakab tasdik k1lmd1. 
Bin dokuz yüü otuz be§ se
nesi haziran aymm on ye
dinci pazartcsi günü. 

_ Tamam! bataryam Türklere cevab ve-
riyor ve Anadolu tarafm1 

Ve iki yerli beraberce du-
dövüyor. 

varm üstüne ~1khlar ve ora- _ Arkasi Var _ 
da dimdik burarak ate§li 
münakasalarma devam etti- Gö~ 
ler. ~ 

Lokantadak:Jerin sevinci Sa)1Jn 111li~terilerin1in1 
büyüktü. Tabir caizse, mem- dikkat nazanna 
leketin hayatm1 hakiki ~eh- Balc1lardaki saatc1 maga-
resile gösteren bu tabloyu zami Y olbedesteninde 43 No. 
hayranhkla seyretmek i~in Bidayet han1 agz1ndaki magaza 
pecerelerin önünde önünde 1 ya nakl~ttim. En ucnz fiatlarla 
herkes birbirini ftiyniyordu. / saat almak veya saatlanm 
Frans1z ncferi gülmekten ka- tamir etmek istiyen mü1teri-

. hhyorlard1. lerimin bu yeni magazaro1 da 
Hayranhklarla seyredildik- §ereflendirmelerini yalvanrim. 

lerinden habcri bile olm1yan Tamirat teminatli olup 
iki yerli, i§ierini bitirtikten- muallim, zabitan, memurin ve 
sonra hafif clbiselerini düzel- talebeye tamirat yüzde 20 

iskontoludir. tip, rahat ve sakin bir üy-
Bir tecrübe her tavsiyeden rüyü§le konu~a konu~a lima-

muraccahhbr. na dogru gittiler. Läk1rd1la-
rmm mevzuu hi~ §Üphesiz Yolbedcsteninde 
kendi fikirlerince §hr.di su- 4a No. saat~I 
dan ucuza verdikleri balik- TEKIN KUBILAY 

M. 5 - ~irketin §ahsiye
tini ilzam eden i§leri ve akit
leri §eriklerden her biri ba§h larmm fiatini vakit kaybet

..,_..__....__ ....... " .j11 medan heman yükseltmek 
1 

lüzumu idi. 

lzmir ü~üncü noteri resmi 
mühürü ve imzas1 

Kar11yak~ 
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lografi ögrenmi§ ve buradan ~1kmca bir ban
kaya kapulanm1~b. Bir az sonrada diger bh· 
müessescye ge~mi~ti. 

Eliza bu yeni i§de kendisine bir hedef 
bulmaga ~ah§1yordu ve kendi kendin : 

- Patronun bir metresi mi olmalty1m, 
yoksa müessesenin en yüksek bir memuru

mu diye dü§Ünüyordu. 
Fakat, patronla temas pck azd1; yanma 

girmek f1rsabm bemen hi~ bulam1yordu! Mü
essesenin en yükse memuruna gelince; bu 
adamc1k kar1s1 üzerine haram i~lemegi hav
salasma hi~bir zaman s1gd1ramam1§ biz eski . 
zaman adam1 idil Mahiyetinde bulunan gül 
gibi, pili~ gibi ü~ daktilo k1z, §Öyle bir 
azacak olsun bakbg1 bile yoktu. 

Eliza, kdndisine hi~bir istikbal vadetmi
yen bu müeesseseyi terkedecegi s1rada, tali 
kar§1sma müstakbel kocas1m ~1kard1. 

l"arif e lavik biI· zat ! 
Bü zah !iimdi tarif ve takdim läz1m~ 
Vladimir Fi§man bir Rus ihtilälcisi idi. 

Sibiryayaya neffedilmemek i~in kendiliginden 
Rusyay1 terketmi§ti. Fransaya i~ ve „. Servet 
bulmak i~in gelmi§ ve Kartiy Latene yerle~
mi§ti. 

Elizay1 burada tamd1; hi~te kafa Harkur 
da. 

Onlann haline gülmüttiik 
amma, nihayet paralar1 vere
cek bizdik. 
BOZCAADADAN DÖNÜ~ 

Bozcaadada saatlar ~abuk 
ge~ti Romorkörümüz hareket 
düdügünü ~ahyordu. Vapura 
döndük. ~imdi güvertede 
ge~ccek yer yoktu. Her ta
raf sepetlcr, küfeler, sand1k
lar, ~i~man kannb ~uvallarla 
dulmu§tu. 

0 kadar ki gemilele as
kerler bunlar1 bunlar1 nere
ye yerle§tireceklerini bilmi
yorlerd1. Daglar gibi y1gdan 
yiyeceklerin ~okluguna ba

. karak bunlar1 pahab paqab 
satan tacirlerin ne kazand1-
gm1 an1amak kabildi. 

Bozcaadadan Mundrosa gi
decek olan Cezairli zu1iaf
lardan mürekkeb bir müf
reze de vapura bindi. Ge
mide yer yoktu ' amma, on
lar, a~akködüler, hemen ken
dilerine birer yer buldular. 

Demir aldak ve biraz son
ra, limandan ~1khk. Deniz 
gene bir göl gibi... Vapuru
muz, nefes alan 'bir g~güs 
gibi kabanp al~alan denizin 

Deniz banyolar1 a~dd1 
izmirin ve Kar11yakan1n en 

güzel, en gönül a~1c1 ve en 
s1hhi bir yerinde yap1lan 
Kar§iyaka deniz banyolan 
a~1lcb. Vücudunu 1hk bir 
deniz suyu, cigerlerini temiz 
bir deniz bavas1 ile y1kamak 
istiyenlere bu cana can ka
tan banyolar1 tavsiyeyi bir 
bor~ biliyoruz. Banyo ücreti 
yalmz on kuruftur. 6-1 

Alsancakl1lara 
Müjde! •• 

1\lsancakta Lezzet 
Lokanta A~dd1 

T ekmil etya vedavab mü
cedded olmak üzere Alsan
cakta Bomova caddesinde 
kö§ede a~tlan yeni lokantaya 
Alsancakhlarin bir defa te1-
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirs1mz. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bomova caddesi 
kö§esi No. 101 

Osman Nuri 



( Halktn Seif ) 

.Orrin.l'efE11ci Klz1 
(/f6~-a vE 

Oz Dilimizi 
Ogrenelim 

HERGÜN 5 KELIM~ 
NE~REDECEGIZ 
- 27 inci Liste -

1 - Vecibe - Dü~erge 
Örnek : Türk Hava Kuru
muna yard1m etroek ba§hca 
dü§ergeleri mizdendir. 

Hulasa: 
( <;ak1c1 efe malumdur; 

bu scneJerce dag1arda hü
küm sürmü~, Osmanh hi.i
kümetini ugra~hrm1§ olan 
takinin maceralarmm hemen 
hepside yazabm~br; fakat 
bunlar arasmda bir dane 
vard1r ld bu hususta rnalu
mah olanlar pek azdar; daha 
dogrusu bu macerayi bilen
ler Türklerden ziyade Rum
lard1r. 

Gizli kalm1~ o1an bu ma
cerada §Udur: 

Torbal1da kü~ük bir köy
de bir degirmenci barba F oti 
vardar. Bu adam kendi b::
lind~, iyi kalbli, gün ge~tik
~e para ve serveti biiyüyen 
bir adClmd1. Bu barbamn 
servctinden ba~ka bir de 
ay par~ast gibi, ~ok gözel 
bir k1z1 vardir. Bu k1zm da 
ad1 Mariyad1r, fakat Torbah 
ve hattä fzmirde " degir· 
menci k11.1 Mariya „diyc am· 
hrdi! 

Mariya 18 ya~ma vardig1 
halde köy delikanhlerm hi~ 
biri111i ile en kü~ük bir a~k 
rab1tas1 kurmamt;!br, herkes 
onun bir izmirli palikaryaya 
nas1b olacagma emindir. 

Bir a'rahk Torbahdaki de
girmenciye izmirden Aleko 
ve Nikolo isminde iki gen~ 
Rum tüccar misafir gelmi§tir. 

Bu gen~ Rum tüccarlarm
dan birisi ~ok namusludur, 
fakat Aleko ~ok kötü, ~ok 
ahläks1z bir ada.md1r. Evli 
olmasma ragmen, ekmcgini 
yedigi1 misafirperverliginden 
hol, hol istifade cttigi degir
mencinin kiz1 Mariyadan isti 
fade etmek istemiyen ve 
arkad&J1 Nikonun muhalife
tine ragmen Mariyayi tatibe 
ba1lam1§br. 

Mariya, bir gün koyunlara 
bakmak i~in köyden uzak
la~bg1 vak1t, kü~ük ormanda 
b!r namus hunimm, Aleko
nun· saklanm1§ o1dugundan 
tamamen habersizdi. ) 

Kirn olahilirdi?. Köylüler
den birisi! degilmi?. Degir
menci kiz1 Marjya, kar~1sm
da, evlerine bir hafta evvel 
ve ilk defa misafir geien 
izmirJi Alekoyu görüncede 
hayret hissetmedi. ~ünkü bu 
da olabiJirdi! 

Yalmz: 
- A... Kiriye Alekol.„ 

Siz misiniz?. Burada i§iniz 
ne?. diye sormaktan kendi
sini alamad1. 

Aleko, Mariyanm korkma
masindan istifade 1~m ya
nma oturdu ve gen k1za ma 
nah manah bakb. 

Mariya, bu baki§tan kal
binin titredigini, kalbinde 
bir korku belirdigini hissetti 
ve: 

- Ben degirmene dönü
yorum, sizde buyurunj de~i, 
kalkmak istedi. 

Aleko, gen~ k1i1n ellerin-
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den tuttu ve: 

- Rica ederim, o~urunuz. 
Sizinle baz1 ~eyler görü~mek 
istiyorum! dedi. 

l)egi rn1enci k1z1 
korktu! „ 

Degirmeuci kiza Mariya, 
~u an da kor kak ve vah~i bir 
Ceylana benzerdi; kurtulmak 
i~in ~1rpmarak: 

-Benim1e görü~mek mi? .. 
Ne münasebetl B1rahm1z bc
nil Dedi. 

Ve ... Bir mücadcle ba~lad1. 
Gen~ k1z ba~ma gelecegi 

anlad1, kcndisini müdafaaya 
ba~lad1. 

Aleko gii~lü kuvvetii idi; 
vicdamm sarnn kara cmel, 
onu kodurmu~; bir bogaya 
döndtirmü~tü. Zavalh Mariya 
bu ~elik ellerrlen bir türlü 
kurtulanuyordu ve o zaman 
yalvarmaga ba§lad1: 

- Rica ederim beni b1-
ralumz. Zavall1 kendi ha
lindc bit köyiü k1za tenezzül 
siiin ivin <logru degildir. 

Bana yaz1kt1r. isa vc Mer
yem &§kma, namusuma do
kunmaymiz. Ayaklar1mz1 ... 

- Ne desen nafile.„ Sen 
benim olacaksm.„ 

- Senin olmak m1?. 3eni 
öldüriirslin, fakat ben senin 
olmam ... 

Mücadele, nihayc!: zava!lh 
degirmcnci Mariyanm mag
lübiyeti ile ncticelcndi. 

Hain adam, ayaga kalkm1~ 
yerde berbat v ... peri§an ve 
bitkin halde yatan gen~ 
k1za bak1yordu. 

Mariya, hain herifiu bu 
bak1sma hi~ tahammül cde
medi ve ycrinden fu·hyarak 
kar§Isma ge~ti : 

- Pekälä hain adam .. 
Bana din dü§manlar1mm yap 
mad1g101 sen yaphn, pek äli 
alcak adam. ~u anda sen
den intikam alacak halde 
degilim, fakat senden inti
kam alacag1m, hem de görül 
memi§, duyulmam1~ bir ~ekil
de ! lntikam1m dillcrde des
lan, scnin gibi al~akla ibret 
alacaktir ! Diyc kaykird1. 
Gen~ kizm bu sözleri, A

lekoyu güldürdü ve: 

- Hab .. Hah! dedi. Ben
den intikam alacag1m anh-
yorum; izmire geleceksin, 
mandonetam (mütercccim) 
olacaksm, degilmi?. Ah, ne 
afacausm scn„. 

·- Seni gelip bulacag1m, 

Hususi ders 
Almak isteyen hk, Orta 

ve Lise derslerini hergün 
müsait vak1tlerde istcnilen 

yerde, az zamanda büyük 
bir gayret ve gayet ehven 
surette herhalde muvaffak 
etmegi taahhüt edn muallim 
Memleket Hastanesi §ark 
tarafa Arap furunu caddesi 
arkas1 Y agcilar sokag1 nu 
mara 12 Arif Okurer 

: öküzün boynuzuna gmp sak 
1 lans1rn1z seni bulacagim, se

ni öldürecegim, cigcrlcripi 
sökecegim ve di~lerimle par 
~al:yacagnn, aJ~ak ad:un.„ 

- Haydi, ~imdi yapl i~te 
sana teslim oiuyurum. 

-· ~!mdi sann bir sey yn- ' 
r~mam, babam, bclki köy· 

!ülcrim de sana bir §ey ya
pama:dar. Fakat ben daga 

~1kacag1m, senden intikam1-

m1 almnk i~in <;ak1c1 efeye 
iltica edecegim, bir e§k1ya 
olacag1m! 

-Arkas1 var-

fzmir ikinci hukuk mahkc-

2 - Tefrika - Bölem 
F euilleten 

Örnek: Son romamm1zm 
gazetedc ka~ bölem tuttugu
nu söyler miniz? 

3 - Tefril<a {nifak anla-
mma) - Ay1rga 

Örnek: Halk arasma ayarga 
sokan politikac1la1·, demok
rac:mm asal dü~maniand1r. 

1J - Musibet - Srnak 
Örnek : Deprem en biiyük 
smat)ardan biridir. 

5 - Taklid - Benzet 
Taklid etmek - Benzetlc

rr.ek 
Mukallit - Benzet~i 

Örnekler: 
1 - Sanatta benzet~ilik de
gil, özgünlük läz1md1r. 
2 - Para benzetliyenlerin 
cezalar1 agird1r. 

mesi: Not: Gazetemize gönde-

Oegirmendagmda tclgaf rilecek yaz1larda bu keli-
1 mderin Osmanhcalari kul-
1 lamlmamasnn rica ederiz. 

1 

S. 20 No. Abdullah k1z1 Fir- , 
devs ile kocast mczarlikba · ._. _____ a.z_.-i ___ _ 

1 ~mda seyyar ldlimci Salih 
oglu SaJih aralarmdaki bce~an-

ma davasmm cari tahkikata 
s1rasmda m!iddei aley SaJi

hin gösterilen adrestc olm:i
d1g1 ve kimsenjn t<:mmad1g1 
davetiye va1·akasmm ark?.sm-

daki müba~irin me!lruhatm
dan anla~1!m1~ oldugundan 

tebJigatm ilänen icrasma ve 
arzuhal S\tretinin mahkeme 

divauhanesine talikma ve bu 
sebeble tahkikatm 17-7-935 

<;ar§amba günÜne talikine 
karar verilmi~ oldugundan 
mezkiir günde saat 10 rad-

delerin<lemüddei aleyhin tah
kikat hakimi huzurunda esa- ' 

1 leten haz1r bulunmas1 veya
hud tarafmdan bir vekil gön
l dermesi H. U. M. K. teblii gat fashna tevfikan iliin olu

nur. 

To1bah Tapu i§yarligmdan: 

Dng k1z1lca kamunda sag1 
Usman solu Karadana arkas1 
Sal!h önü yoJ ile sirah bir 
ev ile yukari a!an mevkinde 

dugu41u Osman ~avu~ babst 
~ay kuzeyi kara Ahmed gü
neyi valuf tar)a ilc s1rab 
tarla ve bag mezkflr kanun-

dan Morba~ Ahmedin sened 
siz olarak tasarrufunda iken 
325 ydmda ölümü ile vere
sesi namma yeniden tcscili 

heyeti ihtiyariye ilmü habe· 
rile istcnmektedir. Bu yerle
rin tapu kay1dlan bulunama

mad1gmdan 28/6/935 günün
dc bu i~in ger~inlenruesi i~in 
mahalline gidileceklir. Bu 
yerlerde ilgisi olan varsa 10 
gün i~inde belgesile birlikte 
Torbah tapu dairesine ha§ 
vurmalan. 
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Elizanm bu siralararda bu kahve, servet 

yolunu bulmak i~in s1k s1k devam edenler

dcn oldugum iddia dogru degildir. 

Bu adamla tam§hg1 gibi sadece tesadüf 

sayesinde burada bulunmu~tu. dostu Jan, ona 

buradaki hayab göstermek ister, ve buraya 

ilk defa olarak ketirmi§, hemen hepsi de 

talebe olan erkek dostlarm1 takdim etti. 

Vilademir de bunlar arasmda idi. Kadm

Jara kar§• fazla meclubiyet göstermiyen Vila

d~mir, nas1l Eliza ile fazla alakadar olmu§ 

ve ertesi gün Jandan bu gen~ k1z hakkmda 
malumat jstcmi§ti. 

Jan gülerek: 

- Hissinizdc aldamyosunuz, nemuslu bir 

k1zcagazd1r. Ciddi bir adam oldugunuz i~in 

size böyle bir hayat dostu laz1md1r. Demi§ 

ve ayui günde de Elizaya: 

- Sevglli hem§irem, iyi düsün 1 Rusyada 

mali, mülk ü~ok olan bir adam1 ka~1rmak 

dogru degil~ir. Sana böyle bir koca läz1m

d1r! Demi~ti. 

Evlenn1ek n1i, evlenn1cmek mi? 

Vak1a, Eliza koltugu küflenllli§ bir k1z 

de;ildi; bunun i~in benüz evlenmek diitümi-

! 
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loc=~~~ 
Bayku§ ! ... 

Ali daya, kar1smm öldügü 
gece, ta sabahlara kadar • 
bir bayku1un ugursuz sesini 
dinledi, durdu! Ali daymm 
gi~ savmedigi bu ugursuz 
ku~, kansmm cenazesmm 
ancak mezarhga dogru gö
türüJmesindcn sonra susabil
di! bundan sonrada aradau 
seneler ge~tigi halde, evin 
cnüniel\;ki ulu agaca hi~bir 

bayku§ konmad1 vc hi~bir 
bayku~ ~irkin sesile etrafa 
ugursuzluk dagatniach. 

Ali daynun, bayku§u ve 
hattii kar1smm ölilmünü bile 
ottügü bir gün, bu ugursuz 
ku~ agacm üstünde aca, ac1 
öttü ! 

Bu ugursuz scsi duyunca, 
Ali day1 titrcmekten kendi
sini alamad1; bu kut aceba 

~irkin, ~irkin öterek beni 
üzüyor.„ Bu hal böyle devalll 
e<lerse„. meraktan ölccegim .. 

- Bunda merak edecek 
bir~cy yok amma ... Yenge· 
min öiümünden evvel de böy
le olmu~tu, degil mi? 

Y egeninin bu sözlcn AJi 
daymm merak damarlann• 
depretti. 

- Evet .. Evet! S1ra bana 
m1 gc1di, yoksn? 

Amma yaptm ha .. Sen· 
den ba~ka kimse yok mu ki 
kendini s1raya kahyorsun?. 

- Bu yakmda... Senden 
ba§ka!it1 yok oglmn, yok. 

Bu son söz üzerine AJi 

• kimin ölümünü ilän edi-

day1mn gözJerj, uzakJara dal
d1, fikti arhk bu ölüm ha
bercisi ugursuz ku~un kendi 
ölümünü ilän ettigini inand1. 
yalinizlik kendisini korkutu 

o gece olsun kendisile bir
likte kalmas1m yalvarb1, fakat 
yegeni Veli, i~i olduP.nu 
ileri sürdü, daasmm bu ricll
s1m kabul etmedi, biz az 
alayla: 

yordu?. 

Ugusuz ku~··· Tekrar 
geldi. Acaba kimin 1~m ... 
dedi, kenisini sebebi anla§il
maz bir yeise kapbrdi! 

Ertesi ak~am da Baygu~ 
ayni yerden fcryada ba,Jaym
ca, Ali day1: 

Ah, biliyorum! Dcdi. Yine 
birisinin ölümünü haber vcri
yor. Fakat kimin'?. 

Vaksa, Ali day1 henüz öl
mek niyetini beslemiyen ve 
ölümü hatarma bile getirmek 
istemiyen hi• adamd1; buna 
ragmcn kcndisinde manas1z 
bir korku, kan~1k bir vehm 
bissetmekte idi! 

Bu hal, tam bir hafta de
vam etti. Ali · day1 bu bir 
hafta i~inde biraz cesaret 
bulur gibi oldu, hatta: 

- Adam sende!. dedi. 
Allahm ku§U neden ölüm 
habercisi olsun! 

Tam bu s1rada yegeni V eli 
köyünden day1y1 ziyarete 
geldi. Day1sm1 sararmif ve 
solmu~ gördü, ve : 

- Ne var day1 . . . Has
tam1sm?. diye sordu. 

- Hay1r oglum.„ Y almz 
ugursuz bir baykuf her ak
fam ~uraya aiaca geliyor, 

- Hayd1 daya sen de 1 

1 Dedi. Ben senin yeriode ol
sam bayko,u kendime yoldat 
ederdim. Ku§ ötüyol'. diye 
ölecksi degilsinya ? 

Veli gitti, ve az sonra, 
güne§ batarken baykuf ta 
ötmege ba§lada. 

Ali day1 bu ugursuz ve 
~irkin sesleri dinledi; niha
yet sahn tük endi; 

- Ne o!ursa olsun! dedi. 
Bu ugursuz hayvan benim 
ba§amA yiyen ben ona ahirc
tin yolunu göstcririm! 

Hemen yabani domuzJar 
i~in kullad1g1 ~iftesini ald~ 
sesin geldigi tarafa, aiacm 
yapraklan arasma bir el 
ate§ etti! 

Vak1a... Bayku§UD aeai 
kesildi, Ali day1 bir müddet 
bekledi; artak hi~bir fey irel 
medi. 

Bunu üzerioe bu ugursuz 
ku§tan korktugunu sand1, 

[ Sonu 4 üncüde J 

-9-
kadm ile arkada§mm vaziyetin gözden kapr· 
m1yordu. 

- 0 o oh.. Jan zaten kollan arasma 
dü§en her erkegi böyle yapar! Havanm tarn 
k1z1d1rl 

Dans bittigi zaman, iki ~ift, Vilberle 
arkada~mm az evvel tutmu§ olduklan masa
nm ba!jma ge~tiler §apmanya i~erlerken Vil
berle Eliza, Janla Perlonun göz i§aretlerine 
ba~lad1klanm gördüler! 

Ve daha ilk §ampanya §ifes1 bo~abna; 

Eliza: 
Ooo„. Dedi, arhk ge~ oldu. Gidelim. 

iki ken~ ye güzel kadm gittigi vakit Per
lon arkada~ma: 

- Farkmdam1sin? Dedi. Yanna bir ran
devum var! 

- Janle mi? Okadar gü~ bir i' deiil. 
F akat Eliza ise bir rancievu alman bana 
gü~tür. 

Ne istersen söyle. Bu kad1n benin ho~u
ma gitti. Kam s1cak bir ,ey, 

- Bu hareket ho~ görülebilir. Bir insan 
zenci kadmlarmm arasmdan gelmi, olursa, 
elbetta ilk gördügü beyaz kad1m melek san1r. 

- Y oo... Zenci kad101 deyibde ge~me. 
Onlarm i~ind~ de ne enfesleri var!. 

- Hakbsm, fakat beyaz kadm bulunma
d1k~ ... 
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FERIT KUVVET ~9kuvvetkudret,ve 
1~ta lun artar s1hnH t 

..., ~UR U ß U ve afiyetin yerine gelir 

Ferit Sulfatas 
?ull n 

S1t?na)'a tutuhna7., saYct s1tn1a}1 . „ 
isen c;ab1k kurtuJursun halis 

ve kttYvetlidir 

l~ BLA~B: 
Ki§l&klari atar ve vazhk elhiselerimizi arari1z 

azldl elbiae yapbnra~n1z bunu zevk, keyf ve nete ile 
geyinebilmek i~in her balde hükumet konag1 kar,1smda 

fC Mehmed Zeki ve hiraderi Si.. 
--rerzihanesine ko~unuz. Size bu vüksek H 

sanat rnüessesesini tavsiye ettikin1iz ~ 
i~in bjze de te~ekkür edeceksiniz 

w~~~:'i~~~~~~:ac:~~:X:~~~~~~lC:~. .. '4 i :· 

Nihayet kurtuldum 

681 

G 
R 
• 1 

ba~ agnlanndan hayat1111 dain1i bir azap 
tan ibaretti. Fakat gripin beni bu 

1zt1raplardan kurta nh 

Hamak ustas1 geldi 
• „ •. >:a 

AMAA •r~aao ~ 

Y azm bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede hol}ca vak1t 
te~irmek i~n bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i§ini 
t6rür her boyda hamak, ~e§it av torbalan, pazar fileleri, 
~J>or filelerini Yol bcdestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret
"lnesinde bulabilirsiniz. 

~ YAtNtl ~e~ru . 

DOUf D PLAY 
TRA$ Bi(ANLAIH 

BÖCEKLERi ÖLDÜRÜR 

BLACKFLAG 
les mouche~, mcust!qu••• cafarde, fourmi•, punals•s, p·~c•s ~Sffi 
fit touft autFu inuctoa p•rAlcleux ~tanim ~! Son •rn· 
r;ioi ai ~•n-; <lan:;e:.„H ne bcho p~_. „nc Eci!:11c c:.icu:-c;: c r'cur. 

2 inci kordon No. 88 Telefon 
-j';, ~ 

3306 

Ucuzluk Sergisinin. ~.;1~.; (****ö*~*:li:* 

Büyük T~:ziliti ti 1 ve Qevres 
Tuhafiyeye ait biitün ihtiya~larmlZI, hediyeliklerinizi ·~i ~ Otobüs, Kamyon ve 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde ~.-._ 

Sein~i Hakikat ~ Tenezzüh Sahiplerine 
U 1 k S • • nden i< b k l b'I 

1erin her türlü tamir i~lerindeki bilgi ve emegime kar§l 
S:iyg1deger müiterilerimizdea göfdügümüz büyiik ragbet 

cuz u erg1s1 ahnt?; B Uzun y1llardanberi ütün mar a ar1 ta~1yan otomo l -

bir ~oganuzdan gördügüm yüksek güven bana ba1h 
ten ald1g1m1z ceraretle U~uzluk Sergimi1c yeniden pek ~ok d d kl 

ba~1ma bir garaj a~mak istegini ver iginden sev i e-
're~itler getirdik. Fiatlanmiz ~ok ucuz olmakla beraber pa- ..,.)( rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve ~abuk i~ yapmak 
zarhkhk yorulmadan tuhafiyey~ ait bütün iht ya~lanmzl ve ..)( 
bediyeliklerinizi alabilirsiniz. « i~in GAZI BULVARINDA Ziraat Bankas1 s1rasmda 

» 8 Numarah GARAJI a~bgv im1 sayg1larnnla bildiririm. Alacagm17. m!tl her hangi bir beple i~inize yaram1yncak ~" 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz .C 

~eri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz <t( Sab1k ~avro~e Garaj1 Makinisti 

Sat1~lann11z her vakrt n111havverdir ~ ATA SINMAZ 
~,„, l!';.l'@P''"q1w•1r.111n1111 r•"'i1P" UP1"1tfl'!::'llll1 "Q l '"~lll'"'Ql''"'llJl''"ll l'"~I" •i; l•'"'llll " 1111110111=-.~ t1yyyy.,,.,,Y'V"'V"V'~'V'"Y'V''V""l+-+--..+.-....+---+..---+--iy,,..~ 
b~.~~ 1~a!ll~~ll~lll~lllll'!illh~lllt'!i h~lll h~lih'4j1111~111b!.11i:.-11~11!d 11~111:!.1~ :ä „ ..................... ,.. ......................................................... ""l ........ ... 

~!1 EMLÄK VE E YT AM r!l 
~ B ANKASI ~!~ 
=·: ~~ 

YÜKSEL RAKISI 
;_ J i;.+A 

~!~ Mütekaidin maa§lar1n1 t!1 Az 
~ iskonto eder f!~ 

zaman zarf1nda Kabadayi 
rak1s1 kadar yükselm~r e~ -e 

r.,~Qll_;lfl•;,1lfl;'l~q11~qp.,:;~1.;1~1;1w;qv;iro 1;~1~11';!111;~1•;:i1~1~q c li;!I ._ l:!;Q~!;lll"_;q;:tJ 
c. ~ ~„ · fli:dlll1mll b1u~lhh11dlr1>uUh1u11U111111ill1111ll t.-..i:h1u1llhkolif0il1111I. h1101ilh1u1!l 1t„llh1n1r.l11„11rh1u1ll lllo•ll h1u1rlh11111llhu1ll::. = 

Yaz1n s1cagindan korkmay1n1z !rv.~~~~~~~nrer~·~~-
K·~m 1smmak. i~in belki k~mür z~~met.~ni .~ekt~n~z, fakat ~ TA YY ARE SiNEMASJ T3~~in 

y~z.m, s1cakt~n 1~ken~: ~~km1yeceksm1z ~u~ku, ehmzde, ce- ~ B U G Ü N 
bm1zde gezd1reb1l~cegm1z, masamzm, yatag1mzm kenarma ~ 1' b ld b b" "k Vb t •• k b V 
')' · b'l v • • • • • • 'f b. l t•I" t•• .. h ~ stan u a u sene uyu rag e goren ve \O egc-1 1~hre 1 ecegm1z mim mim ve zan 1r e van 1 a oru er ~ nilen iki büyük filim 
saat i~in imdadmaza yeti~ebilecektir. ~ 

Sat1s veri : izmirde Suluhan ~ 
~ ( Almanca sözlü ) 

civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] ~ Altm scsli tenör, Tino Patticra vc büyük primadonna 
~ Tima Eilersin ~ark1h !Jaheser komedileri 

. ticaretanesidir ~ Bir günlük kibar kad1n 
~l:t~l'~·ri16~ ii'llri1~~~~ !itlit~~~~ !'irJIDi; ~ri1tlmMi~i'1 ~ (Frans1zca sözlü) 

VENEDiKTE GECE 

: Elektrikli tran1vay deposu kar~1s1nda ~ ~ On sinema y1ld1zmm bir arada ~evirdikleri mevsimin en 

... ~ " G u·· z E L y A L I ~ ~ _ büyük filimlerinden biri 
~ ~ ~ A Y R ... I CA: . .. . . 

llULLANINIZ 
~ D • ß J A ld ~ ~ F 0 K S . unya havad1slen 
~ eDIZ 8DYO art ~l l ~ ~ DIKKAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar-

~ izn1ir Belediyesinin her türhi s1hhi ye ~ .~ tesi ve Paz~~ günleri müstesna 
~ t} ~ hergun saat 16 da ba,lar 

<: ~ fe i1i ~artlan haiz Ye 124 oday1 havi, kadtn ~ ~ s E A N S L A R 
~ ve erkck banvolan hu n1evsin1 ic;in nc;1I- ~ ~ Hergün: 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 

0 ~ ~ ~ ~ Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe seana1elir. 
o o 4 m1~tir. ~ ... ~ Pazar günü: 14 de iläve seans1. 

0 ~ Halka~mar D Tesisall VARDIR ~ ~~ (<;ar~amb, Per~embe, Cuma günleri son 21,15 seans1nda 
~ ~ suyu _1le „ ~~ . . . • . ; i "Bir z,iin.lük ~~bar ka.dm„ . diger günler "Vcn~diktc bir l 4 Elektrik, her turlu 1stlrahat esbab1 temm ed1lm1~hr ~ 1 ~ gece„ goster1hr. Senn bu salon - Ucuz f1yatlar ·-

• • F. tl U d ~ ~ tki büyük filim I • 1a ar cuz ur iW s FIATLAR : 25 - 35 - 50 kurlqtur. Wl•qp•••••I ••'l'Qf'I•••••••••• ••llfli E • • • • • • • "'* • • • • • • 

„ 

Qer yerde sa tihr. Ailarka ya dikkat 
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Ekmek 
mes'elesi 
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1 
r· w·1 J ~-......,._ ... „ __ • --t --ik Albnordu - k. s. k. ma~1 tekr 
~ID1l er aponyan1n IS e 1 - • ·1· ·1 F a dan 

-Ba1tarah birincide

cllar e1karmamak, halk1 ek
meksiz b1rakmak tehdidini 
kullanmakta hi~ bir gü~lük 
~ekmiyorlar, liu harekette de 
kanuni bir mahzur görüyor
lar! 

Ekmek fiatlerinin böyle 
dört nalla yükselmesini icab 
ettiren acaba hakiki bir se
beb var m1d1r? 

General 
Seyfi •• 

Istanbul - Gümrükler mu
hafaza te§kiläh komotam 
General Seyfi lzmire hareket 
etmi§tir. 

'Ierini oldugu gibi kabul ettiler eddeb1 1r mi e erasyon 
Knvantug (A.A) 18 - Sangsun ordusu birka~ saat sü- ge)eß Cevab 

ren bir konferastan sonra Kolgandaki Japon subaymm ko§ Lik ma~larimn birinci dev· tur ki, o da icra edilmittir. 
tugu ~artlar1 kabul etmi§tir. Bu §artlar olduk~a sinemlidir. resinde dört kulübün likler- Mmtakada olan karar ise 

(mutedildir) Jer ~ekildigi 11 inci haftada Altmordunun yapbg. bir ay 

Biz, bugünkü vaziyete göre, 
böyle bir sebebin henüz ta
bakkuk etmedigi ve tüccar1· 
nm Umumi ticaret usulü ile 
hareket ederek suyu görme
den pa~alan s1vad1klar1 ve 
bu yoldan k1sa bir hareketie 
büyük bir voli vurdugu ka
naabnday1z. 

italya ~ok fe
na vaziyette 

I• •1• AJ d • •• •• nyanmJ§ olan K. S. K. ma- sonraki nizams1z itiraz1n tet ng1 IZ - man en1z gorU§ ~IDID tekrar1 Altunoreu tara- kiki ve reddinden batk• 

1 • b • tt • fmdan istenmi§ti. Bu mese· degildir. me erl 1 l le etrafmda dönen bir~ok f1- F ederasyona verilen ceva· 
Londra, 18 (A.A) - 01§ Deniz Bakanlarmm da hazir r1ldaklardan sonra Federas- bm tevili olmasmdand1r ki 

l§te Tar1m (ziraat) Müste-
1ar1 Bay Atif1n beyanab: 

-Battaraf1 birincide

penceresinden denizde bü
yüklükleri 20 bin ile 5 bin 
ton arasmda degi~en 40 ka
dar ltalyan gemisi görüyo
rum. Bunlar asker ve harp 
levaz1m1 doludur. 

bulundugu bugünkü konferansta Almanya i~in lngiliz filosu- yonun sorgusuna futbol he- federasyonda bu iki tarafh 
nunun gerek Tuna gerek say1s1 bak1mmda yüzde 35 nispeti yetinin verdigi ifadeye göre cevab1 göndermi§tir. 

kabul edilmi§tir. F ederasyon bu meselenin Gelen cevabdan anla§ila-

Sovyet kadin tayyarecileri hallini §Öyle karar vermi~tir. cagma göre de netibe mtn-
Federasyondan mmtaka takasmm tatbikinden b~ka 

bir rekor k1rd1lar futbol heyetine ge!en mek- degildir. ~u vaziyete göre 
° K1thk olacaiJ baberleri 

bir senedir; yagmur yagmasa 
bile mabsul vaziyeti normal
dir ve Adana, Trakyada hol 
luk vard1r. „ 

f §te yagmurlarm ba§lad1g1 
haberleri: Trabzona hol yag 
murlar yagmi§br. Ve i§te 
sukut ba!ilang1c1 telgrafi: 

Istanbul - bugday fiatlari 
tereffüü durdu, bugün (dün) 
fiatlerde be_, para dü§üklük 
varl„ 
~u halde.. lzmire dün ak

falli fmnlara un vermeyer, 
veya f1rmlarmda ekmek ~1-
karm1yanlar, ~arbaylik Yö
netim kurulunu acele olarak 
toplamaga mecbur edenler 
halkm en ba,h g1dasile, ha
yatile oynamak i~in hangi 
hal<ka, hangi sebebe daya
n1yorlar, bildirirler mi aceba?. 

Bu §ehirde izdiham pek 
müthi§tir. Vaziyet göstcriyor 
ki bu askerler italyada alelä
cele siläh altma almm1ilar 
ve gemilere doldurularak bu 
kü~ücük Jimandan sahile ~1-
kar1lmalar1 gü~lügü ile iskän 
mü§kiläb gözetilmeden bura
ya sevkolunmu§lard1r. izdi
ham yüzünden cenubi Afri
kaya giden bir yolcu vapuru 
buradan ge~erken b1rakmak 
me~buriyetinde bulundugu 
e§yay1 sahile ~1karabilmek 
i~in kizgm güne§ altmda ü~ 
hafta gibi uzun bir zaman 
beklemi§, gü~hal ile sahile 
~ kard1g1 C§yay1 koyecak yer 
bulamam1§br. Gelen vapurla
rm adedi güD ge~tik~e arta
yor. 

~arbayl1k biraz da bu nak· 
ta üzerinde yörümeli ve hal- • 
Ion inrk paras1nm fuzuli ola
rak hususi keselerde toplan
masma mani olmah ve ek
mek fiatlar1 hathlayikine en
dirilmelidir. 

Birdenbire tasavvur edile
miyecek kadar kalabahktan 
Eritre sususluk i~inde k1v
ranmaktadir. 

Bu pek mühim mesele 
italyan kumandanlar1m derin 
derin dü§ündürmektedir. Bu 
raya Adenden pek büyük 
fenakärhklar ve gü~lüklerle 
su getirilmektedir. Askerler 
arasmda dizanteri, malefya * • • 

Borsaya arzedilen on ve 
bugday m1ktar1 nazan dik
kati celbedecek derecede 
azd1r. 

--~··-· .... --
Türk ink1lab1 

- Ba~taraf1 1 incide -
Ve ~u tabii meslek te talim 
meslegi idi. Unutmamal1d1r ki 
üniversiteye ilk kabul edilen 
kadmlara herkes eksantirk 
nazarile bak1l'l11~ti. Kadmla
rm tahlili yüksek tabakalar 
i~in lüzumsuz bir Iüks adde
diliyordu. 

Erkeklerin tasvip etmeme
leri, istihza etmeleri ilim i~in 
susam1~ olan Türk kad1nla
rm1n cesaretini kirmad1. Ted 
ricen, muktedir, azimkär, ve 
yüksek mevkilere ge~mek 
istiyen kadmlar Üniversiteyi 
ikmal ederek yeni Türkiye
nir. umumi hayabnda mev
kileri istediler. Kadm dok„ 
torlar"' avukatlar, Muallirnler, 
Muharrirler, siyasiler bira
derlerine ve zevclerine mü
savi olduklarm1 isbat ettiler. 

Kad1nJar ve hükt1n1et 
Kadinlar i~in umumi ha

yatta, s1hhata umumiye, ~o
cuk korumasu umuru hayri
yeden daha musaid bir saha 
tasavvur edilen bütün saha
larda Türk kad1m iktidar1m 
göstermi~tir. Son aylar zar
finda kadmlara rey vererek 
aaylav se~mek hakk1da ve-

ve güne§ ~arpmas1 gibi has
tahklar hüyük zayiat verdir
mektedir. 

M1s1r ve Felemenk hükii
metleri Italyanm Habe§istan
da yol yaphrmak i~in M1S1r 
ve Batavyadan amelc topla-
masma mani olmu~lar ve 
resmen müsaade etmiyecek
lerini bildirmi§lerdir. 

italya bu vaziyet kar§1sm
da her halde telä~a dü,mü§ 
olacak olak ki lngilterr den 
7 bin tonluk ve 20 senelik 
köhne gemileri otuz bin ln
giliz lirasma almak mecbu
i·iyetini hissetmi§tir. Bunlar
la lngiltere Süvey§ kanahm 
kapatt1gi takdirde cenubi 
Afrikadan erzak ta~1thra-
cakhr. „ 

Istanbul 19 ( Özel) - En 
~on haberlerc göre Habe§is
tamn ~ok mühim bir süel 
k1ymeti haiz Gilbona mev
kiini i~gal etmesi, ltalyamn 
oltimatom vermcsini mucib 
olmu§tur. 

- ....._,., ... _....... ... ... 1 

rilmi§ ve Türkiye tarihinde 
ilk defa oJarak Ankarada 
kadm saylavlar erkeklerle 
yan yana oturarak Türkiye
nin kurtaricis1 kahraman Rei
si Cümhur Atatürkü dördün
cu defa olarak Reisi Cüm
hurluga intihab etmi,Ierdir. 
Bu suretle kadm milli me
selelerde i~tirak ederek tet
rici olmaktan ziyade ani bir 
seläbiyet husule gelmi§tir. 

(Sonu yarm) 

Moskova 18 (A.A) - Alb kadm para~üt~u oksijen ta
k1mlar1 almaks1zm hep bir arada 7035 metreden atlam1~lar 
ve böylnce yeni bir dünya kadm relcorunu k1rm1~lard1r. 

Cum r a§kan1 1z1lay 
Merkezini ziyare.t etti 

tubun hüläs1„ de mmtaka karar1n1 meyda-
Albnordunun itiraf1 tetkik na ~1karmak ve neticeyi 

edildi. Seremoninin ba~lad1g1 halletmek icab etmektedir. 
11 birir.ci haftadan itibaren Ögrendigimize göre gerek 
bütün ma~larm tekrar edil- mmtaka kararmm ve gerek 
mesine karar verilmif olma- futbol heyeti kararmm haki-

Ankara ( .A ) - Cumur Ba§kam A latürk bug ün 
18 de K1z1lay genel merkezini ziyaret etmti~tir. 

sma göre Altmordu - k.s.k. ki §erlini tevil edildigini ileri 
saat ma~mmda keeUemyekiin ad- sürerek bugün Altayhlar ge-

dedilmesi kediliginden mey- neral Kä.zim Dirike giderek 

1 

Ataförk merkezde Kurum Ba§kam Doktor Refik Saydan 
tarafmdan kar~1lanarak merkcz binasm1 gezmi~ ve bir saat
tan fazla kalarak Kurumun ~ah§mas1 ve diger i~lcri hak
kmda izahat alm1§lard1r. 

dana ~1kar. §ikäyette bulunmu~lardir. 
Mmtaka kararmm tatbiki. Mmtaka reisi vcrilen ka-
Bu mektubun esas1m kay- d 

rarlarin hiläfma hareket e i-dettikten sonra mmtakamn k 

Türk K §U Üyelerinin ~ali§ma 
lemiyeceginin kararlarm enbu husustaki karan nedir ? 

Mmtakanm bidayelte bu disine getirilmesini mmtaka 
meseleAe dair hi~bir karan katibine söylemi§tir. lar1 günden güne ilerleyor 

Ankara, 18 (A.A) - Türk Ku§U üyelerinin ~ah§malar1 
günden güne ilerlemektedir. Yanmda u~aklarla havaland1-
nlacak plänörler üzerinde u~mu~ bilgisinin arhr1lmas1 ders
lerine ba§lanacakbr. Derslerini eyi ba§aranlar i~in u~u!i ala • 
nmda bir kamp kurulacak ve sabahtan ak§ama kadar ara
s1z ~ah§ma imkäm haz1rlanmaktad1r. Gececek hafta i~inde 
para§utla atlama talimlerine ba§lanm1~ oJacakhr. Medelcilik 
dersleri üzerinde ugra§1lmaktad1r. 

'';:t 
llu~d 

• 1 •• 
Bir manavrac1 tren alt1nda 

kalarak par~aland1 
Dün sabah Devlet demir

yollarmm Hiläl köprüsü üze-

rinde manevra s1rasmda ~ok 
feci bir tren kazas1 olmu§ 
ve bir manevrac1 v?gonlan 

ayn·ken muvazcncsini kaybe· 
derek dü§mU§ ve vücudu 
tren altmda kalarak iki par 
~a olmu§tul'. 

Dün sabah makinist Bay 
Abidinin idare ettigi §imen
difer makinesi Ziraat ban-

kasma aid bugday vesair e§ya 
yüklü ondört vagonu Aydm 

Demiryolu Alsaucak istasyo
nuna götürüyordu. Vagonlar 
ba~ manevrac1 ba Mehme
din idaresinde idi. Berabe
rinde manevrac1 43 ya~la-

rmda Üsküplü Ali oglu Ah
met bulunmakta idi. Makine 
Hiläl köprüsüne vard1g1 s1-
rada manevrac1 Ahmed en 

arka vagonu diger vagon
lardan ayirmak üzere iki va 
gon arasmdaki tampoform 
üzerinde bulunuyordu. Bay 
Ahmet iki vagonu birbinden 
ayirmt§ ise de muvazenesini 
kaybederek dü~mü~ ve ü~ 
ve vagon bi~arenin üzeriu 
den ge~erek ba~ ile göyde 
sini birbirndcn ay1rm1,br. 

Ahmedin cesedi köprüden 
a§ag1 yuvarlanmi§br. Bu hali 
gören bir asker trenin ileri 
cihetinde bulunan ba§ ma-

navrac1 bay Mehmede du
rulmas1 i~in bag1rmt§hr. 

Tren durdugu zaman i§ 
i§ten gc~mi~ buhmuyordu. 
Bütün mcmurlar ve makinist 

hadisenin vukuhulduiu 
vagona lrn~mu§lard1. Burada 
bir facia ile kar~1la~m14 ce

sedin köprüclen a~ag1 dü~
dügü, ba~mm vücudundatt 

azri oldugu tecssüde görül
m Ü§tür. 

Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden bay Orhan 

el koymu~tur. Makinist Abi· 
din ile he§ manevrac1 bay 

Mehmed isticvak edilmi§-
lerdir. 

Mancvrac1 bny 
demi~tir ki: 

Mehmed 

- Biz mane\•ray1 i~in acele 
olmas1 hasebile Amerikan 
Amerikan uslü denilcn usul
de yap1yorduk. 

Halbuki tahkikata göre 
böyle bir§ey varit görülme
mektedir. 

Y edmci i~letme müfetti~ 
bay Yakub ta hädise mahal-

line giderek tahkikatla ayt1-
ca aläkar olmu§tur. 

Dört ~ocugu yetim kalan 
manavracf bay Ahmedin ce-
nazesi bugun kaldmlacakbr. 

Tahkikata devam edilmek I 
tedir. 

yoktur. Bu karar futbai hey Bay S. E:temisin dünkü 
etile mü§terek yap1lan top- nü3m1zdaki mektubuna Bay 
Jantinin neticesi olarak yal- lsmail Hakkmm verdigi ce-

' mz futbol hayetinde mevcut- vab yarmki nüsham1zdad1r. 

~~M~M~l?l S 

7,5 kuru§a 
Sat1lamaz 

Hükiimet görülen lüzum 
üzerine, esash inhisar vari
dridatmdan yüzde elli feda 
ederek tuzun kilosunu 3 ku
ru§a indirdi! 

Fakat pazarlarda, bakallar 
da kilosu 7,5 kuru~tan a~ag1 
tuz bulmak mümkün degill 

Vak1a, tuzun nmbardan 
almd1g1 fiat üzerine sablma
s101 istemek kimsenin hakk1 
degildir; fakat herhangi bir 
mah esas fiatmm yüzde tam 
yüzelli kärla satmaga da bu 
memlekette imkän olmama
hchr. 

ihtikärla, babahhkla, fuzuli 
kazanclarJa me§gul olanlar1n 
nazari dikktnu bu tuz i§ine 
celbederiz. 

j Kar1sm1 nabla 
varalad1 

Dün saat 19,30 da Karan· 
tinede M1s1rh caddesinde 
oturan amcle demir oglu 
Kenan ile kar1s1 Servet ara
smda kahve pi~irmek mcse
lesinden kavga ~1km1~hr. 

Biraz sonra ag1z kavgas1 
büyümü§ vc Kenan nalm ile 
kar1smm üzerine yürüyerek 
Servetin ba§mdan yaralami§
br. Kenan yakalanmt§br. 

Ceviz kütügü 
Ceviz aga~larmm mahv1n1 

mucib olacak blr ~ekilde ya
p1lmakta olan ceviz kütügü 
ibracatmm men'i hakkmdaki 
karamame mer'iyet mevkiine 
konmu§tur. 
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Hava t ehlikesi 
• Ba~taraf1 1 incide -
Felemenk tütün kumpan

yasmda ~ah1an dokuz yüz 
i'~i yudda,1m1z bir gün ku
rumumuzun namma ~ah,m1§· 
lar ve gündelirlerini kämilen 
kurumumuza b1rakmak sure
tile havalar1m1zm savgas1 yo
lunda üzerlerine dü~en ödevi 
yapm1§lard1r. 

lzmirin temiz yürekli ~o
cuklanmn hava tehlikesini 
bilen üyelige yaz1lmalan de
vam etmektedir. 

Denize 
girerken 

Dün saat 20 de Bayraklt
da Menemen caddesinde o
turan Bodrumlu Mehmed og 
lu Hüseyin, denize girerken 
ayag1 kayarak ta1lar üzerine 
dü~mü~ ve muhtelif yerlerin 
den yaralanm1§tlr. 

Tahvil 
lzmir birinci s101f orman 

mühindislerinden lhsan Kup 
inebolu orman mühendisli
gine tayin edilmi1tir. 

istanbul 
ilbay1 
Istanbul - Esnaf bankas1 

suiistimali dolayisile Istanbul 
1lbay1 Bay Muhiddin Devlet 
§Urasmda mubakeme edile
cektir. 
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