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Buğday fiatı düştü, düşüyor 
--~~~~~~~~-oo 

Fakat ekmek narkı bir türlü indirilmedi, 
ı Bay Edenin Bir Diyevi GeneralKondi

lise suikast mı? 
indirilmiyor, indirilenıiyor ! ! 
~-----------0000--~~~~~-

İsta n buJ gazeteleri haf talardan beri bıknıak, 
İtalya Savaşa Müracaat Etmeden Habeş 

Çalısacak Mı ? ••• 
Ati na gazeteleri f ev

ka]ade nüshalar çıkardı 
usanmak bilmeyen bir çalışma, günden güne 
artan bir ilgi ile bu buğday ve ekınek işleri ile 
uğraşıyorlar elde ettikled bitinı (netice) şudur: 

İşini Halletmeğe 
Londra 10 (A.A) Bay 

,,Buğdav fiatı düşüyor, 
ekmek narkı indirilmiyor!'' 

Eden Avam Kamarasında Li
beral saylavlardan bay Man

ı derin, İtalyan-Habeş anlaş
mazlığı hakkındaki bir sua
line cevap vererek demiş-

DojTlısu fstanbul gazete- soru soran olabilir: 
cilerinin birçok vakittenberi "Bir İzmir gazetesi neden 
hiç durmadan, dinlenmeden İstanbul ekmek narkı ile bu 
bu ekmek, on ve buğday 
meselelerini dillerine dolaya
rak kalemlerinden uzuklaş
brmamalan sevinçle, teşek
ldlrle kaydedilieek hadiseler
den, kıvançla lanılacak abl
kanlıldardandır. 

B gazetelerde ekmek nar
kının indlrileceji hayal ve 
amidini veren l1u haberleri 
r6rtlyorm: 

.. Son zamanlarda ekmeğe 
çok miktarda kanşbrılan sert 
hujday fiatlarının düşmesi 

deY8' eclİ)'lll" •• 
• lleninİD yeni Grlba sert 

mallan 3 kuruş 32 paradan 
muamele görmüştür. ,, 

" Pisaya gelen mal ihtiya
cmdan fazladır. " 

Büttln bu güzel ve sevin-
dirici haberlerden sonra göz
ler ekmek narkının indiği, 
iDclirildiği, indirileceii müj
desini anyor. Fakat ne ya
zık ki b6yle bir müjde yeri
ne ıa aabrlarla karplaşıyor: 

" Ekmek narkı gene indi
rilmedi! ,, 

.. Toplanan komisyon fiat
atlan olduğu gibi bırakb ! " 

" Ekmek f iatlarının ne 
zaman değişeceği henüz belli 
değildir!" 

Şimdi biz soruyoruz: 
Acaba memleketimiz bir 

buğday diyarı olmasaydı, 
acaba dıt illerden bir çok 
Zorluklarla buğday getirt
mep mecbur bulunsaydık, 
acaba buğday fiab böyle dü
ıecejine çıkmakta devam 
ebeydi. 

Halkımız için bayati bir 
mesele olan ekmek fiab, ek 
mek narkı ne olacakb? 

Acaba bu ekmek meselesi 
h•lledllmeden lıtanbul Şar
baylıjının, lstanbulu süsle
mek, lstanbulu gllzelleştir
mek için yeni yeni projeler
den bahsetmesi kulaklara so
pk geldn bir ezgi olmıyor
mu? 

Belki bize de '6yle bir 

Telefon 

No. 

kadar uğraşmıya lüzum gö
riiyor?" 

Cevabına: 

1 - Ekmek narkı bir ls
tanbul-İzmir meselesi değil 
bir yurd meselesidir. 

2 - Bu yazıyı yazarken 
atalarımızı: 

Ankara 10 (A.A) - Dün il şivleri ıslatmştır. 
aktamdanberi Ankaraya fa- Sular Y enişehrin büyük 
şılalarla düşmekte olan yağ- caddesini~e kapattıktan son-
mur, öğleyin Çankaya ve ra Kızılayın bahçesiae hü-
Dikmen tepelerine yanm sa- cum etmiş, çiçekleri çokça 
at kadar bora halinde ve zedelemiş ve mahzeninde de 
sağnakh olarak inmiş ve bu- biraz zarar yapmıştır. Bazı 

1 d d"kül d·•küJ hususi evlerin malızenlerine-ra ar an o en o en su d 1 • · · k . Ek . b k 1 k e su ar gırmıştır. uere en 
lar ıç ve onomı a an 1 - tetbirler alınmış, itfaiye su-
larının avlularını doldurduk- Jarı boşaltmıştır. 
tan sonra kısmen mahzenle- Dikmen deresinin mecra-
re de sızarak bazı eski ar- sının değiştirilerek Yenişehri 

- ıuw bu gibi su hücumlarından 

Bay Titülesko 
Londraya ne için 

gitti? 

BAY TITULESKO 
Londra, [Radyo) - Siya

sal mahafilde Romanya Dış 
Bakanı Bay Titillekonun 
Streza cephesinin yarılması 
tızerine lngilterenin takib 
edeceği hatb hareketi 6ğ
rermek için Londraya gel-

kurtarmak için esasen hazır
lanmış bulunan projenin he
men tatbiki için Bayındırlık 
Bakanlığınca emir verilmiştir. 

00 

Ucuz halk 
Biletleri 
İstanbul (Özel) - Deniz 

yolları ve vapurculuk şirkiti 
vapurlarında iki aydenberi 
ucuz halk biletleri tatbik 
edilmektedir. Bu biletlerden 
alan yolcular gittikleri iske-
lelerden bir veya iki ay son
ra dönebilmektedirler. Fakat 
şimdiye kadar yapılan dene-
meler, bu biletlerin fazla 
rağbet görmediğini, ucuz ta
rife ile verilen gidiı, geliş 
biletlerinin daha çok satıldı
ğını göstermiştir, Alakadar-
lar bu neticeyi Ekonomi ba
kanlığına bildireceklerdir. 
Halk biletleri usulünün kal
dınlması ve yahut daha isti-
fadeli bir şekile konulması 

dir ki: 
f tal yanın savaşa başvurmı

yacağını kuvvetle ümid edi-

yorum. Hükümetimiz diğer 

bükfımetlerle birlikte anlaş
mazhğmı çaresini araçlarla 
kortarılmasını sağlamak için 
uğraşılarına devam etmek 
dölenindedir. 

~••+ 

"Yunanistanın 
Deniz kuvvetleri 

a rtırılıJor 

Elen Sü Bakanı 
GENERAL KONDILls 

Atina ( Özel ) - Yuna
nistanın deniz kuvvetleri için 
bir proğram hazırlamış olan 
komisyonun kararını hüku
met kabul etmiştir. Bu proğ-
rama göre 1942 ye kadar Atina (Özel) - ltalyaya 
yedi sene içinde donanmaya giden general Kondilise sai· 
yeni sistem 16 açık deniz kasd yapıldığı şayialan çık· 
muhribi ile bir zırhlı kruva- mış, hatta muhalif gazeteler 
zör ilave edilecektir. Ayrıca fevkalade nüshalar çıkarmıı· 
Ayrıca da denizalh gemileri lardır. Salihiyattar mabafil 
ısmarlanacaktır. bu şayialan tekzip ediyorlar. 

:: ~ m m m m 
.HA YVANIJARA BENZEYEN iNSANLAR 
l VE 

BAY HITLER 
Berlin (Özel) - Bir müd

det için memleketine gitmek
te olan Japon elçisi Bay Hit
Jer tarafından Japon impa
ratoruna gönderilmete olan 
gayet kıymetli bir tabloyu 
beraberinde kötürmetedir. 

Bu tablo imparatorun altı 
yüz sene evvelki ceddine 
aittir. Kioloda bir mabedde 
bulunan tablo her nasılsa 
Berlin müzesine satılmıştı. 

00 

Dr. Cemil Şerif 
Çok değerli doktor ve 

operatörümüz Bay Cemil 
Şerifin İzmire döndüğünü ve 
hususi kliniğinde hastalarını 
kabul ve tedaviye başladı
ğını büyük bir sevinç ile 
haber aldık. 

Kıymetli doktorumuza son-

Yarım adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 
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Canbazhane şirketi son 
günlerde de yeniden bıyıklı 
ve sakallı bir kadm olarak 
madam Gareni, çok şayan 
dikkat Amerikalı çüce olan 
Baron Pauçiyi de hey' etine 
katmışh. Fakat bunlar (uzun 
bir müddet bir birlerile bi
rer kelime bile söylemediler; 
bir haftadanberi de ancak 
birkaç kelime konuşmuş idi-

ARASIRA 

ler. 
Son akşam dev kadıa 

Paus, Baron Pauçi ve Ma· 
dam Garen aynlmak mec· 
buritini hissetmişler ve kil· 
çük Marya Kovaeside bera· 
ber almışlardı. 

Fakat henüz ayrılırken Mis 
Mod Paus, barakanın İçİD• 

den bir silah sesi duvmaı 
- Sonu 2 incide -

DOKTORLUK İLERLiYOR 
Gazeteler yazıyor: 
Bilmem hangi profesör ö

lüme çare bulmuş. Sun'i kalb 
yaparak insanların ömrünü 
uzatacakmış. Demek ki dok
torluk ilerliyor!... 

Gazeteler yazıyor: 
Bilmem hagi bilgin, ölüle

rin kanından istifade ederek 
yan ölülere hayat veriyormuş. 
Demek ki doktorluk ilerliyor!. 

Gine gazeteler yazıyor: 
Bilmem hagi doktor bir 

ameliyat yaparak birisinin 
yan beynini çıkarmak sure
tile hayatını kurtarmış. De
mek ki doktorluk ilerliyor! ... 

* • • 
Gazeteler yazdı: 
Biriki gün evvel tedavi 

edimek üzere Istanbul iden 

bir hasta tedavi olmağa va• 
kıt bulmadan sokak ortum· 
da yere düşerek aımı, ... 

Dünkü gazeteler yazdılar: 
Karşıyaka Kızılay diapu• 

serine muayene olmak tlzere 
gelen genç bir kadın, apan
disit çürümesinden apanaız 
yere düşerek öldü. 

Gine her gün duyuyoruz, 
okuyoruz; Çinde Hindiıtanda 
ve acunun daha bimem haa· 
gi yerlerinde her giln yiizler• 
ce insan hastalıktan, bakım• 
sızlıktan sokak ortalannda 
ölüyorlar ... 

Evet doktorluk ilerliyor! 
fakat asıl büyllk kitleleri 
gemiren ictimai çıbnnı, ya
rayı tedavı edecek doktor 
yok, ilaç yok, vasıta yokl ••• 

RE AT SANLI 



( Hallan Sem ) 
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1 Türklerle ar r ya 1
1 

Hayvanlara 
m IJ Yazan: Türkçeye Çeviren: ~ 
~ ANRI FÖY REŞAT SANLI ~ 

Benziven insanlar ve yarım 
adamlar nasıl yaş rlar 

0~~~:~: -101- ı~~l~t2 
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Bir T ürk kurşunu nıantar nıüstenıleke 
şapkamın tepesindeki havahğ1 alıp giti,. 

l3aştaraf ı l incide -
ve geri dününce cüce Frankı - mesele anlaşıldı! dedi. 
yerlerde ve kan içinde gör- - Hangi mesele? . Dedim 

İlk gün karaya çıkan ef- 1 l"ürk siperlerine köşe gibi müştü. Kendisini vuran silah - Canım bizim .şu cüce, 

rad, küçük zabitler ve zabit- girmiş olduğu için önden ve henüz elinde idi ! Frank Belanın intihar rr.ase-

ler arasında şimdi taburda iki yankan üstümüze kurşun Yarası başında idi. lesi ... Mesele çok sarih, gün 

kalan t ek adam, heman he- yağıyordu. Etrafı görmek Zavallı cüce bir kelime gibi aşikar: Malum ya cüce 

man yalnız benim. On beş için iki buçuk metro yüksek- bile söylemeden hayata gö· Frank 75 santimetre boyu 

gün dizanteriden anam ağla- liğindeki siperin şivine tır- üzü yummuştu. ile altı ay canbazhanenin tek 

dı. B" on beş gün içinde j mandım. Hadiseye hemen zabıta cücesi idi. hiç bir rakibi 

ağzıma birşey koymadım de· Bir Türk kurşunu !mantar vaziyet etmiş, üzeri aranmiş, yoktu. 

sem aciz ... Yemek saatı ge- müstemleke şapkamın tepe- tahkikat yapılmış fakat inti- Fakat Amerikadan Baron 

lince midem bulanıyo, yemek- sindeki havalığı alıp gitti. hara sebeb olacak hiç bir Pauçiyi getirince, cücemiz 

ten iğreniyorum. Yemeklerin Tak! 
manzarası bende hiç bir iş- İkinci biar kurşun daha ... 
tiha uyandırmıyor. Arkadaş- Bu seferki sağdan gelerek 
Jarımdan Roberle beraber önümdeki duvara saplandi 
bulunmak adeta beni mes'ud Az kalsın şakağıma yapışı-
ediyor. Onun eskiden fena yordu. 
halde rahatsız olduğum ge- - Vay canına, Türkler 
yezelialeal, şimdi hoşuma her taraftan bizi gördüler. 
gidiyor. D ünya yüzünde, hep Tornistan! 
beraberce ıstırab çekmek, Geri geri yürüyerek biraz 
beraberce bütün dostlarını çekildik. Birnaç dakika bek-
kaybetmek mümkün olsaydı, ledik. Kumanda yerinden 
birbirini çekemiyen ve birbi- çıkan bir İngiliz zabiti: 
rinden hoşlanmayan ne kadar _ Biraz sebredin çocuklar 
ins n dost olurlardı. dedi. 

HÜCUMDA ASKERLERE Biraz sonra bir başçavuş 
ETER VERİYORLARMIŞ bizi uzun bir hendeg götür-

Bugün tabyada oturken dü. Kendimize bir sığnak 
kendimde büyük bir yorgun- yapmak için kazma kürek 
luk duydum. Gölğelik bir yer verdi. 
nrıyan bir zubaf neferi yanı-
ma geldi. Uğradıkları büyük 
ı:ayıattan, hücumlar esnasın· 
da kendilerine eter verildi
ğinden bahsetti. Her asker
den dinlenen şikayetlerde 
bulundu. 

Bu sırada, diğer İngiliz 
kıt' alarmdaki t ercüman arka
daşlarından biri geldi. Her
kesin sarıhktan mustarip ol
duğunu ve Mundros hasta
nelerine gönderildiklerini söy 
ledi, sonra, bana dikkatlı 
bakarak : 

( Arkası var ) -·-E on 
ögeleri 

Ankara, [Özel] Ekono-
mi Bakanlığınca Türki enin, 
on ekonomik mıntakaya ay
rılması kararlaştırılmıştır. Ti
ret odaları, idarece müsta
kil olmakla beraber, ekonom
sal bakımdan bu mıntaka

larla merkeze bailanacaktır. 

şey bulunamamıştı. 
Viyana zabitası, intihara 

başka bir sebeb bulamayınca: 
Aşk yüzüden intihar 

etmiştir. Kararile zavallı cü
cenin dosyası ortadan kaldı
rılmıştı. 

Hakikat! Bu cüce halinden 
memnun görünüyordu; aç 
kalmıyacak kadar bir kazan
cı vardı, belki de ölünceye 
kadar bu kazanci bulacaktı. 

Zavallı cüce canbazane 
mensuplarından aceba ken
disi gibi bir cüce kızı mı, 
yoksa... Dev kadını veya 
sakallı kadını mı seviyordu? .. 

Bilmiyorum, fakat zabıta
verdiği karar üzerine, bu 
canbazane ve adamlarını ta
nıyanlar mahiyeti de cücenin 
intiharını aşka hamlettiler! 

-11 -
İşin içyüzü ! 

Malum ya.. dünya nan
kördür; ölen, öldürülen 
kendini öldüren ne kadar 
sevilmiş olsa yine unutulur. 
Zavallı cücünin intiharından 
on beş gün sonra, yolda ma
hut canbazhanenin müdürüne 
rasgeldim; ben hiç bir mu- . 
kaddemeye lüzum görmeden 
bana: 

- Sen de sarılığa tutul
muşsun galiba, dedi. Gözle
rinin akı sapsarı, benzin de 

a ı l nılan daire ve 

sararmış. 

Fransız kolord.usunda sarı
lığa biz uğurlu hastalık di
yorduk. Kim bu hastalığa tu 
tul ursa, 

- Mübarek hastalık safa 
ıeldint diye sevinirdik. Çün
kü, sarılık insanı çok zayıf 
düşrmekle beraber, cebhe
den geriye gönderilmeyi icab 
ettiren ve kısa bir zamanda 
geçen bir hastalıktı. 

Yeni memur edildiğimiz 
C mevkiine vermek için, Sa
ros körfezi istikametinde bir 
dereden geçmek lazımdı.Bu 
rada ince bir s u, hatları ke· 
siyordu. Dereden dimdik yük 
solen bir yamacda kalmış okn 
Fransız siperlerinin Tüaklere 
bakan tarafına toprak davarlar 

yapılmış , kum torbaları dizilmiş 

ve Üzerlerine çelik kalkanlar 
konulmuştu . Tehlikeli, yani 
Türklerin ateşine açık olan 
noktayı koşarak geçiyoruz. 
Derenin dibinde sular akı· 
yor ve yassı taşların üstünde 
yosuıılar yeşeriyor. Koşarken 

kunduralarımız suların içinde 
şakırtılar çıkarıyor. 

m m adları 
rf Lirk dili tetkik cen1iyetince kabul edilenlerin 

bir Jistesini yazıyoruz 
- ...... __....__ .. --

(Dünkü Sayıdan Devanı) 
Müdür Direktör 
Vilayet İl 
Vali İlbay 
Kaza İlçe . 
Kaymakam(Kaza kaymakamı) İlçeb y ( Ilcebay ) 
Nah ye Kamun 
Nahiye müdürü Kamunbay 
Belediye Uray 
Belediye reisi Şarbar 
Belediye riyaseti Şarbaylık 
Belediye meclisi Şar kurulu 
Şehir Şehir 
Kasaba Kent 
İdare 
Emniyeti umumiye 
Heyeti um iye 
Kalerd mahsus 
Levazım 

Evrak 
Muhasebe 
Muhasebeci 
Neşriat 

Daire müdürü 
Şube müdürü 
Mümeyiz 
Memur 
Katib 
Muayin 

Şönetim, Yönekte 
Kamuk Gıiven 
Gen kurul 
Özel büro 
Gereç 
Arşiv 

Şayış 

Sayışman 

Yayım 
Çevirgen direktörü 
Bölüm direktörü 
Kalem başı 
İşyar 
Sekreter, Betimen 
Yar 
Yarbaşkan 

Yar direktörü 

İKi TÜRK KURŞUNU 
Esrarengiz bir şekilde bir

birine karışmış olan siper
lerden geçtikten sonra, bir 
kumanda yeri civarındaki 
tek a;aca vardık. Burası, 

Reis muavini 
Müdür muvini 
Müddei 
Müddiumumi 

Sav aman 
Genel savaman 

kendisinden dört santimetre 
dahacüce olan Baronu kıs

kanmış! Gazetelerin kendi
unutarak Barondan bahset
melerine tahammül edeme
miş ve... Nihayet int ihar et
miş!. Azizim mesele ancak 
bundan ibaretir! 

Canbanzane müdürüne bel
ki hiçbir kimse hak verme
miştir. Fakat ben ... Uzun za
mandanberi bunları tetkik 
ettiğim için hak vermekte 
tereddüt etmedim! Bu cüce
ler, hilkat garibeleri cidden 
böyle mahluklakdır! 

- Arkası Var -

Tüt iin 
İkramiyeleri 
İzmir Askerlik Şubesi Ri

yasetinden : 
Şubemiz mıntakasında bu

lunan şehit öksüzlerile harp 
malullerinin 935 senesi tütün 
ikra:niyesinin havalesi geldi
ğinden vilayet mektupçulu
ğunun riyaseti altında teşek
kül eden komisyon marife
tile vilayette Temmuzun 11 
inci Perşembe gününden iti
baren haftada üç gün: Per
şembe, Cuma, Pazartesi gün
leri yalnız sabahları saat 
8 den 12 ye kadar t evzi olu· 
nacaktır. İlk Perşembe günü 
Bayanlardan başlıyacaktır. 

Sıra ile bir gün Bayanlara 
bir gün Baylara verileceği 

ilan olunur. 

Dördüncü mıntaka Tapu 
sicil muhafızlığından : 

Bornova Mersinlisinde Bor
nova ve Menemen caddesi, 
gün doğumu Menemen cad
desi, gün batısı Yahya ver e
sesi bahçesi, kıblesi Yahya 
veresi bahçesi, poyrazı Bor
nova caddesilc çevrili bir ar
sayı ayni yerde oturan Meh· 
med kızı Cevriye kendi mali 
olduğundan namına tescilini 
istemiştir. Bu yerin kime ait 
olduğu hakkında 22 - 7 - 935 
Pazartesi günü mahallinde 
tahkikat yapılacağından bu 
gayri menkul üzerinde bir 
gfma ayni hak iddiasında 
bulunanların o güne kadar 
İzmir Mıntaka Sicil muhafız
lığına veya mahallinde tah
kik memuruııa mürac!latla 
itirazlarını bildirmeleri ilan 
olunur. 

m 
s tıl k 
t örsiklet 

Çok faal, lastikleri müced 
det her işe elverişli motör
siklet satılıktır. talihlerin 
2551 numaraya telefon et me-
leri. 1, _, 

11 ftllUU[ 

,.Or)'İlfNEllCİ /(,z'lt 
~ '.,ı '!f . 

~ CAKICI EFE , .. 
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Söke ovasında kız oynatmak 
istiyen Veli, Çakıcının bir 

kurşunile can verdi ! 
Çakıcı efe, Veliyi yanına 

aldığına çok çabuk pişman 
oldu; Veli, Değirmencf kızı
na arasıra şimşekler saçan 
bakışla bakıyordu. Çakıcı bu 
hallere hiç tahammül ede
mezdi. 

Söke ovasına vardıkları 

zaman, küçük bir mula ve
rildi. Çetenin istirahata çe
kildiği küçük bir tep~nin 

eteklerinde köy kız ve ka
dınları başak toplayorlardı .. 
Kızların kendi hallerinde şa
kalaşmaları, eğilip kalkma
ları pek hoşu. 

Fakat Çakıcının kızanla

rın dan hiçbirisi bunlara bak 
mıyordu bile. yalnız yeni 
kızan Veli, bu kızlarla çok 
alakadar olmuştu. 

Hele bir daneşi, delikanlı

nın ayranını adam akıllı ka
bartmıştı. 

Çakıcı bu hali gözden ka 
çırmadı. Veliyi ve hareket
lerini dikkatle takib eder ve 
nihayet : 

- Ulan Veli .. Garilere ne 
bakıyon öyle.. Dedi. 

- Efe.. Şu kıza bakıyo
rum.. Ne kadar güzel.. 

Çok mu hoşuna gitti? 
-Dağ başlarında geziyoruz; 

herşey elimizde, fakat zevk 
ve safamız yok! Hani şu kızı 
olsun bir oynatsak ... Bu gam 
h günlerde, yokmuya?. 

Çakıcı, vakıa çok titiz ve 
hadid adamdı; fakat yerine 
göre de sabır göstermesini 
çok iyi bilirdi. Velinin bu 
yavan sözlerine karşı, kan 
çoktan beynine çıkmış idi. 
Fakat bu hiddetini göster
medi ve Veli ye: 

- Canın karı mı oynat
mak istiyor? diye sordu. 

- Ö yle efe .. 
- Haydi, o karıyı al da 

ğel.. 
Veli, Çakıcının böylebir 

şeye izin vereceğini hiç hatı
rına bile getirmeden ileriye 
fırladi. 

Marya da . Çakıcının bu 
müsadesine karşı çeret için
de idi. Kendi kendine: 

-Nede olsu .. Bunlar dağ 
adamı değil mi? Eşkiyanın 

iyisi olur mu hiç?. kim bilir 
zavallı kıza neler, ne iziyet
ler yapacaklar dedi. 

Fakat .. Veli henüz elli adım 
uzaklanmış idi ki bir martın 
patladığı duyuldu; çete kı· 
zanları, değirmenci kızı Mar
ya hayretle Velinin olduğu 

yere yığıldığını ve Çakıcının 
da silahı sükunetle ve hiç 
bir şey oimamış gibi dizleri 
üzerine koymakta olduğunu 
gördüle. 

Çakıcı !efe: 
- Irz düşmanlannın bi

zimle i şi yoktur. Ben zaten 
bu delikanlının huylarını hiç 
beğenmemiştim ya... Bereket 
ki kokusu çabuk çıktı. Tar
lasından başak toplayn elin 

kız veya avrabnı yanımıza 
getirmeğe, oynatmağa ne 
hakkımız var? .. dedi. 

Vasil, değirmenci kızın 
kulağına: 

- Gördün mü?.. Çakıcı 
senin bildiğin adamlardan 
değil, diye fısıldadı. 
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Gökdeli, Çakıcının 

tuzağında ! . 
Çakıcının az bir ziyan 

içinde böyle çok serih yer 
değiştirmesi ve garib zıkzak-
lar yapması bir hesap eseri 
idi. Çakıcı, . C?ökdelinin .K:a: 
malı ile bırlıkte kendısını 

takibe çıktığını bildirdi, yu
karıdaki bahislerde bunu 
nasıl öğrettiğini yazmışbk. 

Çakıcı, Gôkdeliyi en ziya
de hazırlıksız olduğu bir 
yerde kısbrmak için böyle 
zıkzaklar yapmakta idi. 

Gökdeli, ileride de yazmış-
bk: Güzel bir delikanlı idi. 
Ayni zamanda da kuvve.ti~ ve 
iriyarı bir adamdı; kendısıne· 
de itimadı çok büyüktü, onun 
fikrince kendısine karşı da
yanacak nasıl güzel bir ka-
dın yoksa... Kuvveti önünde 
tutunacak, mağlub olmıya
cak bir efe de bu muhitler 
de yoktu! 

Bu sıralarda, bütün Ba-
yındır, Ödemiş, Aydın ve 
Söke havalisinde Çakıcının 
yeni maceraları dilden dile 
dolaşıyordu: 

- Çakıcının yanında biı· 
de kadm silahlı var ... 

- Bir kadın dağa çıkmıf, 
Çakıcı ile beraber etrafı ya
kıb yıkıyor! 

- Jo\.llah •• Allah. Ahır za-
man alametleri! Kadınlar da 
eşkıya olmuş! 

-( Arkası var )-
---~•••---

Pariste 
14Temmuz 
Hazırlığı •• 

Paris (Radyo) - Sü ba
kanı g eneral Denen Fransa
nın ulusal bayramı münase
betile Temmuzun 14 ünde 
Pariste yapılacak büyük me
rasime bu sene Fransız ha
va kuvvetlerınin de iştiraki
ne karar vermiştir. Merasi
me 600 harb tayyarsi iştirak 
edecektir. 

Vilayetlerdeki uçak mer-
kezleri Parise uçak filoları 
göndermek emrini almıılar
dır. 

Ceyhan ırma· 
ğında bir Eti 
Kabartması bulundu 

Adana (Özel) - Ceyhan 
ırmağı içinde sekiz metro 
uzunluğunda alb metro genır 
liğindeki kava üzerinde ıağ 
elinde değnek, solunda kır· 
baç tutan yazılı bir Eti ba
kanı kabartması bulundu. 
Müze direktörü oraya gitti. 
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Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şeınsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 

ten aldığımız ccraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
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Genç ve güzel bir kadının kan davası, Dilingeri 
ölünıe kadar sürükledi ... 

Kırmızılı elbiseli kadın, 

( Hallma Sesi J 

G• •d k f 1 Tekaüt lr arışıyor • Maaşları 
oo Ankara [Özel] - Tekaüt 

I• b k . G•rı•d genel ilbay- kanununun 43 ve 52 inci ç anı ı . maddeleri mucibince yapılan 

1 ..., abul etmedi ted~yeler_de~ . kazanç . ~~rgisi 
1 1 ••• kesılmesı ıkıza ettigınden 

Atina ( Özel ) - Son za- ı fesine avdet etmesi için yap- bundan sonra ona göre, mua 
mantarda Girid adasındaki tığı teklifi kabul etmemiştir. mele yapılması Finans ba-
Venizelistler birçok nümayiş Bay Çaldaris bunun üzerine kanlığı tarafından alakadar-
ler yapmışlar ve cümleden iç bakanı bay Ralise Girid lara bildirilecektir. 

~ ~ ~ olmak Uzere hükumet birçok genel ilbaylığını teklif etmiş, ~ ~ ~ 

11 TEMMU! 

Türk-Macar 
•• 

Anlaşması 
Feshedildi 

Ankara 20 (A.A) - Tiit' 
kofis başkanlığından: 

18 Nisan 1934 tarihli rnr) 
- Macar ltecim anlaşması Ut 
bu anlaşmanın devamı miid' 
detince u:ıatılmış buluna0 

1 Ağustos 1935 tarihli kle' 
ring anlaşması 31 TemDl~ 
1935 de meriyetten çık01a. 
üzere f eşhedilmiştir. Yeni 
anlaşma için müzakerelere 
başlanmak üzeredir. 

m ~ ~ E 

Marsiya Mars, mahud, 1 nu
marah halk düşmanı Dilin
gerin tutulub öldurulmesini 
temin eden kadın Londıra
dadır. 

Bu kadın, genç ve güzJ
dir. 

adamları tarafından öldürül
düğü zaman birkaç haydu
du ve hatta bizzat Dilingeri 
öldürmek bilhassa benim için 
çok mümkündü. Fakat kanu
nun bizden esirğediği sali
hiyettde Dilingerin uzun müd 
det daha haydudluğuna mey 
dan bırakmıştır. 

memurları azlederek, donan- bay Ralıs düşünmek üzere 
manın bir kısmı 'adaya gön- 24 saat müsaade istemiştir. 
derilmişti. Bu muhletin hitamında 

Bugünkü vaziyette Girid bay RaraJis verdiği cevabta, 
POR 

Esas itibarile Amerikanın 
en meşhur taharri memurla
rından Şarb Brenanın sevgi
lisi ve nişanhsı idi. Amerika 
şehir haydudlanmn çoki kork 
tuğu bir adamdı; bunun için 
ve kendisni pek fazla sıkış
tırdığı için Dilinger Şarlı 
Brenanı öldürmüştü. 

Kırmızılı elbiseli kadın, 

bugün Londrada bulunan bu 
çok genç kadın nişanlısının 

intikamını almak için, bir 
türlü ele geçmeyen Dilingeri 
ele verdi. Fakat bu, sadece 
bir İntikam eseri değildir; 
çünkü Marsiya Marsda Ame
rikanın en muktedir kadın 
deteksiflerindir. 

Maruf bir Londra haftalığı 
bu kadından Di1inger dola
yısile bütün Amerika hay
dutluğu hakkında aldığı ma
lumatı tefrikaya başlamışhr. 

Bu malumatı biz de tercü
me ediyoruz. 
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l)iJingeri nasıl tut-

turdunı? .. 
Amerikada haydudluk ne

den bu kadar korkunç bir 
hale geldi, evvela bunu kı
saca anlatayım: 

Amerika şehir haydudlu
ğu, evvela hükümetin ihma
linden ve bazı kanunların 
noksanlığından doğmuş ve 
ilerlemek fırsatını bulmuş
tur. Bu şehir haydudları,dağ 
haydudluğunu şere tatbik et
mişlerdir. Kendilerini bir çe
te gibi :dağda farzetmişler. 
her türlü kanun, nizam ve 
vicd~n korkularından vazge
çerek, sözü edebsizlik ve si
laha vermişlerdir. 

Kendilerini ihbar edenleri 
hiç bir vakit af etmemişler, 
mukbirlere karşı en ağır ce
zalar tatbik etmişlerdir. İşle
rine yerayıcak adamları ya 
korku, ya da para ile kendi
erine bağlıyabilmişlerdir 

Bunun in iç bunlara karşı 
kanun ve zabita kudreti uzun 
bir müddet hükiimsüz ve 
Amerikanın büyük şerirleri 
bunların tethişi altında kal
mıştır. Buna mukabil de hü
ldimetin hatası olmak üzere 
Amerika kanunları bu cani 
ve kanun dışı adamlara karşı 
polisin salahiyetini pek fazla 
tahtid etmıştir. Bir Amerika 
poli i bir şehir haydudunu 
öldürüldüğünden memnun idi. 

Ken iim bizzat taharri me
muru olduğum için bu sala
hiyetsizlik yüzünden kaç va
kit kaçırdığımı bilirim. 

Nişanlim Şarlı Brenan, 
benim sahnesinde bulundu

tiyatroda Dilingerin 

Bununla beraber, Lindber-
gın çocuğuna karşı yapılan 
taarruz Amerika hükümeti 
nin güzünü açmış ve bundan 
sonra pelise şehir haydudla
rım usulü dairesine öldürmek 
hakkı verilmiştir ve bu saye 
de ben ele geçmez, izi bu
bulunmaz addedilen Dilin
gere nüfuz ettim, benim bir 
taharri memuru oldugumu 
ve kendisine karşı kan da
vası güddüğümü bilemedi ve 
zabıtaya şu mektbü yolla
dım: 

"Dilin ger bugün sinemada 
kırmızı elbiseli genç bir ka
dının yanında bulunacaktır.,, 

Ve zabıta o gün sinemayı 
sardı; ona bir söz söylemek 
fırsatını bile vermedi, bir 
köpek gibi onu gebertti; Di
linger ayaklarının altında 
başını taşlara vurarak öldü! 

Bu Dilinger hakkın birçok 
şeyler söylenmiştir. Ben size 
Dilinger, Alkapon ve yaveri 
hakkında en doğru fakat 
ziyade hayrete layik tafsilatı 
vereceğim. 

( Arkası var ) ---• • • • 
mızı 

elim 
ee..., 

gıre ----
HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 
- 45 inci Liste -

1 - Muhabir - Aytar 
Muhbir - Duymaç 
Örnekler: 
1 - Tan gazetesinin 
Londra aytarı bildiriyor. 
2 - Gazetelerin şehir 
duymaçları vardır. 

2 - Mukavemet - Dayanık, 

3 

Örnekler: 
Dayanım 

1 - Bu kayığın bu ka
dar yüke dayanağı ol
duğundan şüpheliyim. 
2 - Düşman, büyük 
bir dayanımla harbetti. 
Müvezzi - Dağıtmaç 
Tevzi - Dağıtım, Da

Örnekler: 
ğıtma 

1 - Gazete dağıtmaç
ları açıkgöz olmalıdırJar 
2 - Türkiye gazete
leri, kendi aralarında, 
bir dağıtım örgütü yap
mak fıkrindcdirler. 

4 - Nekahat - Eyiselik 
Örnek: Bay ... eyise
lik devrini geçirmek 
üzere İstanbula gitti .. 

5 - Namzet - Aday 
Örnek: Gelecek Kurul· 
tay seçiminde adaylığı
nızı koyacak mısınız? 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osmanhcaları kul-
laııılmamasını rica edriz. 

adasını donanma kumandanı 
amiral Sakelariyu idare et- kralık lehinde çalışmak için 
mektedir. müntehiplerine söz verd"ğini 

Hediselerden sonra Girid- ve sözünn tutmah için Ati-
den çekilen genal ilbay bay nada kalmak mecburiyetinde 

Şampiyonluk işi 
Apostakıs başbakanın vazi- olduğunu söyledi. yapılan araştımalar münase 

Büyük miınevra 
••••• 

Siny r ussoli 0 

yarım milyon 
rle manevra yapacak! j as 

İstaııbul 11 [Özel] - ital- ~ak ~ırsatı eller.indt! iken ve 1 
ya hükumeti Temmuz sonun bır mılyona karıb asker ora-
da başılayrrak Ağustos ibti- ya toplamişken bu yarım 1 
dalarında da devam etmek milyonluk yeni nümayişe hiç ı 
üzere büyük manevralar yap bir mana verilmemektedir. 1 

mağa karar vermiştir. Bu ,,.'',,. 
manevralara 500,000 asker İstanbul 11 [Özel] - Bin-
iştirak edecektir. gazide bulunan yerli asker-

ltalyanların halen Habeşis- lerden bir fırka daha Habe-
tanda hakiki manevralar yap şistana sevkedilmiştir. 
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betile bazı 
Bir senelik didişme ve çar

pışmadan sonra Altayın ka
zandığı futbol şampiyonluğu 
masabaşı an)aşmaiarile elin-
den almak istenmiş ve bu 
istek mıntaka ve futbol yö
netim kurullarının tasdikile
de yerine getirilmiştir. 

Aylardanberi İzmir matbu
atında ve bütün bir mıntaka 
sporcuları arasında dediko
dusu devam edip giden bu 
hadise İzmir spor tarihinin 
şimdiye kadar kaydetmediği 
bir facia idi. 

Altay şampiyonluğunu yine 
bu heyetlerin aldığı kararlar 
ve tanzim ettiği programlar 
neticesi kazanmıştı. Ne ya
zık ki, lik maçları hitam bul
duktan sonra şampiyonluğu 
tasdik ettirecek bir heyet 
bulamadı. Ve bir ay gibi 

· uzun bir mUddet fudbol yö-

Hayd tl r mer·k O D tekar netim kurulu toplantılarını 
yapmadı. Köşe kapmaca oy-

losunu bastılar, k marcıları 
~Soyub sovana çevirdiler!!! 

Londra [Ö.D.] - Ameri· Miami arasında motörler iş-
kada kibar deniz hamamla- ler. Her akşam mükellef tu-
rında meşhur Miamide polis tuvaletli kadın, erkek birçok 
filimlerini hatırlatacak bir kimseler bu gazinoya gider
vak'a olmuştur. 

Miamide oyun gazinosu 
1 yoktur. Buraya gelen kumar 
meraklılarının bu heves!erini 
tatmin etmeleri için mükel
lef bir yat Amerika kara 
suları dışına çekilerek orada 
demirlemiş ve içinde büyük 
bir gazino kurulmuştur. 

Deniz kenarından 8 kilo
metre uzakta olan bu yatla 
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ler. 
Dün akşam Montekarlo 

ismindeki yata büyük bir mo 
tör yanaşmış. içinden birçok 
haydutlar çıkarak silahlarile 
herkesi bir kenara toplama
ğa mecbur etmiş1er. Haydut
lar buldukları 25 bin dolar 
parayı ve birkaç yüz bin do
lar kıymetinde elmasları alıp 
gitmişlerdir. 
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Paris gazetelerinde "Arsı
ulusal eski savaşçılar,, kon
feransı dolayısHe şayanı dik
kat bir haber görülmüştür. 

Umumi harba iştirak et
miş devletlerin gazi ve ma
lulleri cemiyetleri tarafından 

yapılan umumi konferansta 
şu karar ittihaz olunmuştur: 

"Her hangi bir şekil ve 
surette harb zuhurunu ica
bettirecek harekette bulu-
nan her hana-i bir memle-

: ket gaziler cemiyeti mensu
bu kendi vatanının düşmanı 
addedilecektir.,, 

Sar meselesinde Parisde 
karışıklıklar çıkaracak ka
dar harbcuyane nümayişler 
yapan Fransa harb malulleri 
cemiyetinin arsıulusal kong
rede mevki alıp almadığı he
nüz malum değildir. Eğer 
bunlar da bu karaı ı kabul 
etmişlerse, cihan sulhu lehine 
büyUk bir adım atılmış de
mektir. 

nar gibi üyeler birbirlerinden 
kaçmağa ve birbirlerini at
latmağa başladılar. Kurulun 

1 • ~ l b nızama uygun o mıyan u 
hareketten yönetim azalarından 

Fehmi bir daha içtimalarına 
devam etmemiştir. 

Sampiyon Altay kulübü-
nün müteaddit müracaatla
rına Kurul cevab bile ver-
memiştir. En nihayet çevri
len bir manevra iJe oynan-
mış Altınordu - K.S.K. maçı 
tekrar ettirilerek beş gün 
zarfında bütün muamelesi 
tamamlandı. Bir ay içtima 
etmeyen fudbul kurulu bir 
kulübün müteaddid müra-
caatJanna cevab bile vermek 
istemezken Altınordu - K. 
S. K. maçmı hafta arası oy
natarak yıldırım süratile me
seleyi kapattı. 

Şampiyonluğun hakiki sa-
hibi olan Altay kulübü bu 
hadisenin bir senelik geçmiş 
bütün evrakı müsbitelerini 
havi bir şikayetnameyi lazım 
gelen makamlara verdi. Mm 
taka ve futbol yönetim ku
kurullari nezdinde vakı ta
vassut ve müşterek tedkik 
teklişlcrioi kurullar dinlemek 
istemediler. Niyayet hadise 
alakadarlara şikayet edildi. 

İşte Altayın bu ~ikayeti 
üzerine evyelisi gün akşam 
Futbol Federasyonu üyele
rinden Bay Kemal Halim bu 
işin tetkiki için İzmire geldi. 
Derhal işe başladı. Dün Al
tay kulübü yönetim kurulu 
azalarını dinlemek üzere mm·· 
takaya davet etti. Her ne-

düşünceler 
dense mıntaka odası açıl' 
madı. Nihayet mıntaka u01ıl' 
mi katibi Bay Mitadın oda' 
sında dinlendiler. Bugün de 
mıntaka kurulu yönetim be' 
yeti dinlenecektir. 

İşte meselenin en mübiı11 
noktası budur. Kararlar -ve 
icraatlar haricinde gizlice ilci 
üye ile sertedilen bir müU' 
laadan sonra meseleyi b" 
şekle sokan bir heyet pe~ 
tabii olarak kendisini müdB' 
faa edecek ve Altay haksıı' 
dır diyecektir. Burada tetkİ' 
ki lazım gelen beş nokfl 
vardır. . 
1 - Merkezi umumi ıkioC1 

başkanile yapılan içtima ne' 
ticesini mufasalan izahede~ 
14 Şubat tarihli beyanat. ·~ 

2 - Bu beyanatı teyı 

eden ve mufassal izahat!• 
birlikte seremoni ile geçeıı 
maçların tekrarı için yapılal' 
fiküstü: ve kararlar. 

3 - Birinci devtenin bİ' 
tamı hakkındaki karar .,e 
Jik maçlarının hitamı hak' 
kında ikinci devre progra' 
mının tam bir intizam içind' 
cereyan etmiş olması. 

4 - Maçların hitaminda~ 
sonra Altınordunun itirat! 
hakkında mıntakanın aldı~ 
ilk karar 

5 - Federasyonun sorgıJ' 
suna verilen cevabın hanf 
karara istinad ettiği ve dab' 
evvel ahnan kararlarla sorgo 
verilen cevabm derecei alik1 

işte bu cihed tetkikten gt' 
çerse mesele kendiliğind~ 
meydana çıkacaktır. e0 

dava Altay - Altınorduds9 

ziyade İzmir sporunun b~ 
dönüm noktasını teşkil et 
mektedir. 

Bu yönden de bugünkü i( 
timaın büyük bir ehemmiye 
ti vardır. 'f 

Bay Kemal Halim bu işJ 

en derin noktalarına varııJ; 
caya kadar tetkikat yapoı• 
istiyorsa ve bir mınta~1 

gençlik hareketlerinin ta~ 
bir bitaraflıkla halline imkjll 
arayorsa bugünkü toplantı~ 
mıntaka reisi vali gen~t11 
Kazim Dirikle cumhurı)'' 
halk partisi İzmir ve Maııi5~ 
başkanı bay Avni Doğal' 
da ictimaa davet etmeliclit:1 

Mıntakamızın bu iki eş51~ 
hamısi huzurunda yapıla~ 
tetkikatta hiç bir nokta gi 
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, 

kanlmıyacaktır. Zaman '/. ~' 
man lzmirde hadiseler kS 1 
ramanları da artık meydsı, 
çıkmış bulunacaktır ve çJ 
malıdı. H. ALKArıi 


