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talyan -Habeş Durumu Avrupayı tehdid ediyor 
•• 
Oz Türkçe na- 1 

ıl yerleşecek? 
/talyan- Habeş Durumu HAY~ANIJARABENZEY!NINSANLAR 

Türk dilinin yeni değişimi 
ıtarşısında korkuya düşenler 
Çoktur. Her taraftan işidiyo

z: "Günün birinde yazılanı 
anıamıyacak hale mi gele
~eğiz?" Diyorlar. 
Bazı · yazı örneklerine ba

ınca bu korkuya hak ver
emek imkanı var mı?. Biz 

dil işinde çalıştığımız ve her 
?ün yeni kelimelerle yazı 
azıp uğraştığımız halda, 
~ünya haberlerini öğrenmek 
Çin ajansın Fransızca bildi
İrnlerini okuduğumuzu itiraf 
deriz, çünkü Türkçelerin
en hiçbir şey anlayamıyo

z. Acemi ellerde, yeni ke-
ırnelerle, dilimiz ciddi ola
ak anlasılmaz hale giriyor. 
tıuun önü,ü almak lazım
ır. 

Yeni dil cereyanında ür
enlere inan vermek isteriz 
i, ağır ağır giden bir ev-
0tnle, usta kalemler elinde 
~enene düzele, Türkçemiz 
takisinden daha güze), çok 
daha kolay olacaktır. Bunun 
Çin yapaçağımız şey, arapça 
e farsca kelimelerin yerini 
Utmak için ortaya atılan öz 

t
ürkçe kelimelerin sayısı 
ulakları dolduracak dere
tye gelince, arasını kesip 

tu kelimelerin sık sık ve iyi 
ekilde kullanılması, yayılma
ı, yer tutması için vakit bı
ilkmaktır. 

Bu aralık zaman içinde, 
em birçok yeni kelimeler 
trleşir, hem de hangilerinin 
lutacağı, hangilerinin tutmı
ilcağı belli olur. Bazılarının 
erine, daha çok beğenilen 

1
e birdenbire yerleşiveren 

ttelimeler bulunabilir. 
Gazetelerde hergün yeni 

~~ş kelime bildiren listeler 
asıldı. Bu listeler kırkı geç

~. Demek ki, iki yüzden çok 
)eni kelimeyi gazetelerimiz
de kullanıyoruz. 

Üç yüze yakın kelime, ga
~ete yazısının bütün çehre
•İtıi değiştirecek kadar çok
hır, Bunlardan bir kısmı es
~İdenberi kullandığımız, ya-
lıt - yeni de olsa - hemen 

aııladığımız kelimelerdir: A
darnak,adanç, sağlamak,inanç 
dergi, engel, duygu gibi ... 
~Unlar hemen tutmuştur. Bir 
b •srnı var ki, yeni olmakla 
d e~taber, eskidenberi kullan-
1~ıınız eklerle, kulağımızın 

~lışık oiduğu şekle göre bu
lınnıuştur: Almaktan alım, 

(Sonu 4 üncüde) 
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A vrupa'yı teh id ediyor İtalyan gazeteleri 
• 

yeni en ingiltereye saldırmağa başladılar 
Londra (Radyo) - Deyli tokolda şimalil Afrikada fi maktadır. 

Telgraf gazetesine göre bu Fransanın Ciyoti şimendife- Londra (Radyo) - Japon 
rinden başka hiç bir menfa
ati olmadığını ve Habeşis

tanda İtalyayı tamamile ser
best bırrktığım kabul etmiş-

' tir. 
Roma, [Radyo] - İtalyan 

gazeteleri İngiltereye karşı 
şiddetli hücumlarına bu ak
şam da devam devam etmiş
lerdir. Gazete del Popolo 
gazetesi İugiltereni Uluslar 
Kurumunu kendi menfaatle
rine alet etmek istediğini 
yazmaktadır. 

Popolo Ditalya gazetesi de 

birincikanununda. Romaya 
giden M, Lava} Italya baş

ı bakanile imzaladığı bir pro-

Habeşistanı koruduğu tak
dirde Uluslar Kurumunun 
barbarlıktan yana çıkmış ola
cağını, çünkü köleliği kaldı-
ramıyan bir ulusuu barbar- hükumeti Adisababada bir 
lıktan kurtulamıyacağını yaz-
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Kırmızılı kadın! 
----------~~~---- 00---------------------

Dilingeri Nasıl Tutturdu ? 
~~~~--~-----coco 

An1crika sehir haydutları için neler anlatıyor? 
.~ .., . 

~---.--

DILINGERI ELE VEREN KADıN 
Merakla ve heyecanla bekleyiniz, karilerimiz şimdiye ka

dar bukadar meraklı ve heyecanlı bir mevzu okumadıkla
rını göreeeklerdir. 

Genç ve güzel Maroiya Mors, kırmızı elbiseli kadın, 
Amerikanın en meşhur detektif kadınıdır; çok güzeldir. 
Şimdi Gangesterlerin şerrinden Londraya iltica etmiş bu
lunmaktadır. Maceralarını Londranın maruf bir gazetesinden 
naklediyoruz. 

elçilik açmağa karar ver
miştir. 

Son zamanlarda Japonya
nın Habeş meselesine fazla 
alakadar göstermeğe başla
dığı söyleniyor. 
Diğer taraftan uzak şarkın 

alınan haberlere göre, bir 
çok Japon vapurları Habe
şistana silah ve cephane ta
şımaktadırlar. 

Roma - İtalya ile Habeş 
arasında bir harb çıktığı za
man İngilterenin . İtalyaya 
karşı ekonomi cihetinden 
zecri tetbirler alması ihtimali 
İtalya kamoyunu ( efkarı 
umumiyesini ) işgalde devam 
ediyor. 

Corriere Padano gazetesi 
bunu İngilterenin hiç bir za
man kuvveden fiile çıkara
miyacağı bir tehditten ibaret 
oldağu fikrindedir. 

Corriere d' İtalie gazete
si de İngiJterenin Habeşis
tanda yereşmek için göster
diği faaliyetleri saydıktan 
sonra diyor ki: 

"- İtalyanın hiç beklenil
miyen hareketi İngilterenin 
Habeşistandaki büyük pla
nını altüst etti. Adisababaya 
İngilterenin gösterdiği mali 
fedakarlıklar askeri masari
fini kapatmak için Habeş 
hükumeti tarafından kabul 
edilmiştir" demektedir. 

~·-
Demiryolların 
da Ucuzluk •• 
İstanbul (Özel( - Filorya

nın imari bakımında halkın 

bu plajlara rağbetlerini artır 
mak maksadile tren bilet 
ücretlerinden azami tenzilat 
yapılması bakanlıktan Demir 
yolu idaresine• bildirilmiş ve 
13 Temmuzdan itibaren yeni 
ucuz tarife tatbiki onaylan
mıştır. 

Yarım adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 

- Benimle alay ettiğinizi 
sanıyorum, matmazel zoza! 

- Çok eyi bilirsiniz ki 
bize "gayri tabii,, derler ve 
bu ünvan bizi tam bir suret
te tarif etmektedir. Biz gay
ri tabiiliğimiz ile bahtiyarız, 
biz gayri tabiiliğimiz ile 
geçiniyoruz! Şu halde bu 
bu bu gayri tabiiliği muha
faza, bir az olsun zahmete 
değmez mi? .. 

İnsan, eline geçen 
nin1etin kıymetini 

bilmeli! 
Biz böylece konuşurken, 

seyirciler arasına olduça iri, 
yarı bir asker kanştı, sert 
ve kalın sesile : 

- '..:Ne garip mahluk bu !. 
Kadın değil fil ! Dedi. 

Bu kaba harekete muka
bil, Rozanın dudaklarındaki 
tebessüm kaybolmadı; ve : 

- Belki de dostum, dedi. 
T om Kukeyi tanırsın.. Bu 
adam o kadar kabn ve şiş
man idi ki henüz 27 yaşında 
iken 280 kilo gelmekte ve 
kendisine yardım edilmeden 
yerinden bile kalkamamakta 
idi. Bir gün yalnız başına 
kalkmak ve yürümek ihtiyat 
sızlığında bulundu ve üç ay 
içinde zaifJadı. Bu müddet 
içinde sür'atle 100 kilo sık
let kaybetmiş ve bugün de, 
bir vakıtlar cihanı hayretlere 
düşüren düşüren T om Burk
ley, sair erkeklerden farksız, 
renksiz, şühetsiz bir adam
dan başka birşey değildir. 
Hatta ekmek parasını bile 
kazanıyor! Fakat mahud is-
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kelet adam, Rozantal Bela 
hala ve mükemmelen para 
kazanmaktadır. 

Çünkü derisi ile kemiği 

arasında bir dirhem et ve 
yağ peyda olmasına meydan 
bırakmamaktadır. Aasılı, mu 
terem mösyö, bizim gibi hil
kat garibeleri, ellarine ge· 
çen nimetin kadır ve kıyme
tini iyi bilmeli, olduğu gibi 
kalmalıdır! 

Rozanın felsefesine şaşma· 
mak elden gelmez! Roza, 
çok söz söylemeninde zayıf
liğe sebeb olacağıdı bilmi
yordu. muhakkak! Çünkü çe
nesi yçılınca hiç susmak bil· 
miyor ve mütemadiyen ıöy· 
liyordu, 

Şimdi, yelli hadiseler ve 
maceralardan anlatmağe baı
Jadı: 

- Bir gün 600 gram ağır· 
lık kaybettiğim için deliliği
me hükmettim. Çiinkü ağır
lık ve şiımanlık benim ser
vetimdir. 

Dedi. Fakat yeni müşteri
ler geldiği için ıusmaga meç
bur kaldı. 

Ben temas ettiğim hilkat 
garibelerinin heman hepsinde 
Rozanın düşüncesinde bul
dum. 

Bunlar, canlarından, ken
dilerine ekmek parası veren 
kusurlerından memnundurlar. 
Fakat, ekmek parası kazan· 
maktan aciz bir tabii haldeki 
insanlar, bunlara bakarlar, 
bakarlar da, acıyarak: 

- Zavallılar!. Bir hilkat 
hazsızlığı, hatası bunlan bu 

( Sonu 4 üncüde ı] 
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~10SPOR 
Altınordu~ ~Göztepevi 4 - 2 

- mağlup etti 
Hava kurumu namına ya-~: üzerelbarışmalar yapılmışbr. 

pılmakta olan kupa maçları- 110 metre. maniahda 17 
nın finali dün Alsancak sa- saniye ile Tevfik birinci, Sü-
hasında Göztepe ile Altınor ha ikinci; 
du arasında yapnldı. 1500 metrede~Besim birin-

Karşıyakalı bay Rızanın ci, Ferhad ikinci; 
idare ettiği maçın ilk dev- 100 X 4 bayrak koşusun· 
resini Göztepeliler 1 - 2 da Altınordu takımı birinci, 
galip bitirmişlerdir. Fakat Göztepe ikinci; 
ikinci devrede Altınordu Yüksek atlamada 1, 77 ile 
Göztepeyi sıkıştırarak üç gol Sureyya)l Göztepe biridci, 
çıkarmağa muvaffak oldular Süha Altay 1, 72 ile ikinci; 
ve oyunu 2 - 4 iki gayib 200 metre sürat koşusun-
bitirdiler. da 48,1,5 ~ile Hasan· Altay 

Atletizm; birinci,'Ziya ikinci, 
Dün Alsancak satadyu- Güllede Tevfik Albnordu 

munda mıntaka atletizm bi- birinci, Salih ikinci gelmiş· 
rinciliklerine hazılhk olmak }erdir. 



' 
Salilfe 1 · 

ın~~:~ifıci!~iil Signor Mussolini 
c;ı Türklerle K.;.şı Karşıya 1 Dünya efkir': umumiyesini 
1 AN~~·~Öv T:~~;:; ;~~"ı:; ~ ölüme mahkôm edemez! 
a~~~~ı - 98 ı~~~~ İtalyan diktatörü hemsn yapmak niyetinde olduğu 

Bunla~,yeni silah altına alın-
• 

mış J\nadolu askerleriydi 
- Sizde var fotograf tay- İçlerinden biri yaralı kolunu 

ye renin? bir bağla boynuna asmıştı. 

Sizde tayyareden alınmış Sağlam kalan kolunu kaldı-
fotograf var mı? Demek is- rarak elini bana uzattı. Ya-
tiyordu. İngiliz, bizim binba
Şının ne demek istediğini 
ancak,~ o cebinden bir sürü 
fotoraf çıkarıp kendisine 
uzattiğı zaman anlıyabildi. 
Bu resimler Alçıtepedeki 

Türk hattının havadan tay
yare ile alınmış resimleri idi. 
Fotoraflar, siperler, hendek
ler, çukurlar, gizli yollar 
tıkkı bir sünger resmine ben
ziyorlardı. İngiliz resimlerin 
bir iki tanesini cebine attı. 

Tekrar yollandık İngiliz de
niz zal:iitinin {emirberi de pe
şimizde geliyordu. Bu nefer 
şişman bir geçti. Yokuşlarda 
nefes nefese peşimizden ge
liyordu. Zavallı fena halda 
acıkmışb. Nihayet bizim tab
yaya geldik ve saat 4 de 
bir loliıiıa birşky yiyebildik. 

YARALANAN YARALANA 

omdan geçerken kara ve 
karanlık gözleri öyle bakı 

yordu ki ben de ona elimi 
uzattım. Türk, bana fransız-
ca olarak şu sözleri söyledi: 

- Fransız iyi, iyi ... Jer .. 
man... harb... Türk hayır ... 
(Fransızlar iyi, harbı Alman
lar istiyor, Türk istemiyor.) 

Bu birkaç kelimenin içinde 
Türkleri çetin fedakarlıklara 
sürükleyen bir ittifakın bü
bütün faciası vardı. Türkler 
müphem bir surette anlıyor
lardı ki biz onlara, kuvvetli 
hamileri Almanyayı vurmak 
için, hücum ediyoruz. Ken
dileri vasıtadır. Yoksa hedef 
değildir ve bizim onlar la yap
tığımız hapta, kendileri gibi 
yüksek cengaverlere karşı, 

hiçbir kin ve adavet duygu
su yoktur. 

- Arkası Var -

hemen her gün bir taraftan şeyden pek farklı digildir. 
bağırıp çağırıyor, öte taraf- Fakat bu esirde ve düyanın 
tan da Afrikaya asker gön- bazı parçalarında durum de-
dermekte devam ediyor, ve ğişmiştir Bugün bu gibi ül-
bu suretle savaşa giden bu kelere sahib olanlar onları 
yoldan geri dönülmesini de asıl sahiplerine iade ediyor-
günden güne güçleştiriyor. Veyahut pek yakında iade 

Onun verdiği ateşli söylev edeceklerdir. 
ler ile sevkiyat gemilerinin Bundan başka bu devirde 
sayısı arttıhça prestiş ulusal uluslardan çoğu kendi istek-
haysiyet ve bayrağın şerefi lerile savaşı bir politika va-
gibi sözlerin her biri verilen sı olarak kullanmamak üzere 
emek mvkabilinde bir müka andlaşmalarlar ve kovenant-
fat bekliyor. larla bağdırlar. İtalyada di-

Geçen gün diktatör İngil- ğer devletlerle yaptığı and-
tere gibi dünya efkarı umu- laşmalarla, Kovenant ile ve 
miyesine aldırmayarak ken- Paris paktı ile bağlıdır. Mus-
dilerine büyük bir imparator solini büyük bir şiddetle teh-
luk kuran memleketleri misal dite kalkıyor ve diyor ki: 
göstererek bu nazariyedeki "Görülecek eski ve yeni 
isabeti işaret etti. hesaplarımız var ee biz bu 

Bay Baldovinin "diktatör- 1 işimizi halledeğiz,, Fakat 
lük rejimi içinde hareket ha- eğer bu işi savaş vasıtasile 

!inde olan efkarı umumiye halletmek kararını . vermiş 
ceryanları yoktur ve onun ise, bütün dünya efkan umu-
için İtalyada Habaşistan me- miyesine meydan okuma hak-
selesi hakkında efkarı umu- kı mühasıran onan ona ve-
rniye ceryanı yoktur.,, Sözle- rilmiş bir hak değildir. 
rine karşı artış püskürdü. 
Diktatör fena halde giddet 
e · iyor. Onun nazarında ef
karı umumiye siyah gömlek· 
lilerin gayretleri ile galiyana 
getirilen gülünç bir kukla· 

Eğer efkarı umumiye ve 
İtalynın da mensup olduğu 
insanlığın iyiyi ve kötülüğü 
tefrik eden vicdanı Musso-Arkaaaşlarmızdan Rabete 

bir akşam, Port - Arthur ra
sathanesi dediğimiz yerden 
bir Türk hücumunu seyre
derken bir gzlle parçasile 
şakağından yaralandı. Onu 
ordyg!ha götürmek istedik. 
ehemiyetsiz ve tehlikesiz bir 
yara aldığmı, yalnız derisi
sinin yarıldığını zanettiği için 
alay ederek yalnız başına 

önümiizden gidiyordu. Sed
dilbahirde, hastanede mua 
yene edilince mermi parça 
sınıd lCaf asını deldiği ve bey 
nine girmek için bir milimet 
renin onda biri kaldığı gö 
rüldü. Hemen miskapla ka 
fası delinerek gülle parçası 
çıkarıldı. Çok sinirli ve he 
yecanh bir halde bulunan 
tercüman, baş çavuş Farjo 
da kumandansız kalmış ve 
darmadağın olmuş bir İskoç 
ya tl<ıtasını bağıra çağıra, 
küfür eae ede ateş hatbna 
sürerken koluna bir şarab
nel saplanmıştı. Hem hiddet 
ten köpürüyor, hem de kah
kaha ile gülüyordu. 

=~~~~~-=--=-=-=-=-~=~:z dan başka birşey değildir. 

lini ve ltalya indinde hiçbir 
kıymeti olmıyan şeyler ise 
o halde niçin Habeşistan 

- Domuzlar, domuzlar!Tav 
tavuşan gibi kaçışıyorlardı. 

Ah, bir 2örseydiniz. Bastım 
küfü heriflere... Hepsini top 
layıp geri geldim. Yüzbaşı
lannı Türkler zımbalamışlar
dı. Ben gene ucuz kurtul
dum. 

TÜRK ESİRLERİ 
Farjoyu orduga~a götür

dük. Çizli yoJ: o gün alman 
Türk esirlerile tıkanmıştı. 
Burada geriye sevklerini bek 
liyen Türk askerlerinin he
men hepsi, pek sefilfmc ge
yinmişlerdi. 

Çizgi dolu yüzleri, hiçbir 
mana ifade etmiyordu .. Ayak 
larmda çarıklar vardı. Bu 
çar,klar, kayışlarlarla baldır
ları_na bağlanmıştı. Birçoğu

nun başı açıktı. Bazıları, 

haki kumaştan yapılmış, fer 
mjµp~ü . garip başlıklar giy· 
mişlerdi. 

Bunlar, yeni silah altına 

alınmış Anadolu askerleriydi. 

İLAN 
da yeniden görüşülmesine 

bizzat kendisi de muvafakat 
etti? 

Buna rağmen hakikat or-
tadadır. Bütün diktatörler meselesinin uluslar kurumun 

Aydın zürraı satış koope- gibi Muşsulini de nefret et-
ratifleri ittihadı idare mec- tiği efkarı umumiye onun 
lisi başkanlığından: hitdetinden dolayı değişecek 

934 _ 935 veya hafifliyecek değildir. İttihadımızın 
yılı iş ve hesaplarını incele
mek üzere yıllık genel ku
rulunun bu ayın yirmi doku-
zuncu pazartesi günü saat 
on beşte Karapınar incir 
kooperatir binasında yapıl-

ması kararlaşmış olduğun-
,.dan ogünlerde ortak koope
ratiflerimizmiz delegelerinin 
tolanbda bulunmalarını dile
nz. 

GÖRÜŞÜLECFK ŞEYLER 
1- İdare meclisi ve murakib 

ler raporlarının okunması ve 
idare meclisinin birilenmesi 

2 - Plançonun incelenib 
onunması ile fiat ayrımlarının 
dağıblmasma karar verilmesi 

3 - Kurğa ile çıkacak 
iki üye yerine yeniden seçim 
yapılması 

4 - İdore meclisi üye
lerinin sekize çıkarılarak Öde 
miş İncir kooperatifinden 
gösterileckn zatın üyeliginin 
onaylanması. 

5 - Murakıbler seçimi. 
6 - Büdçenin incelenerek 

onaylanması 

7 - Ödemiş incir koo
peatifinin ittihada yeniden 
girmesi dolayısile evvelce 
sermayesinden kesilerek ih
tiyata alman paranın geri 
verilmesi hakkınea idare mec 
]isi önergeninin incelenmesi --
T hs.li yerinde 
G .!nç bir kız iş arıyor 

Yazıcılık, kasadarlık ve 
satıcılık yapmak istiyen bir 
genç kız iş arıyor. 

İdaranemize müracaat. 
( D: 10) 

Vakıa büyök enıreryalizme
lerin yaptığı da bugün Mus
sulinin Habeşistana karşı 

~ ~ 
~ . ~ 
•• 
Oz Dilimizi 
öğrenelim 

HERGÜN' 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 
- 43 üncü Liste -

ı · - Mutabık - Uygun 
Muntabık - Uyuk 

Örnekler: · 
1 - Fikirlerimiz birbirine 

uygun değildir. 
2 - Hareketiniz kanuna uy

gun değildir. 
3 - Bu masanın ayakları 

yerine uyuk değildir. 
2 Müeyyide - Berkite 

Örnek: Bütün kanunlar dev
rim savgasmın birer berkitesi 
olmahdılar. 

3 Mükafat - Öden 
Örnek: Hayır ve hizmet iş
metinde en büyük öden vic
dan rababdır. 

4 - Satıh - Yüzey 
Örnek: Akşam üstü, su yü
zeyindeki ışın {muzi) kırışık
lara daldım. 

5 - Münavebe - Sıra-
laşma 

Örnek: Gece nöbetçileri ara
larındaki sıralaşmıya göre 
çalışırlar. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osmanlıcaları kul-
lanılmamasını rica edriz. 

Yeni Adam 
79 uncu sayısı çıktı, f çin

dekile: İsmail Hakkının, biz 
"Kültür,, nedir anlaşılsın is-

Dünya efkarı umumiyesi 
bir dikatör tarafından ölüme 
mahkum edilmekle ölmez. 

(Mancester Guardian) 

Şark Demir 
yollarııtda 

1 İstanbul ( Özel ) - Şark 
demiryolları nezdinde Ba ın
dırlık bakanlığının başmüfet
tiş vekaletini yapmakta olan 
bay Salaheddin bu ödeve 
asil olarak tayin edilmiş ve 
yerine eski şirketler komisri 
bey Fehmi bayındırlık komi
serliğine tayin edilerek işe 
başlamıştır. 

Saylavlar 
Edirnede 

Edirne ( Özel ) - Say
lavlarımızdan daktor Fatma 
Şakir ile Faik Kaltakkıran 
dün 'Sabahki trenle şarımıza 
gelmiş ve Karaağaç istas 
yonunda karşılanmışlardır. 

Öğrendiğime göre Trakya
nm bütün saylavları şarımıza 
gelecek ve aralarında yapa
cakl;ırı konuşmardan sonra 
grublar halinde trakyayı do· 
lacaklardır. 

tiyoruz. Cami, siyasa acunun
da olanlar. S. Laukyanof, 
Sovyet Rusyada basın, He
rald Callender, 11 inci asır

da dünya nüfusunu 6 milya
ra çıkmaktan ne kurtarıyor? 
Adil Badur, Dante Alighieri 
İsmail Hakkı, genelik için 
büyük tehlikeler, Vehdet 
Gültekin, münakkit çekişme
si, İsmail Hakkı, İçtimaiyat 
(halk üniveritesi dersi) Tet
kikler ve tenkitler 1 O kuruş. 

JJETİRNtJlci Ktzı 
~vı 

ÇAKICI EFE 
-19-

Çakıcı efe, - Çorbacı kuş südü-
ne ihtiyacımız yoktur! dedi 
Düğün sahibi ihtiyar adam 

Çakıcı efeye ve kızanJarına 
heman yer gösterdi, ve: 

- Emret efem, dedi. Bu
rada koşsüdü bile var. Söy
le ne istiyorsun?. 

- Kuşsudu istemiyoruz!. 
Burada herkesin yidiği ve 
yiyeceği şeyler bize de ye
ter. Fazla bir iziyet, fazla 
birmasraf yaptırmayınız bize. 

Ev sahibi Çakıcının bu 
ihtarına ragmen bu dağdan 

inen misafirini ağırlamak için 
elinden geleni giri kamadı. 

Şarap, tulumlarla ıeliyor, 
sarfediliyordu. Fakat Çakıcı 
ve kızanlarından hiçbirisi bir 
damla bile şarap içmediler. 
yalnız Marya ile Vasil bir 
az liçtiler. 

Çakıcı efe esasen içki iç
mezdi. Adeti böyie idi. Kı
zanlarına da -bilhassa böyle 
nazik yerlerde- içki içtirmez· 
di. Ani bir baskın karşısında 
her zaman hazır bulunmak 
kaygusile böyle hareket eder
di. 

Marya, bütün bu haller 
karşısında hayretten hayrete 
düşmekte idi. Bu Çakıcı, eli
ni kana bulaştırmamış, dağ 
adamı olmamı olsaydı ne 
eyi olacaktı, d!fe düşünürdü. 

Değirmenci kızı Marya, 
Vasile: 

- Vasil, bana anlatsan 
ya ... Dedi. 

- Neyi anlatayım? 
- Buradaki şaşılacak şey-

leri. Bu dpğün şahipleri, ge
lin ve güveği Çakıcıya nasıl 
ıkram edeceklerini bilemiyor 
lar ve görüyoru ·rr ki halle
rinde korkodan doğma bir 
şey de yok ! Şu halde bun
larla Çakıcı efe arasında 

eskiden bir dostluk var ? 
- Hem de çok büyük. 
- Yoksa bunlar yatakla-

rından mıdırlar? 
- Buna şüphe yok ! Fakat 

bundan daha ileri münase
betleri vardır. 

- Bir türlü anlıyamıyo-

rum, Vasili 
- Anlıyacaksın.. Hem de 

Çakıcının neden Rum dostu 
olduğunu da anlıyacaksın .. 

- Buna ben de merak 
ediyorum. 

- Çünkü, Çakıcı efe, şu 
gördüğün ihtiyar kadın yok
mu?. onun südünü emmiştir. 
ve ğelin onun kızıdır! 

- Ya?, .. 
- Evet.. Bu kapın, Ça-

kırcalı Ahmedin kapı kom
şusu idi. Çakıcının annesi 
bu kızın ablasını bu rum ka
dını da Çakıcı Mehmed efe
yi emzirmiştirl 

Bundan başka Çakırcalı Ah
met öldürüldüğü vakit Çakı
cı Mahmedin annesi paraca 
sıkıntılı vakıtlar geçirmiŞtir. 
Bu rum aile ona o zaman 
yardım etmış ve boğçacı 
rum kadınlerı da giyecek 
ihtiyaçlarda kendisine çok 
bulunmuşlar. Bir kac sene 

para almadıkları halde bas
ma, dokuma, bez ve saire 
vermekte devam etmişlerdir. 

Bu sırada, düğünde zevk 
ve sefa son dereceyi bulmuş, 
herkes şen ve mes'ud bir 
bir an yaşamıya başlamıştı. 

Ve Çakıcı efe. yerinden kal
karak, ihtiyar kadının yanına 
gitti: 

- Sen de nesisin an~lık! 
dedi .. 

- Neyiyim oğlum ... 
- Damadını beğendim. 

- Sağ ol oğlum. 
Çakıcı bunun üzerine ke

merini açtı ve içindeki sarı 
altmları kocakarının eteğine 

boşalttı : 
- Bunlar, süt l<ardeşime 

düğün hediyemdir! dedi. 
Ve kocakarının, ihtiyar 

kocasının, gelin ve geveğinin 

teşekkür etmesine meydan 
bırakmadan, kızanlarına : 

- Haydi arş! Daha gide
cek yerlerimiz var!. dedi. 

Çete yola düzülürken, Ça 
kıcı efe değirmenci kızın 
kulağına: 

- Ben gençlerin böyle 
evlenmelerini, yova kurmala 
nnı çok severim, dedi. 

Genç kız bu söze cevab 
vermedi; Çakıcı efe dikkat 
etseydi, Maryanın kızardığın~ 
ve ayaklannın gizli bir heye 
canla dolaştığını anlardı l 

Çakıcı sözüne devam ede· 
vam ederek: 

- Şimdi aramızde bir kil· 
çük Osmandan başka bekir 
yok dedi. 

- Şimdi nereye gidiyoruz! 
- Süd kardeşimin bah-

tiyarlığını gördüm, Şimdi de 
kızımın bahtiyarlığını gör
meğe gidiyoruz. 

- Evlenecek kızınız var
mı?. 

Çakıcı güldü ve: 
- Bir dane değil, bin kı-

zım var .. 
(Arkası var ) ___ -.ı..,,_ __ 

Sarholuk en 
ziyade nerede 

oluyor? 
En fazla sarhoşu olan 

memleket hiç şüphe yok ki, 
Lehistandır. 
Bu memlekette küçük yaı

taki çocukların bile mühiıD 
miktarda şarab \içtikleri gö
rülüyor. 

Varşovada telebenin yüzde 
on üçü daimi surette müski
rat kullanan gençlerden mO
rakkeptir. Yüzde 55 i ldab~ 
az içki içenlerdir. Hiç içkı 
kullanmıyan talebe yüzde 32 
dir. 

Bir memleketin talebeıi 
böyle olduktan sonra ••' 
sınıflarının sair sınıflarııııll 
iÇkinin fıçısına dalanlard•" 
olduğunu tahmin gi\ç olıD•" 



Hali bulamadınız değil mi? • 
Diyojen gibi elinize bir fener alarak dolaşmağa lüzum • 
'yok; "ŞAHSiYETİNİZi BELiRTECEK" en eyi elbiseyi 

ME ~l!Klye: 
diktirebilirsiniz. lier gün önünden gelip geçiyorsunuz. m· 
En yeni modelleri görmek için bir defa uğrayınız. • 

~ ~ 

~·l 
KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA {+,. 

• • • • ~ıo~ı~ıı;.ıııııı;ıııı;tırı;ıııı;ıı~~~~~[:~ ıııuiıl~q,.d~ ıı..~ıı;;;.ııııu.ııı~~~w~~r~..ıı 

o -· "'J'J .. 

BLAK FLAG 
BOCEKLERI OLDÜRÜR 

• 

lC'S mouches, mousthıuoe, cetarde, tounnı., punel•••• pucas 
ot tou• autros lnsoctH pomlcloux lnehtntan•montl Son om
ploi eat .. n• dangor ••• 11 no tacho p ..... no lalssa ııucuno odour. 

İl 

UMUM DEPOSU: 
. ' 

Ed. Conson alell 
S- 2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 
... -=-.:.·.-:.-: ------------------------------a- ı ..... 
s:ı.. 
S: ı 
e ı 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilib 

Yeni 
çeşitleri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlannızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şemsi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet· 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlanmız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık f yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak 
olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 

geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

Satışlarımız her vakıt muhayyerdir 

, ~~~~~:~~lt:l:~~t:Jt*:I:~ 

1 i( TA yy ARE SİNEMASI Ttıtı" 
~ BUGÜN 

En büyük sinema artistlerinin temsil ettikleri 

Gaipten bir ses 
Lucien Muratore - Vera Korene ve Mabudian 

tarafından oynanan~hissi bir facia 

ATESLI KADINLAR 
Armand Bernard - Marguerite Moreno ve Andre Poannem 

büyük şarkılı komedisi 

SEANS SAATLARI 
He~n saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

~~~ .-•Q~ınt:.A~~n~~a:a~a: 

• 
TRAŞ BIÇA ------------------------------------------~ 

YÜKSEL RAKISI 

MÜJDE 

Çeşme Ilıca ve Plajlan 
ferleri başladı 

Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatlan: 6,30-7,30 
8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 1 50 kuraftar. .. 

:- S*7~ı değer yurddaşlar · Aynca fazla malümat almak isti yenler her zaman 3 314 
HALK: 'rrq bıçağını ve makinalarını her satıcıdan israrla Az zaman zarfında Kabadayı ve 2948 Telefon numaralanna mliracaat edebilirler. 

atayınız. 1 1 ı 
HALK: Traf l:nçağı ayarında ve ucuzluğunda başka bir kıs k d ••ks 1 • tİ B LET SATIŞ YER: ızmirde Barut Hanında Necmi 

bıçak yoktur. ra 1 a ar yu e mış: r Llvantalı lbrahimden biletlerinizi temin:edeniniz. 

HALK: !.':!si bJçi80 :n;:r!d:reç çel!ğinden yapılmış ve ~.Aı8ıı6-aAAtiıtadllıııtJııılBUllııliıfAAa6AA ... AA6il ..... ~~~~B~U~F~IRır.S .. ANT~I ~K1•A~Çle!'l .. RNM-AYINIZ 

HALK: Traş bıçağını kullanan bir daha başka bıçak aramaz a Elektrikli tramvay deposu karşısında it 
HALK: Trq bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan 41 G u·· z E L y A L I 

bir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 4 
PARASIZ: Tecrübe yapmak istiyenler depolanmızdan birer 41 D • 8 ) A )d 

tane almalarını rica ederiz. . . 41 enız anyo an çı 1 it • 

Eczacıbaşı S. Ferit 

UMUM: deposu lstanbul Marpuçcular Yanm Şışecı han No.1 ti ı· , · Bel d. , · · h t" 1 ·· hh" s • 
. ..,M R 

0 
Sul H K·ı· ·ı N 6 ..s zmır e I) esının er ur u sı ı ve 

u. ı : eposu u an ı ımcı er o. "el • L 
.._ ... _ılıi&ıi __ ....... iiİiiim.. • fenni şartları haiz ve 124- odayı havı, kadın l osyonu 

Ucuzluk Göç ı ve erkek banyoları bu mevsim için açıl- D • Bugünden itibaren sayğılı . . . . 1 mıştır. D • lzmirlilerin emirlerine hazırdır 
Rekoru Say~n miışterılerımım Halka~ınar D T • t VARDIR .. : M AN u L v A k ha-

İzmirde~ivici hamamı kar- dıkkat nazarına • suyu ıle uş esısa 1 ! . . . pe 

rııDda aftanı. sokoagıw nda • El k 'k h ü I" . . h t b b t . dil . ti .,.. fif ve devamlı ınce kokuau B ı ı d k · t w ..- e trı , er t r u ıstıra a es a ı emın e mış r -. • 
numaralı . foto Bilgili mü- acı ar a ı saa cı maga- .._ . ,.,. ile en müşkül mllşterini bile 

kemmel retuşlu vesika foto- zamı Yolbedesteninde 43 No. 41 fiatJar Ucuzdur S ı= hayran ·edecek kıy:nettedir. 
grafmı (30) 6 kartpostal 75 1 Bidayet h~nı ağzındaki ~ağaza l.w•••"'''11 l •• .. l••·ı··········~ :._ : 
kurup çıkarmaktadır. ya naklettım. En ucnz fıatlarla Ok J M•• •d • M AN U L YA 
Ağrandizman kara kalem saat almak veya saatlarım Ur arımız& U J e i!2 

yağlı boya itleri ve tablolar k · '"' 
b . d. . . d tamir etme istiyen müşterı- 32 sayfalık renklı" ve resı·mıı· bı·r kapla atınnıza getireme ığınız e- • taklid edilemiyecektir. For-
recede .ehvaen yapılmakta- lerimin bu yeni mağaza"1ı da süslü kitaplar yalnız • mulü gizlidir. 
dır. Bir ziyaret, kanaat getir şereflendirmelerini yalvannm. 
•ete kifidir. 1-l5 Tamirat teminatlı olup 100 Paraya Eczacıbaşının diğer 

Tecrübeli 
Bir muhasib iş arıyor 

Heaap 9e idare işlerinde 
blytik tecrilbel~r görmüş, 
•lleaddid memuriyetler ver
~ bir zat miltevazi bir ma
qlA iı aramaktadır. 

(Halkın Sesi) idarehanesi-
• mlracaat. 1~ 

muallim, zabitan, memurin ve Tarihin kanlı ve meraklı savlanndan: Mevzuu tarihi ha- • kokuları kadar seve-E 
talebeye tamirat yüzde 20 kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: •. cek takdir edeceksi-
iskontoludır. - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhut, 

Biı tecrübe her tavsiyeden - 2 Alemdaar ve fesi ve püsktıl ihtilili, 
muraccahhtır. - 3 Sarayda Rum kızlan, 

(HiSAR CAMI) - 4 Boğazlanan Sadraza, 
- 5 lıtemeznnok. 

Y olbedesteninde _ 6 Kanlı Kılıç 
4:3 No. saatçı - 7 Kanuni sultan Sllleymanın bir atk macerası. 

• niz. 1 M.Depo 

S. Ferit Şifa 
. TEKiN KUBiLAY Vesaire vesaire .. 
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.Paı·iste yok edi en gen 
Istanbullu bir pa ıö 

kızı 
H? u . 

( Halkın Se1i J 

--FRANSA POLİSİN AY ARCA MES
· GuL ED~N. ES~A.~E Jz HADİSE- Kahraman Süvarilerimiz 

NIN ICYUZU NE S ? .. 0000 • 

Paşanın tevkifi sebebi 
6 

gelen adamın bir doktor ol- Dün İstanbulda içten gelen tezahürat 
Tahkikat hakimi, sözlerine l duğuna ilk delildir. bu••yu••k to••renle karşılandılar 

ve 

ağır, ağır devam ederek : Morfinomanlar ekseriyetle 
- Sizin Miyayı öldürdü- bir santımetre mekabı hec- İstanbul, 8 [Özel] Üç dört . 

düğünüz muhakkaktır, dedi. minde ve nikelli şiringa kuJ- aydanberi Nis, Ah9n, Peşte j 

tanbula dömüşlerdir. 
vvrupada kazandıkları za . 

belediye, sipahi ocağı halke
vi, spor kulübleri, İstanbul 

Delilleri de şudur : lanırlar. ve Viyana ve birçok arsıulu-
1 - Bu kadını öldürmiiş Bu doktor, sizin tarafınız- sal atlı müsabakalarda bü-

ferlerle Türk ordusunun na
mını ve biniciliğini yükselten 
kahraman Türk çocukları • 
içten gelen büyük tezahürat 
ve törenle karşılanmı~lardır. 

mıntakası ve büyük bir ka
labalık Türkün ismine ve 

olduğunuz, 6 Hazirandan 26 dan yaranlanmış olan Mıyayı yük ve parlak muvaffakıyet-
Hazirana kadar Fransayı t er- tedayi etmiş, fakat başka ler kazanan süvari zabitleri-
kedecek vakıt buldunuz. tarafa nakle yardım etme- miz dün Sofya yolu ile İs-

2 - Öyle ki bir bir cürüm miştir. ~I ,.....,, ıı.;.ııı 
lııuıll 

ıı;ıı 
lhııııl 

Karşılanma merasiminde 

bayrağına şeref kazandıran 
' kahraman sivarilerimizi kar-

şılamışlardır. 
~.;q 
111 .. ııJ 

ıı;ıı 
lııuiıl 

şeriki olmanız icabederdi. Netice şudur: Genç kadın 
3 - Halbuki siz Parisin mesleği icabı sizin zengiliği-

apaş takımı ile hiç bir za- nizden iı;üfade için sizi takib len Gazeteleri ı Ucuz tarife 
---.ı"J • .._ __ _ 

1'lısıra çok kavun, kar 
puz gönderilecek 

man münasebet tutmuş de- etmiş, adetlerini2i bildiği için 
ğildiniz. Bir şeriki curum, de yaptığmız eza ve cefalara 
cesedi imhaiçin her halde tahammül etmiştir. 
apaş olmak lazımdır. Siz, gayri tabii bir hal ne-

4 - Bir cesedi ortadan ticesi ileri gitmiş ve kadını 
yok edecek bir adam çok, tedaviye muhtaç olacak şc-
pek çok para ister. ve siz kilde yaraladınız,, fakat bol 
bu müddet zarfında banka- para vadile susturdunuz, bol 
dan para çekmiş değilsiniz. para ile bir doktor aldınız, 

6 - Kadını otelden canlı ve nihayet kadını bir kılinige 
gibi çıkarmak Hçin herhalde yatırdınız, şüfer çok tabii 
iki tarafına birer adam geç halde kibar bir müsyö maye-
mek lazımdı. Siz kadınla yal- t inde kibar tavurlu bir kadını 
nız çıktınız. kıliniğe götürdüğü için zabi-

Miya otelden sizinle bir- taya müracaata lüzum gör-
likte kendi rizasile çıktığı memiştir. 
muhakkaktır. Fakat, Pasisde Siz şimdi sulh cezaya ve-
en dar bir zamanda size her rileceksini!. 
hangi bir şekilde yardım ya
pabilecek acaba kim olabi
lir. 

Ancak bir doktor: doktor 
lar meslek sularına en ziya
de hürme eden adamlardan
dırlar. Kağıt sepetinde bulu 
ean şiringa, sizinle beraber 

•• ~ ~ ~ · ~ 

Oz Türkçe nasıl 
Y.erleşecek? 
- Baştarafı 1 incide -

vermekten verim, ürenmek
ten üretim, çağırmaktan çağ

n ( davet ) boümaktan bo
zut ( fesad ) gibi... Bunlara 
da pek çabuk ve kolaylıkla 
alışacağız. 

Şimdiye kadar gazetelerde 
çıkan listelerde pek az keli
me vardır ki, gene Türkçe 
kurallara göre yapılmış ol
makla beraber kulağımıza 
birdenbire yabancı geliyor: 
Olmaktan olut ( emri vaki ), 
öz ve ürüt kelimelerinin bir
leşmrsinden özürüt (hasılatı 
safiye ), önsezi (hissi kablel
vuku), duyganlık (hassasiyet) 
gibi ki, bunların da arapça
lannı herkesin anladığını 
kimse ileri sürmez. 

Bunlan klişe gibi ezberle
miıiz, öz TürlCçeleri daha 
kolaylıkla bellenecektir, çün
kil Türkçe köklerden alın
mlf, Türkçe eklerle yapıl
mııtır. 

Fakat, yeni kelime tuttur
mak hiçbir dilde kolay bir 
İş değildir. 

Bunun içindir ki, şimdiye 
kadar çıkan beş kelimelik 
liatelerdeki üç yüze yekın 
kelime ile yetsinerek uzun 
zuman bunları kulianmak ve 
bunlardan başka öz Türkçe 
kelıme kullanmamak, bu ke
limeleri sindire sindire dili
mize yezleştirmek en luyğun 
metaod olacaktır sanırız. Kı-

* . ... "' 
işte paşanın tevkifine se-

beb, gayri tabii bir ibtila 
ile bir kimseye eza ~ve cefa 
si!çudur. Fakat paşa genç 
Miya'ya 100,000 frank tazmi
nat vermekle meseleyi ka-
pattı. SON 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ., 

t> 

y ş en 
• • l rı 

lstar.bJl, [Özel] - Şarı
mızdaki Trakya şimendifer 
cileri cemiyetinin senelik kon
gre ve yeni İdare Heyeti 
Feçirrinin 7 temmuz pazar 
günü yab'l{'"'' vı hnbcr alın
mıştır. 

lav~b;;ıırnası, Öz Türkçe 
kaynaklarda yeni ara• tırma-
lar yapılmaci da epice vakit 
ister. 
Dediğimiz gibi, bu üç yü

ze yakın kelime kullanılırsa, 
gazete ve yazı dilimizin gö
nüşü baştan-başa değişir. 
Bundan başka, hiç unutına
mah ki, yeni kelimeler yeni 
bir Türkçe yazı üslubu ister, 
buna da yavaş yavaş alış-

mak liizımdır. Eski kelime 
yerine yeni kelimeyi koyarak 
cümle şeklini olduğu gibi 
bırakmak, çirkin ve anlaşıl
maz tercilmeler vücüde ge
tiriyor. 

Sonra: "Bir söylev yaptı , 
bir diyev verdi.,, gibi alaf
rangadan berbat şekiller gü
zel şivemizi tatlı su türkce
sine döndürüyor. Bu yanlış-

lıklar ve çirkinlikler iyi ve 
usta yazıcıların uzun dene
melerile ortadan kalkacaktır. 

Şimdiki halde bütün yazı
larımızın bu birkaç yüz öz 
türkçe kelimeyi, önemle, dik
katle, istekle ve yeni dile 
zevk vererek kullanmaları ve 
yerleştirmeleri lazımdır. Bun
dan ötesi daha uzun zaman 
işidir. - N. S. AKŞAM 
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stanın dış sıyasası hak-
aşalara başladılar 

Atina, (Özel) - Llefterof
ron Partisi başkanı Bay Me
taksas kendi gazetesi olan 
Efimeris Ton Ellinon'da yaz
dığı bir yazıda Bay Politis'in 

Venizelcsa yazıb son zaman
larda neşrolunan bir mek
tubu dolayısile, Yunanista
nın dış siyasasını t enkid ede
rek bidayette Balkan paktı 
aleyhinde aldığı vaziyeti ha
tırlatmakta ve demektedir ki: 

" Bundan bir buçuk yıl 
evel, Balak paktının tasdik 
işi için toplanan siyasal par
tiler şefleri konferansında be-
nim yaptığım t enkitler üze
rinedir ki bazı değişiklikler 
olmuş ve ancak bu suretle 
Yunanistanı tatbiki kendisi 
için çok tehlikeli durumlar 
yaratabilecek bazı teahhüt
lerden geri almak kabil ola-

1 
bilmiştir. ) 
Metaksasın bu uyazısına 

karşılık veren hükümet ta
raftarı "Katimerin,, gazetesi 
B. Metaksasın tenkidi üreri
ne Bakdinde değişiklikler 

yapıldığının doğru olmadığını 

tebarüz ettirdikten sonra 
diyor ki: 

" Bu şefler kşnferans1 so
nunda çıkarılan beyanname, 

1 J -p ta kad .. ous na dalıil 1Ju-
lunmaktadır. O zaman bay 
Metaksas ta gösterilmiş olan 
bu vesik::ılar bunu isbata ka 
fidir. 

fi•' llu ı l 
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O zamandanberi yapılan 
Balkan konfeyi toplantıların
da, bunu imza edenlerin 
teahhütlerine daima riayet 
edecekleriri gösterir tarzda 
yapılan tezahürler de ayrıca 
teyid etmektedir. 

Balkan paktı siyasası, mu
haliflerinin bütün gayretle
rine rağmen gittikçe daha 
sıkılaşmakta ilerlemektedir. 
Bu siyasanın Yunanistan için 
ne kadar önemli olduğunu 
ve ne kadar faydalı bulun
duğunu anlamak için meş'um 
Mar ayı hadiselerini hatırla

mak kaf' dir. Bütün Avrupa
da" herkes bilmektedir ki 
meş'um hadiselerin tereddi 
etmesine ve arsıulusal bir 
mahiyet olmasına ırani olan 
şey, ancak ve yalnız Balkan 
paktıdır. 

B. Politisin Venizelosa gön 
dermiş olduğ•J mektubda 
bahsettiği " infirad ,, mese
lesi ise o zaman yani son 
Kanunuevvel ayında Avru
pada meycud olan ve genel 
mahiyetleri itibarile Balkan 
paktı kadrosunu aşan mese
leler içindir. Bu meselelerde 
ise Yunanistanın yalnız ken
di menfaatleri bakımından 
vaziyet alması, ve bu vazi
yet de bittabi Türk - Yunan 
anlaşmasından çıkan taah
hütlerle hemahenk bir halde 
bulundurması kek tabii bu
lunmakta idi. 

l!;.111 
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Hayvanlc,ıra 
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i sanlar ve yarım 

lar nasıl yaşarlar 
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Ba ş ta rafı 1 incide -
hale mahküm etmiş!.. derler! 

Bence, hilkat garibeleri 

ekmek parasını kazanamıyan 

sağlam ve normal 
böylece acırlar! 
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is anlara 

1-liJkat o·aribeleri heıJ 
~ 

asil ailelerin çocuk 
lan nııdırlar ? . 

Bu reporta j için çalıştı
tığım zaman Peşteye de 
uğramıştım. Bugün büyük at 
conbazanesinin büfesin bir 
masayı işgal eden beş cüce 

gördüm. Bunların hebsinin 
de isimleri başında bir de 
"baron,, ünvadı vardır. 

Merak ettim, bunlarla de
rin, derin görüştüm, memle- ' 
ketlerini sordum; hiç birisi 
de bir cevab vermediler, Ve 
beşi de unvanlarını kendileri
nin aldıklarını anladım. 

Bununla beraber hilkat 
garibeleri ticaretilP; meşhur 

olan müsyo Bincnficdden 
bazı malumat almak istedim. 
Topladığım 300 kadar hilkat 
garibesi ismini kendisine 

İstanlbuJ ( Özel ) - De
miryolları işletmesi memle
ketimizden İskenderiyeye u
cuz olarak yaş meyva ve seb 
ze gönderilmesi için tenzi
lat~! bir tarife hazırlanmıştır. 

Uzümden utuz kiloya ka
dar 20, altmışa kadar 30, 
daha yukarısı için 40 kuruş, 
diğer yaş meyva ve sebze
lerin tonundan 400 kuruş, 
perakende halinde on kiloya 
kadar 1 O kuruş, fazlasından 
üzüm tarifesi navlun alına
caktır. Karpuz ve kavunun 
tanesinden alınacak aakliye 
ücreti bir kuruştur. 

Yeni tarifenin Mıra bil
hassa çok miktarda kavun 
ve karpuz gönderilmesine 
imkan vereceği nmuluyor. 

Habeş ordusu 
Siltıh ve nıühimnıatsiz 

kaln1ıyacaktır 
İstanbul, (Özel) - Habe

şistanın Çekoslovakya, Dani
marka ve Fransadan alacağı 
silah ve muhimmatın bedel
leri peşinin peşin verilen 
olmasına rağmen, bu siparis
lerin Habeş hükumetini ve
rilmemesi kararlaştırılmıştır. 

Habeş hükümeti, İtalyanın 
istila tehditleri karşısında 
müşkül bir vaziyette bırakan 
bu karar, Japonyanın Cemi
yeti akvama dahil olmadığı 

için Habeşistana her türlü 
silah ve mühimmat vermeği 

taahhüt etmesile hükümsüz 
kalmıştır. 

Japon fabrikaları Habeşis
tan namına stok mühimmat
larını sevke başlamıştır. 

Babasını vurdu 
+ ·cı ··-... --

l>ara yüzünden çıkan 
kanlı kavganın sonucu 

İstanbul (Özel) - Bakır
köyde oturan Aatıf adında 
bira adaın dün gece evde 
yemek yerken üvey oğlu iz
zet ile para meselesinden 
kavgaya tutuşmuşlardir. 

Kavgada İzzet bir tekme 
vurup babasını yere yuvarla
dınktan sonra elindeki ye
mek çatalını vücudunun bir 
çok yerlarine saplıyarak teh
likeli surette yaralamıştır. 

Atıf yakalanmıştır. 
~~~~~~~-

arzettim. Bunlardan 280 is-
minin yanıbaşında bir de 
esalet unvanı vardı. 

-( Arkası var )-
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CÜNÜN ADAMLARI: 

Bay 
Stoyadinoviç 
Dinarın kurtarıcısı ve 
Yugoslav Başbakanı 

Bay Y evtiçten sonra yeni 
Yugoslav kabinesini teıkil 
eden Bay Milan :stoyadino· 
viçin, 23 Temmuz 1888 tari· 
hinde Tsatakl'da doğmuştur. 
Tahsilini Belgradda yapmış 
ve ekonomi bilgisini Fransa, 
Almanya ve lngilterede ik· 
mal etmiştir. 

1914 te Yugolav finas ba· 
kanlığına intisab etmiş ve 
pek az bir zaman sonra ge
nel direktör olmuştur. 

1923 de Pasiç ilk kabine
sini teşkil ettiği zaman ken
disine finans bakanlığını tev
di etmiştir. Bay Stodiyano
viç bu vazifeyi 1924 te kısa 
bir inkıtadan sonra 1926 ya 
kadar idare etmiştir. 

işte bu müddet zarfında 
Dinarın maruz bulunduğu 
tehlikenin önüne almış, para 
nın kıymetini yükselterek 
istikrar bulundurduğundan 
kendisine " Dinann kurtarı
cısı ,, ismi verilmiştir. 

Bay Stoyadinoviç memle
keti hakkında birçok ekono 
mik ve kukuki eser ve ma
kaleler yazmıştır. 

1922 de Belgrad üniversi
tesi ekonomi öğretmenliğine 
tayin edilmıştir. 

Yeni başbakan bir çok 
defa saylav seçildikten sonra 
geçen ikinciteşrinde lyan 
azası olmuştur. Yevtiç kabi
nesinde bulunduğu miiddet 
zarfında bir çok finan .. ı ka
nunlar yapmıştır. Bayındırlık 
işler için 2 milyar Dinar gibi 
büyük bir dahili istikraz te
min etmeği ve bunu 145 
milyon dina rgibi kısa vade
lerle tediye etmek yolunu 
bulmuştur. Bilvasıta yiizde 
yirmi :vergi kanununu tadil 
etmiş ve indirilmiştir. Bil
hassa çif çiyi ezen bir çok 
vergileri kaldırmıştır. 

Bay Ssayodinoviç bundan 
başka birçok önemli lkurum 
ve kuliiplerin başkanhğılı da 
yapmış, büyük bir sempati 
ve teveccüh kazanmııtır. 

İşte bunun içindir ki kral 
naibi prens Pol üzerine 
önemli bir ödev alacak olan 
yeni kabinenin teşkiline bay 
Stoyadinovici memur etmiı

tir. 

Seydiköyüne 
İşliyen kapb 
kaçblar •• 

Seydiköyünden aldığımız 
bir mektup ta yazıldığına 
göre, ötedenberi buraya iki 
tane kaptı kaçtı işliyor ve 
bu ora halkının iıni görü
yormuş. 

Bu defa bu kaptı kaçtılar
dan birişi - iki rakip arasın
da yapılan bir anlatma neti
sin~e - kaldınldığmdan on 
kişilik bir arabaya ondart ve 
hazan onbeş kişi bindirildiii 
ve bundan da yolculann bü
yük bir azap ve lıztıab çek· 
çekildiği bildirilmektedir. 

Hem sıkıntılı ve hem de 
tehlikeli olan bu işe bir ni
hayet verilmesi Seydiköyil 
ve İzmir şarbanbiından isten 
mektedir. 


