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0'1uzLARINA YÜKLENEN Londrada :halk polıs kor-
~Gıa YÜKÜN ALTINDAN d d AT • • 
l(~LkABİLECEK MİDİR? onunu yar l ve ıvecaşıyı 
~:$ l<ABINESIN~ALLEDECEGI iŞLERi cılgın bir hcilde alkışladı 

DAKI $ATIRLARDA OKUYACAKSINIZ , 

lteryo meclis reisi oldu On binlerce kişi sarayın önünde topla~mıştı 

~i 
)'li. ktbi11ed . 

tlerd,11 ~devlet bakanlığına geçecek olan radikal sos-
'rt ALADIYE ile yeni kabinenin finans bakanı 
~ ~i I:'r, sosyalistlerden VENSAN ORlYOL 

)'li.t llsıı k b. 1 
,~ lid • a ınesi filen talyayı mı tutacaktır. Yoksa 

"d erı leon BI ·k· ·· ı·· · t• · d la) ''il te k' um ı ı yuz u sıyase ıne yıne e-
'>t, }:'1,. 

1 ıl edilmiş bu- vam edecek midir? 
laaeb•:•ız Parlamento- 2 - Renin işğali dolayı-

~\' bir ;ıarın ellerinde sile Fransa ile Almanya ara· 
•k~a ltısteye nazaran sanda, bus;rünkü Fr.ıınu7 -'-

di~ '"t ., -blwn:sınde tt~rt leirı umum isini tatmin ede· 
~I •o,; 

1
. dört tane de cek, bir itilaf formulü bulu-

J:'t lt, 'ıat nazır bulu- nacak mıdır? 
·d,t'''•d, S 3 - Küçük itilafı zafa 

llıtı ~'"k .. 0 'Yalistlerin ik- uğratmak istiyen Merkezi 
t~.... ~•b·1~111~ gelmeleri, Avrupa anlaş:nasına Fransa 
r.qtf o.ıtsı . . 

eli 1 b,,1 b nın ış başına göz yumacak mıdır ? 
~ 1 aııoa bir ha- 4 - Fransanın Sovyet Rus· 
~'la takti F ya ile aktettıği anlaşmayı 

1 

1 

ı 

lngiliz ltalyan gerginliği 
bir kat daha artacak 

Londra 4 (A.A) - Siyasi 
mahafiJ Necaşiııin Londraya 
gelmesi münasibetile Londra 
halkının göstermiş olduğu 
coşğunluk yüzünden f taJya 
ile İngiltere arasındaki ger
ğinJiğin artacağını tahmin 
etmektedirler. 

Filvaki dünkü nümayişler 

lngiliz milletinin Habeşistana 
karşı beslemekte olduğu his
siyatı açıkça göstermektedir. 
Ayni mahafil Necaşinin Ce· 
nevreye gitmeğe karar ver· 
mesi halinde ltlayanın Millet· 
ler Cemiyetinden çekileceği 
-•~-,.., ... .., u ..... u uUlUUWllK.le&Uıl" 

Muhafazakarlar mahafili 
İtalyanın milletler cemiyetin· 
den çekilmesi taktirinde İn
gilterenin İtalya ile Cenevre 
haricinde iki taraflı müza· 
kereler yapmağı kabul ede
ceğini tahmin etmektedir. 
Bu mahafil İngiltere hüku
metinin Necaşi e bizıat Ce· 

nevreye müracaat etmek 
tasavvurundan vaz geçmesi
nini muvafık olacağını bildir
diğini söylemektedir. 

Grandi - Eden 
konuşnıası 

Londra 4 (A.A) - Bay 
Eden dün bay Grandiyi ka
bul etmiştir. Siyasi mahafil 
iki devlet arasındaki görüş· 
melerin umumi meseleler 
üzerinde yapılmış ve müphe
miyet dairesi içinde kalmış 
olduğu fikrindedirler. 

ltalya, Milletler Cemiye-
..: J • • -

sıi°-göstermekten imtina iylc· 
mekte devam etmekte, Lond
ra ise İtalya ile lngiltere 
srasmdaki gerginliğin izale· 
sioin Cenevredeki gerginli
ğinortadan kaldmlmasından 
evvel mümkün olmıyacağı 
suretindeki noktai nazarında 
ısrar eylemekteditr. 

İstanbul 4 ({;zel) -Neca-

·························· ........................... . 

şinin Londraya gitmesi Land~ 
rada çok büyük ve coşğun 

tezahurata sebebiyet vermiş
tir. Londradaki Habeş elçi
liği etrafında geniş bir halk 

kütlesi Negüsü ~ekliyordu. 
Negüs geldiği zaman halk 

polis kordonunu yarmış ve 
Habeş imparatorunu çılğmca 
alkışlamıştır. 

İmparator yakında oğlu ve 
prensesler olduğu halde ken-

disi için hazırlanan sarayın 
balkonuna çıkmış ve halkı 
fi~.-h•I 1 •-\ · 

Prenses, mikrofonun önüne 
eğilerek demiştir ki : 

" - Gösterdiğiniz iyi ka· 
bul vazifemizi yapmak husu
sunda bize cesaret veriyor. 

Necaşi gazetecilere yap· 
tığı beyanatında h . illetler 
cemiyetine güvendiğini tek-

Bir Cani Met-
•• 

resini Oldürdü 
Suçunu Gizlenıek İçin 

Etlerini lokma 
lokma kesti ku 
tuya doldurdu 

Colizni namında bir sabı
kalı Liyonda metresini öl· 
dürmüş, cesedini de ufak 
parçalara doğrayarak kon
serve kutularına koymuş ve 

' ~ Sônu 4 uncude ---·-.. ·~-
Profesör 
Zati Sungur 
İzmirde •• 

, 1'
11•11 a'e r8k•ız kahinesi, soyalist kabiue yürütecektir. 

~terek~ . ~ahili poli- Fakat bu vaziyetten sinirle-
'>t~d,, a~ıcı politikası nen Almanyayı nasıl tesl<in 
--~ 'dir, çiı nıüşkil bir edecektir? . !Elektirikve tram-

rar söylemiştir. Bütün gaze
teciler İmparatorun Londraya 
gelmesini çok iyi karşılamak
tadırlar. 

~·-
tt tleleri, unı kabinesi 5 - Avusturya İtalyaya 
d~•bını \t' "' şu sualle- mı, Almanya ya mı ilhak edi-

l 1t • '•'lllek A , · zarure- lecektir, yoksa Fransa vus 
d0 .~1•1tıa turyayı Almanyaya karşı bir 

~ti ~·il lng·'ı· Htbeş işin- bir koz lolarak kullanmakta 
1tiıade l ız. talyan ger· devam edecek midir? Veya 

~il ng ltereyi mi, - Sonu 4 üncüde -

~()f:lı~ 
ij~ÖŞESI: 
~ ARASINDA ••• ! 
~ ll!ulıarriri: Şark Filozofu HIDA YET "KEŞFi ı' 
'l)l --- - 23 -

~ .~ !!dd e ıneslek mektepleri 
~ta tnbe · h. 
İ) kültü rı üku- da köyünde reçber olan 
~ ete \'e ~e verdiği ve oğlununda bilğili bir renç· 

~ .. e tn 
1 

er köşe bu- ber olmasını istiyen bir köylü 
tt •sız k.. 1 . k b' t'lt illekte . oy erde oğlunu bır zıraat me te ıne 

~~ hlıy0 p ıstenıesine gönderib okutamıyor okutan· 
t,ltd tunı 

t\itad İre ı~ · larda varsa pek az, devede 
tttııa· tn doı'Yık olan bu kulak kabilinden ... Bunun da 
'~ 1ti •yı h k bl ~ı \ı~ b em hü- sebebi bu zıraat me te e· 
~'"1- •ta lialk enı de ona rinin köyüne uzak olması 

\~tti'tltrını. y Partisini veya bütçelerinin darlığıdır. 
lltııı ilde te alnız bir Köylülerimizin son asrın 
: bll ~'tlatk Vakkuf ~tmek fenlerile, ilimlerile teçhiz 

"{)kt 'kditin ve sornıak etmemeleri iktisadi işlerde 
" ')ı Vtrd· ... h' \J~ llt•ıtır ıg~ ıs· zorluklar ve zararlar husu-

:: lık hlak ıate- line badi oluyor.. bu yüzden 
~ ~., • 0kuld birçok köyler ve köylüler 
~\~le~. bit1,:

11 
sonra aç ve sefil kalıyor ve bir 

~to le~lle r~k nıes- takım efecil~rin tefecilerin 
. ~ t, '"ulc,~ıren bir elinde oyuncak haline geli~ 

~. • t lllüb -

vay ucuzlıyacak 
Basmahaneye ve Birinci kor
dona tramvay yapılacak 500 
mumluk lambalar konacak 
Birinci Kordona, Basma- 1 

naye ve tepeciğe işleyacek 
olan eletrikli tramvay hak
kında vilatta belediye ve şir
ket ,murahhaslarının iştirak ile 
bir toplantı yapılacağını 
yazmıştık. 

Alikadarlar şirkete yapı
lacak teklifler hakkında şu 
malfımatıı vermektedirler: 

1 - Şi;ket derhal Basma-
haneye elektrikli tramvay 
işletecektir. 

2 - Kilovat ücretlerinde 

bir kuruş tenzilat yapılacak- iktidar mevkHne geldiği gün-
tır. denberi halk için çalışan ve 

3 - Konak - Güzelya'ı balkın sevgisini kazanan ve 
tramvay ücretlerinde bir mik bu son kararile bütün 
tar tenzilat kabul olunacak· İzmirlileri sevindiren 
tır. ALI ÇETINKA YA 

. 4 - Belediyeye her ıene 
verilmekte olan para iki mis- edilmekte ve şartlar kabul 
Jiye iblağ olunacaktır. edildikten sonra vilayette bir 

5 - Belediyenin göstere- içtima yapılacak mutabakat 
ceği mahallerde şirket mec- hasıl olduktan sonra belediye 
canen beşer yüzlük lamba ve şirket murahhasları An-
konacaktır. kaıa a İ 
~~~~~~~~~= 

Tarsusta 
Haıniyetli bir vatandaş 
Bir nıcktcp yaptırıyor 

Tarsus - Burada fabri
katör Elyeşil isminde hami
yetli bir zat şehirde bir mek
tep binası yaptırılmasl için 
maarife beş bin lira teberru 
etmiştir. -

PROFESÖR ZATI SUNGUR 
- Yazısı 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~---~----------0000 

Köylüler ve köy yavrularıd __ a 
okuyabilec~kler. .. . . 

11"::1 eçen gü" bu sütünlerde n:ıech~te maa~ıf butçesını~ 
~ müzakeresi esnasında tabsıl cagında kı yurd çocuk 

}arının ancak üçte birisinin okuyabildiklerini yazmıştık. İn· 
kilab Türkiyesindeki bu acı hakikatı bütün çıplaklığıle teşrih 
etmiş, mekteb .. Mckteb ... Gene mekteb ... Diye sızlanmışt~k: .. 

Dünkü telgraf haberleri, köylerde halkı okutmak ıçın 
sömestirlik köy mektepleri tesis edileceğini, askerlikten 
dönen çavuşların bir kurstan geçtikten sonra bu mektep· 
lere muallim tayjn edileceklerini bize haber veriyordu. Bu 
suretle mektepsiz ve muallimsiz olan 35 bine yakın köyde 
mektep eksiklıği kı men gidercbilecektir. 

Maarif siyasetini ve maarif savaşını tahakkuk ettirmek 
için bu, kafi bir tedbir olmamakla beraber bu yolda 
atılan büyük bir adım olduğu için bütün vatandaşların bu 
haberi sevinçle karşılayacakları muhakkaktır. Halk böyle 

tedbirler istiyor: 



IBeş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu . ... 
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:Hem kazanO:.ak hem de sevişmek fırsatını bir 
anda bulmak, cidden saadetti ! 

Altı şişe şampanya içmişler, 
bu yetmemiş gibi yarım kilo 
viskiyi yuvarlamişlar, absent 
ve rakı, muhtelif likör ve 
hatta bir miktar da votka 
içmeği unutmamışlardır. 

Üç kişinin bu kadar çok 
ve karışık içkiler nasd olup 
çıldırmadıkları hayrete layık
tir. 

Bir tarafta'n temizlik yapı
yor, beri taraftan da misa
firlerin hüviyetlerini ltelli ede 
cek bir iz, bir sır arayordum. 
Maatteessüf bu defa hiç bir 
şey bulamadım. 

işimi bitirdiğim sırada 
apartmanın dış kapısına iki 
hafif fiske vurulduğunu duy
dum. kim ol:\bilir? Diye ka
pıya koştum. Kapıya gelen 
yukarıdan inmişti. Çünkü en 
aşağı kapı kapalı idi. 

Kapıyı açınca kendimi şık 
ve güzel, t~rü taze bir hiz
metçı kızın karşısında bul
dum. 

Genç hizmetçi, muzik ka
dar güzel bir sesle : 

- Size baylannızın buka-
dar gürültü etmemelerini 
tenbih etmenizi söylemek için 
geldim. Çünkü bayanım on 
beş günden beri" hastadır, 
batini kaybetmektedir. Uy
ku uyuyamıyor ! Çok yüksek 
sesle şarkı söyliyorlar, fazla 
dans ediyorlar, hiç durmadan 
davul çalar gibi piyano çaJı
yorlar!. Dedi. 

Bugüzel hizmetçiye söyli
yecek bir söz bulamadım. 
Bizim bayla arkadaşlarının 
içt!cekleri ı çkiye göre evi 
yakıp yıkmadılarma teşekkür 
etmek lazımdı. 

Güzel hizmetçi kızın hal
lerinden benimle münasebet 
tutmak istediğini aşikar su
rette görülmekte idi ken
disine: 

- Hele içeri buyurunuz? 
bayımı ben de yeni tanıyo
rum; geceleri burada bulun
madığım için ne yaptıklarını 
bana tafsilitile anlatınız ki 
ben de arzunur.u yerine ge· 
tirmek kolayını bulayim! de
dim. 

Genç kız, hiçbir tevahhuş 
göstermeden içeri girdi. Ken 
disini henüz tanzim etmiş ol
duğum salona aldım. Bu 
defa da güzel bir kıza ben 

kopliman yapıyorum. 
Vaziyet, bu kızla sıkı ve 

dar bir münasebet peyda 
etmek için biç güçlüğe uğra 
mıyacağımı gösteriyordu. Ve 
bereket ki biz kibarlardan 

olmadığımız için aramızda arzu 
aşk hisleri daha çabuk ve 
kolayca inkişaf etmeğe baş-
ladı. · 

Hizmetçi kızlarin şayanı 

dikkat bir hususiyetleri var
dır. çapık dost olurlar, çapık 
severler, sevilirler çapak tes-
lim olurlar, naz nedir? Bil
mezler. Çünkü hizmetçi kız
larda esas gaye, sevmek, se
vilmek ve sevişmektir. Doğ
rusu, ben kendi hisabıma 
böyle mutavazi ve uysal f gü-
zelleri severim. 

Üçüncü kadeh vermutu 
içirken, henüz ismini bilme· 
diğim genç hizmetçi benim 
olmuştu. 

Bir insanın tali ve kaderi 
açılır. Fakat benimki gibi 
değil! Birden bire hem ka
zanç hem de sevda yolunu 
bolmuştum. Hem de bayla
rım gibi avuç dolusu paralar 
sarfına mecbur değildim. 

Mü!evazi, demokrat insan
ların aşıkıda mütevaziane ve 
demokratcasına oluyor!. 

-14-
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hem de aşıklık! 
Ertesi gün muayyen saatte 

garsoniyeye koştum; biraz 
sonra, yukarı kattaki hizmetçi 
kız da geldi, kafi derecede 
eğlendik. 

Hizmetçi kız, benim bayı
mın hallerini çok garib bu
lurdu. Benim bayımın yüzünü 
henüz henüz bir defa gör-
düğüme çok şaşıyordu. 

( Arkası var ) 

Satılık ev 
İzmir Memduhiye mahalle

si Hacıali caddesi 337-8 ha-
ne sabhktır. 

Taliplerin Balıkhanede 
mutemet katibine müracaat-
ları. 6-1 

Bir genç iş 
arıyor 

Askerlik hizmetini orta 
tahsilini ikmal etmiş bir genç 
mütevazi bir maaşla bir iş 

ar;yor. Matbaamıza müra· 
caat. 1 - 3 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

-4-
Onun, daktilolarından bi

rine. iş saatleri haricinde 
birşey söylemesi, yazıhanede 
bir dans tertib etmek kadar, 
düşünebileceği şeylerin en 
imkansızıdır. Onun içindir ki 
" durgun su ile beraberim " 
maazereti, bunu söyliyenin 
maksadını kendine saklamak 
niyetinde olduğunu anlatır. 
El çantasında bir manikür 
takımı gezdiren ve ekseriya 
telefona seğirten Smithie'nin 
bir "delikanlısı" olduğu ya
zıhanede herkeaia bildiii bir 

sırdır. 
Mis Holt: 
- Ha, pek iyi, öyle ise. 
Dedi ve onu hazırlıklarına 

bıraktık. 

Şimdi dışarının kalabalığı 
içinde biz onu görüyorduk. 
O bizi, hatta hiç kimseyi 
görmiyordu, sanırım. Gülüm
se!, pırıldak çalak gidiyor ve 
mis Robinsonun dediği gibı, 
"on beş günlük tatili varmıı 
gibi başka türlü,, görünüyor· 
du. Üçilmüz de beraber oldu
ju delikanbyı ıilzüyorduk. 

C Halkın Sul , 5 Haıirall ~ 

. Müthiş Bir Macera!.. 1 DÜNYADA 

Arslanların inine girdiler Neler oluyor 

IBir çift arslan yatıyordu! i~~y~~~:ö::::tı
0

: 
Cihanda en büyük el..nas U kt b •• •• k u~~lmaz bir sıra~a yüzlerine Kadınlar ekseriya bırslV 

ancak 112 kırat ağırlığında za a uyu guluyor ! Demektı ! Dl gözyaşlarından alırlar·1'·· 
bulunan Raca Matan'ın elma· bir şey Yağmurlar dinince hemen nu nazarı dikkate ~l~~i ~·· 
sı idi. Fakat 1925 Jim de ve en yakın şehire gitmişler ve nadah bir adam: Sınır ot' 
RejinaJ Skarlet kardeşler ta- parlıyordu: elması satılığa çıkarınca, in- dınların 18 yaşından •;J. 
rafından bulunan elmas 210 giliz hükumeti kendilerini ne kadar ağladıkl~~~nı ıııe~· 
kırad dır. ı El 1 hırsızlara elmas bulmak yani kaç kilo gözyaşı doktil #J 

Bu elmasın tarihçesi cid- mas. milli emvalden elmas kaçır- ni hesaplamış, ve buDll 01'' 
den garibdir : .. mak tohmetile hapse atmıştı. kilo dört yüz elli graOI 

Cenubi Afrikada çift sür- rak büyük bir ateş yakmış- Rejinal hapishanede zatürre- r.ık hesaplamıştır. ti O' 
mekle yevmiyelerini kazanan )ar, elbiselerini kurutmuşlar, Tabii bu hesabı va,. lıO' 

eden öJmüş, Jim de altı ay larak hesap yapmıı; ve lı'' Jim ve Re1'ioal, 1925 sene- b' d t' k t k Y 
ıraz a av e 1 • ızar ara hapis kaldıktan sonra tah- .. eO 

sinde omuzlarında birer Şa- yemişlerdi. Fakat aslanların d calarından hiyanet gor 
1
;,jl' 

liye e ilmiştir. d r » 
neyder silahı ve torbalarında taarruzu mümkün olduğun- dınların bir ton ka ~ fellli( 
biraz peksemet olduğu halde dan uyumağa cesaret ede· Bu gibi hazine bulanlara ya bildiklerini de soY 
yer deg"'iştirmtğe karar vere- İngiltere hükumeti yüzde tir. . J ]11( 

memişle ·di. ,, kt d' El k t' k l " rek çöllere dalmışlar idi. verme e ır. masın ıyme ı Zencı· Amerı .. a .. -4 
Biraz sonra kardeşlerden ,-.. 

Yolda, Afrikanın meşhur d'b d b' Londrada bilmüzayede, 108 ı·talyan-Habeş barb• ,·.ıc. birisi mağaranın ı in e ır ,. 
yağmurlardan birisi başladığı d milyonu bulmuş ve Jimin · sında Habeşı'stana Ol Jl.A/ 

şeyin parla ığını görmüş, ve O 1 d r»7"'. için, ne yapacaklarını ~şaşır- hissesine de 600 ster in üş- d 0 ~ 
bunun bir aslan gözü oldu- manevi yardım e e dJr 

mışlar ve yakın bir yerde h k . . F k miiştü. 1927 de Jim bu 6000 zencı' Amerı'kalıların ğuna ü metmıştı. a at 
iltice edebilecek mükemmel . sterliniş almış fakat bu pa- Harlemdı'r, . ~ 
b. v ı 'd. F dikkat edince, Bu parhyan il'"'~ ır magra görmüş er ı ı. a- raları çok çapık bitirmiştir. YolJarda ianeler toP _,,/' 
kat bu mag"' rada dişili erkekli şeyin bir elmas parçası, hem J' . d' b' "ftl.kt d'ycıı 7"' 

d "h d b" . l' d h ım şım ı ır çı ı e yaşa- Afrikaya mütema ı 
müdhiş bir çift aslan gerün- e cı a a ır mıs 1 a a kt d f ı t · · d d' .,t 

bulunmıyacak kadar büyük ma a ır; vese a e ıçın e ır. dım edildi. d• r 
ce ne yapacaklarını şaşırıp Bu elmas bir kimsenin sa· Öyle bir propagan · _J 
k 1 l d bir elmas parçası olduğunu "' .. 

a mış ar ı. t l · k- 1 d ... pıldı kı· yenı' dog"' uraP ..,,, Yağmur altında kalmak anlamışlar ve bir deli gibi ın a masına ım an ° ma ıgı bet ~~ 
muhakkak bir ölüm demekti. bu taşı kapmışlardır. için dört parçaya taksim za- ler çocuklarına Ha i' P"' 

Bunun için iki kardeş üst Bu iki kardeş bir çok se- rureti hasıl olmuştur. hnm isiml~ri~ ~~~:1:,, fi 
üste ateş ederek mağaraya neler elmas ocaklarında, ye- Büyük .. elmaslar, nedense ladılar. Haıle e as .. ,ıdl'I 
hücum etmişler aslanlar, kor raltlarında çalıştıkları halde sahiplerine şeamet getirmek- salar, Teyyumla~ çolb'tJ /. 
karak kaçmışlardı. · 1 · e yetecek kadar bile tedirler. Yarın rda şeamet Geçenlarde bır b't~ 

ıaşe erın • üç çocuk dog"' uran 1

1
• • 

Bir defa mağaraya hakim elmas bulmakta güçlük çek- veren elmaslardan bahsede- ; 
l "k' k d 'Jk · 1 mı'şlerdi. Şimdi talih, en ceg"' iz da çocuklarına fU ~ o unca. ı ı ar eş ı ış o a- koydu: Kassa, Dest•• 

............................................................................. bu •. T;;:ii:~~ ma,!!J 
Jı GUZUlYIOLr.; C, Al\.r AN YAZILAR ııi T'"az.il~ırin ı~os1ı05jç,r':ıf 

makasları vardır. t fi':, 
........ •••••••••••• .... •••••••••• .... ••O.••••• .. •••••••••••••••• .... •••••••• kollarını yorar, eıiye e~ ~ 

Jngİltere için bu vadile Arapları ayaklan- endişe ediyor. Nitekim M.- Bunun önüne get':eri ~ 
dırmış ve aleyhimize yürüt- sırl ı lar daha şimdiden FiJis- Avusturyalı bir aıud 

0 
i1ı yeni bir bela müştü. tin Araplarına paraca yar- kasları alümioyuaı :ıa11ııf<'1 

Harp bitince Balfur kabi- dım ediyorlar. etmeğe muvaffak d _,,ıı J 
-ı iliıtin İngiltere için İ B b 1 • l e ·•el' nesi ngilterenin bu vadini u se ep e lngiltere Fi- Yaptıgw ı tecrübe er t•fjİı 1 bir beli. olmağa baş· l" · d h k'k '"' " ladı. yerine getirmişti. lrakı ken- ıstın e a ı aten mühim fak olduğu için e~e' 

ı di mandası altına aldı. Su- bir mesele karşısındadır. kendisine hayır. d11•0"· ngiliz tayyarelerinin teh· , 
d d d t riyeyi Fransızlara verdi Fi· (Son Posta) ledni ümid edıyorOI i e ici nümayişlerine n-

listini de Yahudi vatanı ha- Deıı·ıer giliz askerlerinin tabanca ve 
Jine koymağa çalıştı. 

mitı a~yöz kullanmalarına rağ-
Araplar uzun müddet bek-men Arap isyanının önüne ı 

geçilemedi. Hala şehir, şehir lediler. Nihayet nevmit ol-
yer yer isyanlar devam edi- dular. Fazla olarak yurtları-
yor. Bombalar patlıyor. Res- na ecnebilerin yerleştirilme-
mi binalar yıkılıyor. Ötede sine şahit oldular. 
beride Aaraplar grev ilan Bugün Filistindeki ısyanın 
ediyorlar. içyüzü hudur. 

İngilizler vaktiyle takip İngiltere bü isyanı bastı-
ettikleri siyasetin bugün ce- rabilir. Fakat Mısır, Suriye; 
zasını çekiyorlar. Cihan har- . Irak, ve diğer Arap memle-
binde İngiltere Arapları a- ketlerini de onlara yardı-

. rapları aleyhimize tahrik et- ma sevkctmekten ve Arap 
tiği zaman onlara bir Arap dünyasını rencide etmekten 
hükumeti kurmayı ve Arap korktuğu için pek ifori gi-
ıttihadı vücude getirmeği demiyor, Fazla olarark bunun 
vadetmişti. Meşhur Lavrance İslamlara sirayetinden de 

-Bir genç kızın yüzünde bu 
saadet parıltılarını uyandır

mak için ümit etmek iste
mez misiniı ki bu genç 
adam Yunan ilahlarından bi
ıile BilJy VVelJsin Bombar· 
diesi karışık bir ş·ey olmak 
gerektir .. Nerede?.. Smite· 
nienin delikanlısı hemen ken-
disi kadar uzundu. Dar gö
ğüslü, çıkık omuzlu, uzun 
bir zarf gibi solğun ve sivri 
yüzlü bir gençti. 

Mis Holt: 
- Amma bücürmüş! Diye 

tenkit etti. 
Mis Robinson : 
- Bütün erkekler az çok 

birer yumurcaktır. Fakat on
ların böyle görünmelerine 
mani olan gene sissiniz! Bu 
ikisinden hangisini dökül-

müş kalıbın yanına koya
bileceğimi kestiremiyorum. 

Dedi ve bahsı böylece 
11 Dökülmüş kalıp ,, dediği
miz. patrona götürmüş oldu. 

Sıcak süt bardakları ve 
kızarmış yumurtalı ekmekle· 
rin üstünde, daima hamur 
ekşisi kokan mermer masa -
)ar üzerinde yaslanan etra
fındaki, bu üç kızdan ikisi, 
bir saat sonra kapı dışarı 
edilecek olan üçüncü arka
daşlarına, bugün, hususi bir. 
şekilde cemilekar davranı
yorlardı. 

İyi yürekli küçük Mis 
Holt: 

- Ah, ne kadar fena, 
dedi. Odamızdan sizi kaybe
deceğiz ha. Maamafih ... 
( Baksanız a Mis, ben yu-. 

Bir . İngiliz doktoru delilik
le akıllılİğı incelemiş şöyle • 
bir hesap çıkarmış meydana: 

1859 senesinde 535 kişide 
bir kişi deli imiş. 1897 de 
313 kişide bir kişi deli imiş. 
1926 da 150 kişide bir kişi 
deli imiş ... 

Bu hesaba göre 1977 de 
yöz kişide bir kişi deli ola
cak ve 2139 sensinde yer
yüzünde akıllı hiç kimse 
kalmıyacak ... 

Acaba bu İngiliz dokto
runu bir tımarhaneye verse
ler nasıl olur dersiniz?. 

(Akşam) 

murta demittim, S.:tndoviç 
değil. Söylenilen şeye dikkat 
etseniz olmaz mı ? Sanki be
raberimde bir erkek varmış! 
İşte hayat böyle 1 ) • • Ne 
diyordum ? Ha. . Başka bir 
yer bulmıyacak değilsiniz 
ya. kolayca .bulursunuz. Bu 
kadar üzülmeyiniz Mis Trant, 

Sizin çekici bir haliniz, ne 
güzel bir gülüşünüz var. Mis 

Trant bu güzel tebessümiyle 
neler elde edebileceğini, da
ha, geçen gün, söyliyen ben 
değildim, değil mi? .. E, ist~
diğinizi ısmarlasanız ya. Bir 
genç kadın için, iş aleminde 
güzel bir çehrenin çok de
ğeri vardır ! 

Mis Robinson kuru bir şi
veyle: 

·- ...... -~ t 
İş arıY~o~~ 

Türkçe ve almaoc• ,,O',f, 
ıe ı 

mel muhabere ve 
11

os / 
vakıfım. iş arıy:r ,,efe 
rümuzu ile idare • t 
racaat, lsoıe 1-' 1 

Ankara J'• 1' i 
TeJefoO· 1' 

Düze)tll'e~ 
Dünkü nüsbaOS':~f 

sahifesinin 6 11~ tıi _") 
17 nci satırın adil ~ 

Zub 
Erzen ( z. /., 
olarak düzeltirİI· , ~r''J 

.1: 111•' ,~ 
Evet, dewı tıe' 

güzel olduğunu ııı•''~ 
bilmiyor oluşu ;'i,,e 1 ~ 
dir. Bunu ke~ 15 ~~ 
de söylemiştılc·yerf'1 -i ~ 
doğru söyliyor· blld fe~it~ 
bir virgülün, Y' 

0
1111"' ~I 

şerit yüzünden 17it f r 
keni~ arsıulusal ~'~. 

bet ~ı 
yapılmadığı ôte 

yer bulacaksııı1'fıı1•-' ~f . tıs ı 
ten herkesı e :,ıı., O• 

,,pıır»- 'İ 
ceksiniz. tıb1 ·~ 
düşünmiyoruıJJ' ııelı 

. er 
kes gibi, bır -'' 

ki. O... tto""" ~,,J 
Burada p• atı,-S 

sik şivesinin oı ;! 
taklitini yaP~:~ 



~?'ut ~~Plomalı Sü~netçi Ali 
Çt'Q, Uç sen 'I. dsencd~nberi süonetçilikle iştiğal etmekte bulu
'i' ş,tbeli A~ ~nberı de İzmirce tanınmış diplomah sünnetçi 
oı:•ııd, 9} ıyı arayanlar Kemeraltı ikinci Beyler sokağı 
~uınaralı Seliınet oteline müracaat etmeleri rica 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ıar•n ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21~No. 

Sandal ya 
yapımevinde: çok ' 

't0~ ehven fiatle satıl-
t,ll 'it ' maktadır. 

Ptrakente sabt yapıldığı gibi~ıipariı kabul edilir 

SADIK 

t._ !22!S _ 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
( 

Kemeraltında Hük.ün1et karş.sında 

~ilC*J~'EE~~~~riS~riEfiririSE~SSEE ro m 
s TAYYARE· TELEFON E r!t • 31s1 a 
itJ Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büylik filmi ı 
~1 -Böyle bir kız unutulur mu; m Bitmemiş senfoni filminin dahi rejisörü Villi Fosfun E 
s bizzat temsil ettiği büyük ve nefis operet a 1 2 - Esrarengiz hane 1 
• J)ünyaca n~eşhur olan ~ahcser filı11 m 

Ayrıca: MıKl MAVZ (canlı karıkatörler) ~ 

Fiyatlar 1 :), ~o, 30 kuruştur f'ti 
SEANSLAR A • t*l Her gün 16 19 30 Esrarengiz ha?e 17,30 21,15 

S Böyle bir kız unutulur mu? Cumartesı ve pazar 14 de 
• fJ Böyle bir kız unutulur mu ile başlar 
aemssa tims~ms·'8Blmll• ~e ~~ 



Alsancak Vapur iskelesi
ne yanaşan Kenan motorun
da bir vaka olmuştur. Va· 
purda çimento boşaltmakta 
olan ameleden Erzurumlu 
İsa oğlu Mehmed ile Davut, 
motor sahibi Ahmed ve aş
çı Ömer aralarında su me
selesinden kavga çıkmış bun
lardan Davud Ömer•i ko
Jundan ve sırtından Ahmed'i 
de sol elinden bıçaklamıştn. 
Vaka failleri zabıtaca tutul
muştur. Tahkikata devam 

. edıliyor. 

Turing kulüb seyahatı 
Türng ve otomobil kulübü 

bu pazar günü Bergama'ya 
bir seyahat tertip edecektir. 
Bergama'daki asarıatika zi
yaret edilecektir. 

Kulüb idare heyeti mev
sim münasebetile zengin bir 
seyahat programı hazırlamak 
üzeredir. 

Küp ş~kerler 
Anupadan ithal edilmiş 

olan küp şekerlerin beher 
kiJo,unun 28,85 kuruştan sa
tılması şehrimizdeki alaka· 
darlara bildirilmiştir. Evvelce 
yerli fabrikalarımızın istih
ıalitından olan bu nevi şe· 

kerler 26, 75 27 .50 kuruştan 
satılmakta idi. 

Kültürparkta 
Çalışma 

Kültürparkta ağaçlanma 
işi, büyük bir sür'atle ilerl~
mektedir. 

Üü ay sonra parkın dörtte 
biri tarhlarla, ağaçlarla süs· 
lenmiş ve müstakbel şeklini 
almış bulunacaktır. 

..... t 

Filozofun 
Köşesi 

Baştarafı 1 incide 

leri düzeltmek için birçok 
• teşkilatlar yapıyor ve mas

raflara giriyor ve neticede 
de yine köylü hakkile fay
dalanamıyor. Bu masraflarda 
boşa gidiyor. 

Bunun e~ kestirim yolu 
nahiye merkezlerinde bulu
nan ziraat memurlarının ve 
bu açılan mekteplere ayrıca 
devamlarının temini ve renç
ber çocuklarına esaslı bir 
surette toprağına ve yerine 
göre ağaç dikmek ve fidan 
yetiştirmek ve hububat zer
iyatmın usullerini öğretmek 
üzere şubeler açmak gibi 
küçük f edakarhklarla şimdi-
den meslek yatı mektepleri
nin temellerini atmak nokta
sıdır. 

Eğer bu nokta da teem
müle alınırsa hem hükfım~ti
miz hem halkımız ve hem 
de rencberimiz bu bilgisizlik
ten mütevellid müşkilattan 

kurtulmuş ve refah sadete 
kavuşmuş olur. Hakiki ihti
yaçlardan doğan bu tatlı ve 

olğun dileklerimizin bir an evel 
yapılacağından ve tetbikat 
sahasına da geçileceğinden 
-bu hususta gösterilen gay
rete binaen- emin bulunu
yorum. 

Şark Filozofu 
HIDA YET KEŞFi 

Atatürk T rakyadaki göç· 
men evlerini tetkik ettiler 

İstanbul 4 (Özel) - Ata- ı rüşmüşlerdir. ı mizlik, kitaplar, fotograflar 
türk yanlarında Trakya ge- Ondan sonra yanlarında ve karyola gibi düzgün eşya 
nel müfettişi Kazım Dirik general Salih olduğu halde bilhassa takdirlerini celbet-

ld v h ld l t b ld kasabayı gezmişler ve yeni miştir. Bütün geçit yerlerin· 
o. ugu a e s an u an göçmen evlerini görmek için 
Çorluya gitmişlerdir. M t\' 't . I d' Ata de Atatürk candan ve c<>ş-ura ıye gı mış er ır. -

Atatürk kolordu kararga· türk bazı göçmen evlerine gun bir şekilde alkışlanmış-
hında birka; saat kalarak girip köylülerle görüşmüş· lar ve gece yarısı İs tan bula 
kolordu kumandanı ile gö- Jerdir. Girdikleri evlerde te· avdet buyurmuşlardır. 
000000000000000000000000000. 

BİR iNGİLİZ TAYYARESİ OLUR SEY DEGIL!I 
-~~~-~-----oo-~~~-~~-~~-

Tr a bJ usta yere indi, 
İçindkiler tevkif edildiler 

Londra - Deyli Herald gazetesinin yazdığına göre Mı· 
sır - Trablus hududunda bir hadise olmuştur. Bir İngiliz 
askeri tayyaresi hudut boyunda uçarken makinesi sakat
landığından Trablus toprağında karaya inmiştir. İtalyanlar 
zabitleri tevkif etmişlerdir. 

Bu hadise iptida gizli tutulmuş şimdi meydana çıkmıştır. 
İngilterenin teşebJ>üsü üzerine İngiliz zabitleri serbes bıra
kılmışlardır. 

Bo~azlar konfransı 
Geri mi kalacak ? 

İstanbul, 4 (Özel) - 16 haziranda toplanması beklenen 
sosyete konseyi talik edilmiştir. O vakite kadar İngiltere 
ye yeni Fransız kabinesi ile anlaşacak, yahut İtalya ile va
ziyeti konuşmuş bulunacaktır. Bu sebebeple de boğazların 
tahkimi meselesini konuşacak olan konferas ta temmuza 
talik edilmiştir. Bu habere rağmen Montroda toplanacak 
boğazlar konferansının taliki ihtimali çok azdır. 

Yunanistan Makedonyada 
büy~k manevralar yaoacak 

Atina (Özel) - Bu ay içinde Yunan ordusu ve hava 
kuvvetleri Makedonyada büyük maneyralar yapacaklar, ma
nevralarda kral da hazır bulunacaktır. 

Salahiyetli hakim teşkilatı 
yapılacak 

Lağvedilen ihtisas mahkemesi yerine lzmirde ( Salahiyetli 
hakim ) teşkilatı yapılacağı Ankaradan bildirilmiştir. Bu 
mahkemenin bir de salahiyetli müddei umumi .. i bulunacaktır. 

Teşkilat yapılıncaya kadar ihtisas davalarına Asliyeceza 
mahkemelerinde bakılması bildirilmiştir. Dün ihtisas mahke
mesine aid dava dosyaları Asliyeceza mahkemesine devrine 
başlanmıştır. 

•• 
Çocuğunu Oldüren Ananın 

İdamı İstendi 
İstanbul 4 (Özel) - Üç buçuk yaşındaki çocuğunu döve· 

rek öldüren ananın muhakemesi dün Ankara Ağır ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. M~ddeiumumi, suçlu kadının 
idamını istemiştir. 

Yahudi-Arap 
devam 

boğazlaşması 
ediyor 

İstanbul 4 (Özel) - Filistinde Yahudi Arap mücadelesi 
kanlı bir muharebe şeklinde devam etmektedir. Araplar İn
gilizlerin askeri trenine bir suikasd hazırlamışlardı. Fakat 
suikast muvaffak olamamıştır. Son 24 saatta iki İngiliz po
lisi ve bir kaç Yahudi yaralanmıştır. İngiliz geniş mikyasta 
askeri bir manevraya hazırlanmaktadırlar. 

Mısırda, Filisti!1 Arabları için iane toplanmağa başlanmıştır. 

Tre•ı Ereğlide 
bir çoban 
Çi2"nedi 

Konya Ereğlisi - Elaziz -
Haydarpaşa treni Ereğliye 

iki kilometre mesafede Gö

meçli bağlar mevkiinden ge
çerken bir çobanı çiğnemiş
tir. 

Tren makinisti Mustafa 
isticvap edilmiştir. Bu kaza 

Facia 
Polonyada Parsen kolle

jinde misli görülmemiş bir 
cinayet işlendi. 

Mektebin tenbel talebeleri, 
her sene her dersten birinci 
çıkan bir arkadaşlarını kıs-
1< anıyorlar ve çocuğu taşa 

tutarak öldürüyorlar. 
Katillerin kepsi yakalan

mışlar, mah emeye verilmiş
lerdir. 

yüzünden tren iki saat te
ahhürle hareket etmiştir. 

Şampiyon bir 
kadın 

30 yaşından sonra 

Erkek oldu! 
İngilterede Plymouthda 

kadınlar arasında atlatizm 
şampiyonu Mary Veston bir 
kaç gün evvel erkek olarak 
bütün lngiltereyi hayrete dü
şürmüştür. Londrada kendi
sjne yapılan iki küçük ame
liyat neticesinde kadınlıkla 
hiç bir alaka ve benzeyişi 

kalmamak şartile genç ve 
gürbüz bir de ikanliya inkı
lap eden Marynin adını Mark 
koymuşlardır. 

Daily Herald muhabirine 
Mark; erkekliğe avdetten 
sonra iki mühim mesele ile 
karşılaştığını söylemiştir. Ta 
küçüklüktedberi Marynin bir 
kız arkadaşı vardır ki bun· 
dan bir türlü ayrılamamak
tadır. "Hala onunla sıkıfıkı 

dostuz. Ve her zaman da 
böyle kalacağız. şimdilik 
bundan fazla bir şey söyle
yemem.,, demiştir. 

Mark şimdiye kadar haya
tını bir masör olarak kazan
mış ve kmk çıkık tedavisin
de mütehassıstır. Maamafih 
birçok kadınlar ihtimaldir ki 
Marka er kek olduğu için 
masaj yaptırmayacaktır. Fa
kat o hayat hakkında nev
mid değildir. Her ne iş olur 
sa yapacağını söylemektedir. 

Markın tamamile erkekliğe 
avdeti İngilterenin en yük
sek operatörlerinde Mr. Bros 
terin tahtı tasdikindedir. t 
Bundan bir kaç zaman evvel 1 
Çekoslovakyanın kadın atlet
lerinden Matmazel Zdenka l 
Koubkova da iki ameliyat 
neticesinde erkek olmuştu. 

Bunları işittikçe bütün kız 
atletlerden insanın şüpele-
neceği geliyor. 

---'illiıı -

Bu tasarruf 
devrinde ••• 
Şemsi Hakikat ucuzluk 1 

sergisi muhterem rnüşterile- 1 

rinin buhranlı zamanlarda faz
la masraf etmemelerini dü
şünerek bir şahsın ve bir 
e.vin mübrem ihtiyaçlarını dü-

şünerek daima yeni yeni çeşitlre 
getirmekte olduğu gibi eşi j 
görülmemiş ucuz fiatlerle de 
satmaktadır. 

Bu ucuzlukta ve muhayyer 
satışlarda aldanmak korkusu 
hatıra bile gelmiyec<'!ğinden 
geçirmekte olduğumuz bu 
tasarruf devrinde ihtiyaçla-

ZENGiN OLMAK ıs·rERSENIZ PiYANGO 

OLUR ŞEY DEGİL ! 
~----------~--~------~~--

Kara bir karttJ 
~~~~~~~~-ıoo ~ 
Müze civarından eeçenle~ 
şaokasını kaomağa başla 
Son günlerde şehrimizt:R tığı gibi kaçmaktadır· . 

eşine ender tesadüf edilen Bu bir uydurnı• 

çok şayanı hayret bir hadise değildir. Şimdiye kada' ~ 
her gün tekrar etmekte ve tal, damcı başı Must 
bütün İzmirlilerin merak ve bekçi Hasanın, kava• /it 
dehşet içinde bırakmaktadır. din, mürettib Suadın f' 
Hadise şudur: larını kapıp kaçmıştır··· ~ 

Çayırlıbaliçede Müzenin üs- Şayet işiniz düşer~e :,fi 
tünde kara bir kartal türe- civarından geçersenı~.JSİ ~ 
miştir. Bu garib mahluk ora- Jın hücumundan kendı b.,; 
dan geçen milletin şapkala- şapkanızı korumağa ça .... ıl 
rına musaJJat olmuştur. Kar- Tevekel dnğil son ~ 
tal, buradaki yuvasında av de şehrimizde şapk~ıı~ı ~ 
bekler bir vaziyette dur· şanlar o kadar çogal ~ 
makta ve karşıdan gelen bir Bunların hepsi de şıP tJI ... 
adam gördümü, yıldırım gibi galiba bu kartala k•P 
saldırmakta ve Şapkayı kap- olacaklar!... / 
------------1!:: -------

Bir cani 
-Baştarafı 1 incide

Vak' a şöyle cereyan etmiş
tir: 

Pariste polisler kendisini 
bilmiyecek derecede sarhoş 

olan Colizniyi yakalamışlar, 

üzerini aradıkları zaman bir 
tabanca bulmuşlardır. 

Ceplerini aradıkları zaman 
karısına hitaben bir mektup 
çıkmış .•. Colizni bu mektu
bunda: 

"Sevgili karıcığım, senden 
af dileyorum. Fakat başıma 
bir felaket geldi.,, 

Paris polisi bunun üzerine 
Liyonda bulunan Coliznioin 
karısını Parise getirtmiş vein
de araştırmalar yapmış ve 
Colizinin müthiş bir cinaye
tin faili olduğu meydana çık
mıştır. 

Karasının elinde bulunan 
mektupların birisinde 
Colizni cürmunu itiraf 
itiraf etmekte, öldürdüğü 

kadının metresi madam Ca
rizliano olduğu ve cürmünü 
saklamak için kadını satırla 
parça parça ettiğini, etlerini 
konserva kutularıne doldur· 
duğunu, kemiklerini de kıra
rak çuvala koydu~u yazmak
tadır . 

Karısı zabıtaya şunları söy
lemiştir: 

- Kocamım sabıkai mü
kerrere eshabından olduğu

biliyorum, çapkın bir adam· 
dı, metresleri vardı, cinayeti 
nasıl ve ne zaman işlediğini 
bilmiyorum, yalnız, kemik 
ve etlerin bulunduğu bahçeye 
gitmemi mennetmişti. 

Colizni korkunç cinayeti 
şöyle anlatmıştı : 

- Metresim, karım evde 
olmadığı zaman ziyaretime 
gelmişti. Kendisi tavşanları 

göstermek behanesiyle dışarı 
çıkardım, o zamana kadar, 
öldürmek fikrinde bile değil 
dim. Birdenbire gözlerim 
döndü, kadının kafasına bir 
kalas indirdim. 

"Size samimi söylüyorum, 
cinayetimin hiçbir sebebi 
yok. Akhma öyle esti." 

Cani tıbbı adliye sevke· 
dilmiştir. Bi!tün Fransada 
bu misli görülmemiş cana
vardan h~yecanla bahsedil
mektedir. 

rınızı daima Ucuzluk Sergi· 
sinden alırsanız buhranın 
acısını duymamış olursunuz. 

Leon Bluıll 
·de"' - Baş tarafı 1 incı 

edebilecek midir? _, 
6 - İtalyanıp Habef ~ 

vaffakıyetiyle kökün~~o fıt' 
lan Milletler CemiyetıD• i~ 
sa yeniden kurtarmak 
çalışacak mıdır~? d~ 

7 - Ve F ransanın ~t 

politikasında iktisadi ~:r 1 
ler halledilebilecek .~ı ~ 

· 8 - Blum sulh ıçıo d•r 
şılacağını proğramınd• ~·~ 
mişti. Sulhu koruyab•' 

midir? eJef 
İşte şu anda aklını• 1 ._. 

en belli başlı bir silril ~t 
şuraya sıralayıverdinı· f pi• 
bütün bu suallerin en 111 

mi şudur: . bOtt' 
- Blum kabinesı ıı.ı· 

bu ağır yüklerin altınd•11 

kabilecek midir ? tJ 

HERYO MEB'USA1
, 

REİSi OLDU ftfe" 
Paris, 4 (Radyo) -.. içİ' 

buslar meclisi başkanhı1 ~·· 
seçim saat 14,40 da. b~ttİ'' 
mış ve saat 16 da bıtlll edi 
Heryo, ekalliyet naıoSd,_ 
Kroirer Vailot taraf•:,rt' 
kazanılan 150 reye JJ• 
377 reyle başkaniığa ' 
miştir. 

Balılc üretllle • 
Tecrü belet~;r-
Moskova - Sovyetler e'f' 

liğinde, geniş mikyasta 10• 

velce bahk bulunmıY811 ob" 
larda balık Üretme teC: od' 
leı i yapılmakta ve bu 8 • •el•' 
çok muvaffakiyetli netıC 

P~:f :;a;· zati 
Sungur 
İzmirde " 

Yirmi seaedenberi n•ılS ,ı 
şanını bütün Avrupa 

1
,.

Amerika şehirlerin~ Sy:~ 
Türk profesörü Zatı t ıPit' 
birkaç güne kadar ı 
geliyor. . rP'-· 

Elhamrada gösterecei"i,eıeti 
yatizma, fakirizm tecril 

arasında!: r•' 
1 - Bir kadının ort~Jdi• 

rinden destere ile ke 

ğini. . osl'tİ' 
2 - Bir kadının 1 b•~"' 

nizin önünde iskelet 
geldiğini. __n.lle i1' 

3 - Bir 'kadının g-,,~
göğsünün delindiği gare 
siniz. 


