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İngilterenin MJilletler Cemi~ ı letler cemiyeti nizamname-
yetine karşı ilericie ittihaz sinden tevellüd eden umumi 
edeceği hattı hareket kabi- vecibelerle mıntakavi pakt-
nenin tetkik etmekte olduğu lardan t evellüd eden müşte-
en mühim meseleden birini rek vecibeler ayırt edilme-
teşkil etmektedir. Zecri ted- lidir. Yeni nizamnamenin 
birler hakkında henüz hiçbir yapılışında askeri tedbirler 
karar verilmiş değildir. hususunda umumi bir taah-

Bay Edenin Ceflevreye mil· hüd konulmasına itina edil-
letler cemiyeti azasının umu- lazımdır. 
mu tarafından izhar olunacak İNGİLTERE İTA~ YA HU· 
arzuya uyması yolunda tali- SUSi ANLAŞIYOR 
mat ile gitmesi beklenmete· Londra 6 (A.A) - DeyJi 
dir. Habeşistanın milletler Telgraf gazetesi İtalyaya tat-
cemiyetioin nezareti altında bik edilmekte olan cezri ted-
bir manda ihtası hakkında birlerin yakında kaldmlaca· 
ki teklife Londra taraftar ğını yazmaktadır. Diğer ta-
değildir. raftan Tondraya gelen itimat· 

Hühume mahafilindeki umu· lı barlere göre Mussolini in-
mi kanaat milletler cemiyeti giltere ile yeniden iyi müna-
mekanizmasının tensiki kat'- sibetler tesisi istemektedir. 
iyen lazımdır. Maamafih Mil- - Sonu 4 üncüde -

.......................... . ......................•.... 
Aile Bütçelerini Kinıler Genıirir ? ! .. 

Şişman ve ubur hizmetçi - İlk yaptığım keki o kadar 
beğendim ki hepsini yeyib yenisini yapmağa mecbur oldum. 
Ömrümde mutbahına bir göz atmağı tenezzül etmiyen ha-
nımefendilere bu yaptığım çok mu ? ! · 

yarın neşre 

başlıyoruz 
Otobüsçüler., hancılar, dük

kan sahibleri, kahve sahihle
rinin belediyenin aldığı son 
karardan zarar görüb gör
mediklerini tesbit için açtı-
ğımız anket halkımızda bü· 
yük bir alaka ile karşılandı. 

Okurlarımızın verdikleri 
cevabı yarından itibaren bu 
sütunlarda okuyacaksınız. 

İlk anketlerde çıkacak 
isimler şunlardır : 

Salepçioğlu hanı katibi 
Hakkı, Büyük Salepçioğ)u 

kahvecisi Rifat Kaptan, Sa
lepçioğlu hanında otomobil 
döşemecisi Kerim Ceylan, 
otomobil parçacısı Mehmed, 
otomobil kasası tamircisi 
Neşed, Kemeralbnda küçük 
Salebçioğlu hanında kahveci 
Hüseyin. 

Bugünden sonra topladı
ğımız. cevapları da sıra ile 
neşredeceğiz. 

20 sene bir yastığa baş 
koyduğu kocasını 

nasıl öldürdü? 
Yugoslavyada tüyler ör

pertici bir facia olmuştur. 

Hadıse şudur: 
Yugoslavyada, yirmi sene 

beraber yaşadığı sarhoş ko
casının ıülüm ve işkencesine 
tahammül edeıniyerek koca· 
sının kafasını satır ile kopa· 
ran Natalya Markoviç ismin· 
de bir kadın yakalanmıştır. 
Kadın cinayeti şöyle anlat
maktadır. 

Beni bu adamla 20 sene 
evvel ailem eylendirdi. Tam 
yirmi sene bu adamın binbir 
işkencesine, binbir eziyetine 
tehammül ettim. Üç çucuğum 
vardı, bilhassa onun kahırla· 
rını bu üç çocuğun yüzün
den çekmeğe katlandım. 

Fakat seneler geçtikçe 
onun sarhoşluğu artıyor, iş· 
kenceleri tehammül edilmez 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000~--------------• I 

Çöken Yalnız Boqaziçi mi? 
DHOID stanbulun bütün gazeteleri Boğaziçinin çöküşünden, 
U3 ru orada mülkleı in parasız denecek kadar ucuza satıl-

dığından, dünyanın cenneti olan Boğaziçiniıi sönüp gittiğin
den zaman zaman acı acı bahsederler. Son günlerde iki 
İstanbul gazetesi de çöken Boğaziçinin ıztırablarını anlat
m~k için devamlı birer anket yaptılar. 

Bu vaziyet sade İstanbu)a mı münhasırdır? Hayır! 
Şehrimizde de vaktile on binlerce liraya mal olan öyle 

muhteşem binalar biliyoruz ki bugün ankazı pahasına bile 
müşteri bulamıyor. Teşhir etmek istediğimiz için bu binala
rın isimlerini ve semtlerini buraya yazamıyoruz milli servet
rimizden birer parça olan bu binaların her gün geçtikce 
kıymetten düşmesi geçenlerde kamutayda bir saylav tarafın· 
dan bir sual şeklinde sorulmuş~u. 

Gayrimenkullerimizi kıymetlendirmek, hiç olmazsa bugün
'kü sukutun devamının önüne geçmek lazımdır. 

Halk bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
....__ . ... ~"' .. ... . ~ ·~ . - . ' 



1 Habeş 
Mirasının 
Fetvası Verilirken !.. 

Osmanlı lmparatorluiunun 
Kalbigahında Yazan=_:'·5~RANcls 

Yavuz suikastı akim kaldı, fakat Leyli 
ile Hakkı evlendiler 

Leyla tekrarladı: 
- Babamı kurtaran veya 

kurtaranların başı Hakkı 
beydir; şimdi anlıyorum .• 
Sözleriniz hep bunu gösteri
yor!.. Dedi. 

Ben ~e: 
- Evet, Hakkı beydir hay

dud, hain, katil, hırsız odur. 
Ayni zamanda ölüm yata
ğında olaa hem de dudak
larında, sitin isminiz olduğu 
halde ölen de Hakkı beydir 
Babanı,zız üzerinde bulunan 
mücevherleri senelerden beri 
sizin namınıza ve IQühürlü 
bir kutu içinde sakhyanda 
Hakkı beydir. Bunları hep 
gördüm ve biliyorum. 

Leyli teessürle: 

- eter artık rica ederim. 
Beni paçavraya çevirdiniz. 
Ben bir ~gelebek, ben bir 
nankör, ben bir alçak. Bil
mem ki daha nelerim... Ku
surlarımı anladım. Her fena
lık bendedir. 

Dedi. Cihanda ne kadar 
fenalık ve kötülük varsa ken
dtsine isnada başladı. 

Fakat birdenbire değişi
virdi, ayağa kalktı, şimdi 
halinde sevinç ve neş'e vardı. 

- Şimdi sen ve mes'ud 
Hakkı beye gidiyorum! De
di. SeneJerdenberi sevdiğim 
halde, birçok yanlış hadise
lerin heni yanlış yola sevket
tiği Hakkıya gidiyorum. 
Ayaklerına kapanacağım, af
fımı istiyecegim; kendisini 
sevdiğimi söylişeceğim ve .... 
benimle evlenmesini rica ede 
ceğim. Ben onun esiri ola-

cağım, o beni ne 
yapsın.. iyi mi ? 

isterse 1 

- Yok.. Dedim. Bu ol-
maz. Bunu yapmıyacaksın. 

Hasta adamı sevinçten kalb 
sektesine uğratırsm!. 

Leyla iki elimi tuttu öp
meğe başladı. Gözlerinden 
sevinç ve minnet gözyaşları 

dökülüyordu. 

beden bir cevab, bir karar, 
bir emir bekledi. 

- Sizin bahtiyarhğınızdan 
başka şimdilik biç birşey 
istemiyorum. Bundan sonra, 
ayrılsak bile, siz her aksam 
beni anınız, bana yeler. Çün
kü ben hem sizin hemde 
Türkiyenin dostuyum! Dedim. 

..... 
- Siz benim halaskarım- Az bir müddet sonra Ley-

sınız! Hepimizin de halaski- la Hakkının düğünleri yapıldı 
rısınız! Siz emrediniz, nasıl fakat bu dügünde, bütün ar-
hareket etmeliyim?. Size zularıma rağmen hazır bulu-
karşı minnettarlığımı nasıl namadım; çünkü.. O gün 
ispat edeyim. Yavuzu ister- İstanbulu terkediyordum. 
seniz, ben ve Hakkı, ikimiz • Çünkü Yunan hükumeti de 
onu yalnız başımıza berhava itilaf devletleri sınıfında Al-
ederiz. Sizin emrinizi yeri- manya, Avusturya, Osmanlı 
ne getirmek için için ikimiz ve Bulgar hükumetlerine 
de sevine, sevine can veri- ilin harbetmişti ... 
riz. :A. Françi 

Gözlerimin içine baktı, SON ' 
oooooooooocooooooooooooooooooooooo 

Negüs 
Ne olacak? 
İstanbul 7 - İtalyan gaze

teleri, Negüsün artık hiç bir 
resmi hakkı olmadığı gibi 
Habeş toprağında bile hakkı 
kalmamıştır. Çünkü habeşis
tandan kaçmıştır, diyorlar. 

Halbu ki İngiliz diploma
tik çevenleri Negüs tahtın
dan ferağat etmemiş, mu .. 
vakkat olrak idareyi kabine 
heyetine bırakmış olması 

itibarile hakimiyet hakkı 
baki olduğu ganaatindedir. 
İngiltere bu meseleyi Fraesa 
ile ayrıca konuştuhtan sonra 
Uluslar konseyinde Negüsün 

Negüse Gizli 
Suikasd 

Londra 6 (Radyo) - Roy 
terin harb aylarının bildirdi-
ğine göre, Rus Generalı 
Kornivolof evvelce Ras Kas
samn hususi müşaviri idi. 
Ancak şimdi belli oluyor ki 

bu adam Magdalyada bir 
hücumda bu adam Negüse 
muvaffakıyetsiz bir suikasd 
yapmış ve kaçmıştır. Negüste 
bunu gizli tutmuştur. 

_.... .... ... ....... ... ... 

hakkı tayin edilecektir. Pa
ris çevenleri Cenevre konse
seyının darumunu büyük 
harpten sonraki Paris kon
gresinin durumuna benzeti
yorlar. 

----------------------------------~ ----------------------------............................................................................. 
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Bel2rad 
Toplantısı 

F:'1 alkan antantı konseyi 
L:.I bugün Belgrad'da Dr. 

Tevfik Rüştü Aras'ın baş
kanlığında toplanacaktır. Bu 
toplantıların hedefi, gerek 
kendi bölgelarinde barış ve 
giivenliği esaslandırmak, ge
rek Avruba ve cihan barış 
güvenliğine eJlerinden gelen 
yardımı yapmak hususlarında, 
aralarında, ne anlayış, ne de 
hareket tezadı olmıyan an
tant devletlerini mütemadi
yen birbirine daha yaklaş

tırmaktır· Memleketmjz ara
sında politika ve ekonomi 
milletlerimiz arasında kültür 
temasları arttıkça, Balkan 
antantının daha şimdiden 

her tarafta hissolunan ehem
miyet ve itibarı artacaktır. 

Son zamanlarda Balkan pak
tı hakkındaki neşriyat göz
den geçirilirse, iki esaslı fik
r · n yayılmakta v,e yerleşmek
te olduğu görülür: Bunlardan 
biri, adtantın gerçek ve sa
mimi temeller üzerine kurul
muş olduğudur; öteki de 
şüphe götürmez barışçıhğı
dır. 

Y eniçağ tarihinin Balkan
lar faslı üzerinden mesele 

yaftasını kaldırmak, ve her 
hangi bir harp vesilesini 
Baikanlarda aremak zihniye
ti yerine, Balkanları batış 

ve nizam davalarının dayancı 
haline getirmek, antantı vü
cuda getirmeğe çalışan bü
yük küçü herkesi kafi dere
cede şereflendiren bir mu
vaffakiyet olmuştur. 

Son zamanlarda Türkiye' 
nin boğazlar notası üzerine 
antantın güzel tali hakkında 
şüphe yoranlar olmuştur. 
Bunların, Balkanlar güven
liğini ve saadetini arzu et
mekten gayri, nasıl bir man
tık kullandaklarını anlamak 
zordur. Balkan paktının sağ-
lam temeli, entant devlet
lerinden herbirinin diğerinin 
tam ve sarsılmaz emniyetini 
dilemek ve blokun kudre
tini, ona vücud verer.ı her 
parçanın kuvvet ve inkişa
fında aramaktır. Eğer antant 
devletlerinden herhangi bi
rinin kuvvet ve inkişafına 

zarar verecek, yahut, onu 
tehlikelendirecek şartlar zu
hur ederse, milletimiz bunu 
blok kudretinin sarsılması 
şeklinde telakki edecek bir 
ve samimiyet haline varmış
lardır. Bir boğazlar, bir de 
onun Türkiye'yi ve Yakın 

şark barışı ile alakalı her
kesi ilgilendiren meselesi 
vardır. Türkiye bu mesele
nin bir daha açılmasına asla 
müsaade edemez: · 

Bir zamanın şartlarına gö-
re Boğazları açarak, müşte- l 
rek garanti sistemi ile, mese
lenin kapanmasına yardım 
eden Türkiye, meselesinin 
kapalı kalmakta devam et- , 
mesi için, vaziyeti, müterek 
garanti sisteminin filen iflas 
etmiş olduğu bugünün şart
larına uydurmak mecburiye
tindedir. Bugünün şartları, 
hiç kimsenin aksini söyle
memekle kendiliğinden isbat 
olunduğu üzere, Boğazlar 
eınziyetinin tek dayancı Tür
kiye olduğundan ibarettir. 

Bu emniyet, kendi barış 
menfaatlerine uyaolor, şüp
hesiz, Türkiye ile birlikte 
bu emniyet keoi tarruz men
faatlerine uymıyanlar şüp
hesiz Türkiyeye karşı saf 
kalacaklardır. 

İmdi topyekun Türk emni
yeti Balkan blokunun başlrca 
devam ve inkişaf unsurların-
dan biridir. Sağduyunun hük
mü budur: Balkan antantının 
ise, son zamanlarda en gü-
zel bir sağduyu eseri oldu
ğunu tasdik etmiyen aklı ba-
şında kim kaldı? l 

(Ulua) F. R. ATAY 

fstaubul 7 - Bu saabaha 
kadar Avrupanın her tarfın
dan alınan haberlere göre, 
bütüa gözler Mayısın 11 inci 
günü toplanacak olan Ce-
nevre Uluslar kouseyine çev
rilmiştir. 

Bugüne kadar uyuşuk bir 
halde kalan bu konse·tin ar
tık canlanacağı asabileşeceği 

. hiç söz söylemiyen hatiblerin 
bile boğazları yırtılırcasına 
bağ•racakları kanatı vardır. 
Çünkü mesele miras mesele 
sidir. 

Habeşlerin bıraktığı mira
sın fetvası burada verilecek, 
bu mirastan hakkı olanlar 
burada tesbit edilecektir . 

İtalya, bütün Habeşistan 
benimdir, derken lngiltere 
ve Frana komşuluk hakkı 
arayacak, Almanya da vak
tile kaptırdıklarını istirdad 
mücadelesine girişecektir. 

Binaenaleyh Habeş mira
sının fetvası verilirken bir 
masa harbi başlıyacak, belki 
de bu da yeni bir silah sa
vaşı doğuracaktır. 

Kral Faruk 
hareket etti 
Londra 6 (Radyo) - Mı

sır kral birinci Faruk bugün 
Mısıra müteveccihen hareket 
emiştir. İngiltere hükumeti 
kendisini fnkenderiyeye ka
dar getirmek üzere bir harb 
gemisi tahsis etmiş ise de 
kral Faruk yolcu gemisi ile 
gitmeği tercih ettiğini söy
liyerek harb gemisine binme
miştir. 

Bay Bek 
Belgradda 

Belgrad 6 - Polonya tel
graf Ajansından: 

Varşovadaıi bildiriliyor : 
Polonya dış işleri bakanı bay 
Bek Mayısın yirmi beşinde 
Belgradı resmen ziyaret ede
cektir. Buda Mayısın onbi
rinde açılacak olan Uluslar 
sosyetesinin kapanmasından 

sonraya bır akıtmıştır. 

1 
Muhasebe 
Mutahassısı 

Ticaret alemimizde tanın
mış bir muhasebe mutahas
sısı her hangi bir müessese
nin ihtiyacına uyğun muha
sebe teşkilatı yapar. 

Ticaret ve kazanç kanun
larına göre defter tutar ve 
bilanço tanzim eder. Karışık 
besabları düzeltir. 

ihtilaflı hesabları hal ve 
hususi ders kabul eder taş
rada oturanlara muhabere 
usulü ile ders verir. 

HALKIN SESİ Gazetesin
de muhasebe mutahassısı 
adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 

Aydınlılar 
Okusun 

Reklan1 değil bir 
hakikat 

Bakkaliye ve mısırcıhğa 
ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala
cağını7 yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 
20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticaretha
nesidir. 

Bir tecrübe bin şey öğre
tir bir tecrübe ediniz ... 

· ıskeletJ 
Kuyus 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Lüsyen yeni merdivenler· 
den de inmeğe devam etti. 
İndikce hava daha sıcak ve 
ağır oluyordu. 

Birden bire durdu; korka
rak duvara dayanmak mec
buriyetinde kaldı, 

Önünde, petrol lambasının 
ışığımn erişmediği bir yerde 
iki fosforlü göz parlıyordu. 
Bu gözler, kendisine dikil
miş bakıyordu. 

Lüsyen hemen tabancasını 
çekti; ileriyi görememekte 
idi. Bunun için hiç olmazsa 
ne olacağını iyi duymak için 
bütün dikkati ile etrafı din
ledi. 

Fakat hiçbir şey duymadı! 
- Kendimi hayalata kap

tırmışım! dedi ve merdiven
lerden gene inmoğe başla
dı. 

- Ne bitmez, tükenmez 
merdivenmiş bu? Dedi. A ... 
Artık darlaşmağa haşladı. 
Bu bir merdiven değil, bu 
lamba da . ancak beş ayak 
merdiveni aydınlatabiliyor! 
Fakat bu kadar derin bir 
mahzen yapmaktan mühen· 
disin maksadı acaba ne ola
bilirdi? 

Fakat birden kendisini 
geriye attı ve ağzından hafif 
bir sesle ağır küfürler saçıl
dı. Ayakları merdivanda bu
lunan ve Lüsyenin göreme
diği bir şeye çarpmı~ ve bu 
şey de boğuk bir gürültü 
ile yuvarlanmıştı. Tüsyen: 

- Bu da nedir? Diye 
durdu. 

Bir geri dönmek, bu dıbi, 
sonu bulunmıyan merdiven
lerden, bu cehennemden kaç 
mağı düşündü. Fakat merak 
ve tecessüs, vazife hissi Lüs
yeni olduğu yerde çivilenmiş 
gibi tutuyordu. Ne bahaya 
olursa olsun sonuua kadar 
devam etmek, bu garib ku
yu içine ne olduğunu anla
mak mecburiyetinde idi. 

Cesaret ve soğuk kanlı
lığını yeniden topladı, ve 
merdivenlerden gene enmeğe 
başladı. Ayağına dolaşmış ve 
yuvarlanmış olan şeyin, kuru 
bir kafa olduğunu anladı ! 

- Bundan tabii birşey 
olmaz ! Dedi. İskelet müte
ahhidi olan bir adamın evin
de bulunuyorum. Ayaklarıma 

' 

altın dolu torbalar 
cak değil ya.. Elbet 
kafalar, kol ve bacal' 
leri dolaşacak! 

Fakat, bu kuru 
üzerinden geçeceiİ 
uzakta, karanlıklatlO ..,& 
dığı yerde, biraz e .. ~ 
müş olduğu foeroı--

gözü gördü. it 
Bu iki göz, bu de 

)erinin içini göıecek 
gibi kendisine b•-A 
Bazen mavi, baze• rr: 
zen kırmızı oluyorı""" 
içinden yanıyordu: f ~ 
vücud, bir baş,. b.ar .,ı,_ 
remiyordu. Bu ıkı ·~ 
sanki karanbklaraa. d• 
Şeyhn gözü, belki 
lardan baıka birıeYL_,....,. 

Lüsyen birden . • 
- Eller yukarı! 1>•1 

kırdı. • k 
Fakat birden bır 

duyuldu. • i idi 
Şeytanın gözlerılll 

lar?. Hayır! Bu gaslet• 
makta olan iri bir 
gözleri idi. 

-Arkall 
. ~ 

İşin içine 
Uğursuzl 
Girmiş 

Üsküpte Mois. 
ması altında bir 
dı. Bu fırma yaptıi'
işler arasında Oıkll' 
rınddaki (Yezen~•>0 
lerini de iıletirdi· . ~ 
Moizin Seliniktekı .,ı -
zesini sevmiı, teyl 
mış vermiı veraıitı A 
hatta bir iki de :.,,. 
şürtmüf, nihayet • 
haber almıf, Seli111t 
rek oğlunu öldtlrlll 
Moiz Aseo fıraıaııOI 
beraber g&aıaıOlt 
kendisi ile beraber 
mişti. Bu gün ~ti* 
başka ellere girlllif 

- dit sıra burada yar 
··ı·· S basar ıar•' o ur. u . 
Bu kere de bu 
işliyen 80 ameleoİll 
ettiği telgrafla 
bildirilmektedir. D tPl 
yor ki bu it bat 
suzlukla baılaaı•I 
gidecek. 

• • 
lzmir Muhasebei Hususı 
Müdürlüğünden : 
1-5-936 Tarihinden itibaren Teşrini .evvel 936 

kadar 6 ay müddetle kiraya verimek üzere artır .r_ 
rılan ve 5005 lira bedeli ile pey altında buluaall 
nun ılıcalarının artırması 18-5-936 Tarihine kadat 
gün müddetle ve bazarlık suretile uzatılmıttır. A 
!arını görmek istiyenler her gün Muhasebei HUIS
dat dairesine ve pey sürmek istiyenlerinde 18· 
hinde Vilayet daimi encümenine müracaatları ~ 

(11 

Devlet demir yollano 
.İdaremiz Eski Şehir atelyesi için usta torD~=~ 

vardır. Taliplerin imtihanları yapılmak üzere fl~j 
çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservislerile !,_ fi. 

ğıdlarmı Millet Mekteb! şahadetnamelerini; N ı.ı
lik vesikalarım alarak Istanbulda Haydarpaf& 
fettişliğine, İzmirde Alsancak atelyesi ıefliğio• aO 

Haydarpaşada lzmirde imtihan olanların 
Eskişehire geldikleri zaman ikinci bir defa ya 
handan sonra takrir olunacaktır. 933 • 1131 



Elha:/ı~** !JV~~~~~adikk:ti~~~ 
__ f daresinde Milli Kütüphane sineması 1 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizli 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Ko 
Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı BUGÜN İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 

Yepyeni ve çok güzel 2 büyük filmi birden ı İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın 

l ı müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerini sayğı-
- Beklenilmeyen şahid Iarımla bildiririm. 

ZİNET! 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette oto 

MYRNA LOY - ViLLİAM POVVEL )t Güzel .İznıir bisk~ivit fabrikası sahibi 

2 - Hollivut e2leniyor )t Istanbullu Isınail Hakkı 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir) 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en esaslı hassala 

p BING CROSBY _ MARİON DA vıTs ~ 1C~****:1c1c.1clt.*.1cbt.1c.1c:k.1c.1c.1c.1c.1c-*>t**:lc" Sac 
~ '~grdnıa ilaveten: ~ ; . D O K T O R ~ ' 
edıler ve l>ifiçler renkli komedi , e >f. f( A K 1 T Hı 

Başta 
ca8nJı resimler • ~ -H • ema Onay )+ Yalnız bir süs değildir. Daha 

f u. ,,., B kt · J b J k J v >+ önemli olarak sağhğımızlada h~ttı7 evkalade progw ramdan herkesin istifadesi için er ~~ a ~ erı)rO og ve u aşı ' sa guı ~ 
~' ı ıd ,,. h ] l ] ilgilidir. Onun için onları ~en itibaren birinci 25 kuruştur. asta 1 { ar nıütehassısı 

S - )f. korumak iki taraflı borçtur. 
3 tıanslara dikkat: +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· u 

30 +< R İŞTE 2'_ -6,30-9,30 de Beklenilmiyen şahit. f( da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
5-8 de Holivut egleniyor. +c akşa.?1 saat 6 ya kadar hastalarını kabulA eder. . ,.. Ferit Saç Suyu 
~~:\(~i:~~lPf:~~:.Y:~ t( Muracaat eden hastala~a yapılması lnzımgeleıı saır ot( 

ı 
·· k ~ +c tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 11 size bunu kolayca temin eder 

engl•n ı•şe • +( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ KEPEGI YOK EDER 

Sl +c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ 
ıt(:f::\(~:.Y:~:.Y:~~~~'lt!~)$)1:~Jl=~'$:.Y:J$ :.Y:~>+ Ddökülrnenin ()nüne > 

Türk HaYa Kurunuı \ 7erli 1\irk sanavi n1an1u]ah Geçer . ~ 

~~11 • I~ Na On LJ d / sAçLARı uzATrR 
~lş~~'j. olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN fl a.sır san a ya ---oo---
~ he111 ~ ınden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza , M. Depo 
•i~Ylık ~ kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından · yapılan ve 

bil 
0 
ınak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak- yüzlerce ren,ber ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milli S F E R J T 

'ete t~ satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem- ~ • 
.\dr arar vermiştir. leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet ş •ı 

es: Hükumet caddesi Kemeralta karakol ittisalinde l a 
ZENGJN KIŞESI etmek demektir. Bunun iç.in pantolon yırtmaz serbest rahat 

b · - ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 
'\Cld ____. -S h• -.) .~ M •• •d Toptan ve perakende satış İsmet paşa Bulvar Zinet garaj 

yo a ıp erıne UJ e karşısında sandalyacı Muiz. Eczanesidir 
Parazitsiz rad

yo kullanmak 
veya radyonuzu 
tamir ettirmek 
isterseniz kat'i 
teminatlı " Yıl
dırım radyo 11 

müessesesine 
müracaat edi· 

~._ __ _ 
\~'tııif içenler bilirler 
~!\ ~lt .. ~~ hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
'li'te korunmasını temin edecek ancak 

l, Kabadavı ve Billur 
•rı.ıır. 

gs~~~~:™l~~~~ :~~88888rS:8S~S:~~88SSSSS88l8S~ 
· lzmir Yüıı Mensucatı 1 f:J Ayda sekiz lira taksitle 
~ Türk A. Sirketinin 1 [t] s• •kı t 
1 Halkapınar J{un1aş Fabrikasının ~ r:~ ., iSi e 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: ~ ~+]Petro l\laks Fener masa ve tavan lamhala 

! Sagv lam . ~ [•1 Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamd 

1 
[t) her şeyi taksitle alabilirsiniz. 

~ z e '~P~P.;1ll';Q•;-1~1P;'IP;q l~P!;,111~,...~·~ 

I
"""' arıf llo";;.bı.idllııoldllkuıd 1ıı.idlı~ .. dlııuıd~b~ lıh.ıd lııı:Jıl.....ıl~lllıliilllıı.ı• 

~ Toptan. ve perakende satış yerı 
ıl Ve Ucuzdur ,, Balcılar caddesi No. 156 ızmir 
~ Satış yerleri !il J\ T •b 
llJlllll Bitinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ l Y ecı 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~~ 
~~~~~~~~~~~ 

~·liişter~lcrine:gösterdi~ği 

Milyonlar 
kolaylık ve yaptığı 

tatlı nı uamele ile 
herkesin sevgisini 

kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi· 
yango biletlerini 
almağı unutmayınız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla· 
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuıturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numarala milyonlar kişesi sahibi 

HAYRI AKDÔLEK 

SADIK 

~---------------·~----------------------~ 
FENNİ SÜNNETÇİ 

Emirler Çarşısı sünnet evi 
22 Numarada fenni olarak lzmirde. ilk defa ve nümu 

olan sünnet evini küşat ettik. 
Çocuklarını sünnet ettirecek sayın halkın teşriflerini b 

)eriz. Fakir ve öksüz çocuklar meccanen sünnet edilir. 
ALİ ve HAKKI DARCAN 

-~~r-· 
E YARIN 
~ 2 büyük film birden 
~ Holivodun en guzel beşyüz kızı ve Amerika güzellik 
~ kraliçelerinin iştirakile çevrilen senenin en zengin filmi 

~ Güzeller resmi geçidi 
iiiEnfes bir musiki, şayanı hayret revüler - tatlı bir mevz a bedii danslar - canlı tablolar 
§ Lilians Harvey ile Villi Fritsch'in beraber çevirdikieri 
~ . büyük Alman opereti 

m Cürmü meşhud 
~Bir haftadanbari büyük bir muvaffakiyet1e devam eden 
~ 
~ Kadın ne yapsın? 
~Bugün son defa olarak gösterilecek ve film yarın derha 
m lstanbula iade edilecektir 
t'] Ayrıca Türkçe sözlü Foks dünya haberleri 

• 



Sahife 4 

Betonarnıe iskele 
Liman işleri umum müdür

ıığü, Karşıyaka'da olduğu 
sibi Konak onünde de be
tonarme bir iskele yaptıra-

caktık. İskelenin inşaatı 
l 7000 küsur liraya müteah
hide ihale edifmiştir. Beton
arme iskele, Kordon' da oto
büs bekleme yeri önünde 
İnşa ettirilecektir. Konak 

'\etonarme iskelesi, Kartıya
ka' daki iskeleden daha gü
zel olacaktır. inşaata bir ay 
içinde başlanacaktır. 

Müzeınize birçok 
Eserler getirildi 

Söke kazasında Akköy'de 
Milet harabelerine gitmiş 

olan Müze müdürü Ömer 
Salahittin Kantar; bu hara
bedeki eserlerden 121 parça
sını İzmir müzesine geti~miş
tiş. Bunlar heykel, başlık, 

röleyef, ve friz gibi güzel 
eserlerdir. 

Ölçü ve ayarla 
Ega mıntakası ölçü ve a

yar başmüfettişi Lemi Aksoy 
bu hafta içinde Aydın, De
nizli, Burdur ve Isparta vi· 
liyetlerile bu vilayetlerdeki 
kazalara teftişe çıkacak ve 
Ankara 'ya geçerek teftişle

rinin neticesini İktist.veka
letine bildirecektir. 

Lin1an nJüdürü 
Liman işleri umum müdü

ril bay Haşmet bu hafta i
çinde Ankaraya gidecektir. 
Bn seyahat umum müdilr
lüğün Hazirandan sonraki 
idare şekl ve mülhak bütçe 

meselesile alakadardır. 

·raksiler muayene 
edildi 

Ölçü ve ayar baş müfet
tişliği İzmirdeki yüz elli taksi 
otomobilinin taksimetreleri 
muayeneden geçirilmiş ve 
bir kısmının bozuk oldukları 
görülmüştür. 

Bu gibi taksi otomobilleri 
işlemekten mennedilmiştir. 
Bu taksimetreler tamir etti
rilerek muayeneden geçiril
miş ve damgalanmışlardır. _______ .. ______ _ 

Mareşal 

Badoğlio 
- Baş tarafı 1 incide -

lngilterenin Roma elçisi Mus· 
ıoliniye İngiltere hükümeti· 
nin Habeş meselesinde takip 
edeceği hattı hareket hak
kınde gayet aarih beyanatta 
bulunmuştur. Öyle anlaşılı
yor ki İngiltere hükümeti 
Habeşıstantaasayişi iade ede-
bilecek yegane hükümetin 
ltalya olduğunu kabul etmek· 
tedir. 

Milletler cemiyeti konseyi
nin gelecek toplantısında 
İtalyanın rolu etrafındaki 
Londra ile Roma arasında 
müzakereler başlamıştır. İtal
yayı Cenevrede elçisi temsil 
edecektir. 

t Halkın ~eıi f 7 Mayıs 

HABES iMPARATORUNUN 
~~~~~~~-- . 

Yedi beyaz müşaviri kimlerdi 
ve başlarına neler geldi? 

da Muahedeyi 
Hazırmış! 

Bul2aristan 
Yırtmağa 

İtalyanlar Negüsün hizmetinde en 
3 

- Profesör jorj Galgot Ne-
Adis-Ababava nasıl çok bulunan Cenevre Avu- gusun hukuk senasları ar•" 

.; katı doktor Obersondur. sında, Fransız üniversite pto"' 
İstanbul 7 (Özel) - Belg- miştik. Bulgaristanın 60 tank g irdiler? bit Oberson bugün Cenevredeki fesörü Joj dehi mühim 

rad gazeteleri bir haftadan- ve 50 tayyare sipariş ettiği Ro'ıia 6 (Radyo ) - Bir Habeş murahhassı heyetinin mevki sahibidir. Kendisi Af" 
Reuter telgrafı İtelyanların azasındandır. Yıllardan beri rupa alemind~ de marufdut· 
Adis-Ababaya girişini şöyle Adis-Ababadan yerleşmiş, Bu itibarla Habeş imparatO" 
tasvir ediyor: Negüsün sıkı dostudur. Bu- runun Cenevre murabb ... 

beri Bulgaristanın Nöyyi mu- gibi, amele sıfatile asker edi 
ahedesini yırtmak üzere ha- len Bulgar ordusunun askeri 

" İtalyanlar şehire lmpara• gün dahi Negüsün en ileri sıfatile ehemmiyeti haizdir• 
tor yolundan girdiler. Motör- müşarididir. Bir müddet ev- Binaennaleyh imparator 

zırlandığını yazmaktadırlar. talimlerine devam ettiklerini 
Bu gazetelerin verdikleri ha- vermiştik. 

lü kuvvetler önden gidiyordu. vel doktor Oberson imtihan Selasenin yedi beyaz Avrd" 
Yedi aydanberi, medeniyet vermek üzere Adis-Ababa- palı müşavirinden bugil0 

berlere göre Bulgaristan giz- Bu babda gene Bulgar ga-
lice silahlanıyor. Ordusu üetelerinin son gelen nüsha-

damgası taşıyan hiç birşey dan Cenevreye gelmişti. im- ancak bu iki Cenevre ın11" 
görmemiş olan İtalyan asker- tihan verdikten sonra karısı rahhası ile maruf askeri ko· 

tanklar, tayyareler ve top-
larla techiz ediliyor. Sofya- farında okuduğumuza göre, 
da bir de büyük askeri ge- Bulgaristan 200 bin lirahk 
çid resmi yapılacağı gene dahili bir istikraz yapmıştır lerinin gözüne ilişen ilk Av- ile iki çocuğunuda Adis·A- mandanlarından Vehib pat' 

rupa biçimi bina birleşik babaya götürmüştür. Bugün kalmıştır. Bu kumandan ff•" 
Amer!ka devletleri elçiliği de ararıra Cenevreye gele- beş ordusunun başında Oi•'" 
oldu. Elçilik binasını ihata rek Habeşlerin haklarını mü- dan cephesinde pek kaht•" 

ayni gazeteler yazıyor. ve milli sigortaların ihtiyat-
HALKIN SESİ - Biz bu Jarından 100 milyon leva da 

eden bütün bahçe Amerika dafaa için İtalyanlarla kavğa manane çarpışmıştır. fak•t 
tabaalarının barındığı çadır- eder durur bununla beraber bugün Avrupada artık kiın•; 

haberi bir hafta evvel bir almıştır. Bu para askeri iş-
Belgrad radyssu olarak ver- )eri için sarfedilecektir. 

---------.. oo.+--------
Balkan konferansı uzayacak- larla dolmuştu ve etrafında 1 Oberson Habeş işlerini pek Vehib paşanın de muvaff• 

kikili tel ağları vardı. güzel bilir ve pek iyi bir olacağını zannetmiyorlar. 

mış! Rüştü Aras Parise gidiyor Kral Faruk ~:,~0000000000000000000 (Pravda) 

Sofya 6 (Radyo) - Belg
raddaki Balkan antantı kon- 1 

RÜŞTÜ ARAS PARİSTE '1 d . ~Ik ı d K k 1 ı· t•h 
itanbul 7 (Özel)- Balkan n ısır a ~,ısı arşı an ı. OC&Sını esen m ı 80 ,, 

konseyinden sonra dış ba- fskenderıye, 6 (Radyo) - t K d T ı· t es feransı Çekoslavakya dış ba
kanının gelmesine kadar da- kanımız Tevfik Rüştü Aras Kral Faruk bugün karay.a 8 10 8 iM& DaDI 

Parise gidecektir. Orada ayak basmış; b~ esnada Jı- -Baştarafı 1 inci sayfada- G Jd • 
ğılmıyacağı anlaşılıyor. Fakat 
Türk ve Yunan devletlerinin 
bekliyecekleri zannedilmiyor. 
Çünkü bukere Belgraddaki 
konsey küçük itilaf devletleri 

diyunu umumiye işlerile meş- manda bulunan lngiliz harb bir hale geliyordu. e 1 . t-
ğul olacaktır, gemileri top atmak suretile Nihayet cinayete tekad- Ankaradan gelen tabın• rf 

TÜRK GAZETECİLERİ kendisini selamJamışlardır. tlü:n eden gece tahammül nameye göre liselerde d~et 
KRALIN MEZARI BAŞINDA Kral, kendisini karşılıyan on edilmez bir hale geldi. Bur- 20 Mayısta, ortamekteb Ol 

İstanbul 7 (Özel) _ Belg- binlerce insanın ref.akatında nunu ucunu göremiyecek de 26 da kesilecektir. 1• b" 
murahhasları sıfatile toplana- radda Balkan konseyi müza- bir otomobil içinde şehri do- kadar sarhoş bir halde geldı. numara ondur. Ortamekt~at 
caklardır. Burada Romanya kerelerini takib için giden !aştıktan sonra trene binerek Onun bu haline alışıktım. lere senenin yarısına ka 

1 
.. 

murahhası Bulkan antantı Türk gazetecileri kral Alek- Kahireye hareket etmiştir. bir bahane bularak üzerime iki kere yazı imtihanı Y~! t 
namına da söz söyliyecek sandrın mezarını da ziyaret Ka~ire, 6. (Radyo) - Kral çullandı. Beni dövmeğe baş- larak verilecek n?t~ d•f:_ 
ve bazı kararlar iki antant ederek Türk gazetecileri Faruk u getıren tren bu ak- ladı. Ben haykırıyordum, ço- yarısında da muallım.ı~ r~ 
namına ittihaz olunacaktır. namına çelenk bıraktılar. şam halkın alkışları arasında cuklar bağırıyordu. Bu man- naat notları birleştırılcı bit 
-----------00 gara gimiştir. zara ya da alışıktık. imtihan numaraları te• 

Almanyaya verilecek sualler . Fakat birdenbire azğın bir edilecektir. f tİlyan deli haline geldi gırtlağıma Sıfıf geçmek için üç d~ 
Londra 6 (A.A) - Taymis gazetesine göre Almanyaya d 1 saP-

ş l•kt•k) • yapıştı. Kuvvetli kollarının re e a ınan notun va .. 
verilecek suallerin Perşembe yahud Cuma günü gönderil- en 1 1 eri (S) ı k ü d rıte .. altında debelenmeg" e başla- o aca tır. ç e 1 mesi muhtemeldir. Bu sualler 7 Martta Hitler tarafın yalpı- b 0 10 
lan fekliflerde 24 ve 31 Mart tarihli Alman muhtırasına Roma, 6 (Radyo) - Dün dım. Ve güç halle kurtuldum. dönenler ikmal imti ı e' 
taalluk edecektir. Deyli Telgraf gazetesi İngilterenin Al- akşam bütün İtalyadaki se- Bu sefer yedi yaşındaki en girecek, daha fazla de~~, .. 

d h. ı b ı 1 h kk d · h ı vinç tezahürleri tarif edilemi- küçük, çocug" umun u" zerine dönenler sınıfta kalaca manya an ıç o mazsa azı mese e er a ın a ıza at a ma-
ğa · çalışacağını ve umumi müzakerelerle muvaffakiyet im- yecek haldedir. Bütün tepe- atıldı.. dır. 
kanlarına mani olmamak için vesikayı neşretmemek niyetin- ler üzerinde ateşler yakılmış· Çocuğu öldürecekti. Benim ---oo -
de olduğunu yazıyor. 

1 
tı. Duçenin ·emriyle 6, 7 ve de gözlerim döndü. Kapının 

Mussolini ku~kuları uyu~tur- 8 mayısta bü,un İtalya do- arkasında bir satır duru-
y y nanma yapacaktır. yordu, kaldırdım kafasına 

mak istiyor Çemberla,1n indirdim bundan sonrasını 
J bilmiyorum.,, 

Roma 6 (Radyo) - Deyli Meyi gazetesinin Romadaki S 1 tt t' d' Koca katili Natalya der 
aytarı Mussolini ile görüştüg" ünü ve Duçenin kendisine be- eya la . en ne ge ır l · hal yakalanmıştır. Katil ka-
yanatta bulunarak: Benim harici siyasetimde İngiltereye Londra 6 (Radyo) - in- d ın mahkeme huzurunda ya-
kötü niyetim yoktur. Bunu iddia ed.enlerin gözleri suiniyetle gilterenin yeni dış bakanı kında hesab verecek, bu al-
kararmıştır. İtalyanın Mısır üzerinde hiçbir emeli yoktur. Bu Mister Üsten Çemberlayn çak cinayetin cezasını çeke· 
babda hiç bir gizli emel beslenmemektedir. Dedikten sonra birkaç hafta orta Avrupa cektir. 
ıtalyanın Habeşten başka müstemleke istemediğini namusu hükumetlerini dolaşarak Lon-. . _, .. , ___ _ 
üzerıne temın et.niştir. draya dondü. Bu eski diplo- • 

M 1• • H b • t ı·t ı m~tın dönmesile beraber Japonya Berlın USSO ınl 8 eŞIS an 8 ya· Brıtanya başbakanı bay Bald- i Ol' · , ti d ~ .. , 
d d k L d Ç •1 d . d b k b Ed 111101\ a arın a stn a-

nın ır er en or eçı e ~: v;ör~:ere~ an;ör~~kler:~ ri .;1üsabakaları 
~abeŞ~St&D meVCUddur diyor anlatması ile de sabittir ki Berlin 6 (Radyo) - Olim-

lstanbul 7 (Özel)- Mussolini dünkü nutkunda Habeşis- Mister Çemberlaan bu seya- piyatlarında ki Japon süvari 
tanın İtalyanın olduğunu söylemesine rağmen uluslar kuru· bati boşa yapmadı. Çünkü tertibatı şefi Baron Nisi Ber· 
mu muhibleri başkanı Lord Robert Çeçil de: Habeşistan İngiliz diplomatı Avusturya, line gelmiştir. Burada gaze-
mevcud değildir denemez, binaenaleyh İtalya aleyhinde Macaristan ve Çekoslovakya telere beyanatta bulunurken 
zecri tedbirler baki kalmalı ve şiddetlendirilmelir. hükumet adamları ile yaptı- Japonların at binmek husu-

• ğı temaslardan bir çok şey- sonda dahi haiz oldukları 
Habeş imparatorunun Türki- ler çıkardı. Yeni yeni fikirler mahareti isbat edeceğini, 

yeye g~Ieceği ~doğru değildir ~!:ın~':..!;.~:~~·2:;~~: ::~~- !:P~~ .:::;;:~7!~.ud!~;:;~~ 
İstanbul 7 (Ozel) - Bertin radyosu Negüsün Filistinden kında ikazatta bulundu. Zira nu söylemiştir.; 

Türkiyeye geleceğini ve memleketimizde yerleşeceğini bil- Çemberlayn Avusturyanın +- eı •· • · 
dirmiş ise de Habeş maslahatgüzarı bu haberin asılsız oldu- zannedildiğinden pek çok İngilizler 
ğunu söylemiştir. ziyade kuvvetli olduğunu 

N . • t k k gördü. Avusturyada Hapsburg Yeni bir müdafaa 
ecaşı manas ıra apanaca ruhunun hüküm sürdüğünü 

Ne2üsün .... 

Kaçışı 
Ne olacak? 

Cibuti 6 (Radyo)- Ne:: 
kaçmazdan evvel payta " 
düşmesi tehlikesi karf111~çill 
tutacağı yolu öğrenme~k~ 
Londra çevenlerinin fı ..:.tt.I 

-ıer"' sordu. Aldığı cevab u biO' 
Mayısın birinci günü ka alı' 
heyeti ile bir konfe~ao5 ttiJİ 
tederek bu gün tatbık e 1ııt 
k d B b•'' ararı ver ır. u biO'• 
Negüsün riyasetile k~dir· 
nin verdiği karara tıb• 

Italyan~n~i ~ 
Bir İddiaS~ ... 

. •1"" Roma 6 - "Stefanı,. J~ 
sının bildirdiğine göre ,oıe' 
hükümeti Habeşistanı k•, 
müstemleke ve kısınerı .1 

·ııı•'!;,, daterlik suretile ben•f ,,,-,. 
cektir. İngiliz ve r~ 
hükumetlerile bu ':, 
Londrada konuşuıınutt .~ 

Roma 6 (Radyo) - Burada umumiyetle zannedildiğine öğrendi. çaresi buldu 
-------------·· göre Necaşi ailesile birlikte Kudüsteki Habeş manastırla- ---'!ili: _ Londra 6 (Radyo) - Bir 

rından birinde yerleşmek niyetindedir Eski Roma zamanın- yunan Konsolosunun askeri heyeti uzun tecrübe-

Umumi Harbde lol'~ 
ve Fransa İtalyadaOcl•ıt ti' 
mandaterlik aldıklarıo d•, 
na mükabil Habeşişt•S:,t-" 
ltalyanın bu hakk• Sebzecilere 

Yarınki sayımızda Doğru 
nakliyat anbarı İzmir acen
talığının sebze ve meyveler 
hakkındaki nakliye fiatlarını 
mutlaka okuyunuz. 

dan beri Kudusla kurulmuş Habeş manastırları vardır. lerden sonra bugün harbde 
Londarada Necaşinin önünde !stikbal için iki yol olduğu Ziyareti kullanılacak kimyevi yirmi 

kanaatı vardlr. Ya, Romada söylendiği gibi, Kudüs yakı- Şehrimiz Yunan konsolosu bir müdafaa çaresini keşfe 
nındaki bir manastıra çekilecektir, Y.ahud ailesini orada dün öğlen sonra vilayete muvaffak olmuştur. Bu bulu-
bırakarak kendisi, İngiltereden ve dünyadan nevmidane son gelerek İlbay Fazlı Güleçi nan formül harb sahalarını 
bir istimdadda bulunmak üzere Londraya gelecektir. ziyaret etmiştir. dumanlara bürümek suretile 

ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
BILE-rLERfNZI MUTLAKA ( SAADET KiŞESİ ) nden alınız iSABET EDEN iKRAMiYELERi 

DERHAL TEDiYE EDER 

- ~lec~~ i~~·~~ 
ilerlemekte olan dil d~·,,-. 

k .,e yolunu şaşırtaca lı 
ğına tesirat yapac• 
müessirdi. 


