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Y avaf yavaş inen bayrak 
Saime Sadi 

B6tiA dunyayı datdağalaadaraa Lpeaya dumı artık luııyor. P•rd• 
ka,..•ak. taendir •• llıfadrul afatlanada bir lıa7rak, ağır .o kanlı yllz6 
ile JH&f J•nı iaiyor. Fakat yerine, ge e kanlı bir bayrak çekimi ...... ,.. 

Ba.4'1acen ae idi?. 
Batikat4 l.paayo milJeuaia badi içiaden, kendi §auraadaD ve lı:eıı· 

tli itlimat~pklernadea clol&D biıfe1 •ı vardı? V• İıpa1i701Jat nruete.11 
~· bef*tfl!l•I• ••hk6m olıhklan ıçıa mı bu11u 7apmı1larcL? Yok11, 
..iil.iaı •• luınetiai deaemek ittiyea iki rejimin bH t .bir O) uncığı mı 
·••llfladı? •• 

la eiiet1U' hiç tOJ>1l•m ttctıt •• ıthlde değer ıeylerdır. F akit hnım 
ipnt •l••k iltedjiimia o dejil, n••• b1I .. ceı..taa art. kalao biçar•• 
lilia ta badhtdir. 

1'.-.. batıp elm•ı bir vatan. gınlaıa .kad.r 7lklelmit bir 1tıfalctJ 
a.,cı ı 7Haln, boıu1•aı oull!u, parvalaumıı "netler ve nıhayeı, 
k•thlnp hir aasarla, iataaı clebe•t nrea bir Taziyet! ••.d , .... tinci.. pl•ler1 ı.,..,.ı ederiaıa dıbioe Jı:eadalı: ıoktular. 
8- de .... 1ıpaayollana mantakatı Üt.. Karcleı lardefe ailogQleıtl '"• 
.....ıa bü &ayyared pa9' Madnd4eki keadi e•ınia uıtlade bır baykuı 

pM ••Jkıraralı: bomMım ıav.ah. 
••• cicleab diyorlar. Ba aattl idealdir ki, her iki tarafında bey• 

......... teplaf'ler kuulmoıt•r. Bu aaal iduldirdir lı:i, memleketi harabe. 
1• tHirip halk.mı b8flı:alanaıD uı•lı yapıyor., Bu naaıl idealdir ki, ba 
W.. telelat Te t.Jntttea eoııra Teıdlli netıoe mlıpet de&il, aaeof' 1 ...,. .. 

Kllme, llarap, biçare, t'Paafa; IOD macer11mın ea ıon gllnleriai yaıı. 
,_. Yana herıey bitip 41e bir ıebirde yorAun, arl1D keodi itlerinin mu• 
-....uı yapacak olanlar, kimltllir ne feci alil• 7ek611a, ae korkoaç 
•W.def 1'tuu. •• Ula gel•• tılariht n ı...nt . ...ı .. n.a ile kar· 
...... ..ı .. 

Slnekler, lurmızı zlJadan 
k•c;11or 

o.i ....... t emtitüi. 
kırmızı ziyadan sineklerin •on 

'M hq ettiklerini te,. 
pit Wbaif ,,. ltlda çiftçilere 

pıderdiği bir tamimde, mey· 
_. atacJ-• zarar vuea ai
•Wl•i def 'tin. ıeoeleyia, 
laraıu ieaerler ... .ıanm tem
Wlıt etmiftir. 

Latitüoln ita '-1mi 6ıerl• 
.. Daimuka ç·fıçıleri &ıllçe· 
.__ batt•bata kırm111 fener· 

.............. dar. 
...., hal 

1.ıllterede bütilıl kfmJ•ıer· .. , Al..... tMJıd - ..... 
~........ " lftidai .. dde.... ~ ••••••1aa ra •• .., ••• ... ,.. .. ..,ı., icad .... 
-~- dlauıfardtr. LOlt! 

• fUbfeldrta• ıöre, lago.liı 
~m1qer(eri, Hll saaıanlarda 
1an*i b.İ icad etmitlerdir. & 
la.adan Jiyealer, artık arının 
y.aptlta bal• pek t. ilatiyaç kal

lnn iddiada- müttefik kal· 
•ttlardır. 

'" baZI insanların boy
larını kısalbyormut 

A.enka•ıa en meıbur fen 
..ı.aa.nıdan O. M. E. Nt Kal* JAptitı ıon fennt tetkikler
... f<>nr•, insanlınn, it1ed.lcleri 
fit fire, het gün muayyen bit 
9lllNt dalailinde boyca kısal· 
cfddannı ve bu kıaalıfı, gece 
.,bıa ile telifi ettiklerini tea· 

eylemiotir. 
Mef hur fen alimi, yaptıj1 tet• 

kikatı. ıö1J. bir netıce çdcar· 
mı,tm 

Bir ~ıft(i, 1abataa akşama 
kadar toprakla mcşıul olduğu· 
aa göre, tabii boyundan 4 mil· 
mette, bir yapıcı 3 milmctre, 
otomobil fabrılcatarında çalışan 
amole 2,43 milmetre, biaildete 
binenler 3 m lmetre kadar ka
ulırlar. l,leriDi oturmak aure· 
tile ıörenler iıe, bililciı rece
ı.n l,8l ail•etre kıaabrlar •• 
Nba'1eyi11 yataktan kalkar 
kalkmaz, tedrici ıuretta tabii 
baJI.,.. ildiMb ederleri 

Ber11et• girdikten yarım aa· 
at eonra idam edil an haydut 

PolMSyaaıa afak b r kaaabA· 
11nd• Grekor Vikokıld adında 
meıhur bir luydut, mahkeme· 
1• •eril•it ve nihayet idı• 
aeza11aa mahkGm edilmiştir. 

Sehpaya ıötirllmeden, laay· 
dad• ale .... lr maddeiumumt 
tarıfınd• lıir diyecelf olup 
ol•ıd t• ıonl•attdr. 

Haydat, bir ricaıı &afandu· 
tana ve fakat, ltanua kabili 
kabul olup oJmadıtını anlamak· 
ta tereddüt ettitıni ıtöyleyinco, 
aüddeiıunutltl merak etm ı ve: 

- Söyle bakalım, iateditin 
nedir? 

Diye ıormuştut, bunan Gır 
rine haydat Grekor V11cokık: 

- Ben, hapis olmadan evci 
nişanlandım. Evlen meme valcıt 
kalmadan tevkif edıldim. Ş'mdi 
evlenaa6me mu1aade 11tıyecelc· 
tim .• 

Müddeiumam1, mahkumun bu 

ehir D hili fi her leri 
« '•• • El• 1 • ---v----~- zılçulluda yapılacak at yarışla· 

Bugün vapurda çay iŞ eri magazaSI açılması :~:ıi?.8ı1:\~;:::7n ";0 :::. t;; 
ziyafeti var kara ·ıaştırıldı muamelelerı, dün sona ermiıtir. 

Den zbank tarafından Lond- __ • __ Koşulara öğleden sonra baş· 
radan satın ahnaııı olan Bay· lanacak, ilk koşu yaramk n ln-
rakh vapuru, yarından it.baren Evinde çalışan Türk kız ve kadını- g Jiz taylarana mahsus oıacaktrr. 
lzmir • Karşıyaka arasında se· h 1 800 metre mesafesi ve 320 
ferlere başlıyacalctar. Bu müna· nın OZlr.ıyacağl eşya bu , lira ikramiyesi bulanan bu ko-
ıebetle bugün saat 16 da iz.. ., · d f f k şuya Suna, Kayanhan, Lükıbar, 
mir Denizbanlc müdürlüğü ta· magcıza a sa l aca 
rafmdan bir tören hazırlanmış· -• Koştepe ve Bintepe adlarındaki 
trr. Davetlilere bir çay z yafefı lzmir Halkevi qıüb.m bir ışc Hp kevi, resmi daire ve mü· tJylar gireceklerdır. 
verilecekfır. teşebbüs etm;ştır: cssesclerin toptan dikiş sipa· lkincı koşu h"ç koşu kazan· 

Betonarme konak vapur ıs· Bir sataş mağ zası açmalc, rişlerini de kabul edecektir. mamış baliskan İngılız atlarına 
lcelesi de yakında törenle it· Türk kadmlarile kızlarının ev· Hallcevi başkanhğanın bu mü· mahsustur. Mesafesi 1400 metre 
letmeye açılacaktır. lerinde yap:ıcakları elrılerı him t şebbüsünü b t an evci .kramiyeıi 300 liradır. Bu ko· 

ese lerini bu mağazada aat· hakikat haline lcalbetmes ni ve şuya Kum sar, Yetime, Fıoryı, 
T atlısu balıkları 
lktı•ad Vekaleti i~c

hat istiyor 
Jktısad Vekaletinden şehri

miz Ticaret Odasına gelen bir 
tamimde Jzmir v liyetindo mcv· 
cud nehir, fÖ, der ve bunlara 
benze, ıulann )Ctlerı, adlan, 
uzunıuk ve mesahaı sath yeferi 
ve derinlikten hakkında m 1 u· 
mat istenm ştır. Ay.ıi :ıJmanda 
buolarda ·varsa- yılhk bal k 
iıtihaalitı, lcaç balıkçı a Ieı.nın 
geç'nd'ji, haa Jat soo yıllarda 
azam Şia ıebebleri de sorul-
muştur. 

Odaca, nitan ıonuna kadar 
tetkikl4!r yıp lacak ve haz rla
nıcak rapor Vekalete göt>de· 
rileeeldir. 

Çirkin bir vak'a 
Bir lıı~ı hile ile 
berbat etmişle, 
Kemalpaşa kazasının Yiğitler 

k6ylnde çirkin bır vak'a ol
muıtur. Osman oklu Özere.n o 
kızı 18 yaııaıda Ane Gü:; b lo 
ile Osman otlu Ahmet Ôatelik 
ile kara11 Fatcaa tarafuıcbn ev• 
lorine getirilmiş ve orada o'o· 
mobı1 şoförü Turrutlulu Mus
tafa oğlu H11ın• teıl m edil· 
miıtir. H111n, kızı k rletm'ş ve 
aonra bıralup k ç111ıştır. Ayfe
nin ıikiyeti üzerine Hasan ve 
ona Vaiıtalık ed~nler y•kalan• 
mış, Adliyeye verilmııferdır. 

imar komi•vonu 
imar komisyonu, dün ötle

den aonra belediyede toplan· 
mıı, tehr'n m"ıtakbel im:ır 
planının lıaz rl lclara üzerinde 
m1.1zakercdc buıunmuf, lcararbr 
almııtır. 

--------~----~-----'----iıtejİftİ yerine get rmek i,in 
derhal nışınl 11nı bap• neya 
davet etmiı ve mıbkQmla ın 

ba!uımıiına mabtua adadı 
idam mahlcüatu haydut, nişin• 
lııile ~vlend'lc en yanrn •••t 
ıont• sehpaya ıötlrlildrek idam 
edilmişf rl 

tırmak.. mtıvıaffak o;tnas nı bütün sami· Esin ve V. reganı:ı g receklerdir. 
Hayatta geç.inmek veya ço· miyetimiz e diler~z. H lkfan, Üçüncü koşu, yeri yarımlcali 

cuidarını büyütmek ve yetişt' r· yü sek bir a aka ve müzaheret İngil z at ve kısraklarına mab• 
mek mecburiyet.nde bu'u an görtc•k er n ,.nemin olabılirler. ıustur. ikram yesi 275 lıra, me-
birço'< kadınlar vardır. Bunla- llA h safeıi 1800 metredir. Şengün, 
rın göz nuru döıeerck, emek lYlÜf İŞ cinayet Sağnak Sada (3), Mahmure, 

vererek yap•ıkları eliş.eri, bazı Kema."paşacla tahk."- O er, Andıranbudın, Şımşek, 
ınakaza sab p?eri tarafından yok GJzel Derbend koşacaklardtr. 
pahasına satın alınmakta, müş- kata J_vam edi.'iyor Mesa esi 160) metre, ilcra-
tcri ere yüzde yüz karla sat l· Kemalpaşa krz<ts nın Ekm kçi miyes 445 lira 0 an dötdunoi 
maktadır Bl·r kısmı da el"ış· köyu cıvarında Pa~adcrcsı mev·~ ~ l 

• v • koşu baliskan ngilız atlarına 
lerini 1&tamıyarak ameleliğe kiınde keçi er'nı gü me le me • 

b :ı. 1 b k gul olan Mehmed oğlu ıs ya· mahsustu • Bu koşuya Sönenet, veya BfKI iı ere ışvurma • 
tadırlar. şında Halıl adınd bir çocuğun N..ıvi&, o~ndı, Sprmkport air .. 

ba t , ·ı k ı ceKlerdir. Hebıen ilave edelim ki, Halk· şı aş 8 eıı me ıuref i e ö • 
evı açacıjı mağazatında kadın dürüldükten soııra vücudunun Son koşu yanmkan Arap Ye 

belınden 11ışağı11nın yaıcıldı'-ını baJı's an Arap at arına maı... 
ve k z arımızın el"ılerini satar· x ır 

dünkü ı y m.ıda yazmıştık. c1•• ıu•ur Me•ıfes·ı 160,,, met •-
ken h"çbır menfaat gayeıi ta- ""' · ., " r_, 

nay t, çok csrare g z bır vs.z. '1
< • 170 1 •d B k kip etmlyecek. ıatılacak e•ya- ıx:ram yesı ır ır. u oıa 

" yet g .stermektcdır. · · C N · B ht n n parasını, o eşyayı hazırlı· ıçm an, aııme, a ıyar, 
Halilin, n'ç\n ve kim taraf.n· Yılma.. M ı 1 M d k 

Y ına verecektir. Bu ma,,,azada, d d .. , u uı, • 11 oıa· ~ an ö rü düğü ve yakıldığı cakfaıırdır. 
şapka, çınta, kemerler, elde· h&nüz an asılam1mıştır. Kemal· 
venl~r, tuo'i Çiçekler, hatta ta• paşa müdde'amumisi ve jan· 
bii çiçekten çelenkler, örme d1rma komut~nı, had'ise yerine 
yün ve ıplılc bıGılar, eteldılder, giderek geç vakte 'kadar tahki· 
diğer muhtelif eşya, aatışa arz· icatla meşgı.ıl olmuşlardır. Vak'a 
o1unacıktar. failmi ı kim ofdttA"u henüz anla• 

Hallcevi .haşlc.anı Bn. Şehim.e ıı am__1Q11.s.t r. 
Yunus, bu mühim iş üzerind 
ehemm·yetle metğul elmakta
dır. Genç kfllarımızdaa da i•· 
Uyenler, ailelerine bir yardım 
teminini düşünenler de vücude 
getirecekleri eserlerini bu ma• 
tanda 11tı bile cek:erdir. 

Halkevimizin bu teşebbüıile 
ti\iip ettiti gaye, kız ve kadın' 
lar mıı n evlerinde çalışmak au· 
retilt de geçinobilmeler'ni t~ 
11 n e~tnek, amele olmaklJn, 
evinden d şarda ~ahşaaıktan 
uıaklıştı rn•kttr. 

Ayni umanda rnığ-zıda ça· 
lışıca.c kızlardan van dazıer, 
yani tuha iye vesaire mağaza· 
!aranda çalışab lecek k z ve 
kadınler yetişt'rm k te mümkün 
o'. c1ktır. 1-ıalkevıoİD aç C8ğı 
utıı matııza11nda bir müddet 
çalışanlar, staj görmüı olacak 
ve şimdi, Türle olmıyanlırın 
ellerındo bulunan bu iş de, za· 
manla Türk kızlarının eline 
pç~eelcfir. 

Tazm·nat 
Vergilerc.etı muaf 

tutulacak 
6S1 ve 1508 numatalı ka

nunlar mucibınce Orman Ama· 
neımın m marlari e harita su
baylarına verilmekte olan taz
minat arazi üzerinde çalıştıkları 
zaman ıçın ıht yar edecekleri 
ururi masraflarla iaşelerin:n 
mukabili olarak ik•met yevmi
yesi mahiyetinde olduJ:undan 
2395 numaralı kanunun~ üncü 
maddes nın 17 nci, 1980 nu-
marah lcanJnun 2 nci madde
aioio G ve 19-JO nama•ala il'· 
nunun birinci maddes:nin i stis· 
na'ara m .. tea lik b"r"nci fıkrası 
muc'b'nce kazanç, iktısadi bufı.. 
ran ve muvazene vergilerinden 
m•af tutulması ve yalnız bava 
kuv9e ferine yardım vergilin"n 
kesilmeıi icap edeceği Maliye 
VeKiletfodea viliy• • ltildirı .. 
•"ftir. 

Liman hareketi 
Dün lıttıanımııdan Pıreye fa .. 

reket eden Yunan bandıralı 
Ayaıoni vapur..a müh. • ailtıo 

U~da kasapl k hayvan ıitir• 
momır: 

Dün ·limanımıza b r Turlc, 
bir İtalyan vapuru gelmit, bir 
İtalyan, biı Yunan vapuru d• 
hareket etm".şt r. 

Yeni evkaf 
inşaatı 

Evkaf o gelir getireıa 
nevi den olacaA 

Evkaf idaresin n, 1zmirde l;.
binılar daha ınşa e t recetini 
yazm:ıtık. Büyük Gaz bulY'arıft6 
da Baamıhane cıvArmda mta 
edilecek binalara yakında b..
lanacaktır. Bu binalar, evkaf 
idareaino varidat ıetirecek ne
videa olacaktır. 

Evkaf hali üzerinde bazı ya
zı haneler inşası ve bunlarLD ki
raya verilmetı evelco muvafık 
görülmüıtü. 

Bugün Seanslardan 
itibaren TAYYARE Sineması 

Divanı Muhaaebatla da mu
habere edilerek lcararlaştmlan 
ba esaslar dairesinde muamele 
yap1 acakhr. 

Haber aldıtımıza göre, bu
rada inşa edil ecele Y*•haneJ.ilfİi 
kiraya vcrı:em"yeceii .,,. bot 
lcalacakları anlaftlckfından ılci• 
ıer üçer odalı aile evleri ia,_ 
kararıaıurllmıştı r. 

Biılbirinden ı•~•l ilci /ilim 1111ullln •lli9er 

~"aliir Talebe 
MARIK ROKK ae JDA VUST 
Gıb Veau• kadar ıüzel ilti dılbcır artitt tırafından 

te.,ı I ediim1şt r. 

AHANE MEVZULU • ŞARKJLI BÜYÜK OPERET 

Sevim il Serseri 
Bütün dünyanın takdir •tt ti btiyük san'akif MAURICE 

CHEVAL ER tarafındın ıa6atem• bir nrette teDıiıl edılmiş 
en ıon ve tn güzel lilim 

AYRICA: PARAMOUNT JOURNAL 

, 
23 N .. "•an 

Çaealc hagramı ha/fasının 
ille gBnildllr. Ya,,,ularınızı 
bagram için hazırlagınız. 

icra ve illdı tedlıikatı 
icra ve if is kanunu tatbi· 

kata üzerinde tedkıkler yapan 
ve dün icra darelinde meşgul 
olan lıviçreli mütebıuıı B. 
Leemann akşam üıeri Ödemiş 
kazasma gitmiıtir. Orada da 
tedkikler yapacaktır. 

Tiltiln lursulılı 
Keçecilerde Glen tütün kum· 

panyasında Mustafa kızı 49 ya· 
şanda Zeynep çalışmakta oldu· 
ğu Glen tütün kumpanyasından 
20 gratn yaprak tütün çaldt' 
gından yakılanm 

Karftyaka 
Hallıeoinde aldkalı 

konleranalar 
bin gece; Karşıyaka Halice. 

Kız Öğretmen Olculu 
o menlerinden Bn. Vedid• 
Karadayı tarafından çocuk ter· 
biyeıi üzerinde ve biraz da 

aile tnuhitlni ihtıva eden çok 
a liltah bir konferans veril· 
miıtir. 

Konferanstı; Vala B y Fazh 
Güleç, öğretmenler •e kalaba. 
lık bir münevver kütled hattı 
bulun muştur. 

Gelec •k hafta 
şamı da, Kültü 
Alı R za 1tafan 

çar!1amba ak 
D re 8r Bay 
,. lconfe-



Sahife ~ 

Çekoslovakya; istiklaline 
darbe vurdurmıyacaktır 

••••••• 41• 
Baıvelıil Milan Hodza, bir söylev daha vermif ve muh· 
ariyet taleplerinin kabul edilemiyeceğini söylemiftir 

Prag. 30 (Radyo) - Çekoı· 
akya ay• mecli•i bugün R k h. . . 

oplaamııtır. Bu toplubda; omanya a ınesı yeoı
.., Almıalart, Macarlar, 

ı.fiovald~ "Lebliler malltari- deo teşekkül etti 
lebınde , beyanatta bul11a-

•~r. Komünist partisi li-
4er diler 16 arkadaıile muh.· 
tarfyet taleplerine bücam •9-
miılerdir. Bunun üzerine, uhi:• ua-. mecliıi terkeder• 

-Soauacla ,arecetiz. 
_... ... ,~~~··.,. ... fe ..batırmıılardır. 

SG (Radyo) - Çekoa
Ba,vekili Milan Hodıa, 

lıkJar hakkında bir 
1t•1nt1iil .,. Çekoilovak
W•·topraklanada bu-

••• haklanaı ve" 
•*te ~· olclutuna ft br. 
•• J fakat. Südet Al!> 

~~~htıediilen •fhtari
~· ••• ma :ıa·~ 
111911~1• li mlltakil 

- ı·bı teklif 
.. ıetia , .. 
. olaataaa 

Dtiya llltlilelori filiminde Almanya Devlet 

M. Hitlerin Viyanaya girişi 
Tekmil teferrüıtile 

Hariciye 
Vekilimiz 

... •···· Cum2rteai giiniJ 
Kalıire,e lıareht 

edecek 
Jıtanbul, 30 (Huıuai •ulaa· 

birimizden) - Huiciye Veki
limiz B. Rüşdü Araı 3 nisanda 
Kabireye hareket edecek. Mı11r 
hü:CQmetiai reımen ıi11rette b .. 
lwıacektır • 

Hariciye Vekilimizi• bu _. 
yahati Türkiye • M aır llilldl· 
metleri ara11afla aktedUecek 
bazı muahedeleriA müzalcere
lile alakadardır. 

Denizbank 
Baıoelıdlde hal· 

lanacalı 
&taabul, 30 (HulUlll • i-

rimizclen) - Denizba9k-tioem 
müdürlütl, Bat•_.. bat
lanac:Jk vtt BaıffJtdllletce idm-e 
edilecektir. 

Milli Elıonomi 
Ve,dltti ilada• •dile. 
c•6inden 6a,_lı;. 

;s 
ı&p 

r • ·ıe bu-
ıiln Avına kamara11nda müna· 
kaşalat olmuştur. Hatiplerİ!l 
birçoğu söz aöylemiıler ve ali· 
kadarların ş ' ddetle cezalandı· 
ral~ısanı iatemiJludir. 

Bir /ngiliz, gazetesi 

büyük 

' • 

.Ni9i• ve •ctea bilmiyor11m; temiz olamıyoruz, temidıt• 
bt 1ıbairor& Yani temiz detiliz veıselim.. Bazaa ıöyle 

:••ıt'~lana bnaklarına bıkıyorum: 
~ ,.... çerçevo bir ıiyah oeridle çevrilmiı .. 
.... lcelli felli bir bayanın kulatana pziim talcıhyor. 

ri•litiri'ht kor•, yaş birşeyler dolu .. [ ipek çoraplarıaıa altın 
kirli ..._hl•r ela baıka] 

P .... ataaı banua deliklerinden birinin içine daldarıp defi 
aiıyanlar bir tarafta, oiter Ye rtrtl•tmıa piılıtiqi IOkalc Gr.tU 
raıtple uvaranlar öbür tarafta .. Meadır cebe temiz girer, 
hafta ıonra gene temiz çakar •• Vaktil• belediyenin ıokalc k 
leriae aıbtı demir ç6p köfeleri •dı. Onlar bile, bizim temizlı 
J>abındaki alikamJatamıza darıhmı olacaklar ki, bırer bırer b 
'1arıaı alıp fittıler. 

Bir vakitler lzmir bolecliyeai, kaldırımlann üatüqe ser · 
hayvan pbreleriae .... •Gcadele açmatı difiiDmüı ve aiba 
fU tedbiri bulma.-

To1ba batlam-1cl 
111 tedbir, hepimİIİ bir bayii ilJGrmqtü. Çünkü ıokaldar 

mıı.da aarb 11ra laiç chrmadan gidip.,. atların kuyruk aiti 
randa mütemadiyen tWbalana rabeclit' -Gurması, elbette ki, i 
•• pldürecek bİrteJdi. Dörtnala kotın veya şahlanan bir ah 
lmyrutanda böyle bir torbanın ae hale geleceği de ayrı 
.. Vlll tefkil ecliy.~du. Fakat bua. öyle geliyor ki, bu tedbi 
... ,....dan ever, baza. insanlara tatbik etmek daha dotrud 
JMy.an 1aı;rvandar. Pislemek te biç münakaşa götürmez bir ib 

• Fakat bir insanan, kendi ağz nı, burnunu temizlemesi i · 
lığı berbat etmesi, acaba o zavallı mahlukların yaptald 

yle mukayese edilebilir mi? · 
Ben bu satırları karalarken, kahvehanenin önünden otomo 

içinden bir gelin alıyı geçti. Arabalar, kalabalıkta biraz dur 
lar. Gelinin otomobilinin p enceresi açıldı ve içerden biri, başı 
uzatarak kaldırıma ağız dolusu savurdu. Gene kendi kendime. 

- Gelin arabası tükrük saçarak gidiyor. 
Oiyo mırald~dım. Dayansın damad eviJ. Çimliil. 
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- J 21 Y ozan: Aleksandr Diima 

Romanya gazetelerinden: 

Hak ile kuvvet 
arasında ---------Avuaturya hadiseai-

i tiğini anlıyan avukatın karısı 
a dilemeğe mecbur kalmıştı 

nin Romanyadaki 
akisleri 

Bülc:reıte çıkan Üniversal ga· 
zeteai, son Avusturya hadıse· 

leri münaıebetile "Hık ile 
ıt kantıdııt gözlerinden 

r ak••ğa başladı ... 
- M. Portos, beni çok ce· 

:ıalaııdırdığınıza emin olunoz; 
eğer bir gün gene ihtiyacınız 
olursa yalnu: bana nıüracaıt 

balı: değildi.. - Tamamile, madam. ku11vet arasında. adb makale-
- Şimdi, M. Portos, bir - Yemek vakti gel. sinde, Londrada, Paristde, BV• 

ıingtonda ve Moskova a aş-kere daha soruyorum ve bir - Pek güzel .• 
ı H"I" b . - Kocama karşı dikkatli vekillerin veya Hariciye Na-daba ıormıyacağ · m. a a enı zırlarının, bak ile ku11vetten, 

seviyor mıııunuz? bulun, çünkü yetmiş altı ya- muahedelerden, beynelmilel 
Portos elinden geldiği kadar şında olmakla beraber kurnaz· taahhüdlerden ve sulhun kur· 

mahzun bir tavır takınarak er lığı yerindedir... tarılmuından bahseden beya-
- Ayıp, madam, ayıp! Ar· vap verdi: - Yetmiı altı yaşında hal natlarında Avusturyadan asla 

tık para lakırdısı etmiyelim, - Heyhat) Madam, taın se· Demeyiniz, bu mühim bir yaş! bahsetmediklerine işaret ederek 
rica ederim, utınıyorıım. fere gitmek üzere boluoduğum - Büyük yaş demek istiyor· şöyle diyor: 

J)iyerelc Portos guva sıkılır ve bu seferden ölmeden döne· sunuz, M. Portos. Evet, zavallı aş:mdiye kadar beynelmilel 
ıib\: prüadü. Avukat katısı nıemek kaa,atinde olduğum adamın beni dul bırakması her kanunlara karşı gösterilen ita• 
ğır atır ve kederli bir halde 11radal.... saat memuldür. ataizlikler, küçük milletlerin ..-P' verdi: Avukat kansı ağlamalı baş· Bunu söylerken manalı bir tamamiyeti mülkiyelerini veya 

.,... O halde, arlık beni sev- lıyarak sözünü kestiı gözle Portosa balcmııtı. Sözün· istiklallerini tehdid etmiştir. 
Ahi B b " 1 J " de d. evam ettı'.• Bütün su.hcu devletler, bilhaa· -.vorıunuzl - ana oy e fey er ıoy· 

-J sa büyük devletler, milletlerin 
Portos gururlu bir tavırla leınel.. - Çok şükür ki, nikah iDii" iıtikballerine taallOk eden bu 

"""k.u etti Portos dıl:ıa zı'yade L-derlı' kavelemiz mucibince her-y 
- ~ • acı r meseleyi tezekkür etmelidirler. - Su"'-u"tun 'kar demek anrünerelı: devam etti0 1 bayatta kılana aittir. S . ıı; uz ı r ·-· ovyet Rusya bu meıeleyı, 

•idir? Eyvabl Ben zaten - Benim hissim bu mer- - Herşey mi? Milletler Cemiyeti kadroıu da· 
•lamııt.mL. kezde. . - Evet, öyle.. bilinde veya haricinde diğer 

- Ba.a kırp yaptıtınıı: ha• - Daha dotrusu yeni bir - Çok ihtiyatlı bir kadın dev:etlerle nıilzakeYe ülftete ve 
llıitıa'eti clii ... liaüz, mı~ml O qka düşşüğilrıii ıöyle. olduğunuz anlışılıyor. Madam Iizımgelen tedbirleri al111ata 
Jılli buııda dcıruyorl - Hayır, hiç te öyle detil; Kokanarl hazırdır. Bugün sulhu arzu eden 

Diyerek Pett.o. elini kalbi 9ize doğru ıöylüyorum. Hiçbir Diye Portos yavaşçacık ha· bütün devletler, bHltasaa bii-
Gaerine koyup sıkıca bııtırıh. ,.m 1ev1im yolr; batta şurad1, nımın elini sıkmııtı. Kadın yı· yük devletler lca t'i bir vaziyet 

- Ben bat11 tamir edece- kalbimin en derin köıende lııarak dedi lı:I: alacak olurlarsa barı~ kurtarı· 
tiao aıi:Am P.n09, tamir ede- bili iliz vırsınıı. Belki biliyor, - Aziı:im Portos, artık ba· labilecektir. Utvinof, müşterek 
~· tabat bilmiyoraunuz; on beı nştık, değil mi?.... faaliyet müsmir bir neti~ ver• 

P6rWI çok bir eda ile gia sonra o ınellff harp açı- Portoı ta yılııarak cevap mediği Ukdırde Sovyet n.usy•· 
• d' ı LL ş· dl L -~ ütb' verdi: aın tele başına hareket edebi-;OtaUslannı cevap ver n acaımr. 1111 

U9ll 
18 1

' sc;. recetini, Çelcosfovaky« aleyhine 
- BUndaa ben ıi:ı- rette sefer hazırhtı peıiıtde- - Dünyada yaşadıkçe. vaki ofıcak bir tecatlztiır dcı 

fi\ iltemiflı/a? Bir iıtilc:raz· yinı. Hattı sefet içia llzıllı olan - Şimdilik Allaha ıımarla· harbe müncer olaea§ını .a,ı.-
4.!n bqb birfeY cfetill Bu- parayı almak Dlere •ııtı Btit" dık, sevgili hiyanetimf mittir. 

N •ilDa11z ha· toaidelıi lliteınin :Y•Maa ritaııek - Şimdilik saadetle onat• Utvinofllfl teklif ettifi fıa 
e1 idaar cletifiıa. iıııırqim. b• le•filıml konferanıa, Almanya, hat111 ff 

ohıtıdıtınızı 'I• Portot, ıtk ile h•siılilc ara- - Y *''"• meleğimi... Japonyanııı iıtirak eclec!Hleri 
ç kron lcizdil .a4elci son aüc:adelefi HJre- - Yanıı, canımın atefil.... şüphelidir. ltbu ı.feva.deria 

ft:~~~~!dt~·.nyyııı~'l:fl.rw~aııdil cl~:ettiı 'XXX ıtcleı;ıri i'f'ir1kleri ile •eJdaa• 
bi6yotuıa. Old ter - Hatta kiliiede- a'°ôrdiifii- g,elecıelr teıekkülde bv d&rt 

• u'°'ı ~ marlı:iı yahut lliıı ~i• benim ailem civa- Dartan;,an ve lngiliz devleti• aleyhine lcoMityoıt 
·.:.lili• ' tta11t-.: . .ıs&ydınız iı bam· rıada iratları oldııfu lçiıı •e- Dartaıtyan kendiıiai ıezdir· ıaanuruı ira• edecektir. 

1\iilJIP.1ioluıılu; ,.Phtınız ıey yah'ate bitlikte çıl:m•t• brw medeıı Maylediyi takip etmit- İtte bu beyanat, Avusturya 
aifcrlı1tamntlı. verdik. Bilirsiniz ki, uyahate ti; kaclınıo arabiSurll binişini hadiaelerinio uyandardıtı akli 

in 'at klln11aın kibiriae do- iki kişi birlikte çıkaria yol dl" gördü ve ııeyiae Sea Jermen teairlerdir. Anıhıı aacalL, dip· 
kllD-•"- b la ı· lomıtik alrdlAıaelleri ayandır• --·- a ıa ge ır. dije •mir veriıini iıitti.ı 

Porto9, iyihilıneliıiıiiz - Parisffı lıiç dostlanaııı yok iki kuvvetli atın çekmekt• dı. Anşl11sun taha~ulı:~ pek 
··y··""'"" ~--.. Lııııı 1ı..:. - •u? b haıı yıkın otan tehlikeler katflllında 
•. _ ---· ııo ._. ,,_ u duğu bir ar•ban • pepıi" ı d B b le ·~•--ınız· 18 L-aları- V d. f~L"'t göz eri ört açtı. aıin üyii ...-..... .... -- - ar zanne ryor11m, .... den yaya olarak kotmıktall d ı ı · ı· ı 

._ ~~ ... l!i ~J ... d11, L ldı d ev et er içın ıtır ıneıu ıyet er 
• • ...,. ÇOı< yanı fıııı1 zanne iyoruaı. bir fayda· hasıl olm J•caktı; ba· cleruhde etmek ve mhtaceı b• 

1' .. lrtıı .. lı:ohrıtu ı .. ka lıarısr- - Dostlairnız vat, Portot; liun için Feru •ok•tına döodi. rarlar almak zamanı plmiftir. 
'11>~'8l'· kobındaa çekip çıkar•alc dOl{farınur varf Sein sokağında Planşeye ta•t 1-fakka iıtinad edeıı beynelmi· 

... W: Avuk«t karısı huı1a töyler- gelmitti ki, bir pastacı diikkanı tel nlzaııı ve intl:ıaııır nıullefaza 
- O lı6le lnıreltetiaiz ik1 ken o bthıt çok bafıtmıştı önünde durdu ve iıtah çeke· etmek hususunda lriiyil dev· 
it d•lttir. ÇifkJ. 16ag'l11 ki, buaa tcındisi de! ı•ıtt. Sö· cek va:r: yette duran bir pas- letler arasında hit teıanüd te-

l!t, ..... .,, IMıti zilai ikmal iç'n dedi lı:i: taya bakıp içini çekiyordu. li11 Iiiıı .. u aacırt pafdi tazM. 
,.fl • .cıışin • •ılMli:.. '"- Yurn fıiz'm eve gel Sıın Dojru M. dö Trevilın abınna kür edilliıeto baılamıftır. 
~ ilerıye rftilfff'6f*fı#ıi16 tıerılı'ı'I teyzemin oğlusun tel nı fiderelc biri kendisinin ve biri Bu teıekkiilü meydana getir-

fukına ••• avoklt kMiff t.. hıyet l:ardet çocuklai'iytı. p,. de Planşe için olmak uzere iki mefe muvaffak Olactldd mı? 
f*~ı lı:atdi vilayetinin Noyarı kad· at &azırlanmaıını emretti. M. Küçük devletler balla belcft. 
leejiiıim deyince bantt f>asınc:lAn getiyotsuııuı; ıııdtffö dö Trevil ona, icap ettifı za· J'dl'lti Onlar, yfflill Mlfedtın
aıımirımalısınız. Ben çolc melik birçolc işletınız vıu "iti man, b<lyle yapabilmek musaa- beri kendi meW:ıtdiyetlerinia 

Zettıht defijjın, fakat rahıt ıe- aY'Qkitınız yok. Bunları habflla deaını vermişti. iltinalf ett ti lı•ldt111 k11dsiyetlne 
9ialr bir haldeyim. tutabilir m iiııiz? _ Sona ...,. _ inandılar ve hayati bir nruret 

- Susunuz, madam, arhrı: ı--....;... . ..-.......... ---------<>.S::""'•e<:.,.o:oı:•;.cst~'tılll!lcı:!ı\i.1:;bı•i;;::;il:i:~.ıo:=ı.. .. "'""'""""""''•"':.-• -~--;;;........,;;;,..;...;;;;..;;;;.l ofım sufftn fdaıneat iefn de 
artık bundan bahsetmiyelim, K.. 1 . . d il • ft1ii r•yret gölt6tdiler. Bırgün 
,ica ederim. Siı beni anlıya- oy erJD iŞ ce Ve eri diiııtayı hatelcete getire br· 

J1 , r..-ı.1t1u, onrana o.eti defi!• ma111ın11." Ar.&mızdaıı:ı bütüa d ? 
dosdu1c bitmişt~.. nasıl oldurulacak. ~~d~::: ::b!::di11e.n:: 

- Merh•mell\lı adaıal beta yaı•••lr iııtiyorlar. s .... 
- Ahi Belki t;a1ı:iısutızl diye iç Bakanlık, köy idarelerine m ... batlannd• yapılaeik tafı.o ı ... vaziyetleri biiyilc devlet• 

Pon.a naz gösterdi. aid ıhı aylık İf cedvelllfrinin mini lit11ıiplara ve şifıihi ıoruş- l•la ti19ntleriııe hatlıdır. 
- O halde güzel diitesiaiıe hazırlema ve doldarultıı• hak- turmalara göre değil, ıalihi- Bugilnkü vaziyetin tabaddi-

tKliııb; aruk •İzi alı,)coyııaram. kında bir izabnallle iluırlamıı- yetlı ve vazife aahibi ityarlar siinden mesnl olın biyiik dev· 
- Benııe 0 

tahkire miitt tır. 811 izabnameye ıöre köy tarafından köyde iş •e. dffter• !etler, bw hallerin telcerriiaiioe 
idareleri altı ay içinde yaptık. ler üzerinde yapılıcalı: tahkik· mani olmak çareleriae cLı _. 

t-~------.,.--~-11 ları işler her yılın lı.ineil&iıt11ıı ler üzerine ve hakikııte uypa hiptirler. Zira llalı: lrunetaiz 
lamı. 1354 1 NIJM~ ~JJıj ve Teınmuı: aylarının onuna ka· şekilde h•zırlaanwıaına dikkat 11111hafue •e müııl.,_ em... 

lfart 18 Mıdlarr•m -i9 . dar bağlı bulanduklan idare edılecektir. miV<K ., 
M AR 7" makamlarına verilecektir. Vili- Cedvellcre ltöylero verecek- llll!llliı•llJİİl• .. lllf• ... m,ı•••I 

yet ve kazaİara bağla nahiye· leri bilgiMrde mulıtarlık BIOI'• köyler buldııdurulacakbr. 

1 !erle merkez nahiyeleri bu ced· lı:ui o an köy parça1111a, muit- delir ve '-O• d11Rm11 mG· 
velleri tayin edilen müddet tarlıta bitli köy P•O&. .,,. 11id ıerlercle c:fevfet kaıiınıJa
içinde iç Bakınlıta göndere- \aUıı vwa 11.•.zrUtaa aid bU- ,._ ·~ li aaf~ koy 
ceklerdir. Vilayetler bu cedvel· gıl., ılı ksikaktır. köy ıda- ~ıij& yaııfı I~ &a,. 
leri nahiye miidilrİeri ile kay· reletı cedvelin hazır1-nm~a '• fı:oy itleri efe prOiflma alı· 
makamlara ve tens:p edecekleri öğretmen, etitmen, sağlık me· nacak ve bu işler de cedvel· 
diğer memurlara tetkik ettire· muru, tahsildar gibi memurla· lere geçirilecektir. Cumhuriyet• 
rek Bakanlığa göndereceklerdir. rın yardımlarından da faydalı· ten eve! ve Cumhuriyetten son• 

Cedveller istenen ma lumatın nılacaktır. Bu cedvellerden bir ra yapılan işler yekün halinde 
kaza ve nahiye merkezlerinde tanesi köy istatistiği ·olarak cedveliere yazılacaktır. 

t..&:ı l .:il 
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Buldum, buldum: Hacı Bek· 

taşi Veli... . 
Derakıp koşarak iki elinin 

de ayasını öptüm. Bu hareke· 
tim deralı:ap nazarı dilçkıtini 
celbetti: 

- Erkiodan anlar bir can· 
sın evlid; ne istersin? 

- Erenler; Allah eyvallah, 
Cebrail aleyh'saelamdan vesika· 
mız vardır. Cenneti ıezlftej-e 
geldik. 

- Hangi cenneti?.. • 
Hangi ceoneti mı?. Ahirette 

kaç tane cennet var?. 
Tereddüdümüzü gören Hacı 

Bektaş hazretleri ıualini tanih 
etti: 

- Oğ'lurıı; burada iki cennet 
vardır: 

1 - Hocaların cenneti.. 
2 - Allahın cenneti.. 
Hocalann cennetine sat ta· 

raftın gicfilir, Allahıa cenaeti
nli giden yol ıoldadır. 

- Fakat başka kapı götmii· . 
yoruz .. 

- Uyaılı: ol evladım; sağ
lığında kalbin ne taröta idi? 

- Soluılfda .. 
- Taıaıın .. lşte Aırah cetr' 

netinin yolu odur. Viicudunua 
satında ne •ardı? 

- Et, kemik, ınrir, lcan .. 
- Güzel... Oiıı adamlarının 

cennetine de itfe oradan gi· 
dilir. 

- kadıyıflı, mahallebifi ceo• 
nete mi? 

- Evet.. ICadayıffı, maliılİN' 
bili cennete .• 

- Her ildlini de f&Mlı: 
isterdik .. 

- Olur evladım. ille: oac:e 
banfiaine fidecekainiz? 

- K6vier şarabının balu•a 
dutu cenaete •• 

- Aşkolıun, ıeç. •• 
- A§kolaun. •• 
Geçtık. 
Amıııan ne Cennet,. ne cen-

net.. Muazza• af aç!., clı1rüLa 
çiçekler, enfeı tartılar, pleri 
okşıyan budutı z Wr yeşitlik. . 

Tertehmız taıların iitfiindea 
biraz ilerledik. Safımızda bir 
prıltı itittilı:. f>onüp f>ü:ınca 
lzmir körfezıoden ~n defa bil· 
yük bir bavuidaa İ>inlerle fi• 

Ayol o manken .ieiil; 
Yeniçeri •.• 

- Y niı;eri mi? 
- Ôyle ya... Meıbur belm 

Mustafa dedikleri zıt odur. 
Hemen gittik. Ôstadıa ve 

Bekri Muatafanın ellerini öp· 
dükten sonra, 111ilıaadelerile, 
yanlarına oturduk ..• 

Bekri Mustafa, içmoktea bn· 
çtnatına dönmüş göılerlıııi bir 
müddet iiatümüzde dolqtıl'.lhk
tan sonra peltek bW . dille 
sordu: 
· - Kim•iniz siz?. 

- Efendim; bendeniz Şeyh 
Kiitter1 kalları; arlcadaat• da 
eczacı.• Kemal Kamil ..• 

- 'Dünyadan göçeli çok ol· 
du ma? . 

- Hayır efeadim: daha ye· 
niyiı:.. 

-Ne var, ne yo'k diiuyada? 
- fyilik, güzelılik efendim; 

.r 
Halkın Seıi gazetesi sahibi 
Sırrı kazaklar ı:emiyetine reis, 
Ahmed Kimi dil ümenine 
aza, Balıkçılar c bıtkını 
Ali reia hatibi omitesine 
Umumi katip, Zeynel Besim 
beynelıııilel inşaılt şirkati11e hi• 
sedar, mulıarrir Sıılta •,Yiizleri 
bin, binlerı y · z r'ptıfrı iç n· 
mühendis •ltteb ae riyasiy 
hocası, frfaa H•zar, katı k 
liliti aebebile, Sallt•ııp .,ll!i 
.. hbap ~ ~,· &.rtt 
mal... 

Verdi IMr ce,,.p ' 1iıiıllflılıi~~ 
.....,. useitf. Süleyıilım 

Nazife lrltap etti 
- 86a dii 
....... ml1f6'ıtlli •·"' 

- 1,itlledin ım b6 il 
&ter "' ..,clılcları d 
Mı tı1da~kf l~!J;JırılfM 
l t't aıiıihd itiınektir. 

- lfıe lliunı•ebet? 
"""' 0 clıDU iıil ... JH 

b m!Bıftibı 
01ııltiıl.. Sırrı ka-.fd" C:emiye· 
tine t&il, Kimi di e eimenı 
na, Ali reiı IHıt pt.; lcoatft 
.;a katibi ıımumi Zeyıifl Be
sim in,aat şirketmde hıaHdar, 
Sııha riyaz yılt lııoeab, irfan 
lı:uapbaşı oldıalı:tan Mora Ezber 
caıniinin ima•I tı lıaydi, hayd 
benimdir. 

kıyenin yiibelditini ıördiik. , .. ______ ı ____ .. 

Önümüze bır levha çıktı: Nöbet cz:ıneler 
- Kev1er bavuz•n• gider. 
Derlsal oraya yöneldik ve 

birkaç dakika aonra havuzun 
başını çömeldilı ... 

Kev1er prabı hıvuzu bu ... 
Fiılnyelerden ıek, dömiaek. 

kırmızı, miılcet, Bordo, porto; 
çeşit, çeıit şarap fıtltırıyor. Et. 
leri gümüş ı.ılı binlerle, on 
binlerle, yüz binleri e ehli dil 
kenarlara oturmuşlar; tası şa· 
r•ba dalchrı p, daf ıılıtıp çeki· 
yorlar .. 

Biz de ıçecetız; flllı:at tal 
yok .. 

Zıhinden birfey geçer de öy· 
lece kalır mı? Cennet bu. .• He· 
men havadan iki gümüş tas 
uçtu, ieldi. 

ÜçifBCii daldırrıtti f• uzaktı 
otman zatı tanrr ribi oldum. 

Evet o .•. Ta keadiıi ... 
Süleyman Nazif ... 
- Kalk Kemal; üstadın ya· 

m6• gıdelim .. 
- Haniı üstadın? 
- Hakkın var. Bız sağ iken . 

yeryüzü üstadlarla dolmuştu. 
Benim dediğim üstad, Süleyman 
Nazif... 

- Nerde? 
-fşte .. Karşıda oturan adam. 
- Şu müzehaneden kaçmış 

mankenle konuşan adam mi?. 

Eczanelerin bir haftaltk 
nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazarlesi: 
Kemer•ltıada Şifa; Gııaelyah4• 

Güaolyalı; 1'ililkiltte B • .Faik; iki· 
çetmelikıe İkiçeımelik; Aluai!*tlı 
8. Foad, Ay•uklada tlalk. 

Salı: 
:ıümeralııod• Şifı; Karaa load 

t. ~af; Kemerde Kamez; Alııo• 
.... B. Ahı..ı Llfü, Etr•fpaıada 
Eınlpata. 

Ç11r,.m6a: 
Baıdoraltıa Sıhbaı; 11.araıa,ıa 

B. llabil; filkilikte \eoi İımir; 
Irgaıpuarıoda Ani; t;u .. lyal11l• 
Afi,eı. 

Pt1rpR1btı: 
~-ılıuıJa liihl, Güıe1yalı• 

da Qllrelyalı, 'filkllikıo 

lfttİpapda Eırofpısa. 

Cııma: 
Kemeraltı o ıl ı fııib aı, Guzely•• 

lıd• Gil•elyalı , lrgaıpazarmdı Aarı; 

lltiçeımc!ilı:to llı: ı çoımolıl<; Aha 
ca la U. t uail. 

Cumal'lesi: 
llatduralı.ıa Sıh at; Karauli 

da B. Efto{; Keuıu o ı.., 

Etrel pı .. dı E,rerp ı•. 

Pazar: 
Kemeraltmda Hiül, 

ıs. li bif, Keçecilerde Yenı ı , ..... 
İrl!'HJ>u&rıııda Aari. 
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Rrıkamlarla Türkiy:JF anko,. Kata onyaya yürü- ç·n-Japon harbi mühim 

Türkıyenin en yen ordunun h. aşında -Başı 1 inci sahifede-:-: 

Ne işler görürüz? bir safhaya irdi 
tere n ve istis ıasız hep·mizı Japon tayyarelerinin Vuhu 
alaka a dıracak bir bahsı üze• C üzerine yaptıkları son taarruz· 
riııdeyiz: Türk milletı ne ış umhurİyetçifer, bir müdafaa ha~fl tesis efmeğe Ve d ekserisi kadın ve çocuk ol· 
görür? h k • h •t ., •k d [ mak üzere 110 ki~i ölmüş ve 

'Ev-veli kendi işiniz üzerinde er esı cep eye gı mege teş vı e YD r ar 114 kişi de yaralanmı ştır. 
~aç mcslckq.ş olduğunuzu bili· Sar gasa, 30 (Radyo) - Ge- bu takdirde Katalooyadaki en· Cumburiyetçı ispanya ·ordu· Tıiningin kıtaatımız tarafın· 
yor musunuz? Bunu bilmiyor· neral Fr nko, B rıelona doğru düıtriler atıl kalacaktır. farı, son hezimetlerden sonra dan zaptı hakkında gelen son 
ıanız, meıleğ\niz üzerinde mem· ilerliyen. kuvvetlerin umum Sargnos, 30 (A.A.) - Radyo toparlanmağa ve bir müdafaa rapora göre kuvvetlerimiz şehir 
leket ö'çüıündeki arzu ve ala· kumandasını derubde etmiştir. Nasyon~l tebliğ ediyor: hattı tesis etmeğe çalıııyorlar. ve c varını düşmandan temizle· 
kayı da bilmiyorsunuz demek· ( Lcrida ) şehrini müdafaa Frankııtler Ler.d nın dış Barselonun her tarafında nu· miş ve 2'cneral Saufulinin ku· 
tir. Sonra mesleğ'niz üzerindeki eden cumhuriyetçi kuvvetler mahallelerinin önüne gelmişler· tuklar irad edilmekte ve halk mandası lttndaki Ç n ordusu 
butün çalışma'arınız için kaç dün isyan etm şler ve şehri ib- dir. L:rida ~~n.dasnos,_ B.arba~· cepheye gitmeğe teşvik olun· Taisunun Tensov şimendifer 
kaç arkadaşınız olduğunu bil· tilalcilere teıhm etmeğe karar ~ro m~sellesı ıçınde m~.bı~ bır maktadır. istasyonunu ele geçirdikten 
mekten daha zaruri ne vardır? verm~lerdir. ılerleyış. yapacaklarım umıt et• Perpinyan, 30 (Radyo)-Fran- sonra ricat etmekte olan düş· 

(L 'd ) h · · · d mektedırler. Bununla beraber . 
Nüfusumuzun büyük bir kıs· en a şe rının, tsyan e en d- b. k k" -ı . b ko tayyarelerı, enternasyonal man ordusunu arkadan vurmuş 

mı çiftçidir, dedığımiz zaman cumhuriyetçi müdafiler tarafın· huşmant . ıtçold ğ·op.r~ erıb ler: trene ve demiryolu köprüler.ne ve bu suretle düşman ricat 
d b 

·· 'h .
1 

.. 
1 

.
1 1. ava e mış o u u ıçın u ı erı 

Yanhı bir<-ey ııöylemi• olmayız. an ugun ı tı acı ere tes ım h ._ t• . k l bombalar atm•şlardır ·istikametini de~iştirerck •arka 
Y v •

1 
. . areKe ı gcrı a mışt r. · 6 y 

Fakat bu vasıflandırma, pek ecı mesı mukarrcrdı. p · 30 (R d ) Jh Paris 30 (Radyo) - Havas çekilmeğe başlamıştır. 
Ş . . ... , . erpınyan, a yo - • • 

mücerred kalır .. Çünkü toprak ebrın ıhtıia.cıler tarafından ti'alcilere ait üç harp tayyaresi Ajansından: Şanghay, 29 (A.A.) - Yeni 
mahsul'eri; ziraat, bağçılık, b~h- harben lındığı hakkındaki ha bu sabah Forboyu bombardı· Fransız hükumetinin, Barse• takviye kıtaatı almış olan Ja· 
çevanhk, çiçekçil le, hayvan ye- herler, yanlış ani aşılmış ve 0 man etmişlerdir. Halktan iki lon şehrini Franko tayyarele· ponlar Hankov demiryoiunun 
tiştirme ve bakımı, arıcılık, or· suretle .yayılmıştır. kişi ölmüş ve yirmi kişi ağır rine k,rşı müdafaa için ispanya şimal mıntakasınd kaybedilmiş 
manc lık; deniz, göl, nehir ve Medrıd, 30 (Radyo) - Ge· surette yar lanmıştır. bükumetıno mühim miktarda olan raziy. istırdada çalışmakta 
k ra avc l ğı hep bu toprak neral Miyıh iht lalcilerin Ka· Paris, 30 (Radyo) - Barse· tayyare vrreceği hakkındaki oldulcl rmı bildirmektedirler. 

hsullcri içine gıriyor... talonya hücumunu akim bırak· Jonda bildiriliyor: haberler tekzib edilmektedir. Buna kı şı Ç nliler son günlerde 
if-rkıyede umumi manada tırmak için, cenub cebhesinde kazandıkları mevzılera muhafaza 

z 'r af 'Je uğraşar k bayatını ve Alberayn tepelerine taarruz Fransa Çemberla "- etmekte olduklarını i bugün 
knza'ôa ~ 6, 199,467 vatandaş etmiştir. 'J iki noktadan büyük k alı geç· 
vat.dır. ~Bunların 3, 172,087 ai Salamanka, 30 (Radyo) -Al- Franko aleyhine yü.· nın nutku tik!erİ.li iddia etmek 'irler. 
erkek, ab27,380 i kadmdır. barasin tepelerinde Cumhuriyet· ii b · h Şanghay, 30 (A.A.~- Dün 
MemlekC'tımizde hiç bir meslek çilerin yaptığı taarruz, kanlı T r e ır c:e enneme (Jurnal dö Moıku) bıı Şanghayd ltaly n ko~olosha-
üzerinde, kadınla erketin mik bir mukabeleden sonra akim atılmı. ?lacak hususta ne diyor? nesi bahçesine bir bomba atıl· 
tar itıbarile birbirine bu kadar kalmış ve Cumhuriyetçiler, yüz· l mıştır. Hasar pek azdır. H'ç 

1 k k ı enı l.)'Or Moıkova. 30 (Radyo) - ln-
yanaştıx.ı vaki de~ldir. erce esir, ıe z yüz ma tu ve k mıe de yaralanmamıştır. Bu 

il§ 6' Berlin, 30 (Radyo) -Korreı· giliz Başvekili B. Çemberlaymn 
Toprak mahsuHerile uT.ra•an dört bayrakla pelc çok mühim· I hadise Şsnghayda J pon o!· 

5 v pondanı Politik, spanya hadi.. nutkundan bahseden Jurnal dö 
kndın nisbrti, bilhassa köy· mat bırakarak rjcat etmişlerdir. M mıyan bir yabancı memleket aelerinden bahsederken Ge· osku g zçteıi diyor ki: 
lerde toplu bir haldedir. Köylü Salamanka, 30 (Radyo) - Ç mümess'lliXrino yapılan ilk taar· neral Frankonun seri z ferler • embcrlaynın tuttutu yol 5 

kadının, tarl da, erkek kadar Arandantn kumandasındaki kuv- - k h ruz har kelini tecıkil etmek· temin etmesi sayesinde bu bed· mutecavize &rfı müsama adır. y 

rnek ve alın teri harcadığını vetler, Turtozeden 40 kilometre Çe b 1 ftarl tedir. baht harp aonunun yaklaştığ'ını m er ayn vo tara arının 
h p bilıriz. mesafede bulunan Morelya ka· b d d k 1 ı P•iping, 30 (A.A.) - Royter yazıyor ve diyor ki: atası ıura a ır i, ngi tere .. 

Batcılık, babçevanlık, çiçek· sabaaını işgal etmişler ve Vi· l J b. ha b · kt 1- d muhabirı· bildiriyor·. ·ı '- l •franko ( ıpanya, ıpaayolla· ır r e gırme en ne "a ar 
ç i" e uğraşan ve hayatını naroz limanını 45 k lomctro le k ki tı 1- japoıı· kuvvet lerı·nr·n umum"ı 

· d rmdır.) dcmi•tir. Franıız:ar, ik· • 0~ uyor ve o.nu uza .. 8f rma~ 
u yuz. en kazanan 99789 va. ya\cla•mıcılard1 r. Y ti h b k d k · · · h' kk '-

d 
v v tı'dara gelecek bu"tü F a ıs yorsa ar ı en ıııne o a• vazıyetinın mu a •~ surette 

tan aşımız vardır. Bunların Paris, 30 (Radyo' - ihtilal- 0 r nsız d kJ•.h V · t .. 1 tehlı.kelı' bulu11duğu Çaytung 
6

2916 '- '- 30 ·ı hükumetlerin ispanya ile ebem· ar ya ..., .. rıyor. az.ye oy e 
sı erıı~eK, 611 i ka· ciler, Puryoyu üç defa bombar· miyetle alilcadar olmak mevki· gös~eriyor k,i, lngilte.re, Avrupa• cephesine eimalden acele o:a· 

ndır. 927 sayımına göre, me• dıman etmiş'er ve iıtasyorılı . _ dakı her ı te t~1.hm bayraiı rak t.alcviya .kıtalu_ı_ ai)!lderil· 
s i ç çekçilık ile uğraşanlar erzak ambarlarına ağır bomba· ınde bulunduğuna ıöyluyo lar. çekilmeıini iıtiyor miştir. Japonların Çıytungdnkl 

beyanatt a bulunarak demietir ki: 
- Muhasamatın bidayetinden 

beri, 7 ,000,000 Çinli ö.müş ve· 
ya yaralanmıştır. Japon zayiatı 
ise 50,000 kişiden ibarettir. 

Amiral, Japon·Ameri1can ti• 
caretınin, Çin-Amerikan ticare· 
tiıı den üç kere daha mühim 
olduğu ve şimdiki Amerikan 
tarzı hareketinin sebeplerinden 
bıri de budur, demiştir. 

Amiral bundan sonra jopon. 
yanın Çindeki ecnebi menfaat· 
ferine riayet ve bu memlekete 
ecnc_bi sermayesinin girmesini 
teşvık etmek istcdığini söyle
miştir. 

Viyana 
belediyesi 
Yanudilerden alışve. 

riş edilmemesini 
istiyor 

Viyana, 30 (Radyo) - Vi· 
yana beledıye reislıği, Yahudi 
'mıntakalarının tahdidi ve Ya· 
hudilcrle alışveriş edilmemesi 
için beyannameler neşretmiştir. 
Yub dilerle iş yapan tüccarların 
fena vaziyetlere düşeceği be· 
yannamede bildirılmiştir. 

Gandi ağır hasta 
Bombay, 30 (Radyo) - Bir 

müddettenberi basta bulunan 
Mahatma Gandi ağırlaşmıştır. 
Doktorlar, Hindli liderin sıhhi 
ahvalinden end.şe etmcte baı· 
lamışlardır. 

Yugoalavyalı 
Göçmenler geldi 

Dün lstanbuldao limanımıza 
gelen Ç'!nlkkale vapuru ile 16 
ailelik 46 Yugoslavyalı muh• 
ciri lzmire gelmiştir. 

t t il · b' k b' z Fakat öyle ümit ederiz k'ı, • • ar mış ır. erı ır zev , ıraz lar atmı§lardır. rar, çok mü· LJ vaziyetlerinin vahim olduğu mu• 
Ş 1 b. k"lt- ·h t h Franaa, aeneral Franko aley• nOVer 1 - Evımiz temsil ~olu ta-

r, tr z u ur ve nı aye 'mdir. 6 barebe!er hakkında herhangi 
gJzel mef umun giren ç çeğin, Barselon, 30 (A.A.) - Nıt· hine bir harekete geçmiyecek· Umu mi harbe ı·htı•m,.l bir malumat vermekten imtina rafından 2 Nısan 938 Cumar· 

b 
• tir, böyle bir.şey oluru, Fransa .. tesi akşamı • Ceza kanunu • 

ir un at ve meslek halinde zırlar meclisi dün aaat 18 de • eden Japon askeri makamları· lct 
l b

• • . d. l'd bir cehenneme attlmıı olacaktır. vermıyor adlı piyes temsil edilece ir. 
yer e,meıı ızı ıcvın ırme ı ir. toplanarak silah ve cephane nm ıüldltu ile tccyyüd etmek· 

O R d N k 30 (R d ) A B:letler Halkevi ıekretcrliti ta· 
rmaocıhk (idare, mubafoza, imalitınl fazlal•ı:.tarmak için alı· u •'U~ a cvyor • a yo - me· tedir. l '- d 

am aı· d h ) - · d _. 0 T ~ rikanm .abılc Cumhurreiıi HCJ· rafından veri me..te ir. 
en nan ı ı. uzerın e ça· nacak tedbirleri tetkik etmiotir. Sanıldığına göre Çinliler 2 - 2 Niaan 938 Cumarteai 

lış n 12.070 vatandaşımız var Müdafaa Nazırı Sendik~ teıek· Yeni intihabat ver, b·ıgün Avrupa ıeyahatin· Tientıin Pukeu demiryolu hat al:ıamı Katapsany ve yayın 
d.r. Bunlar n 10271 i erkek, küllerine bir mektup aöndcre- ya •l c k den dönmüştür. Hover, gazete• boyunca mühim miktarda iler· f d d' 
7 

a p. a cilcre veriği beyanatta, şimdiki lcoiumuz tara an an tertip e ı· 
1 99 u kadındır. rek Frankistlcr ilerledikleri tak- p · 30 (R d ) M lemişler ve J ponlara ağır len ve davetiyeleri da.ıl-ılmıı 

T k 
arıs, a yo - Ol• ahval içinde umumi bir harbin a· 

opra mahsulleri oubeıinin dirde ıhnacak tedbirleri karar· k d h b ·ı· zayiat verdirmişlerdir. olan gece eT.lentiıi tehir edil· 
k 

ova an a er verı ıyor: patlamasına ihtimal vcrmcdifini 6 

son olu olan deniz, nehir, göl (attırmalarını iıtemiştir. Çünkü G t ı R d · · H:lnkov, 30 (Radyo) - Milli m·1.~·1r. v ue e eı-, usya a yenı uı· süylemiıtir. y• 
ve kara avc lığile 8361 vatan· -------··----•] t'h b t l .. • Çin kuvvet;eri, durmadan Ja· 3 - Evimiz gez· komitesi 
d 

ı a a yapı acaganı yazıyorıar. Kudü•'·.n m"". tem aş geçiniyor. Bunlardan 8225 i Vatandaşların ne işler gör· ..,,c- ı.• poıılara saldırmakta ve zaferi 10 Nisan Pnar günü Yeniköye 
erkek, 136 sı k dındır. Görü· dü~ünü anlatan rakamlar, s·zi Vzyanada Kudüs, 30 (Radyo) - Bütün takviye etmektedirler. Mühim b r kır gezintisi teıtip etmiştir. 
yorsunuz ki kadıo, hiç b tıra tatlı bir düşünceye ve hayrete Dalıcı bazı intiharlar yahudıler, bugün mağazalarını Japon kuvvet:eri, tamamen mu· Geziye iştirak etmek iıtiyen 
gclmiyen türlü kazanç saha!a· sevkcdecektir. Memleket mizde kapatmışlar ve öldürülen 6 ya· hııara edilmek üzeredir. Bir arkadaşların nihayet 7 Nisan 
rında vazife Im ıtır. iş sah lırı b;ı kad r çe~idleo· olma. hudin'n matemini tutmuşlardır. Japon tayyaresi tahrip oluo· tarihine kadar Halkevi selue-

Toprak m h•ullerı eubesinin miş, zengjnleşmiş mı diyecek· V yana, 30 (Radyo) - Avuı· (Tel·Aviv) o ge:cn muhacirler muştur • .Şans eyaletiııdo de Çin terliğine müracaatları. 
yekOnu, 3.383.269 u erkek; siniz. turya eski Harbiye N zm Von Fdislinin muhtelıf kasabaların· akınc ları, Tin· Ç n şehrini zap• 4- 31·3·938 Perşembe günü 
S.096.799 u kadın olmak üzere Bu; rejimin kurm kta olduğu Stur ltalyadan buraya gelmıf dan kaçın yahudilcrdir. tetmişler ve şima:de 4000 Mon• saat 17 de K.tap.saray ve yı· 
6.480. 68 dir. Yani umum nü· garplı hayatın, üzerinde dik· ve tevkıf edıJm ştir. Tcl·Av v beled yea:, bunların go'u es r almışlardır. yın komitesinin ve saat 16 da 
fuzumuzun yüzde kırkından faz. katle durulmaya değer b:r tc· V.yanada bazı intıh:ırlar da· iaşesini güçlükle temin edebil· Brüksel, 3J (AA.) - Japon köycülük komitesinin bıftalak 
lnıı... zahürüdür. "Ulus,, b olmu•tur. mcktedir. amirali Yamamoto mAtbuata toplantllan vardır • 
........... mm ................................................. ----~iliiiiliıiii ................... ililiii ... ..lııliiiilil .................... a.. ........ _.. .... 
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Yazan: Saim~ Sadi 
- 20 -

ve bir doğuşa görmek ihti· 
yacile kıvranıyor m. 

Alt tarafımızda, bir askeri 
kaymakam oturuyor. Çok şiş· 
man bir adam. Galiba karnı
nın en fırlamış ve yüksek nok· 
tası ile burnu hizası arasında 
otuz santimetrelik bir açıklık 
var. Fakat o kad r da iyi, o 
k dar d neşeli ve hoş ıohbet 
bir zat ki •• Galib şişmanlarda 
bu saadet dah fezla oluyor. 

Şişmanlar için ekseriya, •kay
gıs zlıktan şişmiş., derler. Es ı 
it b rile bu doğru olsa gerek •• 
Fakat tabir yerinde değil Sai
me •• Onlar şışmanladıkt n son· 
ra fi:ezof oluyorlar. Velev ki 

kendi k buklara içinde kalsalar 
bile .. Cemiyet te ondan ıonra, 
bu oi mao, bu lap lapa, bu 
emiz, yağlı ve ekseriyeti se· 

vimli olanlara hürmet ediyor. 
Bir yerde okumuştum Saime; 

unuttum: 
Şişmanın şapkası uçar, bas· 

tonu, çantası düşerse. etrafın· 
dakiler koşuşur, onu alır ve 
kendisine verirlermi1-. 

Sonra, şiıman bir zat içeri 
g irince, herkes ona bakar, hür 
metle karışık bir hareket ya• 
parmış •• Her neyse!.. 

Bizim kaymakam Ahmed 
Şükrü beyin sakat bir kızı, on 
üç yaşl randa bir otlu ve 

Şarkta iken evlendıği Diyarba- hafız sının bütür» camlarını da 
lçırlı bir kadınla kurduğu aile, kırmış olacak ki, berıeyi hayal 
kendi •tmosferinde, emsalsiz meyal hatırlıyor. Bazan bafı:r:a· 
b.r ahenk yaratıyordu. sında kuvvetli bir vuzuh do· 

Ka)tmakamın şöyle, böyle ğuyor. Böyle dakikalarında 
benden on yaş kadar büyük, yüzü kızarıyor ve heyecanını 
evde kalmış ve ilelebed kala· ifade edemeyince, gırtlağının 
cak gibi görünen bir kızı içinden, garip ve keskin bir 
var: ses çıkarıyor •• 

Hüsn 'yel. Maamafih çok zeki, çok has· 
Hasta gövdesinin içinde o aas ve nazik .. 

kadar iyi bir ruh taşıyor ki.. Benimle daha ilk günden an· 
Bir menenjit geçirmiı, sağır laşh. Fakat Güzide ile de da· 

olmuş.. Dıli de bozulmuş za· ha ilk günden bozuştu. Daha 
vallınm .. Konuşmek için müthiş doğrusu onu sevemedi. Çüokü 
bir mücadele geçiriyor ve me· Güzide, bu zavalh büyük kıza 
ramını anlatıncaya kadar terli· bakar bakmaz, gözlerinin o 
yor, yoruluyor ve bir nevi yeis• maruf istihzası parladı. Kaşla• 
le elcıiklilc acısı, bu onun zaval- rı, dudak.arı da oynadı ve 
hlığını daha derinleştiriyor. içindekileri ifşa ediverdi. 

Hastalıktan evelki bir fotoğ· Ben, o dak kad1 Hüsniyeye 
rafını gördüın. Herhalde çok bakı~ ordum. Hani bazı çiçekler 
sevimli, sıhhatli birşeymiş. Ba· vardır: 
bası ona İngilizce öğretmiŞ.. Açılırken yapraklarının ge· 
Lisede de biraz Fransızca ders nişlediğini, titriyerek uzadığını, 
lmış. Fakat hastalık, galiba büyüdüğünü hiisedersiniz. Bu 

çiçeğı derhal bir ateş karşısına 
tutunuz. Nasıl büzjlür, nasıl 
kabına ve kendi içine çekilir. 
Tıpkı öyle birşey oldu. Ve 
birdenbire, Güzideye karşı 
içimde emsalsiz b'r hiddet 
duydum. 

Taş kalp'i kadın r. Hissiz, 
hodkam ve şımarık kadın!. Her 
güzelın mutlaka ve muhakkak 
zalim ve mağrur olacağını ona 
kim söylem:şti?. Başkalarını 
çiğnemek hakkını ona kim ver· 
mişti? 

Hüsniye birdenbire bana 
döndü. Vaziyetinde, i:tica eden, 
ya'varnn b r ir.Sl':I hali vardı. 
Birden anlaştı-'. B'raz otur· 
duktar sonra onu aldım, bab· 
çeye indık .. Kuvvetli konuşu· 
yordum. Az kelimelerle konu· 
şuyordum. Mümkün mertebe 
sual sormuyor veya cevap ve
rilmesi lazım şeylerden uzak 
duruyordum. Cevap vereceği 
zamanlnrda da, bunları ben 

veriyor: 
- Öyle değil mi? 
Diyordum. O, kısa kısa 

•evet. veyabud •bayır!. diyo,. 
du. Fakat zavallı büyük kızın 
şülcranım, gırtl.ağından çıkan o 
yarı nııdeni seste bütün vuzuhu 
ile seziyordum.. Ona cesaret 
verişim, ona yakınlık göıteri • 
şim ne netice ver dı bilir miıin? 

Az çok, daha iyi, daha ıa· 
kin konuşmağa başladı .• 

Hiç aabıra zlık göstermiyor, 
baş.mı çeviriyor, yardım edı· 
yordum.. Ve işte, Edirneye 
geldi geleli, ıstırabına gömüle
rek şimdiden intihara başlıyao 
bu kızı biraz ümide, biraz ne
şeye ve hayata alıştırdım. 

- Sonu var -
~~~~~--------~----l i al ya Maar.f Nazırı 

Belgrad, 30 (Radyo)- ltalya 
Maarif Nazırı Dino Alfyeri bu• 
gün belediye re si ile niyabet 
mecliııi azasından (Eriç) i z.ya· 
ret etmı 
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Gökten ölüm yağı 
VerG-1111 kaleai Almanlara karfı 

al 
Hutalaruu 
dlr Beylw IObj.İada Alaeiak 
matbuaa yanıada kabul eder. 
14aagene/uuae tele/en• 3990 

Ev t.le/o• 2261 

• 
lllUf 3; 

lldnei 11aif tek bir ıube idi. 
Yukarıda da ıöyleditimiz gibi 
ilk meııanunu 1933-34 ıene
linde vetmiıtir. O vakit son 
•• ,t adedi 20 idi, bepai de 

•. .ı:_ 
•UV"• 

yılların 

sene evel 
ret bayata yqarlcen bu. 

dutum zabitan kampında bir 
gazete çıkarmııtım. lımi •Tan. 
olan b1,1 gazetemin bazı nüsha· 
lan bende hi.i mahfuzdur .Hiç 
unutmım; bir gün, gazetemin 
bir nüıhas nda henüı başlıyan 
kurtuluş hareketi hakıcmda ma• 
Ulmat Ml'm'şti . Te.vf ~ is 





Mart 31 ANADOLU 
Alan kayande yakayı 

ele verdi ADETA, ROMAN 
üfürükçü 

Ekin tarlaları muzır hay- Birkaç ~~·;·,ö,ıa,ü 
Vanların tahribatlndan Germe=~~~~!uı;) - Na· 

.......... pi: 

kurtuluyor' h~~~·~ze .. bat1ı Alan köyünd~ ~i· 
• ufurukçu yakalanmııbr. Bu ufu. 'lk a.-kın Ja haıval ı·nkz·sarı• ---------- k riikçü, bundan üç hafta evel ı j Y' aj 'J' 

Yeni köriJk makinelerinin büyü Mutladan gelmit ve köyde ko- na uğrıvan ba"ak artist, 
1 J l • • d • d • ca Yuıuf otlu Muıtafa naman· '.T '.T 
.-ayua arı zurraı aevın ır 1 da baıta bir köylüyü, üfürükle şimdi ilk aşıkına benzi-

evinde tedaviye baılamııtırl 
Zavalla köylü, bittabi günler ')'en musikişihaala 

geçtiti halde bir türlü iyileı· 
memiı, üfilrükçüntin marifetleri yaşıyor 

köydo yayılmıfi köy ihtiyar he· ~·------------------

Re.imde. Menemen ziraat 
micadele memuru B. Fuadı, 

•Minenin kullanııı hakkında 
köylüye izallat verirkea ve ma
kineyi f•liyet halinde 16riiyo
ruz. Ziraat Vekiletinin bu ted· 
biri, ber ,.1 bGyGlc zararlara 
utrıyan zürraı ıevindirmiıtir. 

yeti üfürükçüyü cürmümet hud. 
halinde yakalamııtır. Feyzullah 
otlu Aydın iımindeki üfürükçü, 
tanzim oluaaa zabıt varakaaile 
birlikte Aydın Müddeiumumili· 
tine \'erilmiJtir. Yapılan tahki· 
kat netice.inde bu adımın 
Germencik mıntakaıında birkaç 
saf k6yl6yi kaadırdıtı anlaııl· 
mışbr. 

Ofürülcçüye ait üç mühü•, bir 
kaç muıka ve Arapça yazılmıı 
bir kitap da ele ıeçirilerek 
Müddeiumumilite tevdi edil· 
mittir. 

lzmir kız öğretmen okulu 
izcileri. Manisada 

Maniaadaki geziler. Hallıevindeki 
erinin aamimt toplan(ı 

Jaı ları çalıamıttır, martlar da 
obnmuıtur. Miufir.ı.r pne 
bGyük bir kalabalıkla akıam 
... t 18,30 da iltalJOnda utar· 
ludılar. 

SBun -.... ---Kar atlen i a i e tffl•tli 
vfırt11111lar oar 

Gir-.oa. 30 (Huı...ı) - Bir 
•ttadanberi dev• edea fır-
bna Jlzüoden limanımıza vapur 
atn,.tn ı•almı, bu ıebeble 

fuac:lak iluacatı tla yapılama· 
.. ktaclar. 

Allstl/irler• llir lco,...,. .,.,.. lhracataa d11rma11 piyaıa Gıe-
& Akil S.,ılaat rinde teliriai 1,ölterait. fiatltr 

Mani .. , ( Huwıi ) - p_.. diitmete bıılamııbr. 
lfinii lzmir Kıı Otretmea Okalaa 
izcileri altm11 kitililc bir kafıle HMtu•t 
baliade ve muallım1-i refıka- Çoralalcapıda Ahmet otlu 
tinde Halkevinin misafiri olarak Haaan alacak meıel .. indea 
tebrhniae plmitlordir. Maniıı Ômer otlu Ahmetli dövmefe 
Ortıolcul iıcileriJe Halkevi teıebbGı otmiı ve lbraltim 
meaıuplar1 mi,.fir izc:ileii İl· otla Bahattini de tabk~ etti
taayonda karıılaoaıılarclar. lir• tinden yalcalıamııtır. 

likte, Ortaokala Jidilerek i* ı..-------• .. • 
rahat edi .. ~· lat iraliati )jU. Borsa 
tMab .. _."'.,. gör~ 
deteır rorleri pıilmiı e~ 
•ealeket haı ue•, Mu•• ••U, nafize, Morlı Şiaaıi 
taoeai, yeni yapılan atad)•• 
bı -~ Gazi ok8 1u ~
lerek Hal'-'8•relı•.ıwtir.Ba
rada iıciltllD terefitae ,ez .,._ 
lilc bir çay ~eti •eill•it. Iİ
Jdıtte i1bjylmtt dôktot Lütfi 
Kırdu da nl••••ıtat. 
Çıyd• IODra ar IUIMtİ Oye: 

leri tarafuldın bir k.,er ve· 
rilıniı, aynca Kız affetmen 
okulu talebeıiraclen ~ Refet 
tarafından p İ-lak •Pf'Do ıe
ıilo Perfiut'ten [SolveyJ tarlcııı 
ve Şubertin serenadı keman re· 
f akatıle ıöylenmit ve çok alkıı· 
lanmıfbr. 

Baadan ıonra ar ıabeıi a,.. 
lerimizden ötretmen Akif Sa~ 
damın kemanla çaldıta [ tel 
ud] ain "Taiı. ilimli eaen e 
[(jünoauo) 1erenaclı baz içinde 
d'iDlenmiı ve çok alkıılanmııbr~ 

Saat l 4 ten 18 e kadar bi
yük bir neıe \le tamimi bir 
kaynaşma halinde evde oturul· 
muştur. 

JO 19938 
Ozllın •fltl•ı-t 

C Alaca ((. S. K. S. 
8S M.J Taranto 13 14 

167 Ş. R za H. 11 75 1S 
ı ıo Alyotı bı. 12 25 ,_ 
72 Pıt•aon 13 7S 1J 50 
33 YJ Tıllt lJ ~ ıs 50 
29 A.R.uiimcü lJ 125 13 ı 
22 Abeld a ••. 12 1s ıs 
16 V-"91 10 50 11 75 
\4 o. Arditi 14 25 15 
648 YekOa 

247941,S Eski Yekiia 
48589,5 Umam yekin 

Plyaaa flatlart 
30·3-938 çekirdebiz izim 

orta fiatl•i: 
No. 
• 
• 
• 

7 
8 
9 
ıo 

Greta Ga6e 
1925 de laviçreU ..... vuil 

Moriı Stiller, Holln ... bGyOk 
bir ıiaema kumpanJU tarafm. 
dan angaje eclilcliti için A... 
rika7a gidiyor. Beraberiade 
Marprit-Liiiı Güatoreleft i1-
mhule OD dokuz 7 ... nda blr 
kız rötlr&,or. Stiller çalaf&C811 
kumpanyaya ba k111 ela kabal 
ettirJyor. 

1938 de orkestra tefi LeOo 
pold Stokovıki, ltalyuıa Na
poli şehrinde, M-.erit • Liiı 
Güıtaveeae teaadilf ed•JOf· Ua
ıikişiaaıJa ıinema artiıti biri• 
birlerini avtyorlar ve evleame
te karar veriyorlar. 

Eter oa üt 1eaelik aman 
ı~dade balandarular-. M• 
riı Stillerle Leopolt Stobvs~ 
nin ile• bedenen, hem de ta• 
biıtoa yelcditerine ta••• 
benzedlklerl 16rtl6r. 

Moriı St ller, Holivuda yer
leıtilctea az aonra, yani 1927 
de öllyor. 1927 ıeneıile 1937 
Mnesi aruuula Marprit Lüiı 
GiiataV1en iımini detittiriyor 
ve Greta Gu~o olupr.. BltGD 
d&aa,aaıD tamclıta ve Mriili 
ba Greta Garbo; ..... ıaa• 
ah laaricinde lüpir feJi ıev• 
miyor, P•denia yarabcl stiat• 
leriDdea biri OlllJOl'e 

• • • Bu Marprit Lliı Giiatavsiai• 
macelUI pek ıadedir. Kendıai 
fakir bir aiJenm üçiocii çoca
tudur. 1924 ıeeeliadea evel 
Stoklaolmn biyllc aatuala
naua bir•cl• aatacıbk ,.pmak
tadır. A,.ı ,.birde çllraa büyük 
bit r..U.li •ec11111a. b11 kızın 
•tatelif pozda fototraflamaı 
•lltrecl1Jor. Pek •de elbi ... 
lerle çeldlait olan tN Nlimler, 
miitakbel Greta G•haa• ca· 
a~ bakıtlarım herk.. tanıtı
'lflf • Artilt olmata tahayyül 
ecleD iki kardeıi de, ona sine
ma aao'abaa ablmuı için te1-
vik ediyorlar. 

Bir müddet 10Dra Marprit 
Lüiı reklam filimleriade oyna· 
matı ve konıervatuara devam 
etmet• Mthyor. Ba koatern-
tuucla, meılaur .U.e vazu 
Moriı Stil•le tamflJJOr• Stiller 
ona (Loıeade de Gom Ber
ini) ilıialf bir filmde uf ak 
bir rOI ... ,aır. 

Mat ita .-~ bdıa aktrı. 

makbr. 
Sevebile~eti bir erkeğin ken• 

diıi:c evlenmesini bekliyor. Mo· 
riı Stiller onun için tam iıte• Bu esnada milli oyunlar oy· 

nanmış, muhtelif müzik parç~· ••--------••-ıll diti iİbi b r e-rkckli. Oıl urıla 

Gretll -'Grırhn l ltı ga 
pıul• ._dlll mullciıina• 

ı..,ı, s,._.,,d 
kıt liaema ..-.r'abm, 1ervoti ve 
tereli pha zi,.de aev:yordu. 

Mırprit LCiia bu ıebeple, 
clalaa HolivucA. ıelir gelmez ha· 
yata brp b r ınkisarı hayale 
.atraclı. Seviyordu ve atlan 
bweti OD a hıyabn zevkini 
tatbrmııh. Hatta inki1&rı baya· 
lia verdati ıshraba rat~en be
nüı daha St ller ölmezden evci 
ihtiruaı ıiirükleyici cazibesine 
kapılarak perdenin sihirli Gre· 
ta Garboıa oluyor. 

Atkın, ıstırabın ve meı'um 
ihtiraı rüzgarının doturduğu 
Greta Guboyu, en acıklı bir 
hakikat halinde ruhi fırtınaları 
biıe tanıtmata muvaffak olan 
bu kadını, artık biliyoruz. 

Haylba esrarı bugüne kadar 
bir türlü anlaıılamamııbr. Onu, 
kendiıine bakmuıaı bılmiyen 
bir balla, cemiyeti beıeriyeden 
nefret eden bir kadın zannet· 
mitlerdi. Bedevi olmaıı için 
tavaiyelerde bulunanlar bile 
olclu. Hatta, bazıları, erkekler· 
den hoılanmıyan bir kadının 
belan aayılmıyacağını iddia 
ederek, ODU raleyana getirmek 
tedıler. Neşr;yat ajanları, Jon 
bert, Jorj Brint, Roman Na· 

arn ve daha başka artistlerle, 
oyun icabı bağladığı münase· 
betleri, temiz bir aşk başlan· 
gmcı gibi göstermek istediler. 
Fakat filim bitince bu münase· 
ler de nihayete eriyordu. 

Bugün t ~ .. ~ .. arh lı lini 

Tekaasta 
Büyülı bir kaıırga 

talılı altüst etti 
Nevyork, 30 (Radyo) - "lllfıM~ 

ıaıta ansızın zubar eden 
k11ırga, büyük tallrabat yapmı 
halktaa on beı kiıi ölmü, 
birçok kimseler de yıral 
mıtbr. 

Kaurıa. birçok otellerle d" 
ter biaaları da b11ara utr 
mııtır. 

ltalyadan Almany~ 
ya giden ~iltçiler 
Roaa, 30 (Radyo)- Alman 

YIJlll fiderek orada işlem~ğı 
kabul eden çiftçilerin üçüne 
kaf leıi bugün hareket etmişti 
Bu kafile, sek:z yüz ldşid 
mürekkeptir. ---B:r kaza 

Kemerde oturan Ahmed 
Yunus, f abrikadalci işıne · 
lcen bir at tarafından ı 
ründen yaralanmıştır. Yar 
hastaneye kaldırılmışbr. 

Çuval çalmak 
Çorakka pıda Gaziler Cf 

sinde lbrııhim. Bıçakçı han 
Ali oğlu Mustafa Kayaya 
iki boş çuval çaldığından y 
kzla.nm•;t r 




