
on dakika: Zelzeleden 10 köy yıkıldı 200 kişi öld 
KISA VE AÇIK : 

Bu olursa ? ! ... ~ 
Lendranın Roma ile anlaıması Fransızların gözlerini fal 

tııı gibi açb. Son Posta ile gelen Paris matbuatınm ve bu 
lazeteler içinde hiikumete çatmak fusatıoı hiç bir zaman 
kaybe~miye? bazı muhalif fırkalar urganlarının neşriyatı 
llsterıyorkı Fransız bir hayli yelkenleri suya indirmek mec· 
buriyetini hissetmişlerdir. 

Son radyo haberlerine gelince, Londra-Paris anlaşması, 
ltoma-Berlin mihveri gibi cesaretle hareket eden bir kuv
tet olmaia karar verirse Paris Moskovayı Berlin ile de yak
lııtırmığı üzerine alacakmış. Bu teşebbüs bir hakikat olur-
1& ·ki ~uııun zerlukluını da itiraf etmek lazımdır· sulha 
dost ve iıık olanlara derin bir nefeı aldıracaktır. 
. Bu haberler arasmda Paris - Londra anlaşmasının Ame
rıkayı da daha sıkı ve daha çok samimi bir şekilde kolları 
•rasına almak için çıhşacağı meselesi de vardir ki bu ba 
tıı itini daha ziyade kolaylaştırabilirler. Fakat en mühim 
te güç iş BerJin - Roma mihverinin Moskova ile anlaşa· 
b·ı 'd' B · ı. mesı ır. u, lf olursa devletler arasında yeni bir anlaşn-a, 
lbıllet1er beyoiode yepyeni bir uzlaşma sahası eld~ edilmiş 
olacaktır. Mesele zor fakat mahir diplomasinin nelere k$\dir 
olduj'unu da unutmamak gerektir ... 

SIRRI SANLI 

TRİYESTENIN VAZIY~ Ti 
-------------------------------··--~----------------------------

~nşlus' dan sonra bozuldu mu? 
Pa· is 20 (Radyo) - Al· Stampa gazetesinin Anş · 

lllanyanın Avusturyayı istila lus ve Triyeste hakkındaki 
•e ilhakı bütBa gayret't re şu yazıları bu endişelerin 
rağmen Roma-Berlin mih- en sarih bir delilidir. 
terini Hramaktan bili kal· "Austuryanın Almanya ta· 
lbamııtır. Roma siyaıi mah- rafından yutulması Triyeste 
filler;, Triyeatenin istikbali için mlitbiı bir darbe teşkiJ 
için derin endlıeler besle- etmektedir. 
llaektedirler. Sonu 4 ünt:üde 
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Her memleket imar palinının başına ağaç yetiıtirme işini 

Şuşnig Ne 
Oldu? 

Paris 15 (Radyo) - Lon
dradan gelen bazı habe.lere 
göre sabık şan!:Öyle Şuşoig 
Bavyeradaki Doşıw mevkuf
lar kampma nakledilmiştir. 

Dr. Von Ş ışoingin Belve· 
der villasında olmadığı mu
hakkakt:r. Yalnız Viyanayı 
terkettiği zannedilmiyor. Şu 
halde eskı Başvekilin Avus· 
turalyadan uzaklaştmlması 
mukarrerse bu iş yakın.' a 
olacaktır. Arşidük O ttoya 
gelince avukatlumıo tavsi· 
yesi üzeıiae Avusturyadaki 
emJakinio ve müsadere edi
len servetiniu iades:nı talep 
etmek üzere L•h•y adaJct 
dh a 11na müracaata k t ur 
vcrmi~tir. 

~"-"' 
koymakta ve ona göre şehir-

~r içinde kır manzara ve havası yaratmağa çalışmaktadır. 
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18TER GUL ISTER AGLA 
Aşk Tozu 

Geçenlerde ıene bu köşemizde, Lnndrada ço1t güzel ve civelek bir artisti tiyatrosuna 
bağlamak için bir direktörün onu, yüksek para ile sigortaya yazdığını ve bu dilber artiste 
Atık olması ihtimali olan gençlerin hislerini durduracağını ve aşkı zincirle bağlamak buda· 
lalıjında bulunduğunu işittik, fakat aşk tozu yutmakla avcıhk yapıldığını hiç duymamıştık. 

Bir gazetede okuduğamuza göre: ltalyada 65 yaşında Mignoni adında bir adam, aşkın 
ıibirini keıfettiğini ve bu tozdan yiyen her erkeğin derhal kapana kısacağını ilan etmesile 
birkaç giin içinde birkaç ton toz sattığını ve bu yüzden zengin olduğunu öğrendik. Bayan· 
lar mahfelinde bu çok mühim keşfiyatı haber alan uzakta ve yakında ne kadar kız varsa 
hemen adamın evini sanyorlar ve hazırladığı binlerce kiğıdhk tozları birkaç gün içinde 
Y•ima ederek derhal hayallerinde yaşattıkları gençlere karşı seferberlik ilin ediyorlar, bir 
çokları tesadüfün güzelliğile emellerine nail oluyorlar, fakat galiba biraz da surattan zü· 
i'ürt olan bir kız bu sihirin tesirini görmediği gibi kendisine hemen işık oluverecek hul
Jasıada bulunan gençten üstüne bir de hakaret görmesi neticesi olarak meyus oluyor ve 
la&kimete baıvurarak sihirbazdan şikayet ediyor. Memleketimizde olduğu gibi, ltalyada da 
lfrlkçllik tiddetle yaıak olduğundan aı1' sihirbazı hemen yakalanıyor ve kodese tıkılıyor. 

Ali& oku1acam, ıea de böyle dolandırıcıların ıcb:lerine inananlara: 

ispanyada Son Vaziyet Ziraat 
Kongresi Paris 19 (Radyo) - Fran- dermiş veı bu muhtıranın, 

kistlerle beraber çarpışan mayısta8toplanacak Uluslar 
ltalyanlar dün şiddetli bir sosyetesi konseyi ruzname-
muhuebeden sonra Torno- sine kaydedilmesini istemİf · 
zaya girmişlerdir. Cümhuri· 
yetçilerle ltalyanlar araslnda tir. Bu muhtırada, ltalya ile 
vukubulan sokah muharebe· Alrnanyanın, ispanya işlerine 
1 Çok karıştıkları ve mütecaviz va-eri uzun sürmüş ve 
kanlı olmuştur. ziyette bulundukları yazılıd1r. 

Cenevre 19 ( Radyo ) _ Napoli, 19 (Radyo) Agilea 
Cumhuriyetçi ispanya Hari· adındaki ltalyan pavuru, Js. 
ciye nazırı (Alvares Delvayo) panyıda harp ederken ya-
Uluslar sosyetesi gen,l .. aek- ralanan beş yüz kırk ltalyanı 
reterliğine bir muhtıra gön- buraya getirmiştir. 

Süvarilimiz Kazanıyorlar 
(' •• •ı Aokarada in'ikad edec 

büyük ziraat kongresine v 
riJecek rapo u tetkik ve m 
rahhasJarı tesbit etmek ilı 
re dün vilayette vali B. Fa 
Gülccin riyasetinde bir to 

Jantı yapılmıştır. .... ....... .,__ 

Fransız 
Kabinesi 

lstanbul, 19 ( Hususi ) - varilerimizden Cevad dör-
Beynelmilel musabakalara düncü, Eyüb altınbı ve Saim 
İfttı ak etmek üzere eYT"ela yedinci gelmiştir· 

Bu mus8bakalara, biı çok 
Nite stidcn süvarilerimiz. ilk "' .... 1 .. k_,._f:l111•: ... n ..... a •• : :.•= 
müsabakaya girmişlerdir. Sü- rak etmişlerdi. 

~----------------------------~-----------------------------

Et Fiati 
Dahiliye Vekaleti et fiat

lerinin ucuzlatılması için ted
bir alınmasını alakadarlara 
bildirmişti. Bu bu msta yarın 
ticaret odasında bir toplantı 
yapılacak ve etin fiati teabit 
edilecek tir. ... 
Vivana Takımı 

Geldi 
--·~ Bugün ()ğleden Sonra 

İlk Maç 

Iıtanbul ve Ankarada üç 
maç yapan, bunlardan ikisini 
kazanan ve son maçında 
mağlüp olan Viyananın meş· 
bur First Vienna takımı 
oyuncuları dün akşam şeb· 
riaıize .. ~elmişlerdir. Viyana· 
lılar, bugUn de muhtelimiıle 
oynıyacaklardır. Maç, hava 

Bir Haydut 
Yakalandı 

Nazilli zabıtası, ötedenberi 
soygunculukla geçinmeği iti · 
yat eden bir şeriri yakala· 
mağa muvaffak olmuştur. 

Ay .. i zamanda bir asker ka
çağı olan Abdullah namın
daki bu şerir, Jandarmamız· 
la da çarpışmış, yaralı ola· 
rak ele geçirilmiştir. 
~...AmSIW -

Pariı 20 (Radyo) - Fra 
ıız kabinesi bugiin Eli 
sarayında Cumhur reisi Le 
runun riyasesinde toplan 
cak ve bazı milhim kararl 
verecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ----------.... 
Güzel ve yeşil yurdumuz 

seyyah çekmeliyiz 
Bugün lzmire [600] ıeyyah gelerek bir kısmının Selçui 

Sarta ve Bergamaya gideceklerini ve bir kısmının da ıell 
içinde kalarak gezeceklerini dünkü nüshamızda yazmııtıll 

Şehrimizin tabii güzelliği ve tarihi önemi bütün dünya• 
maruftur. 

Cumhuriyet hükümetimizin de geçen sene karar verd' 
ve belediyemizin proğramına i~hal ettiği gibi, güzel lzmiı 
mizin bir türist şehri olması içia bir an önce imar edilm 
sine bütün kuvvetile çalışması lizımgeldiği gibi, uki me 
niyetlerin fışkırdığı Selçuk, Bergama ve ıart hıvaliıinin i 
tizama sokulması ve hele Selçuk şimendifer istasyonuad. 
harabelere giden kısa yolun mükemmel ve asfalt olarak J 
pılması çok lizımd1r. 

Her sene az çok Efez harabelerini görmek için gel 
seyyahlar çok zorluk çekiyorlar, onları beş alh yiiz metre 
pek yakın yerlere götürmek için lzmirden otobüsler sı&t 
rülüyor ve bu suretle bir çok masraflar yapılmış olunu) 
ve netice itibarile seyyahlar arasında hoşnutsuzluk görll. 
yor ve belki de bu hareket aleyhimize bir propağanda mt 
zuu bile oluyor. 

Her şeyd~n önce gelecek yabancı mısafirlere kolaylıll 
gösterilmesi ve ne suretle olursa olsun bu yolların dOze 
konulması bugünün en mühim işlerinden biri olsa gerekl 

Bu hususa sayın valimiz bay Fazli Güleç'in ehemmiye 
dikkat nazarlarını çekeriz. 
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1 ~8;i;.~S:~~~~=I' Oaktorun NasibatıarillDÜNY~~tER 
, Türk Dünyasının En Yüce Hakan~ 1 OLUYOR? 
1H.f3:0!1ClfJ :ı~lınJ~ ~~!~~~~rda halli • 
: HA J AT V ( K j ff ft 1 M A N L 1 K LA R 1 ~ nisbeten büyük denilen kız Makarnanın tarihi 
t 1 ve erkeklerde iştahsızlık, tedkik ediliyor 
I Tarilıi Tefrika Yazan: H. Türkeku/ • asabi teheyyücat, uykusuz· Bir ltalyan gazetesi, ma-
llmBB• - 3 - EESt+lA luk, sıkıntı, karın ağrısı, karnının nereden geldiğini 

h ehmed Kasımın nişanlısı ayrdmadı, Arap or- buyıuzluk ağız sulanma11, ve bu kelimenin etimolojisini 
1 lusu efradı karılarını, kızkardeşlerini ve ba- burun kaşınması renk- tahkik etmeğe çabalamakta-
• dır gazete diyor ki : 
1 ları ana ve babalarını da beraber götürdüler sizlik, çehrenin , birden pen- Bugün bile insanların ne 

11 
Genç kumandan Mehmet kadaşlarını yanına çağ&rttı, beleşip birden solması gibi vakittenberi makarna yeme-

1 İD Kalım, akıllı ve değerli onfarlal konuştu, hepsi de haJlerde analar ve babalar ğe başladıkları ve bu ismi 

1 
~rap delikanlılarından idi. bu teklifi muvafık buldular. dikkatli olmalıdırlar. Bu gibi kimin verdiği bala maliim 
:endisine teslim edilen altı Teşyie gelenler arasında vaziyetlerde muhakkak bar· değildir. Marko Polo maruf 

, ıin. w ~işilik ordusunu teft~ş umumi bir sevinç dalgası saki arda yaşı yan solucanları kitabında Çinlileri makarna 
thgı ıaman bu askerle bır dolaştı. Ordunun bir gün düşünmek lazımdır. yerken gördüğünü söylüyor. 
1 görebileceğini aklına yer· azimeti geriye bırakıldı, erte- Böyle şüpheli vak 'a!arda Pampei harabelerinde bulu-
eıtirdi. Bir ay içinde biitün si gün ~ebirden mürekkep, işin en basit tarafı şudur : nan bazı kabartma resimler-
•azırl~~laraoı sona erdirdi. katır ve beygirler le bir ka· Mevaddı . gaileyi tahlile gön- den, Romalıların makarnayı . 
(endısıne yol masrafı olmak file daha geldi, bunlar ordu· dermek lazımdır. Bazan bu bildikleri zannedHiyor. hal-

i lıere mühim bir para veril- da bulunanlarm karıları, kız yan gazetecisi eski Yu· 
nişti. Haçcacın çok itimat kardaşları ve bazı anne ve tahlile lüzum hasıl olmadan nanlıların da makarnayı bit· 

: ,~tiği adamlarından Ahmet babalardı. büyük abdeste küçük veya diklerini tahmin etmektedir. 

1 :un Mansur da beytulmal Arabiıtanda eıkidenbcri büyük boylarda solucanlar Bir Asırdanberi Yan 
: 'mini olarak yanına veril· bir görenek vardı. Uzun me- düşünce artık teşhis tamam Yana Yaşıyan l{öy 
ınişti. Bu ada:m bütün he- safeJi yerlerde yapılacak sa- olmuş olur. O zaman dok-

i ıapları tutacaktı. vaşlara Araplar, ailelerile tora müracaat edip ilacını Halkı 
Mehmet Kasırın ordusu birlik giderlerdi. Bu suretle aJmah ve çocuğa içirme· Avusturyauın Klagenfurt 

1 ıı"razdan harek t tt' v • kuabası çok küçu·· k ve te • e e ıgı zaman harpler çetin olur ve en son lidir. Bir günde çocuk 
bliyük şenlikler yapıldı, kur- fedakarbklar gösterilirdi. kendini çok rahatsız eden vazı bir köydür. Halkı, (110) 

1 banlar kesildi. Haçcac da bu karardan mem- aileden mürekkepdir. Bu 
neşvünümasına mini olan, (110) ailenin sekseni bir asır· 

Camilerde mevliitJer okun- 1 f · nun o muş ve ne ıcenm za- birçok üzüntülere sebeb olan danberi kendi topraklarını 
du, ordunun muzafferiyeti f 1 b't ~ · b. k t d h ere ı ecegıne ır 8 a 8 bu tufeylittan kurtulur. ekip biçmekle meşgul olma· 
hakkında dualar edildi. · t 

M h t K 
ınanmış 1• •-- mışlardır. Bu 80 ailenin elin· 

e me asım cuma gü- od 'k. .. d b vı r u 1 ı gun a a eg en- Avva de, hakikati tevsik eden 
Dil büyük bir alayla ...:ehrin d. h h ld b l b k v ı, er a e öy e üyü resmi vesika vardır. 

Uç kilometre mesafesine ka- bir sefere çıkılırken u&-urlu Bu·· yu·· klu·· ~"" .. u·· nde ...... ~ 
dar tetyİ edildi. bir güne rastlamak lazımdı. o·· E 

Nııanhıı Zehra Bint Zehip Onun için pazartesi gününü y UDY8DID D 
te oraya kadar gelmişti. beklediler. 0 gün şefakıa umurta H • K.. k .. 

Mehmet Kasım yakışıklı beraber, yola çıkıldı. Artık Amasya bahçıvanlarından &ZID OŞ U 
bir delikanlı idi, niıanhsı ile Zehra da, genç kumandan- Ayşe isminde bir kadmın Londranın şimalinde, 15 
yarım saat, acele kurulan da mesrurdular. odalı bir bir köşk, ve bu 
bir çadır içinde baıbaşa kal- tavuğu ayva büyüklüğünde köşkün de muazzam bir bah· 
_._,__ ( Arkası var) bir yumurta yumuı tlamı•hr. · d H ft d ·k· • ., çesı var ır. a a a ı ı giın 

Zebranın yanakları üzerin· Kadın yumurtayı kırmış, için· köııkitn bahçıvanı, bahçeyi 
den süzülen iftirak yaşları Kiralık EV den tabii bir yumurta cesa· sular, çiçekleri düzeltir ve 
Mehmet Kasımın elleri üze· Bayraklıda Mizan sokağın- metinde ikinci ve kabuklu hergün yeni yeni ve taze gül-
rine dökülüyo ve müttasil da (S) numaralı yedı· odalı, b. k ler kopararak köşkün muh· 

. :r yumurta çı mıştır. Kadın l 11 t l'f d l d k' l 
nışanhsını teskin için: balkonlu bahçeli ve çok fe- e ı o a arın a ı vazo arına 

- Zehra, •eref ve canlar hl b. k yumurtayı kırıp zayi ettiğinden yerleştirir. 
v v ra ı ır ev iraya verile- F k 

aetirecek olan bı·r kuman· k · T 1 ı K üzerinde tedkikat yapılama- a at bu köşk 9 seneden-• ce tar. a ip erin eçeciler- b 
danın hayatını gözüne zindan de (Sadullah efendi) soka- mışhr. beri oştur. Burada vaktile 

lgayet mes'ud bir aile otur· 
etme, bana kuvvet ve cesa· ğında (22) n&1maralı gazozcu .,. makta iken. 20 yaşlarında 
ret ver, senden aldığım hız Salih ustaya müracatları. Lise Ve Orta bulunan gayet güzel kızları 
ve kudretle önce dikilecek ölmüştür. Unutulmaz bir acı 
her engeli yıkayım, devire· Mücellid çıra2ı Okullar için ile kızlarının ölümüne ağlıyan 
yim ve memleketime yüzüm ana baba, artık, onun canlı 
ak olarak döneyim. aranıvor Hususi Riyaziye Ve hahralarile dolu köTkte otu-

Diyordu. Mücellid işlerinde kulla· Fransızca Dersler ramıyarak, her şeyi olduğu 
Zehra Bint Zehip ellerini nılmak üzere üç çocuk la· Ver ilivor gibi bırakmışlar ve çıkıp git· 

.,uçlarının içine almış ve zımdar. isteklilerin Odunpa. ., mişlerdir. 
mütemadiyen ağlıyor. zarında küçük Demir hanın· Taliplerip Üçüncü Beyler Şimdi 9 senedir babçivan, 

Mehmet Kasım çok müte- da Ahmed Nail basımevine Şamlı sokağında 24 numa· bahçeyi muntazam tutmakta, 
essir oldu, bir kaç dakika müracaat etmeleri. raya saat 4,5 ila 5,5 kadar bir hizmetçi haftada bir kere 
derin düşüncelere dal- müracaat etmeleri. evi süpürmektedir. 

dı . Sonra sevgilisinin ba· 
ıını göğsüne basta, "seni 
de beraber götüreceğim, ya
lınız bir defa öteki arkadaı· 
Jarımla gö. üşmeliyim . ., Diye
rek çadırdan çıktı, teşyie 
relen halkın bir kısmı geri 
dönmüş ve yalnız ordu da 
bulunanların akrabaları, ana, 
babaları ve kardaşları kal
mıştı. 

Mehmet Kasım bütün ar-

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karşısında meze-

lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör· 
fezin temiz ve saf havHı 
ile bütün lzmirin bildiği ve 
sevdiği Lu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayralamaz. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ibtiyecı · 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

~**:ld:**************• 

Devren satılık 
dükkan 

Basmahane Çorakkapı cad
desinde 374 sayılı Üsküp 
oteli altmdaki aşçı dükkanı· 
nı bütün alatı ve mobilyası 
ile devren satılıktır talip 
olanlar Kestelli caddesinde 
153 Numarada Mustafa Gör
gü'ne müracaat etsinler. 

Satılıktır 

20 NiSAN 

-10- YAZAN: Gönül Emre 

Eğer Recebin Kalın Sopası 
Olmasavdı Köuekler Bizi 
Parça Parça Y aoacaktı 

- Olur Receb, dedim. Beoi ağlattı geçti •. 
Kalktık ve yan sırta çık· - Yaşa Receb, dedim, 

mağa başladık. Yo~da Re· yaşa!. 
ceb: Yirmi dakika sonra konak· 

- Köylüler, buradan ge· lıyacağımız köye geldik.Eğer 
çerken Fatma ananın meza- Recebin kalın sopası olma-
rıoa uğramamayı uğur say· saydı köpekler bizi parçalı· 
mazlar, dedi. Seni yordum yacaktı. 
emme kusura kalma gayri. 

Cevab verdim: 
- Getirdiğine iyi ettin 

Receb .• 
Mezara geldik. Fatma 

ananın mezarı bir taş yığın· 
dan ibaretti. Receb mezarın 
başına geçti. Kutsal bir var
lık karşısında duyulan derin 
bir hürmetle bir fatiha oku· 
du. Açık ellerini yüzüne gö
züne sürdükten sonra bana 
baktı. Bt n de ayni duygu 
ile ve ayni sözlerle dudakla 
rımı tepretiyor, ellerimi yü· 
zümde gezdiriyordum. Gün 
kararıyordu. Yokuşu inme
ğe başladık. 

Ovaya geldiğimiz zaman 
Recebe dedim ki: 

- Haydi Receb, çamhkta 
ben sana deyiş okudum; şim
di de sen baı:a bir türkü 
çağar .. 

- Fakat beyim, pek be· 
ceremiyeceğim .. Dedi . 

- Aldırma canım.. Ne 
olacak .. 

Receb, yavaş yavaş inen 
karanlığı okşıyan bir sesle 
içli ve yanık türküsünü ça
ğırmağa başladı: 

Gökte yıldız yüı altmış, 
Kaşların keman çatmış .. 
Tanrı bizi topraktan 
Seni nurdan yaratmış .. 

... .y. ... 

Ay doğ r aşmak ister, 
Al yanak yaşmak ister 
Benim divane gönlüm 
Yare kavuşmak ister 
Receb türküsünü bitirin-

ce: 
- Kafanı ağrıttım değil 

mi? Dedi. 
- Düşündüğün şeye bak, 

dedim, bilakis sesin çok ho· 
şuma gitti.. Söyle Allahı se
versen .. 

Mahcub köylü, biraz du
rakladı. Gözlerini henüz ko
yulaşmıyan karanlıklara dik· 
ti. Bağrında duyduklarını se· 
sind~ canlandırarak yoluna 
devam etti ve şu türküyü 
çağırdı: 

Akşamın vakh geçti, 
Bir atlı geldi geçti 
Ellerin yüzu güldü 

:r"• 
Bizi muhtar ve birkaç 

köylü karşıladı. Beni muh: 
tarın evinde misafir ettiler. 
Yatacağım odada oc1'ğın 

yakılmasmı söyledim, isteği· 
mi yerine getirdiler. Vakıt 
gecenin geç saatiydi. Oca
ğın üzerindeki isli lambayı 
söndürdüm ve kıvrılan alev· 
lcrle yanan çam kütüklerini 
seyre daldım. 

Ocak, odayı hoşa giden 
bir renkle aydınlatıyordu. 
Dışarıdan zaman zaman işi
tilen köpek sesleri, gece ya· 
rısı horozlarının seslerine 
karışıyordu. 

.y.*lf. 

Ertesi sabah geç uyandım. 
Bakır bir tas içinde uıtı• 

lan katıksız sütü içerken 
muhtara sordum: 

- Sizin köyde en görgü· 
lü adam kim 1ir? 

Muhtar cevab verdi: 
- Murad dayıdır. Senin 

köyümüze geldiğini işitme· 
miş olacak. Yoksa muhak· 
kak gel irdi. 

- Murad dayıyı çağırta· 

maz mıyız? Dedim 
- Olur beyim, şimdi .. De· 

di .. ~ 
Biraz sonra beyaz sakallı, 

uzun boylu ve dioç yapılı 
Murad dayı, bizi se1imhya· 
rak içeri girdi. 

Uzun hatır soruşmalardan 
sonra kendisine köylerini 
dolaşmağa geldiğimi, köylü· 
yü daha yakından ve daha 
candan tanımak istediğimi 
anlattna. Çok memnun ol· 
du. 

Bir arahk dedim ki: 
- Murad dayı.. Köyünü· 

ze gelirken y.: lda Fatma ana· 
nıu mezarına uğradık, fati
ha okuduk. Receb gerçi ba
na Fatma ananın hikayesini 
anlattı. Fakat sen, Fatma 
anayı her halde daha iyi bi
lirsin. Bana yakından tanı· 

brsın. 

Murad dayı hoşuna giden 
bir mevzu açtığım için ola
cak hafifce gülümsedi ve: 

(Arkası var) 

Elhamra Tel. 
2573 

idaresinde Milli Kütüphane aınemaıı 

BUGON Geçen hafta takdim ettiğimiz 
(Mihracenin Gözdesi) filminin son kısmı 

!TAY Yl~ R E sineması TE\~~f N = 
f( ~UGÜN dünyanın en güzel filmi ~ 
~Marınellakın mucidi büyük musiki üstadı;+ 

tc Tino Rossi = 
Avrupa tohumu demek damızlık ve her 

zaman taze ve cins demektir. Okuduğu
nuz Meram tahum mağazasının ilanları rek
lam değil bir hakikattır. Damızlık seb· 

GERi KUPER'in amansız rakibi RANDOLF 
SKOT - Dişi Tarzanın DOROTİ LAMUR -
Yıldızların yıldızı İREN DÜN'ün birleıtiği 

IZMIRDE İLK DEFA 

KARA ALTIN 
+c Hakiki bir zafer güneşi daha yarattı )+ =y AKAN BUSELER& .. 
t( Dünyanın en güzel filmi 

. ~ ;\ yrıca: Paranıunt jurnal M 
+c Ve Renkli MIKI )t 

Hİ ND MEZARI 
Baıtan başa 1 ÜRKÇE SÖZLÜ 

Eski ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri 

Ayrıca: FOKS JURNAL, 

SEANSLAR: 1-3-5-7-9 da baılar 

Mevsimin en parlak şaheseri 
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç tohumlarını 
Meram tohum mağazasından tedarik ediniz. 
Kültürparkı yeşillendiren lngiliz çim tohu-
mu toptan ve perakende ve Rayguas, La
vegras çim tohumu yedi sene dayanır. Park 1 
ve hususi bahçeler için şayanı tavsiyedir. 

En büyük iki yıldızın çevirdiği en güzel film 
ŞARL BOA YE - MARLEN DITRIH 

Baştan başa renkli 

Çiçek ve meyva ağaçlarmda ve sebze· 
lerde görülen püsörön :hastalıkları ilaçları 
taıe olarak ıablar. luür Hisarönil 34 No. 

Allahın Bahçeleri 
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Kendi ismi laum değil ı 
•nııesininkini de "N. 11 har· 
file meskut geçeyim: ''C .. " \ 
bey, benim çocukluk arka· 
daşımdı. Galatasaray sulta
llıyesinde birlikte tahsil et
llıiştik. Beni ve diğer birkaç 
•ınıf arkadaşını, o akşam, 
••rayına yemeğe çağardır. 

Saray Bogaziçinde, bense 
Göztepede oturuyordum. 
lıinaenaleyh, diğer iki arka· 
daşımla gece yabsına ahko· 
tıulduk. 

Delikanlılık çocukluk de
tıen iki çağın ortasında bu· 
huıuyoruz. Her ne kadar 
büyükler arasma karışHk ta, 
tnektep şakalarından vaz 
geçememişiz. 

Sarayda, dalkavuklukla 
icçioen ve lakabına "eşek 
hoca,, denilen bir zavallı var 
ki bütün geceyi hep ona 
takılmakla geçirdik ... O, bi· 
lim hillemize düştüktçe, kah
kahadan kırılıyoruz. 

Htle bir oyun oynuyoruz: 
E:n ziyade, keyfimize bu 
Ridiyor. ; 

Sultanzade nerede, bul· 
nıuşsa, biraz barut tedarik 
tlmi~. O zamanlar, kalıp ıi· 
&'arası yapmağa mahsus, ka
dınlar•n saç maşasma benzer 
bir alet çok müteammimdi. 
Ondan da bir tane edinmiş. 
iki ucu tütünlii, ortası barutlu 
ıigaralar yapıyor, yıpıyor; 
tabakamızden çıkararak, 
1

'eşek hoca,, ya uzatıyoruz : 
- Hoca efendi!.. Buyur· 

l!laz mısınız ? .. iç Allibını 
•eversen ... 

ccEşek hoca,, kafası tabii· 
den hayli büyük, adeta Pa· 
larolanınkine yakın, bahusus 
Yüz kemikleri çıkık çıkık, 

(llalkmSellJ 20 NiSAN 

Bedeli nakdi efradına 
Nisan 28 duhul için elbise, postal 

pa\aaka, batan iye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu
vafJk yallDlz Hasan Basri ve şeriki 
l\: .:hmet l>nlayhır fabrikasından ıs· 

marlama u!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatınızın iktiza

Barıtlı Si2ara sındandır. 

ufacık gözleri içeri girik 
girik, gayri tabii, durğun 
bir biçareydi. 

Artık bilmem, sahiden 
aldandığı için mi, yoksa, al · 
dır görünerek sultanzadeye 
dalkevukluk hizmetinde daha 
uzun zamanlar kalmak iste· 
diğinpen mi, bizim her uza
tışımızda, bu sigaraları alı· 
yor. 

- Eyvallah ... Eyvallah ... 
Bakıyoruz. 
Üç beş nefes çektikten 

sonra, burnunun dibinde, du
daklarıcın önünde, se kalile 
bıyığının ortasında bis: 

"Bummmml11 Gümmmm. 
Ve " eşek hoca ,, da, bir 

yerinden ztmlama ... Bir fer· 
yat: 

- E canım ! . . Olur mu 
bu? ... 

Şayanı hayret olan ciheti: 
Her siğara verişimizde onun 
aldanması ve daha şayanı 
hayreti, bizim, bu soğuk eğ· 
lencenin mütemadi tekerrü· 
ründen zevk duymamız ! ... 

O derece ki, ben, o gece 
ile~ iktifa etmedim; '1 eşek 
hocayı,, yarın da aldatırım 

diyerek, uyandıktan sonra, 
bir barutlu sigara yaphm ve 
delikanlıiı'< hevesile yeni al
dığım meşin tabakamn içine 
yeni içmeğe alıştığım Serkl· 
doryanların arasma koydum. 

Sonra, sultan zevci Damat 
pa şllnın misafirler ile c.'01 u 
odaya girdim. 

Buuda i .i masa kurul· 
muş, oldukça yüksek parayla 
poker oynuyorlardı. 

Bu oyunu bildiğim ıçın, 

ben de, birinin omuzu üze· 
rinden merakla seyre daldım. 
Ve bu seyir, bir kaç saat 

kadar sürdü. Sultanzade da
iresine çekildi. Ağalar po· 
ker oynanan kırmızı salonun 
yanındaki diğer mavi salon· 
da bize hazırlanan yer ya· 
taklarını gösterdiler. Diğer 

iki mektep arkadaşım da 
yatta Sade ben kaldım. O· 
yunu seyirde· berdevamım ... 

Seanslar yekdiğerini tak ıp 
ediyor. 

Saat üç mü . ol.iu, hilaf ol· 
masın, üç buçuk mu, iyi ha· 
tırlıyamıyorum; Damat paşa 
yerinden ka lktı . Çekmeleri 
aradı : 

- Hay Aliah müstahak· 
kını \'ersin. 

Sigara bitti! - dedi. • hde .• 
Ağaları da gönderirsek bun · 
dan sonra her yer kapalıdır. 
Misafirler ceplerini yokladı: 

- Benim pakt.ite iki tane 
kalmış. 

- Bende bir tane var .. 
- Bende tamamen biteli 

hanidir, pzşzm ... 
Hülasa, toplana toplana 

beş sig ... a wı ne oinkti. Hal· 
buki, fosur foıur içiliyor. Ne 
beş kifayet eder, ne on .. 

,_ Ne yapacağız şimdi ? 
Ben, mahçubane, - ve giz

liden gizliye biraz da mağr u · 

rane • tabakamı çıkardım: ADRESE DlKKA T: lzmir .satış şubesi Alipaşa caddesi ıar 
- Efendim ... Tenezzül bu· raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

yorulursa... alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

- Oooo ... MaşaalJah deli- @~~~~~:~~~~~· 
kanlı. Bu yaşta fosurdatmağa B S 
başladın ha? .. Dediler amma ~ O o K J o R ~ 
paketin muhteviyatını boşalt- 1 • I] 
tııar: ·1 1 Salıh Sonad ~ 
Yıne oyun devam ett ı . B( n il 

• dalgın! • paraların sağdan 

1 
Cild, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı 

1
_, 

sola, soldan sağa E kı ını, lkiııci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 
• :s 

meddücezre uğrayışını sey· lf]~'.t~il4l~~A~~:~~~~~~~ re diyorum .. 
Bilhassa Hamdi paşa deni· 

it n bir hünkar } averi var ... 
O, boyunca kaybediyor .. Pa
ralar gittikçe, cebe davranı· 
yor .. Bir ellilik daha.. Bir 
yirmibeşlik daha ... 

Hava şartlarını en hassas ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROME IRE Hooop ... O da gitti.. Su

rata asıyor.. Asabiyetle bir 
sigara daha yakıyor .. O.ta- DERECE, İGROl\lETRE 
lığı dumana veriyor. 

Fakat, bir seferinde, pek 
ehemmiyetli bir elde çok 
yüksek bir kağll bulundu: 

- Floş .. diye gümbürdedi. 
Tam bütün ziyanını çıkara

cağı, kira bile gireceği es
nada karşı taraf: 

- Kare!. diyerek, daha 
yüksek bir kağıt çıkarmasın 
mı? 

- Sonu 4 üncüde -

ile en mard fabrika mamulatı 

Gözlük ve camları 
S. FERİD ~' ~\~~-: 

Şifa Eczanesinde 
TOPTAN PERAKENDE 

fj&mmmmmm•••mmm~mır..,, 

~N~w..-..iıiiiiiii._-• v-!>iiıiii_.~-kAnaMFiili.iiiiiiiiii~ • ..--.-;;;;;;iiiiiüiii~·~iiiiiii--G:;. 
~ lsmail Hakkı Posmaz 1 
1 ÖLÇÜEVI 1 

şuolardıı: 

Fil başı Türk çamaşır çividi 6 aylık he
diyeleri geldi. Hediye kazanan numaralar 

9 137 ,159 181 408 84 14t 161 400 411 87 105 
162 401 98 151 163 406 709 109 156 164 407 

[ Bir ay zarfında alınmıyan hediyeler merkeze iade olu· 
nur. ) Telefon: 3882 

~ Baskül, kantar, masa terazisi yeni ve her nevi ölçü 1: 
~ tamiratı kabul edilir. 
ft Kolancılar (Eski kasaplar) No. 27 
; lZ\'llR: Telefon - 2746 
~J;,;,t.,.::a ~~~~a;.t::aa;.t::a ··~a::.t;2;a;;t;:;S'C:t;;Stı;;t;akt:a,, 

Dikkat 
Bayanlara l\1üjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazhk panama ipek hasır Ye 

sair şapkaları 150 kuruıa 
meşhur Universal şapka fab· 
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucozlatmak inkiJibında 

bir hizmet etmek için bugün· 
den itibaren satışa baılamııtır 

bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 191 T. 3811 

il!Blm!ı:E:!E'&E'2621ii1!!'8!9 El!!!m-----------· Birinci Sınıf Mutahassıs ı 

1 Dr. Demir Ali 
KAMÇIO~LU 1 Cilt ve 1,enasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

tl-JBaEaıcıEl;EfF!._lm:m __ ~-BWBliil!mm--•• 

lTEREN!N " EYVA Tuzu" 
il!ARKASİ GİDİ TANITİL!\IİS DUNYADA YOKTUR 

KAR AYA DiKKAT EDiNiZ 
LA AR YSNIZ 
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i iocuk bavramı 
l 'lazırlıkları 
l 23 Misanda çocuk bayramı 
I ıazırlıklarına devam edilmek· 

Gedir. Bir proğram haıırlan
h ~ıştır. Muhtelif ilk ve orta 
l t >kullarda müsamereler, kon· 
1 \eranslar verilecektir. Kız 
IC:nstitüsü ıon 11nıf talebeleri, 

1 
ıeda müsameresi hazarlamış· 

1 
jardır. 

ı~;eJçuk nahiye 
ı; müdürü 

1 

ı Vekaletten Selçuk nahiye 
emüdürJüğü vazifesini ifa et· 
,ınekte olan B. Şemseddine, 
<vilayetçe görülen lüzüm üze· 
if'İDe işten el çektirilmiştir. 

ı:Domuz 
1 

ı.~ Yaraladı 
1; Değirmendere nahiyesinin 
i 1 Tıraşça köyünde yapılan bir 
• sürek avında azılı bir do· 

1 muı Hasan oğlu Hasanı ağ1r 
bıurette yaralamıştır. 

~Telefon 
cMemurlarına 
1
Ikramiye 

~ Hükdmetçe 1atın alınan iz· 
1 mir ve civan T elefoo Türk 
'anonim şirk~ti, şirketi, şir-
ketin bütün memurlarına iki· 

1 şer maaı ikramiye tevziini 
kararlaştırmıştır. 

1 1 
. :Bay Mahmut 

Gümrükçü 
Sümerbank İzmir satış şu· 

besi müdürlüğüne tayin edi
len Bay Mahmut gümrükçü 
ıehrimize gelmiş ve vazifesi· 
ne başlamıştır. 

•• 
Kısa Şehir 
Haberleri 

Şehir meclisi azalarına in· 
tihap devresinde belediyenin 
ba~ardığı muhtelif eserlere 
aid birer albüm verilmesi 
belediye reisliğince kararlaı· 
tmlmışhr. 

§ Bütün b~lediyeler birer 
ikraz sandığı kuracaklar ve 
karsız halka ödünç para ve· 
receklerdir. 

§ Türk gayrimübadillerine 
tahsis edilen mallarıu vergi· 
leri hakkındaki kanun pro· 
jesi ruınameye alınmıştır. 

§ Belediye daimi encüme· 
ni, dün öğleden sonra bele
diye reisi Dr. Behçet Uz'un 
reisliğinde toplanmış, bazı 
ioşaat ile arsa satışlarının 
ihalelerini yapmıştır. 

§ Şehrimiz Borsasının ye· 
ni yıl büdcesi hazırlanmış 
ve tasdik için Oda meclisi· 
ne gönderilmiştir. ---oo---
Triyestenin 
Vazivetil 
- Baştarafı 1 incide -
" Avusturyanın müstekil 

bir devlet olarak telekki 
edilmesi Triyestenin ticareti 
6zerine muhakkak ve müfit 

( Hallma Seıl ) 20 NiSAN 

Yahudiler Alla
ha Yalvarıyorlar 

Zelzele Londra (Radyo) - Ku· ıelin mezarına gidilerek, Ya-
düsten bildirildiğine ıöre, hudi ırkının kurtaralması için Yozğatta korkunç 
Fılistin başhahamhgıv tarafın- Allaha yalvarılmıştır. 

~~--~~~~~~~~~•••• .. oo••~•••~~~~~~~~~~~~ 

M 1 k • h f d •dd ) J J Jd dan tertib edilen "dünya ya· Diğer taraftan, Avustur· · em e etJD er tara lll 8 ŞI et İ ze ze e 0 ll hudilik günü,, kutlanmıştır. yadan hicret eden Yabudi-

lstanbul 20 (Hususi) - Yozgatta iki şiddetli zelzele oldu. Halk korkudan kırlara kaçış· 
tı. Nüfusça zayiat yoktur. Zelzele hafif surette fasılarla devam ediyor. 

Istanbul 20 (Hususi) - Dün memleketin muhtelif yerlerinde ~ iddetli zelzeleler olmuş, 
birçok binalar çatlamış ve bazıları da yıkılmışlardır. 

Zelzelenin şiddetli olan yerleri Ankara, lstanbul, Akşehir, Arapsun ve Kayseridir. Kay-
8'rİ hattında bazı istasyon binalar1 harap olmuştur. Memurlar v gonlnrda çalışmaktadır. 

lstanbul, 19 (Hususi) - Rasathanenin verdiği malumata göre, bugün, memleketimi~in 
muhtelif vilayetlerinde birkaç defa hissedilen zelzelenin merkezi Sofyadır. 

Zelzele, bazı yerlerde 18 • 20 ve hatta 30 saniye kadar devam etmiştir. 

İspanyanın milletler cemivetine müracaatları 
Çenevre 19 (Radyo) - ispanya hariciye neıareti Milletler Cemiyeti sekreterliğine bir 

telğraf göndererek Konseyin 101 inci celsesi ruz.namesine ispanyaya karşı ecnebi taarruzu 
meselesinin de kaydını talep etmiştir. 

~~~~~~~~~~~-.. oo••~~~~~~~~~~~ 

Alman basınında hiddet 
Berlin (Radyo) - Başta naııyonal Çatyu11g gazetesi olduğu halde bütün Alman matbu· 

atı Romanyaya giren Alman gazetelerine yapılmakta olan sansördcn dolayi büyük bir te· 
essür ve hiddet göstermekte ve bu gibi tedbirlerin iki millet ve hükumetin münasebetle· 
rini fena halde gergioleştirebileceğioi ilari sürmektedir. 

Fra sız Sermavesi Fra sav Dö elidir 
Londra (Radyo) - Daladiye hükümetinin azimkarane icraatından bahseden lngiliz gaze

teleri: "Fransaya eski mevkiini verebilmek için Parisin dahil ve harice emniyet telkin 
etmesi Jizımgeleceğini ve harice gönderilen Fransız sermayesinin yavaş yavaş tekrar Fran
saya celbedilmesini tavsiye etmekte ve esasen borsada gerek Fransız frangının ve gerek 
sair Fransız eshamının yükselmeğe başlamasının bu hususta atılmış büyük bir zafer adımı 
olduğunu" tebarüz ettirmektedirler. 

Bir İtalyan tayyaresi düştü 
Roma 20 (Radyo) - Londra kamp rekoru uçuşuna teşebbüs eden iki motorlu ltalyan 

tayyaresi Tarablus civarında düşmüştü. 

Sekiz Fabrika Daha Yapıvoruz 
lstanbul 19 (Hususi) - Klor, süt kost, biımızı kibrit, seremioik, çimento, iplik hamızı, 

azot ve çelik boru imal etmek üzere memleketimizın muhtelif ıehlrlcrlnde yeniden sekiz 
fabrika kurulması takarrür eylemiştir. Bu fabrikaların bir kısmı, Erzurum taraflarında ku· 
rulacaktır. 

lspanva Ha iciye Nazırının Sözleri 
Barselon (Radyo) - ispanya işlerine ademi müdahale işinde oynanan komedilere cevap 

veren ispanya Hariciye Nazırı demiştir ki : 
"Bu millet ölmiyecek ve zaferi elde edinciye kadar mücadeleye devam edecektir.,, 

Bulı{aristanda 2örülmemiş kar ve soğuk var 
lstaobul (Hususi) - Bulgaristanda kanunlarda bile görülmemiş soğuklarla beraber kar 

yağmaktadır. Kar balkanlarda bir metreyi geçmiştir. On çoban dağda kar altında kalarak 
donmuşlardır. 

Barselonda 19 Kişi Kurşuna Dizildi 
Barselon, 19 (Radyo) - Harp divanı, ihaneti vataniye suçundan 19 kişinin idamına 

rar vermiştir. Mabkümlar, derhal kurşuna dizilmişlerdir. 
ka· 

------------~----~~~~oo••~oo~--~~~~~--~~~-------

Hatav Adresli Köpeklerin 
Mektup Ve Ceddi Ku d mu 

!!!~!!!ld~!.; üzer- Çakal mı ? 
Londra üniversitesi antro· leriode (Hatay) kel mesi ya· 

zıh telgref ve mektupları poloji profesörü Dr. Binkraft, 
şimdiye kadar kabul etme- kabletrarib insanların inlerin· 
mekte idi. Haber aldığımıza de kurdları kullandıklarını 
göre mezkur daire bundan iddia etmektedir. Köpeklerin 
sonra gönderilecek olan üzer asıl ne olduğu henüz tama-
lerinde (Hatay) kelimesi ya· mile taayyün etmiştir. Bazı· 
zıh telgraf ve mektupları larına göre köpeyin ash kurd 
kabul edecektir. ve bazılarına göre de çakal 

I• T b• olmak üzere gösterilmekte· 
nsanın a ı- dir. logiliz ilimi ise köpek-

ati Kulağından ıerin kurdıardan ileri gelme 
olduklarını ve bugünkü şe· 

Anlaşılırmış killerile eski işlerine devam 
etmekte oldukları kanaatinde Bir insanın kulağına baka· 

rak huyu hakkında bir fikir bulunmaktadır. Profesör di-
edinmek mümkündür. Bir yor ki : 
kulağın kenarları ne derece " - Zamanh birçok vahşi 
girintili çıkıntılı oluraa, ahlakı hayvanlar değişererek, bu-
o derece hercai olur. Kulak· günkü ehli hayvanat dedi-
larının kenarları düz o'an gımız hayvanları meydana 
insanlar, en dürüst la biatli getirmiştir,, diyor. 

t Asılları malii ın olmı 2n 

Londra 
Görüşmeleri 

Londra (Radyo)- Fransız 
Başvekili ile Hariciye Nazı· 
rının Londrayı ziyaretlerin· 
den bahseden "Manchester 
Guardiao,, "Müzakere ayni 
zamanda bir taraftan lngilte· 
re ve Fransa, diğer taraftan 
Amerika arasında esasen sa 
mimi olan münasebetleri bir 
kat daha sıklaşhrmak için 
icabeden metotlara da şamil 
olacaktır. Merkezi Avrupa 
vaziyeti, Avusturyanın Al
manyaca fethinden Heri ge· 
len meseleler Çekoslovakya
nın maruz olduğu tehdit et· 
raflıca tetkik; edilecek ve 
nihayet tehlike halinde iki 
memleketin harp kuvvetle
rinin dehal iş birliği yapıla· 
bilmesi için icabeden ted
birler görüşülecektir. 

hayvanlar yah:ııı koyunlar . . 
ımı . 

Merasimde, binlerce kişi lere yardım için Londrada 
kafileler halinde " şikayet açılan iane, iyi karşılanmıı 
duvarı,, onune toplanmış, bir iki saat zarfında 86 bin 
"bütün dünyadaki ve Filis· logiliz lirası toplanmııtır. 
tindeki Yahudilerin vaziyeti" Roçild müessesesi ile be· 
hakkında düalarda bulunul- raber daha dört müessese 
muştur. Bundan sonra, Ra- on biner sterlin vermişlerdir. 
~~~~~~~~~~-oo~~~~--~~~~~-

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~~~~····~~-
Adapazarı, Bolu ve Kızılca hamamdan geçerek Ankara-

ya varmak üıere yeni bir şimendifer hattı yapılacağı söy
leniyor. 

§ Nüfus müdürlerinin maaşı elli liraya kadar çıkarıla· 
cakhr. 

§ Muamele vergisinin tadili için Maliye Vekaletince tet· 
kikata başlanmıştır. 

§ İsveç kıralı Güstav Nisten Parise gelmiştir. 
§ Japonlar Çin çenberinden kendilerini kurtarmağa çalı· 

şıyorlar. 

§ Alman devlet reisi Hitler bugün kırk dokuz yaşına 

girmiştir. Bunun için Almanyanın her tarafında büyük şen
likler yapılmağa başlamıştır. 

§ Ç~klerde Habaş ilhakıııı tanıdılar. 
§ Danimarkada Nasyonal sosyalist teşkilatı hakkında 

takibat yapılıyor. 
§ Mareşal Çan · Kay - Şek Cumartesi akşamı radyo ile 

Çin milJetlerine hitap ederek vatanperverlik duyğularını 
tahrik etmiş ve nihai •zeferden emin olduğunu bildirmiştir. 

§ Tunusta umumi vaziyet normal şekil aldığından Tunus 
şehrinde seyrüseferin gece gündüz serbestisi iade edilmiş
tir. Yalnız yollarda altıdan fazla kimsenin bir araya toplan· 
ması daima yasaktır. 

§ Romanya Demir muhafızlar reisi 16 ay hapise mah· 
kiim oldu . 

§ Pariste çıkan Tan gazetesi liyik Türkiyenin büyük mu• 
vaffakıyetlerinden bahisle mühim bir makale yazmıştır. 

§ lngiltere ile Almanya arasında yakında siyasi mUzake· 
relere baılanacağı haber veriliyor. 

oooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooooooooo 

Barıtlı sigara SON DAKiKA: 
- Baştarafı 3 üncüde -
iş bununla da kalmadr .. 
Meğer, benim ertesi gün 

"eşek boca,, ya sürmek üze· 
re bol barutla hazırladığım 
ve dalgınlılda diğerleri ara· 
sında ortalığa ikrem ettiğim 
sigara da, Hamdi pa~aya isa
bet etmiş. 

Karşısındakinin "kare,,de
mesile birlikte, - ne aksi te· 
sadüf! - buda: 

" Bummm! ,, diye s.damın 
burnu ucunda patlamasın 
mı? ... 

Düşünün: Asap zaten ger· 
gin ... 

Kayıp, baştan aşkın ... Son 
ümit, inkisarla neticelendi ... 
E tabii, üstelik, serde ku
runtu da var ..• 

Hamdi, kuvayi inzibatiye· 
ye intisap edelidenberi, da
ima burnunun dibinde hiç 
ummadığı bir sırada bumm 
patlayışı husule gelmesinden 
tevehhüm ediyor. Genzine 
barut kokusu dolmasından 
ürküyor. 

işte olanlar olmuştu. 
O sinir bozukluğile kos· 

koca kuvayi inzibatiyeci: 
- Hayh! Hayh!. Kim at· 

tı?. Tutu:ı!. Yetişin!. Aman 
bastılar!. -diye bir fırlayış 
fırladı ki.. Allah vermesin 
deli gibi .. 

Ve etrafta kahkahalar. 
. . . . . . 

Ben utancımdan yerin di
bine geçtimse de bu man· 
zara karşısında ne derece 
memnun olduğumu tarif ede· 
mem. 

---
Zelzeleden 10 
köv yıkıldı 200 

kişi öldü 
Ankara 20 Hususi-(Yıldınm) 
Dün saat on üçte orta Ana· 
dolunun çok geniş bir mın· 
takasında yirmi saniye ıü· 

ren şiddetli ve görülmemiş 
bir zelze'e olmuştur. 

Knşehire bağlı Kuşer ci
varında on köy kamilen ha

arap olarak yıkılmış ve iki 
yüz kişi ölmüştür. 

Ankarada çok şiddetli 

hissedilmiş bir çok binalar 
çatlamıştır. Bunu iki hafif 
saı sıntı takip etmiş ve gece 
saat birde on saniyelik diğer 
şiddetli bir zelzele daha ol
muştur. Hükumetimiz icabe-

mden tedbirler alınması için 
emirler vermiştir 

Ti bette 
İhtiram Nasıl İfede 

Edilir 
Dünyanın muhtelif yerle· 

rinde insanlar büyüklerine 
karşı hürmetlerini türlü tür· 
lü şekill~rde gösterirler. Ti
bette, insanın kendisinden 

daha yüksek bir kimseye 
karşı dilini çıkarması de• 
mek. en yüksek ihtiram ni· 
şanesidir . 


