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Beyler SokağıDd• 

Clia!bo Sem) Matbaıw:1da 
.Üboinu,br H AK K 1 N 1 R 

KISA VE AÇIK Bir Cani Adalet Sehpasında 
8 Milyon Sterlin 

Londrada mali ve iktisadi tetkiklerde bulunmakta olanı 

Parasına tamaen işkence ile Hüs~y : ni ö.ldüren 
Osman asıldı 

bankacılarımızın logiliz mali müesseselerle uzun uzadiye 
temaslarda bulunduktan sonra bunları sekiz milyon lng liz 
liraaı kredi açmağa ikna etmeleri bankacılar1mız10 di ay t 
9e iktidarları kadar yeni Türkiyenin barice ilham ve ilka 
ettikleri büyük emniyet ve itimadın beliğ bir nişanesi ve 
Parlak bir neticesidir. 

Umumi harpten sonra en büyük ve en zeogio devletlerin 
Para bulmak veya her hangi bir şekilde bir kredi temin et
ınek için uğradıkları zorlukları ve muvaffakiyetsizhkleri dü
fÜoürsek Türk bankacıluın1n yeni Tü· kiyede yapılacak yeni 
terekki ve medeniyet eserleri için böyle bir itibar elde et· 
nıelerinin mana ve önemi kolayca takdır olunabilir. Esasen 
bizi memnun eden ve hariçtekilere itimat venn mesele 
ahoacak bu paranın bir bütçe açı ğı k a pa ıınk için değil , 
?>emlekete yeni bir bayat ve yeni varidat babş tmiş liman 

... •nşası ve aa\re gibi en mühim med eni tica ri tesisat vücude 
ıetirilmuiae saı f edileceğidir. 

SIRRI SANLI 

Kırşehir ve Y ozead felaket
zedelerin y rdım listesi 

inhisarlar Tütün fabrik~!lt 1 yatrosu ile Türk sinemacılı-
lllemur ve işçi eri 114,32, 1 ğı limited şirketi Elham ra 
Cumaovası ilk okulu öö-ıen- 1 • sinemasının müşterek teber 
Çi)eri 5, ismet paşa okulu 
:r v , rülari 79,48. 
vırenci ve öğratmenleri 21 
8urnova Ziraat okulu öğ
retmen. öğrenci ve memur-

1 

l•rı 25,80, İstanbul Ş 1: hir ti· 

Bugün toplanan 

Dünkü yeldin 
Umu mi yekun 

245 60 
19056 60 
19302,20 

Bu sabah hükumet mey· 
danında Elazığ10 Kc:faJa 

köyünden Bt:kir oğlu Osman 

işled iği cinayet n cezasl olara 
asılmıştır. 

O sman, cinayeti şu suretle 
işlemişti : 

931 Sene inde Cumaova
smda amelelik eden Osman, 
Hımhım Hüseyin ad1nda bi· 

00 ...... 00 

Muddeiumumi mua v ı nı 

~EVKİ SUNER 
,inde 600 lira pua olduğu · 
nu öğrenmi ş ve Ahme d a · 
d ında hir arka daş i!e birli k 
ola rak Hüseyini öldür meği, 
par2 sını a lmağı kararlaştır-

tır. Bu isarara göre bir ge· 
ce, Hımhım Hüseyini y.att ığı 

evden alarak : 
- D~vc:Ji köyde düğ" D 

va r, Gidip eğl enelirr, dem:ş, 

Ahmedle biıl kb K·.ırUÇ -> Y 
wevkiinden gecer~en dere 
içinde evvt li Ahmed, sonra 
Osman tabanca ile Hüseyi· 
ne ateş etmişler. yaralamış · 

- Sonu 4 üncüde -

lürk 19 2ününün bir hatırası 

Yarın yüz para fiyatla halkımıza takdim ettiğimiz ( 19 mayıs) adh iki perdelik ulusal ve iukılap piyesinde Cevat Paşa 
~erbumun Atatürke lstanbuldan Samsorıa hareket edeceği günlerde "Kemal, gene bir şeyler mi yapacaksın?,, deye sordu· 
h ıuale yüce kurtarıcının verdiği tarihi ce1!abı ve bugünün "Gönül Emre,, nin kudretli kalemi ile canfandığını okuyscak
•ınız. Kılişemiz Cevat P11 şanın cenaıe töreninden bir safhayı tcsbit etmiştir. 

• • 
Yarın gene okurlarımıza (6) kuruı fiyatla çok faydalı, çok pratik Fransızca - Türkçe bir konuşma kitabı sunuyort.z. 

llu konuşma kitabının sonunda ( 1000 ) kuruşluk hediyelere iştirak hakkını veren bir kopun vardır. Bu kopunu ke!İp 
(lialkın Sesi) matbaasına gönderiniz. 

SiNEMA KÖŞESi 

~ clhamrada zevkine, neş'esiue, güzelliğine doyamaeacağmız gayet nefis iki filim birden : 
ık Modadır. (Fransızca s6z!ü) Çıldırtan Dudaklar. (lagilizce sözlü) ve Fox Jurnal'da en 
~ havadisler, 

• 
Bütün lzmir 

Halkı 
Bahribaba Sahilpar

kına : · oşuyor 

Bahribaba Sahilpark gazi· 
nosunda 22 kişiden mürek· 
kep muhteşem HZ heyeti 
icrai ahenk etmektedir. Saz 

Ankara, 16 (A.A) -
o rman çıft lıği ode bir gezinti 
yapm ış olan reisicumhur A-
tatürk bu gün de ş e hir da· 
b ilinde bir müddet g t>zdik· 

Vekiller heye
tinde mühim 

toplantı 
lstanbul, 17 ( Hususi ) -

Genel kurmay başkanı mü
şür Fevzi Çakmak da olduğu 
baJde düo başvekilimiz bay 
Celil Bayar'm başkanlığı al
tında toplanmış ve mühim 
karar vermiştir 

Siyasi mahfelJerde bu top· 
laohya çok önem verilmek
tedir. 

ten sonra AoadoJu kulüt>ıi• 

ne uğramışlar ve o sıracla 
kulübte bulunan vekillerle 
görüşerek saat 21.30 da 

ı ~öşklerine dönmüşlerdir. 

FEVZl~AKMAK 

Küçük Boksörlerimizden Biri 
·Kaza Geçirdi! 

Kaza geçiren küçük boksör 
HASAN GÜMÜŞÇEVlREN 

AKÇAKOCA VAROL 

denize dalarken abldığı yer 

s•ğ olduğu için kolu lizeriae 

1 
düşmüş ve kolunu bir hayli 
incitmiştir. Bu sevimli yavru· 

ya geçirdiği bu kazadan do· 
laya " geçmiş olsun ,, der, 

baş'• a bir kazaya uirama· 
masını dileriz. 

Dullepe okulu öğrencile· 
rinden ve mini mini boksör
lerimizden Hasan Gümüşçe
viren deniz sporlarını da ih
mal etmediğinden geçen gün 
~~~:BiC:~~ISlil~ll!iii~-~=::!::~::smllln~Si 1 C4! s••:es+E*WE* 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________________ .... 
Çok haklı bir dilek 

Aldığımız bir mektup: 
"Tepecikte emrazı sariye hastahanesine ilaveten yeniden 

yaptırılmakta bulunan ve inşaatının bir kısmı :mayıs ıonla· 
r1Dda bitecek olan veremliler pavyonu, pek büyük bir eser 
himmet ve şefllat olduğu şüphesizdir. 

Bu kadar önem ve eyliği gösterilen bu şifa yurdunun 
pek lüzümlü olduğunu gördüğümüz başka bir derdi de var· 
dır, o da şudur: 

Bu hastahane hem mükemmel bir idare ve disiplin albn· 
da yüriitiilmekte ve hem de son derece modern bir tekilde 
olmakla beraber önünden geçen umumi cadde pek bozuk 
ve berbat bir haldedir. 
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·ı · DUNYADA 
tsiYASET VE ADAL Ti ı.._E.: ,ooktorun ası a erı NELER !. Türk I J iinyasının 1:.n Yüce Hakan~ e Gözde sık sık görülen OLUYOR 
! ı[(JE]@l~Dl~[~Enı ~l! ra~~ Bir~o~rr:~~~~1.~~e genç

ı ı HAYAT VE KAHRAMAN L 1KL~R1 ! ~~i .:~:;,~·d:;~~1~;:pik~:.~: 

'ı '· 

'BDTarihi Tefrika Ya.zan: H. Turkeku/~ diplerinin hid bir iltihabıdır. 
·~~· - 23 - Zt!J~t!] Sebebi hemen daima staph· 1
ru h d K d d f 1 ylocoque denilen ve cerahat 
rııı.e me 8Slm Ç8 lrJD 80 ır· , yapan bir mikroptur. Birden 

'c 1 d ·ı"h b emrı· • verdi bire göz kapağının bir tara· 
8 1 Si a aşına l fında bır kızartı, şiş görülür. 1

e Benden hoşnut musunuz? sonra yıkandılar, temizlendi· Oldukça ızhrap verir. Birkaç 
rt Bütün halk, secdeye kapa· ler, tüyleri örperten bu işl~r gün içinde ucunda bir beyaz 

j•ı narak, "sen bizım ilahları· yapılırken bir taraftan dası- cerahat başj?österir. Sıcak 
ıİ mız kadar mukaddessin,, di- ]ahlarını kuşandılar, başların- pansımanla açılır, biraz kan 

'ı ye bağmyorlar. Bunun üze- da Mihracenin karısı ve oğlu ile cerah~ t akar ve iki gün 
il rine xeki ve cesur kadın olduğu halde kale kapılarını zarfında her şey hali tabiiye 

• şunları Uive ediyor: l açtılar, Arap ordusu üzerine gelir. Fa kat birkaç gün son· 
' - O halde kendimce hak- bütün şiddetlerile yüklen· re diğer bir tanesi daha çı· 

1 lı bulduğum şu düşünceleri· diler. kar. Ve böylece biri biter, 
, c mi eyi dinleyin; O gün öğlene kadar talim biri çıkar ve kirpikler de 
1 e Baş papasın' biraz evvel ve koşu yapan Irak ve Şı· dökü'meğe başlar.: Bakılma· 
ı:ı ıöylediği gibi bergün Vişııo- razlı 'ar, çadırlarında istira· dığı takdirde göz kirpiksiz 
11 ~ı nun ayağını öpmek ve yal- bata varmışlardı. ve çipil kalır. Tabii bu hiç 
, • varmakla üstümüzden bu be- Nöbet çiler kalenin içinden de boş olın ıyan bir vaziyet 
;!e liyi defedemeyiz, ancak dfiş· yiikselen !iyah dumanları ve manzara meydana ge· 
•• u manlnnmıza karşı çarpışmak görünce kumandanlarına ha· tirir. 
~IJ lazımdır, şurada erzı:ıkımızın ber verdi!er, Mehmet Kasım Arpscık ekseriya ~an za· 

fa bitmesine iki üç güo kalmış· 1 d k , 1 yıflığı olanlarda Jenfatilderde 
çadırından fır a ı, ı t a aran 

u tır. · Ondan sonra açlıktan l görülür. Bir tarnftan gözde 
ı derhal !İlah başına geçme e· 
s kuvvehiz kalıp ölmekten mevzii tedavi tatbik edilir-rini ve ağır hkların kadınlarla ıc veyahut birbirimizi yemekten k en diğer taraftan hastanın 
f ise, yaran kale kapılarım birlikte dağ kenarındaki de· bünyes\ni takviye etmek, ki· 

'• açalım, dışarıya çıkalım, son reye naklini emretti. Bir lo aldırmak için kuvvet şu-
c kuvvetimizle düşmanlarımızın şimşek çabukluğu ile işler rupları ve fazla gıd;l vermek 

üzerine atılalım, ya <-'nları görüldü, hemen askerin bir lazımdır. Ancak o zaman 
kısmı kale dıvarları dibine öldürürüz veyahut kendimiz gözde tatbik edilen mevzii 

'il ıerefle ölürüz. Brabmanla· sokularak pusuya yattılar, bir tedavi sür'atle neticesini 
f rımız gitsinler, büyük ilahi· kısmı da kapıların karşısında verir. 
e miz Vişnonun ayaklarına ka- vaziyet aldılar, avcı hattana 
j pansınlar, bizim zaferimize yayıldılar. 

J i dua etsinler ve yalvarsınlar. ikindiye doğru kale ka· 
1 Halk bu fikri alkışladı, pıları büyük bir gıcırtı ile 

yalnız bir papas ayağa açıldı, halk gayri muntazam 
kalktı: kütleler halinde dışarıya fır· ! 

- Çoluk çocuk ve kadın· ladı, bir çoğu pıyade idi, 
far ue olacak? vuruşmağa başladılar, kale 

Diye sordu. G!:ne Mibra- • davarları dibine sokulanlar 
cenin karısı şu cevabı verdi; hemen kapıları tuttular, çı· 

' il 
- Cevher yapılır. kanları yerlere serdiler. ., 
Halk bağırdı: Akşama kadar pek çok 
- Cevher yaparız. kişi kılıçtan geçiriJdi. ,, 

-·~ 
De tiz fen erini 

idare eden 
Robot 

F ransanın şimar gar binde 
Wessan kasabasına yakın bir 
deniz feneri vardır ki bura)'a 
ne );;emi, ne sandal yaklaşa· 
bitir. B11 mıntaka, ekseıiya 
fartınaJı ve sisli olduğu için 

Yüz Yaşında Sevgili
sine Kavuşan Adam 

Kolombiyada, 100 lük bir 
ihtiyar, yüıüncü yıldönümünü 
kutJular kutlulamaz : 

- Yalnızlıktan bıktım, 
diyerek 83 yaşında bulunan 
ve 50 senedenberi sevdiği 
bir kadınla evlenmiştir. 

ihtiyar şimdi "Çok şükür 
emelime kavuştum., demek
tirdir. 

Holivudda Ooğtın ) en1 
Ve Garip Bir Yıldız 
Holivud yıldızları arasında 

büsbütün yeni cins bir yıldız 
daha ilave eeilmiştir. Bili 
Cilbert isminde olan bu san 
atkar, 24 muhtelif şekilde 
aksırmakta imiş . Bunu orta · 
ya çıkaran Miki'nin babası 

Disoey'dir. Ve yeni çevir· 
mekte olduğu bir filmde baş 
oyuncu olarak kendisine rol 
vermektedir. Bilinin marifeti 
aksırırhen ruhi haJleri de 
izhar etmesidir. Mesela: hid · 
det, sevgi, nefret gibi her 
biri insan ıubanun vbziyetini 
gfüttren ha leri tasvir edebil
mektedir. 

lngiltercde Hüküm 
Sü en Kuraklıklar 
lngilterede büküm süren 

kuraklıklara 1788 senesin· 
denberi ilk defa olarak rast 
landığanın istatistiklerle sabit 
olduğunu ! lngiliz gazeteleri 
yazmaktadırlar. 

Dü ı yanın En mükenı
nıel \1asiyetnanıesi 

Amerikaea Flad.elfiya şeb 
rinde ikamdt eden avukat 
'f eofil Ştork geçen ay vefat 
etmiştir. Çok zengin bir 
adam olan müteveffa, muaz· 
1am servetini dort yegenioe 

rı Cevher demek [ Hintliler ( Arkası var) 

ili ümitsiz kalınca kadın ve ço· •••••••••• .. ••••••••••••••• 
, cukları büyük bir ateş ya· ı ı 

deniz feneri otomatik bir 
surette çalışır Onun bu ça~ 
lışmasında amil olan bir ro
botadır. Bu robota ışık yakar 
si li havalarda düdük öttürür, 
puslu h'\valarda, her 30 sa· 
niyede bir ihtar topu atar, 
ve kısa mevce ile ve telsizle 
vaziyeti ; bildirir. Bir kaza 
olursa, hususi elektrik terti
batı ile robota bundan mü-

bırakmıştır. Fakat :tanzim 
eylemiş olduğu vasiyetname 
şimdiye kadar iştilmemiş 
şekildedir. Yeğenlerinin ha· 
zır paraya konar konmaz 
derhal buou israf edecekte 
rini bildiği için T eofil vasi 
yetnamesini şu şekilde tan· 
zim etmiştir. 

Ilı karak 1çinde atarlar, etra- ı O OK J O R : 
ı fında dini ayin yaparlar. Bu ı : 

zavallılar ateşe atılırken ön- J Salilı Sonad i 
ce uyutucu bir şerbet içir- .• Cild, Saç ve ıührevi hasta· ı 
diler. ,. ı !ıklar mütehassısı : Bu suretle düşmana sal- 8 
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ı ikinci Beyler sokak No. 1 ı dmrlar ve yalnız kendilerini 

1

: Her gün öğleden sonra ı 
düşünürler.] ·~••••••••• .. •••••••••••• 

Ertesi günü şehiı· halkı D 
bir araya toplandı, Cevher 1 Fransızca ers 
yapılacaktı, her aile reisi • • 
kendi eliyle yavrularına, ka- Istı yen 
11larma, analarına ve kız H er tiir lü yazı işleri ıçın, 
kardaşlarına me~'um şerbeti en .zar:f elbise, nakış, çama· 
içirdi, şehrin orta yerine şır, şapk , kundura, mobi.Jya 
büyük bi1 ateş yakıldı, pa· ve inşaat modelleri için, Ro· 
paslar ateşin etrafına dizil- ben Katan kütüphanesine mü 
diler, ·dualar ve ilahiler söy- racaab. 
lemeğe başladılar, bütün halk Mektup adresi : Posta ku· 
yarı ölü halinde bulunan ço· tusu 158 
çukfarını, karılarını, annele- Mağaza : Esnaf ve Ahali 
rini, kız kardeşlerini taşıdı. Bankası karşısında Çukur 
Uluların arasıoa fırlattılar, Han kıtpısında D. 15 

"*1ctc1c ~=* =t:Jt: **: lt:t "=lt* =-:~*" : Elh Telefon~ 
~ amra 2s13 ~ 
~ ldaresinee M ili Kütüpane Sineması )ol ~--------~~----.._..;. ____________ __ 
fC BUGON Gayet nefis 'l fıJm birden M 

U 1 - Aşk Modadır ~ 
~Fransızca sözlü LORETTA YOUNG -TYRONE POVERH 

~ 2 - Çıldırtan Dudaklar ~ 
te lngilizce sözlü LILIAN HA YEY · JOHN BOLES )( 

.C ( Foks Jurnal ) de en son havadi .. Jer ' 41< _________ :....;;..._ _________ ~ 

jj Seanslar:: 3-6-9,15 Aşk moda, 4,45-7,45de çıidırtan )9 
~ Fiatlar: Birinci 30 l1alkon 40 Hususi 50 )t 

teessir olur, derhal vak'ayı 
hab'!r verir. Eğer bir kaza 
olmazsa herşey yolunda ma· 
nasına gelen Fransızca "tout 
va bien,, cümlesinin ilk lı ... rf· 
]eri olan T. V. B. işaretini 
verir. 

Çöplerin külle
rinden kiremit 

Paris çöpleri hususi fırın· 
)arda yakılar ve bu çöplerin 
küllerinden en iyi cins kire
mit yapılır. 

F ransanın meşhur kiremit-
leri, işte bu çöp küllerile 
yapılmıştır. 

Dört eğ :ninden her biri 
365 günde kaza~acak olduk 
ları para nisbetinde miras· 
t;ıın istifade edeceklerdir. 
Bir senede kazandıkları pa· 
raları noterce tesbit ett rdik
ten sonra gene o miktarda 
nelerden para alacaklardır. 
Dördü de uyuşun delikanlı· 
lar olan işçiler şimdi harıl 

harıl çalışmakta imişler. 

Satılık Mo
torlar 

Elektrik istihsalinde ve sa 
nayide her türlü makineleri 
tahrike yarar iki tane Dizel 
sistemi motorlara sahibiz. Bun 
lan satın almak isteyenler 
Gazi bulvarında 18 numar~lı 
maıaya müracaatları. 1-6 ..,..,.,. 

- e 

iz mir defterdarlığından: 
fcar No. Lira k. 
334 Sinekli c. bili no lu 4 akar 595 metre tarla 11 00 
335 Şehitler Altın s. 23 no.lu ev . 50 00 
336 Eski sağır S. 49 no lu dük kao 50688 kusesede 

337 

338 
339 

'i168, hazine hiuesi 8 25 
Eski <TÜmrük s. 1 no.lu kahvehanenın 50688 o 

hissede 3168 hazine hissesi 
Göztepe Mısırlı c. 254 taj no lu ev 
Kemer polİ3 karakolu arkasında bila no. 

9 38 
80 00 

lu ahır 75 00 
Yukarda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

müzayedeye konulmuştur. İhalesi 26-5-938 tarihinde perşem
be günü saat 15 dedir. Taliplerin milli emlak müdürlüğüne 

(1511) 

- 29 - YAZAN: G6nal Emre 

Sorması avıb emme, senin bir 
işin falan yok mu evlia? .•. 
Ertesi gün, göyden ayrıl· f 

dım. Çandan köylüler, beni 1 
pınara kadar uğurladılar, gi· 
deceğim yol, 3 saatlık bir 
yerdi. 

Serin serin esen rüzgara, 
düşüncelerimi ka ktırarak gi · 
diyordum. Tökeslemesini çok 
iyi bilen at, dalğınhğımı an· 
famış olacak ki, oldukca düz· 
gün yürüyor ... 

Yemyeşil bir yamacı do· 
!aştığım zaman, çok güzt:l 
l'lir manzara gözlerimi kendi· 
ne çekti. Alabildiğine ' sarılı. 

yeşilli bir düzlük .. ve düzlü· 
ğü süsliyen dağınık ağaçlar .. 

Attan indim. Serinliği se· 
ven atımı, kendi haline hıra· 
karak bir taşm üzerioe otur· 
dum, ka r şı ufukları sııayrct· 

meğe başladım. 

Aradan nekadar geç'i bil· 
miyorum, benim deli atım 

benden oldukca ayrıldığını 
ve ipini sürüyerek uzaklPş· 

makta devam ettini gördüm. 
Kalktım, yanma gittim ve 
yokuş aşağı yürüdüm. 

Bilmem yalnız yola çıktınız 
mı ? ... İn!an, uzunca bir yol· 
da yalnız başına giderken, 
kendi kendisiıe konuşmak 

fırsatını buluyor. 
Bırçok eski bahraları ka • 

fasında canlandı ıyor ve nasıl 
anlatayım bundan bir zevk 
duyuyor ... 

Ben de, böyle tek başıma 
giderken yıllarca önce geçen 
tatlı bir günü hatırladım ... 
Ne gariptır ... insan mazisini 
andığı zaman, sanki hepsi 
düa olmuş gibi bütün vak'a· 
ları, bütüa tcferruatile tek· 
rar yaşanabiliyor ... 

Uzaktan bir ses duvdum : 
- Uğurlar ola bey ... Uğur· 

Jar ola ... 
Döndüm. Çiftçini sırtına 

vurmuş, ihtiyar bir köylü, 
sağımdaki yoldan benim is
tikamdime geliyordu. 

- Eyvallah dayı .. 
Dedim ... 
Yanıma yakla~tı. Cigara 

içip içmediğimi sordu. "Yo~ .. ,, 
cevabını alınca : 

- iyi ediyorsun eylid .. 
sanki biz içiyoruz da ne olu
yor ... 

Dedi. Konuşmağa başladık: 
- Evlid, ben sana belki 

dört beş befa seslendım, 
işitmedin. Nihayet yaradana 
şığınıp bağmnca duydun ... 
Bune dalğıolık böyle evJid ... 

- Vallahi ben de bu dal
ğınlığan pek farkında deği· 
Hm. Daldırmışım işte ... 

- Nereye gidiyorsun ? 

• **~*"=~jt: . ~*~ 

- Evlik köyüne .• 
- Bir işin mi var ? .. 
- yok.. gezmeie aidi-

yorum .. baba .. 

- Evlikte bir tanıdığın 
var .. ellam .. 

- Bir tanıdığım yok ... 
Şöyle köyleri dolaşıyorum da •• 

- Ne gibi? ... 

- Senin anhyacağın ve 
benim anlatabileceğim şu : 
Ben, köylerimizi yakından 

tanımak, köy türkülerini, k6y 
masallarını toplamak için 

dolaşıyorum .. şimdiye kadar 
60 köy gezdim ... 

ihtiyar köylü yüzüme hay
rerle bakh : 

- Sorması ayıp olmasın 

emme, senin bir işin falan 
yok mu evlid ? ... 

Güldüm: 

- işim var dayı.. fakat 
şimdilik bir ay kadar daha 
boşum. 

Bu zeki ihtiyar gülerek : 
- Desene ki muallimim 

be evlad ... 

- 1 am üıtilae bashn 
dayı .. 

- Hay ömrilne bereket •.• 
Bu s~fer sorğu sırası bana 

gelmişti 1 
Dedim ki: 

(ArkHı •ar) 

---·--....... ----
·sebze 

Sularından 
İstifade ediniz 

Sebze sularından pek çok 
istifadeler temini mümklin· 
dür. lspan!'iğın baılandıjı ıu 

ile siyah yünlü kumaşlar iyi
ce temizlenmektedir. Faıul 
ya suyunu • fasulyanın içinde 
yirmi dört saat bıralnldığa 
suaz k ynathktan sonra ••· 
buolanmış olan çamatırın 

üzerine döküp çitilemeli. Ça· 
maşır çok çabuk temizlenir 
ve beyazlaşır. Bu ıebze su
larını taze olarak kullanıl· 
mak icap eder. 

Müracaat 
Etsinle.-

Biogazili M uıtafa oğla 
Mustafa, Mahmud Farhut, 
Ömer NaiJ, Hüseyin oğla 
Niyazi, Hasan Hüseyin Fat· 
ma ve Sadiyenin Servilıhaa· 
da (20) numaraya müracaat 
etmeleri rica olunur. 

1 - s 

~ T A Y Y A R E sineması 
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~ 1 - Müşkil itiraf 
Alber Prejan, Jani Holt, Erick Von Ströben 

2 -Tamara ~· 
Zengin Revülü ıarkılı, danslı büyük operet ,.~ 

Ayrıca: Paramunt jurna.ı_ ----!!'9 
Her gün Müşkil itiraf 2,4~-5,40 9 da .• Tama• 

ra 4,15 ve 7,35 de başlarl 
t( FıATLAR: 30 - 40 - 50 
·~~~~~f~~~~~~ı~~~~~~·~~~ 
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Kocasını Zehi~ledi ve İdama 
Mahkum Oldu 

Ankaradaki yeni radvo istas-llzrnir şehirli ve köylü halk!na 
•o •d f 

Müddeiumumi ithamname· 
yi okuduktan sonra mahke
me reisi ıuçlu T erezeye sor
du: 

- ltbamnameyi dinrediniz 
ve anladınız mı ? Kendinizi 
ıuçlu görüyor musunuz ? Te
reze cevap verdi : 

- Edet dinledim ve anla· 
dım fakat ıuçla değilim. 

Bunun iizerine; muhakeme 
başladı. Tereze soğuk ... kao
hlığını muhafazada devam 
ediyordu. 

Bu esnada azadan biri 
suçlunun 935 yılının ilk teş
rının onuncu günü kuşluk 
için bir bürek, yumurta ve 
yoğurt hazırladığı, kendisi ve 
kocası Vicfoyen ve bizmetci 
birlikte yediklerini ve Tere· 
zenin kocasının bu yemekten 
zehirlendiğini söylemeğe baş· 
laması Dzerine Tereze söze 
kanıarak: 

- Eğer bört:k te ve yo · 
iurtta zehir:.olsa idi üçfimüı· 
de ayni kaptan yediğimiz 
için benim ve hizmetçinin 
dahi zebirlenmeıniz lizım ge
lirdi. Dedi, sözüne şu yolda 
devam etti: 

- Evd beraber yedık, 
yemekten sonra ben bağ bo
zumu ıçın Zuniçe köyüne 
gıttim, FakRt üzümleri koya
cak kaplar haıulanmadıimı 
görerek bozumu bir gün son
raya bırakdım ve eve dön
düm. 

Kocamı yatakta •irılar 
içinde buldum. 

Acele doktor popoçiyi ça· 
judam. Muayeneden sonra 
b.ıt stanın münasebetsiz ye
mek yediğiui, bağırsakların 
da zehirJenme aJimeUeri ol· 
duğuou söyledi. 

Rei• - Madamki hastayı 
tehlikeli g6rdün neden ( ılk 
kanıınClan olan) evlatlarını 
ve d9stlarını da çağumadm? 

Suçlu - Çünkü müteveffa 
kocam evlitlarını sevmezdi, 
onları karıısıoa bile çıkar
rnazdı. Oalar da babalarına 
hürmet etmez ve saywu.Jar
dı. Dostlarına da haber ve
recek vakıt buJamamıştam. 

Reis - Kocanızın ölümün· 
den evvel ile için kendisine 

bütün varına sizi mirasçi yap 
ması içio bir vasiyetname 
tanzim ettirdiniz ? 

Suçlu - Bunu ben yaptır· 
madım. O evladlarından nef
ret ettiği için onlara miras 
bırakmak istemedi. 

Reis - Miloy Jivanoviç 
ile münasebetiniz neoir? Siz 
bu banka memuru ile koca
nızın sağlığında da miinase
b~tte buJunurmuşsınız? 

Suçlu - Ben bu adamı 
bir kere gördüm. kendisi 
ile hiç huııusi görüşemedim. 

Bundan sonra sıra şahitle
rin dinlenmesine geldi. Ku k 
dokuz şahidden otuzu o gün 
kalanları da Ö•ıce dinlt'ndi. 
Bu şahidJcrden. Hizmetçi 
Netenko, vaka günü hanımı 
ve efendisile beraber yedik
lerini, fdkat b nımrnın dedi
ği gibi hepsinin bir kaptan 
yemediklerini, banıru bö eği
de yogurduda tabaklara ay
rı ayrı taksim ederek h~r · 

kesin payını öoüoe koydu
ğunu, müteveffanın çocuk · 
)arının isim babası Jiyo 
koviç, suçlunun Jivaııoviç ıJe 
nikabsı z yaşadığını, hata bir 
gün bu iki aşığı Mariyaoıo 
evinde cürmü meçhud halın 
de tutulduğunu, euçlununda 
kocasına birşey söyleruei.llesi 
için çok yalvardığını, kadın 

şahidlcrdt>n biride suçlnun 
aşıkı ile birleş bilmek için 
kocasım zebirlemeğe niyeti 
olduğunu bildiğini, zira bu 
adamı kendine layık görme
dığioi söylediler. 

Sıra kadmın aşıkı Jivano · 
viçe gddi. Bu aşık şalııd de 
şunları bildirai : 

- Joj .. yi tanırım . Kendisi 
ile hususi görüşmedim. Zira 
müteveffa ko. ası ile st:viş· 

tiğici bilirdim. 
Koca.sının vefatından son

ra kendisiie evlenmek iste
dim ~ünkü ben de bekar bir 
adamım. 

Müteveffauın ö'ümünden 
evvel mı:ayenesını yapan 
doktorun raporu okundu. tlu 
raporda ölümün zehirleme 
yapıldığım zikrolunuy ... rdu. 

Bir saat kadar müzakere
den sonra reis kadının ida· 

yonu v,ünde 14 saat ııeşriy a ' 
yapacaktır ••• 

Ankara radyosunun 22 8 
Temmuzda yeni binasında ve 
yeni tesisatite faaliyete ge · 
çecektir. Bu ida~yon 120 ki 
Jovata kadar iktidarı olan ve 
daimi olarak 60 kilovatla ça· 
Jısan uzun dalgalı ve 20 ki
lovatla çalışan kısa dalgah 
iki türlü neşriyatta buluna· 
caktır. Uzun dalgalı istasyo· 
oun güudd 14 saat kadar 
çalıştırılması dl.şünülmekte· 

Türkün fiesinj dünyanın 

her tarafına duyuracak olan 
bu istasyonuu p rogra mının 

tanzimi müh.m bir m~sele 

oldrak şiındıden eli! ahoıntş 
bu unuyor. Bunun için alaka
darlaıca ba~ka memlekelltr
den getirileu ö.nek program· 
ların dikkatle tetkik ve mü· 
taleasına b.:ışJ nmış ve şimdi 
den b.!z ı ba zırh idr.ra girişil· 

miştir. 

Ankaradaki yeni binarııo 
en büyük husu.siydi bu b ina
daki büyük salonu teşkil et
m , ktLdir. 150 seyirci alabi
lec~k bir büyüklükte olan 
bu salonda 120 kiş lik bir 
orkest a veya 60 kişi lik lrn
rulu bir temsıl beydi alabi 
lecek bir platfo m 1 ardır. 

Vakit vakıt bu salonda 
veriJc:cek konseJ ve rosital· 
lerde radyo aboneleri de na· 
zır bulunabiltoceklerdir. Bu 
ıuretJe diğer dinleyiciler sa· 
de konser veya temsil değil 
bunların bir kısım aboneler 
tarafından nasıl karşılandığı

nı da takib edebileceklerdir. 
Ankara studyo~unun ayrı 

ca bir çok ı eptisiyon salonla-
11 ve emisiyon odalau da 
vardtr. 

Memleketimiz için radyo 
programında en esaslı haz1r· 
lığı icabettiren kısım şüphe
siz ki, radyofonik temsil fa
aliyeti idi. Nasıl sinema ve 
tiyatro artistliği ayn ayrı iş 

terse radyofonik ternsil de 
kendisine mahsus husu•iyet
leri olan bir sanat şubesidir. 

muıa verilen kararı tef bim 
ederken bu kararı temyiz 
etmek ha \ kını haiz bulun

Ankara radyo idaresi, · Lü 

dan birkaç ay evvel bu sa· 
hada hazırhk faaliyetine ge
çerek bir !radyofooik temsil 

grnpu teşki l etmişti. Bu grup 
ıJk defa olarak Yeni sinema 
da bir tiyatro resitali vererek 

Barbiye dö Sevili t f' msil elti. 
Temsilin gayesi suf radyoda 
çaltşan amatör gençleri bii· 
yük «:misyonlar için hazırla

mal<tı 1 
Bu sure;tle grupa d;r hil 

olan gençler mikrofoudau 
sonra sahaede sanat kabili· 
yetluiui ölçmek fusahn1 bul· 
muş oJdular ki, bu da ke;:ı· 
dileri için ayrıca bir kazanç 
oldu . u Akşam,, -·--
Ingil erede 
Garib bir 
Memıırivet 

logilterede, daha hala il · 
ga edilmemiş o1an bir me 
mudyet vardır. Bu da, düş· 
manı kollamak 11 memuıiydi

dir. 50 sened anberi senede 
sekiz yüz oo bir ku r uş otuz 
beş para ile hu jşi gören 
ZP. t, yeniden ayni memuriye 
te tayın oluomuşhJr. 

Bu mevki, İngilizlerle Frzn
sı zlar bir birlerine düımao 

oldukıarı zaman, her hangi 

bir Fransız bahri taarruzunu 
koJJamak üzere ihdas ediJ
mişti . Filvaki o zamanlar, 
İngiltere hükumeti, denizden 
bir Fransız taarruzunuıı vu· 
kubulacağını tahmin edi
yordu. 

Vaktile Her 
Şehir Para 
Çıkarırdı 

Vaktile Avrupada her şeh
rin para çıkarmak hakkı 

vardı . Bu paralarıo birbirin · 
den farkı Üzerlerinde ayrı 
bir harfin bulunması idi. Bu 
harfi görenler paranın hangi 
şehre aid olduğunu derhal 
anlarlardı. duğunu söyledi. 
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Cumhurivet Kişesi 
1
Ucuzluk rekoru 

E~ki Alahkeme Ö. AJipaşa C. No. 96 berber Receb \'E 

Bir fen harikası 

muJ e •••• 
i • ": ,, " • olayisile senenin en sağlam ştk ve zarif kaşe ti-

...,r ~, ~ ıi çeşid yazlık yünlü kumaşlaı dan rekabet kabul 
• t ı.ı/.:: .... l .. derecede yalnız ( Hasan Basri Şenb'ç"r ve şe iki 
Mehmed Gülaylar ) f,brikasıodan hnzır ve ısm a rlama toptan 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh erem müş
terilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimiıi bir ke: e görmek için müşterilerimizi 
candan bekleriz. 

Fiatler: Asım Riza biraderle rinin modern kumaşlarından 
2 puro 'alı caket pı:ntalon 24 lira, 3 puroll'a •. 1.7. kaşe caket 
pantolon 1 purovalı 14 Jira, l!re pEİ caket pantolon envai 
desen 1 purovalı 12 liradır. 

ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Al!paşa caddesi sar 
raflar karşm y2Jnız 31 numarad;r Bilyük levhaya dikkat 
alaMeti farika Hasım Buri Şenbiçcr fabrikası. 

emiz, 1"aze 

ilde , 
Korsa , Gözh k 
Barometre, Derece 

Lastik esva 
~ .J 

l"uvalet. çeşitıe·ri 

Sıhhi levı zım 
Daima bulunur. Her yerden 

ucuzdur. 

S. Ferid · 

Şıfa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

... ~ntsd ,., •• 

~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~· llıiiiilııllio":iif ..... lıiid~llı.-..ılıiO'iill~~·~..-...IWll"\~~ .... ~~ ..... ıı;;a~a..~-s s 
~!) Elbise ve Manto f:ı 
I~~ Meraklılarına Milde &~ 
[+1Zabitan Savlar ve Bayanlar {t] 00 ' ~ M 
[+]En müşkülpesent müşterileri memnun [+] 
ı•Jeden bu firmayı unutmayınız c:1 
~; Tüccar terzi (Tür~pazarı lbrabim . . . f. 
[t) Karakaş) bukere yenı mağazada zen gın çeşıdle.r. Terzı- f 

( 
[+] hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarıf. ve şık t, 
[+l manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabıtan ve ~ re sivil elbis(: ve kaputları imal edilir. 1 
[+] Muamelem peşin ve taksitledir. ..., 
[+)Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir.~ 

ı:1oıK KAT : Yeni J\1ağaza Odun pazarı No. 12~ 

1 TELEFON: 3276 E 
~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~-.... .... ~~~·a;:;jjıılııi;t~llWi .... ~ ... ıı..., """'~~lliMıf~llıiiiiıf-=-- 1111" 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardar. Susuzluğu gider
mek için ( Kalküte ) den 
su, eti mahsusa da ge irtti-

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kafidir. 

Yemek!eri fazla kaçırırsa· 
nız korkmayınız derhal üze 
rinc (Hasan Meyve Özü) 

nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak- ~ 
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda
hdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 
kaldırıp saklarken herhalde 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bu?uP.manız için bu.ihtiyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha
şarat için en keski t ve öldürücü ilaçları depomuzda bula
caksmız. Bunaltıcı sıcaklar da eksir tesirini yapan ( Limon 
çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 
lonyaları, bayanlar için ber cins tuvalet eşyasını en ucuz fi. 
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 
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f. Fuad Akbaş 

Bir kaç gündenberi şehri-
' izde bulunan "Yeni Mersin., 
sımevi ve gazetesi sahibi 
y M. Fuad Akbaş Merıi

la müteveccihen hareket et-

littir. 
rr Deierli meslekdaşımıza ha
CI irli yolculuklar dileriz. 

~cıklı bir ölüm 
1 

Şehrimiz. Cumhuriyet müd
eiumumiıi bay Asım Tuaç

ı yıa kardeıleri ve Samson 
J aylivı lbrahim Et hemin ls-

q lDbulda kalp durmasından 
ı' ldüğü teessürle haber alın
ı• ıııtır. 
4 ~ergama 
• {ermes'i 
J 
~: Bergamanın büyük Ker-

ı aes haftası önümüzdeki pa
j. ar günü saat 14 de Valinin 
a e bir çok davetlilerin hu

•a urile Bergamanın bailar 
ırında açılacaktır. 

Liseli gençler 
gitti 

ı Bu yıl 19 mayıs hareket 

' 

e idman bayramı şenlikleri 
ok parlak olacaktır. Şehri· 
ıiz erkek lisesinden 16 genç 

11 tJet Aokarada yapılacak 
&rende hazır bulunmak üze

! e bugün hareket etmiş
J erdir. 

' 

Gençlerimize uğurlar ol-
ı d . an erız. , 

f .. 

__ .,...,.,., ___ _ 
Kısa Şehir 

Haberleri _ ...... _. ... 
Vıliyet sıhhat meclisi dün 

1 ı ıhbat müdürü Cevdet Ssraç· ; 
1r •ğlunun başkanlığında ayhk 1 
, ıoplantısını yapmış ve vıli- f 

retin aağlık işleri hakkında 

>azı mühim kararlar alınmış· 
11r. 

§ Istanbul Edirne bisiklet 
rarışına lzmirden de dört 
ıencimiz iştirak edecektir. 

§ Etibba odası kongresinin 
.kinci toplantı lzmirde ola

., caktır. 

§ Şehrimi2de kalp bir 
~merikan dolan sürmeğe 
teıebbüı eden biri fyakalan

tl ınııtır. 

J 
• 

§ Baytar müdürü Adilin 
&lmeıinden inhilal eden bay· 
tar müdür vekaletine hayvan 
tahaffü2hanesi müdürü Ka-
11m inan tayin edilmiştir. 

•ıu• =-· 

Kont Ciano 
Roma, 16 (Radyo) - Kon 

Ciano Bu ayın 25 inde f tal
. yanın harici siyasetini izall 
C edecektir. 

·r llsri Sinemada 
• u Tivatro 

28 Kişiden mürekkep mun· 
lazam bir tiyatro ve revü 
laeyeti şehrimize gelmiştir. 

9u değerli heyet arasında 
Bayan Sabriye Tokses ve 
·arkadaşları Is tan bulun birinci 
f 

•ınıf komiği Ahmed Güldü· 
11 .riir ve eğlenceli numaralarile 

•erkesi neı'eye boğan mişel
ler revüsüde vardır. Bu müs
\esna heyetin ilk temsili 19 
>ıayıs Perşembe ak,amı ve
.ıilecektir. 

ispanyada son • 
vazıyet 

Paris 17 (Radyo) - ispanyadan şimdi alınan haberlere göre bilhassa şark cephesindeki 
dağlarda kanlı çarpışmalar devam etmektedir. Her iki taraftan binlerce telefat vardır . . 

Roına 17 (Radyo) - lspa:ıyada Cumhuriyetçiler son günlerini yaıamakta oldukları haber 
alınmıştır. 

Dağlara iltica eden Cumhuriyetçiler açhktan teslim olmaktadırlar. 

Kazanç, Buhran ve Muvazene Verırileri 
A nkara, 16 (Hususi) - Hükumet; kazaaç, buhran ve muvazene vergilerini tek vergi 

haline getirmek üzeredir 
Vasıtasız vergilerin hükamlerioi birleştiren mühim bir layiha ile hizmet erbabından alı-

nan vergiyi dört senede asgari hadde indiren bir program hazırlanarak bugün Büyük Mil· 
Jet Meclisin~ verilmiştir. 

Yahudilerin Dördüncü ongresi 
Brag 16 (A.A) - Çekoslovakya Yahudilerinin dördüncü umumi kongresi toplanmış ve 

8. Benes ile B. Hodzaya sadakat telgraftara göndermiştir . . Bu telgraflarda Yahudilerin 
akalJiyetlere ait statünün Çekoslovakyadaki 350,000 Yabudinin menfaati hesaba katılaca· 
ğını ümit etmekte oldukları beyan edilmektedir. 

Sekiz milvon Sterlin alıvoruz 
İstanbul 17 ( Hususi ) - Yakında Londra bankalarından 8 milyon sterlin alınacaktır. 

Buna mukabiJde tütün maden ve bazı mabsüllerimizd~n alacaklardır. 
logiliz mali müesseseleri; Mersin ve Ereğli limanlarını yap ıcaklar, Çakalağzı mevkiinde 

büyük tesisat vücude getireceklerdir. 

ÇaPon Tavvar~leri Soçooa Şehrini Yaktı 
Hankov, 16 (Radyo) - Çin Ajansı; Japon tayya:-elerinin1 Soçeooa şehrini bombardıman 

ettiklerini ve üç bin ev harap olduktan sonra, yedi yüz kişinin de öldürüldüiünü haber 
vermektedir. 

Cani adalet 
sehuasında 
-Baştarafı birincide

lar ve ölmediğini goı unce 
büyük bir taşla başını eze
rek kulağını kesmişler, iş· 
keoce ile keodisioi öldür
müşlerdir. 

Cinayetten sonra vak'a 
nıa bütün delilleri eld e edil 

Kudüsde 
ÇarPışmalar 
Kudüs, 16 (A.A) - Dün 

lngiliz ı olisi ıle yerliler ara
sıoda vukua gelen hadiseler· 
de 23 Arap ve bir İngiliz 
ölmüştür. 

ussolini 
Döndü 

Manisa Ve 
Mülhakatı 
Gazetemiz bazı okuyucu

larımızın dilekleri üzerine 

muntazaman Manisa ve mül

hakat.na gönderilmeie baş

lanacaktir. Temin ettiğimiz 

muhabirler sayesinde bu yer· J 

lerden her gün havadisler 

miş, Osman ve Ahmed ya- Cenova 16{Radvo)- Mus- alıp neşredecı:ğiz. 
kal av ırak mahkemeye verif- so ini, dün bir to ı pitoya bi-
mişlerdi. Ahmed, yaşının nerek denize açılmı ş e bü· 
küçüklüğün den dolayı ölüm tün sahilleri teftiş etiikt~n 
cezasından kurtulmuş ve ıont buraya döomüştür. 

ütü lzmi 
H lkı 

yirmi •enne ağır hapse mah· 

1 

Isviçre'nin 
kum edilmişti. Osman, 18 Başt arafı 1 incide 

yaşını ikmal et ı iş bulundu · itaJ; af lığı siki b~stek i ların ve lzmiri-

ğu dao ölüm cezasına mah- Cenevre, 16 (A. ) _ İs nıiııo yetişt rdiği S-s bilpuk 
kum olmuştu. 

Gece yarısından sonra viçrenin kafi bituaflığı için g z.inosunuo yı ldızı Bayan 
. O d dün konseyde yapılan mü- Melahat TatJıusin okuduğu 

canı sman kovuşun an alı- z• kereler arasında Sovyetler 
k t k b• b- k nefis ve eşsiz ıııarkılarını din· nara e ır ucreye on· birliği ile Çinin müstenkif Y 

muştur. Osman vaziyeti anlı. kaldıkları ve diğer çokları . lem ek için gazinoya giden ı 
yarak şaşalemış ve heyecanla nın da ihtiraz kayıtları der- binlerce balkın her vakit 
beni asacaksınız değil mi ? ml"yan ettikleri ehemmiyetle gıbi sürekli ve devamlı al-
Diye sormuş ve böyle birşey kaydolunmaktadır. kışları dakikalarca devam 
yoktur diye kendııine söy- Osmanı çağara;;-k . id~m ka- etmiştir. Bayan Melahat Tat-
Jenmişsede inanmıyarak dü· rarının infaz edileceğini tef· lısesi, bu muvaffakiyetinden 
şünmeğe dalmıştır. him etmiş ve son bir arzusu dolayı tebrik ederiz. 

Saat 3 de muddeiumumi olup o1madıg· ını sormu•tur. k 
y Tür iye ses kraliçesi Ba-

muaviolerinden Bay Şevki Ve saat dörde dog· ru da M l D 
Ö yan ual a inçsesin de ya-

Sun~r ve Bay Cevad zpay hüküm hükumet önündeki 
b H Ç 1 rın akşam İzmire gelerek ön yü aşt üsnü etina p, meydanlıkta infaz edilerek 

ceza evi müdür vekili Etem, adalet tecelli etmiştir. Bahribabadaki saz heyetine 
ceza evi doktoru İsmet'ten Osmanın cesedi saat do· iltihak edeceği haber alın-
mürekkep olan adliya heyeti, kuza kadar teşhir edilmiştir. mışhr. 

•••••••••••••••••••••• 0 .......................................................... .. 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

yumulu bir fakire rastlıyorlar. Kadın ihtimal kocasının sevgisini körüklemek maksadile ona 
şu sözleri söyliyor : 

Bu dilenci yalandan kör galiba 1 
- Neden? 
- Dün buradan geçerken kendisine yüz para verdim, bana teşekkür etti, arkasından da 

"Tanrı bayına bağışlasın güzelim,, dedi. 
Buaa karşı erkeğin eşinin bissiyahna · hürmet etmesi İcab ederken ötedenberi karısının 

çirkinliğinden müşteki olan bu adam şu cevabı verdi : 
- A ... Öyle ise karıcığım yanlışın var, adamcağız sonradan değil, anadan doğma kör

müş! 

Tabii bu cevap fartıoaya sebap olmuştur, şimdi bunda kadının hakkı yok mu ? 
Sen de ey okuyucum, bu kadının çirkinJiğinı yüzüne vuran böyle patavatsız adamlaran 

idaresizliklerine : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
ADET 

Kral 
Şehir tiyatrosunun en büvük 

zaferi ••• 
Dün gece Elhamra jda-

resindeki miJJi kütüphane 
tiyatrosunda lstanbul şehir 

tiyatrosunun yüksek san'at
kirları tarafından son defa 
temsil edilen °Kral Lir,, dra
mını derin bir ilgi ve merak
la baştan sonuna kadar sey
rettim. 

Ötedenberi Ertuğrul Muh· 
sin adı benim gibi bir çok 
vatandaşların kulaklarını dol· 
duran bu üulü zatı vazife 
başında ve rol esnasında bu 
derece heybetii ve bu kadar 
azametli bir tavırla görme
miştim. O ne san'at o ne 
kudret adeta bir harika. 

Bu büyük san'atkir Ertuğ· 
rul Muhsini Kral Lir de sağ 
olaa ve yerinde bu Türk da
hisini ıörmüş olsaydı hayre
tinden ağzı açık kalacak ve 
kendinden bile ıeçecelıı.ti. 

Ertuirul Muhsın mektebin· 
den yetişen bütün san'atkir· 
lar da bilaistisna bu büyük 
ve çok yüksek artiste eş 
olabilecek kudretinde faJso· 
suı ve eksiksiz t oJlerini yap
mışlar ve dakikalarca süren 
alkış toplamışlardar. 

Şekisperin romeo jülyet, 
hamlet, üçüncü Riıar, Otello, 
mukbet, Venedik taciri, bir 
y z gecesi rüyası gibi traj\:di 
ve komedi eıerl"ri aruında 
en süzmesi ve en yükseği 

olan "Kral Lir,, eseri on uta, 
çok azametli ve çok kudretli 
fıkrındeo ve keleminden do
ğan ve baştan başa bir ve
cize ve bıkmetle dolu olan 
ahlakı ve içtimai bir eseridir. 
Bu i. c · hislerle dolu eser 
evlat hainliği, yerinde olmi
yan inanların ve kalp zafi
yetinin, eyi gün dostJarının, 
ayDi zamanda da temiz ruhlu 
ve seciyeleri snğlam insanların 
vefa ve adakot örnekleri · 
ni n t: güzel bi' timsalidi. 

Bütün insaııların, bu ba
y .... t ve haki rtat huliıaJarıoı, 

ihtiras kayoaklarınıo ve dün· 
ya saltanatlarının, sandalya 

kavgalarının beıerin rab Ye 
ahlak üzerinde DUll mluıir 
olduğunu girmesi ve ibret 
almuı çok lazımdır. 

Tiyatro, in11n bayat ve 
muaıeretin bir mekeı olma• 
dolayisile en b&yilk ahlak ye 

seciye mektebidir. 
Bu eserde Kraha soytarııı 

diye gösterilen şaluiyetin 
sureta attığı taklaların ve 
insanları güldürmek için ıöy
ledikleri tuhaf ve ıeo ı6sle
rin derinliklerinde öyle acı 
hakikatler tebarüz etmekte
dir ki ona gülmek demek 
fazilete ve kendi ıoytardı
ğına gülmek demektir. 

Bu veciz ve hikmetle do· 
lu ve beşer hayatının iç ytl· 
zllnü olduğu bibi iÖsterea 
yüksek es~ri 2ören ve aey
redec iosan 1 eğer hakiki ve 
bütün maoaıile bir mütefek· 
kir ise - 'ıayat zaten hep 
böyle 2'elmiı ve 2eçmi1 veya 
devam etmekte bulunmuı 
oluduğunu gören - 11dece 
likaydane güler ıeçer, eter 
hassas bir kimse ise bu deh
şetli fada k artısında titrer 
ve erir. Zaten yaıamak bir 
felakettir. Bugüa tam me•'ad 
bir inıan fÖsterGaeDİD imklnı 
var mıdır? 

Biz netice olaHk ıuını 
söyliyeceriz ki, lıtanbul ··
bir tiyatrosunun çok ~ksek 
ve yüksek olduğu kadar da 
meziyet ve fazilet sahibi olaa 
bu değer!ı san 1atklrı...1mızla 
ne kadar iftihar et1ek aıdır. 
Yalnız Göoül ıstiyorki lzmir 
belediyesi de harekete ıele· 
rek burada da bir tiyatro he· 
yeti vücude getirsin ve la
tanhulun bu büylk üstatla· 
rının yardım ve himmetlerini 
temin etseydi lzmir balkı 
1ç1n ço yerinde V9 çok 
ö ı m ı Ye bliyilk bir hizmet· 
t.: t>Uluıımuş olaun. Kim bi· 
lif burada n:. kabHiyetli ar

tistler ve ne gizıi hazineler 
meydana çıkacaklar. 

Hüsnü Osman Tilrkekul 

= 
Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~~-~~~·· .. 

Edirnede dün gec~ bir tiyatro binasında yangın çıkmıı 
ve bina kimileo yanmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

§ 1 ürk logilız iş birlıği için Londrada sağlam temeller 
atıJmıştır. 

§ Jngiliz kabinesinde mühim tebeddülat olacaktır ha•• 
nazırı ile Halifaksın çekilmesi bekleniyor. 

§ Fransız - ltalyan anlaşması sür'atle devam etmektedir. 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooDD 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

mız, yazın yoldan gelip geçen otomobil ve arabaların kal
dırdıkları tozlardan pek çok müştekidir. Yarın veremliler de 
pek muzir olan bu mikrop dolu tozları yutmak feliketi 
karşısında kalacakiardır, mademki bu kadar para harcanı
lıyor ve oldukça büyük fedakarlık gösteriliyor buna iliveten 
bir de önündeki yol asfalt yapılsa ve yahut şimdilik milm· 
kün· olamadığı takdirde belediyemiz himmet buyursa da bu
raya bir su arabası tahsis ehe ve her gün bir kaç defa 
sulattırılsa çok yerinde ve çok sevap bir it iılemİf olar, 
lütfen bu dileğimin gazdetıizio " Halkın Sesi ve Hakkın 
Sesi ,. köşesinde neşredilmesini ve değerli valimiz Bay Fazlı 
Güleç'in lütüf ve dikkat nazarlarını celbetmenizi umumun 
sıhhatı namına rica ederim.,, 

Halkın Seıi: 
Okuyucumuzun bu dileği çok yerindedir. Biçare muztarip 

yurddaşlarımızı bu dertten kurtarmak için mütfik valimizle 
belediye reisimizin hımmetlerini biz de rica ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Çorakkapu polis merkezi karıısında No 354 
Hasan Tabıin under Telefon ~o 3497 
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