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Din kongresine iki milyon kişi iştirak edecektir 
~~~~--------~----------KISA VE AÇIK 

Haricive Vekilimize Göste
lltalyan - lngiliz anlaşması im-'Haricive Vekilimizin Seyahati 

rilen Kabul 
zaJandı~~~~ ... sonra Beyrut ve Tarablus ş;:Uda binlerce halk ya-

Roma - Berlin misakı sarsılmış şasın Atatürk diye bağrıştılar .. Mısırda Hariciye Vekilimize gösterilen dos!ca, kardeşce 
~anü kabul Mıımn Yeni Türkiye ile yelnız resmi, siyasi 

,. __..., v Trab lusşam 17 [Anadolu ---lllr.""~...-
.. ~ Ajansının hususi muhabiri 

ır anlaşmak için değil, fakat ayni zamanda çok samimi, 
~ok derin bir arkadaılık ve kardeşlik bağı ile bağlanmak 
•ıtediğini gösteren en parlak müsebbib delillerden sayıla. 

~' bildiriyor] - Hariciye Ve· 

bilir. 
Bu seyahat münasebetile Beyıut, Halcb, Şam ve daha 

~azı Suriye ıebirJerinde gene B. Tevfık Rüştü Arasa yapı· 
•n dostca tezahü ler ve oralarda kalmış Türk kardeşleri· 
hıizin gösterd klerİ .sevgi ve sayğı eserleri büyük bir minnet 
•e memnuniyet il~ tebarüz ettirilmesi lazım g elen hadiseler· 
dendir. 
... Bütün bu memleketlerde yapılan bu gösteriler gösterdi-
1~ Türk dostluğu her yerde aranan, istenen çok değerli 
bır sempati hazinesi sayılmaktadır. 

Hariciye Vekilimize ve dolayisil~ Türk millet ve hüku-

Tın:tine ibzal olunan bu dostluk ve muhabbet asarına ve 
urk dostluğunu bu kadar çok arzu edilen bir hale sokan 

Atatürk bükümetile Türk diplomasisini burada şükranla an· 
inağı bir borç bildik. 

SIRRI SANLI 

komanvada bir darbei hükô-
illet teşebbüsü mevdana çıktı 

Paris (Radyo) - Son da· r---~~~~~-.. l\~l!lllli• 
itikada Romanyadan çok · · 

laeyecanli haberler gelmiştir. 
Son zam•nlarda hükümetten 
RördüğU·tazyik üzerine ken· 

.di kendini fesheden demir 
lllubafızhlar partinin reisi ve 
iki muaVini tevkif edllmiı
lerdir. · 

Tevkifl~ri sebebine gelin
te; malümd11r ki bu parti 

Elitler re jiaıine )'1lkın prog
't•mlarıni tatbik etmek anu-
•undadır. Fakat kral Korol durdurmağa muvaffak olmuş· 
llllfuzunu kullanarak • buna tu. Bunun üzerine bu parti 
lcup durmuı ve bu faaliyeti ı - Sonu 4üncüde -

SiNEMA KÖŞESi 
" 

Pari (Radyo) - lngiltere 
ltalya hühômetleri arasında 

vukubulan ~ö · üşmelerde varı
lan anlaşma imzalandığı ma
lumdur. Fakat anlaşma met· 
uinin imzasından sonra dahi 
anlaşma mer'iyete girmesi 
tesbit edilecek bir tarihe 
taalluk edilmiştir. Anlaşma 
ancak kat'i olarak ispanya 
hadiseleri hitama erdikten 
sonra hakiki neticeleri görü· 
lecektir. 

ŞimdiJik h~r iki taraf da 
L- --•-s - ı - ---- o-

tünüyorlar. 
Fransız siyasal mebafilleri 

bu anlaşma hakkında muh· 
telif tahminlerde bulunmak· 
tadırler. 

Bazıları çok ileriye gide
rek Hitlerin mukarrer Roma 
!eyahatandan vezgt'çeceğini 

Gör.ölmemiş Muvaff akivet 

Dün Elhamrada gösterilmesine devam edilen (Hind mezarı) filmi yalnız lzmir halkını 
değil, mülhakattan da pek çok seyirci çekmiş ve onlara müstesna, ç~k zevkli ve beye· 
canlı bir pazar yaşatmıştır. Filimdeki Türk musikisi halkımızı büsbütün coşturmuş ve onu 
filmi seyrederken gayriihtiyari olarak bu ahenkli nağmelere •yak uydurmağa mecbur et• 

n:ıiştir. .... 

18TER GÜL iSTER AGLA 
Bir Gül Fidanı Altmış Bin Fran2a Satılmış?! 

' söyliyorlar. 
Daha makul düşünenler 

Roma · Berlin mihverinin bü · 
yük bir darbeye maruz kal· 
dığı noktasında ittifak et
mektedirler. 

Paris (Radyo} - Roma 
hükümetinin son siyasi ha
diselerden bilhassa lngiliz
ltalyan anlaşmasından sonra 
neler düşünebileceği hak
kında muhtelif kayna:ı Jardan 
şu mütalealar yürütülmekte· 
dir. Ezcümle deniliyor ki: 
AJmaoyanın Avrupanın 

cenubuna doğru akışı Roma 
tndİiesini kapılamamışhr. ... -.. ... . . - . . . .. 
den hoşuna gitmemeğe baş · 
Jamıştır. ltalya bu hareket· 
ten şimdiden endişe etmeğe 
başlamıştır. 

Bazı siyasiler Musolininin 
,Berlin • Roma mihverine 
Londrayı ve batta Parisi ka· 
rıştırmak an:usunda bulundu· 
ğu söylemektedirler fakat 
buna ihtimal verilmemekte 
ve sebep olarak 1933de bu· 
ı:a teşebbü ı edile iği sırada 
bilhusa Fraosanın çıkardığı 
zorluklar gösterilmeb tedir. 

Roma 17 (A.A) - ltalyan 
gazeteleri lngiliz ltalyan mü· 
zakerelerinin neticelenmesi 
dolayisile zevk ve neş'e için

dedir. Bu müzakereleri ltal· 
yan diplomuının bir muvaf
fakiyeti addetmektedir. 

Berlin 17 (A.A) - Alman 
gazeteleri ltalyan · logiliz iti
lafı hakkında mü3ait müta
lealar serd etmekte ve itila· 
fın bay Çemberlayo ile Mu· 
solininin realist zihniyetlerini 
göstermekte olduğunu ilave 
cylemektedirler bu gazeteler 
bu itilafnamenin akdi husu
sunun iki taraflı müzakereler 
usulünün kıymetini ispat et· 
mekte olduğunu yazıyorlar 

kili Tevfik Rüştü Aras Pıo· 
\'İdans vapuru ile Beyruta 
gelmiştir. Lübnan Hariciye 
aazırı Beyrut ve Antakya 
bnşkonsoloslar ı, l ıskeuderun 

konsolosları ve ali komiser · 
lik erkanı taraf ındnn motör · 
lerle vapu rda karş ılanmıştır . 
Rıh hm da bir bö.ük asker 
selam resmini ifa etmiştir. 

Vekilin geçişinin resmi 
mahiyette olmanıasıoa rağ· 

men Beyrut halka hazırJadığı 
ipekli bayrakl :ı rile ve "yaşa· 
sın Atatürk,, ve 0yaşasın 

Aras,, sedalarile coşgun ve 
kalbi tezahürJerde btılunmuş· 
tur. Ali komiser, köşkünde 
Vekile bir öğle yemeği ver
di. Gençliğini ve tahsilini 
burada geçiren Vekil birçok 
eski dostlarının ve halk mü· 

Yarış ve ıslah encümeni
nin üçüncü hafta at yarışları 
dün Kızılçulluda havanın 
yağmurlu olmasına rağmen 
kalabahk bir seyirci önünde 
ya pılmıştar. 

Yarışlata saat 14,30 da 
başlanmış ve birinci koşuda 
birinciliği Bahtiyar, ikinciliği 
Nazime, ikinci koşuda birin
ciliği Ferruh, ikinciliği Akın, 
Üçüncü koşuda birinciliği 
Romane, ikinciliği Filurya, 
dördüncü koşuda: birinciliği 

EM g , as 5 

o:essillerinin ıi; a·etleıiı:ıj Ba~· 
konsoloslukta kabul ve ne• 
cip hissiyata · teşekkür et· 
miştir. 

Saat 17 de Kont dö Mar· 
tel konsolosluğa gelerek Ve· 
kili uğurlamıştır. Otomobille 
~ Sonu 4 ilncüde --

' 

Baylan, ikinciliği Tumru, be-
şinci koşuda birinciliği N&· 
vis, ikinciliği Dandi kazan· 
mtştır. 

Bu haftaki çifte bahis kim· 
seye isaliet etmedi. Ferruh 
ve Baylanı kimse oynama
dığı için 400 lira kadar top• 
landığı tahmin edilen ikra· 
miye de dağıtılamadı. 

Bu para hakkında bugii• 
yarış encümeni tarafından 
bir karar verilecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------~------~···· 

Radyolar hakkında 

I 

• Düagü gazetemizde belki okumuşsunuzdur. Saksonyı.da bir gül fidanı altmış bin franga 
sablmıt (!) vaktile bizde de Istanbulda lale devrinde böyle çılğınlıklar yapıldığını tarihlerde 
görmilıtük, o vakitler de bütün htanbul kalkında bir lale merakı büküm sürüyordu. Ki
min bahçesinde çok nadide laleler varsa onun adı bütün meclislerde söylenirdi, hatta o 
saltanat devirlerinde bir lale ıoğanının bin attan liraya satıldığı vaki olmuştur. Şimdide 
apnbman devridir. Son yıllar zarfında lstanbulda bir apartıman yuışı başladı. Her taraf 
aparbmanlar doldu, taşta. Bilmem bize kalırsa apartıman hayatı biraz karışık gibi görünü· 
yor, çünkü yalnız baıına sakince bir evde oturmak başka, kalabalık bir apartımanda gürül· 
tüler arasında oturmak gene başkadır. Bu görenek bize Avrupada, bilhassa Amerikadan 
gelmlıtir. Öyle aileler tanıyoruz ki güzelim konaklarını ve geniş bahçeli evlerini bırakıp 
apartamandaıı bir daire k'ralayorlu ve neş'eli bayata karışmak fikrile apartımanlarıo sefer 
taslara ribi dar ve ııkııık odalarına taşınıyorlar !... Böylelerin hallerine : 

ayni gazeteler Roma Berfin 
misakının bu yüzden sarsıl· 
mış olduğunu ilin etmekte· 
diri er. 

•• 
Göçmenler için 

talısisat 
Bulgaristandan ve Roman· 

yadan bu sene gelecek göç
men kardaşlarımız için bükü· . 
:net 3,5 milyon liralık bir 
tahsisat koymuştur. Göçmen· 
lere sarfedilecek bu para 
kifayet etmediği takdirde 
munzam bir tabıiıat ayrıla-

Aldığımız bir mektuptur: 
"M~deni ihtiyaçların en önemlisi sayılan radyoların güm· 

rük resminin daha fazla indirilmesini hükumetimizin düıün
celeri iktizasından bulundugu cihetle bu makinelerin fiyatla· 
rı üzerinde oldukça hissedilen bir indirme meydana geldiği 
malumdur. Bu münasebetle radyolardan alınan harçın da ya 
beş liraya indirilmesi ve yahut her vergi gibi bu vergini• 
de hiç olmazsa iki taksitte alınmasını hükumetimizin him
metinden rica ediyoruz. imkanı bulunduğu takdirde bu arzu 
ve ricamızm da yerine getirilmesi için sunduğumuz bu yazı
nın gazetenizin bir köşesine iliştirilmesini dileriz." 

Ey okuyucum, HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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J H AJ AT Vf KAH ffA M ANLIKLAR 1 i Martın son haftaları ilo Şahsi;eti 
._ ~ Nisan baılanğıcı çok ini ve c b · t · J el Tarihi Tefrika Ya.zan: H. Türkekuıtf um urıye çı spanyanın 
~REBBD _ ı _ EEEEAD büyük kava tahavvillatile Başveli Dr. Negrin Kanarya 

geçti. 'Zannediyorum ki yur- adasından zengin bir adamın 
~ Aziz okuyucularımıza: dun diğer bölgelerinde de oğludur. Münakaşa ve çahş-

Bu yeni tefrikamızın, Timurlenkten daha güıel ve kuvvet- bu hava tebeddülib aynen ma kabiliyeti fevkaladedir. 
li olacağını sanıyoruz. Bu tefrika için de birçok kaynaklar- mevcuddur. Tabii bunun ne- 4 Saatlik uyku kendisine ki-

~ dan bilıi topladık. Okuyuculanmı:uo seve, seve takip ede- ticesi olarak hemen her ta- yafet eder. Alman tıp fakül-
cekJcrine inanımız vardır. f tesinden me.ıun olan Negrin ı _ k ra ta nezleler, ırripler, anjin· 

~ On Söz ı kanı kadar adil bir hü üm- ler ve hatti ıatürreler mev· Almanca, Fransızca, lngilizce 
Şimdiye kadar okunan ta- dar yeri yüzünde gösterile· cuddur ve devam efmekte· ve Rusca konuşur. Bir iki 

rihler içinde suttan Mahmut mez. Diyorlar. dir. Hemen şunu da arzede- sene evvel, birkaç ay süren 
GaZDeYİ kadar önlü ve me• Biz bu çok yüksek zatın yim ki bütün bu hastalıklar ve kendisini yatağa düşüren 

fraklı bir vak'a olmadığmı bütün hayabnı tophyabildi· büyük iriıalar ve tehlikeler hastahğı sırasında Macarca 
)yazanlar ve ıöyliyenler pek ğimiz kadar bilıilerle ortaya da öğrenmişti. 

T k yaratmadan iyi olmaktadar· 
i roktur. Bu fevkalade merak· koymağ'a ve bu yüce ür ün Karısı Rustur. Üç ogv lu 

T IRr. Hatta zatürreelcr bile .•• 
r)ı tarilai tefrikaouza ait 6n· göğüslerimizi iftiharla kabar· vardır. En büyüğü kendisinin 
ceden bir kaç söz söylemeği tacak kabramanhklarıaı an- Bn mevsimde sabah ile 
ıve bu tefrikamızın umumi latmıya çahşacarız. Bize -Ti gece hararetleri arasındaki 
'vaziyetini tebarüz ettirmek murleok tefrikasında olduğu büyük farkları, rüzğarların 
~için bazı önemli yerlerini bu· gibi- birçok erkadaşlarımız istikametlerini ve şiddetini 
irada göstermeği ve sayın ve tarihçi üstatlarımız yardım her dakika gözönünde bu-

j okuyucularımıza bu hususta edeceklerini vad buyurdular. lundurarak ona göre soka· 
bir fikir vermeği uygun bul- Bu hususta milli kütüphane- ğa çıktığımız vakit dikkatli 
duk. Eski büyük Türk ha· mizde de birçok değerli eser· ve ihtimamlı bulunmalıdır. 

I kanlanndan sonra müslüman· 
lar tarafından ilk önce Hin· 

: distaoa giren, Irak! valisi 
Haçcacin tayin ettiği Meh-

1 met Kalım adında bir Arap 
1 delikanlısıdır. Bu kumandanın 
~ Hint topraklarına nasıl girdi-

• ğini yazdıktan ve Hindistan· 
da müslümanların nasıl yer· 
leıtiiini ve hükumet kurduk· 
laraaı gösterdikten sonra, 

pek çok defalar Turkler la· 
rafıadan bu zenıin ülkeye 
akın yapaldıiını ve bunlar 

, için Gaıoeli Mahmut diye 
ı -ıihr .. a~vlenoı'lı': &rhikktJs 

bulunan bu zatın nasıl ye , 

tiştiğiui ve nasıl terbiye gör· 
1 dllğünü, Hindistana nasıl 
girdiğini, orada bütün Hint 
yerli hülfümdarlarile nası) uğ
raşbj'ını, milyonlarca Hint 

askerine karşı bir Türk ka
fasındaa doğan tedbirlerle 
onlan nasıl bozduğunu ve 
itaatına aldığını, milyarler-
den çok fazla hazinelerin 
Türk ıehirlerine Gazneye 
nasıl taıındığını, Hindlilerin 
nasal yaıadıklarını, dinlerini 
ve sair an1anelerini hep bu 
tefrikamızda okuyacak ve 
hayretler içinde kalacaksınız. 

Tarihçiler, Mahmut Gazne• 
•İ hakkında çok derin şeyler 
yaı:ıyorlar. Onu, meth ede, 
ede bitiremiyorlar. Dünyaya 
~böyle macerası geniş adam 
gelmemiştir ve bu Türk ha-

ler bulduk. 
Kuvvetli mehazler elde 

ettik. Muvaffak olmağa! uğ- . 
raşacağız, sevgili okuyucula· 
rımızın bizce pek önemli ve 
kıymetli olan teveccühlerine 
layık olacağımızı umuyoruz. 
El birliiile büyük atalarımı
zın cihana yayılan şöhretle

rini hakkile tebarüz ettir· 
mek için mP.rakh yurddaşla
rımııdaa ve sayıa tarih üs- _ 
tatlanmızdan da yardım iati· 
yoruz. Çalışmak bizden, be· 
ğ'enmek sizden. 

Hüsnü Osman, Tiirkekul 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı • 
nızı GECE GÜN DÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Devren satılık 
dükkan 

Basmahane Çorakkapı cad
desinde 374 sayılı Üsküp 
oteli altandaki anı dükkanı
nı bütün alitı ve mobilyası 

ile devren satılıktır talip 
olanlar Kestelli caddesinde 
153 Numarada Mustafa G~r
gü'oe müracaat etsinler. 

lzmir Nafia Müdürlüğünden 
Tire boğaziçi hükumet kurağının ikmali inşaatı 2028 lira 

94 kuruş açık tutarile ve 15 gün müddetle açık _eksiltmeye 
konulmuştur. isteklilerin 2490 sayılı yasa hükumlerine göre 
teminat ve gereken bclgelerile birlikte 27 Nisan 938 Çar
ıamba günü saat 11 de Nafia müdürlüğünde müteşekkil 
eksiltme komisyonuna baş vurmaları. 1197) 

Bilhassa tiyatro ve sinema· 
lardau, kahvehanelerden çı· 

kıldığı vakit bu hususa aza· 
mi derecede itina etmelidir. 

Çünkü gördüğümüz zatürre-
. elerin mühım bir lkısmı bu· 

ralardan ihtiyatsızca iecele· 
yin sokaia çıkanlara aiddir. 

Ayrıca da yaimurdan ıslan· 
mamıya çalıımak lazımdır. 

Rütübetle soiuk uzviyet üze 
rioe dalıa fena bir tesir ya-

par. ihtiyatlı hareket edebi
lecek günlerdeyiz. 

Lıse ve Urta 
Okullar için 

Hususi Riyaziye Ve 
Fransızca Dersler 

Veı iliyor 
Taliplerip Üçüncü Beyler 

Şamh sokağında 24 numa· 
raya saat 4,5 ila 5,5 kadar 
müracaat etmeleri. 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın· 

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok f e
r ahlı bir ev kiraya verile· 
cektir. Taliplerin Keçeciler· 
de {Sadu11ah efendi) soka· 
ğında (2'.l) n&Jmaralı gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

Mücellid çıraiı 
aranıvor 

Mücellid işlerinde kulla
nılmak üzere üç çocuk la· 
zımdır. isteklilerin Odunpa· 
zarında küçük Demir hanın· 
da Ahmed Nail basımevine 
müracaat etmeleti. 

yaveridir. Ortancası, hava 
kuvvetlerinde çalışmaktadır. 
En küçügü de Mo kova :la 
tahsilde bulunmaktadır. 

*** 
Kadın Ve Erkek 

Cin- sinin Neşı et
tiği Hararet 

Münihde iki doktor yüz 
bin erkek ve kadın üzerinde 

· yaptıkları tecrübelerde kadın 
cinsinin deri hararetinin gü
nün devam etti müddette 
erkeklerden bir derece daha 

aşağı olduğu netieesint tes· 
bit etmişlerdir. Fakat gece 
leri erkeklerde hararet al· 

çaldıgı halde kadınlarda gün· 
düzün hararetin devam t t · 
mekte veyehud biraz artmak· 
ta imiı. 

ıxırK seneoenoerı ıu~a 

edilemiyen şato 
Bundan birkaç hafta evvel 

Amerikada Sanla Clarada 
Madam Whincester namında 
çok zengin ve çok garip bir 
kadın vefat eylemiştir. Bu 
kadının hayatı garip bir hii· 
dise ile geçmiştir. Vaktile 
madaqı VVhin cester ken~ 
dine çok mükellef bir şato 

yaptırmağa karar verir. Vak
tile dediğimiz bundan tam 
kırk sene evveldir. 

Günün birinde madamın 
aklına garip bir fikir gelir .• 
Şatonun inşası hitam bulur 
bulmaz ölecektir. 

Bunun üzerine inşaatı geri 
bırakmak için her gün yeni 
yeni maniler icad eder. 

Ameleler bir duvarı inşa 
ettiler değil mi, onu yıktırır. 
Bir dam biter bitm~z kal
dırtır. Şatonun pilanı çok ga
rip bir şekil almağa başlar. 
Gitgide şatodaki odaların sa· 
yısı 11 O a; salonlarınki 50 ye 
varır. Kırk senedir bu ha] 
böyle devam eder. Böylelikle 
nibayet muradına nail olur. 
Şato bitmeden vefat eder. 

11 N 
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Fatma anada ses soluk 
muş, vücudunun her v 

kan içindavmiş 
Sözn uzatmıyalım, Fatma 

ana Anadolu harbında ge
celi gündüzlü askerlerimize 
yiyecek ve silah taşıyordu. 

Fatma ananın eski bir 
kağnısı vardı. Fatma ana iki 
çelimsiz öküzün çektiği bu 
ahretlik kağnıya ııbenim bi· 
ricik yardımcımdır,, Derdi. 
Ve anlatırdı ki bir baba 
yadikirı olan bu kağnı ol· 
masa, sırtında cephane ta
şıyamıyacağı için, askerleri· 
mize yardım edemedim, di
ye yanıp duracıkh. 

Neyse sözü uzatmıyalım. 

işte bu temiz kaf pli, yur · 
dunu candan seven Fatma 
ana, bir gün gene ceph~ye 

öteberi götürmüş, birçok ka
d1D arkadaşlariJe köye dö· 
nüyormuş. Tam şimdi senin!e 
indiğimiz yokuşun orta ye· 
rine geldikleri zaman öyle 
bir fırtına, öyle bir fırtına 
kopmuş ki her yeri toz du· 
mana boğmuş. Vakıt da ge· 
cenin yarısı olduğu için yol
cular büsbütün şaşırmışlar. 

Zaten farbnanın sesinden 
öküzler ürkmüş ve kağnılar 
birbirine karışmış. 

Sözü uzatmıyahm, fırtına 
r~~·- .... ı a. ... cı .... devQm el 

miş ve kimsenin kimseden 
haberi olmamış. 

Neden sonra Allahın yar· 
dımı ve fırtınanın biraz din
mesile ovaya inebilen yolcu· 
lar, aralarından birçok arka· 
daşlarının eksik olduğunu 
görmüşler. Fakat yukarıya 
çıkıp araştırmağa kimin yü · 
reği kalmış. 

Neyse sözü uzatmıyalım, 

geceyi ovada geçirip sabah· 
lıyan köylüler, içlerinden 
Fatma ana ile yanık Zeyne· 
bin bulunmadığını anlamış· 
lar. Kağnılardan biri yok· 
muş. 

Köylü kadınlar Fatma ana 
ile yanık Zeynebin fırtmadan 
bir yere sığ1ndıklannı san· 
mışlar ve yokuşu çıkıp ara· 
mışlar, bağırmışlar, çağırmış· 

lar fakat ne gelen olmuş, 
ne de ses veren. 

En sonu, aşağıya inip, 
uçurumun girilebilecek yer· 
lerinde araştırmalar yapma
ğı kararlaştırmışlar. 

Sözü uzatmıyalım, uçuru
mun kenar yerlerinde birçok 
iler !edikten sonra sazhkların 
yanında İnsana benziyen bir 

şey görmüşler, yak 
Fatma anayı elbise 
tanımışlar. 

Zavallı kadmı sa 
sağ bacağı kırılmış 
çatlamış bulmuşlar. 

Fatma anada s 
yokmuş, her yanı 
deymiş. 

Onu sırtlarında t 
kağnıya yatırmışlar 

ıuk Zeynebi akşam 
aramışlarsa da bula 
umudlarını kesip y 
muşlar. 

Yolda giderlerke 
de mola vermişler 

ananın yattığı kağ 

zı iniltiler duyulmu 
lar önce korkmuşl 
kağnıya gidip Fat 

üzerini açınca deri 
lediğioi görmüşler. 

Kadınlar Fatm 
hala sağ olduğunu 
lar ve göğsüne s 
meğe başlamışlar. 

Bir aralık Fatm 
inilti durur gibi ol 
me az sonra ağır 
rar başlamış. 

Neyse buraları 
hm. Fatma anayı 
tirmişler. Köyün h 
dan anlar bir ihti 
mış. Hemen bir k 
Fatma <na.nın ba 
nü] tsarmış, sarm 

inanmazsın bey, b' 
ayın içinde Fatm 
kafasındaki yarala 

gibi olmuş, Fatma 
vaş yavaş koouşm 

lamış. 

Receb burada 
anlamış olacak ki: 

- Hey büyük işi 
ban olduğum Alla 
Adamı isteyince öl 
zından bile kurları 

Sordum: 

- Yani Fatma 
tulmuş öyle mi? 

Receh cevap ver 

- Kurtulmuş ya 
Hem işin şaşılacak 

da şudur ki Fatma 
kazadan sonra tam 
çuk sene yaşamış. 

Düşündüm, karş 

mimiyetinden ve 
ğundao şüphe et 
bir köylü vardı. 

(Arkası 

~**~*~*~~*~**~*~**~ ~------------------------------------------------------------

Elhamra 
idaresinde Milli Kütüphane 

Tel. 
2573 

sineması 

BUGÜN Geçen hafta takdim ettiğimiz 
(Mihracenin Gözdesi) fi!minin son kısmı 

HİND MEZARI 
Baştan başa 1 ÜRKÇE SÖZLÜ 

Eski ve yeni Türk musikili harikalar şaheseri 

Ayrıca: FOl{S JURNAL 
SEANSLAR: 1-3-5-7-9 da ba 1 

iT A Y Yl~ R E sineması rn~m>N_ ~ 
tf ~ UGO N dünyanın en güzel filmi ~ 
4(Marınellakın mucidi büyük musiki üstadı;+ 

~ Tino Rossi = 
tıC Hakiki bir zafer güneşi daha yarattı )t .. .. 
~y AKAN BUSELERi 
tC Dünyanın en güzel filmi 

~ Ayrıca: J:>aramunt jurnal ,. 
tc Ve Renkli MIKI tıt 
tC . 

Satılıktır 
Avrupa tohumu demek damızlık ve ber 

zaman taze ve cins demektir. Okuduğu

nuz Meram tahum mağazasının ilanları rek
lam değil bir bakikattır. Damızlık seb
ze ve çiçek ve meyvasız ağaç tohumlarını 

GERi KUPER'in amansız rakibi RA 
SKOT - D~şi Tarzanın DOROTİ LA 
Y ıldızlamı yıldızı İREN DÜN 'ün b 

IZMIRDE İLK DEFA 

KARA ALT] 
Meram tohum mağazasından tedarik ediniz. Mevsimin en parlak şaheser: 

Kültürparkı yeşillendiren lngiliz çim tohu· En büyük iki y1Jdızm çevirdiği en gi 
mu loptan ve perakende ve Raygıras, La- ŞARL BOAYE • MARLEN 011 
vegras çim tohumu yedi sene dayanır. Park 1 Baştan başa renkli 
ve hususi bahçeler içio şayanı tavsiyedir. AIJ h B h ( 

Çiçek ve meyva ağaçlarında ve sebze- a ın a çe e 
lerde görülen püsöröo :hastalıkları ilaçları 

.~~-~~~~~_J,ml-ll~llll..-Al.l~ıı.-.&..MU~'-Lı.rA011'--LlOLL<llLa&.o.~ 



Saldfe 3 
~ (llalkmSulJ ti NiSAN 

1 Bedeli nakdi efradına 

ln~ilizler, Fransızlara ccGözle· 
rinizi Açınız'' Divorlar 

lngiltere bir taraftan ltal- lngiliz dostlarımızın olmuş 
r•nlarJa anlaşmak yolunda bitmiı meseleler karşısında 
ılerlerken 'fe ayni zamanda gösterdikleri pişkinlikten biz 
Almanlarla da kat'i bir uz· de ibret alarak ona göre 
laşma çaresini bulmağa ça- kolları, paçaları sıvamaktan 
laşırlarken, diğer taraftan ve hakikatı olanca çıplaklı· 
~r~n.sızlara da "aıtık gözle· ğile gormekten başka çare 
tın121 açınız, böyle kendi yur· kalmamıştır, eğer bu mese· 
dunuzda birbirinizin boğazı· lede daha i ştahımız. gelmedi 

Sebebi 
Altı ey~ır karıma tek 

lif söylemedim. 
- Neden? 
- Sözünü kezmemek için! 

Kavga 
- Hayatımı zehirliyorsun. 
- Öyle ise ananın yanına 

git. 

- Annem öldü 
1 . . 1 - yıya ışte .... 

Qa sarılacağınıza milli hu- diye ortaya kurulan sofrada 
dudfarınız haricinde olup bi· yer almak için daha biraz Damad, kayın validesine 
tenlere bir bakınız. naz edersek sonunda bu sof - karısından şikayet ediyo~du: 

Kızı 

Fransa gibi topu tüfengi radan bir lokma da almaga _ Kızınız tahammül edil -

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Biri 
Kız misafir odasındaki 

gürültü nedir ? 
Hizmetçi kulak verdi : 

- Ya bizim köpek havlı· 
yor, veya bayan şarkı söyJi· 
yordur. 

Karısı 
- Peki, neden eşyaları 

çaldın da, kasada paraya 
el :iÜraıedin ? 

- Sizde mi bunu soruyor
sunuz ?.. Karımla da bunun 
için kavga ettik 1 

1 

Nisan 28 duhul için elbise, postal 
paluka, bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı askeri numünesine mu· 
v:ır.k ya:ın ız Hasan Basri ve şeriki 
r.u "h ..uet G ülaylar fabrikasından ıs-

marlama U!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatıoızıa iktiza· 
ıındandır. 

ADRESE DiKKAT: lzmir satış şubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnıı 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

@~~~~~ı~~~~~· 

i DOKTOR 1 
1 Cild, Saç ~eaz~!~.i ~!!~~~üt•hmısı 1 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 Her güD öğleden sonra 1 
l•l~~~~~ı~™ı~~~fl 

Sık sık değişen 

çok tayyaresi, mühimmatı vakıt bulmadan sonunda aç. m ez bir kadın. Günde üç 

boJ ve bunları muvaffaki- ve susuz kaJacagvımızın res· k DERE.CE, ı·GR01' 1'J~'"l"'RE erre bayılır, iğriye dog~ ruya B _ lU _ 
Yelle kullanacak değerli as· midir.,, irinci kordond;ı eski it -

Tahtelbahir 

Hava şartlarını en hasns ve kat'i 

şekilde tesbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE E_R~ 

le • b B' ( ·ı· 1 bağırır, ağzına gelen küfürü faiye kulesi karşısında meze- ile en maruf fabrika mamulatı erı sayısız ir memlekete ız ngı ız erin Fransızlara 
b F 

savurur... 
1 ugun hariç.ten fazla ehem- ve rar.sız gazetecilerinin de erinin bo!Juğu, içkilerin te- Go .. zıu·· k yıı camları 

-ı· t 'I • b F d' 1 ti - Böyle olmasaydı onu mı"zl ı'gV ı· ve ucuzlugv u ve b'ıl- U .... ye verı mı yorsa unun raosız ıp oma arına yap. 
•ebebi dahildeki arkası gel· tıklan bu nasihatler karşı· başımdan _81

.:'._' .. ~'ı:'.~'.~? . , _ hassa ciğerleri yıkayan kör- S. F E R İ D ~~o,,..;....: ... ""''lf• , 
lniyen kavgalarınız Ye hiç. s ında Ankara hükumetimizin metlerle anlaşmak için gös· fezin temiz ve saf havası ~ 
bir kabineyi yerinde sağlam vaktile ber şeyi anlıyarak terdiği dirayet ve açıkgöz · He bütün lzmirin bildiği ve Şifa Eczanesinde 
ve kuvyetJi olarak tutturmı· ve uzağı gÖtmekte zorluğa lülüğü takdir etmekten ken· sevdiği bu gazino yeniden 
Yan müthiş bücumlarınııdır. uğramadan lazımgeJen siyasi dimizi alamıyoruz. I 8 . "d b d h T O P T A N P E R A K E N D E 

hf'll açı mışhr. ır gı en ir a a ~JR:::ıını:::~~~~~ .. •~~~~~~-. 
Fransanın bıçak kemiğine ma 1 er ve icabeden bükô· Ele oradan ayrılamaz. n .. ls-~maı·ı Hakkı Posmaz i 

dayandığı zaman neler yapa· ---..---------••••••aa••~••• ~ i 

~!~:~ğ~~gn:ı~;;::eı ~:~!i~: Çekler bayram günlerinde de tatil vapma.k- ~ Ö L ç O E v ı 1 
bugün diplomasi demek, bu- ta k ) J ı ı 
ır&n hükümetçilik demek bu D vazgeı;ere ça ışıyor ar ! Baskül, kantar, masa terazisi yeDi ve her nevi ölçll 1 
;~çkv:!~::~i!: kb:::~ı~=d~ı~ ~' n tamiratı kabul edilirİ<oı~~~~~: <E:~:e~::apl•1,~0• 27 I 
•• yarasının angren yap· il ., 
- d ~';ıl~a;.;:t:;Cll::;t::akt::I~ ••ll::;t::a ~a;;tS:a::t:a.c.t:sa::t=-JEI -asına mey an vermeden 
laırekete geçmek lazımdır" 

lıte son posta ile Londra
dan gelen lngiliz gazeteleri· 
Qİn dünkü ve bugünkü dost 
le müttefikleri Fransızlara 
terdikleri öğüdler bu yukarı 
geçirdiğimiz sözlerle hulasa 
tdilebiHr. 

Esasen Fransız gazeteleri 
de Londranın Roma ile an• 
laımak için gösterdiği arzu
Yu ve hüsnüniyeti gördük
ten sonra kendi hükumetle
tine oöyle bağırmığa başla
dılar: 

Dikkat 
Bayanlara ~tüjd~: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır Ye 
sair şapkaları 150 kuruıa 
meşhur Universal ıapka fab· 
rikalö ı ü Bay Abbas Azer 

hayatı ucaızlatınak inkilibında 

bir hizmet etmek için bugün· 
den itibaren satışa başlamıştır 

bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Bakıla~ 191 T. 3811 
"Diplomasi işlerinde öyle 

ıılu orta, kolları sıvayarak 
Pehlivanlık yapmak istemek 
ber zaman söken bir iş ve 
!,tçen bir akçe değildir. 

IJaE!IB!!'l!!E&!::iii'!2!!1:!!9 E!!:SBIHIWWmlm!I ____ _ 

ı Birinci Sınıf Mutahassıı 

Etraflarında olup biten kaynaşmalardan koşkulanan Çekoslovakya müte~adiyen sınırla· ı Dr • Demir Ali 
rını koruyacak askeri tedbirler alıyorlar. KAMÇIO~LU 

--• •--------mna;=*• , +• -1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 
Meşhur Asım Sabunları ~E~E>t Dr. F A.H.RI l~~IK >tma~ 1 . . ..... elektrikw tedavisi 

Birinci sınıf sabunlar arasında sıhhi nefasetile temayu"z ~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken Mütehassısı r.:.ııt fzmır - Bırıncı beyler Sokagı No. : 55 Telefon : 3479 ~ G l!!WW!llili!l':illa&CiillllirMBW'-=ı!lill!!ilaEl!!l!IE--- EiWIDillm __ _ 
ederek Müteaddit sergilerin birinci derece madalyalarını a RONTKEN VE ~ H 1 .. 
kazanmış olmakla kadimi şöhrete haiz bulunan, ASIM sa· ~ Elektirik tedavileri yapılır~. aşara! _a ~ucadele Zamanı 
bunları, hiç. şüphesiz sabunların incisi ve b '. rincisidir. t!J ti Geçen sene butun lzmır~ 

Binaenaleyh bu sabunların haiz bulunduğu yüksek kabi- E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 B Jilerin takdirlerini kazanan 
liyet ve kudretinden istifade etmenizi ve her yerden 11Ma- t;l~BtölfimmEEr!lE~ıttıtSt',JEEEBEC!lEliilS~ 11 Whiz,, markalı meşhur 
kas markalı AS 1 M sabunlarını ısrarla istemenizi tavsiye ~~~~lll'!!.'ll~~~~ı~~~~~~~ll!"!..-.~~~~~ . .ını. A erı·kan f'l'd" ·ı b 

~~~~~~~~~ ~~eı...:.&~ıı:.~ıı:.~~ıı:.~~- m ı ı ı ı e u sene 
ederiz. . s•.! Elbise ve Manto , •• ~ yeni ve çok kuvvetli bir 

Deposu : Hinrcami arka kapı sırasında 905 sokak 14 ·~it ~~ formüJle çıkan "Fayda,, ve 

No. lu mağaza. MeşAhurs sıabMuocu i!j Meraklılarına MIJdı f:J emsali ilaçları taze ve mü-

{•] b B ] B l ·~ı essir naftalin ve pire toz-1 ~AdtaAAIAAAAAA6AAA aaııaıaa AD [•lZa itan, ay ar ve ayan ar r! Iarını, Ingiliz markalı kim-

1
1 D J K K A T t) [+]En müşkülpesent müşterileri memnun [+ yevi gübreleri, bağlar için 

D ~~~eden bu firmayı unutmayınız , ı[+] kara boya ve zaçyağı. 
L9KS - Sabunların en pişkinidir. S [!] Tüccar terzi (Tür~paz~rı lbrahim . . / . ,:

1
] Ağaçlarda, fidanlarda ve 

1 LÜKS - Ayvalık ve Reşadiye yağlarından yapılır. D r+" Karakaş) bukere yenı magazada zen gın çeşıdler. Terzı· ı'1• çikeklerle güllerdeki ballık 
L Ks H 1 h J d b · l1ıl d b b d •f k vesair haşaratı öldüren ve 

'i ':' - er türü i e en münezze hr. 9 [+] hanemiz e ay ve ayanlar için son mo a zarı ve şı J. Burnava Zıraat Enstitüsünün 
LÜKŞ - Cildi, elleri, saçları koruyan yağine sabundur. [+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve J 
. Siz d~ kes~nizi, çamaıırınızı ve vücudunuzu korumak f$ it] sivil elbise ve kaputları imal edilir. 9 k~rı:r,~nuto!~ş:;n~n u~,u~a~~ 
ıstersenız L U K S markalı çamaşır ve banyo sabun- a ~·" Muamelem peşin ve taksitledir. [+J 
1 k il k Ç k L O K S T k. ~ !:t kesin fiatlerle mağazamızdan tedarik edebilirsiniz. ıranı u .anaca sıaız. ün ü ür ıyenin D t]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. "fJ 
müstesna bır sabunudur. D [+lDI.KKAT . y . ı .ı v Od N 121,~ 9 rakamını istismar etmek istiyenlerin mağazamızla hiç 

.-, • re b •ı.. ,.,.. h . v ... P'.A't • enı .u agaza unpazarı o. alakası yoktur. 
T':.1mefı0t r-:4a r111aaı 6 tcaret aneaıT.n.elıesrtafan:epÜam.zı~drurn _.. , .... " TELEFON·. 

3276 
• 

• Başka yerde de şübemiz yoktur. Llltfea yukarıdaki fır• 



Salılfe 4 

First Vıyana 
Maçına 
Hazırlık 

Dün Alsancak stadyomun· 
la büyük bir kalabalık önün· 
le lzmir mubteliti bir hazır· 

•,ık maçı yapmıştır. 
c Mor ve beyaz formalarla 
'tarıılaşan iki takımın mü· 
ıabakası çok heyecanlı ve 
Eevkli geçmiştir. 

ı Her iki takım albşer gol 
C,apmıılardır. 

; 600 Seyyah 
ç 
J Geliyor 
< Bu ayın yirmi birinci Çar· 
11amba günü en büyük Tran· 

1 ~atlantik vapurlarından biri 
•olan SampJen vapuru iJe şeb· 

'rimize 600 seyyah gelecek· 
'ir. Bunları yüzü Bergamaya, 
~kiyü:ı elliıi Selçuğa gidecek 

've mütebakisi lzmirin muh-
ltelif yerlerini gezecektir. 
ISeyyahlar Iımir havalisinde 
Con iki saat kalacaklardır. 
J oo---

Bir kaza 
İki kişi yaralandı 
Bergamanın Kınık nahiye· 

•ıinia yukarı mahallesinde 
loturan Yahya oilu 34 yaş· 
lfarında Ahmet dolma evinin 
ıahırında hayvanlara ot verir
ı kea taşıdığı brovonik taban
ıcuı düşerek tabanca patla· 
i mıı ve çıkan mermi Abme· 
· dia ar1'asıadaa gircl'ı,:k lfıağ 

1 memesinden çıkmış ve yanı
t batında duran Mustafa oğlu 
, 16 yaşında .Mehmet Kayalı· 

2 nın sağ eline saplanarak kal
J mışllr. Her iki yaralı lzmire 

1 getirilerek hastahaneye ya
a t111Jmı1lard1r. 

"oşu sahasına 
on kuruş 

c 
Bucaya kadar on kuruşa 

i 

gidildiği halde koşu sahasına 
1 

gitmek için halktan on beş 
1 kuruş almak doğru olmadığı 
; bakk1nda yazdığımız yazı na· 
l zarı dikkate alınmış ve ba· 

dema on kuru7 alınması ala
kadarlara kat'i olarak emir 

1 veıilmiştir. 
Y --------u•l'~ır-._.__.. 

.: Bahçe sahibi-
~ nin kafasını 
• 

vardılar 
Dün Kızılçollu civarındaki 

9 bahçe sahibi Hasan ve Meh· 
k med, badem ağaçların1 taş· 
t hyan Eşrefpaşada, Tenezzüh 

1 
ıokağı 27 numarada Ali 

e oğlu 12 yaşınd& Nureddin, 
Kapdan sokağında 3 numa· 

• rada Said oğlu 11 yaşmda 
Mehmed Ôzbay, t~nezzüh 

~ ıokağında 23 numarada Ali 
oğlu 14 yaşında Muzaffer 
Karakuleyi ağaçları tahrib -etmemeleri için kovalarlar· 
ken Nureddin ve Mehmedi 
ıuya itmişlerdir. Yaramazlar
dan Muzaffer de bundan 
muğber olarak bahçe sahibi 

) Haaanın kafasını taşla yar· 
mıştır. Suçluların hepsi ya· 
kalanarak tahkikata başlan· 
mııtır. 

( Hallua Seli J 

Din koneresine iki milvon kişi iştirak edecek 
Budapeşte 18 (Radyo) - Dünya din konıresi l4 mayısta Budapeştede toplanacakbr. 

Bu toplantıya iki milyon kişi iştirak edecektir. Bunun için Budapeştede bazırhklar başla
mııtır. iki milyon balklD zaruri ihtiyaçları Belediye tarafından şimdiden temin edilmiştir. 

lspanvada Dünkü Vaziyet 
Paris (Radyo) - Bugün (dün) ispanyada kayde şayan bir hadise olnıamı~tlr. Yalnız Ba

reza da Frankocuların bir hücumunu püskürtükten başka hükumetçiler, Franko kuvvetleri· 
ni muvaffakiyetlerini terke mecbur etmişlerdir. 

Bir maden ocaiı vıkıldı ölü ve yaralılar var 
Paris (Radyo) - Fransanın en büyük madenlerinden birinde b:r toprak kayma hadisesi 

yüzünden feci bir surette bir çok kimselerin ölümünü intaç etmiştir. 
Dahiliye nezareti imdat ameliyesine geçilmesi için alakadarlara emirler vermiştir. Maden 

ocaklarının ekserisi çökmüştür. Ölü ve yaralıların adedi tesbit edilememiştir. 

Habeş imparatoru Kahirede Oturacak 
Kahire 17 (Radyo)- Eski Habeş impiratorn Haile Selasiye şehrimizde yeni mimarile 

inşa edilmiş bir grup bina satın almıştır. 
Eski impirator mayıstan sonra Kahireye gelecek ve burada ikamet edecektir. 

ViJ1ana takımı Ankara muhtelitini 5-0 yendi 
Ankara 18 (Htısusi) - Günlerdenberi beklenen First Viyana - Ankara muhteliti maçı 

dün kalabalık bir halk huzurunda yapıldı. 
Futbol üstatları olan Viyanalılar hakim bir oyundan sonra 5 • O galip gediler. 
--------~~~~--~~~~ OO••~OO ·~~~--------~--~-------•• 
Bükreş Uzerine Yürüyüş 

••OO••~~~~~~~-

Tev kif edilen yüzbaşı ile 200 şefin isticvabları 
Bükreş 18 (Radyo) - Gö · birleri almak lüzumunu his-

rülen lüzum üzerine tevkif setmiştir. 
edilen yüzbaşı Kodreanu ile Bükreş 18 (Radyo) - Za· 
demir muhafız teşekkülleri· bata bazı mühim şeyler keş· 
nin şeflr!rinden 220 kişinin fetmiş demir muhafızların 
sorguları yapılmış ve mev- Bükreş üzerine bir yüıüyüf 
kuflar ay11 ayrı höcrelere hazırladığını öğrenmiştir. Dün 
yerleştirilmişlerdir. Alman Bükreş ve bazı büyük şe· 

birlerde ar.ımalar yapılmış 
taraftarı olan Cureaıtul ia· gülliyetli silah cephane ve 
zetesi bir daha açdmamak bombalar bulunmuştur. Bu· 
suretile kapatılmıştır. nun üzarine şeh,in baricin-

Hükumet vaziyet vehame· de bulunan demir muhafız· 
tini anhyarak demir muha· lara aid uçaklar polis tara· 
fız hareketine karşı bu ted· fmdan işgal edilmiştir. 

~~~~~·~~~ .... ~~~~~~~-
Feci yaralama 
Bir terzinin karnını deştiler 
Asmahmescidde evvelki taşıdığı biçağı terzi Zühtü 

gece kadın yüzünden feci Dikerin karnına saplıyarak 

bir yaralama olmuıtur. Ha· bağarsaklarını dişarıya çıkart-
dise hakkında yaptığımız mıştır. Cinayeti haber alan 

tahkikata göre Asmahmes· zabıtamız derhal yarahyı bas· 
cidde 182 numaralı dükkan· tahaneye sevketmiş ve suç· 
da terzilik eden Zühtü Diker luyu yakalamış ve tahkikata 

dükkanın önünde taşcı Sa- Adliye vaziyet etmiştir. Züh· 
dık ve Vahid adında üç tü dün geç vakit hastaha-

arkadaş bir kad1n yüzünden nede ameliyat yapılarak 
kavga etmişler ve Vahid karnı dikilmiştir. 

------~---------0000~----~---------

H. Vekilimiz 
- Baştarafı 1 incide -

Trabulusşama hareket eden 
Vekil yolJarda köylerde ve 
bilhassa Trabulusşamda coş
kun tezehüratla karşılanmış· 
tır. Halkın dost ve komşu 
millet Vekiline gösterdiği bu 
alaka çok s~mimi olarak 
trenin hareketine kadar de
vam etmiştir. Doktor Aras 
sabah Halepteo geçecek ve 
T oros ekspresile yoJuna de
vam edecektir. 

Halep 17 (A.A)- Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras bugün Halepten geç· 
miştir. istasyonda Halep va· 
lisi Fransız murahhası, şimal 
Suriye ordu kumandanı Ha· 
lep Emniyet umum müdürü, 
ve polis müdürü: vilayet ve 
kumaudanhk erkinı ve üme· 
rasile jandarma ve asker ve 
polis müfrezeleri ve Antakya 
ve İskenderunden gelen he· 

Romanvada hü 
kômet darbesi 

- Baştarafı 1 incide -
kendiliğinden feshedilmiştir. 

Rarti reisi bir çok viJayet· 
lere gönderdiği mektuplar· 
dan bir ltanesi hükumetin 
eline geçmiştir. Bu mektupta 
fesh keyfiyetinin bir taktik
ten ibaret bulunduğu ve 
zemin zaman müsaid olduğu 
takdirde bir darbei hüku
mete tesbit edileceğini yaz· 
makta ve mevkie geçirilecek 
gimselerin isimlerin havi bir 
listede mektuba ilave olun· 
muştur, 

Hadisenin tahkikatı hak· 
kında büyük bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. 

yetler ve Halepte buluuan 
Türk vatandaşları tarafından 
çok büyük tezahüratla kar
şılanmıştır. 

Sinyal memu-
l\ • • runun· evını 

soyan 
KızıJçuJluda şimend . fer sin· 

yal memuru hay HaHlin evin· 
den bazı kıymetli eşyalar 
çalan Hüsnü oğ!u Sahabettin 
jandarma tarafından yaka· 
lanmıştır. 

Sirke Ruhu 
İçilmez 

Cumaovasmın Bulgurca 
köyünde oturan Denizlili 
Mustafa dün yemekten biraz 
sancılanması üzerine iyi olu· 
rum zaonile sirke ruhu içti· 
ğiodan fenalaşmış ve derhal 
memleket hastahanesine ge-
tirilerek tedavi albna ahn
mıştır. 

Yeni bir içki 
İnhisar idaresi halka de

recesi düşük içki alışhrmağa 
kınar vermiş ve bu yeni içki 
için yapılan tetkikatı bitir· 
miştir. 

.. Napolvonu 
Olümden kurtaran 

zayıflığı 
Napo)yon bilhassa daha 

general iken çok zayıftı. Bu 
zayıflığı onu bir gün muhak
kak bir ölümden kurtardı. 

1795 senesi İçinde idi. Pa· 
riste açlık hüküm sürüyor, 
halk taraf fa af lnyımlar 
tertib ediyordu. O sırada er· 
kinıbarbiyesile birlikte Na-
polyon sokaktan geçerken 
etraflarını bir sürü kad n 
aldı. Bunların içinde bilhas· 
sa şişman bir kadın hepsin-
den ileri gidiyor, zabitlerin 
halkla alakadar oJmadakJarı · 
nı, onlar yeyip içtikJeri hal-
de halkın bir parça ekmek 
bulamadığını söylüyor ve 
kadınla11, zabitlere hücum 
edip öldürmiye teşvik edi· 
yordu. Bu suada Napolyon 
öne geçti ve kadına şöyle 
hitab etti: 

- Valide, valide! Bir ken· 
dine, bir de bana bak. Han· 
gim.izin daha çok yediğini 
kendin de görürsün! 

Bu mukabele herkesi gül
dürdü. Toplananlar utanarak 
dağıldılar, zabitler de yol · 
)arana devam edebildiler. 

18 NiSAN 

Bir aşk faciası 
Nam un, üç kurşunla Şabanı 

yere 
Priştioenin •iırceza mali· 

kemesi cinayet üstüne cina· 
yet irtikap eden, Preştinenio 
Bu!inya köyündeo Receb 
oğlu Namunu müebbed kü· 
reğe mabküm etmiştir. Na
muni, bu kanları dökmeğe 
sebeb olan karısı Haticenin 
sadakatsizliğidir. 

Hatice macerayı seven bir 
kadındı. İlk kocasının ölü
münden sonra bir müddet 
dul oturmuş, sonra da Na· 
muo)a evlenmişti. Zengin 
olan ilk kocasından Hatice
ye üç evladJa hatm sayıla· 
cak kadar büyük bir servet 
kalmıştı. Bu servetle Hatice 
pek güzel yaşıyor ve çocuk· 

lannı da yaşatıyordu. Lakin 
ruhundaki haşanhk onu bir 
türlü rabııt bırakmamış, ha· 
yatın dört başı mamur ol
ması için bir erkek koynun· 
da yaşamak ihtiyacını his
setmişti. 

Nihayet Namunla evlen· 
miş, fakat bu evlilik haya· 
tı ... da pek çabuk bıkmıştı 
Günün birinde pılısını, pırh
sını topJıyarak ilk kocasının 

akrabalarından çocuklaru:ıın 
vasisi olan Aydıneğlu Şaba· 
nın evine kaçmıştı. 

Rivayete göre Hatice Şa· 
baola sevişiyordu. O.aunla. da 
samimi yaşıyordu. Receb 
oğlu Namun karısını birkaç 
kere dönmesi için davet etti. 
Hatice bu davetlere dudak 
burarak cevap verirdi. Gü· 
nün birinde Hatice, Şaban 

ve Haticenin kocası Namun 

Serdi 
ları zaman köylerine dönme· 
ğe korktular, bir jandarma 
aramak için mutasarrıfhia 
başvurdular. Hük6met kona
ğı civarında Şaban siıara 
almak üzere irkildi. Bu H· 

nada arkalarını takibedeu 
Namun üç el tabanca ile 
Şabanı yere serdi ve doğru 
Müddeiumnminin yazıhane· 
sine giderek: 

- Karımın sevdiği adamı 
öldürdüm, vefasız karımı da 
öldüremediğim için meyu· 

sum. Dedi. Namun bapisha· 
nede hastalandı, tedavi için 
Priştine şehir .hastahanesine 
naklolundu. 

Fakat kurnaz Namun gU· 
nün birinde hastahaneden de 
kaçabildi. Arkasına takip 
kolları saldırdı. Günlerce 
a·aodı fakat bir türlü izine 
varılamadı. Namuo ise Hati· 
cenin iziade geziyordu. Bir 

gün evine daldı. Üç. kurşunla 
onun da işini gördü. Kollarını 
sallaya sallaya Priştine adli
yesine gidip teslim oldu. 

Muhakeme neticesinde mü• 
ebbet kürek cezasile _ mah• 
kum edildi. 

ln2iliz Suorcu· 
sunun Orijinal 

Fikri 
28 Senedenberi lngiltere 

kriket kulübünün katipliğini 
yapan Sir. F. Lacey bir zi
yafette şöyle demiştir : 

şeriat mahkemesinde karşı - - Ben öyle sanıyorum ld, 
laştıJar Hatice burada da Hitler ile Mussolini kriket 
kocasının evine dönemiye· 
ceği iddias1nda bulundu. 

Şabanla Hatice Priştine şe· 
riat mahkemesinden çıkt~k-

oynasalar, bu sporla me ·gul 
bulunsalardı, Avrupada bu· 
günkü buhranlı hal vücud 
bulmazdı. 

c:::::ı - ----------

Cumhuriyet Kişesi 
Eski Mahkeme Ö. Alipaşa C. No. 06 berber Receh 

Her defasında va
tandaşlarını büyük 
ikramiyelere kavu~· 

turan bu uğurlu kişe 
gene son keşidede 

uğurunu ısbat etti. 
40,000 liralık büyük 

ikramiye isabet •!en 
14178 numaralı bilet 
kişemizden peynir 
tüccarı bay Eovere 
satılmıştır. Bundan 
başka 1500, 1000 ve 
500 liralık ikramiye 
mükafat kazaodırmış 
uğur ile şöhret ka • 
zanmış olan kişemiz-

den bu saadete ka
vuşmak istiyen bil· 
tün v ıtandaşlara bu tertibin devamlı biletlerini Cümhuriyet 
kişesinden almalarını tavsiye ederiz. 

Keşide Lira 
1 30,000 
1 10,000 
2 12,000 
3 12,000 
4 10,000 
4 3,000 
5 10,000 
6 40,000 
6 1,000 
6 1,000 
6 1,000 
6 1,000 
6 1,000 

Numara 
15346 
32932 
10091 
35756 

5191 
11479 
13541 
14178 
36178 

7709 
19449 
13851 
35761 


