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Dahiliye Vekili Zelzele Hak-
kında izah t Verdi 

- SIRRI SANLI 

Romanvavı 
ren 

Hevecana Düşü
·r Mektub 

Berlin, 20 (Ra~yo) - Si· 
yasal mehafil, Romaoyaya 

yapılan tevkif atı dikkatle 
takip etmektedir. 

Bazı gazeteler, hükumeti 
devirmek istiyenlerin derhal 

yakalanmalarından memnuni
yet göstermekte ve tak!ibi 

hükumet gibi isyankar h ., r ,· · 
ketleri takbih eylemektediı · 
ler 

Bükreş 20 (A. A) - Ga • 
zeteler bir vesika neşretmiş · 

lerdir. Bu vesikanın n e şri 

efkarı umumiyetle şiddetli 
bir heyecan tevlid etmiştir. 

• Bu vesika B. Kadreanu ta· 
r~fından gönderilmiş olan 
bır mektuptur. Mumaileyh 

b~ mektubunda eski Başve· 
~ıl. Dukanın katillerinin pro· 
Jesınden malumatlar oJA ... 
8UUU ıu••:s ~nıu:a~1.iCuu • ..,,,. .. 

mektupta demir muhafızlar 
teşkilihnın tedhiş vesikala-

rına müracaat etmesi ve bil
bass• yabudıler aleyhine mü

cadelede bulunması lüzumu 
tasrih edilmektedir. 

Demir muhafızlar teşkilata 
mensuplarından birine gön-

derilmiş olan bu mektup Du
kanın katlinden evvel gin· 
derilmiıtir. 

Bükreş 20 (Radyo) - 17 
nisanda Romanyanın muh-

tdif ş o:..hirlerinde tedhişçilerin 
evlerinde yapılan araştırma
Jarda bir çok mühim vesika

lar bulunmuştur. Sivil ve as· 
keri istintak daireleri, bu 
mühim vesikalar üzerinde 
tetkikler yapmakta ve suçlu
lara aid delilleri hazırlamak· 
tadarlar. 

IRTER GÜL iSTER AGLA 

-
Ankara 20 (Husus

0

i muha-
-birimizden) - Büyük Millet 
Meclisi, . bugün bay Refet 
Canıtezin riyasetinde toplan
mış, bazı azanın mezuniyet· 

--:ı ···-· ....... -

Fon Papen 
Sor~uda 

Paris (Radyo) 21 - Al· 
manyanın eski Hariciye Na· 
zm ve sonra Viyana elçisi 
Fon Papen, hükumetin gö
zünden düşmüş ve gizli polis 
teşkilatının hususi bir heye
ti tarafından, birkaç saat, 
sorguya çekilmiştir. 

İngiltere Batıyor?!. 
Malum ya, şimdi kulaklar kirişte, ruhlar heyecanda. Ekmek ve sudan önce bütün dünya 

insanlarının en önemli iş1 , gazetelere sarılmak ve olup bitenlerden haberdar olmak •• Bugün 
medeni memleketlerdeki na kil vasıtalarında seyahat edenlerin ellerinde hep birer gazete. 
Kahvelerde, gazinolarda, dur.-k yerlerinde, batta b ir taraftan gidilip öteki taraftan gelinen 
tretuvarlarda ynrüyen halkın elinde birer gazete okunduğu bu sıralarda Iskoçyada çıkan 
bir mecmuada şöyle bir başlık görülüyor: "logiltere babyor,, halk iri yazılarla yazılan bu 
başlığı görünce deli gibi mü vezzilerin ellerine sarılıyorlar ve bir saat içinde hiç bir yerde 
gazete kalmıyor, sonra okuyorlar, herkes birbirinin yüzüne bakarak gülüşüyor ve bazıları
nın ağzından şu sözler dökülüyor : 0 

- Biz de ne abdal ve ne dalgın adamlarız, 

Sen şu mecmuayı aldın, ben ne demeğe ona bir göz gezdirmeden aldım ? Şimdi de bir· 
birimizin dalğınlığınamı, yoksa sersemliğine mi gülüyoruz ? Meğerse bu başhk altında şöyle 
bir vak'a yaııJı imiş : 

" İngiltere adaları elli asırdanberibi yavaş, yavaş denize batmaktadır. Son senelerde 
bata hareketi hız.landı. lngiltere 60 senede 30 santimetre toprak kaybetmektedir. Halbuki 
be~ sene evvele gelinciye kadar 60 senede 28 santim toprak kaybetmiş oluyor. işte koca 
imparatorluk böyle batıyor.,, • 

Sen ey okuyucum, böyle ilerisini gerisini düşünmiyen fenni ve belki de uydurma bir na· 
zariyeyi reklam yolu yapan o mecmuanın şu açıkgözlülüğüne: 

ISTEB GULISTER AGLA 

feri hakkındaki riyaset divanı 
tezkeresi okunup kabul edil· 
dikten son:a dün ve bugün 
memleketimizin muhtelif mın
takalarıada vukubulan ze!z .. -
le!er hakkında D ahiliye Ve· 
kili ve parti genel s ekreteri 
B. Şükrü Kaya izahat ver
miştir. 

Bu izahattan sonra muh
telif hükiiınetler erkinı tar.1-
fo dan zelzele münase b ctile 
gelen taziyet t c: lgrafları okun 
muştur. Güın ı ü ( tarifesi 
kanununun 6 ıncı ma'ddesi-
nin tadiline c' a ir kanunun 
ikinci müzakereıd ) apıla rak 
kabulünden sonra celse, 
Cuma günü toplanmak üzere 
tatil edilmiştir. 

Ankara 20 (Hususi muha
birimizden) - Muhtelif hü
kumetlerin Ankaradaki se
firleri bugün Hariciye Ve· 
kaletinde Hariciye Vekili 8. 
Tevfık Rüştü Arası ziyaret 
ederek zelzele felaketi mü . 
nasebetile hükumetleri na
mına taziyette buJunmuşlar· 

dSular 
Kes·lmiyecek 

Vezir ve Q3manağa sulara 
kaynaklarında belediyece in
şaata başlattırılmıştır. Bele · 
diye reisliği, mümkün oldu· 
ğu müddetçe halkın suyu 
kesilmeden inşaata devam 
edilmesini muvafık görmüş· 
tür. 

23 Nisa 
... -~ 

e ' 
Yarınki çocuk sayfamızda 

23 Nisan ulusal eğemenlik 
ve çocuk bayramı hakkında 
çok güzel yazı ve şiirler bu· 

Hankov 19 (A.A) - Ç in ı 
te bliğ'i : 

.M ühim takviye kıtaları a . 
lan •J ı ponlar bu sabah His· 
lone ka ı şı şi dde tli Lir taar
ruza ge çmişlerdir. Kanla bir 
muhare be ce: eyan etmektedır 

Kantona gelerek lombar-

istiyen 61 Ja- · 
po .ı tayyaresindcn yedisi av· 
çı tayyarelerimiz tarafından . 
düşürü 'müştür. 

Sa=!side lutalarımızın mü
temadi taarruzları önünde 
Japonlar ağır zayiata uğra· 
mışlardır. 

--~--~--~--~--~-oo-----~--~--~------

23 Nisan Bayramı 
: 23 Nisan hikimiyeti milli· 

ye ve çocuk bayramı proğ
ramının hazırlanması için par
tide bir toplantı yapılmııtır. 
Hazırlanan proğrama göre 
23 ni1an günü saat onda 
Cumhuriyet meydanında bü

tün okuJlarıa İftİralriJe tören 
çocuklara temsil ve karagoz 
gösterilecektir. 

23·24 Nisan günleri ço
cuklar Kültür parka parasız 
girecekleri gibi bayramın 
birinci günü de vapur ve 
tramvaylar çocuklara parasız 
taşıyacaklardır. 

Rodostan gelen genç, kuvvetli boksörlerimizden H. Reıat 
Izmirde pek yakında yapılacak büyük boks ıampiyonluk 
maşlarına hazır bulunmakta ve eksersizlerine devam etmek
tedir. 

Genç boksörümüze başarıfar temenni ederiz. 
-ımli!&mı __ .__ 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
----------------····----------------
Evlere atılan mazot 

Karşıyakada Alayhey mahallesinde oturan [Z. H.] imzasile 
aldığımız bir mektuptur: 

"Bizim semte on günde bir kerre, salataya zeytinyağı ko 1 
nur gibi, bir emzikte,. hela ve çukurlara, beş on gram ma· 
zot atılıyor ve kapılarımızın arka!ındaki duvara asılan bir 
cetvele de memur ve mahsusu tarafından bir takım şifreler 
kayd olunuyor. Ben pek çok dikkat ettim bu kayıtlardan 
bir mana çıkaramadım. Cumhuriyet hükumetimizin ve sağlık 
yardım bakanlığının sıtma ve sivrisineklerle yaptığı müca
deleden hepimiz ve bütün millet şiikran ve minnet bislerile 

- Sonu 4 llacDd• -
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'IY ASET VE ADALETİ 1 E! llDUNYADA 

otterun laslbatıarı NELEfl 
,• Türk Dünyasının En Yüce Hakan~ = 
'tffiılnml :ra:m11·ırmıı 

Kadınlarda Tansiyon 
Yüksekliği 

OLUYOR? 
Kıamızı Balıkların 
~1ukaddes Sayıld ğı 

Yer I~! ··'[ IAHRAMY~~~'!.LT~r~e~uıl =--e rı a - 4 - amea • 
r'a ile üç fedai ayrılıyor. Bunların kale içine 

ı~lice girip tahkikat yapmaları kararlaştırılı r 
~Genç kumandan ve bütün nıı ve ken~inizi v ~e~likeye 

•'du •e yanlannda ailelerini atmanız dogr~ .d.egıldır. Bu· 
\rance daha lbUyük bir nu ben yapabıhm:u. 
ı~ ye ıadı içinde yollarına O vakit toplantıda bulu· 
I': tt"l nanlar haykırıyorlar: " Ben, am e ı er. · K 

ı iki g&n yol alındıktan son· ben. ,, Mehmet bın asım 
1 

llçüncü gün mola verili· elini kaldırıyor, " durunuz 

1 >r, buz gibi kaynaklar ve kardaılar. ~· • .. . 
'\ker gibi sular başında ça- .. S?nra agır agır şu sozlerı 
'arlar kuruluyor, etraftan saylıyor: . . . . 
~rlar temin ediliyor, geceleri - Hepinız~n hamıyetınden 
rilenceler tertip ediliyor, emınım. Bız zaten. ~ur aya 
lladüzleri talimler yapılı- canımızı feda etmek. ıçın gel-
or, yol zahmetleri ve yor· dik. Şimdi madem1u konu?-
anlukları hafifletiyordu. ma buraya dayandı. Kur a 
Baı kumandan Mehmet çekelim, hangimize esabet 

.la Kaaım, yavukluıu Zehra ederse o kard~ş gitsin. 
)int Zebiple at üzerinde ge- Mehmet Ca~ır: 
'inliler yapıyor, birbirlerinin - Bu tekhf m3kuldur. 
ıi özlerinden aşkın en ıaf ve Yalnız bir kişi değil en az 
ı{D tatlı ıuruplannı içi)·or, bu işi üç zat üzerine alma· 
l•,0 illi genç, kırların, ovala- hdır. Diyor., Kiğı~l.ar hazır· 
ıa, dağların tabii güzellikle- lanıyor, kura çekılıyo~. Man· 

•)ıai kana kaaa içlerine ıin- ıur, Ca~e~ ve. _Fehvır aduı-
~iriyor, her gün yeni bir hız da üç kışı seçılıyor. 
Jre n~ı'e ile yollarına devam (Arkası var) 

edir.-rlardı. 
A11arla böyle eğlene, eğ· 

1
1ene 11lbayet sindin o vakit· 
~e de en önemli limanl•,•ın
clan olan [Dival] e geliyorlar. 
;Halk birdenbire yerden çık.•lf gibi bu orduyu görünce 
ıaıırı7orlar1 herkes itini gü· 

'ranaa DUJ kaleyı koıatıyor. 
J.imaaı zaptediyor. Bir hafta 
kadar orduya istirahat ve· 
riyor ve Hintlilerin bir ta
raftan hücum etmelerini 
bekliyor. 

Fakat biç bir hareket gör
miyor. 

Bir hafta sonra büyük ku
mandanlarını tophyor ve bir 
harp meclisi kuruluyor, or.
larla konuşuluyor, neden 
mukabele ıörmediklelini ve 
bunun ıebeplerini anlamak 
lizımgeldiiini ileri sürüyor. 
Mehmet Cabir adında bir 
tabur kumandanı ıu sözleri 
aöy'ıyor.I 

- Yurd ve dinine bağlı 
bir bir arkadaı blltün feli· 
ketleri ıözline alarak] kale
ye girmenin yolunu bulmalı 

Ye vaziyeti içerden anlama· 
lıdır. 

Mehmet Kasım bu teklif 
lıerine hemen yerinden fir· 
hyorı "bu iti ben iizerime 
alıyorum . " 

Diyor. Meclisi buna raıı 
olmıyor, Mehmet Cabir gene 
ıu beyanatta bulunuyor: 

- Ya emir ıizin bizzat 
ordunun başından ayrılma· 

Azizi ve 
Tünelinde 

Vaktiyle ıirketler tarafın· 
dan yapılıp, sonradan devle
te geçen demiryollarından 
~evle~ tipi loko~o_t~!l.!!~'! 
Aziziye tünelleri yerine ye
niden yapılmakta olan 1100 
metre uzunluğundaki büyük 
tünellerin delinmesij işine 
hızla devam edilmektedir. 
Arazi teşekkülJerinin zorluk
larına rağmen bugüne kadar 
tünelin dehliz kısmından 115 
metresi kazslmıı ve delin
miştir. Tünelin inşaat mild
detinden evel açılabilmesi 

için durmadın çalışılmakta
dır. 

Günde vasati olarak 300 
işçi ile kazılmakta olan bu 
tünelin inıasından ve yeni 
geçeğin de tamamlanmasın

dan ıonra bu arızalı mınta
kada iıletme verimleri çok 
artmıı olacaktır. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı· 

nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Kırk kırkbeı yaşından son 
ra kadınlarda ani ve seri bir 
ıiımanlık baş göstermesi 
ekseriya görülen vukuattan• 
dır. Bu zamanda birdenbire 
tansiyonlarda yükselir. Fakat 
bu yükseliş kadınlarda müh
lik değildir. Bu yaşlarda ka
dınlarda aybaşılar kalkar 
veyabud çok gayri muntazam 
bir hale girer. Yumurtalık· 
ların vazifelerinden kalması 
derhal vücudda yağ (terakü· 
münü ve binaenaleyh şişman· 
lığı mucib olur. Bu yalnız 
kadınlarda değil birçok er· 
keklerde de böyledir. 

Tenasüli faaliyetin azalma· 
sıl muhakkak uzviyette az 
çok derecesine ve şahsa gö· 
re şişmanlığın başlamasını 
intaç eder. Burası büsbütün 
ayrı bir mevzudur. Benim 
bugün burada konuşmak is· 
tediğim şey bu yaşlarda ka
dınlarda görülen tan1iyon 
yüksekliğidir. Bu bildiğimiz 
damar katılığından mümbais 
bir tansiyon değildir. Bu iti· 
barla böbreklerde bir nata
mamiyet meselesi burada 
mevzuubahs değildir. 

Yumurtalıkları faaliyete 
sevkedecek ve yumurtalıkla
rın kifayetsizliğini giderecek 
olan sıkı bir tedaviden sonra 
Hormon tedaviıindan sonra 
her şey normal bir bal alır. 

Lise Ve Orta 
,0,1.r~11\lfJ!z~;l'e 
Fransızca Dersler 

Veriliyor 
Taliplerin Üçüncü Beyler 

Şamlı sokağında 24 numa
raya saat 4,5 ili 5,5 kadar 
müracaat etmeleri. 

Tahtelbahir 
Birinci kordonda eski it

faiye kulesi karıııında meze
lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil
hassa ciğerleri yıkayan kör
fezin temiz ve saf havası 
ile bütün Izmirin bildiği ve 
sevdiği bu gazino yeniden 
açılmıştır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

Trabluıgarb'da Ahmedül· 
bedevi adlı bir zamivardır. 
Bu caminin avlusunda da 
güzel bir havuz mevcud kır 
mızı bahkları yerli halk mu· 
kaddeı sayar ve el ıürmez. 

*** 
Kalb mütehassıslarına 

yeni bir vazife 
Kalb mlltehassııı doktor· 

ların vazifeleri şimdiye ka
dar hiç kimsenin tasavvur 
edemiyeceği bir vazifeye teş· 
mil edilmiştir. Doktorların 
bu yeni vazifeleri elmas yon· 
tan amelenin başında bulu· 
narak kalblerini heyecandan 
muhafaza etmektir. Malum 
olduğu üzere bir parçası bü
yük bir servet temin eden 
bu kıymetli taşı yontmakla 
uğraşan işçiler, büyük beye· 
canlara maruz kalmakta idi
ler. Hatti bir ay kadar ev
vf!l Amerikada bir işçi el
mastan bir parça keserken 
büyük bir heye~ana kapıla
rak kalb sektesinden ölüver
mişti. Bunuo üıerine elmas· 
ların yontulması sırasında 
kalb mütehassısı bir dokto· 
run huzuru ıart konmuştur. 
Doktorun başlarında bulun· 
ması işçilere cesaret vermek· 
te ve bu suretle fazla heye
candan kurtarmaktadır. 

*** 
qSR'"":-1 ........ :.YY: '-'~ 1ılı> :n ı ışını oıraKmı-

yan Adanı 
Amerika gazetecileri, Con 

Valsend'in son günlerde bü
yük bir servet kazandığı 
halde Bostonda bir müesse· 
de haftada 25 dolar ücret 
temin eden eski işine dök· 
mek hakkında verdiği karan 
fe•k1tlide alkıılamaktadırlar. ........ . ...... . 
İzmir halkına 

müjde! 
Bir ıenedenberı kapalı bu

lunan Kemeraltında nezafe
tile meşhur Veysel hamamını 
açtım. En nefis takımlarla 
modern ve asri bir ıekJe 

Devren satılık ! 
dükkan 

koydum teşrif buyuracak 
muhterem müşterilerimi mem· 
nuu edeceğimi vad eylerim. 

Kiralık Ev 
Basmahane Çorakkapı cad

desinde 374 sayılı Üskilp 
oteli altındaki aşçı dükkanı
nı bütün alitı ve mobilyası 

ile devren satılıktır talip 
1olanlar Kestelli caddesinde 
153 Numarada Mushtfa Gör
gü'ne müracaat etsinler. 

Bayraklıda Mizan sokağın
da (8) numarala yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe· 
rahh bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler
de (Sadullah efendi) soka
ğında (22) n&.1maralı gazozcu 
Salih ustaya müracatları . 

- 11 
y AZAN: Gönül Emre 

Silah sesini duvan ve belki 
de yaralanan avı, bağıra· 
rak beni takibe başladı 
F t a erkekten 1 Kendikendime dedim ki; 

- a ma an , d .. b' .. 
1 b. k dındı dedi Ana· ayının inde ol ugu ır gun zoru ır a • • • 

dolu harbinde köyün bütün gider, üzerıne .ateş açarım. 
kadınlarını toplayıp önlerine Tabii ayı, Uz~rı~e atılacak. 
düşen kendisidir. Yatağa se· Ben de ken~ımı. ~çurum~an 
rilecek kadar hasta olduğu fulahvermişım gıbı bu aga-
günlerde bile kağnısının_ b.~- ca ıarıhveririm. A!ı, üzerim· 
şından ayrılmadığını butuo den aşınca boşluga yuvar· 
kijylüler bilir. Tanrı rahmet lanıp parçalanır. 
eyliye.. . Bu düşünceleri Mollagilin 

Bu sırada içeri iri yarı bır Hüseyne açtığım zamaa! 
adam ~irdi. - Haydi ülen d~li herif, 

Muhts r gülerek: ecelin gelmiı galiba. 
- Gel bakalım, ayı Meh· Dedi emme ben aldırma· 

med, dedi. . .. . dım. 
Ben de gülümsedım~ ~uokı Sözü uzatmıyalım, günün 

Mchmedin yapılışı, yuzu ayı- b' · d çoban Nuri ile ayı· 
· d .. "ld' M h mn e ya benzemıyor egı 1• e - · d ' tt"k Yolda 

d nın peşın en gı ı · 
medin kızacağını sanıyor um. . d 
ÇÜ k. de olsa içlerinde düşündüklerimi Nurıye e 

n ı ne l d" k- Uk ban 
bir yabancı vardı. Fakat söy e .ım, uç ço ' 
Mehmed, hiç oralı olmadı. - Gıyıi ben karışmam 
Bana:I dedi ve köye haber ver-

-

1

Hoşgcldin beyim! meğe gitti. Bea, dediğim 
Dedi ve oturdu. gibi, Allaha sığınarak ayının 

Ayı Mehn1edin ay•lığt inine yaklaştım ve birkaç ~I 
nereden geliyordu? ıilih attım ve uçuruma d_og· 

M h d d d
. ru koşmağa baıladım. Sılih 

Muhtar e me e e ı b lk' d ' sesini duyan ve e ı e 
ki: yaralanan ayı bağırarak ar· 

- Haydi Mehmed, beye 
kamdan geliyordu. Hemen 

ayıyı nasıl geberttiğini an· dü«1ündüğüm gibi kendimi 
lat!. Dedi. ... 

••-l,_ ... .ı. 
- \..anım, dedı, şımcu 

uçtaki ve dalları aşaiıya, 
ıı· yanı uçuruma aogıu sarkan 

rası mı? 

Muhtar ısrar etti: 

- Sırasıdır ya .. Hatırımı· 
za gelmişken nazlanmadan 
anlatıver. 

Ayı Mehmed hikayesini 
anlatmağa başladı: 

- Beyim, köyümüzde boı · 
tanlarımıza zarar veren ko · 
ca bir ayı vardı. Bu ayıyı 

her ne kadar bir iki defa 
tuzağa düıürmek istedikse 
de el nadı. 

Sözü uzatmıyalım, bir gün 
bu ayının izinden giderek 
inini öğrendim. inanmazsın 
bey, bu zararla hayvan, inini 
yüksek bir kayalığın tam 
üzerine yapmıştı. Uzaktan 
inin her yanına baktım.Müm
künü yok ayıyı gebertemez
dim. Köye döndüm ve gün
lerce düşündüm ne yapayım 
diye. 

Bir güa, ayının in yaptığı 
yükıek kayalığın altından 

geçerken bir şey gözilme 
ilişti. Bu yalçın kayalıiın uc 
bir yerinde taştan fışkırdllŞ 
ayrıca bir ağaç vardı. işte 
bu ağaç, aklıma şu delil iği 
getirdi: 

ağacın üzerine attım ve ağa
cı kucakladım. 

Demek daha yiyecek ek
meiim, içecek suyum var· 
mış. Eğer dalları tutamasay· 

dım, yabud dallar elime gel· 
seydi ben de koca ayı gibi 
ahreti çoktan boyhyacakhm. 

Neyse sözü uıatmıyabm, um
duğum gibi ayı üzerimden 
aşıp bana ıürtünmedtn uçu• 
ruma yuvarlandı. 

Yuvarlandı emme gel ge· 
lelim benim de kollarım yo· 
rulmağa başladı. Hani ha· 

fifce kendimi bir gevıeti· 
versem, paramparça olmak 

işden değil.. Bacakla um ha· 
vada ve ben ağacı ıımsıkı 

kucaklamış bir halde ö!llmü 
bekliyor, gücümün yettiği 

kadar bağırıyordum. Zaman 
geçtikçe eırailin bana te· 
menna ederek yaklaştığını 
görüy'>r gibi oluyordum.Tam 
kendimi kaybedeceğim sıra
larda baıımtn üzerinden ıea
ler gelmeğe başladı. Koca 
bir urgan kafamın üzerinde 
sallanıp duruyordu . . 

( Arkaaı var) 

. ~--------------------··5**~~***********~~ Elhamra Tel. tTA YYIAR E sineması TE\~;~N Çaylak _muvaffak 
olmuştur 2573 ; BUGÜN d'ii':yanın en güzel filmi 

idaresinde Milli Kiltüphane ıinemaı! tCMarinellakın mucidi büyük musiki üstadı 

BUGÜN Geçen hafta takdim ett.iğiQJiz tC Tino Rossi ~ 
(Mihracenin Gözdesi) filminin son kısmı tC Hakiki bir zafer güneşi daha yarattı )t 

H !.~a ~,. ~R~~~L~ I ay A~~~ e~g~e~f!~ERİ 
Eıki vAe yeni T

0

UrFkOmuKsiSkili h
1
a
0

riRkaN1aAr ıa1 heaeri ~ Ayrıca: Paramunt jurnal H 

lzmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha
nede hemen hemen bir aşçı tedarik etmek 
zarureti vardı. Bu hususu nazarı itibare ala
rak lokantamızdan evlere kadar çeşit ye· 
meklerimiıden mahiye yirmi lira mukabilin
de göndermeğe bundan üç ıeae evvel baş· 
lamıştık bugüne kadar bizi takdir eden 
muhterem mü~terilerimizi bir kat daha mem· 
nun etmek için teşkilatımızı artırdık gayemiz: 

Dağları dumana ovaları ateşe boğanlar ve 
köyleri emrine esir eden kahramanlar filmi 

Hudud Kahvesi 
Çinin gizli sefahat evlerinin içyüzünü göı· 

teren, kan kaynatan, sinir geren, kalb 
çarptıran şaheserler şaheseri 

YOŞİV ARA 1 Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 

yrıca. ' J tC Ve Renkli MIKI )t 
SEANSLAR: 1-3-5-7-9 da baılar ~ Seanslar: 1-3-5-7-9 da ~' 

Cumarteıi ve aur 11 de ilive aeansı var 1 ~--=~~:ı;~~~~~~~· 
Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 
ihtiyaç olan yemekçiliği yükseltmektir. 

Eski Süleyman bugünkü lzmir 
Lokantacısı M. Çaylak 

Hudud Kahramanı 
5 ftlm 26 kısım 

Hepsi bugünden itibaren LALE ıinemaıında 



Tarihten 
Bir 

Yaprak 
kızlar ağası Vezire havkırdı: ,,Bire mühürü ver herif, voksal'' 

Avcı diye anılaa D6rdllacll ilk Kızlaraiası Mehmedin idi. Bu mevkie Padiıahın ı ver. y;k;~·çeneni dağıtırım. 
Saltaa Mebmedin baba an· aJdllill rlln devlet itleri tatil bliyük anasını ö)dllrerek geç- Biraz ıonra ihtiyar vezir 
lleıini yumruk Ye tekme ıl- edilmiıti. Kubbe altı divını mişti. Geçer geçmez de o zindana atılmııta, yeni ıad-
bnda bir iyi hırpaladıktan açılmamııtı. Bir baıka kız- çirkin yiğitliğine uygun bir razam da Kızlarağaıının 
ıonra kut bir ta yak gibi laratası Abdürrezzak, Üçlln · nüfuz yürütmeğe baılamıştı. eteğiai öpüyordu. 
laotdaravermiı olaa LilA cll Saltan Mebmede öz otlu- Onun kudıetine kurban ri- Baıkole Silleyman, saray· 
Sllleymaa, ba kanb biıme· na öldiirtmuıtü. Daha ıonra den ilk tarihsiz adam, Sad- da da dilediği gibi at oyna· 
tinin karııbi• olarak kızlar o mevkie reçenlerden Sil- razam SeyavDı Paıadır. byordu. ne Paditabı kıymet 
•talajına getirilmiıti. leyman ağa, devletin harici SiUeyman Ağa kendi a· veriyordu, ne anııına. Bir 

Kızlarata11?.. Ba tarihin ıiyHeti iizerinde meı'um bir dımla11ndan birini ıadrızam zamanlar Fat hlerin, Yavuz· 
dıı ylzllne bakılarıa ıaray ntlfuz yilriHeıek meıhur yapmak için Seyavilş paıayı )arın, Kanuni Süleymanlar1a 
laiımetklrlara araııadan ha· Hatin sefirini açtaraalardan, aUatmayı tasarladıktan son- içinde cirid oynadıkları Top · 
tem daireıi için ıeçilmiı bir Oımaalı orduıunu bot yere ra henüz çocuk sayılacak kapı Sarayı, bu südaalı kö · 
ı&mrenin batı demektir. Oı· bırpalataalardan biridir. Onun bir yaıta bulunan padiıahın lenin az çiftliği gibiydi. Tilr-
aaanh ıarayında 1580 tari· la bir vezir arasında geçen rızasını kolaylıkla aldı. Fa· lil tilrln mHkarahklarla ken· 
bine kadar Kızlaratalmtmın ıu muhavere ne ibretli bir kat bu iıi herkesin diline dini gü'llp eğlendiren baya-
reıml kliıeıi "Bab&uaade ıahaedir? dütecek ve kendine Bn ve- sız, hayıiyetsiz bir ıoytarayı 
•iabjı idi ve bu yazife Aia - Leh Kralı bizim recek Hr ıekilde yap uak apkıcılar klbyahğına ıetir· 
Atalara Yeriliyordu. Harem· ıevketlü Padiıabımıza ma· istiyordu. Bu kötll düıOnce miıti. Valide sultanın pek 
de Zenci hizmetçi udı. Ha· kabeleye gelir mi ve kadir ile ailılii odasnıda çalımlı bir sevdiği bir ihtiyarı, mimar 
layıkJarla baıekilerin itlerine midir ? vaziyet takındı, zadrazamı Katım Atayı azlettirip ıa-
Padiıabların barem hizmet· Vezir - Biz gelir diye çağırth. raydan uzat..Jaştırmııtır. Ha-
lerine de atalar bakıyordu. tedarill görelim, gelmezse Görülüyor ya Sudan çöl· riciye .Nızarı mevkiinde bu-
Oç&ncll Saltan Murad, ba devlet padiıahındir! )erinden yumurtaları bilkültı lunan Mehmed Efendiyi oğ· 

21 NiSAN 

Bedeli nakdi efradına 
Nisan 28 dahal içla elbiae, poıtal 

paluka, bataai ye ye sair teferriiat 
.U,.cmm uk eri numiineıine mu
nf.\ '9""'" Hasan Ba1ri ve ıeriki 
Ml·bmet Gülaylar fabrikasından ıı· 

madama aıalile temin edersiniz her 
'halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaabnııın iktiza
sındandır. 

Hava ıartlarını en hassas ve kat'i 
tekilde tesbit eden LOFFT : 
Hava markalı BAROMETRE 

DERECE, İGRO~f ETRE 
J ile en marnf fabrika mamulitı 

f GözlOk va camları 
S. FERiD 

pek aaıik vazifelerin fkara Ağa - Biz aeni bir ehla bir köle olarak lstaabula ge· tile beraber Midilliye ıiirdDr- Şı•fa Eczanesı•nde 
•talar tarafından ılrlllme· vukuf anlardık, dllnJadan tirilmif, pazarlarda dolaıtırıl· milttil. 
alal tercih etti, akatalara dıı bibabermiııin. Leh Kralı ne- mıı, iç bet kurut verilerek Hullıa •urup karıyordu, T o p T A N p E R A K E N D E 
laizmetleae memur ederek kapektir ki Ali Oımaa Pa· alıamıı olan bir adam, Oı- d6kDp savuruyordu. Glln -----··--~~---------••·"-
Darlısaıde aialıiı namile cliıalwaa karıı dura ! Anın manlı imparatorluğunun en onaada, devran onundu 1 Birinci Suuf Matalauua 
Jeai bir meıned kurdu, ha- ne biçim aıkeri olıa gerek blly&k ıahıiyetini, ıadraıa · - Sonu 4 üacüde - Dr • Demir AJi 
rem iıleriai bu atama emri Vezir - Diltmanı hor ye mı ayağına reti t :yordu. 
albna koyda. hakir girmek olmaz. Cilmle Y anlız getirdıe ~ene iyi. O 

Devlet tepifatma g6re k&ffar bir millet hllkmlnde- akıakaldı Yezir:odaya girer 

KAMÇIOULU 

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
DarlAade ajalan uclıazam· dir. Nemıe, Moıkof, Kazak, girmez batırıyordu: elektrik tedavisi 

r Ye ıe1hllliıllmdaa IODra Macar ve belki lıpanya, - Bire ver mührli ıerifi ! No. : 55 Telefoa : S479 ............................. _ .. -... ~ ......... •••ki ala ltimıelenli. Yani Fraaaa, P11p• Ye ıalrtnt Seyavtaf Paı• kekeledi': 
.. alarafa11 olu adam, pa- • kimi •ıker ve kimi malla· - Sebeb ne?.. Azlimi 
tlipht• IOara Oımaalı im· İmdad ederler, aralarında muc!b olacak ne yaptım? -ıa.ratorlajun•• tlçOacl ıah· din gayreti ailderler. P•diıah n huzuruna çıkahm, Çal ıımo kudretımız oza1ıyorı 

elımızden hı~bır temiz İJ ~ıkmıyar 11e 
he11ey bızde hal$tılılı., a{lrı do{ıuruyor Ilı.eti demekti. Fakat ba a· Süleyman At• dayaaama· g6relim, kabahatim ne imit? 

lalar ..Ude ıaltanlula g6z· miı ve bağırmııh. Kızlarataaı iriyarı, gilçlll 
delerle pek yakıadaa temaı - Senin gibi 1618 b&yllk kuvvetli bir adamdı. Sadra-

lıte burada 

VALi DOL imdadımıza ye ti\irl -
•ttikleıi, padı'ıahlana ıece- bunaklann tedbirinde ne zamıa - ıadarer alimeti ıa- Onu bıı kere tecrube edınız Kendın ıde yreı Filbııı Tlrk çamaıır çiYidi 6 aJbk lae• 
lladh yanlannda balmduk· bayır olıa gerek. Senin akiiz yılan - mühr& vermeditini bır ~a'•1ma mk•n•n uyaı>clıO•n• vöreceb•n ' · 

lan Ye utea Oamanh ıalta- den geri kalır yerin yok. gCSrllnce kara bir bulut gibi VALIDOL damla, tablet ve hop ıunlardıı: 
diyeleri geldi. Hediye kazıaaa numaralar 

'8b • ilk ilWl deYrinden Fakat d6rdilac6 Saltan gllrliye gllrliye ylirildil, yum- halinde her eczanede bulunvr 9 137 159 181 408 , 84. 141 161 400 411 87 150 
loma· bdualu aaltaaah laa- Mehmedin, Kızlaratazı Sil· raiunu Seyavüt aıanın ba- ;<\ 162 40S 98 151 163 406 709 109 156 164 407 
.. e geçtiti için ıadrazam· leymaa, kendinden evvel ıına doira kaldırarak hay· [ Bir ay zarfında alıamı1u hedi1eler merkeze ilde ola· 
lardaa çok , kaYYetli baha· gelip geçen •talana hepıin· kırdı: nur. ] Telefon: 3882 
"'rludı. de• Jlkaek bir a&faz 11hibl - Bire pezevenk, m&hr& • r11Sli2lill!ll-"ll Jld 

Cum_huriyet Kiıesi l, ....... or•arMAM••l ~ Elbise ve Manto 
ki Mahkeme o. Alipaşa c. No. 96 berber Receb K K T 1 _llralllllrlll ll)H 
Her defaıında Ya· 

taadafluıaı blylik 
llcramiyelere kavuı· 
t'1ran ba ujıarla kiıe 
lene ıon keıidede 
'taran• ıabat etti. 
40,000 liralık blylk 
iluaml1e iaabet edea 
14178 aamarah bilet 
~iıemizden peynf r 
tlccarı ba1 Eavere 
aatılmııtır. Bundan 
baıka 1500, 1000 Ye 
500 liralık ikramiye 
llallklfat kazaadarmıı 
11pr ile ıabret ka
tanmıı olaa kiıemiı· 
clea ba saadete ka
taımak iatiyea bl· 
tla vdaadaflara ba tertibin devamlı biletlerini Clmhuriyet 
lıif9ıladea almalarım tavıiye ederiz. 

••l9ltıım11S111S.-ss .. ~r-=-=-.. •...a...,....,...._.._~~ 

l1D1ail Hakkı Posmaz 1 
ÖLÇ0EVI 

Baaldll. batar, mua tenlİıi yeni ve her aevi 61çl 
tamlrab bW edWr. 

Kolaacalar (Etki kaıaplar) No. 27 
o• - 2746 

LOKS - Sabunların en piıkinidir. 

1 1
Zahıtan, Baylar ve Bayanlar 

LÜKS - Ayvalık ve Reşadiye yatlarından yapdır. En mBtklllpeıent mlıterileri memnun 
L:uKS - Her Ulrlil hileden mllnezzehtir. · d b f t 

.. LOK$ - Cildi, elleri, aaçlar1 koruyiın yağine sabundur. 1 e en u 1r?1ayı unu mayı~ız 
• Siz de kesenizi, çam•tarınızı ve vllcuduauzu korumak •• 1 Tilccar terzı (Tilrkpuan lbrahım ". 

isterseniz L O K S markab çamaıır ve banyo ıaban- ı Karakaı) bukere yeni mapzacla zen ri• çewıdler. Termi· 
larıaı kullaaacıbıaıı. Çüakn L O K S Tilrkiyeain hanemizde bay ve ba1aalar için ıon moda zarif " tak 
müstesna bir sabunudur. manto, rob, tayyor, etek, bülaz Ye tovakar Zabitaa Ye 

Ümit Fabrika•• Ticaretlaane•i Ke•tane~azarı [t] ıivil elbiae ve kapatlan imal edilir. 

1 Telefon: 3047 Telgraf: Omidaa ı Muamelem peıin Ye takaitledir. 
•••••••• , ..... , ....... ,.... Bu ıiizJeria dotrulaiuauanlamak için bir tecrtlbe klficllr. 

.... ,. Dr F AHRI J4i:.'JK ,..... DİKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 11 
;;--- • · ~. " TELEFON· 3276 il l:ımir Memleket Hutaneai Rontken Mltehauı11 B · 
ti RONTKEN VE B 

1 Elektirik tedavileri yapılır 1 
B ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 8 -Meşhur Asım Sabunları 

Birinci ıınıf ıabanlar araııada ııbbt aefasetile temayllz 
ederek Müteaddit ıergilertp . birinci derece madalyalarını 
kazanmıı olmakla kadimi t6brete balı balaaaa, ASIM sa· 
bunları, biç ıBpheıiı ıabuaların inciıi Ye b!riaciıidir. 

Binaenaleyh bu sabanların haiz bulunduğa yllksek kabi
liyet ve kudretinden İltifade etmenizi ve her Jerden "Ma
kaı markala A S 1 M ıabuDlarını ısrarla iıtemenizi tavsiye 
•"eriz. 
Depoı• : Hinrcaml arb kapı 11ra11ada 

No. u lletlıar lllltlilc· 

Dikkat 
Bayanlara Müjde: 
Ba ıeneaia enYai modelleri 

yazlık puama ipek ba11r Ye 
ıair ıapkalan 150 lnuap 
meıbur Unl•eraal ppka fala· 
rikatörü Ba1 Abbu Aser 
bayab acazlatmak iakillbmda 

Wr hizmet etmek .. lnaıla· 
den ltibarea aabp bqlam. 
ita fuub bprmaJUUZ ~ 

aaaı dahi bir defa dl•• 
a.ı ıtl T.Jlll 



zmirimiz 2alib 
lzmirimizin dün elde ettiği 

maçın değer ve ehemmiyetini 
1 anlamak için Viyananın meş
J har takımınm lstanbul muh· 

telitini 3-1 Ye Ankara muh· 

1 telitini de 5-0 mağlüb etti
l ğini habrlamak kafidir. Ha· 

1 
kikaten lımirimizin değerli 
oyunculan dünkü (First Vi· 
enne takımını 3-2 mağl6b 
etmekle hem lzmirin ve hem 
de bütün Türkiyenin spor

I 1 
culuk fercf ve şanını yük· 
seltmiştir. Değerli çocukları-

1 mızı öz yürekten tebrik ve 
takdir ederiz. 

Benzin ve pet
rol antrepoları 

Yeni benzin ve petrel ant· 
repoları talimatuameıi yarın-

ı dan itibaren tatbik mevkiine 
konulacakbr. Bu talimatna
meye göre memleketimize 
hariçten girecek benzin, pet· 
rol veuir mayii mahrukabn 
antrepolara hangi şartlar 
içerisinde gireceğini göste
ren ve şimdiye kadar gelişi
güzel yapılan antrepo . mu
amelelerini tanzim eden mü

ı him maddeleri ihtiva etmek· 
1 tedir. 

Kızamık hasta
lıiı hakkında 

Şehrimizin bazı yerlerinde 
zuhur ettiği haber verilen 
kızamık hastalığı hakkındaki 
yazımızı yarınki nüshamızda 

okuyunuz. 

Sıhhi vede 
Tavin 

Van Vilayeti doğum ve 
bakım evi mutahassıs ve 
baş hekimliğine Ödemiş be· 
lediyesi hekimi Cahid Denk
taş ata:ımışhr. 

Tedbirler 
Alındı 
Şehrimizin muhtelif yerle· 

rinde hsadüf edilen bazı 
kızamık musaplar1oa karşı 
sıhhat müdürlüğümüzce lazım 
f elen ııbbi ve korunma ted
birler alınmıştır. 

Avukatlar Ve 
•• 
Oğretmenler 
460 sayılı mahamat kanu

nunun dördüncü maddesinde 
avukatların m~kteplerde yal· 
nı:ı hukuk, iktisa1d ve içtima· 
yat öğretmenliği vazifelerini 
yapabilecekleri ve diğer ders 
ler öğretmenliklerinin avnkat
hkla içtima edemiyeceği 
Kültür Bakanhğından şehri
miz Kültür direktörlüğüne 
bildirilmiştir. 

Sevrüsef er 
işleri 

Belediye civar kaza ve vi , 
liyetlere işliyen muhtelif na
kil vasıtalarını sıkı bir k9n
trola tabi tutmaktadır. iz· 
mir-Kemalpaşa şosesi üze· 
rinde yapılan kontrolda sey· 
rüsefer nizamlarına aykm 
barekeı eden, fazla yolcu ve 
yük alan otobüs ve kamyon-

• fardan altııının şoförleri iş
ten menedilmi~tir. 

( Halkın Seıl ) 21 NiSAN 

Bir Otobüs Facıası 
14 kişi parçalandı 10 kişi ağır yaralı var 
İstanbul (Huıu•i) - Trabzonda bir otobüs, hamil olduğu otuz yolcu ile uçuruma yuvar

lanmış, şoför de dahil olduğu halde, 14 kişi parçalanmıştır. Yolculardan on kişi ağır ya· 
ralıdır. 

Erzurum Yolu Kardan Kapandı 
Erzurum 20 (Hususi) - iki gündenberi devam eden kar yüzünden Kop dağı kapanmış· 

tir. Yolu açmak için 200 amele çalışmaktadır. 

Bir Tayvare düştü içindeki 5 kişi öldü 
Liyon 20 (Radyo) - Liyon tayyare karargahından havalanan bir bombardıman tayyaresi 

Dion şehri üzerinde yere düşmüş, içinde bulunan bir yüzbaşı ve 4 kişi ölmüştür. 

Hatay Seçim Heveti 
lstanbul, 20 (Hususi) - Hatay seçimine nezaret için Uluslar sosyetesince ayrılan ve 

lsviçreli Raıerin başkanlığında bulıınan yirmi iki kişilik heyet, bugün buraya gelmiş ve 
Toros ekspresile derhal Hataya hareket etmiştir. 

Heyet reisi, gazetecilere beyanatında : 
- Seçim, Heziran sonuna kadar bitmiş olacaktır. Yeni nizamnamenin, Türk noktai 

nazarına uyğun bir surette tadil edildiği malumunuzdur. Başka söyliyecek birşey yoktur. 
Demiştir. 

Eski Macar Başvekili Macaristanın Alman
yaya ilhakını istiyor 

Budapeşte 21 (Radyo) - Eski Macar Başvekili Kont Betlen Macaristaoın Almanyaya 
ilhak edilmesi hakkındaki sözleri bütün Macaristanda umumi bir heyecan uyandırmıştır. 

Arşidük Otto Hulya Peşinde 
Paris 21 (Radyo) - Avusturya tahtına çıkmak için senelerce hayal beslemiş olan Arşi· 

dük Otto da Belçikada şatosunda oturuyor. Avusturya Almanyaya geçtikten sonra kendisi 
hakkında tevkif müzekkeresi kesildi. Avusturyaya veya Almanyaya gelirse tevkif olunacek. 

Arşidük Otto bugün Avusturya tahtına geçmekten de tamamiyle ümidini kesmiştir. Yal
nız buna mukabil, Macaristana kral olmayı ihtimal dahilinde görüyor. 

--~----~--~------~--~~c;o .. ~oo~------~------------------
Kısa Şehir 
Haberleri 

!Karısını tırpanla öldüren kövlü 
Pirlepenio Sekirica köyün- ı On iki yaşındaki kızının ko· 

Nafıa Vekaleti lzmir ba· 
taklıklarının kurutulması için 
bir mutahassıs göndermiş ve 
mutahass1S düa Ankaradan 
şehrimize gelerek tetkikata 
batlamıştır. 

§ Birkaç gündenberi şeh
rimizde bulunan Adliye mü
fettişi Vekalet heyeti tefti· 
şiye reisi Sezai dün Istan
bula dönmüştür. 

§ Bu haftaki koşulara gi· 
recek hayvanların kayd mu
ameleleri bitmiştir. Bu hafta 
koşulara 24 at iştirak ede· 
cektir. 

§ lzmir Hava gazı mües
sesesi yüz bin lira sarfile 
tesisatını tevsi ve ıslaha ka
rar vermiştir. 

de Mitroviç, köy halkının pard1ğı çığlık üzerine kom· 
ova işlerinde çahştıklara bir şular koşmuş Petroviç has-
saatte ot kosesini alarak evi tahaneye kansı Petkana da 
önünde, sokak ortasında ko- mezara kaldırılmıştır. 
seyi karısının kafasına indi· Hastahanede Petroviçin 
rerek kafayı ikiye bölmüş· · boğazı dikilmiştir. Kurtula-
tür. Petkana adlı olan kadı- cağı zannolunuyor. Bu aile 
na komşuları yardıma bile en büyüğü on iki yaşmda 
vakıt bulamamıştır. olmak üzer~ dört evJad bı· 

Metroviç Petkananın öldü· rakmışlardır. Yirmi yıl karı-
ğünü görünce hemen içeri koca olduktan ve gayet iyi 
girmiş kosayı dıvara daya- ve kavgasız yaşadıkları hal· 
tarak boynunu tırpan1n kes- de Petroviçin bu cinayeti 
kin yüzüne dayamak suretile niçin işlediği belli değildir. 

intihara teşebbüs etti. T1r· Eğer katil de kurtarılamazsa 
pan boğazının bir kısmını cinayetin sebebi de failleri 
kesince Petroviç kendinden gibi toprakta gömülüp ka~ 

sceçmiş ve yere düşmüş~!.· lacaktır. 
··~-~~~~~~~~-

Son Telgrafların Hulasası: ····---Romanya Mersinden 11,500 balya pamuk aldı ve daha 
alacali tır. 

§ Fransız kabinesi, Cumhurreisinin riyasetinde [toplaomıt 

ff a) kevİ k Öşesİ : _v_e_R_o_m_a_d_a_k_i _F_r_a_n_sı_z_m_ü_m_e_s_si_li_n_e_ta_ı_im_a_t_v_er_m_i_ş_ti_r. ___ _ 

1 - Sosyal Yardım kolu· 
muz tarafından teşkil edilen 
fakir kadınları çalıştırma 
menfaatine evimiz temsil ko· 
lu tarafından 25-4-938 Pa
zartesi günü akşamı TırtıUar 
piyesi temsil edilecektir. 

2 - 23 4 938 Cumartesi 
günü saat 13 de Karagöz ve 
saat 21 de Canavar piyesi 
temsil edilecektir. Bütün 
yurddaşlar davetlidir. 

3 - Havaların muhalif 
gitmesi dolayisile Halkevi • 
Alaşehir gezisi tehir edil
miştir. 

4 - Evimizde nakış kursu 
açılmıştır. Kursa devam et
mek istiyenlerin Halkevi sek
teterl· ğine müracaatları. 

- Büyük şairimiz Abdül
hak Hamidin ölümünün yıl 
dönümü dolayisile 21 nisan 

• • • 

Yeni körfez 
vapurları 

İzmir körfezi için Alman

yaya sipariş edilmiş olan 

Sur ve Efez vapurlarınm in

şaatı ilerlemekte olduğu ve 

bu vapurlara ilave edilmesini 

bildiren radyo tesisatının 

ilave edildiği alakadarlara 

gelen haberlerden anlaşıl" 

mıştır. Her i~i vapurda tem

muz sonlarında lzmir lima

nına gelmiş bulunacaktır. 

938 perşembe günü saat 
20,30da evimiz salonunda bir 
tören yapılacaktır. 

Onun ölmez eserlerinden 
"Eşber,, piyesinin son per· 
desi oynanacaktır. 

1 Dahiliye 
Kadrosunda 
Değişiklik 

Ankara 21 (Hususi) 
Dahiliye vekaleti kadroların· 
da bazı dcnişiklikler yapan 

yeni bir kanun layihası ha· 
zırlamıştır. Bu layiha müa· 
derecatına göre, iki vilayet· 

te vali muavioliği ihdas edi· 
lecektir. Mektupçuların yük-

sek mektep mezunu olması 
şart koşulmaktadır. İstanbul 
AnkarJl Mektupçularının ma
aşları 7 bin kuruş olarak 
tecbit ediliyor. Nüfus işleri
nin layıkile ifası için nüfus 
müdür maaşlarının 25 lira· 
dan 50 liraya kadar olması 
kararlaştırıhyor. 

Fransızca konuşmak istiyen
lere Müjde !. 

Baş muharririmiz B. Sırrı 
Sanlı taıafından, bir çok yıl
lar Fransızca okudukları, bir 
hayli zorca tercümeler yap
mağa başardıkları, gramerin 
pek çok kaidelerini ezber 
bildikleri halde gene dört 
kelimeyi bir araya getirip 
bir cümle yapmağı becere· 
miyenlerin imdadına koşacak, 

Parlons français 
Fransızca konuşahn1 

ı bulunan bütün mükileme 
mevzularını ihtiva etmesine 
sebeb, yalnız çok kullanılan 
sözlerin seçilip ayni minayı 

ifade eden ve pek az kulla· 
nılan, hatta bazan hiç kulla· 
nılmıyan cümlelerin atılma· 
sıdır. 

Bu küçük kitapta okullar-
da kullanılan sözl~ri bir ki· 
tapçı, bir terzi, bir berber, 
bir doktor, bir bankacı ve 
daha birçok esnaf ve tica
ret ve sanat erbabı insanlar 

Adı ile bir konuşme ki· ile könuşmak hava, saat, yaı, 
tabı kaleme almmııtır. Pek havadis ve her türlü seyahat 
çok yıllık denemelere daya· ihtimalleri, bir oda veya 
nılarak yazılan bu 32 sayfa- apartman kiralaması, hülasa 
hk ve 6 kuruş fiatla satıla· , hayatın her an ve safhasında 
cak kücük eser, 200sayfahk konuşulması lazım gelen bü· 
ve 100 kuruşluk bu çeşit tün sözleri bulacaksınız. Ban-
kitaplarını içlerinde bulunan da, bundan başka birkaç 
bütün konuşma mevzularım, mektup ve tercüme örneği-
en pratik ve en çok kulla- de bularak otuz iki sayfaya 
nıhr bir biçimde ihtiva et- bukadar faydah ve özlü yazı 
mektedir. sıkıştırmak için bir hayli 

Bu küçük eserin en bü · emek sarf edildiğini takdirle 
yük konuşma kitablarmda göreceksiniz ... 
~--~~~~~~~~~e:::::: 

Tarihten Bir Yaprak 
Baştarafı 3 üncüde -

Nihayet bir düğün işi mey
dana çıktı. Bir sultanın ev
lendirilmesi münasebetile bol 
para ve birçok kürk bulun· 
durmak icabetti. Süleyman 
ağa, nazlanmak istiyerck va
lide sultana mırın kırın et
meğe yeltendi: 

- Ne altın var, ne kürk. 
Gücünüz yetiyorsa bu işi 
siz becerin! 

Dedi ve ... azledildi. Lakin 
yerine geçen Behram ağa, 

ondan daha azılı çıktı, doğ· 

rudan doğruya padişaha, ta
hakküm etmeğe girişti. Bir 
bayram gecesiydi. Dördün
cü Mehmed, has odaya gel
mişti, kurulan tahta oturmuş· 
tu, ağaların oyunlarını sey
rediyordu. Bayram geceleri 
hünkarların bu odada oyun 
seyretmeleri ve ağaları bol 
bahşişle sevindirmeleri nray 
an'aneleriodendi. Has odalı
Jarın çoğu genç ve güzel 
adamlardı. Şık ve pek şık 
giyinirlerdi. İçlerinde "cennet 
delikanlılarına benziyen gün 
yüzlü tazeler" vardı. 

Behram Ağa henüz on al· 
tı yaşında bulunan Padişahın 
bu seki, bu güzel ve bu hü
nerli geneçler arasında uzun 
müddet kalmasın1 hoş bul· 
madı, kıskaııdı, onlardan 
birini beğenerek kendisine 
nedim yapmasından ve o 
münasebetle de saray dale
veralarını duyup öğrenmesin· 
den korktu, yatsı namazı 
kıhnıpla oyunlar başlar bal
lamaz Has odaya girdi, tah
tın yanına sokuldu, padişaha 
fısıldadı : 

1 

- içeri buyurmaz mısınız? 
Küçük Mehmed aldırmadı, 

Beriki ihtarı tekrarlayınca 
yalvardı : 

- Ağa Lala. Dedelerinin 
bayram geceleri burada eğ
lenmekte hakları varm11. 
Oyunlar çok tatlı, uykun da 
yok. Bırak, biraz eğleneyim. 

Behram, suratını astı.Göğ-
sü ·bir davul gibi gürliye 
gürliye· dışarı çıktı. Valide 
sultanın yanına gitti: 

- İç oğlanları, dedi oğ· 
Junuzu baştan çıkaracakJar, 
onu içeri çağmn. 

Turban sultan, çocuğun 

zevkine karışmamasını söy
ledi. Fakat ağanın aklı ba· 
şından gitmişti, Turhan suJ• 
tanı da arbk mühimsemiyor· 
du. Bu sebeble tekrH Has 
odaya geldi, sert bir sesle 
emir verdi: 

- içeri bu3 rıın! 
Dördüncü Mehmed karşı 

koymak istedi, mırıldandı: 
- Eğleniyorum, oturaca

ğım. 
Behram yalan uydurmak-

tan çekinmedi: 
- Valide hazretleri isti· 

yor. Gitmeniz icabeder. 
Genç hünkarın anasına 

bUyük saygısı vardı. Kızla· 
rağasının bu son sözü üze· 
rine üzüldü, elemli elemli 
dört yanına bakındı ve sonra 
bir kelime söylemeden kalk
tı, hareme doğru koştu. ih
timal ki gözlerinden yaş dö 
külü yordu. 

lıte efendilerinden kuv 
vetli köleler!. Böyle acı tu 
haflıklara ancak Osmanlı ta 
ribinde tesadüf olunur. 

M. T. T. 
~~oooooooooooo~ooooooooo~oooooooooo~ooooooocoo~ 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştaraf ı 1 incid,e -

mütehassıs olduğu şüphesizdir. Yalnız anlıyamadığımız ş 
aşağıdaki noktalar tenvir edilirse sevincimiz yüz kat dah 
artacaktır: 

1 - Atılması kararlaştırılan mazotun mikdan, 
2 - Bu cetvele kaydedilen rakamların manası, 
3 - Atılan mazotların parauz mı, yoksa sonradan 

için bir para aranacak mı ? 
4 - Bazı evler tabiatile çukurlarıoa her gün birer mi 

dar mazot attaklarına göre bu mazotu o gibi evlere bir üc 
ret kesilerek o fiyat üzerinden verilmesini imkanı olup o 
madığının bildirilmesi. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
®;?C+;wısaw 

Çorakkapu polis merkezi 


