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.:...::..:= Arnavutluğu 1Yan gönüllüleri ve İspanya /ta/ya 
aı1 F _.._.. . • e ? 1,,11 ~ansız ve İngiliz gazeteleri ispanyada bulunan tı yor 
btı hg'Onüllülerinin ne zamana kadar orada kalacaklarını mı l s e 

d tlQ Ususta bay Musolininin vaitlerini hatırlatarak bu 
ilk llıeselenin ne suretle halledeceklerini soruyorlar. 
tıı:n~n bugünkü .zaferi karşısında böyle suallerden si
•e ~ge başlıyan ltalyan matbuatı da "bu sizin bileceği

Çat arışacağırıız bir iş değildir.,, Diyerek sual soranla

• 
ARNAVUTLUK HEYECAN iÇiNDE 

fi ~o 1Yor. 

tırı~•da intişar e~en "Relazion_i İnternationali., adındaki 
Pte a haftalık. baş makalesini ispanya meselesine ve bu 
'ite Çarpışan It~yan gönüllülerine hasrederek diyor ki: 

ı Tryestede İtalyan Kara Deniz Ve Hava Kuvvetleri Toplanıyor 
Ahmet logonun Krallıktan Çek~lece~~ Y ~ .. Arn~votluğun 

Yu2oslavyadan Yardım lstedıgı t._- oylenıyor ııre ve Fransa hükumetleri., yeni doğan ve mefkuresi 
~Ya ve İtalyaya bağlı bir ispanyayı tanımağa alışma-

r. 
"t 

:•nkonun. zaferi hpanya meselesini daha nazik bir 

1 AVRUPA DEVLETLERi BU V A Z iYE TLE 
YAKINDAN ALAKADA~ O~YO!Jl:~~ ttı: sokuyor, bJıun için general Frankonun İspanyada 

dird ltalyan gönüllülerini alıkoyması )üzümlüdür. Aksi 
't \t e Demokratların yaltaklanmaları tehditlere çevrile
"tr e Y~ni bir İspanyol meselesi meydana çıkar. 

okllko ve Musolininin lejyonerleri Pirene hudutlarını 
lly ratıarın hücum ve tehditlerine karşı aşılmaz bir hale 

ht ~rlar ve İtalyan gönüllüleri Franko için günden güne 
>.ı,:~~ dluyorlar. 
~ ... ~~dın düşmesine bütün İtalyanların el birliğile çalış-
ft ır vazifedir. j 
alYanın h . • . . . b' 1 b }' arıcı sıyasetının ır urganı sayı an u mecmu · 
l'a •ı~ığı bir makalenin hülasasını yukarıya naklettik. 
it~~ ıle bu gazete ve belki de bu gazetenin neşriyatı 

'1ı 11 
1
Yle Roma hükumeti ispanyadaki ltalyan gönüllüleri 

Q\l e. düşilndüğünü açıkça anlatmı~ oluyor. 

I 

Budapeşte 25 (Radyo) -tı,~•rincin taşını ayıklamakta alakadar devletlerin diplo
lla düşen bir iş ve bir vazifedir. Tirandan şimdi alınan bir 

SIRRI SANLI habere göre Arnavutluk kı-
• ' " .......... ........ . , ... ...... ..... _..••••••••••••••~••••••••• •••• •• •• um1111111mnıınn1111m •ııımııııııın ımıırıwııı·unım ı ııın ııımı'lllımıımm 

' "'• kö,eal: 

tıb, 
tJj ~rada bu hafta gösterilmekte olan 
eti 

11 
ençlik) adındaki müstesda ve seyir

'lııek e~'e ve heyecandan çıldırtacak filmi 
"-" ıstemiyenler için bir Fransız mec
d '-'itıi f\l .. fıkra ile çatmış: "Deli Gençlik 
e)e"ı ~0rnıek istemiyenlere akıllı insan 

t>'izı 
• tt 

Bu hafta Kültürparkta göreceğiniz (De
nizaltı Esirleri) filmi, sizi kudret, azamet 

, ve cazibesinin hayran ve esiri edecektir. 
Bunu unutmayınız ve onu kaçırmayı nı ~ . 

AÖLA 

• );'t 
Fransızların "Çemberlayn" Dansı ! 

tın~n~lfar Daladiye'nin Tunus seyahatinden ilham alarak Parisin en şık .ve zarif kadın
tlllberf aşl~rına Aı·Jp sargısını andıran şapkalar geydikleri gibi şimdi de lngiliz Başvekili 
da118t aynın şemsiıesinden mülhem olarak "Çemerlayn,, isimli bir dans icat etmişlerdir. 
llset a k~valyelerden biri, elinde bir şemsiye ile kalabalık arasına girerek hangi kadınla 
dırı :ek ısterse, o kadının dan!ettiği erkeğin koluna şemsiyesinin sapını takıyor; ve o 
ll\l 8 :rhaı erkeği bırakarak şemsiyeli adama gelip onunla dansediyor. 
'-il de er, açıkta kalan erkek semsiyeyi alıp kendine bir dans arkadaşı arıyor; böylece 
" evanı d' ._,ok 

2 
e ıyor. 

tlarıd,;;~.i ve eğlenceli olacağı anlaşılan bu dansın bir mahzuru varsa, insanın çok 
~ t'\iYasın ır kadınla hulyaya daldığı bir anda gezen bir şemsiye ile açıkta kalması ve 

e>'ahatt dan uyanması o' ı cakır. 
ı erden moda, bir şemsiyeden yeni bir dans çıkaran bu siyaset cilvelerine: 

~ İSTER GÜL İSTER AÖLA 

ralı Ahmet Zogonun istifa 
ettiği hakkında çıkan şayia
lar teyit etmemiştir. 

Londra 24 (Radyo)-Si~a
si mahfilde beyan olundug:u-
na göre Italyan kıtaatı l~
panyadan döndüğü vakıt 
Musolini Italyan efkarı umu
miyesini avutmak için İtal
yanın yanıbaşında bir h~re
kete geçmesi muhtemeldır. 

Gene bu mahfilde Italya 
İle Arnavutluk arasındaki 
münasebacın son zamanlarda 
fenalaştığı söyleniyor. ltalya 
donanması için zaruri olan 
petrolu tamamile kendi elin
de bulundurmak için Arna
vutluğu işgale teşebbüs ede-

yeste limanında toplandığı 
hakkında çıkan şayialar Pa
ris, Beleg ·ad , Bükreş, bura
da fena akisler yapmıştır. 

"' Bütün devletler bu işi çok 
yakından takip etmektedir
ler. 

Selahıyettar mahfilde böy
le hareket Italya tarafından 
derpiş edildi~i takdirde de 
Yugoslavya - ltalya arasında 
büyük bir gerginlik ha~ıl 
olacağı beyan edilmektedir. 

Londra 25 (Radyo)-İtal-
yanın Arnavutluga karşı al
dığı son hareket dolayisile 
Arnavutluk hükumetinin Yu
goslavyaya müracaat ed erek 
yardım ve silah i stediği 
söyleniyor. 

Londra 25 (Radyo)- Ar
navutluk limanlarının ltalyan 
tarafından işgal edileceği 
ve bu husustada lazımgelen 
kuvvetin emir beklemekte 
olduğu ve donanmanın Tri-

Paris 25 (Radyo) - İtal
yanın Arnavutluk limanla
rından bazılarını işgal ede
cegı haberi Arnavutlukta 
umumi bir heyecan uyan
dırmıştır. Bütün Arnavut
lukta Italyanlar aleyhine nü
mayişler devam etmektedir. 

ıııııuı ıına - ----- ------

Halk evinde 
Konferans 

Güzide mebusumuz ve Hu
k'1k profesörü B. Mahmud 
Esad Bozkurd'un İzmir Hal
kevi için temin edilen kon
feransı, bugün saat on yedi 
buçukta verilecektir. 

••-••••O•••••••• 

Vekalet emri
ne alındı 

İstanbul 24 (Hususi)-Po
latçık kaymakamı Şevket 

Gürkan görülen lüzüm üze
rine Vekalet emrine alın-

QllllUOIUIDDIIDTillllll ·" lllUllDlllJRllll -llDllDllllllllillllllllllllD 1mıa11Ullllıllllll llDllAıllUID lllWD mıştır • 
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cektir. 

Hariciye H-:ik~~ -·s-;;:iu:·=-k=-k=:=~s;;idk 
Vekilimiz 
Selanikte 
Budapeşte 25 (Radyo) -

Belegrattan bildiriliyor: Tür
kiye hariciye nazırı Şükrü 
Saraçoğlu dün öğleden son
ra kral naibi prens Pol ta
rafından kabul edilmiş ve 
iki saat kadar görüşmüşler
dir, akşam Türkiye Harici
ye Vekili şerefine mükellef 
bir ziyafet de verilmiştir. 

Belegrad 25 ( Radyo ) -
Türkiye Hariciye Vekili bu-
gün Selaniğe gitmek üzere 
şehrimizden ayrılmıştır. Ha
riciye Vekili istasyonda bü-
yük merasimle teşyi edil
lmiştir. 

Ati .. :ı 25 (Radyo) - Tür
! iye l I ıriciye Vekili bu gece 
Sela-;ğ!! vasıl olacak ve se
la ikte Yunan Başvekili B. 
Metaksasla görüşeceklerdir. 

Çocuklarımızın Terbiye Ve 
Disiplini Namına ••• 

Bazı çocuklar, mektebe gitmedikleri halde sırf talebelik 
haklarından istifade maksadile kendilerine t~lebe süsü ver
mekt~ ve mektep kasketine benzer serpuşlar tedarik etmek 
b~.vesınd~ bulunmaktadırlar.. Anlaşıldığına göre bu hevesi 
g~denlerın çoğu mekteble alakası olmıyan genç kızlar t~ş
kıl etmektedir. 

Bu durum çocuk bakımlarından zararlı olduğu gibi bu 
hususta bir disiplin temin etmek istiyen idarecilerimizi de 
müşkül vaziyetler karşısında bulundurmaktadır. 

Talebe olmıyan her hangi bir genç, talebe kasketini an
dıran bir serpuş giyerek, kendine ayni süsü vermesi, tale
belik haklarına e l uzatmak demektir ki; bunun çirkinliği 
karekter terbiyesi bakımından da pek aşikardır. 

Çocuklarımızın terbiye ve disiplini namına bu noktayı 
tebarüz ettirmek mecburiyetinde kaldık. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 (HALKIN SESi) 25 şuBJ 
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Timarhanede 
-----------
-Bir Delinin Hatrraları-

17 -
ANLATAN GÖNÜL EMRE 

Kasım Ağa Bir Müddet G .. oz-
lerini Yanan Ocaktan Ayırındı 

- Peki yahu, sana ne ol- ı şöyle başladı : 
du birdenbire yatağa düş- - Timarhanede iyileşme-
dün ? ğe başladığım günlerdeydi, 

- Hiç ufak bir soğuk al- kendime gelmiş gibiydim .. 
gınlığı... Amma pek de ufak zaten doktorlarda sana ge-
olmasa gerek .. Baksana su- çenlerde anlattığım gibi bah-
ratımı çilingir sofrasına çe- çeye çıkmama müsaade edi-
virdi kafir... yorlardi. Benim gibi iyileş-
Kasım ağa ile bir müddet meğe yüz tutanlarla beraber 

bir şey konuşmadık. Hasta- bu koca bahçede yalnız ba-
lık onu iyiden iyiye sarsmış şımıza dolaşıp duruyorduk. 
görünüyordu. Arkadaşlardan kimi, ha-

Yüzünün traşı uzamış, ya- vuz başında oturuyor ve sa-
nakları çökmüş, rengi sol- atlarca durgun sulara göz-
muşdu. )erini dikerek düşünüyordu. 

Yalnız parlaklığı kaybet- Kimi, ellerini arkasına kilid-
miye gözleri yine zeki zeki lemiş bir aşağı beş yukarı 

bakıyorlardı. gidik geliyor .. kimisi de ar-
Bir aralık dedi ki : ka üstü yatıp gökleri, bulut-
- Evlad, bu seferki has- ları seyir ediyordu. 

talık, beni alup götüreceğe Ben ise, başımı kalın bah-
benziyor.. üstelik kötü kötü çe duvarına dayayor ve öy-
öksürüyorum da.. lece hayallar koruyordum. 

- Yok canım ! sizde de- Yanı başımda sık sık si-
diğiniz kadar bir başkalık gara içen bir adam vardı, 
görmeyorum .. Ufak bir soğuk yüzünden büyük bir izdirap 
algınlığı olacak., gelir, geçer. çektiği belli oluyordu. 

- Ben kendimi biliyorum Bir aralık kendisinden bir 
evlad.. hem iki gözüm, vu- sigara istedim. Önce aldır-
cüdumun benden çektiği madı gibi yaptı, sonra ce-

nedir ? Şu kaba kalıbı cin- binden bir sigara çıkarıp 
lerde aşıtırdım, işde çürüt- yaktı ve bana uzattı. 
tüm, tlmarhanede yıprandım. Konuşmağa başladık. De-
Eh.. üstüne de hastalık ba- di k: 
sınca işimiz tamamdır artık!.. - Buraya geleli kaç gün 

oldu? 

~.1ınnıııaımnnııııı:ıınımommoıııınnnıııııınımımııtııııııHm111ı:1. 

~ DOKTOR ~ 
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•il~~ Tansiyon 
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Baş ağrıları, kulak uğul-

tuları; gözleri"'iıin ö~unde u
çan sinekler, baş dönmeleri 
apartımanın ikinci katına 

gelince nefesi tutan tıkanıklı 
yüksek tansiyon hazan bir-
denbire düşüverir. Bazan da 
sık sık düşer ve yük
selir. Bunlar da fena kalbin 
zayıfladığını gösterir; hemen 
çaresine bakmalıdır. 

*** 
Tedavi! Bu, iki anahtarlı 

bir kiliddir. Anahtarın biri 
sizin elinizdedir. Bırakınız 

ilaclasın hekim sizi siz de 
sıkıştırın frenleri sıkı bir 
perhiz; bilerek tatbik oluna
cak bir ijiyenle beraber ye-
meklere dikkat ediniz. Azı
cık et, alışmışsanız azıcık 
şarap alınız. Ne alkol ne tü
tün akla mantığa uygun is-
teğe göre iş görmek. 

Tehlike işaretleri görülün
ce sıkça sıkça kan aldırma
dan çekinmeyiniz. Her de
fasında 100 150 gram kan 
çıkarınız. Bu yolu tabiat a
namız gösteriyor. Tansiyon 
çok yükselince burnumuz
dan kan boşanıverir. 

Korkmayınız, aksın aksın 

bırakınız kendi haline ... 
- Son -

İrak hükôme
t~nın bir isteği 

Irak hnkfımeti Bağdat el
çİliğimize müracaat ederek 
cumhuriyet hükumetinin vi-

layetl~r idaresi hakkmdaki
mevzuatının toplu bir halde 
gönderilmesinin teminini is
temiştir. Irak hükumetinin 
istemiş olduğu vilayetler ida 
resine ait bütün mevzuat 

elçiliğimiz vasıtasiyle lrak'a Bana sorarsan kalıp de
ğiştirmenin tam zamanıdır. - devam edecek - gönderilmektedir. 

Konuşmamızı, Kasım ağa
nın bu kendini üzen mace
radan ayırmak için : 

- Kasım ağa, dedim. ha
ni sen bana geç~nlerde en 
meraklı hikayelerini sonuna 
bıraktığını söylemiştin. Hay
c!i aklıma gelmişken şunlaı ı 
anlativirde dinleyeyim ... 
Kasım ağa, bir müddet 

gözlerini yanan ocaktan 

ayırmadı. 

Neden sonra : 

-~~-~~~~~~-=~~~=~~~m-~~~-~-
Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr .ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
13.30 Proğram 

13.35 Müzik ( Cazband-Çıgan ) 
14.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri. 
14.10 Müzik (Cazband-Çıgan) 
15.15-30 Türk müziği 

Proğram 

- Desene evlad, dedi, 
sen bizim hastalığı sormak 
değil; hikayelerimi dinlemeğe 
geldin !. .. 

17.30 
17.35 
17.35 
18.15 
19,00 

Müzik (Dans saati - pi.) 
Müzik (Keman salo) 

Ciddi bir tavırla cevap 
verdim: 

- Ne münasebet Kasım 
ağa.. bilirsin ki ben seni çok 
severim .. hikayeleri dinlemek 
için gelmedim, sesimden kız
dığımı anlamışdı, gülümsedi: 
-Şaka yapıyorum evlad!.. 

Hep asık suratlı konuştuk .. 
biraz sana takılayım, dedim .. 
kusura bakma!... Ve ısrara 
lüzum görmeden hikayesine 

19.15 
19.35 
20.00 
20.15 
21.15 
21.15 
21.25 
21.45 
22.00 
22,30 
23.00 
23.45.24 

Türk müzigi (fasıl heyeti) 
Konuşma (Dış politika hadiseleri) 
Türk müziği (Sivaslı saz şairleri) 
Türk müziği 
Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Temsil (Baki gecesi) 
Memleket saat ayarı 
Esham, tahvilat, kambiyo- nukut L crsası (fiyat) 
Folklor 
Müzik (Li eder - pi.) 
Haftalık posta kutusu 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (sinema sesive cazband) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

------.-----m.J----·ınıun----~ 

1 İLKBAHAR RÖPORT Ajl !'! şıı~·~~kı b~yuk z:•' 
Küçük Hikaye y AZAN: Re at Sa h Şılı yı tahrıp tahrı~ 

-- __ ş n son yer sartıntısı, şıll 
(2) kadar olan yer sarsıll 

_fak~ g~ek ü:,ere ayağ~ f di Ragıptır. Oldukça varlıklı arasında, en feci ola• 
kalktığı sırada, odanın ka- ve iyi. bir ailenin çocuğu- Bu kadar korkunç bir 
pısı birden bire açıldı, uzun yum. iyi denecek kadar tah- ket, görülmemiştir. Zel 
boylu ve çok Tyakışıkh bir silim ve mükemmel bir işim nin cereyan ettiği yer, 
genç içeriye girdi. Odada- vardır. Bundan iki sene ka- nin en bitek arazisi, ~ 
kiler onu tanımakta gecik- dar evvel tahsilimi bitirerek Şili zenginlerinin otur 
mediler. Avrupadan döndüğüm za- ları, bir sürü şehirler s 

Bu Sadinin çektiği resim- man, melek gibi bir kızla nan, en kalabalık bir JJI 
de, genç kızla salıncakta tanıştım. Onu tarif etmeğe sıdır, 
sallanan! delikanlıydı. Sadi lüzüm yok, zira şahsen ta- Son kanunun 24 üncO 
onu görünce sevincinden:ne nırsınız. Bu hafta mecmua- nü akşamı, şehirlerin 
yapacağını şaşırmıştı. Onun nızın kapağında benimle maları, tiyatroları her 
gelişi sabahtan beri hepsini salıncakta resmi çıkan genç sakin ve neş eli halkla 
işgal eden muammanın çö- kız. Onunla tanıştığımız dolu idi. 
zülmesine belki yardım ede- günden beri, birbirimize kar- 1 Saat 23 ü 34 dakika 
cekti. şı duyduğumuz alaka gitgide ortalık dehşetli bir şel 

Genç adam girince etra- artarak mütekamil bir aşk birdenbire sarsıldı. Ve 
fına bakındı-ve gitmek üze- halini aldı. O zaman evlen- kunç gürültü ile her 
re ayağa kalkmış olan Sadi- meğe karar verdik. Bir ak- çüktü, ortalık, zifiri bi 
ye sordu: şam babama ve anneme va- ranlık kapladı. Temaşa 

- Fotoğraf muhabirinizi ziyeti anlattım. ]erinde toplanan halk e 
görmek istiyorum, acaba Yalnız ben hikayemi an- İki dakika içinde, koca 
kendisini nerede bulabilirim? latırken annemle babamın baştan başa harabe ve 

Sadi, eline geçen avı ka- endişeli endişeli bir birle- zarlık haline geldi. 4 
çırmaktan ~orkan bir avcı rine baktıklarını görüyor- nüfuslu Chillan şehri t 
gibi, çekingen adımlarla dum. Sözümü bitirince, ba- men mahvoldu. 
gence yaklaşarak: bam otoriter bir eda ile, Bu şehirde otura 

-· "Hafta" nın fotoğrafçısı "bu evlilik olmaz,,, dedi. dörtte biri, enkaz al 
denim, dedi. Gayet açık fikirli ve makul kaldı. 10,000 nüfuslu L 

olan babamın bu cevabı şehrinde evlerin ekseri 
-· Mecmuanın son sayı- beni hayrete düşürmüştü. 

k ~ d k. · kıldı. İnsanların yarısı 
sının apagın a 1 resmı çe- İzahat istedim ve anladım ki, 
ken sissiniz öyle mi ? ... b b oldu, 7000 nüfuslu Sen 

- Evet. a amla sevdiğim genç kı- - Devamı 4 üncü sahife 
zın babası yirmi sene ka · mıımırmmuıınnnıınnınıımmıımıUDmuuruınrt11mıırn· 

· Bu cevabı alır almaz, genç 
adam Sadinin üzerine atıldı. 
Boynuna sarıJarak yüzünü 
gozunu öpmeğe başladı. 

Odadakilerin gözleri hayret
ten açılmış. Beş yaşındaki 
bir çocuk saflığı ile Sadiyi 
kucakhyarak öpen gence 
bakıyorlardı. 

Bu sıhne pek uzun sür
medi. Delikanlı kendini top
hyarak mahçup bir tavurla 
Sadiye: 

- Beni mazur gorunuz 
kardeşim. Zira bugün haya
tımın en mesut günüdür, 
dedi. Saadet ve sevincim
den sarhoş gibiyim. Ruhum
dan fışkıran neş'e bütün 
benliğimi kaplıyarak, adeta 
muvazenemi sarstı. Bütün 
bu saadetimizi size medyum 
olduğumu düşündükce, size 
nasıl teşekkür edeceğimi 

bilmiyorum. Biraz evvel yap
tığım taşkınlıktan dolayı 

tekrar affınızı dilerim. Size 
anlatacak olursam, emınım 
ki bana hak vereceksiniz ... 

Ru izahat üzerine odada
kiler biraz kendilerine ge
le bildiler. Ayakta duran 
gence bir yer gösterdiler. 
Sadi derhal bir sandalye 
çekerek yanına oturdu. 
Acaip ziyaretçi Sadinin 
uzattığı tabakadan bir siga
ra alarak yaktıktan sonra 
söze başladı : 

- Hikayem bir hayli 
uzundur. Fakat kıymetli 
vaktinizi israf etmemek için 
kabil olduğu kadar kısalta-
rakanla ta cağım. Adım Vec-

-· 

dar evvel müşterek bir tica- mayı kabul etmemişler 
ret işi yapıyorlarmış. Günün hayet hadise büyümü 
birinde olmıyacak bir mesele mahkemeye intikal ed 
yüzünden aralarında büyük büyük bir skandalla işi 
bir ihtilaf çıkmış. Onları viye etmişler ve o gü 
barıştırmağa teşebbüş etmiş- beri birbirlerine kin b 
ler. İkisi de bir birinden 
inatçı oldukları için barış-

mışlar. 
-[Sonu 

Serbes Vezin: 

Kalbimin Feryadı 
Geçen tatlı g~nler unutuldu. 
Bütün maziyi hatırlattı, bu acı duygu 
Ayrılırken sen yanımdan 
Ben vuruldum ta canımdan! 

' 

Gözümden akan acı yaştı 
Bunlar bir sel gibi taştı 
Sevgilim benden sana teminat 
Senden başka kimse ile 
Yaşı yamam ben bir saat 

Okşadtğım o yüzünü başka bir 
Kimse sakın okşamasın 
Senden başkasını seversem 
Beni azrail parçalasın , 

Ölünceye kadar hasretini çekeceğim 
Mahşerde inşallah seninle birleşeceğim 
Sordum seni göğe, aya, Yıldızlara 
Geceleri ışıldayan kızlara. 

Ağladım sensiz gizlice 
Sabaha kadar o gece 
Ağladığımı duyanlar verem dediler 
Aslısını kayıp etmiş aşık kerem dadiler. 

s. ö. 

----------··•lı 1 ~--------1111 
Bugün TAYYARE Sinemasında 

T E L E F O N: 3646 

Şimdiye kadar gördüğünüz flimlerin en güzeli 

Gençler: 
Bugün matinelerden itibaren 

E L HAM R A Sinemasında Yeni Sine-ffla DA 
ŞEYHİMOGLU 

Oynayanlar : 

Rodolf Valantino 
VilmaBank 

Eğlence - aşk - zevk - hayat ve güzellik dolu en nefis 
gençlik filmini görmeğe hazırlanır,,.~ .. 

DELi GENCLİK 
'7 

Fransızı:a sözlü 
Baş rollerde : 

ROBERT T YLOR 
MOREEN O'SSLİVAN - LİONEL BARRYMORE 

Proğrama ilave olarak ayrı, ayrı mevzularda vücuda geti-
rilmiş tamamiyle tabii ren ki: gayet güzel iki adet renkli Miki 

Paramount Jurnalde en son moda ve haberler § 

Seanslar : 1. 30 - 4 - 6.30 - 9 da başlar ~ 
ıımıc:--• 

Telefon 4065 
Her ikisi de İzmirde ilk defa [+J 

1 - Düşman Maskesi Altında 
Oynıyanlar: 

PETER LORE GEORGE SANDERS 

2 - Ben Bir Caniyim 
Aşk, ölüm ve macera filmi 

yeni Türkive Türkçe sözlü 

Filmi Amerikada Türkçe sözlü olarak yapılmış ve 1 
memleketimize getirilmiş ve proğramımıza ileve edilmiştir. 

SESLi VE TÜRKÇE ŞARKILI . 
Tanburi Cemil merhumu o ŞAT ARABAN peşre!1 

FERAHFEZAR - MUHAYYER saz semaileri ıl 
defa olarak bu flimde çalınmıştır. 

okuyanlar 
Hamiyet YUceses, Muzaffer GUler, All 

Bülbül, Hafız Yaşar ve saire 
Ayrıca EKLER JURNAL ve MİKİ 

SEANSLAR :1,30- 4 - 6,30 ve 9 da 
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i~ <~İzmir Yün Mensucatı 1~? uıtı • 
.... ıı:ı: == 

[aPI er 
r fe \re .... 
:eız-:•Uess• 
·, şı Son ır 

bÜt red'l senelerde en çok 
rrÔ~~ Se I erı eser, hatırat, ya-1 
ı sıraJllcj Yahat kitaplarıdır. Yir
ınııılt eh asırda hakikate veri-

llh eınnıiyetin bunda tesiril 
çil Prt nıuhakkaktır. 

si0ltdaalllafih hu eskiden de 
1 411-l , 

giill l11 ~şk akiki hayattan alı-
il d0 !1lir~ ve macera romanı,, 

ltıad :n, romanın uydurma 
a geL ~.,1iı anlatılmak istenir
;eJ:til ~e3°!leleri için " Eser ve 
~ ~'lt. sır,, diye bir de tabir 

~ ~ Qll 
. ~. "ada b .. 1 b' ır sali . unun guze ır 

yt, '11 : 1 Vereceğiz. Eser, Mol
eıil •ııılld eşhur Burjuve Janti
a 1'1\ıııa ~r. Müessir de Devleti 

r. 
ıııtte/11Y~nin Fransa sefiri 

o.ll Suı errık Süleyman Ağa. 
ta4~ıı~!1tıan Ağa, saray bos

[ k?~n.dan yetişmişti. Yir
lllla a11 tşılık bir m \iyet ile 
ıı ıtııı • saya 'd 
il a gı en Süleyman 
1 • s 1 }' 

~·~, Stel'·~ . fevkalade ihtiram 
ısı 1 ~du 

1 dı. ~rüteferrika • On 
be L llcü Luı· d" d=· .. 1<3 Qllıed· ye or uncu 
~Jel tqkd·ın namei humayunu
e ııı'l "'ct • 1nı edecekti. Yalnız 
1111 ~ ~ ı;- ~ıfe siyasi idi. Onun 
~~~ kı.··ransıılar, Fransayı kü-
U1 l l'S0Ste • 
(lett lıtıllı tecek hır harekette 
i t• bitlea?1ak için icap eden 

• 0e ~qb rı almışlardı. 

3~, Osll gunu en1ermen ~Jl ~- \ti .• .. s . 
le11

11~n nıethali fevkalade 
u .,, İf0t llıış, bütün rical büyük 

J 

j)1' 

~ .. ıt~al~rını giymişlerdi. 
~de ' g ı'nıüş bir taht üze-
1~itıt~ıtu~nıuş, başına elmas 

. erı p l b' lllışr ar ayan ır taç 
ftı bıı l. Süleyman ağa, bü-
l qld debdebe ve tantana
,t,11 brrnıyarak serbestçe 
~~tllb asanıaklarına çık.ı:. ış, 
rqiq k \'ermek için kralın 

~
.llirı alkmasını beklemişti. 
t~tı" ayağa kalkmadığını 
. "'e 
1l'eti . mektubu vermiş, 
~Q a ~ ıle geri çekilmişti. 
~"~a Rtr hır muamele idi. 
11\i ~·~talı haşmetinin te
S~le 0 trnek istiyordu. 
lls1:~an ~ğanın hareketi, 
~qlld debıyatına bir eser 
tlYer ltdı. Kralın arzusu ile 
~ 1 Bu · 1tl'ld r1uva Jantiyomu 
tlel'i 

1 
\le Fransızlar, aza

lılh}e dokunan kabul 
'tlıı • 

ış l •ntikamını piyesle 0 Uyorlardı. 
Niyazi Ahmet 

tl "--~ ,, ~ ..... ~-

~it 0 11arı memur lara 
~· D~ilttş kararları 

"} sllt · Yolları tarafından da 
'3Y~ ttte • e l\ tq veya senemn mu 
,; b~d~~Vsimlerinde muay
l' 1 S<ttıı let1e memurlara dı-
k~ oı<trı llıasına müsaade edil 

"'e elektrik su fidan lin 
lq Çeltik k" .. l . . . tıttd omur erının sa 
3Yorı k Yalnız birdefa ko
tlilşttı iltarı • alınması ka-

1§hr. ' 

•• 

• 

ı • • 

Her kadın bllmelidlr 

······••()••······ 
Deri nev'inden eşyayı te

mizlemek için essence de 
terebinlhine, liom suyu Glg
cerine, iki parça halinde 
kesilmiş çiğ suğan, çok iyi 
vasıtalardır. 

Ancak vernili siyah deı i .. 
lere çalkanıp köpük haline 
getirilmiş yumurta akı, ek
şimiş bira, yemeklik zeytin
yağı daha iyi gelir. 

* 
Çiçekli basmadan yapıl

mış çocuk elbiselerini sa
bunlu ılık su ile yıkayınız. 
Sonra sirkeli su ile çalkayı
nız. 

* 

S1>vyetler Şarl1>yu taltif 
edeckler 

Soovyet hükumeti, filmle
rinde demokrasi fikirlerini 
tenmiye ettiği için komik 
Şarloyu (Kızıl bayrak) nişa
nile taltif edecektir. 

Ayrıca bütün Sovyet Bir
liğinde bir Şarli Şaplen haf
tası tertip olunacak ve meş
hur komiğin en güzel film
leri ·gösterilecektir. 

-~":'......-:!--

Futb1>I ve ipn1>tizma .•. 
Futbolcu müsünüz ? Şam

piyon olmak arzusunda ise
niz size garip bir usulden 
bahsedeceğiz. 

Bu usul İngilizlerin en 
kuvvetli takımlarından biri
nin merkez muhacimi olan 
Steele'in başından geçen bir 
vak'a ile meydana çıkmıştır. 

1937 senesinde İngiltere 
futbolünün en mühim sima 
farından biri olan F red Ste-
elo bir kaza neticesinde 
ağır surette yaralanmıştır. 
Bu yara neticesinde kuvvei 
maneviyesini kaybetmiş, neş'e 
siz, iradesiz bir adam haline 

girmiştir. 
~~~~·-·~~ 

Yamanlar 
Mandra 
Süt Evi 

Meşhur bir emrazı asabiye 
mütehassısı onun tedavisini 
deruhte etmiş, tedavi niha
yet geçenlerde hitama er
miştir. Son oynanan beş 
maçta Stele on gol yapma
ğa muvaffak olmuştur. 
Evlenmek lstiyen 1 a 

yaşmda bir kız 
Amerikada Maryland vila

yetinde, 13 yaşlarında bir 
genç kızın mahkemeye mü
racaat ederek evlenmek için 
i~a:n is~ ~mesi üzerine müd
deiumumi: 

" - Marylanda evlenme 
yaşını tahdit eden bir kanun 
olmadığına ve umumi hü
kümlere göre de, 7 yaşından 
aşağı olanların evlenemiye
cekleri bedihi bulunduğun
dan, 13 yaşındaki genç kı
zın isteği yerindedir!,, demiş, 
mahkeme de evlenme ita
mını vermiştir. 

ııııııı ıııııııuwııı wın ıumıJııım ııııın ıınıu ııımı . ınıınmıım 1111111 111uıı 

İzmir Birinci İcra memurlu
ğundan: 

İzmirde tüccardan Osman 
Nuriye borçlu Mehmet kızı 
Havva Cenanın tapunun 115 
pafta 637 ada 43 parselde 
kayıtlı Salhane tramvay cad
desinde 532 no. tajlı sahilde 
tahtani ve fevkani 7 oda 
matbah, hela, banyo, elekt
rik ve su tesisatını havimaa 
müştemilat 5000 lira kıyme
ti muhammeneli bir bap ha
nesi dairemizde açık !artır
ma suretiyle satılmasına ka
rar verilmiştir. 

1 - Bu gayri menkulün 
birinci artırması 28/3/939 ta
rihine müsadif salı günü sa
at 14 de yapılacaktır. Bu 
artırmada muhammen kıy
metin yüzde 75 şi verildi-

~·~ Türk A. Şirketinin ·~ 
•!1 Halkapınar kumaş fabrikasının !, 
-.j Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : [t~ 

!( Sağlam Zarif Ve Ücuzdur r:~ 
t' SATIŞ YERLERİ t+~ 
:•~ Bi_rinci Kordonda. 186 num.arada ŞARK HALI T. A. Ş. r~' 
,tı M~!:.. .~~~~a~~;,n ca~~-ın~ .. ~F_:.~ri Kandemir oğlu [+} l-~..;;:-;.~~ ... ~ .... ~ .. ~~ ....... ~~ ........ ~ ~ .... ~ ~--~· ... ~~~~~~~=-~==-.._.~ ...... '": 
~ •~J;;t;(~~~~~~~~ııının 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzınir : Y ! :ı i K '\'lafla~ çarşısı 

no. 35 
\ 1 · 1?\ll 'l , y:i

0

{~! 1< t_ ı;i mek 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarma 
göre taksitle her türlü elbise 

r::, . n Diker. 
-~-~~~IU!llll~~~~lii;;?:::illii;;;:t;;ık!::;:;I 

ORoLogo~f5~ATöR Aşçıbaşı Mark 
Fuat S1>yer ıMakarnaları 

Böbrek, mesane. prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını y2 par. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

lf'•- ....... ~11.::... •11.+ ... ~ ..... -~- .... "'".;;ıı ,._.........,..., .... .,..~. 

or:l8ma-ıı· H :s\ki' BilÖ ~e·r~ 
Dervj ş1>ğlu 

D.ıhili, sinir, çoc'J'< hastl l !darı 
saat 11-14 ıki çeşm e i kte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 376Cl 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 
m~ ı:::~~ 

DOKTOR 
~ :sahh sonad 

Cilt,nSaç ve!Zührevi has
talıklar mütehassısı 

Üstüne mürekkeb dökül
müş bir halıyı temizlemek 
için lekeli yerlere bir par
mak kalınlığında bir tabaka 
teşkil edecek kadar iri tuz 
koyunuz. Bir kaç damla su 
damlatıp kurumasına mey
dan vermeden dört gün tuzu 
lekelerle temas halinde bıra
kınız. Sonra leke yerlerini 
az ıslatılmış bir bezle oğu
nuz, sonra Essence de tere
binthine ile siliniz. 

' ğinde ihale yapılacak aksi 
halde satış 15 gün daha 

2 nci Beyler sokak No. 81;. 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
• :;!_ 

Balcllarda "185,, N1>,da 
Pertev Sus1>pun Çiftlik 
mandra süt evinden en nefis 

tere yağını, kaşar peynirini yo: 
ğurt ve saireyi tedarik ediniz. 

Demir gibi bir proğram.. Seyrine doyum olmıyan 
güzellikler.. Heyecanlı aşk macerası .. Nezih 

bir aile romanı .. Dünya sinemacılığı-
nın eşsiz zaferi, iki muazzam 

tim i gö rmek üz()re bütün izmir 

bugünden itibar en Kültürpark 
Sinemasının Vasi salonunu dolduracaktır. 

ÖLDÜREN GÖZLER 
FRANSIZ SNEMACILIGININ BÜYÜK ZAFERİ 

Mari Bel - Henrl Roland 
Tarafından müstesna bir zevk- A rıca. 
le yaratılan muazzam FLIM Y • 
Denizaltı Esirleri 

Tekmil Amerikan donanmlSının iştirakile temsil edil
muazzam harp ve aşk flimL oynayanlar: 

ı 

l 
l 

temdit edilerek 12/4/939 ta
rihine müsadif çarşamba gü
nü cı.aat 14 de en çok artı-

rana ihale edilecekdir. 
2 - Şartname 15/3/939 

tarihinden itibaren her ke
sin görebilmesi için açıktır. 

3 - Bu gayri menkul ü-
zerinde her hangi bir hak 
iddia edenlerle faiz ve mas
rafa mütedair iddiaların ev
rakı müsbitelerile birlikte ta
rihi ilandan itibaren 20 gün 
içinde dairemize müracaat 
edilmesi lazımdır. Aksi hal-
de hakları tapu siciUerile 
sabit olmadıkça paylaşma
dan hariç bırakılacaklardır. 

4 - Taliplerden yüzde 
7,5 nispetinde pey akçası 
veya miUI bir bankanın te
minat mektubu aranır. Gay
ri menkulün vergi ve rusu
mu borçluya yüzde 2,5 <l~!
laliye ve ferağ ve teslim 
harçları müşteriye aittir. Ta
liplerile daha fazla malumat 
almak istiyenlerin dairemi-

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
~~~·=:m~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

~ •J;;;::_t;;;U;:;;t;;;;ac:t.s 

.t°UMAS 
BOYAlARtHtN EN EYİSİDİR. , 

Yün, ipek, Pamuk, Keten,~ 
Floş ve karışık her cins ku-
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPO..;:,s .. u __ 

--"-"'"='"'""" . -~~....- ...... ............... ...... 'f.ô ~~ #"'· ·:-.- - o w----~ ....... ~-... ~~ .... - """'"' -.; ~~:;;..,ıı . ...... ~.~ .... ~ ~~ .... ı~~llllllll~ e:::...-;: ·~ .,...;:- ~.:..ı:;: 

Müjde 
Karşıyaka Ferah Eczanesi So. 

RİCAR DİKS - DOLERES DEL RİO 
Seanslar: HERGÜ~ : ÖLDÜREN GÖZLER 2 
5,25 9 DENİZALTI 3,45 7,25 te t 

zin 939-5545 no. lu dosya
sına müracaatları ilan olu~ 
nur. 

T erzanesinde yelekli takım 
11 yeleksiz 9 lira tek ceket 
7 ,50 pantolon 125 kuruş 

dikilir. Fırsatı kaçırmayın. -------~:~ ( S. Zeki ) (609) 
:=:=:::::::::::=:::=========================-~~~--------~~~~~~~~---::---~~----------------~~--------- -----~~--------~----~ ~~ 

s . • FER 1 T 
... 

D i ş Ma cunu 
Uç günde inci gibi dişlere kavuşmak için 

diş macunıı 
kullanacağınız ilaçlı 

~ez Depo: 
Büyük Tüpü Yanlız (2D) Kuruş • 
. ŞiFA ECZAHANESI 
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intihap hazır-
lıkları devam 

ediyor 
Ankara 24(Hususi)-Parti 

umumi merkezinde intihap 
hazırlıkları etrafındaki çalış
malara hararetle devam edi
liyor. 

İntihabı yenileme kararı 
vermiş olan beşinci büyük 
Millet Meclisi azasını teşkil 
eden 399 meb'us tabii nam
zedler arasındadır. 

Şimdiki meclise dahil bu
lunmıyan eski mebuslardan 
hemen hepsi namzedlik için 
müracaatta bulunmuşlardır. 

Şimdiki halde İstanbul, An
kara ve lzmir gibi büyük 
merkezlerden namzed göste
rilmelerini istiyenler mühim 
bir yekuna baliğ olmakta
dır . lstanbuldan namzed 
gösterilmesini isti yenlerin 
sayısı 250 kadar tahmin 
ediliyor. 

Mebus Seçimi 
Mebus seçimi için yapıl

makta olan hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Bütün kaza ve 
nahiyelerden vilayete gelen 
malumata göre her tarafta 
asılı bulunan müntehipler 
esas deftleri bu akşam, asılı 
bulundukları yerlerden indi· 
rilecek ve sonra mebus se
çimi teftiş heyetine yapıla
cak müracaatların tetkikine 
haşla nacaktır. 

İkinci müntehipler seçi
minin evvelce kararlaştırıl

dığı veçhile 16-21 Martta 
yapılmasından sarfınazar 
edilerek, belediye seçimi 
gibi bir günde neticelendi
rilmesi muhtemeldir. 

İkinci Lise 
Şimdiye kadar İzmir Er

kek lisesine bağlı olarak 
lisenin şubesi halinde idare 
edilen eski Kız lisesi bina· 
sındaki orta okulu .. , Tzmir 
ikinci list!si namı altuıda 

müstc.kil bir mektep hdinde 
idare edilmesi Maarif Veka
letince muvafık görülmüş, 
buna ait emir, Vekaletten 
şehrimiz Kültür direktörlü
ğüne gelmiştir. 

•• 
Uçok bugün 

· Sakarya ile 
karşılaşacak 
Bugün Alsancak sahasında 

Üçok kulüb'ü, Manisa şam
piyonu Sakaryayı da davet 
etmişti. Sakarya, daveti ve 
maçı kabul ettirdiğini bil
dirmiştir. 

Maç bugün saat onbeşte 

olacaktır. 
•• 
Ufürü~~çülük 

Birinci beyler sokağında 
Süleyman oğlu Recep, bazı 
kimselere muska yazdığı ve 
üfürükçülük tesbit edildığin
den Adliyeye verilmiştir. 

Borsa 

(HA'-KJN SESi) 

TRABLUS VE TUNUS 
Hucludlarında Tahşidat Devam Ediyor 

Roma 24 - Tunustan Trablusgarp hududuna Fransız sevkiyatı devam etmektedir. 
Cezayirdeki bütün kuvvetler Trablus hududuna yerleştirilmiştir. 
Roma 24 - Fransızlarin Cezayirden Trablus hududuna getirdikleri yeni kuvvetin ye

kunu 40 bin kişiden fazladır. 

Romen Askeri Şurası Toplanı 
Bükreş, 24 (Radyo) - Bugün öğleden sonra saat 17 de Kral Karolun riyasetinde top

lanan acıkeri şura, geç vakite kadar müzakerelere devam etmiştir. Şurada, Başvekil mua
vini ve dahiliye nazırı Arman Kalinesko, hava ve deniz nazırları ile hariciye nazırı Gafen
ko ve erkanı harbiyei umumiye reisi hazır bulunmuşlardır. 

Almanyanın Satın Aldığı Ada Münasebetile 
Moskova 24 - Almanlar Kotka şehri civarında ve Finlandyaya ait küçük adayı satın 

almışlardır. Bu ada Leningradın 200 kilometre yakınında olması bütün Rusyada manalı ve 
müteaddit tefsirlere yol açmıştır. 

Italya gtnüllülerinin ku.mandanı 
Paris 24 (Radyo) - ispanyadaki Italyan günüllülerinin kumandanı dün tayyare ile Ro

maya gelmiştir. 

Fransada lspanyol mültecileri 
Paris 25 (Radyo) - ispanyadan Fransız topraklarına iltica eden hpanyollardan 220,000 

kişi memleketlerine dönmüştür. Bunlardan 11 biııi yaralı, 180 bini kadın ve çocuktur. 
Elyevm Fransa topraklarında 342 bin mülteci vardır. 

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

İtalyaıı Başvekili Varşovada 
Roma ?.5 (Radyo) Hariciye Nazırı B. Kont Ciano dün gece saat 23 de Varşovaya hare

ket etmiştir. İtalyan Başvekili gidiş ve dönüşte Berline uğramıyacaktır. 

Telgra( v~ radyo h.ulisa~ı: ~l Askere davet= 
Reisicumhur ismet lnönü dün Ankarada bulunan lstan- İzmir askerlik şubesinden: 

bul valisi Lütfü Kırdarı kabul buyurmuşlar ve öğle yeme- 1 - Nisan 939 celbi yak-
ğine alıkoymuşlardır. . . . laşmaktadır. Bu celpte he-

§ Y enişehirde yapılacak olan Büyük Millet Meclısı hına- nüz muvazzaflık hizmetini 
sının inşaatına Nisan ayında başlanacaktır. yapmamış olan islam ve gay-

§ Başvekilimiz Refik Saydam dün İktısat Vekiletine gi- ri islam piyade ile muzıka, 
derek bazı tetkiklerde bulunmnştur. jandarma, orman koruma, 

§ Manisada yapılacak "ATATÜRK., heykelinin projeleri gümrük deniz sınıfları silah 
Güzel san'atlar akademisinde teşekkül eden büro tarufın- altına alınacaktır. 
dan yepılan tetkik netiçesinde beyenilmemiştir. 2 - Bu sınıflardan hangi 

§ Şimali Fransada kar ve fırtına devam etmektedir. Bu doğumuna kadar sılah altına 
yerlerde münakalat durmuş ve 40 kişi donmuşlur. alınacağı alakadarlar mahal-

~ Holanda hükumeti Franko hükumetin resmen tanı- leleri mümessillerinden öğre
nebiliı ler. mıştır. 

§ Lüs civarında bir marşandiz treniyle bir yolcu treni 
çarpışmış 2 kişi ölmüş ve 6 kişi yaralanmıştır. 

§ Anti komitern paktını Macaristan da imzalam1ştır. 
§ İran Veliahdı dün Tahrandan ~ Kahireye müteveccihen 

hareket etmiştir. 

Fransada İnfilak 
Paris 24 (Radyo) - Fransadaki maden ocaklarının birin

de infilak olmuş ve 20 amele parçalanmıştır. 

Çok bir filim 

3 - Bu sınıf ve doğumlu
lardan malul olanlar varsa 
heyeti sıhhiyeye muayenele
ri yapılmak üzere 31- 2- 939 
gününe kadar bir vesika fo
toğrafile şübeye gelmeleri la
zımdır. 

4 - Sakat olupta daimi sa
kat raporu olmıyan ve henüz 
yeniden heyeti sıhhiyede mu
ayenesini yaptırmamış olan 
316 ila 330 dahil doğumlu 
erlerin dahi birer vesika fo
toğraflariyle şübeye gelme
leri ilan olunur. 

,1 

V. U.Meclisinin, 
Dünkü Toplantisl 

Vilayet Umumi Meclisi dün 
öğleden sonra vilayet salo-

• nunda Vali B. Fazlı Güleç'in 
reisliğinde toplanmış, vilaye
yetin yeni yıl varidat bütçe
sini müzakere ve kabul 
etmiştir. 

--~=....::-

2s şusAf 

KONSER KRITla~ 
Yazan : Mlhter çeıeb 
~ panyede bihakkın ıııu.ı Konsere orkestra Berovi

çin şefliğinde Suppenin Pik
dam uvertürü ile başladı. 

Bütün enstrümanları idare 
eden sanatkarlar bu muaz-
zam eseri enterpretede pek 
bariz bir uygunlukla muvaf
fak oldular. Uvertürden 
sonra bayan Sabahat Akkö
lü Purti Çeşti, nin Lottisin
de yumuşak tatlı sesini din
ledik. Başlangıçta heyecanı 
sesinin kabiliyet ve kudreti
ni azalttı, fakat bu ilk he
yecan çok sürmedi. Sesi git
tikçe hızını aldı. Mozart'ın 
Das Veilchen ve Schuman'ın 
Der Nussbaun'ında daha 
normal ve rahat bir sesle 
muvaffak oldu. Piyanoda a
kompanye eden üstat Roza-
ti her zamanki gibi bunda
da şayanı taktirdi. Lakin 
Cölümün onu yalnız solist 
mevkiinde görmek istediği
ni yazmaktan kendimi ala- ı 
mayacağım. Schubert'in Ada
gio'sunda trio yapan keman- 'j 

da Faik Violons~lde Nefi ve 
bu iki sese refakat eden 
piyanoda madam Rugenburg 
pek hisli çaldılar. Kemanla 1 

violonsel pek cana yakındı. 
Piyanoda bastanbaşa incelik 
ve s:!vgi dolu bu iki sese 
eyi uydu. Çok alkışlandı
lar. Bundan sonra Bocheri
ni'nin Canzonettasını orkest
ra ile dinledik. Müzik iti
barile biraz ciddi ve ağır 
olan bu parç a insana kilise 
müziği hissi veriyordu. 

Bethovvenin Menuet'si da
ha canlı daha n .:şeli ve ruh
nevazdı. Tekrarlamaların bi-
rinde birinci kemanın bir 
tekrarlama hatası müziğin 

güzellik ve uygunluğunu hiç 
bozmadı. Hepsi ayrı ayrı 

muvaffak oldular. 
Sıra Solist olarak heye

canla beklediğim pianist Ro
zatiye gelmişti. Rachmani- 1 

off'un Prelüt Do dies minö-
1 

rünü çalıyordu. Birinci tem- 1 

podaki biraz melankolik 
temleri kendisine has hissi 
ifadesili çıkarışı esere bir 
misli daha kıymet verdi. 
Yavaş yavaş hazinleşerek 

Agitatodaki aksi canlılık ve 
cevvaliyete geçmesi, kresen
dolarile birinci tempoya iki 
el ile dört el vazifesile rü
cuu başaı ması teknik kabi
liyetini bize bir kat daha 
göstermiş oldu. Zanella Kır 
bayramında da şahane bir 
varlık yarattı, bu modern 
müzikteki dissonatları kula
ğa o kadar alışkın ve hoş 

gösterdi ki, bayram şenliği

fak oldu. 
Vianiavvski,nin Mazurk 

kemanda Muzaffer piyaO 
madam Rugenburgla 
eyi uyuştular. Majör to 
başlayan sonra minör ve t 
rar majöre avdet ederek 
ten bu daos havası tatlı 
meli ve hisli idi. Titl: b A 
latifti. Serenadın mel~ 
Flütte Celal Candaşı dıll 
dik Çok alkışlandı. ı<o, 
Brahms'ın meşhur bet' 
Macar dansile nihayet 'le 

di. Sanatkar violonist S 
viçin idare ettiği bu ork 
rada bayan Rugenburg 
yanoda, Brmoniomda S 
bettin kemanda Faik, ~. 
Hamdi Violada Cemal 
lonselde Nefi Flütte C 
kontrbasta Stavridis be 
ayrı ayrı muvaffak oldul'1 

Bize böyle nefis bir ııı 
ziyafeti vermeği temin ed 
Halkevi başkanı bayan 
miyeye ve idaresindeki 
kadaşlanna candan tef 
kürlerimi sunarken bU11 

gibi honserlerin tekerrii 
imkan haztrlıyan sosyet 
rinde memlekette mevc 
yetini herkes gibi be 
can ve gönülden teıne' 
ederim ... 

Mihter 

········C>········ 

Su Tarifesi t 

Su tarife komisyonu 
tetkikat neticesinde 
devrenin su tarifesini 
kuruş olarak tespit etaıi 
Yeni tarife yakında N. 
Vekaletine gönderilecekti' 

Bn. Azime 
Ankara numune hastall 

hemşirelerinden Azime tJ 
gur memleket hastall 
hemşir " liğir. e tayin edilll' 
tir. 
Namık Kemal Pull' 
Posta Telgraf ve Tele . 

Umumi müdürlğünün N• 
Kemal'in ölümü münase 
tiyle bir seri pul çıkarıll1 ~ 
karar verdiğini yazmıştı~ 

Umum müdürlük çıka 
cak olan bu pulların oıi~ 
vekıymetlerini tespit etdl 
tir. 
Namık Kemal serisi ~ 

lar3,5,6,7, 8, vel2,5 kurut
1 olmak üzere o kıym'!tte 
1 bin seri basılac 11t ttr pıı 

ların üzeri ede Namık ı<e 
lin potresi bulunacaktır. 

1 Sllideki Büyük ZelZ 
·- Baş tarafı ikincide 
lus, 9000 nüfuslu Kavkue 
12.000 nüfuslu Parral şe 
terinin de evlerinin bil · . ·~ bir kısmı yıkıldı ve ıÇ1 

oturanlar mahvoldu. 

Proğram harici Rebikoff- Bu şehirler içinde erı ~ 
muztarip olanı Şili'nin a~· 

ni bize yaşattı. 

dan Tabai 1 .:re de pek sanat 
karane idi. İkinci kısma or- cü şehri olan Konsers• 

şehridir. Bu şehrin e~ 
kestra VValdteufel'in aşk zelzeleden beşte üç o• 
ve ilk bahar serenat ve val- ) tinde harap oldu. Bin İ 
sile başladı. Bu parça müzik insan enkaz altında kal 
itibarile zevki okşayıcı, ne- Yapılan hesaplara 
şeli ve hafifti. Birinci ses Şili zelzelesinde 30 b~"i 
kemanlarının arasında Vio- san ölmüş, 50 bin kı~-

Tashih lonselde Körber'de hoş bir yaralanmıştır. Bu ıee~ 
Şekilde kendisini gösteri- 1755 senesinde Libon ş Gazetemizin 18 şubat 939 
Yordu. Bayan Sabahat Mas- nin altını üstüne getiretl 

tarihli ve 3590 sayılı nusha- d d h f l n' sen'nin Manon operası Ari- zele en a a aza ca 
sının 3üncü sahifesinde neş- t 

anındada muvaffak oldu. mış ır. cJ 
redilen İzmir defterdarlığı Şili zelzelesinin en 1 

.. &J 
milli emlak müdürlüğüne Cemal Reşidin Akkoyun tarafı. zelzelenin oldu$ 
ait satılık ve kiralık emlak şarkısındada Manondan az takanın, volkan faaliyet •< 

Çuval Cinsi Fiyat Pamuk prenses ve yedi cüceler ilanında ihale tarihi27-2-939 muvaffak olmuş değildir. takası bulunmasıdır. S.~ 
790 Üzüm 11 17,25 Bütün İzmiri çalkahyan bu müstesna ve harika filmi bü- olarak yazılacağı yerde seh- Bay Rozatinin bu parça- Şilide en az 100 bin ~ııf 

Haberleri 

174 İncir 9,50 18 tün İzmir halkını (Asri Sinema) sma çekmekte devam edi- ven bu tarih 27-3-939 yazıl- dada mühim rolü vardı, mo- ~ evsiz barksız bir halde 
25(8) Pamuk 51 yor. mıştır keyfiyet tashih olun ur. dern Türk müziğini akom-

1 yağmurlarının altındadır· 
~~~----------_..:,------------------~--------------------------------_:_ ____________________________ ~,, 
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