
&ıa d 
'ier'" 

dtit 1 .ı derginin çok 
· ~S r ' sahibi bay 
t~'-ı' · IP.t l<ÜLTÜR ,,, ..... 
)~t ""'ıin b'I". ~f . ııı: bir ı gı hayatında 
lı bir boıluğu pek şe-
l'I "•rhLl •t a:: a dolduran ve 

YGlcıek ıan'at kı-

mıldanış ve yürüyüşlerine 

susamış ruhları teskin eden, 
fikir gıdalar1 kafaları doyu
ran bu çok yararlı ve de
ğerli derği üç yaşına girmek 
saadetine kavuşmuştur. 

Bu muvaffakiyet hakika
ten mecmua için olduğu ka-
dar ırfan meftunları için de 
bir saadet sayılsa yeri var · 
dır. Çünkü bu nevi derin, 
ağır başh mecmaların aki-
betlcrini bilenler ( Kültür ) 
dergisinin üç yıldanberi at
tığı büyük adımlarm değe
rini takdirde zorluk çekmez
ler. 

İşte bunun içindir ki (Hal
kın Sesi) kültürün bilgin ve 
çok değerli sahibi bay Asım 
Kültür ile kıymetli yayın 
direktörii bay doktor Necati 
Kip bu parlak zaferlerden 
dolayı kutlulamaiı büyük bir 
ıeref sayar. 

İzmirde komünisti k ile 
suçlu olub bir müddetten
beri muhakemeleri cereyan 
eden Salaheddin, Receb oğ
lu Ahmed, Giritli Ahmed, 
İsmail, Yusuf, Mehmed Emin 
ve Hayri Tekinin suçu sabit 
olarak dörder sene ağır ha
pislerine karar verilmiştir. 
Bu arada Hüseyin Fevzi, 
Giridli Cazim, Mazhar, Gi
ridli Hasan, Zekeriya ve 
Süleymanın bu suçta alaka
ları sabit olmadığından be
raet etmişlerdir. 

Karar tefhim olunduktan 
sonra mahkumlarla beraet 

re yardım edilmesine neza
ret etmişr. 

Bu rnıntakada Xızılayın 
faaliyeti çok büyüktür. Mü-

edenler bir arada jandarma 
muhafazasında mahkeme sa
lonundan çıkanldıktan sonra 
Müddeiumumilik dairesi ö-
nünde gürültü çıkarmışlar
dır. 

Sanlardan bazıları Enter
nasyonal marşmı yüksek ses 
le söylemeğe başlayınca jan-
darmalar menetmek istemiş 
ise de mahkümlar muhalefet 
etmış, adhye dairesinde bir 
gürültü çıkmış, jandarmaya 
yardımcı kuvvetler kelmiş, 
bunlar adliye tabaffnzbane-
sin e sokularek yenideü zabıt 
tutulmuı veaklarında takibat 
ba,lamıştır. 

ITALYA SIKIŞıK 
VAZIYETTEI. 

---x---
HÜKÜMET Ş""HST SER-
VETLERiN ÜZERiNE 

VAZI YED ETTll 

Paris (Radyo) - lngiltere 
ve Fransa artık İtalya ile 
eskisi kadar meığul olma
maktadır. Çün ilk önce Av
rupa askeri ve diplamatları 
İtalyayı muazzam orudusile 
Habeşistanı bir ande maffe
decek ve bütün Akdeniz 

- Sonu 4 üncüde -

KOCA KATILI 1 ....... ~ -
Kocamı işıkı
mın yardımile 
ben zehl leclba 
Aşk feda ileri işte benim 

gibi olur! Demek 
istiyordu --oo---

HALK VERE BATSıN 
ALÇAK KADIN DiYE 

HAYKIRIVORDUI 
Bosnasarayın · yakını•da 

Pavlovie köyünün zen~ale• 
rinden Pandorviçin kan• 

(So· u 4 Oncttde} 

jj•PiR"J= ili ---------lli:Z'.I-=--··· 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

----------------0000----------------
Halimize şükredelim! 

- İhtikar var, halk esnafın elinde inim inim inim iDliyerl 
- İzmirde elli yataklı bir hastane var, bunun ela !O 

danesi veremlilere mahsus.. Halbuki sene 1000 verei1111 
müracaat ediyor! 

- Şehirde yol yok. Arnavud kaldınmına da raa,at. 
- Rışın çamuru ve zifozu bizi mahvetti ! 
- Sivri sinek bir afet halinde dolatıyor. · Sıtma mlcatle-

lesi genişletilmelidir ! 
· - Belediye havagazı ve elektriki ucuzlatmahdır 1 
- Halkm kireçli sa içmekten midesi betonarme olda t 
- Zabıtai belediye memurları halka ıert mumele 

ediyorlar ! 
- Maliye memuı ları vergi işinde sade hazineyi dllttla&· 

yorlar biraz da halkı dütilnseler! .. 
Bunlar ve bunlara benzer hada binbir şikiyetl .• 
Şu Avrupa ile Amerikayı bir gözümüzün önUne getirelim: 

Amerikada her gün bir haydudluk, bir çocuk veya adam 
kaçırma hadisesi oluyor. Avrupada herg6n barut koku• 
duyuluyor, arbedeler, suikastlar yapılıyor .• 

İzmir hududları dahilinde ne baydudluk ne adam ka~ır
ma, ne barut kokusu, nede arbede var. 

Avrupa ve Amerikayı göz önlinde tutalım. Şikayetimbi 
acı sesle yükseltelim. Halimiıe şükredelim! Çlinkti halk iyi 
görür, iyi duyar ve iyi düşünür. Ve : 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR 



( Halkın Sut ~ 

-~'!_l'ıll _boCAN:A SAVGIL:R•MLA-ı BU GÜNKÜ KRAL 
Cumurıvetı Prens de Gal 

'J ' .k 
G.• ı·· k b. k k 1 en • On U ya an lr aş yapma Bugün lngiliz kralı olan 
------- --------00 sekizinci Edvard Prens de 

YAZAN: SIRRI SANLI Gal (veliahd) iken bir balo-
_ ... ....,,.., •• ,,__...,. ya gitmişti. İngiliz tacmm 

-32- mirasçısının dans edeceği 
(Bu toplantı, iay]arın azanıet satn1ak, bayan- kadınlar büyük dikkat ile 

' ların süs ve tbvalet yarışına girişmek için -koş- ,seçiliyordu. 
dukJarı zivafetlere benzenıekten çok uz21tktı Şahsi zevkinin tahdid edil-

mesinden hoşlanmtyan Prens 
O esnad;ı kapı çalındı. Bir: - Bir çok Bayların bü- de Gal bazı kere bu mera-

' dakika sonra glblinen hiz- yüklük satmak ve bir çok 
n sime riayet etmiyerek iste-

metçi kız, gazeteci bay l'\e- Bayanların da süs ve tuva· 
diğini yaptığı gibi burada 

fik Adamoğlu'nun geldiğini Jetlerini göstermek için ve-
da hoşuna giden bir üçüncü 

haber V!rcb, B•nun üzerine rilen mükelld ve tantanalı 
kızla bir dans yapmaktan 

genç gazete aytarı Nihad ziyafetlerden gelen bu çag-ı-
çekinmiyordu. Netekim bu 

Atılkan Yaşar Gündüze ba- rıların hiç biri beni yerim-
.. baloda da prensin gözüne 

karak dea i . den oynatamazdı... Fakat 
B çarpan diğer güzel bir kız 

- izim patron, gazete- bütün hayatını balkın işle-
ile de bir oyun oynadı. ciliği siziıf gil:ai anlıyan bir rini, gnler yüzü, tatlı mua-

a:..: .a:.ı. Adamlarıudan biri prense 
öğretmen ~~rtleşeceği için melesi ile bitiren, en büyük 

k yaklaşarak: 
ço memm1' kalacaktır. Bu- zevki, halkın hastalıgv ına 

- Zatı asilaneleri bir ec-nu şimdid;A .t1liyebiJjrim. ilaç bülmak, onun refah ve 
B aı zanede çalışan bir kız ile 

iraz s~a makyolu) ga- saadetine çalışmak ve emri 
!1...: oynadıldarının farkındamıdır-zetesinin .--;. Refik Adam- altında çalışan memurlara, 

-1 f ~:.. ' *'~: lar? Diye sordu. Veliahta şu og u, so r~11endisine gös- halka yapacakları muamele 
cevabı verdi : 

terilen yerine geçmiş ve onu ile not vermek ve halktan 
v :;,. k f b - Doğrumu söyliyorsunuz? çagıran sao) 1 ay bu çok rüşvet isti yen her hang· i bir 'A. 

k vyle ise de hasta oldug-uııı 
nazi ce hatırJayııından dola- İnsan kuduz, saldıran bir kö-

zamanda onun ecZlnesine yı seçme iSzlerle teşekkür pek kadar iğrenen, riyakir-
d. d koşub ilaçlarımı tedarik ede-

e ıyor u. ~ lığı, riyakarları zerre kadar 
İJLay nihayet yanında otu- kadar sevmiyeo, göremiyen, 

, ran gazetetjmn eli ile ağzını yaptığı pek çok işleri ileme 
kapayarak- ;bajırdı : deUil gibi kendi kendine ba-

- Artılı ydır., hastalık ğırmağa lüzum göremiyen 
döşeğindeq: kiHcaıak buraya eski bir İlbayın evine koş-

. kadar gelmek zahmetini gö· mak, benim için beş on ke-

. ze aldığıtıı · için size nasıl lime ile anlatılamayacak de· 
teşekkür edeceğimizi bele- recede bir şeref ve saa-
mez iken, bize şifl\C!i bu mü· dettir. 
tevazi toplantlmızın zahmet 
verici davetinden dolayı uzun 
boylu teşekkürlere kalkışır
sanız bizi büsbOUln şaşırtır
sıoız .. 

Gazeteci bu sözler üzerine 
cebinden birçok pırlak ve 
yaldızlı davetiyeler çıkararak 
gösterdikten sonra İlbaya şu 

; ~ cevabı verdi : -·---
1 
Bağcılık 
Ve Şarapcılık 

1 Şirketi KuruJnnış .. 
Belgrad (Özel) - Bağları 

ı .:ve şarapları ile ön kazanan 
Kıoşuva kazası bağcıları' 
mahkemenin büyük salonun-

1 da dünkü Pazar günü topla
narak bir bağcılık ve şarap
ç•lık kurdular. 

Bu ortaklığın her: şul>esi -
nin ba~ına birer mütehassıs 
kuydular ve lazım gelen ihti 
y .. çları da temin ettiler. Bu 
şirkt hern Avrup için sufra
lık üzüm Y.;.etiştirecek ve hem 
şarap yapacaktır. 

İZMİRLİ 

(Arkası var) 

. 
Radyo sahiple-

rine müjde 

Büyük fedakarlıklarla elde 
ettiğiniz ve fakat ruhi zev
kinizi tatmin edecek dere
cede kullanamadığmız rad
yolarınızın her türlü tamirini 
ve bilhassa parazit yani gü
rültü çıkarmamasını istiyor
samz kat'i suretle teminatlı 
yıldırım radyo tamiratbane
sine müracaat ediniz. 

Adres: İzmir hükümet 
caddesi Hacı Sadullah oteli 

dahilinde 

BİR KIZ 
SEVDiM! 

~"V'VV'."-"'"'"'.,_.~ 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

- Kızım.. . . Leyla... Ben j 
ıeni nasıl kaybedeceğim ... 
Nasıl tahammül edeceğim •.. 
Düşündükçe.... çıldıracak .. . 
gibi oluyorum... Bu kadar .. . 
fazla evlid sevgisi de.... hiç 
iyi değilmit··· 

Bu eski günahkar, şu an
da sahnede bir facia rolünü 
büyük bır muvaffakiyetle 
yapan ihtiyar makyajı yap
mış bir artiste o kadar ben
ziyordu ki. •.• 

Leyla anneıinin bu fela
ketine kendin ıebeb oldatu 

Numara 18 

ıçın o da hüngür hüngür 
ağlamağa başladı. Hulya da 
ablasını taklid etti. 

Bir kaç saat evvel içinden 
neı'e ve saadet taşan bu 
küçük yuvaya şu ande bir 
ölü evine benziyordu. 

Leyli bu ağlama faslının 
uzun ıörecegıoı anlayınca, 

annesini tesgin etmeğe ça· 
lıştı: 

- Anneciğim, Benim aaa
detimi istemiyor muaun? Be
ni bir mezara değil, mesud 
bir yuvaya gidiyorum ... Eğer 

. 
yım. 

Halkın Sesi - Kral bu 
cevabı ile kendisine su vaJ 
sorana verdiği cevabla de
mek istemiştir ki : 

" Bahtiyar olanın yar sa
rar yarasını " 

Habeşler cenup 
ordusunun 
Sayı:;ını 300 bine 
çıkaracak nıış 

Aais·Ababa· ı (Raayo, -
Royter ajansından öğrenildi
ğine göre nazırlardan uçu 
Cumartesi günü Desiyedeki 
imparatorun ~nına uçakla 
gitmişlerdir. Ora~a Adis-A
babanın müdafaasını müza
kere edeceklerdir. Zira İtal
yanların son günlerde uğra

dıkları hezimetin aclsı He 
payıtahtı bir hava bumbar
dımamna tut:naları ihtimali 
varaır. 

Resne 
Mahkemesinin 
Evrakı yandı 

Belgrad - Manastır civa
rındaki Resne kazası mah
kemesinde ani yangın çıkt•. 

Etrafa sirayet etmeden sön
dürüldü. Fakat mahkemenin 
dosyalarıda tamamen yandı. 

sen böyl yaparsan bir adım 
bir yere de atmam, hep be
raber bir evde otururuz ... 

Genç kız annesini ağlatan 
sebebi bilse idi, boşu boşuna 
çenesini bozmaz, nefesini 
tüketmezdi. 

Evde, akşam yemeği falan 
unutulmuştu. ihtiyar kadın 
saatler geçtikce gürültüyü 
daha ziyade artırarak ağlı
yor... Arada sırada : 

- Ay merakım kalktı 
d ı o· · · v eeee.... ıye geyırıyor.. e 
bu geyirtilerle ayılacağ ım 
zannediyordu. 

Ley!a da, Hulya da, anne
lerini bu kadar büyük tees
sür içinde gördüklerini ha
tırlamıyorlardı. Babaları öl
düğü zaman bile bayan Zeh· 
ra bu hale gelmişti. Ağla
mıştı, sızlamıştı amma böyle 
kendini yerden yere vurma· 

Bir canavarlık 
11 yaşındaki evlitlı~a saldır

dı ve onu berbad etti 
Gazianteb ( Hususi ) - dan bırakmaz, mangaldaki 

Gaziantebin Kuet köyünden kızgın maşa ile etlerini dağ-
Ahmed, karılarını komşuya lamağa başlayınca kızın sesi 

gönderdikten sonra henüz kesilir. 
on bir yaşında olan evindeki Ahmed, bunun üzerine ta· 
besleme Zeynebe taarruz et- arruzu ileri götürür, zavallı 

kız kanlar içinde kalır. Bir 
miştir. aralık her nasılsa fırsat bu · 

Zeyneb, küçüktenberi Lu larak çırılçıplak sokağa fır· 
aile arasında bulunmaktadır. lar ve mahalle bekçisine va-
Baba gibi bildiği Ahmedden ziyeti anlatır. Hemen yetişen 
böyle bir hareket bekleme- polisler hastaneye kaldırm ış· 
digi için şaşırır, kaçmağa lardır. Ahmed de yakalan-
çalışır. Ahmed, buna mey- mıştır. 

~ ~ ~ ~ ~ 

MIRALA Y LA VRENSIN 
Adının anılması için yapı

lan bir tören 
Londra (Radyo) - Senı-ol 

Katetral kilisesinde Sü ba
kanı ve bir çok büyük adam
ların huzurile Arabistanın 
taçsız hükümdarı ve İngilte
renin Afrika ve Asyada bü
yük ajanı miralay Lavrensin 
ad11a bir tören yapıldı. 

Vıkont HaJifo söylediği 
bir nutukta Lavrens tarafın-

Bir bomba 
patladı 

dan lngiliz imparatorluğuna 

yapılan büyük hizmetleri 
saydı , ve çok seneler A rab
ların s ır<laş ı olan bu cesur 

adamın namını yadeyledi. 

Halkın Sesi - Bu töreu 
ölen Lavrensin için mi yok

sa yaşıyan yedi canlı Lavrens 
için mi yapıldı. 

Belçikanın 
Tahkimatı 

İki ölü bir ağır yaralı ~loz vadisi biiyiik hü-
vardır cun1a karşı hazırlanıyor 

Yugoslavyanın Virşaç ka- ::_: Bruksel (Radyo) - Belçi-
sabasında bir demir fahri- ka hükumetı Moz vadisinin 
kasında bir el bombası pat- müdafaasını temine kara ver· 
lamı~tır. Bomba fabrikanın miştir. Bununla muntemel 
içinde bir çok tahribat yap- her taa ı ruzun öoü ıe geçecek-
makla beraber iki genci tir. Burada hususi tahkimat 
öldürmüş ve hir ihtiyarı sa. yapılacak ' ır. O kadar ki bu 
katlamıştır. Sakatlanan ağır tahkimat en şidderJi bombar-
hastadır hayatından ümit dımanlara da mukavemet 
yoktur. edecektir. 

r~::.-=-4~==-----,,..-"""_,..,:--=-: ~~•--::..-:::=-;:--......,.~ 

Adis-Ababaduı ~ Ekmekcibaşıl 

Adi~!~ba~~!~yo) - 1
t. B~r~:B~y~rt!k~:ında ~ 

Kızılhaç menfaatine olarak .~ Bay Mehmed Altınbileğin ti 
bura Fransız elçiliğinde bir t~ idaresindeki lokanta mide- +~ 
balo verilmiştir. Balo Habeş • 

r+) sine ehemmiyet sıhhat ve +} 
veliahtının himayesinde idi. ~+) hayatına k ıymet vermesini ~ 
Bunun fahri reisleri de Ha- [+ı [+' 
beş dış bakanı ile Fransız (+~ bilenlerin hergün koştuk- [~ 

'+~ ları bir yer olmuştur. • 
elçisi idiler. Bütün diplomat- 1~ Evler için de tabeldot " 
lar baloda hazır bulunmuş, 1J b ' 

t (•ı veren u Jokan layı okur- j 

yalnız ngiliz kralının vefatı p'.t " 

t ~+1 1arım ız a hararetle t avsiye ~~ 
yüzünden ngiliz elçisi bu· r r, 

l+ eder z. l~ 
lunmamıştır. ~~~~· .... ~ -~,_,,,.._-;:-.....,.~.::@ 

mışh ... 
Toy ve tecrübesiz kızlar, • annelerinin kendilerine karşı 

gösterdiği şefkate hayran 
hayran ıslak gözlerle bakı· 
yor lardı.. Çünkü günahkar 
kadının mazisini bilmiyorlar· 
dı. 

Bir an geldi ki ihtiyar 
kadın yatağın ortasına yığl· 
lıverdi.. 

iki kız kardaş annelerinin 
cansız ve sapsarı yatağın 

ortasına çöktüğünü görünce, 
imdada koşacaklarına çığ· 
lıklarla odadan çıktılar. 

Nefes nefese komşuları 
bayan Hnticeye koştular: 

- Teyze aman yetiş ! 
- Dur kızim birazdan 

gelir;m.I 
- Teyze derhal yetiı ! .. 
- Ocağa kestane koy· 

muttum bir taıım kaynaıı ... 

İki kardeş evin merdiven
lerine saldırdılar. Bayan Ha
ticeyi yakaladıiar: 

- Annemiz ölüyor. Yetiş .. 
Kolonya masajları , nane 

ruhlari , mel!sa ruhları, soğuk 

su pansumanları ve... binbir 
emekten sonra ihtiyar ka-

dını kendin kendine gele
bildi. Alnını, şakakluını sir-

ke ile ovdular, başına bır 
çatkı çattılar bir köşeye 

oturtlular. 

Bayan Zahra etrafındaki
leri heyecanım, kızlarının göz 

yaşlarını görünce başına !ev
kalide bir hal geldinin far
kına varabildi. 

İlk işi Leyliya yalvarmak 
oldu: 

- Affet kızım beni ! 
Dedi. Genç kız: 
- Anne sen beni affet .•• 

10 Şubat 

Zengin dilenci 
Atina gazetelerinde ok~n· 

duğuna göre emniyet zabı· 
tası Dimistakli adlı bir <lilell"' 
çiyi Helen payıtahtının geoit 
caddelerinde dilenirken tev
kif etmiştir. Ka-. akola götü· 
rülüp üstü başı arandıkta 
koynunda bir arttıma defteri 
bulunmuştur ki bu deftere 
göre bu betbahtın yüz bia 
drahmihk bir serveti vardır. 

A 

Bu servet ile yaşaı:nak im· 
kaoı varken ne için bu sefil 
medege tenezzül ettiği so· 
rulunca ihtiyar günlerini ra· 
hat ve sefa içinde geçirmek 
i in bu mevduu bozmak iste• 
~ediği cevabını vermiştir, '.J3en 

d!!I 

İzmir birinci icra memur· 
luğ-urtdan: 

Hasan veresesine borçlu 
Salih ve Şaziyenin ipotekli 
bulunan Orhaniye mahallesi
nin Uzunyol çıkmazında 63 
emlak numaralı 700 lira kıy
meti muhanımeneli hududu 
şartnamede yazılı ma müşte· 
milat bir bap hant: I euvvelce 
satılığa çıkarıldığından yüzde 
yetmiş beş kıymetini bulma-
dığı için be ş sene :müddetle 
tecil olunmuş isede, muayyen 
taksitlerin ödenememesinden 
dolayı bu kere icı a ve ilas 
kanununa göre açık lartırnıa 
ile satılacaktır. 

Birinci icra odusında 14-3 
936 tarihinde saat 10 da 
birinci artırması yapılacak 
taliplerin vereceği beden mu
hammen kıymetin yüzde yet
miş beşini i~utmazsa en çok 
artıranın teahhUdü baki kal· 
mak şartile artırma 15 glln 
meddetle temdit edilerek 
30-3-936 terihinde saat 10 
da ikinci artırması yapılarak 
en çok artıranın üstüne b:ra
kılacaktır. 

Bu bapt a rtı m:ı şartna· 

med 29-2-936 tarihinden 
itibaren birincı icra od asında 
933-4199 numara Ue her kes 
tarafındaı l ~örülebilir . 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahihlerinin işbu gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı 
müsbitele!ile birlikte işbu 
ilanın neşri t arihinden itiba
ren yirmi g ün içinde yazı ile 
m<! rnu riyet imize bildi rmeleri 
aksi taktirde hakları tapu 
siciilinde sabit olmıyanların 

satış bedelinin paylaşmasın· 

dan hariç kalacakları ve is
tekli!erin yevmü meskur ve 
saatlerde haz ır bulunmaları 

ilan olunur. (354) 

Senin hastalığına ben sebeb 
oldum. 

Cevabını verdi. 
Hasta kadın, inliyen bir 

sesle: 
- ~enin hiçbir kabahatıll 

yok. Bütün kabahat ve gü· 

nah bende! 

Dedi. 

Bu, h3zin bir itirafti. Fa• 

kat manasını kimse sezemi· 
yordu. 

*** 
Ertesi sabah ev bir mateJll 

havası içinde sessiz ve sa'" 

kin uyuyordu. Genç adaDl• 
hususi otomobili ile kapanıJI 

önünde durdu. 
Leyla.. Her vakit otomo

bilin gürültüsünü uzaktaO 
duyar duymaz kapıya fırlardı. 

( Arka11 yar) 
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LTJN DAMLASI 

. ~•başının [ 
Vuk şah . 
~ ' esen 

QRtJ 
VE 

Ueuluğun 
arikası 
ALTIN 
~LASinı 

, failrıa Snl t 

Yeni Hamam 
Yeni Miiperi 
Kemeral addesinde Vey· 

sel hamamtm k1raJaaım. Ve 

yeniden açtım. Nezafet ve i 
intizamını temin ettim. Müş-
terilerimi memnun etmek için 
her fedakarlığı göze aldır-
dım. Bu güne kadar gördü- ji 
ğüm teveccühiln hamamıruı ~ 

ziyaretle devamını dilerim, 1 

ldaresindeJv1illi Kütüphane 

Bugün 
Avruoanın 20 senedenberi yaptığı en büyük en güzel filmi olan 

Klod Farerın ölmez eseri 

Silah başına 
Senenin en büvük filn1i 

Baş r(J!Jer,de: ANNABELL ı ;e VlKTOR FRANCEN ) ALNız 

Yapar 

.~ENiTH ı ~ 
~u?vanın en ~ 
I YI Saati arı t( Bu filim büyük Fransız donanmasının yardımile ve milyonlar ıarfile yapıtmıt oldutu 

1 z MIR ACENTA ~ gibi bütün barb sahneleri hakiki deniz muharebeleri s ,fahatından alınmıştır. 
enıeı· ı· ı' I. n1 ı 

klitıerini 
MORJ~8N ~ft.z~:1sAY ~ Bu filsm için davetiyeler m .ıteber deiildir 

, ka~:ı' .d~li~, saat tamiratı i~Se;;.;ıara dikkat: 1,45+ 6,30 .. 9 da~ etJe ı·e{ld d. . e ınız 

·Depo: 
--Mli:ı5itlllllllı~Dr ....... """'"" l +< 

iJk Okul taleb~Jeri e;JJ:f()t~~~'l=l\C~i~'10$:\t~~~~~~~"~~~~~~li: 

S. Ferit Şifa ecza esi 

lçe"iııer W < bilir __ _ 
ayatırı 
besin n:ar~asını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan 

es' ' : ~stınaden diyor ki: 
'.i enızı 1 l . . l 1 li Stı · ' 1aya tınızın ze,· nnı. sı ı ıa tınızın 

İik rette korunmasını temin edecek ancak 

1_ sel, Kabadayı ve Billur 
a l{llarıdır. 

İdn özel dersler 
lkma\siz sınıf g~çmek ve 

ge ri 1rnlmış bazı dersleri kuv
vetlendirmek üzere çalıştırıl

mak is 'enen ilk okul talebe· 1 

leriııe özd ders verilir. 

Mürncaat yeri: Arabfırı

nında yağcılar sokağı oda 12 · 
numaralı ev. 
Fmm•• ms::.=-:m~ • 

~Gümüş ~ 
~Kupalı ~ 
~ lzmir tav]a şampiyonluğu ~ 

T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H 
M 

E 
K 

1 E 
T ıı~r~tııda, bayram ertesi ve her zaman 

tır[ u rakıları kullanınız. Beni şükı'anla 
arsınız. 

~ mUsabakası ~ Kemerafö 
~ Alsancakta GÖKÇEN U Hükümet 
ft kırathanesinde başlıyor. ~ Karşısında 

ilt--ı:mlı~k~=======:ıs::!:~~~-=-::=:-=:~=~ ~ Heman yazılımı. i ----------• Yoğurt ~~~ ~··~~ 

l e.,, Henı gıda ve henı 
Otrıo • r 1 

•ad, b·· "k t_ h şı~a( ır ev, i . uyu o?. çeli 
ı çı1tde k Bu şifalı gHladan istifade l(ltik a ar sut rı ve 

te · edebilmek için hil-:siz ve al· .. sısatı mükemmel 
Utere k yağı alınmamış sütten y wğurt 

taktır 1 ryo fiatHe sa- yapan lkiçeşmelikte Tan si-

a A~at~ ~euJer Borno- neması C A N 
nunı ur caddesinde karşısında 
trctlı araya Yahut Bornova kütüphanesidir. Doktorların 
"• \rasıt asile 36 telefon t · tt' v • v t b d ... avsıye e ıgı yogur u ur. 
asına .. 

· nıuracaat eder- Ga'Zete mecua ve ayni za-
manda kiloluk kağıt dahi 

1-15 bulunur: 

nedir bilmi
yen kadın! 
Bay - bu so~ğuk 

havada hu kıyafet-
le üşün1iiyor n1u
sun? 

lferkcs bu ha va
tu·la hastalıktan 
kırılıvor·. 

ol 

B:ıyan - Herkes 
de b~nin1 gibi s~r e-
ri hisarın ( ÜNLÜ ) 
şarabını içşin, bak 
o zan1an soğuk has 
talık nedir bilen, 
duyan, gören olur 

~)~--- ınu? _ 

-~~~~~~:~~~-~ SATIŞ YERı: 
A BUGÜN [•J - İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kızı· 
~SRj SİNEMADA Telefon il lay muayene evi karşısında (172) numarada bay ( uMER 

2394 ~ ÇETINALP) in tütihıcü dükkanıdır. 

İki ~ıüst~_sna film birden 1 i****~DOKToR~~ 
ı .. .Altın Hırsızları İ~ A. Kemal Tonay 

Dnrıy, atlet . Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
şampıyona RİŞAR T ALMAÇ tarafından hastalıklar mütehassısı 

0Ynanılmış büyük Avantür film [+] 2 , 1 Basmahane istasyonu karşıımdaki Dibek sokak baıın· 
.. lübn M ı•k • 41< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den M an e 1 esı 1 akşam saat 6;ya kadar haıtalannı kabul eder. 

JANMORA T Müracaat eden hastalara yapılması li:ıımgelen sair 
tarafından oynanılmış mevsımın en tahlilit ve mikroakopik muayeneleri ile veremli hasta· 
muhteşem harb filmi 1 lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraka muayene· 

Ayrıca: Ufa Jurnal ve Miki ~ 4( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

~~~~~~mm~~~~~-

ı Tay}'are piyango biletlerinizi 
bü .. ıük ikramiyelerin isabet 

merkezi olan Kemeralh 

'' Bizim kişe ,, 
No. 54 ten arayınız 

Bu defa da 20,000 lira 5642 numaranın hamili talibll 
yurddaşlarımızdan Kemeraltında tütüncü Bay Salih kazan· 
mış ve bu bileti «BiZiM KIŞEDEN» almıştır. 

Bu uğurlu kişe bir çok yurddaşlarımızı zengin etmit 
bundan evvelki keşidelerdeki 35,000 lira maranğoz bay 
Aziz ve 10,000 lirayı da hamamcı bay Etem'e bu kitellen 
verilmittir. BiZiM KIŞE 

MEHMl!T TEVFiK 

(Halkın Sesi) 
Okurlarına onları çok memnun 
edecek yeni bir kitab takdim 
edecektir. Bekleyiniz ••• 

Fabrikacı, lokantacı, sobtt ve 
şumine kullananlar ile kiremit, 
tuğla ocak sahiblerine müjde 

Karadeniz kömür havzasının Kara elmas namile maruf 
Çamlı ocağının Kardif kömürü cins ve evıafincla ve bey· 
nelmilel tanınmış bulunan maden kömürünü lzmir halkının 
da istifadesi için getirdik. Kömürlerimizin kimyevi evufa: 

kül yüzde on, kalorisi yedibin beşyüzdür. Bu kömllrlerimid 
alıp ta bittecrübe kullananlar bugün daimi aıiifterimiz 
sırasına girmişlerdir. Gerek toptan ve gerek perakende 
suretile satışa devam etmekte oldupmuzu muhterem hal· 
kımıza ilan ederiz. 

Müracaat mahalli Gazi bulvarı 18 numarada Hikmet 
Besim ve Mustafa Yomeliki evlatları. Telefon 2424 

~Ere!~~~EEliSE~ 
~ TAYYARE: ıE~~~pN 
E BU GUN 

~Musiki dahisi Franz Schubert'in ölmez muıikhile sllale11e11 

:schubertin aşkı 
• 

"Bitmemiş Senfoni" filiminden daha yikıek, b6ylk bir 
aşk ve eşsiz nagmelerle dolu senenin pheaeri 

A Y R!I C A : 
F O K S ( Dünya havadisleri ) 

( Türkçe ı6:ılti )] 

E M i k i Mavz ( x~~ar ) 
ti -(SEANS SAATLARI )-

1 Her::gnn~15 - 17 -~19.- 21,15. 
- Cumart;si 13 -115 - TALEBEYE ıeanılan 

Pazar 13 te ilive seanslar vardır. 

BEEEEDIE 



Ağaçlandır-
mak siyasası 

-Baıtarafı 1 inci Nyf ada
mezden ekalli oabet yigirmi 
giiün evvel ~dll'. Bir 
m&dden açık bırakılarak ha
valandırmalıdır. derinlikleri 
60-70 •••tim fakat geniılik
leri bir metro kadar yapıl· 
malıdır. 
Ağaç fidanları yerinden 

çıkarılınca derhal yeni yerine 
dikilmelidirler. Kökler güne
şe yahud rüzgira maruz ka
larak tutmak haı:alau ıd•n 
biri olan taravet ve tazelik
lerini kaybetmemelidir.er. 
Şayet fidanlar bir yerden 
çıkarılıp dildlecekJeri yere 
götürülünceye kadar bir kaç 
gün dikil ?J emiş kalmak mec
buriyetinel katlanacak he, 
kökler toMtli:la ıa.Pre ile l>ir 
de yaş çoval pırçalarile sa
ı ılmah ve araaara ıılanmalı
dır. Dikilecej'i ıaman kuyu
ya gene o gabre ile beraher 
yerleıtirilmelidu. Şunu da 
kaydedeyim ki ince damar· 
cıklan olmıyan köklerin fÜp· 
beli olduğu unutulmuıalldır. 

Fidanlar dikilirken g&z 
önüne alınacak kayitlerden 
bazıları da ıunlardır: 

1 - Fidan eski yer:nd~ 
olduğundan nokaan g6mül
müı olmamalıdır, 

2 - Kökler çıkarılırken 
haaıl olan yaralar gayet kes
kin bir bi~k ile dilzeltilme
lidir. 

3 - Fidan ekilirken kum
sal yerlerde köküne çürümüf 
gübre ile kara toprak kumlu 
sulak yerlerde yalnız gübre 
kifidir. Fakat . bu gübrenin 
aığır gilbreıt olmuı. dikkat 
etmelidir. 

4 - Fidanların köküne 
konacak gObereden mada 
bir kat ta ev süprüntüıüniin 
çürüklerinclen katmak çok 
faydahdır. Kuyularda su ba
lunmama1ı dır. 

S - Kuyulann bir hizada 
yapılmaııaa çok aikkat la
zımdır. Bunun için bir ip 
gererek lazmak ea muvafık 
olur. 

6 - Fidanlar yerlerine 
konulduktadn sonra köklerin 
her haogi birinin hava alma· 
ması için her tarafının yanık 
gübre yahui süprüntü ile 
güzel örtiUmesi lazımdır. 

Bundan sonra fidanların 
k6klerine boylarınca uzun ve 
kuvvetli birer ssnk çakmalı 
fidan ruzgirdan sallanarak 
kitkünü oynatmamak için bu 
smia bağlanmalıdar. 

Sögüd, kavak, dut, nar, 
ayva, akasya ve emsali •taç-
lardan batkalarınm sulak 
yerde pek zor yetiftiiini biz
zat tecrlbe ettim. 

ZEKi OSMA 
- 'il.:ır-a--· --

Yer deprentisi 
Bolu 8 (A.A) - Üç gün· 

dür altııar ıaat faula ile 
• hafif veya şitıdetli yer ıar

sıntaları geçirmektedir. Din 
6ğledea soııra saat 14,20 de 
kirgir binaları çatlatan bazı 
baca ve divarları yıkan aar
ımtı halkı çok heyecana 
düıürdll. Saat 19,20 den 
sonra altııar aaal aralıkla 
üç hafif sarsıo h daha ol-
mu~tur. Bu sarsıntıların de
vamından korkan halk için· 
de bu ıece sabaha kadar 
yatai•• wirmiyenJer de ol
muıtur. Bu ıece bol Y•i· 
morlar Y•imııtu. 

( Halkua suı J 

~10SPOR 
Lendey ~Kronikl Gazetesine Göre İzmirspor qÜzel bir oyunnl• .. 

/ngilterenin silahlanması-
Altayı yendi 

Bir baftadanberi yağışlı ı 

• 
nın yenı pldnı nedir? 

giden havalar dün birdenbire 
açb ve böyle güneşli bir 
bava içinde Alsancak alanın 
da Jik maçlarının ilk devre
sinin son oyunları oynandı. 

Bu olana v,öre lngilizler her yıl nekadar 
i[emi ve nekadar uçak yapacaklar? 

Sabahleyin K. S. K.· Şark
sporu 5-0 Altınordu Borno· 
vayı 3-0 yendikten şonra sıra 
günü en mühim karşılaşma

sma başlanmışti 1 -----------++oo•• --- - ---
ı PLANIN MUHTEVİYATI 360 MİL YON LİRA Altay ve İzmirspor takım

larının maçı: Her iki takım 
sabada göründükleri vakıt 
Altaym k .. leci Cemilden, 
Şükrüden ve Fuat gibi üç 
elemanından mahrum olduğu 
görüldü. Takıma bilmecburi
ye çoktan beri oynamıyan 

Londra (Radyo)- Sendey 
Kronikl gazetesi milli müda-
faa komitesi büyük Britan
yanın ve genel topraklarının 
müdafaası için yapılması ka
rarlaıtırılan kuvvetlenm~ pla
nını tamamladığını yazıyor. 

Bu planın muhteviyatı 360 
milyon İngiliz lirasıdar Bu 

1 vJinın tatbiki altı C"le Üze· 
rine tertip edilmiştir. PJinın 

üçte ikisi deniz iş!erioe aid
dir. Bu plina göre yakında 
11 dane safı harb gemisi ve 
36 kruvazörün inşaatı başlı

yacaktır. Bundan maada her 
sene 18 torpido muhribi de 
yapılacakt ır. 

Uçak bahsına gelince her 
sene her cinsten olmak üze
re 2000 hava ve deniz uça
ğı yapılacaktı r. Kara ordusu 
için senede dört milyon in-

giliz lirası tahsis olunmuştur. 
Bu yeni masrafları karşıla
mak için vergilere bir zam 
yapılmadan hükumet çaresini 
bulacaktır. O çarelerde şun
Jardsr: 

1 - Yirmi seneJik, iki ya
hud iki buçuk feizli bir is
tikraz, 

2 - Lüzum görüldükçe 
hazıne · bonoJan çıkarmak. 

';'! 
llııOııl 

ıı::ıı 
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Koca katili 

Komplo muhakemesi 

- Baş tarafı 1 incide -
Anna Sarayıbosna cınayet 

mahkemesinin suçlular peke
sioden ayağa kalkarak: 

- Ben kocamı aşıkırnın 
yardımiyJe zehirledim, dedi. 

Hakimin vak'ayi anlat! yol-

·Avukat Hamid Şevket İnceoğlu müdafaasını 
yapb. Ali Saib ve İdrisin beraetlerini istedi 

lu emri üzerine yaptığı cina
yeti şu suretle itiraf etti: 

Otuz yaşındayım. Kocem 
etuz beşte idi. Tesadüf beni 
elli yaşindaki Galişa ile ta
nıştırdı, ve seviştirdi. Ankara 8 (A.A) - Ata- ı da~aa~an ~onr.~ söz alan Ali miş, diğer suçlular da mah-

türke suikast yapmak teşeb- ı Saı? o~ b&r Turk oldu~Du ı~miyetlerini iddi.a .etmişler- Hakim Annanm sözünü 
keserek: büsü ile maznun olanların ve ıddıanamede kendısıne dır. Knrarm tefhımı Şubatın 

bugiln devam eden rnahke- isnad edilen. hü~~~leri_asla on beşinci Cumartesi gününe 
melerinde avukat Hamid kabul edemıyecegını soyle- bırakılmıştır. 

- Kocandan daha ihtiyar 
bir adamı nasıl sevebildin? 
Dedi. t ~ ':" "•' ~r•' "'~ ~ ~ Şevket nce evveli Ali Sai- ~ ~ ~~ ~'.j ~ ~ ııı;,. 

b. d id . . k"I" D . . b Bu bir ideal me;elcsi· 
ın sonra a rııın ve ı ı sı-

fatile söz almıştır. Müdafaa- esıve yıne om-, 
1 sını : " Allah hiçbir Türk ço· J 

dir. 
Öyle ise devamel! 

- Evet Galisa ile seviş
tim· Onunla birkaç giin en· cuğuna, Türk kanı taşıyan, 

Türk terbiyesi alan hiçbir 
vatandaıa bu derece siyah 
ve korkunç bir habrai hayat 
kaydetmesin " diye başlıya-

' rak mlickkili Ali Saibin yal
mz ve hakııı olan bu 
isnada asla layık olmadığmı 
s6yliyerek iddianamede ileri 
sürülmüş hususatı ve hak
kında istenilmiş olan cezayı 
ayrı ayrı tahlil ederek orta
da müekkilini mahkumiyete 
götürücü bir delil bulama
dığını ceza kanununun 158 
inci maddesi mucibince te
kevvün etmiş bir fiil ve 
hareket göremediğini söyle
miıtir. · Hamid İnce amme 
emniyeti noktasından gizli 
celsede diulenmiş olan üç 
ıahidin suç mevzuuna 
ve bu hadiseye temas 
etmiyen sözleri üz~rinde 

müdafaada bulunmak ihtiya-
cını duymadığını söyliycrek 
müekkilinin beraetini iste
miştir. 

idris hakkındaki mildafaa
aında da Hamid ince milek
kilinin kendisine isnad olu
nan suçları yap cak vaziyet
te bulunmadığını, Yahyayı 

tanımıyan ve yine Yabyanm 
bezanat:na göre istediği 25 
lirayi vermiyecek kadar Y ah 
yaya itimathk göstermış bir 
adamın Atatürk gibi varlığı 

namütenahiliğe duğru giden bir 
pbaiyet a ·ayhinde yapılacak 
suikastda Yabyaya şeriki cü

' rilm olamıyacaiını söylemiı 
ve ltriıin mahsum bulundu
iunu il6ve etmittir. Bu mtl-

bardıman edildi gelsiz yaşayabilmek için Sa
ray şehrine indik, Kocama 

Paris (Radyo) - Son ile- j 
kika alınan teJğraf haberle
rine göre, 7 İtalyan tayyaresi 
Dessieyi bombardıman etmiş-

1 

lerdir. 1 
Bu bombardıman bir saat 

kadar devam etmiş ve şim
diye kadar görülen bombar· 
dımanların en şiddetlisi ol-
muştur. 

Bombardımanın Desiede 
bulunan imparatoru imha et· 
mek için yapıldığı anlaşıl
maktadsr. Zira tayyareler en 
ziyade ıehrin merkesinde bu· 1 

lunan İmparator sarayına 
bomba atmışlardır.I 

imparator bu bombardı- da Saraydaki kardaşıma mi-
safir gideceğimi söyledim. man esnasında şehirden ay- S 

rılmamış ve tayyarelerin hü- ehirde üç gün üç geca ya-
cumundan biraz !=Onra yer- şadık. Bu aşıkane hayatı ay· 
leştirilen bir tayyare topu· dınlaşhrmak için aşıkımla 

bir karar verdik. Ecza denun başına geçerek bombar-
dımanın sonuna kadar tay- 1 posu müdüıü olan aııkım 

zehiri getirecek bana getırekek yarelere ateş açmıştır. 
Tayyareler tarafmdan atı- ben de kocama yedirecek-

lan yakıcı bombalar şehrin tim. Ben bu zeb;rden pasta-
şehrin birçok taraflarına ve lar yaptım. Kocama yedir-
ve civarınada bulunan orman· I dim. Bu esnada kocamın 
lan ateşe vermiştir. akrabalarından biri yaşlı 

Bu bambardıman esnasın- 1 öteki çocuk olmak llzere; iki 
da birçok ölü ve y;; rah kişi misafir geldi. Gliıa bir 
olduğu ve fapat bunların sa- mektub yazmış, ben de bu-
yısının henü.ı tesbit edilme- nu kocamın başı altına koy-
diği bildirilmektedir. dum. Kocamı intihar etmiş 

•••••••• .... •••••••• ... ~ .... • te mektub bırakmış gibi 

MISIRDA İT AL YAN TEH- yaptık. Kocam bu gelen ak-

.......................... 

LIKESI KALMADI • rabalarına benden şikayet 
etti. Karım bana bir pasta 
yedirdi ki midemde acılar Liman en büyük harb gemile

rinin sıiınacağı bir hale kondu 
fstanbul (Özel) - Royter ajansı lskenderiytden bildiriyor: 1 
ltalyanın düştüğü son vaziyet üzerine Mısırda artık İtal

yan korkusu kal amıştır. Mütemadiyen asker gelmektedir. 
lskenderiye mıutakas1 asker tarafından işğil edilmiştir. İs
kenderiye limanı en büyük harb gemilerinin girebileceği bir 
hale gelmiştir. 1 

Tevfin Rüştü Aaras j 

BALKAN ANTANTI ~BAŞ-
KANLIGiNA SEÇiLDi 

1 

Paris (Radyo) - Türkiyenin Paris büyük elçisi bay Suad 
tarafından dün ak~am Balkan antanb meseleleri ~erefine 
bir ziyafet verilmiıtir. Bu ~yafette Romanya barciye nazırı 
Titilleskonunu teklifi iberine Balkan antanta başkanlığına 
bay Tevfik Rllfta Aras seçilmiştir. 

kaynıyor, yilreğim yanıyor, 

bana tatlı bir şey veriniz 
ki midemi düzeltebilsin. diye 
ricada bulundu. Büyüğü 

bir şey almağa gitti. 
Zabıt varakasında ifadesi 

okunan bu çocuktur. Kocam 
ağzından zehirli salya1ar akı
tırken beniın!bunları kaşıkla 
tekrar onun ağzına koydu
ğumu ıöyliyen gene bu ço· 
cuktur. İlaç almağa giden 
akrabası gelmeden kocam 
Danaiyolo Pandoriç ~dünyaya 
veda etmişti. 

Anna bu ifadeyi verirken 
könferans karsüsünde halka 
telkinatt bulunan cesur bir 
hatib gibi bağırıyor ve elle-
rile jestler yapıyordu. Onuun 

fsmail Hakkı alınmııtı. 
mukabil İzmirsporun en k 
vetli çıKarabileceğı kad 
lıatti iki seneden beri o 
uamıyan ortak Hüseyin ddl,..lııııııııaJ 
oynıyordu. 

Daha ilk nazarda bu _. .. 1 
Altayın bir mağlubiyete "I 
rük' eneceği görüldü ve D,. 
tekim de öyle oldu. M 
baştan nihayete kadar 1.
mirsporun hakimiyeti altı" 
da cereyan etti. Oyun bitti• 
ği vakit Altay 2-0 mağl 
vaziyette idi. 

Gollerin ikiside birinci de 
rede oldu. Birisini Keşaf di• 
ğerinide Etem yaptı. 

A. ÖZGÜR , ... , 
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Italyanlar sıkı 
şık vaziyette 

- Baştarafı 1 incide -
devletlerine meydan okuya· 
cak zannolunuyo~du . Aylar 
danberi yerinde sayan ltat 
yan ordusuna bugün mağlU" 
gözüyle bakanlar bile verdıt• 
Zira ltalyada her giln net'"' 
redilen yeni kararname ltal" 
yamn pek sıkııık vaziyett• 
olduğunu göstermektedir. 80 
kararnamelere göre b&til' 
şahsi servetlerin onda biri•• 
hükumet vaziyet edecektir· 
11 yaş ile 36 yaı arasındaki 
İtalyanlar silah taşıyacaklal 
ve nskeri terbiye ğöreceldet• 
Bu seneki büdçede barb. tlQ 
tahsisatı mildhiş şekilde yP 
selmiştir İtalyadaki iktiıadl ~
sıkıntının da günden gtıoe 

arttığı hakkında her gtl• 
başka haberler alınmaktadır· 

Askeri bakımından da ltal· 
ya sıkışık bir vaziyettedir· 
Habeşler son Makalle muha" 
rebelerinde 1,700 ltalyaaı 
kıhçtan ge )rmişlerdir. 

Pek Feci Bir 
Hadise 

Bornovada Yılma~ sok•'"' 
ğındaki yeni fmndR evvelki 
akşam dört ölü ve bir de 
yarı canlı insan bulunmur 
tur. 

Bunlar fırıncı adamın fıneı 
badanaladı' tan sonra her ta• 
rafı kapamıt ve fırını yak• 
mıştır. Bu ateşin sımsıkı ka'"' 
palı f ırioda hasıl ettiği )sar 
l:o:ı ve dumandan ıabalalr 
yin geceyi içinde geçiren bet 
kişiden dörü ölü ve biri yatl 
canlı olarak bulan belediJ• 
zabıta memuru bay Mtıait 
hemen Müddeiumumiliğe lı• 
her vermiş ve hastayi hal" 
taneye göndermiştir. 

Ölüler Süleyman oğlu Mir" 
teza, KizımEoğlu Adem, Oı• 
man oğlu Mustafa, Mustafa 
oğlu Süleymandır. Ha,taneye 
kaldırılan da Recebtir. 

~~~ ........... ..,...,._.....,.........-__,J" 

fikrince halka, hatti biltOll 
b:.:tün dünya aşıklarına .. işt• 
aşk fedaisi benim gibi olur. 
Bu fedailer aşk sahasında 
yaptıklarıoı füturaız olarak 
böyle itiraf ederler 11 demek 
istiyordu. 

Fa'·at mahkeme salonunu 
dolduran yiblerce halk iki 
evlid sahibi olan bu geoÇ 
kadını " yere batsın alçak! ,. 
ı6zleri ile tel'in ediyorlardı. 


