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aponlar, Rusların hava üslerinden kor uyarlar 
KISA VE AÇIK A R b k l 
Avusturya ne yapaca ? ! VUSfUrya ln . is-1 Umen UŞVe i İ 

Cabedenlere: «Beni kurtarm~i k nıı, )raksa yut- ehlı.kede 
mak mı, istiyorsunuz? >) diyebilecek midir? 
Bütün Avrupa gazeteleri, Viyana hükümetınin birer suretle 

•1>laştığı bütün devletler ve nihayet bütün cibnn siyasi mah· 
felleri Hitler Şuşning mülakatının doğurduğu dedikodular 
t f . ' c sır, tahminler hatta heyecanlarla çalkandı ye daha çal-
~aıımaktadır. 

Malumdur ki Avusturya, umumi h rbden yediii korkunç, 
tarnir ve tclifisi imkansız darbeden sonra belini düzeltebil
~~k içi~ takibe me~bur kald.ığını ·ve biç şüphe edilmez ki-

Uylik bır muvaffakıyet ve dırayetle takibettiği makul ve 
l :dbirli siy.ıset sayesinde birçok hükiiınetlerden yardım gör· 
:üş v~ muha~bet kazanm!ştı. ~akat bu gün coirafi vaziyeti 
~ olayısılc Berlın-Roma mıhverı arasında sıkıştırılan Şuşniog 
•bineıi hakikaten çok müşkı) bir mevkide kalmı~tır . Öte

dcnbcri Avusturya topraklarında gözü olan iki devlet şimdi 
0na "senin istiklalini korumak için şimdiye kadar sana yar· 
~ll:n eden devletlerden yüz çevirecek ve seni va ktile yutmak 
~•iyen bizleri~ ko.lla~ı ~ra_s~n~ atılacaks~n!,, iş i n en kötüsü 
vuıturyaya senın ıstıklalmı lrnruyacagız,, denirken biç bir 

~üstakil hükümetin hiç bir zaman yapm ak istemiycceği ve 
bır devletin doğrudan doğruya hürriyet ve istildaJirıi dar · 
beliyecek emirler veriliyoı. 

Bununla berabe r Avusturya hükumeti pek tekliflerin ve 
hrtların pek ili anladığı halde onu kucağına almak isti
Yenlerin yüzüne karşı 11 Beni kurtarmak mı , yoksa vutmak 
lllı istiyorsunuz? ,, Diyecek bir vaziyette bulunmaktadır. 
Viyana hükumeti hem bu garib teklifler ve hem de eskiden 
~nlaşlığı hükumetlerle olan bağlantıları karıı ·ıoda nasıl 
ışio içinden çikacaktır? Hakikaten Avusturyanın bugünkU 
Vaziyeti zannolunduğundao pek çok müşküldür. 

-......_ 51RRI SANLI 

Viodsör Dök ve Düşes Fransada Ve rsay yakmındıı Şato 
IDolaı:nayda hazirana kadar kalmağa karar vermişlerdir. 
......... c:::sa:m 

18TER GÜL ISTER AGLA 

,g.~~~~ • ...,~A....-~-<!.r~...,.ı~~._:~~~. 
Pariı (Radyo) Alman- Adolfha'da kabinede çok 

yanın beklenmiyen bir anda mlihim bir mevki vermiştir. 
Avusturya i ıı tikJaline karşı En mühim bir müsteşarla· 
vukubulan taarruz ve müda- ğa da merhum Dolfüsün kıy· 
helesi hali günün en mühim metli şair ukadaşlarından 
siyasal mevzuu bulunmakta- b'iy Robbi getirmiştir. 
d1r. Söylendiğine göre Hitler 

Avustui ya istiklali her za · emniyet teşkilihntn başına 
mandan faz la tehlikede bu· geçirilen zatıo derhal vazi· 
lunmaktadır fesinden çıkarılmasını iste· 

Fakat her tü rlü mahrumi- mişlir. Avusturya başvekili 
yetlere rağmen Şuşning Hit- bu talebi de reddettiğini Pa· 
lere karşı verdiği red cevabı ris-Soir gazetesine Viyana 
dolayısile mumaileyh büyük muhabi ri bildi rmektedir. Bil· 
ve cüretkaraoe bir hareket· tün dünya Hitlerin 20 Su .. 
te bulunmuştur. Avusturya batta irad edeceği nutkunda 
Başvekilinin bu hareketi bil- bu husustaki sözlerini büyük 
hassa Fransız siyasi maha· sabırsızlıkla beklemektedir. 
filinde büyük bir takdir Londra 16 (A.A) - logil· 
uyandırmıştır. tere bugünlerde Berlin ve 

Viyarıadan son gelen ha · Viyan nezdinde teşebbüste 

bcrlere göre Şu~ning kabine· - Son u 4 ünciide -
sinde yaptığı sou deği şiklik· 

ler Hitlerio mttalcbesine 
uymaktan çok uuktır. ~ il
hassa emniyet teşkilatının 

başına Nazi aleyhtarhğıle 
tanınmış Skuplc isminde ki 
zata geçirmekle adeta Hitlere 
kafa tuttuğunu göstermiştir. 

Ay ıca t' a Sc syalist olan B. 

Rec 
••••• .. •mum•••••••• 

eker 
de 

Kocası~•~f;~~.Y~~~!~ •. !?!!.il b!u~ •bi; ~.;k. bayan ~~ 
sordu: ll. ~ {1 

- Nedir bu artık senin çocuklar gibi salyalarını akıtarak ağlaman? ~~ 
O, öleli iki aya variyor. _ 

- lyiya, bende onun için ağlıyorum. Bana öliirken topu topu iki yüz ~ 
Papel bırakmıştı, şimdi elimde ancak elli pap ~ ı k adar birşey kaldı. 1 

ı 

- Ne yapmak fikrindesio ? ı 
- iyice bir eşek alacağım, onu kiraya verib geçineceğim. 
Oldukca miskin, korkak ve kılıbıkların sembolü olan kocasının dizgin· 

lerini eline alarak onu istediği gibi sev ve idare eden komşu kadın 
biraz düşündükten sonra şu cevabı verdi : 

- Şaşarım senin aklına. 
Neden? 

- Ben seni akıllı birşey sanırdım. 
- Peki ne yapayım ? -
- Bir eşeğin getireceği gündelikle geçioilirmi hiç ? Bir daha evlen. 
- Olurmu? 

- Neden olmazmış ? Alacağan koca dokuz eşek yerini tutar ! Sen de 
Yİr içer, sefana bakarsın budala. 

- Vallabi çok şeytan ve kurnazsın ! 
Aziz okuyucu böyle kocaların gün geçtikce azaldığını bilmiyen bazı 

kadıalrrın sen bu düşüncelerine : 

A.GLA 

Mersin 17 (Hususi)- Bay 
Receb Peker Adanadan şeh · 
rimize gelmiştir. Receb Pe· 
ker burada kalacaktır. 
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~ Bin Lira : 
- (3) Liralık bir tahlil mu· ~ 
~ kabilinde (1000) lira ver- ~ 
~ meği taahhüt ederiz. ~ 
~ Kabadayı ve Kordon ra- E 
§ kılnrı halis üzüm ve Çeşme ~ 
E anasonundan mamiildur. : 
§ Bunun aksini ispat eden· E 
§ lere hemen ( 1000 ) lira g 
:: ödenir. : 
~ Hayat için bir gıda, gö- ~ 
'§ nüller için bir sefa ve şi· ~ - ---

0000 

Balkan ve Küçük Antanta 
Sadıkız Demiştir 

Paris ( Radyo ) - Avus- ı diğ ini bi 'dirmiştir. 
tu rya hükumetinin başına Başvekil sözlerini ıayle 
geçen B. Tataresko hü\\ ii · b itirmiştir. Uluslar kuruma· 
metinin harici siyaseti hak· nun t kib ettiği mtiıterek 
kında çok mühim beyana tta e mniyet siyasetinin kuYYet· 
bulunmuştur. lenmesine çalııacaj"ıı. 

Frıınsn umumi efka rı r.da • 
bu beyanatın büyük bir sen· Amerikanın 
pati uyandırd•ğ• siyasi kay- Fransız Sefı·rı· 
naklardan verilen haber !er-
den anlaşılmaktadır. Paris ( Rad)'O ) - Mösye 

Başvekil e7..cümle demiş · Bomekt'ten inbilil eden A-
tir ki: 

Balkan ve Küçük Antant
lara esk isi gibi sadakatı bu 
iki antant bize çok kıymetJı 
dostluklar kazandırmıştır. 

Uluslar kurumu çerçivesi 
dahliindeki anlaşmalara bağlı 
olmak şıarımızdır. 

Fransız dostluğu bizim için 
çok kıymetlidir. Sovyetlerle 
müaasebatımız dnima dosta· 
ne olncaktır. 

Italya - Almanya bahsin
de mumaileyh bu iki hükii · 
metle doıtca geçinmek iste-

merika sefirliğine tayin edi
len zat memuriyet mabaliae. 
bugün hareket etmiştir. 

ltalvanlara 
•• gore 

Sovyet ııusyada vaziyet 
Roma (Radyo)- Rosyadan 

son gelen haberlere ıare 
VoroşiJof aldığı son şiddetli 
tedbirlerden ve bilhassa idam 
edilen beş general •ueı.., 
sinden dolayı Stalin ile be
zuştuğu bildirilmektedir. 

adına, aşka ve 
ğine dair 

güzelli· 

.... / 

Bu~başhk altında üçüncü sahifemizde çıkan nefis şiirleri 
okuyunuz .. 

HAlıKI SESi HAKKIN SESiDiR 
----~----------····--------------~ 

Yeri de bir dilek 
Aldığımız bir mektuptur: 
"Yukarı mahallelerin bir dereceye kadar nakil vasıtah;ını 

yapan salhane mevkiindeki asansörun geceleri ıaat en ni
hayet ona kadar faaliyette bulunduğu ve bu saab geçtikten 
sonra tatil edildiğini görüyoruz. Yukarı semtlerde oturan 
biz okuyucularınız, hazan işimizin icabı olarak bu saattan 
sonra evlerimize dönüyoruz. Bir kaç kişi için makinenin it· 
letilmesine imkan bulunamıyacağanı bildiğimiz için yalnız 
pazar ve bayram geceleri olsun hiç olmazsa sinema dönü
şüne kadar bu vasıtanın durdurulmaması çok yerinde ve biz 
o taraf halkı için çok kolaylık yapılmış olacaktır. Bu dileii· 
mizin lütfen Halkın sesi köşesine geçirilmesini rica ederiı.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



( Halkın Sesi ) 17 ŞUBAT 

' .. 
• ·' !EEL!lfl&ilc;JEBRmaıaaaattmammamRE! 1 . ~ı S A k • ' DUNY ADA 
1ıf 1 Dünganın En Bügük Harb Dahi~ m Doktorun Hasıhatlerı por n etımuz NELEfl 
I 1 Timurlenk İ Bavılma,Sinir Milli küme ma~larında hangi OLUYOR 

a E Tutması takım şampivon olacak? Örümcek İcabında 

1 
B Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekulSJ Bayılma halinde yapılacak Barometro Vazife-
-~~ED - 127 - CIEtit!l~ ilk iş kanın deveranına halel - 12 -

sini Görebilir 1" Aramızda ulu hakanımız bu- verecek şeyleri hastanın üze· Demı·rsporlu Hasan Beşı·kta~ ı \' rinden çıkarıb atmak, bun· y Havanın güzel olup olmı 
J \e 1 d "' • • • • 1 k k d k ş d o· yacağıoı, yağmurun yağı Ş onma ıgı iÇi sızın e açı o- an sonra OD gere yere ve ampı·yon ur, ıvor 

gerek bir yatak üzerine boy· yağmıyacağ\nı anlamak içi 
~ ; DUŞmak İsfİyOrUm lu boyuna uzatmaktır. Has· Demirspor kulübiinüo ele- : ğildir. Bilhassa Üçok takı· örümceğe bakmağa kafidi 

ı I 
le 
b' 

tanın yüzüne ' biraz su serp· manlarından olan müdafi bay mına aldığı birkaç elemanla Eğer örümcek yuvannı mu 
Bana menzil umum ku· j rudur, biz onun parpusunu lJı:.kt t t 0 ı'oce tellerı 

meli, sirke koklatmalı, elle· Hasanı kulübünde ziyaret tahminime göre iyi bir mu· a 11 8 u 8 

mandanını çagv ır. yedik, kendisinden hakaret k it a havanın fenalaıa 
rioin içinin, ~akaklarını sirke ettim. Bana büyük bir neza· vuaffakiyet gösterebili. ısa ırı 

Menzil kumandanı bir çey· ve zulüm gördük,, dediler. v t bı'la"kı's ha 
ile v~ya milisa suyile veya ket gösteren bu genç spor· _ Geçen seneyelnazareo cagına, uza ırsa, 

::,ı::~~a huzurda idi. Ti- Büyük elçi sözlerine de- sair ispirtolu bir maile ov· cuya: bu sene lzmir futbolunda bir vanıo iyileşeceğine hükme 
vamla: malıdır. Sinir tutmasında - Milli küme maçlarında fark var mıdır ? debili·iz. Eğer yağmur ya• 

il - İki gündür Eceden ha- B · b k k h v k ·· •· k ) ıo - ayezıt, üyü a ra· gene bu tertibat yapılır, hangi takım şampiyanluğu gar en orumce ça ısmas 1 her yok, postaların arkası b b b T k - Evet goruşume göre t k t v k e 1 mao ve a ayigv it ir ür • bunlardan ba•ka bı'raz Lo'"'· olacak? diye sordum. er e mezse, yagmurun ıu 
1 1 ne oldu? ~ "" biraz fark değil çok fark v · 1 l 1 d ş ır s tür. Fakat zalimdir. O, zul- man ruhu kullanmalı ve bir Bay Hasan bıia tereddüd vardır ? sürecegı an aşı ma 1 ır. 

e - Yüce Şehşinah, dün müoü babası Kusve ovasında kaşık eter şurubu içirmelidir. cevab verdi: halile örümceği küçük bi 
il 1

1 
ak11am üzeri bir posta çıkar· - Ne gibi ? b t ab'lı' ı'z ... şehit düşüp tahta ayak bas· Genç kızlar ve kadınlar - Şampiyonluk Istarıbulun arome re say 1 r · 

,. • 
8 dım, gece durmadan gidecek, - Geçen sene birleşen S {{ b ... A 

T < hgv 1 gün kendi ' öz kardaşla · ekseriya bayılırlar ve sinir Beşiktaş takımındadır. Çünkü u ur agasının r f ' irtibat karakoluna ulaşacak, takımlar çok oyuacu kaybet-
J rına karşı yaphgv ı feci ve hastalığından muzdarib olur- bu takım iıali hazırdaki va- ka Ayak Etleri Çok .,L tiz haber alıp getirecek. tiler. Bunların kimi lstaobul 

ıı; çirkin hareketile bütün dün· lar, bu hal oularda sık sık ziyete bakılırsa, en formunda Lezzetli İmiş 
bt ~t - Haydi Oğula, gelecek va'-ı' olurıa tedavi ettirmek ve kuvvetli elemanlara malik kulüblerine, kimi de temelli 

, b b . b h 1 yaya ispat etmiştir. ~ b k k ·ı 
a erı ana emen u aştır. lazımdır. iyi bir validenin bir kadrodur. sporu ıra ma sureta e ay· Fransada su kurbağasını 

arka ayak etlerini tavad• 
kızartarak yiyenler çoktur 
Bu etin, piliç etine dahi fai 
olduğunu iddia edenler var• 
dır. 

.. '
1 M ·ı k d Miranşah atıldı: ld ı K 1 · 1 't enzı umum uman anı yer vazifesi mümkün olduğu ka- - lzmirden iyi bir netice rı ı ar. ıvamına ge mış 

öperek çıktı - Çok yerinde söyliyorsun ? ı b ı b · · dar az asabi olmak, kızlarını beldenez mi . o an u oyuncu arın u vazı· 
t 

1 ~ Timurlengin torunu, Mirza Gede. Öz kardeş!erini kendi cüınlei asabiyeyi sarsan ve _ Jstaobul takımlarına yeti lzmir sporunu epey sars 
ı. '. ( b ~ 

1 
M~hmet sultan huzu:-dan çı· saltanatının temini için oğ bir takım h?stalıkları davet karşı lzmirden birşey bek· n. ış bulunmaktadır. Belki 

1 kıp kendi utağına geldiği durdu." eden fertı hissiyata, havfu lenemez. Yalnız Ankaralılara yeni gelen antrenerden iyi 
İ ; zamnn hemen yaverini Ç ğır- Buna hangi vicdan rız dehşete kapılmaktan men· karşı iyi bir netice almak bir istifade görülürse o zaman J d ........ uıına .. •••••• G 
5 1 dı ona: gösterir. etmek, çok rahata ahştır· ihtimali vardır. Çünkü bu kaybolan bu oyuncuların an arma e-
J 1 1 -[Git elçi Gedeye ve şah Gede başım eğerek de maldır. Aile reisleri kendi- maçlara iştirak edecek olan acısını lzmir bu suretle unut· nel Komutanı 

ı ruh ile Miranşeba ve ve ge· vam etti: !erini çok istirahata, çok Üçok ve Alsancak fakımları muş olur. 
1 ı nerallere tarafımdan rica et, _ işte bu zalim adam, düşünceye vermemeli, metin fena bir kadroya malik de· MUSTAFA ÖZSÜER Şehrimizde 
' öğle yemeğinden sonra bura· yaptığı zulmünün bugün ce· ve cesur olmalıdır. Erkekler •• 

ya gelsinler, kendilerHe gö- zasını çekiyor. Onun, gurur gibi kadınlarda hayatın bir A dlı·ye cerı·desı· Şehrimize evvelki gün ge 
1 

1 

1 
1 

rüıecek mühim bir iş vardır. ve azameti haysiyet ve şe· tanım meşak ve alamına len Jandarma genel kom.ı 
Yaver çıktıktan sonra Mirza refi çamurlarda sürünüyor. maruzdur. Binaenaleyh akıl tanı Korgeneral Naci Tına 
Mehmet !Ultao,• bir köşeye Esaret zilleti altında bulu· ve fetanetlerile ve nefislerine Adliye vekaletinin her ay ı nia hususi haklar ilminde dün Çeşme ile bazı kazala 
oturdu, yıldırıma iade edece· hakim olmalarile kendilerini başında muntazaman neşret· 1 umumiyetle kabul edilen süp· rımızı teftiş etmiştir. nuyor. 
ği hakaretin pilinını düşün- Ben bile onun elinden, idare edebilirler. tiği Adliye ceridesi; yirmi 1 jektif hak nazariyesi unvanh .... &s~ada 193 
meğe başladı. O gün öğle pek güç kellemi kurtarabil- -----00--- dokuzuncu yılının ikinci sa- makalesinde geçen nusltada- yılında l:iir kararname ile 
yemeğini bile yiyemedi, fena d ' Ayaklari(e yısın1 vermektedir. ki makalenin devamı olarak küçüklere mubsuı ltılyı 
halde üzgü içinde idi. m. Bu sayıda da baş makale süpjektif bak nazariyelerini mahkemelerini kıt'i olara 

·· Ona kanı kinim büyiik- R • y 
Oğleden sonra ağ byeleri, esım 8080 temyiz mahkemesi icra ve ve bu nazariyeleri red eden ihdas ve teşkil eden nızam .. tür. Fakat büyük şehinşahı· 

vezirler ve gcneraJler, büyük iflas dairesi reisi Fuad Hu· liberal ve individüalist hukuk namenin bağlıca bilkümlerin 
elçi gede çadırda hazar bulu· mızın ve eyi yürekli alicenap SS8m l\ni Demirelli'nindir. (Profe- telakkilerini 32 sahifede srös- tetkik eden yazısı terci1m 
ouyordu. Mirza Mehmet sul· bakanımızın buyurdukları gi· sör Sauer'in raporu üzerine teren değerli yazılar mevcut edilmi1tir. 
tan ayağa kalktı, yüzünde bi onu, öldürmek ve öç al- Her hangi bir kaza neti· yapılan münakaşalar ve bu- bulunmaktadır. Hukuk müntesiplerinde 

mak bize gerekmez cesi ellerini kaybeden kim· k T k R · F pek hazin bir keder okunu· · kuka mütealli lngiliz naza- Dr. Ali Rif at ala bey ( ne- arı . yenısey ranıı 
( A k ) sclerio, el yerine ayaklarını hk · t · b yordu. Herkesin sevgilisi r ası var r:yeleri unvanını taşıyan bu licesi evvelden görülen hata) ma emesı emyı:ı azasr, ey 

ikame etmeleri mümkündür. 1 ') 1 b k '- b' ı•v olan bu değ~rli genç, içinin ---••--- yazıda Fuad Hulusi Demirelli- unvanlı makalesinde netice ne mı e u UııL cua ır ıg 
• Meseli Fransada Fontenblö k•t'b' · · J A R k 

zehirlerini döktü. Taparcası- Jkı• ko•• y hı• r nio bvudan evvelki makale- evvelden görülmekle beraber a ı ı umumısı · · ou 
sarayının resimlerini yapan t f da 0 umumi bı'r teh na sevdigv i ve saydıgv ı büyük sinde tercümesini verdigv i 'k v ı k ara ın n 
Felemenkli ressam Komey onun 1 rg arzu!u 0 ma sızın like nrzcden cezaimin ten· 

babası Timurleoge yapılan birine girdi Kete) ayağıle çalıştığı gibi profesör Sauer'io raporu vukuuna sebebiyet vermek kiline dair beynelmilel mu 
Çirkin tecavüzii ve deh,.etli hakkındaki münakaşalar gös· halini tetkı'k eden kıym*tlı' 
hakareti veciz bir ifad: ile Gümüşhacıköy (Hususi) anasıudan elsiz doğan ressam terirlmekle beraber bir mil· -t l 1 11 h.f "v kavele projesi, unvanlı ya 

Dükorne de ayaklarile resim mu 8 aa arı 88 1 eye sıg· zısının tercümesini vermek· 
tekrar etti, ona, nasıl bu ha· Kazamıza bağh Hamamözü let içinde içtimai ve medeni d ı t 

YapP.rdı. Bunların arasında ırı mış ır. t,.dir. Bu arada terorizmin 
karetin iade edilecegvioi ko· nahiyesi ile Çay köyü ara- hayatın korunuması ve inki- C h · t b "dd · 

bazı meşhur tablolar da um urıye aş mu eıu· tenkiline mütedair beyne!· 
nuımak üzere kendilerini sında Alabelen adındaki vardır. şaf ettirilmesi şartlarına ta· mumisi muav ni Cevat Serim milel mukavele iptidaiye pro· 
çadıra kadar zahmet ettirdi- mer'a ihtilafı yüzünden ev alluk eden lngiliz nazariye· tarafından " bir kanun hük- jesi tercümesinde mevcut 
ğini söyledi. Bu kurultayda velki gün her iki köy halkı lerinden en mühimi olan iki- münün şumulüne açıkça gir· bulunmaktadır. 
ilk sözü büyük elçi Gede arasınde kadıoh, erkekli bir Ça y)ak ne oldu sini tetkik eden profesör miyen bir fiili bakimin mu- Bu husuıtada temyiz ka· 
aldı, hemen yerinden fırladı, kavga olmuştur. Goodhart'ın raporunun ter· hakeme etmesi ve cezalan- rarları forma halinde veril-

ti d.. .. .. 1 . . T d . .b. Eski Süleyman, bugünkü cümesinin bir mülahaıası d . d'J' . • ? 
şu sure e uşunuş erını an· aş, sopa, emır gı ı ya· · Ç ırması temennı e ı ırmı • mektedı'r. Bu formalarda 

lzmir lokantacısı aylak lo· d h" k k b 1 latmıya başladı: ralayıcı şeylerle birbirlerine a 1 ta ·ip etme le u un· Ünvanı altında Fransız temyiz hey'eti umumiye ka· 
kantasmı geceleri de açarak t b"t" b J 10 S 

- Sayın beyükler , ulu giren köylülerden 9 u yara· muş ur ve u un un ar • temyiz mahkemesi müddeiu · rarlarının ceza ve hukuk kı· 
her nevi meşrubab mezesile h'f · · d .. t ·1 · t' kardeşler, lanmış, bir kadın da ölmüş· sa 1 e ıçın e gos erı mış ır. uıumiliği umumi katibi M. sımları mevcuttur. Ve bq 

B d d O.. k d 25 verilmek üzere koymuştur. Temyiz mahkemesi ikinci 
ura a aramız a ulu ha· tür. len a ın y şında Mare ancel tarafından 937 sayıya ayrıca 1937 yılının 

k b 1 d Y 1 d d k. Kurumun Taraş şarabı da hukuk reisi A.H. berki) tat-
anımız u unma ığt için si· Emine ı maz a m a ı za· temmuzunda Pariste topla- temyiz kararlan fihriıtide 

yemek aruında mevcuddur. bikat sahasında nufus kanu· 
zinle açık konuşacağım: Ben vallıdı, kafatası demirle par· anan beynelmilel dördüncü. forma h ı:ı linde ilive edil· 

1 k Jd 1 ÇAYLAK nunun 11 ci maddesi) yaş o mağrur su tanı, azgın pa- çalanma suretile ö ürü - ceza hukuk konferansına ve- miştir. 
•••••••••• .. ••••••••••••••• kayıt ve isim tashihi· unvan· 

dişahı hepinizden daha eyi müştür. Gazi isminde bir • O OK J O R ı rilen mühim bir raporun ter· 127 sahifesi metne ve 8 • h makalesinde 11 ci madde· 
tanır ve ruhunu bilıriın. kö) Jü de bir gözünü küybet· ı ı cümesi umumun tetkik naza· sahifesi kararlara ve fihriste 

nin ihtiva ettiği hükümltrle 
Mecliste bulunanı r: "doğ· miştir. :: SaJı•h Sonad .• rına konulmuştur. ayrılan mtcmuan10 peraken· tatbikatının mısıl ceryan et· 

B.&..J... ..ı:nM • .... ,,. ~ .• ..:a..._.~ .. ""..a..-·-•.a-- .a. _ : Sulh 
1
bakimi Nafi başak de sabş bedeli otuz ve yıl-

.,..A;A; .A"n - ""'' ~- ~ ""° ·- tiği hakkında çok değerli 

1 e malumat ve mütalaat mevcut t( El 1 l ~ : Cild, Saç ve zührevi hu- ı tarafından temyiz mahkemesi lak abone bedeli 300 kuruş-
~ ra • ı talıklar mütıeha9sısı ı Fahri azası (Paris) perrede tur. 

1 
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1 
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~.., 2573 )t ı ikinci Beyler sokak No. 81 : bulunmaktadır. ~~~~~'-~J:n~.:.~r.~u:":"'r.::~"'''.::.u:.~g~~ta 
\1. Dr. Ferit ayiter hu~usi 6~6~~~~~~ı&6~""~il~~~~a l+ ~ ı Her gün öğleden sonra : ~ TELEFON * ıd resincL Milli Kütüphane sıneması >+ .............. ............ haklara ait tetkikler serisi- ~ TA yy ARE sineması 3151 

• BUGÜN İki mu zzam film birden A • Telefon l.1 Bayram hediyesi olarak fen değil bir harika san'at 

t t u·· Ahb b ç I ASRI SiNEMADA -2394· ~ takdim ediyor. 
~ - Ç a BVUŞ ar ~ Sinemaom yeni keşfettiği 14 y11şında şen ve şakrak 
I< TÜRKÇE SÖZLÜ 17 Şubat 938 Perşemden itibaren iki film birden iJ artist DEAMNA DURBIN tarafından emsalsiı bir su· n GROUCHO - CHIOO - HARU ve Maureea O'ıullıvan); Gör •.• İşit ••• Söyleme ~rette temsi31 edMileoODERN KIZ 
.• 2 - Is tan bul Senfonisi ~ iki saat kahkahalı komedi E 
M TÜRKÇE SÖZLÜ >+ D ..., I H d J f§l Bir çocuğun ana ve babaya karşı vazife!eri aile ara-= lstanbulun tarihi ve bedii güzelliklerini gösteren film M 1 amga 1 8)T ut ar ~ sıoda sevgi ve muhattli tarziye amil olan çocuğun kıy· ı 
t( ilaveten: MISIR KRALI FARUK'un düğün merasimi )t KEN MA YLAR ı ~ metini gösterir büyük aşk ve heyecan filmi. 

~ AVRICA: Foks Dünva Havadisleri M 1 ı·l·"' , t EC .. '"'I ER Jl RNAI ,1e renl<lı· ı~lı'l<ı· et Ayrıca Paramont jornal - renkli Miki 
·~~:Y:::W:)f:l=~:f:~~:W::W::W:ll=~~:f::V::W::V::V::W::W:1' ,ne en """ 1 
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Kadına, aşka~ve ngüzelliğine dair 
Çiçekler Açarken 

Çiçe1<ler açarken ben kuşlar gibi, 
Ruhumda gizli bir muhabbet sezdim 
Dağlarda kararsız bir rüzgar .,gibi 
Gönülden göaüle serseri gezdim. 

Bülbülün işina çıktım sesine 
Irmaklar coşarken göz yaşım aktı . 

Dağılıp kalbimin gül bahçesine 

Her güzel gökıüne bir çiçek taktı. 

Hazırdım ömrümü etrueğe feda 
Tatlı bir gülüşe, baygın bir göıe, 
inandım yalan da olsa daima 
Bir puseyle temin edilen söze. 

Gençliğim ·bilirim ben zamanını· 
Devam edecektir ancak bir bahar. 
Hissettim aılumın heyecanını 

En fazla tulüdıo guruba kadar. 

Göıılüm 
Benim göolOm bir kelebek 
Dol•11yor çiçek çiçek 
TıUıenecek ömrü böyle 
Çırpınarak titriyerek. 

Ne şerefli bir adı var, 
Ne bliyilk bir maksadı Yar 
Her gün biraz zedelenen 
iki ipek kanadı var! 

Sabırladır, gözü toktur; 
Zavallının derdi çoktur. 
Yorulunca konacaiı 
Bir yuvası bile yoktur. 

Her ıey ona karşı durur: 
Güneş yakar, kış dondurur. 
Baıı tutar kanadıa<lan 
Bir fırtına yere vuı ur. 

Benim gönlüm bir kelebek, 
Dolaş1yor titriyerek .. 
Za,alhnın bir babarhk 
Ömrü böyle tük,nccek 

Gönülden sesler 

~·---
Gönül 

Gönülden Sesler 

Usanç 
Her yalana kanmışım, 
Her söze inanmışım, 
Ben artık Hvgiden de 
Bıkmışım, ~usanwışım. 

Ne bağımda gülüm var, 
Ne dalda bülbülüm Tar 
Artık oe aşkım, ne de 
Aşka tahammülüm var. 

Sevda yüceldi ritti, 
Bir oktu geldi gitti 
Gelişi güıel amma 
Kalbimi deldi gitti. 

Ne söz isterim, ne saz. 
Güzelde vefa olmaz 
Bir taş olsa dinlenıeın 
Başımı koyub biraz 

Ey şair bezgin sesin. 
Bilseler ne haldesin? 
Ey sevda bekliycnler 
Ondan ümidi kesim. 

~w """'"' • ........... ,,., ~ ... ~ 

Çevrilir sağa sola 
Varır açık bir kola, 
Yolundan şaşar gönül 

Bütüu Güzellere 
Kiminiz sarışırı, solgun benizli, 
Şairim, bunlau sevsem yeridir. 
Kiminiz beyaz ki .. Gizliden ~izli 
Ararım birini çoktanberidir. 

Kimir:iz penbedir ~üzclliklerin 
Sihrini bunlarda duyd~m en CYel 
Kiminiz esmer kİ.. O dı!ha şirin 

Kiminiz kumral ki bu daha 2"Üzel 

Kiminiz geçici bir rüzgar gibi 
Her kalbin üstünden bir defa c~er 
Kiminiz gökteki yıldızlar gibi 
Daima uzaktan bakıp gülümser. 

Ben ki her şekilde aşkı anladım; 
Kalbim ki her türlü his ile doldu. 
Çok defa sevildim, bazan ağladım 
Scvilmeksizin de sevdiğim oldu. 

Kah oldum bir a~kıo nazlı çocuğu 
Bir hicran elinde kah unutuldum 
O sevda denilen nıavi boncuğu 
Birinde kaybettim birinde bul<luın 

Kiminiz ayrıldı bir hatırayfo: 
Büsbütün unutup gitti kiminiz. 
Karşıdan dalgalar geçti suayla, 
Önümde daima engin bir deniı. 

Bazı bir . kuı olarak 
Dağlardan •tar gönül Bazı, senin gibi şen, Hasılı hepiniz ruhuma yakın, 
8111 coıkun bir ırmak Bazı kederli benden " Hissılı h t-piniz başk.ı bir güzel 
lialinde taşar gönül Her türlü derde rağmen Darılma sevgili muhibbem sakın 

Seninle yaşar gönül. Yetişmez bu kadar aşka!bir güzel 

\ 

..,... _____ y.ol•a•. --• Gönülden sesler Gönülden Sesler 
........................... i. ..................... m:ı•nıeı:::ı~~VW!i2mtl~;z~·---............ m..,m 
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Elhise ve Manto 
Mıraklılarına MIJdı 

ıabitan, Baylar ve Bayanlar 
~ .. müıkillpeaent müıterileri memnun 

eden bu firmayı unutmayınız 
Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahirn 

Karakaı) bukere yeni mağazada zen giu çeşidlcr. Terzi
banemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve şık 

~ IDanto, rob, tayyor, etek, büluz •ıe tovakar Zabitan ve 
•İ•il elbiatı ve kaputları imal edilir. 

&J • • • 1 
1 
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Muamelem peıin ve taksitledir. 
Bu. ıözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. t"f. 
OIKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. l ~ ı 

TELEFON: 3276 ! 
t. .T..-· 

Hasan Basri Şenbiçer 

Şeriki Mehnıed Gülaylar 
Hazır ve 1smarlan1a elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasıııa koşunuz. 
Sor:lski ve Alber Baroh kum<lşların
dan iki provalı kumaş Vf! dıkiş 22 
lira Asım Riza;-•biraderlerinin Halka
pınar çulaki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pı ov ah 15 lira fslcoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri-

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 
ADRESE DİKKAT: lzmir satış iUbesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numarad1r. Bnytık levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

17 ŞUBAT 

Gülervüz Bahar t DePosu 

F DiL 9 E LÜL 
Horoz marka kumaş boyaları geldi 

Pamuk, artifisyel ipek, yün, ipek kumaş ve elbiseleri boyar 
Yalova ıhlamuru, Karadeniz salebi, Bombay kınası, damla 

sakızı, diş macunları ve fırçaları, Kakao, Nestle sü~ü ve uau 
gazoz ve meyve özü, Hasan özlü unu, şık b yan, lsta1ıbolin 
Pertev kremleri, podralar, çocu'< podr.ı!Jrı, sodalar, asidler, 
traş bıçakları sabunlara ve fırçası, Seyıao, Cava, Akkuyruk, 
Altınbaş, 1, 2, 3 numaralı harman çaylan, sanayi ve zira'&tte 
kullanılan bil'umum kimyevi maddeler, saç boyaları badana 
boyaları, Kaol, Vim, Parafin, Go:nalaka, V. S. 

i~-= --=i s.:r-M:;;;-;;:,ı;_...,,,.,_,,,,_) 
1 Dr. e " li 

1 
KAMÇIO~LU 1 Cilt ve Tena:;üJ hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 1 
lzıııir - Birinci beyler S".>kağı No. : 55 Telefon : 3479 

' ~-ı?::::'--=:.:st-:~ ·-=~~=., ~::."~.::f-- t2: ::sr .... -~~-.-...... &,~.....-2E3EI....,., .. 

~mM~· r. İ ŞIK >+~~Eft 
~ lzmir Memleket• Hastanesi Roatken Mütehassısı IJ 
~ . RO T~<EN VE ~ 

~Ele v·ıeri yapılır m 
E ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 tl 
~ a 
~~~~~e~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~~ 

Her eczanede bulunur. Hem ucuz hemmçok .. tcsi!lidir. 

M. D oo • e i Eczacıbaşı 
Sifa~ Eczanesidir 

İn ç Şekerleme 
Maiazası 

Mustafa Bevdeş 
Altın Ke~ik, fantazi Krameli 

Bon bon, Fundan ve meyveli şeker 
fabr.ikası Eg ! bölgesi satış merkezi 

Nefis lüks pisküvüleri, çikolat ve 
lokum. Adres : lımir şekerciler çarşısı 
No. 46 

f}~~~::--::_-.:~ -r,:,_s••••••••••O••••••••••••• 
~ KORDON, YUKSEL ve ~ t Hükümet Karşıınnda : 

~ KABADA YJ ~ : TERZi i 
~ işte ~ütün lzmirin kapıştığı [-0 i h d Zeki: 
&l nefıs Rakılar bunh:rdır ~ ~ ı 
c...--;~ ··~··· ••••••••••••••••••• 

Elbisenizin ren 
gi solarsa Gzül
meyınız, yeni 
yaptırdığınız kos 
tümün rengi ho 
şunuza gitmi
yorsa sıkılmayın 

9 Evlôl 
Baharat 
Deposu 
odan alacağınız 

Artı 
Boyası ile ku
maşınızı istedi
ğiniz renge ko 
)ayca çevirebi
lirsiniz. 
Telefon 3882 
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Belediye 
intihabatı 
Yaklaşıvor 

Belediye intihabata önü· 
müzdeki İlk Teşrin ayında 
yapılacakbr. Bunun için ha· 
zırhklara başlanmış ve hal· 

kımızın reylerini ne şekilde 
istimal edeceklerini bildirir 
ilanlar yakında dağıtılacaktır. 

Bir facia 
Kemalpaşa kazasının yu· 

karı kızılca köyünde oturan 

Ahmet karısı Habibe evinde 
kimse bulunmadığı bir sırada 
ısınmak için ocağa sırtını 

dayanmış ve elbiseleri der· 
bal tutuşarak alevler içinde 

kalmııtır. Ocaktan bir metre 
ileriye kendisini zor atan 

zavallı kadın çok acıklı bir 
tekilde bağırarak can ver
miıtir. ---···-----
Fuar Sahasın
da Çalışmalar 

938 Yıh lzmir Fuarı ha
zıılıklarıoa devam edilmek· 
tedir. Sun'i gölün inşaatına 

büyük bir faaliyetle devam 
ediliyor. Yunan hükümeti 

adına inşa ettirilecek daimi 
pavyonun inşaatına önümüz
deki hafta lçinde başlanacak 
ve Nisanın on beçine kadar 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Fuar sahasında teıcir itle
rine de büyük ehemmiyet 
veriliyor. 

938 Fuarında pavyon sa· 
tııları başlamıştır. Daha şim
diden pavyonların yarısı sa
tılmıştır. 

Bir Tavzih 
Halkın Sesi gazetesi Mü

düriyetine: 

9.-2~938 gün ve 3324 
aayıh gazetenizin dördüncü 
ıayfasının birinci sütununda 
Kayas köyünden Veliye aid 
atı biJifı kanun olarak satan 
Cumaovası köy heyeti ihti· 

yuiyesi hakkında kanuni taki· 
bat yapılmak üzere Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine dilekçe 
verilmişsede bu at hilafi ka· 
nun olarak satılmış değildir . 

Bundan yedi ay evvel beJc
riç çiftliği sahibi bay liüse· 

yinin kardaşı bay Bahri tara· 
fıodan tutularak mezruatta 
fazlaca zarar yaptığı için De· 
•eli köy heyeti ibtiyariyesi 
tarafından 28 liralık bir keşif 
raporu tanzim edilen lakin 
sahibi meçhul bulunduğu 

için bu para tahnil edil
memiş ve hayvanda Na· 
biye müdüriyetine teslim 
edilmiştir. 

Yapılan ilanallara rağmen 
üzerinden dört ay geçtiği 
halde bu atın sahibi çıkma
cağı anlaşılmış ve Nahiye 
Müdürlüğünün emrilc üzerine 
köy beyetide kararını alarak 
bu hayvanı satmıştır. Bu ya· 
zının ayni sütunda tekzibini 
muhterem gazetenizden rica 
ederim 

Cumavası Muhtarı 
Yakub Frsoy 

( Halkın Sul ) 17 ŞUBAT 
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.,:_ . . .- : .. ~~-~ .'.·.• .. :.,.. . . . . .:. . . . . . . . . - INKILAB ROMANI -
Yazan : SıRRI SANLI -Asım ismet KOltDr'e· 

Kadınlara intihab hakkı - 28 -

Bükreş 17 (Radyo) - Hükumet yeniden bir kanun esası projesi hazulanmışlır. Yeni 
kanun esaside kadınlara da seçim hakkı verilmektedir. 

Bu cennette senin gibi kanatsız, fakat ruhlara 
kanat veren bir n1eleğin bulunuşu hayatta 
umulabilecek saadetlerin en büyüğü olacaktır 

Bükreş 17 (Radyo) - Romen kabinesinin değiımesi iktisadi mehafilde ve borsalarda 
eyi bir tesir yapmış Romen esham ve bonoları biraz yükselmiştir. 

Balkanlarda soğuklar. Kurdlar ·~övlere girdi 
Sofya 17 (Radyo) - Balkanlarda şiddetli bir surette kar yağmaktadır. BaY.1 yerlerde 

tahtessıfır 30 a d9şmüştür. Göller ve nehirler donmuştur. Kurt sürüJeri açlıktan köylere 
ve insanlara saldırmağa başlamışlardır. 

ltalva Yahudiler hakkında karar vermemiş 
Bari 17 (Radyo) - Bazı yabancı gazet'!ler tarafından faşist ltalyau hükumetinin Yahu:. 

diler aleyhinde bir emrivaki hazırlamakta olduğu hakkında çıkarılan haberleri Roma res· 
men tekzip etmiştir. 

Korkunç Bir Tavvare Hücumu 
Paris 16 (Radyo) - Şanghaydan hildiri liyor; Han • Keu bu sahah Japon hava kuvvet 

leri tarafından yeniden bombardıman edilmiştir. Tayyareler 200 kadar bUyük bomba atmıf· 
lardır. Panike kapılan ahali iptidai bir şekilde hazırlanmıı olan toprakaftı sıiınaklarına 

sığınmıştır. Buna rağmen 500 ölü ve binden fazla yarah olmuştur. 
•• 

Japonlar, Rusların Hava Uslerinden Korkuvor 
Tokyo (Radyo) - J apon harbiye nazın beyanatında şunları .!Öylemiştir: 
- Sovyet Rusvanm tehdi t e dici silahlanma proğramı , Çindeki vaziyet, ıilahların aıabl · 

ması bizim için imkansız oldui! m u meydana koymuştur. "Sovyetler muazzam bir hava kuv
vetine maliktirler ve bugün S.:> vy t tlerin hava üsleri Japonyayı endişeye dütilrecek kadar 
yakındır. Uzak farkta Sov} t e rin bin beş yüz harp tayyaresi vardır. 

Cumh ~rivetçilerin Bir Zaferi 
Baueloo 16 (Radyo) - Kara o rdusu şark cephesinde bükii net kuvvetleri Vılli Nueva 

el Rekola mıntakasında taarruzi bir h rekete girişmiş'erdir. Kuvvetlerimiz dört kilometre· 
lik bir cephede iluliyerek Lafadaltafe rnevkiini zaptetmişler ve burada 150 esir almışlar· 
dır. Bundan sonra daha bazı mühim tepeler işgal edildi. 

UJus biraz kızararak ilk 
sözlerini tekid etmek istedi: 

- Sana çok samimi ola· 
rak söyliyorum ki meılekda· 
şım olan bir bayana flört 
yapmış insan değilim. Onlar 
benim fikir arkadaşlarımdır. 

- Fakat onların da bir 
kalLleri yok mudur? 

- Vardır, hem çok duy
rulu ve çok ince. 

- O halde? 
- Onların meal eklerine 

olan aşkları, Üzerlerine al· 
dıkları mesuliyetin büyüklü· 
ğü a-önüllerinin, onun bunun 
elinde bir oyuncak •eyahud 
sanatkar parmakların teması 
ile coşkun naj'mcler çıkaran 
bir saı olmasına mani olmak· 
tadır. 

Halkevlerinde Meşhur Tenor 
Gaston De Pola 

Sonra hallumızın, onlarıa 
herkesden fazla çarpan, her· 
kesdcn çok hisseden bir 
kalblcri olduğu_nu anlamak 
iıtemiyen bir inadı ve insaf· 
sızlığı vardır .. Kıt.d ı n, erkek 
öğrctmenlerio inkılib haya
tımızda aldıkları rolün ebem· 
miyetini sana başka bir za
man anlatmağa ça'ışacağım .. 
Bu sözlerimle, bunun bu iÜn· 

Harekat k6 önemini senin anlamamış 
olduğunu söylemek istemi-

benim hususi fikir Ye milta
lealarımı da ıana söylemek 
isterdim. 

Ulus biraz düşündükten 
sonra 

- Şimdi, dedi, eger uy
gun buluyorsan, benim cen• 
netimin anahtarını babandan 
istemeğe gidelim. 

Çiçek gülerek ıordu: 
- Seni anıızın bu kararı 

•ermeğe ıeYkeden ikinci ıe
beb ne idi? 

Her sözünün Çiçek tara-
fından dikkatle dinlendiiin
den •e unutulmadığından 
memnun olan ıenç öiret· 
men ~evab verdi: 

- İkinci sebeb, hayatımın 
en büytik saadetini bulaca· 
iım bu cennette senin ıibi 
kanatsız fakat ruhlara kanat 
veren bir meleiinde bulun· 
maia raıı oluşudur. Bunu 
da bir iltifat sanma, bu, bir 
veya iki kelime ile ıöylene· 
bilecek bir duygunun süıll 
bir ifaclesinden baıka bir 
şey deiiıdir. Sana duyduk· 
larımı yalnız iki kelime ile 
söylemeği ne kadar iıter· 

dim. ,; 
- Bu iki kelimeyi nedea 

ıöylemiyonun? 

(Arkası •ar) 
Önümüzdeki pazar günü 

Halkevleri yıl dönümü töreni 
yapılacak ve kırk iki Hal· 
kevinin küşad merasimi icra 
edilecektir. 

Bu akşam Elhamra sine· 1 
masında Yunan general kon· 
solosunun himayesi altında 

olarak ikinci konserini tek· 
rar edecek ve Gounod'dao 1 

Üerdi'den, Grıeg'den, Bizet· 
den, Massenet'den Pucini'den, 

Ma hİyetİn de ?ı' yorum .. Fakat b• huıusta ı ------------ES-----------
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Bu münasebetle Parti ge· 
nel sekreteri B. Şükrü Kaya 
bir nutuk söyliyecektir. 

Kısa Şehir 

Haberleri 
Menemen belediye hekim

liğine Karacasu eski hükfı· 
met hekimi Rifat Uz tayin 
edilmiştir. 

§ Bahkesirde mezuoen bu
lunan vali muavini Cavid 
şehrimize dönerek vazifesine 
başlamıştır. 

§ Üçüncü asliye katible
rinden Mustafa Bozkurt,Tor· 
bah mahkemesi başkatibli
ğine tayin edilmiştir. 

§ Memleketteki bütün it · 
faiye teşkilatları bir Hazi· 
randan itibaren seferberlik 
müdürlüklerine bağlanacak· 
tır. 

§ Menemenin Seyrekkö
yünden 16 yaşında Hüsey:n 
köy civarındaki kuyuya dü
şerek boğulmuştur. 

§ Dahiliye Vekaleti ma-
halli idareler uwuaı müdürü 
bay Hasan Faik Ankaradan 
ş ... hrimize gelmiştir. 

§ Şehrimiz Ticaret odasın· 
daki meclis seçimi önümüz· 
deki Pazartesi güoü yapıla· 

caktır. 
§ Otel ve hancıların za-

bıtaya vermeğe mecbur ol· 
dukları hüviyet varakaları 
ayni kanuna ek olan 2099 
numarala kanunla damga res
minden muaf tutulduğu için 
bu varakalardan yalnız bir 
ve iki numaralı olanların 
ikişer kuruşluk tayyare res · 
mine tabi olmadığı bildiril-
miştir. 

Alman kıtalarının 1 Şubattan 1 Feci Bir 
beri Tirol hudut civarında 

kış manevraları yapmakta Cinavet 
olduğunu bildirmiştir. Bu Dün gece Turkevaz barın• 
suretle lnsburkdan gelen •e da Türkin adında bir kadın· 
bu manevralarm çoktanberi la içen Kuşadasından Ahmet 
kararlaştırılmış hareket ma· oğlu Turgut, marangoz Etem, 
biyeti veren haberler teey- müteahhit Hasan ve Burhan 

Ferit Hilmi'den parçalar 
trennüm edecektir. 

-------'!lllııllıı __ _ yüt etmiş bulunmaktadır. bar dağıldıktan sonra dışarı 

Mehmed Öldü Avustur Vanln çıkm!şlar ve kıskançlık yü
zünden marangoz Etem Ku· 

I• t• ki A) şadası fen memuru Ahmet 
Bayındırda arkadaşları ta· 

fından ağır surette tabanca 
kurşunile barsakıarı deşilen 

yirmi beş yaşlcSrında Meb· 

S I 8 ı oğlu Turgudu ustra ile en· 
- Baştarafı 1 incide - ~esinden vurmuştur. !Mecru-

bulunarak Londranın A•us- bun yarası ağır ve hayatı 

turya istiklalinin muhafaza-
med dün gece yarısı memle· sına büyük bir ehemmiyet 
ket hastahanesine getirilmiş atfettiğini hatırlktacaktır. 
ve lazım gelen ameliyat ya· Dığer cihetten öğrendiğine 
pıJmışsa da barsakları kur- göre lngiltere Fransadan 
şunla parçalandığından kur· ayni suretle hareket etme-
tarılamamıştır. sini isteyecektir. 

OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO 

Son Telgrafların Hulasası: 
-----------····~--~~--------~-

Son yapılan tahriri nüfusta ô ulgar nüfusu 60,77,939 kişi-
den ibarettir. 

§ Martta Ankarada toplanacak olan büyük Ziraat kon 
gresi hazırlıkları ilerlemiştir. Kongrede bilhassa tütün pa
muk ekimi hakkında milbim raporlar okunacak, mabsülleri
mizin hariçte daha f.ula sürümünü temin edecek kararlar 
verilecektir. 

§ Bugün Berlinde müsadere edilen Fransız ve lngillz ga· 
zetclerinde Berchtcsgaden mülakatına dair yazılar bulun· 
duğu tahmin edilmektedir. 

§ Mareşal Çan • Kay - Şekin büyük Beritanyadan, Çinle 
Japonya arasında bir tavassut bulunması hakkında rica 
ettiğine dair Japou kaynaklı haberler asılsızdır. 

§ 8. Hitler dün akşam Berchlcsgaden'den Berline dön· 
müştür. Mumaileyh bu akşam sefirler heyeti şere.fine veri· 
lacek olan ziyafette hazır bulucacaktır. 

§ Avusturya kabinesinin kısmen değişmesi her in bekle
niyor. 

§ Şuşning Alman metalibatının kabulü Avuııturyayı Al· 
manyaya teslim etmek suretiJe B. Mussolineye müracaat 
ederek tavassut ve müdahalede bulunmasını istemiştir. 

§ Şam gazeteleri ve ezcümle Eko dö Siri Almanların 
Suriyede geniş bir propaganda yapmağa başladıklarını kay· 
dediyorlar. 

tehlikededir. 

Ankara 
'fivatrosu 

Dün akşam Asri sinemada 
temsil ettikleri 11 Kaynananı 
kudurdu,, namındaki vudvilde 
son derce muvaffakıyet ka· 
zaomışlardır. Bilhassa tiyat
ronun direktoru bay Nuri 
ve yüksek san'atkir lstan
bullu bay Şadan tiyatro se
verleri yüksek san'atlariyle 
memnun bırakmışlardır. 

Bu ahşam "Lokman zade,, 
namındaki 3 perdelik vodvil 
temsil edilecektir. 

Vevsel hama
mı açıldı 

Bir senedenberi kapalı bu
lunan Kemeraltındaki V ey
sel hamamı en modern ve 
her türlü sıhhi konforu bilik
mal ve tekmil takımları mü· 
ceddeden olmak şartile açıl· 
mıştır. Hamamımızı teşrif 
edecek muhterem halkımızın 
nezafet ve sair sıhhi husu
satından son derece memnun 
kalacaklarını •adederiz. 

Ihsan ve Şerif 
6-1 Bozkurt 

ilk Ve Orta 
Tahsil 

Verilen malümata göre ilk 
ve orta tedrisat umum mn
dürlükleri tevhid edilecektir. 
Her kaza merkezinde bir 
orta mekteb kurulması Ye 
ilk ve orta tedrisat öğret· 
menlerinin umumi müvaıe

neden maaı almanlari tetkik 
edilmektedir. 

lzmir ikinci Hukuk Mah· 
kemeainder. 

Davacı lzmirde Ali reiı 
mahallesi ikinci dede sokak 
13 sayılı evde oturan Meh· 
met oğlu Emin Erdican tara· 
fından Mehmet Erdican Ye 
Hüsniye aleyhine açtıiı tH· 
hihi kayt davasına mütedair 
dava arzuhal suretile dave· 
tiye varakası müddeialeyh
lerden Hüaniyenin tahakkuk 
eden ikametgahının meçhu· 
liyetine mebni lımirde çıkan 
H. Sesi gazetesinin 25-1 938 
tarih ve 3311 sayılı nusba
sile ilanen tebliğ edildiği 
halde müddeialeyh Hüsniye 
tayin edilen gün ve saatte 
mahkemeye gehnemit eldu
ğundan hakkında muamelei
gıyabiye icrasına ve tabkika· 
tın 22 2 938 sah günü saat 
10 a talikine karar verilerek 
usulen tanzim kılınan gıyap 
kaı arnamesi mahkeme divan
hanesine asılmış olduğu ci· 
belle müddeialeyblerden Hüs· 
niyenin tayin olunan gün 
ve saatte mahkemede bizzat 
hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi aksi tak
dirde bir da ha tahkikat ve 
mahkeme kabul edilmiyerek 
gıyabında hükum verileceii 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (486) 
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