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harp mı var? .- Umumi bir " !_e Açık 

Olllli.:ııınnıını:ıı ııııım 

-----------urum-----------tuıan, Fakat Hazmolmıyan . 
Lokma! :Avrupa bütün süratile uçuruma gidiyor. Almanyanın yeni 

bir hareketine . karşı tertibat alınacak. Macaristan, Roman
ya, Polonya ve Yugoslavyada askeri hazırlıklar ikmal edildi 

1~ liltıerin, Çekoslovakya;-;-bir kaç porsiyona ayırdık
~t llta, hepsini bir büyük lokma yaparak Almanyaya 
h:ak harikasını göstermesi bir çok devletleri hayret-

1 i ~ete düşürmüş ve onları, başkasının yuttuğu koca
~ ·adan dolayı siyasi bir sui hazme uğramıştır. Baş
ı~k ttu, başkaları hazımsızlık hastalığına tutuldu. 

BiR M CAR TA YY ARESI ROMEN HUDUDUNU QEÇTI 
Q Yıllık şemsiyesi kadar tatlı dili ile de şöhret kaza
~y Çemberlayn "bu iş Almanyaya pahalıya oturacak 
~ih~nya bu yaptığı işten dolayı bir gün pişman olacak
ll 1 sert sözler söylemeğe başladı. Moskova, bu emri 

VE MACA LAR UKRANY A iŞGALiNDE DORT 
YÜZ ASKER TELEF AT VERDiLER 

ij·~ Çekler ve nede başka bir millet ve hükumet kabul Varşova, 20 ( Radyo ) - elçiliği Macaristanın cenup ve İngilterenin Alman t<:hli- ı hatini hatırlatmaktadır.,, 
1

~ .. diye feryat ediyor. Fransız matbuatı ise tam ma- Cumhurreisi Mososki; bugün ve cenubi şarki hudutları kesine karşı bir sed çekmek Diyor. 
~Plere binerek kıyametler koparıyor. radyoda bir söylev vermiş üzerinde asker tahşidatı üzere bütün demokrasileri Gazeteler, İngiltere - Al-

r~~tıkanJarda bu işlerden memnun kalmadıkları gibi ve Polonyanın, şimdiye ka- yaptığı ve kısmi seferberlik bir blok halinde toplamağa manya münasebatının alchğı 
ti 1

ktan çıkmak için de lier türlü tedbirleri şimdiden dar olduğu gibi bundan son- ilan ettiği hakkındaki şayi- çalıştığını ileri sürmektedir. , son vaziyeti de teşrih et· 
at R d B ı· · 'kt' d- t 1 t kl'fl · · b mekte ve iki memleket ara-qd ~ '>manya a er ının 1 ısa ı a ep ve e ı erının ra da kuvvetine dayandığını a!arı yalanlamakta yalnız a- Popolo di Roma gazetesi 

l~t ıgı telaş ve ciddiyet kasırgası ta Londrada bile hükumetin istiklali korumak zı şahsi davetler vuku bul- Fransız cumhurreisi Lebru- sının çok açıldığını kaydey-
V(: fı t l k d ' d h d h ı k d' lemektedir. Ilı r ına ar çı ar 1• için orduyu bir kat a a uğunu tasri ey eme te ır. nun Londra seyahatinden 

k~nYanın midesine indirdiği bu kocaman lokma, gerek takviye etmeğe karar ver- Roma, 20 (Radyo) _ Mat- bahisle yazdığı bir makalede: Londra 21 (Radyo) - Düo 
1 ~t ve gerek şimdiye kadar bitaraf kalmış memleket- ' dı'gVı'nı· so··ytemı'ştı·r. "B h t 191.4 d Pu Deyli Telgraf şunları yaz-
ttı buat, umumi vaziyet etra- u seya a e -

il .. ~ ve nefret uyandıran bir sinir sarsıntısı hasıl etti. D 4 .. h'f d 
~ p · 20 (A A) M 

1 
fında neşriyatta bulunmakta ankarenın Petresburg seya- - evamı üncu sa ı e e-lır 0ileden itibaren radyoların yaydıkları haberlere arıs · - acar sa k oooooo OOOoxoo~oooooooc~ooocoo ooooo.:>ooaıoooooocooO'-looocoo oooc:ooooooooocoooooc:oooo 

~ olay yutulan bu lolrma biraz değil, bir hayli 
00000000000000

'°oc v u M ECLISI 
ılll?lunacaktır. ı Bul2ar Başve- üyük Faşist • · . • • · 
~. SIRRI SANLI ' M ff k ti 1 1 

•••••••••••••••• , ................................... 0 ··············.. kili Memleke- Meclisi uva a ıye ı ça ışına arına 
lfrı·yede kartŞl '-. 11 ~ tine Dönüyor · • · nihayet verdi !:"( Dün akşam azalar şerefine ziyafet verlldl 
[ • • 1 aktederek bütçe niıamna-
~ devam edı'yor melerini kabul etmiştir. 

939 Mali yılı vilayet husu-

l si varidatı 2,609,650 liradır. a N LER VA- P. r Adi hizmetler için \'Crtlen 
IJ t.:ı:ı ;i.;at 1,87 2,800 liradır. 

~tR GÜL İSTER AGLA 
~ ,_ - --- --=-"'+'"4:.'-·~ .......... - .... ~ - - - ----~ 
~ Oda O edikten Sonra, Akar Sular Durur 
~ı l f~~ ~lelerde gene parmağımızı ağzımıza gotürerek okuduk: Amerikada dumanı üstün-

~tııt.t Pek garip bir moda daha türemiştir. Kadınlar gez kapaklarının üzerlerine)izde 
<~t~d ltlaYan, fakat Avrupa ve Amerikada pek !Ürülen kibrit defterlerinden süsler tak-

. •tlar lh • • .... ı . 
~~~ \>Çıne •kadın modası girdikten sônra orada" Olmaz olmaz, yok, yoktur,, herşey olur 
'iİtıı iltdırl 
t~ l di b• :· l ı .. 't!t ızırn korktuğumuz birşey varsa o da kadınların bir gün burun arının tepe erını 
~dit-Otaya kulaklarına taktıkları küpelerden bir tanesini yerleştirmek sevdasına düş-
~ ~h~ 
h ttlo~ersede onlara böyle bir moda ilhamı verecek kimse çıkmasa!.. Birşey değil böyle 
~ bilttı· ayı tatbik edeceklere gülmekte mümkün değildir. Çünkü o zaman, " Siz mo-

bı.ı ~o:sunuz, cahil ad. :nlar ,, diye bizimle alaya da kalkışırlar... Sende şimdiden on
alıne: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
• 

~oma 21 (Radyo)-Büyük 
faşıst meclisi bugün akşam 
Musolininin riyasetinde top
lanarak harici vaziyetler 
hakkında mühim kararlar 
verecektir. 
-~~"""'"""'""'-'""- ~, ......... ,. 

B. M. Öz'Un Mühim 
Bir Konferansı 

V layef umumi meclisi dün 
öğleden sonra vali B. Fazlı 

Güleçin riyasetinde 939 top
lantı devresinin son içtimaını 

V ırid3.t bütçesind.: 73685;) 
Ji:::ı fevkalade tahsisat t ~f
ri'ı: edilerek 2,609650 li,.a 
ol.:ıak üzere n- ütc:vazin Lir 
Ş'.!'cıld~ tesbit edılmiştir 

Meclisin me<ıaisini bitirme
si dolayısile Valimiz Faılı 
Güleç bir kapanış nutku söy
le niş ve meçlisin başardığı 

i~leri saymıştır. Vali gelecek 

sene tekrar buluşmak temen 
nisile sözlerine nihayet ver
- Devamı 4 üncü !ahifede-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
---·~--~~~~~~~--~---=-~ 

Şimdi de Halkı Dinliyelim. 
-4-

----- -

İçecekte U~uzluk 
Bundan evvelki yazımızda yiyecek maddelerdeki paha

lılıktan fakir ve orta halli halkımızın bazı şikayetlerini or
taya atmıştık. Bugünde biraz sulardan, menba sularından 
bahsedeceğiz. 

Istanbulda su meselesinden dolayı koparılan kıyametler 
yazılan yazılar, yapılan karikatürler malumdur. lzmirde de 
alınan birçok tedbirlere rağmen bilhassa yazın bazı semt
lerden susuzluk yüzünden yükseltilen şikayet sesleride meç
hulümJz değildir. Belediye Reisimizin son vaziyetlere karşı 
aldığı son tedbirler sayesinde bu sene böyle bir sıkıntıya 
uğr~mıyacağımızı zan ve ümid etmek istiyoruz. 

Istanbulda olduğu gibi İzmirde de menba sularının pa
ha.lhlığı mücadele edilecek maddelerden biri olsa gerektir. 
İzmir suyunun fazla kireçli olması dolayısile menba suyunu 
içmek yalnız bir lüks ve zevk meselesi değil, ayni zamanda 
bir tedavi ve şifa meselesi olduğuna göre bu hususta ya
pılacak kolaylıklar ve ucuzluklar İzmir halkını çok mem
nun ve minnettar edecektir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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m DOKTOR ~ Bernard Şov' un 
bir piyesi L~~~Pz~:;a~JNoL EMRE=J e er """~uyor. 

Dokuz kuyruklu kedi 

.. !!llınJınınıııırm·uınnuuıınııııınuıuınmmıIJ1mııaıımımııınr 
Burun kanamaları 
-B~run ... kanamaları her y;;_ 
•ta ehemmiyetle telakki -edıl
mesi -icap eden bir ... arazdır.-\ [ t 4

] Kudüsten gelen bir ha-
--~~~;----·--~~ herde, dıvanı harbın, • iki M uhtelif sebeblerden ~ ileri 

gelir. Burunda mevzii ahta
pot'veyahud müzmin iltihap
lar. n tahtı tesirinde vukua 
geldiği ~gibi 'kansızlık ve bil
hassa Memofili denilen has
tahkda da sık sık burun 
kanaması ·vaki olur. 

Bekir, Arkadasın•n ~Bu Hika-- ------ - - --- -
yesini .. Anlatırken Asabiyet-

ten Titriyordu 
İlk günlerde birşeyler belli sarhoş sofralarına sakilik 

etmiyen zengin adam, bir yapan orta malı bir kadın 
hafta geçmeden kıza el uza- oluyor .. 
tıyor.. Leyla beklemediği Sözü uzatnııyayım azizim, 
bu vaziyet karşısında isyan Leyla çok geçmeden adama-.... 
ediyor ve bırakıp gideceğini kıllı düşüyor şimdide umum-
söyliyor... ha ed d' n e ır .. . 

Kurnaz ve aşşalık zenğin 

vaziyetini derhal değiştiriyor. 

Ve Leylaya: "Ben senin ba
banın yerinde sayılırım. Ben
den sana kötülük gelmez!.. 
Sana böyle bir teklifi, seni 
denemek için yaptım .. ,, gibi 
s:>zlerle masal okuyor. 

Saf kızcağız tabii bütün 
bunlara kanıyor. Zaten fab
rikadan çıkarken bir daha 
dönmiyeceğini de söylemiş .. 
Eğer bu hizmetçiliği de bı
rakırsa evdeki ihtiyar anne
sini besliyemiyeceğini de dü-
şünüyor ... 

Neyse .. Gene bir gün aile 
ocaklarını sondüren bu ca
navar adam, zavallı Leylaya 
bir kaç bardak şarap ıçırı
~or... Ve kızcağızı sarhoş 
ediyor. Bunun ötesini anlat
mağa lüzum var mı? 

Ertesi gün tkendine gelen 
Leyla, artık yapacak birşeyin 
kalmadığniı anhyarak saat
larca ağlıyor ... 

Fal:<lt kurnaz z ~rıQ'·n , bol 
keseden verdiği vadl,arla ve 
önün e sayd.ğı liraJa .. la Ley
layı avutuyor... O akşam 
vak'ayı ı ağlıya ağlıya anne
sine anlatan Leyla, bir ara
lık hükumete haber verme
yide düşünuyor .. Lakin zen
gin herif, verdiği liralara 
bir kaç tanesini ilave ede
rek işi kapahyor ... 

~ 

Artık Leyla, eve bir hiz
metçi değil; geceleri kurulan 

Bekir, arkadaşının bu hi
kayesini anlatırken asabiye
tinden titriyordu. Sözlerine 
şöyle d eva~ etti : 

- Bu zengin adam, yal
nız Leylayı baştan çıkar

madı .. Bir çok genç kızların 
kanına girdi.. Ve bir çok 
aile ocaklarını söndürdü ... 

İşte ben, bu herifi öldür
düm. Daha doğrusu temiz
ledim. Genç mahbusa şu 
suali sordum : 

- Zengin adamın baştan 

çıkardığı ve umumhaneye 
düşÜrdüğü Leylanın seninle 
bir münasebeti mi vardı ? 

Bekir, acı acı güldü ve : 
- Ailesine bağlı namuslu 

bir adamdım. dedi.. Karım
dan başkasına bakmıyordum .. 
Eunları söyledikten sonra 
Leyla ile bir alakam olmadı
ğını anladın tabibi... 

Devam edecek 

s • 
yenı 

• ya o 
Zengin bir ailenin az kul

landığı Alman konkordıya 

markalı tannan sesli piyano
su acele ikiyüz elli liraya 
satılıkttr. 

Sadık Akseki 
Eski Tevfik paşa oteli 

Telefon 3206 

~ Albn fillmler serisinden müteşekkil buyük 
\" filim MÜSABAKASl'nın 4 ncü haftası şerefine 

ELH Sineması 

SENE~İN. E~ MAUZ~AM VE EN MUHTEŞEM FRAN· 
SIZ FILMINI SAYIN IZM İR HAFKINA ONÖRLE SU 

NAR. ... RUS .. T ~RİHINİN KANLI ÇARI - ZALİM 
HUKUMDARI DELİ PETRO 

A 
Baş rollt rde : 

HARVV BAUR 
Pierre Renoir-Suzyprlm 

S 1 • Her gün 2,15- 4,30- 6,45 - 9 da 

1
, eaDS ar • Cuma:tesi ve Pazar tam 21 de 
başlar. 

............... -~~~~~~;;:::;:~;ı::.z:z 

Arabı muhtelif suçlardan do
layı ölüm cezasına çarptığını 
okurken, bu Arabların suç 
ortakları hakkında da dayak 
cezasına hükmedildiğini gör
düm. Suç ortakları, biri on 
iki, öteki on dört yaşında 
iki çocuk. Yaşları icabı idam 
cezasına çarpılamadıkları için 
dayak yiy · cekler. 

Fakat Kudüs divanı har
bi, dayağın, meşhur dokuz 
kuyruklu k _di ile atılmasını 
tensib etn.iş. Son zamanlar-
da bu korkur ç kamçının hi
kayesini hayli dinlemiştik. 
Allah yarattı demeden sırta 
inen dokuz aded, ucu to
puzlu sırım, dehşetten yana, 
mahkumu ölüme yakın bir 
korkuya düşürse gerektir. 

Dokuz kuyruklu kedinin 
Ingilterede aleyhinde başlı
yan cereyandan _korkup Ku-
düs yolunu tuttuğu anlaşı
lıyor. 

Dayak zaten ihracat malı 
cennetten çıktığı gündenberi 
geçmediği hudud, dolaşma
dığı diyar mı kalmış? 

Bir canavar 
Hayfa limanına gelen bir 

balıkçı gemisi karaya bir 
''güneş balığı., çıkarmış. Ak
denizde son derece nadir 
bulunur bir mahluk olan gü
neş balığı 975 kilo gelmiştir. 
Bir tona tam çeyrek kala. 
Boyu 2 metre 52 santim, 
yüksekliği bir metre 91 ağ
zını ölçmüşler, açıklığını 25 
santimetre bulmuşlar. 

Elli metre derinde ele ge
çirilen canavar tutulur tutul
maz Londradaki British Mu
seum idaresine hemen bir 
telgraf çekilmiş. Şimdi mü
ze idaresinin Filistindeki mü
messilleri, alimlerin "bash
lula,, adile andıkları güneş 

balığı üzerinde bir otopsi 
yapmakla meşguller, Hazır-

ladıkları raporu Londraya 
gönderecekler. 

Denizin en karanlık yerin
de aaşıyan ve hemcinslerine 
dünyayı zindan ettiğine hiç 
şüphe olmıyan u .ı biçimsiz 
mahluka güneş isminin nasıl 

yakıştırıldığını anlıyamadım . 
Hikmeti vücudu kadar zor 
akıl erdirilir bir şey. 

Hayret nidaları 
Eski Çekoslovakya Cum

hurreisinin adı Haha'dır. ıki 
hayret edatından mürekkeb: 
Ha! ha! 

Biri Çekya, öteki de Slo
vakya adlı iki muhtar eyalet 
haline indirilen bu yeni mem
leket isimlerinin sonuna da 
iki hayret nidası var: Ya! 
ya! 

Fakat h a?.ı gramer müte
h2""~c; !arı buradaki "ya,, eda
tının t ekerrürünü, zavallı 

Çekoslo•· ... kyanın milli müda
faa davasınJ.ı prk yaya kal
dığına işaret sayıyorlar. 

-Cumhuriyet-

Bu. kanın içindek ikals
yom ~ azaldıkça pıhtılaşma 

kudreti azalır ve nihayet 
kaybolur. Ve böyle insanla
rın her tarafı çabuk kanar 
ve kanadığı zaman da kolay 
kolay kanın tevkifi mümkün 

1 olmaz . . Tehlikeli bir vaziyet 
hasıl olur. 
. Kanın başa hücumu neti
cesinde de burun., kanaması 
vaki olur. Çok sıcak hava
larda, çok sıcak su ile, sı -
cak hamamlarda saatlerce 
yıkanmak gibi ahvalde~ hid
det, şiddet, _heyecan ve kor
ku vesaire gibi ruhi sade
melerin •tesirile de burun 
kanaması vaki olabilir. Bu
run kanaması ·bilhassa enta
ni diğer hastalıklarda da 
sık sık burun kanaması gö
rülür. 

Yaşlı olan _kimselerde bu-
run kanamasının daha şu-

mullü manaşı vardır. Bun-
ların damarları _katılaşmıştır. 
Elastikiyeti azalmıştır. Ufak 
arızalarla derhal kanamağa 
başlar. Damarların çatlama
sı çok kolaydır. ihtiyarlarda 
sık s ık burun kanaması gö
rüldüğü zaman derhal tansi-
yon ölçülmelidir. Çünkü 
bugün burundaki kan 
damarları çat ladığı gibi ya
rın beyindeki damarların bi
ri açılırsa birdenbire bir felci 
nısfı tulani, yani nüzul vaki 
olabilir ki bunların tamir ve 
telafisi ve tamamile şifası 
hemen hemen kabil değildir. 
Burun kanamasının tedavisi
ni başka bir gün yazacağı z. 

- _=:--.::..--

şı ve seromlar 
h.er eczahanede 

bulunacak 
Ankara 20 ( Hususi ) -

Mtrkez hıfzıssıhası müesse
sesi maiııulatından olan aş;
ve seromların ecza depola · 
riyle ecznhaneler tarafından 
kolayca tedarik olunarak 
halka satılması için Sıhhat 
Vekaletince icabeden tedbir-

.Jer alınmış ve satışın ne su
retle vapılacağı bütün sıhhat 
müdürlerine bildirilmiştir. 

Sıhhat müdürlüklerinde 
daima kafi miktarda taze ve 
her nevi aşı ve seromlar bu
lunacaktır, Bunların fiyatları 
emsali hariçten gelen müs
tahzerlere nazaran ucuz ola
caktır. 

Fedakarlık buna derler 
SENENiN EN BÜYÜK PROGRAMI 

Muvaffa kiyetlc devam ediyor 

BİR AVU DEVRİLDİ 
Tamamile Türkçe sözlü ve şarkıh 

Kadın Katili 
Müthiş macera filmi ayrıca foks jurnalı İstanbul 
siuemalarile ayni zamanda göstereceğimizi muh·· 

terem müdavimlerimize iftiharla bildiririz 

Mısırlı üniversiteliler Ta
rafından Yakılacak 

Bernar Şov Talebelerl Cehaletle 
lttiham Ediyor 

İngilizce Nuyuz: Kronikl 
gazetesinin yazdığına göre 
meşhur İngiliz müellifi Ber
nard Şovun "Sen Jan,, isim
li tarihi piyesinin nüshaları 

Kahirede Elezher üniversi
tesi tarafından herkesin gö
zü önünde yakılacaktır. 

Mısırlı talebeler, bu hare
ketlerine sebep olarak, mez
kur piyesin "Hazreti Muham 
medi ve İslamiyeti tahkir 
eden" parçaları ihtiva etme
sini gösteriyorlar. 

Elezher talebesi pazar gü
nü grev yapmış ve bu kita
bın lngilizce etüd mevzuu e
serler proğramından çıka
rılmasını istemiştir. Üniver
sitenin Rektörü Taha Hüse-
yin bunu kabul etmiştir. 

' İtiraz edilen parçalar Jan 
Darka yapılan dini hücum
ların başı ve Jan Darkın en
gisisyona teslimine sebep o
lan Bove peskoposu Piyer 
Koşov'un izhar etttiği hissi
yattır., 

Bu şahıs eserin içinde İs· 
lam Peygamberini ağır söz
lerle tavsif ettiği gibi, İsa 
düşmanı olarak gösterip, İsa
yı kilisesiyle beraber Kudüs
ten tarteden Arap deveci 
mahiyetinde tasvir etmekte
dir. 

Mısır üniversite talebesinin 
kararı karşısında Bernard 
Şov gazetecilere şöyle de
miştir: 

- Bence üniversitenin bu 
hareketi mucibi hicaptır. Zi
ra eserimde görülen noktai 
nazar, benim değildir. Kuru
nuvusta Katolik bilisesinin 
tarihi noktai nazarıdır. 

Cahil kimselerin o noktai 
nazardan müteesir olmasını 
kabul edebilirim. Fakat oku
muş kimselerin, üniversite 
mensuplarının hiddetini an
lıyamadım. Onlar nasıl olup· 
ta yanhş anlıyorlar. Es~rim
de Sen Janın Muhammede 
bir cemile yapıldığının far
kında değildirler. Muhamme
din kuvvetine karşı bir Eh
lisalip olmuş bulunan lngiliz 
asılzadesi Lord Varvik'in söy 
lediklerini niçin okumuyor-

• tar? O Bove başrahibinin söy 
lediklerini derhal karşılar ve 
kendisine icabeden cevabı 
verir ve der ki: 

- Eğer Muhemmet bir 
deveci ise sen Piyerde bir 

Eserimi layikile okuyan biÇ" 
bir kimsenin gözünden kaÇ" 
mıyan bir hakikattır. Buo" 
dan başka Muhammet dailJlll 
benim takdir ettiğim bit 
kahraman olmuştur. PiyesiıP" 
de mevzuu bahsedilen sö1:' 
lerin benim sözlerim olmayıp 
hiçbir veçhile münasebetio> 
bulunmıyan bu kilise peskO" 
posunun bugün hayatta bu· 
lunmayıp onbeşinci asırd• 
yaşadığını anlıyamamışlar. 

Halk için yazmak işte bö)'' 
le neticeler doğurur. 

(Vakit) 
-::-..=:.....:::-

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postalıı'1 

DALGA UZUNLUGU 
1 1639m. 183Kcs. 1201':' 
T.A.Q. 19,74m. 15195Kcs. 201' ~· 
T.A.P. 31 ,70m. 9465Kcs. 201'1' ' 

j 12.30 Proğram, 12.35Tür 
müziği-pi. 13 memleket saat 
ayarı, ajans, meteoroloji ha· 
berleri. 13.15müzik senfonik 
plaklar 13.45-14 konuşlJl.' 
kadın saati - ev hayatına aıt 
18.30 proğram, 18.35 müıi1' 
dans plakları, 19 konuşaı• 
Türkiye püstası 19.15 Tür1' 
müziği Fasıl heyeti Safiye 
Tokay ve Tahsin KarakuŞ• 
20 ajans, meteoroloji haber· 
leri ziraat borsası fiyat, 20, 15 
Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Refik fer· 
san, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Reşat Erer, 
Okuyanlar: Necmi Rıza AhıS' 
kan, Melek Tokgöz. 
1-0sman beyin - Segay peŞ" 
revı. 

2-Tanburi Ali efendi- Segah 
şarkı - Dilharabı aşkınım. 
3-Hacı Arif bey-Segah şrrk1 

-olmaz ilaç sinei şatpareaıe· 
4-Ruşen Kam-kemençe tak' 
simi. 
5- Suphi Ziyanın - Müsrear 
şarkı - dönsek mi bu aşkıO 
şafağından. 
6-Halk türküsü- Bülbül taştıt 
ne gezer. 
7-Halk türküsü· esmer bu giiO 
ağlamış. 
8-Ahmet Rasimin- hicaz şar' 
kısı-can hastasıyım. 
9-Mustafa Nafizin-hicaz şar· 
kısı-göğsünde açılmış. . 
lO·Hicaz şarkı · Kurdu mech' 
aşı kan. 

balıkçı idi. . , 
Lord Varvik'in eserinde Is-

21 memleket saat ayan, 21 
konuşma hukuk ilmi yayııı,' 
kurumu 21.15 esham, tah"1" 

lat, kambjyo - nukut borsası 
fiyat, 21.25 neşeli plaklar·~ 
21.30 müzik radyo orkestr•' 
sı - şef : Hasan Ferit Aln•1 

22.30 müzik eğlenceli pli1'' 
lar, 23 müzik cazband - pl· 
23.45-24 son ajans habef' 
leri ve yarınki proğram. 

lamiyetin tarzı hareketini ba 
zan hıristiyanlık pahasına o-
lacak der l cede metheder. 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Büyük bir rağbet gören "Aşkın Gözyaşları., filmirıJ•f1 
sonra Mısırlı büyük sanatkar ABDÜLVEHHAB'ır1 

LEY LA MURAD ile çevirdiği ikinci faheser 

YAŞASIN AŞK p 
"' Tu mamen Türkçe sözlü V e! Arapça şarkılı büyük Şa~ 1 

komedisi. /lk filminde size gözyaşı döktüren genç artı$ 
bu filminde güldürecek v~ eğlendirecektir. ~ 

ilave olarak METRO Jurnal dünya haberler!__- ·ı 
~ l fi 

Dikkat: Bu fJim cok büyük olduğundan seans saat '; 
değişiktir : Hergü'n 2,30-5,30 ve 8,30 da, Cumarteı 

12, Pazar 11,30 da baılar 1""' 

• 
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'!"-"'• kötesl: 

llıema yıldızlarının hayatı 
~ ! Ve.. filimleri ll 

Errol Flynn 
ol Flynn, 20 haziran 1909 da lrlandada doğmuştur. 
I' •açlı ve esmer gözlüdür. 

'lt Filmleri 
~ 011t Castello cinayeti,, "Tuhaf gelin,, San üzerinde ba
~rrıa!,, "Kaptan Bl~od,, "Yeşil •.şık,, "Prens ve fakir,, 

hGcumu,, Başka hır şafak,, Robın Hoodun sergüzeştleri. 

1 ~---------------------
t-ir Defterdarlığından 

ya Mu. Bedeli 
l'f Lira K .. 
... ~D Hoca mahallesi Hurdavatçılarda 20 

J Do. lu kirgir dopo 300 
~laaD Hoca mahallesi Hurdavatçılarda 
'Q~ .taj. DO. )u kagir depo 250 
.~?ncı Tepecik 1226 no. lu sokak 3,5 
~J Do. lu dOkkan 200 
:.ııitler Paralı köprü cad. 100 taj no. lu 
9,60 m. m. arsa 89 60 
Şehitler iğdeli sokak 18 taj no. lu 285 
Ilı. m. dıvarlı arsa 142 50 
~ ~nci Karataş H. Rifat paşa cad. 201 

J no. ev ve altında dükkan 500 
~trid hanı içinde 10/6 taj no. lu 
S lgir. mağaza 350 
eydıköy Atıfbey mahalle9i yeni Dudlu 

~1'ak 44 ta j no. lu ev 400 

11
h11Jeta;a mahallesi çuha bedesteninde 
8 no. lu dükkan 100 

bornova 3 üncü yaka sokak 8 taj no. lu 
~ Ve müşterek su kuyu 70 
l·6~tepe Mısırlı cad. 377 taj no. lu dükkan 30 

•rtnci Süleymaniye mahallesi T okaydın 
lokağında 3-5 no. lu ev bedeli sekiz sene 

'e sekiz taksicide ödenmek şartile 1225 
'il l'lda yazılı emvalin mülkiyetleri 15-3-939 tarihinden 

15 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye 
"-r. ihalesi 30-3-939 tarihine müsadif Perşembe 

, t 14 de Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
~Ilı. muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 dopo
~•ı yatırarak yevmi mezkurde Milli Emlak Müdür-

. 'toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilin 
(863) 

,, il mevcudiyetimizle iddia ediyoruz.. Bugün 

1iltürpark Sinemasında 
.. ~ET H OV EN 

l••6r ABEL GANJ tarafından sahneye vazedilen 
-~VE HARRI BAUR 
.. ~ Yapılan bu muazzam filimde Beethovenin ha
d, ıkını bestelediği senfonileri hangi sebepler 
cl.•zdığı görülecektir, 

... · 1914 dünya savaşında Londrada Alman casus 
.: faaliyetini... Müthiş tayyare muharebelerini ••zzam filim. 

su z 1 
'lı her iki fılimin devamı üç 111aattir. 

' e n Suz 3.1S-7.20de Beethoven 4.50ve9da 
~ ~ 

(HALKIN SES/) 

KADIN 

Bu manto, pars derisidir. 
Ve bu cins parsın derisi ha
fif olduğu kadar sıcak da 
tutar. Mantonun hususiyeti 
yakanın daraltılıp ufaltılmış 
olmasında ve buna mukabil, 
kol bileklerinin büzülü bu
lunmasındadır. 

13 rakamı ve 
Almanya 

13 Mart 1938 de, Avus
turya büyük Almanyanın bir 
parçası oldu. 

13 Eylül 1938 de Südet 
Almanları ayaklandılar. 

13 Mart 1939 da Hitler 
Prag'a tarihi ültimatomunu 
gönderdi. ........ () ....... . 
ikinci münte- \ 

bip seçirni 1 
Hararetle devam ediyor 

Ankara 20 (Hususi)-Yur
dun her yerinde ikinci mün
tehip seçimine devam edil
mektedir. 

Havanın muhalefetine rağ
men halk seve seve sandık 
başlarına koşarak cumhu:i -
yet halk partimize reylerini 
vermektedirler şimdiye ka
dar 40 vilayetimizde ikinci 
müntehip seçimi ikmal edil
miştir. Yurdun h r yerinde 
seçim 1 nisan akşaınJna ka
dar ikmal edilmiş buluna
caktır. 

Kanun BilgHer ı 

Eskisi Yenisi 
Yeni bir kanun çıksa, ve 

bu kanunda bir suç için ta
yin edilen ceza eski kanun
da o suç için yazılı cezadan 
az olsa acaba muhakeme e
dilen bir suçlunun cezasını 
hakim hangi kanuna göre 
tayin edecektir? Eski kanu
na göre mi, yoksa yeni ka
nuna göre mi? Hukuki bir 
tabirle ifade etmek istersek 
Yeni kanuu acaba mukabi
Jine şamil midir değil midir? 

Ceza hukukunda esas bir 
kaide vardır. Ceza kanunla
rı makabillerine şamil olmaz 
lar. Meğerki cezayı kaldır
mış veyaki hafifletmiş olsun
lar. 

Şu dalde eski kanunda ya 
zıh ceza yeni kanundakin
den daha hafif ise eski ka
nun tatbik edilir. Eğer yeni 
kanunda yazılı ceca eski ka
nundakinden daha hafif ise 
veya yeni kanun o fiile hiç 
bir ceza vermiyorsa o zaman 
yeni kanun tatbik olunur. 
Hatta bir kimse hakkında 
evvelki kanun tatbik edile
rek hükmolunmuş ceza he
nüz infaz edilmemiş veya in
fazı hitam bulmamış olduğu 
bir zamanda yeni çıkan bir 
kanunda o fiile mahsus ce
za hafifletilmiş olsa o zaman 
hükmedilmiş cezanın yeni ka 
nuna göre hafifletilmesi la
zımğelir. 

Hangi cezanın hangisin
den daha hafif ve·ya daha 
ağır olduğunu bulmak için 
kanuna bakılır. Ceza kanu
nununun ikinci babında suç
lara mahsus cezalar şöyle sı
ralanmııtar: 

Suçlara mahsus cezalar: 
1 - İdam, 2 - Ağır hapis, 3 

hapis, 4- sürgün, 5 - ağır pa
ra cezası, 6-hidamatı amme· 
den memnuiyet. 

Kabahatler için mevzu ce
zalar: 1 - Hafif hapis, 2 - ha
fif para cezası, 3- Muayyen 
bir meslek ve sanatın tatili 
icrası. 

Şüphesizki suçlara mahsus 
cezalar kabahatlar için olan
lardan daha ağırdır. Keza 1 
numaralı ceza 2 numaralı ce
zadan ağırdır. Sıra ağırdan 

hafife gider. Meseli sürgün 
ağır para cezasından daha 
ağırdır. 

Avukat Emcet Ağıf 

21 ., \ t r 

LÜKS LÜKS 

s 
MARKALI 

Ç6m6ŞIR 
v·8ANVO·> 

LUKS Sa
bunlannı kul
lanmakla ke
senizi ve cil
dinizi korur-

• 
sunuz. Israrla 
arayınız,~ . 
Amili UMID 
fabrikası 
Telef on 304 7 
Telgraf kısa 
adresi: 

ÜMIDUN 

Sabunları 

TAYYAREDE BİR 
iZDiVAÇ 

Yakında (Halkın Sesi) ı de 

~~~~ınu·•nıı unmınıır ııwınlıa111111-ıınıuuıı•-!llıımııoııauıaın 1111 llBAI - nı• w -
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Terzİ Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupının yüks~'< terıt m~•< 

binden diplomalı 

Peşin ve., 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

mır:ı111 g~re taksitle her .türlü elbise 
:...._,J Dıker. 

me::+:!!/.mm~~mmmmmilDJIDm~ 

Bakkallar, 
Kahveciler ~ ~ IL 
Ve hususi 
demlikler için 
çeşitli çaylar, 
ıhlamur ve 
baharat 
Telefon 3882 
~m ~oıııuı ıımuıınııJ;;;.ta~ 

~fr~ 
nııım 

lzmir Vilayeti 
meninden: 

c:: ı:s g"" 

Daimi Encü- ~ s ,.. '2tC,~ 
N • 0 
111 -· ..... ~ ı.ı 

1 Dr .·i Demi~ Ali~ 
~---Kamçloğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

(1194090) lira (76) kuruş keşif bedeli bmir Vilayeti turis · 
tik yolları inşaatına istekli çıkmamış bulunduğundan 2490 
sayılı yasa hükumlerine göre 16 Mart 939 tarihinden itiba
ren bir ay müddetle pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
isteklilerin pazarlık müddetinin hitamına kadar Vilayet 
daimi encümeninin toplantı giinleri olan Pazartesi ve Per
şembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar me2kur encümene 
baş vurmaları. 20 - 21 (934) 
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IEmir - Birinci b~yler s, 
No.: S5 Telefon : 3179 1 

~ıımm~i=wr,.. 
ÜROLOG OPERATuR 

DR. F:.1al 3ıyır . 
Böbrek, mesane, prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 u ~; f eyler Numanzade No. S 

'"'- - ıum:ıl!SIB- :e: :a&::m 

Kiralık Ev 
= - - :! Birinci Beyler ,.sokağında 

Tekmll lzmir halkı bu hafta yine Tel. 2394 '.?'l • °' E! 28 numaralı ev kiralıktır. a· a ııı e.. !:! 

ASRI K . ; .; ea ikametgah ve kılioik ola-
.... ye. . oşuy~r Q 9 ~ ~ rak kullanılmağa elverişlidir. 

16 Mart Perşembe gununden ıtıbaren azametıle dünya ~ o- ... ııı Görmek i11tiyenlerin Ana-
sinemacılığına boyun eğdiren 2 harika flim birde C: ııı = = dolu Ajansına müracaatları 

MU$KUL' JTIRAF ~k:f:J ~~~..,_,,._,_ 8 .._, mmm ~.,,_:_ 
t Esrarengiz cin~!etler. i.şleyen müthiş bir caninin tüyler Dr Fah • rı k r: DR Salih Sonad 1 
' urpertıcı mrcerası ve 1 . . rı şı ~ . .. . 
V h 

• Q J -. l 1 .. k A d lzmır Memleket Hastanesi (+] Cılt, Saç ve Zuhrevı bas- ~ a ŞI rman _.. r ll U Um arı Rontken Mütehassısı (t] talıklar mütehassısı 11 

~ 
2 inci devr\;.>i V\! sonu Rontken ve e~ek~rik tedavi•i t+} 2.:nci Beyl~r. ıokak No. &! '•~ 

Y 
· d" h b l · ~ yapılır ıkıncı Beyler So. (• Her gün ogleden sonra 

-- enı unya a er erı yeni reklamlar ~ No. 29 TELEFON 2542 Telefon: 3315 .-----.------------U!!llD mmm:aı.ı::rı-:a:a;t;Sa;t;S aaEa-• ra•• a;.s.._..-w,1 



HaJ.kevindeki 
konser 

Geçen gün Bahribaba Hal
kevinde İki\'eşmelik musiki 
birliği tarafından verilece
ğini yazmış olduğumuz ala
turka konser pek mutantan 
bir surette yapılmıştır. Hal
kevi pek kalabalık bir mu
sikisever halk kütlesi tara
fından doldurulmuştur. Mü
h va zia r. e çalı~ an bu heyeti 
candan tebrik eder ve kon
sukrini sık sık dinlen:eği ce 
arzu ettiğimizi beyan ederi ı 

······~··· .... 
Zabıta 
Haberleri 
Tepecik mevkiinde yapı· 

lan aramada Mehmet oğlu 

Sahi ve Battal oğlu Yusufun 
üzer lerinde birer tabanca bu
lunarak alınmıştır. 

§ Kültürparkta Civan oğ
lu Antuvan Kauki Ernest 
oğlu Antuvan Tepuz veles· 
pit meselesinden Mustafa 
oğlu Abidini dövdüklerinden 
yakalanmışlardır. 
~ Karşıvaka Mitat paşa 

caddesinde Hüseyin oğlu 
Hüseyin Demir kardeşi Ce
mile tarafından dövüldüğünü 
şikayet etmiş suçlu yakalan
mıştır. 

Çorakkapı Ga:r.i bulvannda 
Halil kızı Rabia alacak me-
selesinden Süleyman karısı 
Naciyeyi dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

~ İkiçeşmelik Eşrefpaşa 
cad~esinde Hasan kızı Zey
nep babası Hasan ve anası 
Zenra çocuk meselesinden 
MustaJa kızı Ferideyi döv
düklerinden yakalanmışlardır. 

~ Çorakkapı Aziziye ma
hallesinde Mustafa oğlu Ri-
za bir alaçak meselesinden 
Ramazan oğlu İsmaile ha· 
karet ettiğinden yakalar.
rrıştır. 

~ Kahramanlar mevkiinde 
4bdü:han.a oğlu H .kkı ev 
meselcs:nden Veli oğlu Ka 
zıma halrnr _t dtiğindcn ya
kalanmıştır. 

Asliye muhakemesi ikinci 
hukuk dairesinden: 

Davacı Değirmen dağın

da Mahmut sokağında 16 nu 
maralı haned ! mukim Nev
zat tarafından karısı müdde-
ileyha Karataş 9 Eylül sokr
ğında 80 No.lı hanede Medi
ha aleyhine açtığı boşanma 

davası üzerine müddeialeyh 
namına gönderilen davetiye-
de kendisinin gösterilen ad
reste bulunmadığı ve zabı
taca yaptırılan tahkikatta 
bunu müeyyit bulunduğun
dan davacının sebk eden ta
lebine binaen müddeialcyha 
hakkında gazete ile tebligat 
icra edilmesine karar veri
lerek bu baptaki muhakeme 
5141939 tarihine saat ona 
bırakılmış olduğundan tayin 
edilen mezkur günde müd-
deialeyhanın bizzat veyahut 
tarafından bir vekilin İzmir 
Asliye ikinci hukuk muha
kemesinde hazır bulunması 
gelmediği takdirde hakkın
da gıyap kararı tastir ve tel:
liğ edileceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzere keyfi·' 
yet il~n olunur. 20-3-939 

(HA'-KIN SES/) 

Londra notasının reddi İngilterede heyecan 
ve asabiyet uyandıı·dı 

Londra (Radyo) - İngiliz hükumeti tarafından son hadiseler etrafında Almanyaya tev
di edilen nota metninin Almanlar tarafından redle karşılanması Londrada büyük bir heye
can ve asabiyet tevlit etmiştir. 

Sovyetler Çekoslovakyanın ilhakınıtanımadı 
Paris (Radyo) - Almanya tarafından llhak edilen Çekoslovakya meselesi hakkında Sov

yet Rusyaya sunulan notaya verilen cevap hakkında Moskovadan alınan mütemmim ma
lumatı aşağıda yazıyoruz: 

"Sovyetler hükumeti bu ilhakı Çeko3lov:ıkya teşkilat esasiye kanununun 64 ve 65 inci 
maddelerine mugayir görmektedir. Bu ma \ 1elere göre yapılacak her hangi bir taahhüdün 
milletin reyile yapılabileceğini amirdir. I I.ı.buki Çekoslovakya devlet reisi Hahanın tek bir 
imzasile yapılan bu ilhak talep ve taah:ıüdfınün hiç. bir kıymeti yoktur. Esasen Avrupa 
devletlerinin hic bir kanun esasisinde böyle bir selahiyet yoktur ve olamaz. Buna hiç bir 
millet de rıza gösteremez.,, 

Ş MI BiR FRANSIZ ALAYI iŞGAL ETTi · 
Beyrut 21 (Radyo) - Şamdan bildiriliyor: Dün Şam motorlaştırılmış bir Fransız alayı 1 

tarafından işgal edilmiş ve sokak başlarına makineli tüfekler konmuştur. 1 
Şam 21 (Radyo) - Fransız kumandanı bir emiryevmi neşrederek halka sükunet ve iş 

güçlerile uğraşmalarını tavsiye etmiş ve aykırı hareket edenlerin ağır cezalara çarptırıla- ı' 

o:nı~di;~r. istifa edecek ve gene kendi riya
setinde milli bir kabine teşkil edecektir 

Paris (Radyo) - Siyasi mahfellerde dolaşan haberlere göre Daladiye gene kendi tara
fından teşkil olunacak milli bir kabineye riyaset etmek üzere yakında istifasını Reisicum
hura verecektir. 

Yeni teşkil edecek kabineye bütün parti mensuplarından kimseler bulunacağı haber ' 
veriliyor. 

- Baştarafı 1 ncide -
maktadır: 

" Hitler son hareketinden 
sonra rahat durmıyacak ve 
çizdiği yolda yürüyecektir. 
Bunun için derhal bir pakt 
imza edilmesi üzerinden bir 
ay geçerse iş işten geçer o 
vakit daha birçok küçük hü-
kumetler tarihe karışır.,, 

Paris 21 (Radyo) - Ro
manya silah altına aldığı 300 
bin kişiyi Macar ve Alman 
hudutlarına sevketmiştir. 

Macar hudut müfrezeleri 
Tisa nehri kenarındaki Uuy 
Szeget yakınında Romen 
topraklarına girmek istemiş
lersede Romenler Macarları 
püskürtmüşlerdir. Bir Macar 
tayyareside Romen toprak
ları üzerinde uçmuş ve tay
yare toplariyle uzaklaştırıl

mıştır. 

Budapeşte 21 (Radyo) -
hükümet gördüğü lüzüm üze
rine yedi kur'a silah altına 

almış ve ilk celbettiği ikiyüz 
bin kişiyi cenup ve doğu 
hudutlarına sevketmiştir. 

Trenler mütemadiyen as
ker ve mühimmat taşımak
tadırlar. 
Varşova 21 (Radyo)-Ya

kında Londrada Fransa, 
Amerika, Sovyet Rusya, Ro
manya hükumetlerinin mü
messillerinin iştirakile mühim 
bir toplan'- yapılacak ve 
her hangi Almanyanın yeni 
hareketine karşı tertibat alı
nacaktır. 

Budapeşte 21 (Radyo) -
Karpattlar altı ukranyasının 

işgali esnasında Macar or
dusundan 400 asker öl
müştür. 

Ankara, 20 ( Radyo ) -
Sovyet Rusyanın Londra se
firi Maisld, İngiliz hariciye 
nazırı Lord Halifaksı ziyaret 
ederek Alman istilası kar
şısında Sovyetlerin fikrini 
bildirmiştir. 

Sovyetler birliği, lngiltere, 
Fransa, Polonya, Romanya, 
Türkiye ve Yunanistanın da 
dahil bulunduğu halde bir 

HARB MI VAR 
konferans toplanmasını iste
mekte ve bu konferansta 
Çekoslovakyanın Almanya 
tarafından ilhakı dolayisiyle 

V. U. Meclisi 
- Baştarafı 1 ncide -

ve alkışlanmıştır. 

Romanyanın vaziyetinin tet

kik edilmesini ilave etmek 

tedir. 

Milli Şef imiz in 1 

1 Emrinde Meclis 8 şubat 940 sene· 
sinde toplanacaktır. Her gün daha iyiye ve 

daha güzele doğru 
Umumi vilayet meclisinin 

yıldırım bızile ilermesaisini sona erdirmesi mü-
nasebetile Vali B. Fazlı Gü- lemekteyiz .•• 

A Her hafta Halkevi hopar-
l~ç taraf.ından aza.l.ar şere- löründe, ~por mevzuu üze 
fıne lzmırpalasta dun akşam rinde değerli söylevler ve-
mükellef bir ziyafet verilmiş- ren Lise yardirektörü M. 
tir. Ziyafette mebus intiha- · vz'ün bu Pazar günü, "İnönü 
hına mc!mur edilen _mebus- ve Türk gençliği,, hitabesi-
larla Kolordu kumandanı nin hoparlörden zabtedebil-
general Mustafa Muğlalı, diğimiz kısımları aynen derç 
Müstahkem mevki komutam ediyoruz: 
general Rasim Aktuğ, adliye Kıymetli hatip, bu söyle-
erkam, matbuat ve iktisadi vinde dediki : 
müessesat mümessilleri hazır 
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Arkadaşlar, 
Ahlak ve karekter terbi

bulunmuşlardır. 
yesi, fikir ve heden terbiye

Çok samimi bir hava 
sinden önce başladığını unut-

içinde geçen bu ziyafetin mıyalım. Türkün kanında 
ortalarında B. Fazlı Güleç 
bir nutuk irad ederek bu 
mutlu günde askeri erkanın 
da şehrimizde bulunmasıuın 
ziyafet için ayrı bir şeref 

teşkil eylediğini )ebarüz et
tirdıkten so.•ra umumi vila-
yet meclisinin mesaisini tak
dirle kaydeylemiş, memleke
tin :nn!'if, yol ve sağlık iş

leri üzerinde alınmış musip 
kararlaı ı ve hu mevzular et-
rafında hü ... u -:ıetin lzmir vi
layetine yaptığı ve yapacağı 
yardımları tebşir ederek ka
dehini Milli Şefin sıhhatine 

umumi viliyet meclisi azala
rının şerefine kaldırmıştır. 

Umumi vilayet meclisi aza
ları namına bu nutka Öde
miş azası avukat Ekrem pek 

1 beliğ ve samimi bir hitabe 
ile cevap vermiş, umumi vi
layet meclisinin eğer gördü
ğü bir vazife, erdiği isa
betli bir karar varsa bunu 
Atatürk rejiminin ilham et
tiğini, ve meclisin sayın re
isi B. Fazlı Gü\eçin irşada-

mevcud büyüğe sayğı: ülküye 
inan, küçüğe sevgi esasları, 
daima ve her yerde kendini 
göstermiştir. 

İnanmak, yarı yapmaktır .. 
Hatta, muvaffak olmaktır. 
Yurd, yalnız maddi varlığa 
değil, onu harekete getire 
cek olan ahlak ve Kültüre 
dayanmaktadır .. 

Milli Şefimiz, lnönünün de 
bizlerden istediği budur. Ve 
kendileri bunun en mümtaz 
örnekleridirler. 

İleri hayat, ileri medeni
yet ve ileri teknik Türk 
gençliğinin ezeli proğramı 
ve şaşmaz yoludur. 

Mili ~'Şefimizin emrinde, 
h !r g ü iyiye ve daha gü
züle doğru yıldırım hızile 
ilerlemekteyiz ... ,, 

Değerli hatibimiz, M. Öz'ün 
her hafta söylevlerinden par
çalar neşredeceğimizi sayın 

okurlarımıza müjdeleriz. 

tından çok müstefid olduğu
nu söylemiş ve hararetle al
kışlanmıştır. 

Zengin Olmak 
isterseniz Piyango Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinde_ 

21 MART 

bur ı:;a. r.ımumha· 
nesinde. cinayet 

Güzel ve fettan Fatmayı öldüren yarah dellkanlı 
"Gazeteciler ibret dolu hayatlmı yazsınlar,, diyor 

[Cumhuriyet refikimizden naklettiğimiz bu aile ve 
aşk faciasının iç yüzünü Bursalı bir / arkadaşımızdaJl 
dinliyeceksiniz. ] 

(3) 

Umumhanedekiler kapıya 
koşmuşlar, Fatmaya seslen
mişlerdir. Fakat içeriden hiç 
cevap gelmeyince, telaş ve 
heyecanla kapıya • yüklenen 
beş altı kişi, onu pervazla 
rile birlikte kırıp odaya gir
mişlerdir. 

Burada karşılaştıkları man
zara pek müthiştir. Alnından 
vurulmuş olan Fatmanın bir 
yandan beyni akmakta, di
ğer taraftan odada ateşle 
dolu olan büyük mangalın 
üstüne düşerek yüzü yan
mC\ktadır. 

Dursuna gelince: O da 
başından vur1ılmuş ve bir 
kolunu Fa tmanın omuzuna 
atmıştır. Maamafih Dursun 
da mangala düşmüş, onun 
da gözü ve boynu yanmak
tadır. Bu vaziyette ateşe 
rastlıyan yerleri kavrnlmuş, 
bir kebak halini alan iki 
aşık, sorulanlara cevap ve
remiyecek haldedirler. Beri 
taraftan ise, odaya sıçrıyan 
ateşler halıl!lrı tutuşturmuş
tur. Derhal polisler yetişi
yor. Ateşten çekilerek kur
tarılan Fatma derin bir kaç 
nefes alarak hiç bir şey söy
lemeden ölüp gidiyor. Dur
sun ise tam bu esnada (Zeh
racığıml) diye karısına hitap 

1

1 

ediyor. Sonra polislere dö
nerek : (Aileme karşı ihane
timin cezasını çekiyorum! 
Fatmayı ben vurdum. Kim-

seyi rahatsız etmeyiniz!) Di• 
yor. 

Müddeiumumi muaviei O.., 
man Bayrav gdiyor. Yaralı 
Dursunun ifadesini alıyor .. 
Sonra da Dursunun vak'a ..... 
dan evvel yazdığı mektub· 
lar bulunuyor. Bunlar hakim 
huzurunda açılıyor. Birisinde: 
(Muhterem müddeiumuıri! 
başkalarının rahatsız edil
mesine mahal bırakmayınJ 
Katil benimi) deniyor. Diğe· 
rinde ise (muhterem Türk 
gazetecileri! Bu facia, sağ 

kalan gençliğe ibret olsun!) 
gibi bazı fıkraları ihtiva 
ediyor. Ailesi Zehrayı da 
tanrıya emanet ettiğini ya· 
zıyor. 

· Sorgu hakimi kararname· 
sinde, tammüşşüur olan Dur• 
sunun bu hareketini idam 
cezasını müstelzim olan ta• 
ammümden adam öldürn:ek
le mütalea etmekte ve bu 
fiilden cinayetle lüzumu mu• 
hakemesine karar vermiş 
bulunmakta ise de, hadise"' 
de mevcud şiddetli bir atk 
neticesi fartı teessür, kıı .. 
kançlık ve vicdan az.ahı gi .. 
bi ahvali tabiiyenin cürmO 
işlemek hususunda suçlunun 
haleti ruhiyesine yaptığı te .. 
sirleri saymış ve cezayı ha;. 
fifleten bu gibi sebeblerin 
kabul ve taktirinin mahke .. 
meye ait olduğunu cİa ilAve 
etmiştir. 

- Devam edceek -

Fransada fev •:alade selahi
yet isteyen 

DALADIER 
. ~·· ..... 

Fransız Başvekili B. Dalı- kadar bulunmu~tur. Briand'ıl1 
dier, demokratlığı korumak on birinci kabinesinin suku; 
üzere fevkalade salahiyet is- 1 tundan sonra Reisicumhur 
tiyor. Kendisine bugün iti- tarafından hü!<umet teşkiline 
mat reyi veril~cek. memur edilmiştir. Fakat o 

B. Daladier Fransanın en zaman buna muvaffak ola'" 
"kuvvetli,, siyasi şahsiyetidir. 
Kendisini şeklen de Napol
yona benzetiyorlar ve Fran
sada milli birliğin ancak 
onun idaresinde kabil olaca
ğını sanıyorlar. 

Edouard Daladier, 18 ha
ziran 1884 de Carpentras'ta 
doğmuştur. Üniversiteden 
agreje olmuş, ilk önce 1919 
da mebus seçilmiştir. 1924, 
1928 intihaplarında mebus
luğu yenilendi. 

Sırayla Nezaretler deruhde 
de etti. Birinci Herriot ka
binesinde müstemleke nazırı 
1924, üçüncü Painleve ka
binesinde harbiye Nazırıl925, 
sekizinci Briand Kabinesinde 
Maarif Nazırı 1926, ikinci 
Herriot Kabinesinde keza 
maarif nazırı 1926, Chau
temps kabinesinde nafia na
nazırı 1930, olmakla siyasi 
hayatın bütün safhalarını 
dolaşmağa başlamış, ondan 
sonra da bir çok nezaretler 
deruhde etmiştir. 

Daladier ayni zamanda 
radikal sosyalist fırkasının 
reisliğinde de 1929 sonlarına 

mamıştır. 

Siyasi meşgalesi, Daladi, 
er'yi çok okumaktan hiç 
ayırmamışlır. Mesaisi altında 
hiç ezilmemiş olan bu şah
siyet, fazla ekmek sarfetıni'" 
y'>rmuş hissini vererek bil .. 
yük işler yapar. 

Husuı;iyetlerinden biri de, 
bin sual sorar, öğrenmek İS'" 
tediğini öğrenir; lakin sual" 
lere maruz kalanlar, Dal•" 
dier'nin ne öğren uek iste" 
diğini fark bile etmezler. 

Fransızlar onun hakkınd• 
"sadece günün adamı değil• 
ayni zamanda yarının ad•" 
mıdır,, diyorlar. 

-~~-

Bir Kadın 
Cesedi 

hİ" Çeşmenin Çandarlı na . 
b

. , .. 
yesindeki adacıkta su ır 
kintisi içinde Rahime adıll" 

bO" da 35 yaşında bir kadın 
ğulmuş olarak bulunınuştur· 
Boğulma sebebi zabıtaca .;e 
adliyece tahkik edilınekte" 
dir. 

;~~~~-------------~----~ 
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