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DÜNKÜ SECİM ·-__ ,..._ve Açık ---Millet Vazifesini Yaptı, 

PARTİMİZİN YENİ BiRZAFERiDiR 
Hi .TLER PRAGDA MAZARİK 

Seveisini Gösterdi 
la it ~r~ 
'dt milleti birlik ve beraberliğini dünkü seçim hayra· 
~ bir kere daha göstermiş oldu. intihap günlerini mill i 
•
11 
Yranı gibi yaşaması, ancak yolunu bulmuş, hedefini 

~ tf~iş, yükseliş çaresini anlamış bir milletin yapacağı 

S AJ O S _UNA YERLE S Ti 
lıı; rostereceği bir olğunluktur. 

k hlilletinin örnek olmağa değer bu ittihadını, ihtimal, 
i Ut,. ve mutlak bir itaattan, ictihad ve münakaşa kabi-

Çe~oslovakya tarihe karıştı 
-----------nıımı-----------

. tllden mahrum körce bir disiplinden füaret saymak 
..,_ctll raldp \'e bethahlarımız bulunacaktır. Böyle batıl 
i il v.~ itiı at besliyebileceklere Türkün esl<i, yeni, milli, 
t.rıhlerini bir gözden geçirmelerini tavsiye etmekten 
•C>yliyece k sözümüz yoktur. O zaman bu tarih kitap-

ROMANYAs POLONYA VE RUSYA HU· 
DUTLARINI TAKViYE ETTi 

Alman orduları Praıa girerken ._;ek gençıerı: "Vatanım nerede1Şln,, diye ağla,lllar 

i~ TOrlt ün yalnız düşmanları ile değil, milletin hain
t de çok zcrlu ve müthiş bir s11rette mücadele etmek

Çtkkinnıiyen bir varlık, önüne geçilmez bir millet oldu-
11 olayca anlıyacaldardır. 
t,\nn Türk miJleti l ütün varlığı ile bir tek vücud ve 
tı kalp gibi Ebedi ve Milli Şeflerine bağlanmış ve 

0 
il gösterdikleri yolda yürüyorlarsa, buna sebeb: Hala

. ~1•rdan geldiği kadar refah ve saadetin de onların 
'it prensiplerir.dtn doğacağıı a iman etmeleridir. 

SIRRI SANLI 
............. ...... .... .......................... c ............... .. 

lnberlan Çekoslovakyanın 
İşgaline teesüf ediyor 

~ 1 kes için faydalı maddi ted-

"d ' 
.\ 

1
• 15 (Ô.R)-Başve-

~•nı kamarasında şu 
Şt lta bulunmuştur : 
"ibdi ilk defa olarak 

._,, kendisiyle ırki biç 
•taıaı olmıyan bir mil
.•razisini işgal et
~: Bu beynelmilel va
ır karışıklık unsuru 

• geri kalamaz. 
t- l ... iıeler yeniden dsğ-

w'lamış olan ve her-

j birlere imkan hazırlar gibi 
olan emniyet ve itimat ha
vası üzerinde elim bir tesir 
yapacaktır. Bu sebeple cere
yan eden hadiseleri teessüf-
le karşılıyoruz,,, j 

...... ~....... 1 

ff3rİciye Veki
limiz Tahrana 

Gidiyor 
Vellahtın evlenme me

rasiminde hUkOmetlmlzl 
temsil edecek 

Ankara 15 (Hususi) Ha
riciye vekili B. Saracoğlunun 
reisliğinde bir heyet 21 ni-
sanda Tahrana gidecektir. 
dost ve müttefik memleke
tin veliahdının evlenme me
rasiminde memleketimizi tem 
sil edecektir. Heyete muha
fiz alayından bir bölük as· 
ker riyaseti cümhur bandosu 
refakat edecek ve ayni mü
nasebetle mezkur tarihte bir 
tayyare filomuz Tahranda 
bulunacaktır. 

' Berlin, 15 (A.A) - Baş-
kumandanlığın tebliği : 

Buz tutmuş yollara ve kar 
fırtınasına rağmen Alman 
kıtalar ı çabukça ilerlemek
tedir. Pilesen Olmutz şehir
leri bu sabah işgal edilmiş
tir. General Blaskoviz idare
sindeki kıtalar saat onda 
Praga varmışlardır. 

berlin, 15 ( A.A ) - B . 
Hitler . Bohemya ve Morav
yada ileri yürüyen Alrn~n 
kıtalarının yanına gitmek 
üzere bu sabah Berlinden 
hareket etmiştir. 

Budapeşte 15 (A.A.)-Res
men bildiriliyor: 

Macar başvekili, Volohine 
müracaat ederek beyhude 
yere kan dökülmesinin önü
ne geçmek üzere şimdiye 
kadar filen kendi elinde bu· 
lunan idareyi Macar kıtaları 
kumandanına devretmeğe da· 
vet eylemiştir. 

Kont Csaky bu akşam sa
at yirmiye kadar Volohinin 
cevabını bekliyecektir. 

Berlin 15 (A.A) - Prağ 
hükumeti Alman kıtalarının 

ilerleyişine hiç bir mukave
met gösterilmemesini ve Al
man kılalarının vereceği bü
tün emirlere itaat olunması
nı bütün makamata tamimen 
bildirmiştir. 

Budapeşte 15 (Radyo) -
Karpatlaraltı Ukranyası, Ma
car orduları tarafından işgal 
edilmiştir. Hükumet reisi Vo 
lohio, yaralanmış ve Rumen 
topraklarına iltica eylemiştir. 

Presburg 15 (A.A) - Slo
vakya hariciye nazırı B. Dur-

~ ~~...-~~·~--...-:~ .............. ~.~ ~.._.. .... ~ ·~':;iii;!' 
.'-dın itfui;~iie;-;.;fer Yapmalı imişler? 
~I> -
i~ 'd~ kadın i~faiyecilerin çok iyi iş gördükleri ve en tehlikeli yangınları söndür-
d~ Qkhuyük fed ıkarlıklar ve kahramanlıklarla ateşe atıldıklarını gene Avrupa gazete
. h't Uduk. (ister gül, ister ağla) sütunümuza çok defa nükteli sözleri ile mevzu bul
)~"~lc Zorluk çekmiyen arkadaşımızla gene bu mesele hakkında konuşuyorduk. O, gü-
~ll. 0 rtaya şu sözleri attı: / 
il hrtı bildiğim kadınlar - hele genç ve güzel olurlarsa - ateş söndürmezler, insanın 
i İt~V~s ve sevda ateşi ile yakıp tutuştururlar. Kaç gencin "ben filan kıza yandım,, 
tiıı •ttını. Bence onlar. bacadaki ateşe hortum sıkacaklarına külhanlara çevirdikleri 

~ birktetini söndürmeğP. çalışsalar daha çok faydalı iş görürler. Benim de vaktile yü
'tll: aç kundak koya~ '>u ateşli mahlukların bugün ateş söndürmekle uğraşmala-

iSTER GÜL İSTER AÖLA 
--Ell!EEWJB•-- ••11ı• .... •••1111ı:mm:•mıwm:11Bmm3lliill3ll 

kanski B. Hitlere aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir. 

Devletinin muhtariyetini 
idrak neşesi içinde bulunan 
Slovak milleti büyük Führeri 
selamlar ve Münih anlaşması 
ile milli prensibin realize e
dilmesini mümkün kıldığın
dan dolayı kendisine minnet
tarlığını bildirir. 

Muhtar bir Slovak devle
tinin vücuda getirilmesi Av
rupa kıtasınını bu kısmında 
Milletler arasında sükun ve 
sulb tesisine büyük bir hiz
mettir. 

-~~""""'"~"""""' ....... ~'~ 

Dünkü Seçim 
partimizin yeni 

Bir Zaferidir 

Dün İz n ir ikinci münte
hip seçimi sabahleyin baş
lamış ve akşam hitam bul
muştur. Havanın fevkalade 
yağmurlu olmasına rağmen 
halkımızın intihaba karşı 
gösterdiği alaka ve partimi
ze beslediği itimad ve bağ
lılı k Ş " ·::ını takdirdir. Bu 
ilimad ve bağlılık dün ak
şam se:neresini vermiş ve 
ikinci müntehip seçimi sona 
ermiştir. 

Prag, 15 (Radyo) - Bu--· 
tün bankalar, üç gün kapalı 
bu lundurulacaktır. Alman 
ordusu şehre girerken ko
münistler ıslık çalmışlarsa da, 
derhal yakalanmışlardır. 

Varşova 15 (A.A) - Pat 
<ı ja nsı neşrettiği resmi bir 
tebliğde Slovakya hadiseleri 
dolayisile Polonya Karpat 
U kranyasındaki Polonya 
müfrezelerinin takviye edil
miş olduğunu bildirmiştir. 

Son Dakika: 
Paris (Radyo) - Çekos· 

lovakya da tarihe kavuştu. 
Alman ordulan dünkü işgal
den sonra vaziyete tamamen 
baktın, Alman ordulannın 
Çekoslovakyaya akını devam 
etmektedir. 

Hitler maiyetinde Alman 
orduları erkanı harbiyesi, 
hariciye nazın Fon Ribben
trop ve daha bir çok büyük 
-Devamı 4 iincü sahifede-.___ 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Halk ~---~--~----~-------------

idare , ve iradesine 
verilen kıymet 

:~--..:: 

Partimizin, halkm isteklerine, halkın refah ve saadetle, 
verilen kıymet ve ehemmiyeti gösteren birkaç vecize ile 
bugün de, " Halkın Sesi, Hakkın Sesidir ,, köşemizi süsle
meği büyük bir saadet saydık: 

*** 
Eir milletin siyasi erginlik imtihan zamanları intihap gün

leridir. 

İnkilapçı, inkilap partisinin ka ; rosunda yer alır. 

İnkılabın mes'uliyetini yüklenen Cuıyuriyet halk parti
sidir. 

Cumhuriyet halk pati!)inin tarihi büyük milli zaferler do
ludur. 

Milletimizin birlik kudreti, çok kuvvetli ve çok ümitlidir. 
Vat~ndandaş meb'us seçiminde vereceğin reyle bu hakika
tı bır kerre daha ispat edeceksin. 

. C?mhuriyet halk partisi yapmak iktidarında olmadığı 
ışlerı uyuşturucu oyalayıcı sözlerle yaparız diye millete kar
şı gündelik siyaset takip etmek şıarı Cumhuriyet halk par
tisinin reddettiği şeydir. 

Ulusa hizmet yolunda bütün varlığı ile çalışmak Cumhu
riyet halk partisi üyelerinin bozulmaz andıdır. 

C. H. Partimizin bu güneş kadar parlak pregsipleri de 
ispat eder ki: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
illiii* --
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SAlf'ı c.' 2 (HALKIN SESi) 
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L~ ..... -..~~rz~;:a~~Nol EMRE~,J e er =-=~uy r. 1 ~!~a ~:::~anda: hi 
ı İki bUçük asırhk bir yediğimiz yemeklerde vita-

(to] 'ihtiyar min aramak pek moda ol-

.. 
/ 

j 

Nihayet bir g .. n annem bana 
güzel bir kızc~ğız buldu2'unu 1 

ve çok beğendiğini söyledi 

Çinde Pekin yakınlarında 
Çan Li Lun isminde bir a
dam varmış ki tam iki yüz 
elli yaşında imiş. Bir İngiliz 
gazetesinin Çin muhabiri bu 
iki buçuk asırlık ihtiyardan 
hayretle bahsediyor. 

Dört yüz milyon Çinde 2 
buçuk asır yaşamış bir adam 
bulunduğuna, geliniz, müşki
lat çıkarmadan inanalın. Fa 
kat öte tarafta çocukluğuna 
ve gençliğine doymadan top 
tüfek, bomba lağım ateşiyle 

ölE n ·binlerce Çinlinin tabii 
önıürlerinden eksik kalan se 
neleri bu Çan Lui Lunun iki 
yüz elli altı yılından çıkarı

karınız bakalım; bir şey ka
lır mı? 

Yerden çıkanlar 
Rusyanın bazı mıntakala

rında yeni hafriyat yapılıyor 
ve çok şayanı dikkat neti-

uBen, daha küçük yaşlar 
da babamdan öksüz kalmış 
bir çocuktum.. Annemi bes
lemek için her gün Allahın 
sabahından akşamın geç sa
atlarına kadar şehrin bütün 
sokaklarını bağıra bağıra 
dolaşır simit satardım ... 

sonra bir ortak buldum ve 
beraberce bir demirci dük
kanı açtık ... 

• celer alınıyor. 

muştur. Etin vitamini kay
bolmasın diye pirzolayı şöy
lece hafif bir ateşe gösterip 
yiyenler, şekeri de vitaminle 
birlikte almak üzere hamur 
tatlısı yerine çiğ yemişleri 
kabuklarile birlikte yiyenler 
gittikçe çoğalmaktadır. Fa
kat vitaminlerin ehemmiyeti 
ne kadar büyük te olsa vi
taminler kömürün yanmasına 
hizmet eden körüğe benzer-1 
ler. Ateşi yakmak için kö
rük te lüzumludur ama yana
cak kömür olmayınca yalnız 
körük ancak havayı karıştı
rarak etrafı soğutmıya yarar. 
Yaşamak sağlık halinde bu
lunmak için vitaminler lü
zumlu olmakla beraber gıda
lartmızın temeli - vitamimle · 
rin keşfinden sonra da ge
ne etle şeker, bir de yağdır. 
Et yP.meklerini yerken ;yağı 
d;ı bulduğumuz için onu ay
rıca söylemeğe lüzum gör
medim. Zaten, yetişecek ka
dar et yiyenler fazla olarak 
yalnız şeker ararlar, ayrıca 
yağa lüzum görmezler. Ya
ğın ayrı olarak lüzumu ken
dilerini zerzevatla beslemek 
istiyenler içindir. 

Mesela tarihten önceki de 
virlere ait birçok hayvan ke
mikleri bulunmuş. Hele bir 
tanesi gayet mühim 3 metre 
yüksekliğinde dört metre u
zunluğunda bir gergedan. 

Eve .. Uzun ve yorucu bir 
didinmeden sonra bir kaç 
kuruş kazanır anneminde 
çamaşırcıhktan aldığı paraya 
katarak geçinirdik. .. 

Günler, kazançlı 'geçiyor
du. Yıllardır ihtiyaç içinde 
çırpınan annem, rahat bir 
nesef almağa başladı. Fakat 
zavalh kadıncağız çektiği 
sıkıntılardan çabuk ihtiyar
lamıştı. 

Sırası geldikçe bana: 
"Bekir mürvetini görmek 

Bu acibe sığdıracak yer 
bulunmadığından olsa gerek 
müzeye ancak gelecek sene 

' konulacakmış. 

İnsanın dişleri .bile et ye
mecıi lüzumuna delalet :ettik:-,_. 
leri halde bir aralık et ye
meklerinin herkese zararlı 
olduklarını söylemek te mo
da olmuştu. İnsanın hiç et 
yemeden pekala yaşıyabile
ceğini hayata lüzumlu olan 
albüminlerin sebzelerde bu
lunacağını iddia ederek yalnız 
sebzeyle ve yemişlerle geçi
nenler ala vardır. 

Bizim bir demirci ustası 
komşumuz vardı. Tanrı rah
met eyleye.. Çok namuslu 
bir adamdı. Benim ::böyle 
karnımızı doyurmıyan bu 
simitcilik peşinde koşup 
durduğumu görünce acıdı ve 
bir gün evimize gelerek 
anneme: 

- Şu çocuğu yanıma ala
yım.. Hem demircilik öğre
nir, hem de bir ekmek pa
rası veririm ... 

Dedi .. Baktık ki~iyi birşey 
simit tablasını barakıp körü
ğün arkasına geçtim ... 

Aradan yıllar geçti.. Ni
hayet B~fi de bir dcm=rci 
ustası oldum. Yalnız şunu 
söyliycyim ki, çırak :ıktan 
ustalığa geçtiğim zaman, 
yaşım on sekize yeni giri
yordu. 

- Şimdi yaşın kaç? 
- 24 .. 
Devam etti : 
- Neyse.. Usta oldum 

amma, param yoktu. Halbu
ki bir dükkan açmak lazım
dı. Uzun baş vurmalardan 

istiyorum. Seni başgöz ede
yim artık ... ,, Divordu. Doğ- ' 
rusunu istersen, evlenmek 
niyetinde değildim. Hani 
meşhur bir söz vardır:" ken
disi muhtaç himmet bir • 
dede ... ,, diye .. Ben de daha 
yeni yeni kendimi görüyor
dum. 

Nihayet bir gün, annem 
bana güzel bir kızcağız bul
duğunu ve çok beğendiğini 
söyledi. 

Sözü uzatmıyayım, kısmet
miş evlendik ... Karım çok gü- 1 

zel ve namuslu bir kadındı .. 
Arasıra karımın boyuna 

posuna baktığım zaman ken
di kendime: 11Allah nazardan 
saklasın... Bukadar parlak 
bir kadın, günün birinde 
adamın ' başını belaya soka-
bilir ... " Diye düşünüyordum .. 

Fakat birdenbire bu kötü 
düşünceyi kafamdan atıp 
beni candan seven karıma 
sarıldım. 
Şunu da söyliyeyim ki, ka-

rımın burnu kadar huyuda 
güzeldi. Gözü toktu, bir 
güne bir gün benden ala
mıyacağım bir şey istemedi. 

- Devam edecek -

E L HAM R A Sinemasında 
l Senenin en büyük sinema hadisesi 
1 LUise Rainer - Fernad Gravey - Mlliza Korjus 

~ BüVilKan 
Muvaffakiyetini yük:sek kademesini yükselerek sayın 

İzmirlileri hayran etmekte devam ediyor. 
' . 

Proğrama ilave olarak: Milli Şefimizin AnkaradaJ Ingi-
liz sefirini kabulü - İstanbula teşrifleri, Dolmabahçe sa
rayında halkın dileklerini dinleyişi, Üniv'!rsiteyi ziya
retleri ve gençliğe hitaben i .-ad buyurd11kları tarihi nu
tukları - Balkan antantı Hariciye nazırlarının Bükreşte 
toplantıları... TÜRKÇE İZAHLI.. 

Seanslar: Her gün 1.30 - 4.00 - 6,30 ve akşamları 

1 
9.00 da başlar... Cumartesi ve pazar 11 de. 

TELEFON: 2573 

----~~~~ 

Eni ve boyu birbirinden 
dehşetli olan bu kablettarih 
canavarın yanısıra bir yığın
da mini mini ~böcek müste-
hasesi keşfodilmiş. Bunların 
nazarı dikkati calip~tarafı da 
kanatlarının rengini bile ol
duğu gibi muhafaza etmiş 

bulunmaları. Onlarıd3 ger
gedanla yan yana teşhir e
decekler. 

İlman bitaraf gözü, büyük 
küçük tanımıyor. 
Amerikanın hikayesi 
Bir Fransız muharriri ve 

Amerikalı fabrikatör Mısır 
ehramlarını geziyorlar. Delil 
iki seyyah; kırk metre de
rinde az zaman evvel keşfe
dilen bir lahdi gösteriyor. 
Lahidde, daha o gün tahnit 
edilmiş gibi mükemmel ve 
kusursuz bir mumya var. Ağ
zında iki tane altın diş gö
rünüy~r. Fransız muharriri, 
Amerikaya dönüyor: 

- Altın diş diyor. Şaya
nı hayret değil mi? 

Amerikalı gayet sakin ce
vap veriyor: 

- Hayret edilecek birşey 
yok. O devirde bile Mısırda 
Amerikalı C.işçi!er bulunduğu 
besbelli. 

Bir kağı ·r :yedi defadan 
\~::la bükemezsiniz 
Bir kağıdı büyüklüğü ne 

kadar olurs:ı c lsı..:n yedi de
efadan fazla bükemezsiniz. 
Tecrübe ediniz, bize hak ve-
receksiniz. 

-[Sonu var]-
'"'"""'~ ........ ~~~~ ...... 

Yeni İngiliz 
Zırhlıları 
Beşinci Corc isimli yeni r 

harp gemisi, on dört yıldan 
beri ilk defa yapılmış mü
kemmel bir gemidir. 35,000 
tonluk olan bu · gemide eski 
gemilere lnisbetle bir hayli 
ilerlemiş tertibat (mevcuttur. 
En muhim nokta, bu gemi
nin en süratli gemilerden 
olmasıdır. 

Bu nevi zırhlı 23 mil süra
tinde bulunan Nelson ve 
Rodney zırhlılarından daha 

1 
yolludur. 30 mil sürati oldu-
ğu haber verilmektedir. Bu 
gemide 14 inçlik on top 
vardır ki üç taretre bulun
maktadır. Bundan başka 
sekiz tarette 5,5 inçlik on 
altı top vardır. Geminin 
içinde tayyareler de bulu
nuyor. 

Hükumet ayrıca 40,000 
tonluk ilk gemiler olmak 
üzere T emerer ve Lfon zırh
lılarının siparişini de ver· 
miştir. 

9!111----------..:ı-··----··---Jllilll 1 :~" YeniSinemaoA 
Matineden itibaren. Fedakarlık buna derler 

SENENİN EN BÜ YÜK PROGRAMI 

BİR KAVUK DEVRİLDİ 
1 

Tamamlle Türkçe sözlU ve şarkıh 

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

terem müdavimlerimize iftiharla bildiririz 

~ ...... liiiiliiiiliilim .... l!!l!iil ................ !1111 ..... ::--=-+.: 

16 MART 

Kürdda2ı Ve Karababada 
Fransız Kuvvetleri Faa

liyete Geçti 

Beyrut 15 ıne sevkedilmişlerdir. 

bildiriliyor. Dün bir Fransız hava filo" 

Kürddağı ve Karababa su Müridlerin köylerini boDl" 
mevkilerinde Müridlerin Fran bardıman etmiştir. Tank ve 
sızlar aleyhine yapmakta makineli kuvvet karşısında 
oldukları isvan büsbütün ge- Müridler dağlara iltica et-
nişlemiştir. Cibutiden Bey- mişlerdir. Umumiyet itibarile 
ruta getirilen bir tabur Sin- Kürddağı karman karışıktır· 
gal askeri ile otuz tank on Bu anarşinik ' vaziyetin ko" 
tayyare ve motörlendirilmiş lay kolay dözeleceğide yo1' 
kuvvetler Karababa mevki- gibidir. 

-Dii';iy;;--;ifdhl~;: 
altında ezilecek 

Fransa, son milli müdafaa 
bütçesine göre, kara, deniz 
ve hava orduları için 39 
milyar 37 milyon 675.640 
frank sarfedecektir. Bütçe
nin tasdikinden sonra bu 
rakama yarım milyar daha 
eklenmiştir. 

İngiltere nisan 1938-nisan 
1939 senesi için askeri yıl
lıkta 326 milyon sterlingle 
kaydedildi, fakat Londradan 
gelen haberler bize1939-1940 
mali senesinde bu rakamın 
yüz milyarı bulacağını öğ
retiyor. 

Birleşik devletlerde 1937· 
1938 askeri bütçeleri yekü
nu, gene bu yıllığa göre, 1 
milyar 9milyon dolara, yani 
30 milyar franga ya1daşı
yordu; bu muazzam rakam, 
resmi beyanata göre ehem
miyetli surette artırılacaktır. 

Totaliter devletlerin askeri 
masrafları 1!ususunda daha 
az sarih m ılumıt a sahibiz, 

çünkü rakamlar neşredilmeı: 
fakat üç senedenberi AlmaD" 
yanın kuvvetçe İngiltere ve 
Fransanın ikisine birdeo 
müsavi olmak için ne dere" 
ce gayri insani (çünkü mide 
buna feda ediliyor) bir gaY" 
ret sarfettiği ve ltalyaoıO 
geçen senenin bütçesine ka" 
yıtlı olan 6 milyar 363 mil" 
yon lireti (13 rr.ilyar franga 
yakın) çok geride bırakaca" 
ğı malumdur. Japonya dıı 
ayni şekilde rakamlara doğ .. 
ru koşuyor ve diğer millet" 
ler bu çılgınca silahlanOJ• 
yarışına ellerinden geldiği 
kadar iştirak ediyorlar. 

Kısacası, yaln z harp mal" 
zemesi imalatı hususundaki 

masrafların, bütün AvruJ'~ 
devletlerinin ihraç ettikler• 

· emtianın kıymet yekunun" 
çok aştığı kabul edilmeli' 
tedir. 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Bugün 3 - 5 - 7 ve 9 seanslarında 

Saraabosna Faciası 
1914 

ULTİMATOM 
Büyük harbi ateşliyen ilk kurşunun romanı 
D TA PARLO - ER C VON STOHEIM 

~ 7 maıt cuma proğram~ ,zda ABDvL VEHABIN 
ikinci bü} ük şaheseri 

Y AŞA_SI~ __ AŞ~~--
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.._,. Nevyork Sergisi 'ı 
"'ENDi KENDi E 
0ııeşan, yürüyen, şarkı söyli
Yen ma~:ine adam '.tarafın-
a · dan açılacak 
boyu dört metre kalbi al- gisine tek başına yüzbinler- ı 

'!o cygir kuvveti~de, dört 

1

· ce insan çeken ' bir kuvvet- l 
tlclllctre bir çevreye dar tir. Serginin açıldığını bu a- 1 

t ~tunç sesli bir adam... 
1 

dam haber verecek, pavyon- j 
~t kevyork dünya sergisini \' lar sitesinin binlerce projek-

1 ~ a. • olan makine!.. rörünü bu adam yakacak, ~ 
~ h:k~ne adam yirminci as- j onun bir hareketi ile site bir 
'• rıkalarını kendinde top I ande :zıya nurlarına gark ola-

il 'Ve Nevyork dünya ser caktır. 

Piyiıngo 
~lı Şu insanların Kadın Yü-
~ zünden Çektikleri 

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

Aydaki Yarık- ~ 
lar mütemadi- · 
yen büyüyor 

~C)ki " b' k k' - t ' . d'l • ı . gun ır ço ımse gos ermesını ı erım ... 
~rıni dört açarak piyan- Cümleye dikkat ederse-

a'•t,lerini tetkik ettiler. niz bir tek dilek ile üç ar-

Londra _ Yıldızlarla uğ
raşan alim F ertmane. bir. se
neden beri yaptığı ~tetkıkat 
neticesinde ayın üzerindeki 

' değişikliklerin devam :etmek 
te olduğunu görmüştür .. 

Aydaki yarıkların ... çoğal
dığı ve çukurların genişledi· 
ği ve bu yarıkların m~~e~n~
diyen büyümesi ; ilerısı ıçın 

tehlikeli olacağı tahmin edil
mektedir. 

i~\ tı~ güvenenlerin geçir- :zunun da ifade edilmiş ol-
e;tı tatlı heyecana imren- duğunu görürsünüz. 
~·kk elde değil. Bir kaç Diğer taraftan üç dileğini 
t a için duyulan heyecan sıfıra indiren masal kahra- • 
~th şeydir. Piyanko ba- manian da vardır. Bakın ~u 
6 tr zaman şunu düşün- kahraman ne yapmış, ılk 

'd t: İnsanlar piyanko gibi önce: 
\ ~t\ gelecek servetleri da- - Allahım demiş, şu çir-

ttıhl d 1 kın karıma mümkün olan . "D arın a yaşatmış ar-
evl t k ı güzelliği ver ... 

- b' e uşu umu ma. Güzel karı :zavallı adam-

, Uzun, siyah eldivenler 
gene m,jda-oldu 

i'tır . anda başa konar,. 
" er cağızı duasına bin defa piş- , 
d 1 gibi, birçok masal- man etmiş. Çünkü haftasın-

Uzun ve siyah eldivenler, 
İngiliz sosyetesinde yeniden 
moda olmaya başlamıştır. 

genç kadın ve kızlar suva
relerde akşam toplantıla-

da. bunu ispat eder. Dile 
ttı da kadın dağa kaldırılmış. 

ı~ ne dilersin?. Diye 
"h Tabii derhal dileğin ikincisi: 
' ~·il masal kahramanla- - Allahım karımı hemen 
~ı 'Y•nkoda kazananlara bir maymun kıyafetine sok. 
~ıı: benzetebilirsiniz. 
• ı.ı hatırlatan iki masal r 
~Q .. 
' A.."~ fakir birine: 
~'ıtı ıı,h sana bir dilek 

, beltı~t~iştir. Ne dilersin? 
ô~ d'flcr. Kör tabii evvela 
dq ~!~Yecekti. Fakat dü-
1)~ 1 fakirdir de; para
~o~İi , n ne faydası var. 

U ~6ısüz paranın da kıy
Ço~0k. Bir üçüncü arzu 
~tık çocuğu ile mesut 
~~~at Yaşamak. 
~ 1 

kör, her üçüne çare 
. ' Ve duasını şöyle yap-

,~ilahtan demif, gü
tıı •n taslar içinde çoluk 

lllla yemek yediğimi 

~tün 716" 
~tt fhtif ali 
tıb 1 ib ~ 16 (Hususi) - 16 

' ttfali bugün öğleden 
~at 15 te Eyüpte ya-

'" ) ~~ .... o ........ 

~t~~r.alamış 
J.,. ti!~ K'' .. M h ., ı .,r omurcu anın· 

~ l tıilu hamal Osman 
. ()~ltnıak meselesinden 
lf atı tlu Necibi çakı ile 
l,tı l'ttte yaraladığından 

ltlııtır. 

Şeklinde olmuş. Üçüncü 
dilek de karısının eski ha-
linc gelmesi olmuştur. 

Ah şu insanların kadın 
yüzünden çektikleri. 
-=-~ .... ;;;:;..~ ~~~~"':"~omm 
Kadını Dövdü 

Kemer şemsiye sokağında 
Mustafa oğlu Kemal Bitirim 
bir arada yaşadığı Mehmet 
kızı 30 yaşında Senihayı dö
verek yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Taşla 
Yaaralamıs 
Karşıyaka İnkilap soka

ğında ısmail oğ[u Kazım 
Davit oğlu Hayımı taşla ba 
şından hafif surette yarala
dığın dan yakalanmıştır. 

li~ '~a içtimai ve ahlaki mevzuları ihtiva eden 

s:•i ııöstereu K ÜLTÜRPAR K 
ltıemas._ Gene bu hafta ailevi bir mevzu-

SRvGiLiDEN fGmELENiyor. 
""ıı.ıcJ Le Messager ) 

8arones ve Uşaeı 
~tıdan ANNA BEELA - VİLİAM POVEL. .. 

'l.<\ v~ernsil edilmiş son derecede eğlenceli komedi 1 
~l,. l'EN : FOKS JURNAL. .. 

r. Barones: 2-5,15-9 sevgiliden gelen 3,15ve7.15te 

ı ' 
1 rında parmaklarının ucunda 

sun'i tırnaklar bulunan bu 
siyah eldivenlerle Belçika 
dantelalarile süslü koyu renk
te tuvaletler giymektedirl~r. 

*** 
İçine birkaç damla fleur 

d 'oranger karıştırılmış sıcak 
su ile yıkanmak, burun kır
mızılığını giderir. Bu suyu 
silmemeli, kuruyuncaya ka
dar yGzde bırakmalı ve ku
rumadıkça odadan çıkma

malıdır. 
Geceleri yatarken kirpik-

lerinizin kozmatiğini ne ile 
temizliyorsunuz? Su ile mi? 
Olabilir. Fakat va.ıelin de 
pek iyidir. Serçe t'armağı
nıza az bir şey dokundurur. 
kirpiklerinizi diplerinden yu
karıya doğru hafif hafif si
lersiniz. 

Cildleri yağlı olanlar, sa-

bunla yıkandıktan sonra 
yüzlerini önce sıcak, sonra 
soğuk su ile çalkalarlarsa, 
daha taze, daha sıhhatli 
görünürler. 

~---....-~~~ .... ~---=- ~~--:-~-::..-4=?1fUIJDZ..:~.: 

~--Sablık yeni 
• pıyano 

Zengin bir ailenin az kul
landığı Alman kontordıya 
markalı tannan sesli piyano
su acele ikiyüz elli liraya 
satılıktır. 

Sadık Akseki 
Eski Tevfik paşa oteli 

Telefon 3206 

:li;;.t:il ~ 

--~~-

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120KW. 
T.A.Q. 19,74m. 15195Kcı. lOKW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Proğram, 12.35 Türk 
müziği - pi. 13 memleket sa
at ayarı, ajans, meteoroloji 
haberleri, 13.15 - 14 müzik 
karışık proğram pi. 18.30 
proğram, 19.35 müzik - pi. 
Melodiler, solistler, 19konuş
ma ziraat saati, 19.15 Türk 
müziği fasıll heyeti, Tahsin 
Karakuş, Hakkı Derman, 
Refik Fersan, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler, 
20 ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası fiyat 20.15 
Türk müziği. 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Eşref Kadri, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar : Necmi Rıza 
Semahat Ö:zdenses. 1 - peş
rev. 2· Ali ağa -uşak şarkı -
daim seni ben arardım. 3 -
Mahmut Celalettin paşa -
narı fırkat 4-Şevkı bay- tu
tuldu damı zülfiyare 5- Sup
hi Ziya - gücendi biraz söz
lerime. 6-Kemal Niyazi Sey-
hun-Taksim. 7-Refik Fersan 
göğsümden kaçıp gittin. 8 -
Refik Fersan-ey benim gon· 
ca gülüm. 9-dede-sana layık-

mı ey gülten. 10-Şemseddin 
Ziya - bıkdım elinden. 11 
saz semaisi. 21 memleket 
saat ayarı. 21 konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo - nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plaklar, 21.30 
müzik küçük orkestra - şef: 
Necip Aşkın, 22.30 müzik 
çıgan ve saire-pi. 23 müzik 
cazband - pi. 23.45-24 son 
ajans haberleri ve yarınki 
proğram. 

16 MART _, 

1 ayyarede 
izdıvoc 

bir 

Yakında ( alkın Sesi) n de 
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Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

DO. 35 
Avrupanın y:i'o ! 1

.{ br ~i · .B !k 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En mü~külpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her)ürlü elbise 
Diker. 

~·~~~=~:~:u=::*"~~ı::::+:::!!!~~~~oıııın~~~ 

Alkol, gomlak, 
santrak, pomza 
taşı ve 

boyalar. 
Telefon 

analin 

3882 
ııınıı 1 ,1mı ııınıııwnnııııııııııııımaıııııı n~ru ınııır .ıunı aınıı ıırıırı ııınıı 
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~~--········ Kültij~llta 
çıka define 
KtHtlrparkta y~al inta 

edilmekte olan bir ~vyon 
Jerinde bir tene Jçincle 
ktçlk bir defüle elana 
çılmufbr. il-, çıkan 
para, Frauız. ~Ye Terk 
liralariyle thilf mecldiye
lerden ibarettir. Parelau bu
laa hayn•t balapı8i memar
lanndan B. Ho.e,m Bakır, 
bİlnlan zabıtaya t•fim etmif, 
1abtta da mafiyeye g6ndeı • 
priftir. 

Zehirlenenler 
Ç~ede lhca mahallelİli

de Hlaeyia Kaatara ve ar
bc:lqı Riıa Kan, ilçede 
ıa.ıdw B. ffaltt Karadan sa
ba alclaklan peyairi yiyerek 
•ehirlenmiilerte de hayatları 
lıartanlmıfbr. Tablil ~ttiri
lea peyniria;la .... e zehirli 
:bir madde Wl*dap anla· 
11lmıştır. 

lediyeSMm
kada Otobiis 
ftletecek 

..seıecliye Alma.,.. ea.
... mlelelUiae ıiparİf et
tiji 25 otohla t Ha&iranda 
~it bulanacak ve 1 Ha
i1rudaa itibaren belediye 
,_. otohtls hatlan tesa 
~eceldlr. Konak· G~yah 
tiatbnda 15, Ko•k k'9ıııl· 
•elik • ~· 1-ttiada 
e, KOMk • MM-.k hat· 

ttnda 10, Konak - Tepecik 
Hıada 9, Konak Bu-

Almanyada YaDılmakta Olan VaporlanlB 
· Tadilat Yapılacak 

latanbal 16 ( Huauıl ) - Etrtısk vapunmda .tadilAta rad .ıan Alman fa,,,._; ayni 
tipte ı••e Tlrkiye i~a lap etmekte oldufa Tarhan ve ~ vapurluıa.t. a,Di ta"-t 
7apılaealdır. 

~ VEKALETİNE LDIRa 1 
l.tanbal 16 (ffanaJ) - Bazı motlrltl ve yelkenli aakil YMJtalanma am•red• -

leri az lcledilderl anlqılauftır. Bu nakil vUıtalan muayene ll•nlannda •1-lian lahW. 
lar kepatarak rtlaum tonil&tosana d&ıtırmekte, muayenedQ .,_ aabarlan ~k ~ 

Yurdun her yerin ..... ·· 
bayramı devam 

Ankara, 15 (AA) - Par- PartW ,.._ipleıl w 
ti umumi merkezine Yillyet llp _...,. te ltQ .,.-91' 

lerden nlen malam.ta ..,.,... .... , ~~ 
g8re yardan her yerinde ia- bal ...... ~·_JlaYIHI. 
tihap fuliyeti btlytlk hararet am ialrlR* lk ve 
alAka ve •et'e ile de.-am et• de aefnydi 
mekted.ir. Bitin villyetler Kl ........ ~WIMM~ 
pzete ve mecmua flbi nefİI' 
Yuatalannda intihabın cle•a· 
mı mllddetince ba haalta 
nepiyaU. baluaacaklan .n
ba akpmdn i~a.r. plair 
ve k-balan•JJdaki hMiia 
Paiti Ye Hallkevi 'merlreller4 
donablaut, hoparllrler ile 

fazla~ almaktadır. Vuiy-.~ iktisat~ .-kt Mne bildirilm" ayni zamanda halk • le-

Bir mektep 1 1ebesi rçalanclı r11ıe ve diter ., 
\ . • da faydalanarak e•h 

liaclı.::"'i': ::..:.-.:.n :::.,~~~= .. ~~=~· trenı ~ep taWıe- 1 tin f=••:a: C. 

mlnw'-etleri hakkında Franuaın noktai uızarftb bildiren bir mahbra a~br. 
dO.tlatundan ~en bu muhtıra derhal Parise glnderihiüıtit. 

Fransa Meclisinde istizahlar -Fransız 
binesiııin istifası bekleniyor 

Pariı (Radıe) - ÇebsloTakya bld~e~ Frauız mebatlanm ve bilbaua .OıyaJatleri 
fevkalade meheuir etmiftir. 

Dtln ••cliıte bu huausta bir90k iatifah takrirleri ~erilmlftir. Bu meyanda uki IHlpe
kil Blumu takriride var4ır. 

Framız meclisi yana toplanacak ve btl~6metin vereceği izahab dinliyecektir. 
Çok kuvvetli bir ihtimalle Franıız hlktmetinin istifaya mecbur edileceji t.hmin edil· 

mektedir. 

a telğraf 1 

t eri 
lzmir posta Ye teljraf •r· 

.W tefi Sım Oktar ç.&k
bleye Ye Çanakka .. .enisi 
tefi Kadir Giray lzmtr -~ 
vil pflijine-Afyoa eıkı me-
•aru Epyer lzmu memurla· 
- he .. p itleri memuru 
Sabri lsmir meı'a1 muhaıip• 
11.l memurlajna, Nuri iz. 
aiti ._.m memarlutua. 
Raaf)ndlaıehe ayniyat ••· 
murlui "• CeW lzGıir ma
buipHll ~ tayin 
edilmifiercUr. 

andal1 e 
yaralamq 

IÇeçecller famot pqa bal· 
Yannda Halil .... Jaama) lb· 
rahim eneı.,- \i ~de o-

mlllBfirimiz 


