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NİHAYET ALMANYA LOVAKYAYI DA YUTTU 
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yeni bir ders ! 
çtk ~~~-~------
,, Oslovakya tarihin karanlık ve cansız sahifelerine mi 

· i ~or? Amerikada bulunan eski Çekoslovakya cumhur
l11ı ay Benes varhklarını bilen milletlerin ortadan kal· 
Ot ası kolay bir şey değildir, diye beyannameler neşre-

Hit ler Pragdan Bratisia
vaya Gitti 

lngiliz işçi 
Partisi Reisi 
Diyor ki: 

~· 
k'llnla beraber Çeklerin siyasi tarihlerinin son safhala
hrıştıranlar, pekala bilirler ki onları parçalıyan Alman 

'kt nın gaga ve pençelerinden ziyade dahili ayrılık ve 
O ır. 
':~a Y~şıyan unsurları birleştirebilecek mahirane bir 

k takıt' edilmediğine mukabil hariçten çalışan yabancı tt' lar propağandalarını ve işlerini çok büyük bir me
a_11;e siyaset ile idare ettiler. 

Alman Orduları Çekoslovakyadan Sonra 
Slovakyayı ela Zaptediyor 

PRAGDA ON BiN KiŞi 
TEVKiF EDiLDi 

~ti an başka o memlekete göz dikenlerin mütemadiyen 
~i b~rneleri _ve .. o ~emlekete yar~ım vadedenlerin hep 
~ tabet kursulerınde yaymak ıstemeleri bu Çekos-

l..yk İçin, çok hazin neticeyi doğurmuştur. ' 

d 
0 rkunç faciadan milletler için alınacak gene iki ib-

tr • l 81 vardıı: 
' 'k~ahili birlik ve beraberlik temin edemiyen millet-
2 ~ ıbeti daima hüsran ve perişanlıktır. 

!tt- Kendi ma-!di kuvvetlerinden ziyade başkalarının 
1 Yardımlarına uyarak yan gelen devlet ue milletlerin 

~ Parçalanmaktır. 

Prag 1 6 (Radyo) - Al
man orduları, Slovakya top
raklarına girerek ileri hare-
kata başlamışlar ve gece 
geç vakit Slovakyanın hükü 
met merkezi olan Bristilava
yı işgal eylemişlerdir. 

Brcstilava ş hri, Alman ve 
Slovak bayraklariyle süslen
miştir. 

Linkanın askeri taşkilatı, 

baştan başa Alman kuman
danlarının emrine girmiştir. 

8 Alman gambotu, Bristi
lavanın önüne gelip demir 
atmışlardır. 

Prag, 16 (Radyo) - Çek 
gazetecilerinin mühim bir 
kısmı tevkif edilmiş ve ne
reye götürüldükleri anlaşıl
mamıştır. Tevkif edilmi en 
gazetecilerin telefonları ke
silmiş ve şikayetleri üzerine 
itidal göstermeleri, aksi tak
dirde şiddetle mukabele gö
recekleri kendilerine bildiril-
miştir. 

Zabıta amirlerinden sela-
hiyettar bir zat, Pragda liste 
mucibince on bin kişi tevkif 
edilmiştir. 

Prag 16 (Radyo) -Hitler, 
~ 

1
bu sebep ve dertlerden sonra milli hükumetimizin bu 

: erde gösterdiği kıskanç uyanıklık ve siyasetten kah
kk~ fedakarlık ve 'hazırlıklardan dolayı ona daima mü

• • 
1
' .-e minnettar olmak hepimiz için milli bir iman 
•lınıştır. 
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Ingiliz Harp Gemileri Ansızın
1 

~ Maltad~ Toplandılar SIRRI SANLI 

llti--j;;d;;;; .. ·A·;;;~·~d; ....... _ 
Giden Kadın ! 

,.. 
alınmış bu hakiki hikayenin yazısı ikinci 

İl:R GÜL İSTER AGLA 
b :..:~~..,,~~~ ..... ~~·--...-~~ .... ~ .... ~-...-... 
Q'' -~ 

~ liyük burunları küçültüyorlar, fakat ••• 
~~t okuyucumuzdan aldığımız bir mektupta deniyor ki: 
~d:en .. g~nkü (Halkın Sesi) nin (İster gül, ister ağla) köşesine cerrahi ameliyatlar sa-
il~ buyuk burunlarını kolayhkla küçülterek onlara güzel bir biçim verebildiklerini 
l' ' ralnız fen erbabından şu suali sormaktan kendimi alamadım: 
~k'bıatın yaratt ğı büyük burunlara çare buluyorsunuz, fakat büyücek bir mevkie 
ı, "eyahut büyücek bir servet elde etmek bahtiyarlığa nail olduktan sonra es ki ar-
d~ l'ıtıa •elim vermeği, kendi akraba ve ana ve babasına saygı göstermeği lüzümsüz 
. lt~~k kadar burunları büyüyenlerin bu gülünç hastalıklarına henüz bir çare bulun-

,, 
, ~böyle .. •bir suale verilecek cevap şöyle olabilir: 
f;)~~ kYle büyümüş burunları, güzeJlik doktorlarının nejterleri değil, zamanın her şeyi 

~, 0 Yan şamarı düzeltebilir. 

dllıan sen de arkadaş1a ·na ve akrabalarına selam vermegw i tenezzül sayan böyle ne 
tl' . ısı insanlara da: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

Roma, 17 (Radyo)- Mal·I 
tadan şimdi alınan bir tel-

grafta bütün lngiliz harp 
filoları Maltada töplanmağa 
başlamış ve Malta limanı 
önleri İngiliz harp gemileri 
ile dolmuştur. 

Gemiler seferi vaziyet al
mışlardır. 
'"""~~""~""""""~ 

içki içme . 
Ebleh, abdal, sakat çocuk 

sahibi olmak istemiyorsan 
içki içme . 

Çocuk Esirgeme 
Genel Merkezi ---Seyyah gelecek 

Bu ayın .sonlarında lima
nımıza bir lngiliz seyyah va-
purik miihim miktarda İn
giliz sL y ıahı geleceği haber 
ah ıı~ ·. :.r. Seyyahlar, Berga-
ma ve Efes harabelerini zi
yaret edeceklerdi~ 

gece buradan hareket ttmiş 
ve Moravyaya doğru ilerle
mekte devam eden Alman 
ordusunu takip için er kanı 
harbiyesiyle birlikte yola 
çıkmıştır. 

Hitlerin, Bristilavaya gide
ceği söyleniyor. 

Prag 16 (Radyo) - Umu
mi hayat, bugün normal va
ziyete girmiş ve fabrikalar 
işlemeğe başlamışsa da, so
kak ve köprü başlarına ika
me olunan mitralyözler hala 
kaldırılmamıştır. 

---------ııııııııuıııın 

Ribentropun 
Nutku 

-:iiiilliir'!li!-

P aris, 16 (Radyo) - Al
manya hariciye nazırı Fon 
Ribentrop bugün Prag sa
rayında bir söylev vermiş ve 
demiştir ki: 

- Tarih bize gösteriyor 
ki, gerek Bohemya ve ge
rekse Moravya eskiden Al
mandı. Bu diyarda, öteden 
beri Almanyadan başka hiç 
bir devlet asayiş ve hoşnu

diyi temin t demen: iştir. 

Londra, 16 ( Radyo ) -
Avam Kamarasında, Başve
kH B. Çemberlaynın beyana
tını müteakip harici politika 
müzakerelerine başlanmıştır. 

Evvela 8. Eden söz almış; 
f ngiliz hükümetinin şimdiki 
hattı hareketini tasvip eyle
-Devamı 4 üncü sahifede -

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

Şimdi de Halkı Dinliyelim 

evveldpah 
care , 

lılığa 

' • 
. ~'.::" - --

.. Seçim işlerinde halkımızın C. H. Partimize gösterdiği 
ıtımad ve bağlılık hakkında öyle zannediyoruz ki söylene· 
cek söz kalmamıştır. Çünkü o millete ve bütün dünyaya 
Partimize olan sevgisini ve güvenini kuru sözlerle değil, 
faaliyet sahasında göstermiş ve isbat etmiş~ir. 

Şimdi halkımızın, Partimizden ve ona istinat eelen hükü
me_timizden istediği şeyleri ortaya dökeceğiz. Onun istedik
lerınin de yalnız sözlerle, değil, tatbikat ve filiyat alanında 
vücud bulmasını iştemesi en büyük bir hakkı olduğu gibi 
Parti ve hükumetimizin bu istedikleri yerine getirmeside 
en büyük bir vazifesidir. 

Bütün halkımızın, bilhassa pek az kazanan kısmının en 
çok yandığı derd, ağzından düşürmediği şikayet yiyecek, 
içecek, giyecek, yatacak meselelerinde karşılaştığı pahalı
lıktır. 

Partinin ve hükumetin matbuattan istediği samimi bir 
lisanla ve halkımızın dileklerine tercüman olarak diyeceğiz 
ki : Bu korkunç ejderin henüz kafasını koparmaktan bir 
hayli uzak bulunuyoruz. 

Yarından:itibaren hayatın her safhasında raslanan bu 
zorluklardan birer birer bahsedeceğiz. 

, Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~~~·~:.;s:::Ea!CEW*.,:SSWW ~:!EE .. 



(HALKJN SESi) 

KADIN r.Aii:O.;;ıd;;";;~;.dilr;';"]~ Dünyada 
~ Canavar! • • ~ Neler Oıuyor? 
~~lii;t"#~~y AZAN : GÖNÜL EMRE~ 

(11] 

Genç l'Jiahbusun Yüzünü Bir 
Günleri 

Hatırladığı Belli Oluyordu 
Elem Kauladı. Eski 

Ee.. Ben de bizi ida- geçinip gidiyoruz işte ... 
re edecek kadar para kaza- Ve ilave ettim: 
nıyor, namerde muhtaç ol- - Hem böyle zengin ka-
mıyordum. dınların geldiği evlere de git-

Bir gün, annemi çok mü- meyin artık... Kendi akra-
teessir gördüm. Sebebini sor- balarınızı düşer kalkarsınız ... 
dum, söylemedi, benimde bir Genç mahbusu« yuzunu 
huyum var .. Bir şeyi merak bir elem kapladı. Eski gün-
ettimmi üzerine çok düşerim. leri hatırladığı belli oluyordu. 
Nihayet annem bana şunları - Doğrusunu istersen o 
anlattı: zaman bu işe canım sıkıl-

Geçende köprü yanındaki mıştı amma genede birşey 
abbablara gitmiştik. Dere- göstermedim. Fakat, güzel 
den tepeden konuşurken karımın günün birinde başı-
içeriye zengin bir adamın ma bir bela getireceğini de 
karısı girdi... kalbim bana söyliyordu ... 

Gözleri fıldır fıldır dönen Ve böylece aradan günler, 
bu kadın, bizim Zehradan 1 t' ay ar geç ı .. : 
gözüntl ayırmadı. Biraz son-
ra ''kimdir bu taze ?,, diye 
sordu. 

Ev sahibi: "yakın dostla
rımızdan demircilerin gelini,, 
cevabını verdi. 

Zengin kadın, bilinmez ne 
merakla bir münasebetini 
getirip ve bu sefer doğru
dan doğruya Zebraya : 

- Kocan ne iş yapıyor 
yavrum? 

Dedi.. Zehra: "kocam de
mircidir.,, Cevabını verdiği 
zaman, zengin kadın kendirı i 

tutamadı ve "ya .. Öyle mi?,, 
sözüte ha}'!"Ct eViğbi gös
terdi. Bu sırada Zehranın 

Devam ed~cek 

-~~-

Dilenirken 
yakalandı 
Karşıyaka Mitat paşa cad

desinde İzmirli İlya oğlu Bo
her F ranke, elinde yazılı 
kartları evlere dağıtmak su
retile para topladığı görüle
rek suç üstü yakalanmış ve · 
hakkında meşhut suç zaptı 

yapılmıştır. 

::~:::::::::!!if :::::::: .... 
Tokat 

yüzün ! bak'ıJ", kır k ır .. ızı ol- Atmış 
muştu. Belliki, kocasının 
demirci olmasından utan- Alsancak Yıldırımj Kemal 

t sokagv ında İbrahim ogv lu Ke-mış ı ... 
Annem bu sözleri dinle- rim Türgay, Karısı Mehmet 

dikten sonra, onu, teselli I kızı 26 yaşında F ehime Tür- 1 

etmek mecburiyetind ! kaldım, gayin kendisine itaat etme-
dedim ki: diğinden Tokatla dövdüğün-

- Bunda müteessir ola- den yakalanmış ve._, mağdur 
cak ne var ana ? .. Fakirlik bilahara davasından vazgeç-
ayıp değil ki.. Allaha şükür, tiğinden feragat zabtı yapıl-
kimseye muhtaç olmadan mıştır. 

f 

r E L ~n~ •~y~i~ ~::::t•ında 
LUlse Ralner - Fernad Gravey - Mlllza Korjus 

Tarafından yaratılan 

BiiYüK 
VALS 

Muvaffakiyetini yüksek kademesini yükselerek sayın 
İzmirlileri hayran etmekte devam ediyor. 

Proğrama ilave olarak: Milli Şefimizin AnkaradaJ İngi
liz sefirini kabulü - istanbula teşrifleri , Dolmabahçe sa
rayında halkın dileklerini dinleyişi, Üniversiteyi ziya
retleri ve gençliğe hitaben i ad buyurd•ıkları tarihi nu-
tukları - Balkan antantı Hariciye nazırlarının Bükreşte 
toplantıları... TÜRKÇE İZAHLI.. 

1 
Seanslar: Her gün 1.30 - 4.00 - 6,30 ve akşamları 

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

TELEFON: 2573 

---~~-

__ . .....,= ..... - -
Dünyada En Fazla Se

yahat.Eden Adam 
Dünyada en:fazla seyahat 

etmiş olan adam Curle adın
da bir maden mühendisidir. 
Geçen·hafta_İngilterede Fol
kestone .. limanına varmiştir. 

Afrikada yap ış olduğu 9600 
kilomtrelik bir seyahatten f 
avdet eylemiştir. Genç ya
şındanberi seyahat , aşıkıdır. 
Şimdiye kadar 2,700,000 
kilometrelik mesafe kateyle
miştir. 

Bundan a Bin Sene .. 
Evvel<! : I:az Musikisi 

!\.,evcuddu 
Mıs ır hafriyat cemiyeti 

azası son yaptıkları bir haf
riyat esnasında üçüncü T ot
mes'in kabrinin ~ methalini 
teşkil eden .bir takım taşlar 
bulmuşlardır. Bu taşların 
üzerine ~.hakkedilmiş ..ı.... bazı 

resimler, bundan üç bin se 
ne evvel de caz musikisinin 
mevcud olduğunu göster
mektedir. Kullanılan:aletler 
ve raksedenlerin yapt ı kları 
hareket, bu iddiayı ·kuvvet
lendirmektedir. 

Kehraman Köpeğin 
Heykeli 

İkinciteşrin ~ 1925 te Alas
kada Nom şehrinde difteri 
salgını başladı. Nom: halkı 
tayyare ile gönderilecek se
romu bekliyorlar, fakat bir 
türlü tayyare gelmişyordu. 
Nihayet iş anlaşıldı, kar fır
tınasmın şiddetinden tayyare 
şehirden uzak bir yere in
mek '-o u rıda kalmıştı. 

Halktan biri derhal kıza
ğına en kuvvetli- köpeple--
rinden sekiz tanesini koştu, 
en öne de en kuvv~tlisini, 
Balto'yu koydu ve: tayyare
nin .indiği:yere doğru yola 
çıktı. 

Tipi korkunçtu, göz gözü 
görmiyordu. llir iki saat 
içinde köpeklerin solukları 
kesildi, yürüyemez, kızağı 
çekemez oldular. Yalnız 
Baltojdayanıyor, tek başına 
kızağı sürükliyordu. Tayya
renin bulunduğu yere var
dılar, seromları kızağa yük
leyip geri döndüler. Balto, 
dönüşte şehre girer girmez, 
yorgunluktan çatladı ve öldü. 

Halk, şehrin meydanına 
Balto'nun heykelini dikti. 

Toaksbürl 
Toaksbüri!... Bu da ne de-

mek? .. 
Avusturalyada, Karpanteni 

körfezinde Grut adası var
dır. T oaksbü::-i bu adanın 

merkezidir. 
Bir kaç o;.y evvel Grut 

ac!asında timsahlardan gayri 
kimse oturmazdı. Bu sene
nin Mayı ~ı ·~ .1 gayretli yet
miş kişi adayd çıktı, timsah
larla mücadele etti, bu hay
vanları adadan sürüp çıkar-

-~~-

t 
l 

t 1 

J ' . 
Fırçalamakla saçınızı toz

dan kurtarır, parlaklaştırır, 
ipekleştirirsiniz. Saçı yukarı 
kaldırdıktan sonra dipten 
fırçalamaya başlıyarak sağ
dan sola, soldan sağa, ön,
den arkaya, arkadan öne 
fırçalayınız. 

Sabah kalkar kalkmaz, 
yumuşak bir fırçayı suya ba
tırınız. Aşağıdan yukarı yü
zünüzü hafif hafif fırçalayı

nız ve sonra besleyici bir 
krem sürünüz. Böylece yü
zünüzü buruşmaktan korur
sunuz. 

J'.ı nak diplerini ve elleri 
oğuşturmak için en iyi fırça 
kauçuk fırçalardır. Bunlar 
tırnakları deriden ayırmaz. 

Birçok şeylere temas eden 
el fırçalanmazsa rengini kay
beder, yumuşaklığı kalmaz. 

Vücud için muhtelif fır
çalar, fırça vazifesini gören 
lastik eldivenler vardır. Her 
banyoda bunlarla vücudünü
zü oğunuz.Cildin bu surettle 
tabii yumuşaklığını, tabii 
rengini muhafa etmesini te
min edebilirsiniz. 

dılar ... Bu işten sonra daha 
güç bir işe koyuldular: Si
neklerle mücadele ... Adaya 
tül çadırlar kurdular ... Bun
dan sonra da belediye faa
liyete başladı. İpler gerdiler, 
uzattılar, yolJar ayırdılar, 
isim koydular: 

- Burası Oksford cad
desi... Karşısı \ kraliçe bul
varı ... Şu taraf Jorj sokağı, 
bu taraf Kral sokağı ... 

f şin şakası yok. T oaksbüri 
yer yüzünün en acaip şehri
dir, fakat pek yakında kırk 
elli katlı apartmanları, asfalt 
caddeleri, tramvay ve oto
büsleri olacak. 

İngiltere Grut 
niz tayyareleri 
yapıyor. 

adasını de
karargahı 

-------------,-----·--•-uıınıı lsu 
gün Yeni Sinema0 A 

Matineden itibaren. F edakarhk buna derler 
SENENİN EN BÜYÜK PROGRAMI 

BİR A VUK DEVRİLDİ 
Tamamile Türkçe sözlU ve farkıh 

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

terem müdavimlerimize iftiharla bildiririz 

~ ·---lliiziiil
1
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iki Jandarma Arasında 
Giden Kadın 

Hayattan ahnmı' hakiki bir hlklye 

Kezban çok güzel bir ka
dındı. Bütün köy delikanlı
ları; kara gözlü sağlam ya
pılı ve nar dudaklı Kezba
na vurgundular ... 

Bakışları gönlü yakan, gü
lümsemesi ruha neşe dağı
tan bu köy dilberinin adı, 
dillere destandı ... 
Akşam Üzerleri çeşmeye 

su doldurmağa gittiği zaman 
delikanlılar, onun kırılıp --dö
küldüğünü seyretmek için 
yolun kenarına sıralanırdı . 
Kara gözlü Kezban karşı
göründümü bütün gözler o
nR çevrilir ve göğüslerde 
gizli bir ah dolaşırdı. 

Ekseriya yakışıklı delikan
lılar oturup aralarında ko
nuştukları zaman muhakkak 
karagöz Kezbanın adı ge
çerdi. Bu delikanlılann hep: 

( Aksidri işte... Armudun 
iyisini ayılar yer. Fidan boy
lu Kezbanı, çupur suratlı 
Halil sarıp yatıyor. Sen iste
diğin kadar öte beri laf it.) 

Eyice birbirlerine dere ya
narlardı. 

Mamafi delikanlıların hak
kı vardı. Hakikaten güzel 
Keziban çupur Halil adın
dan da anlaşıldığı gibi çeh
re züğürdü, ufak tefek bir 
adamdı. Tabi Kezbana ya
raşacak bir kuca değildi a
ma Kezbanın amucası oğlu 
bulunuyordu. Küçüklüğün
den beri birbirlerine sözlü 
oldukları için köyün bir an
anesine sadık kalarak ev
lenmişlerdi. 

Emine çelimsiz vücudu çu
~u~ yüzüle kocası olmağa 
layık olmayan HaJile bağlı, 
namuslu bir kadındı. 

Bazı düğünlerde Kezbanın 
kadın arkadaşları kendisine: 
" T aliin yokmuş Kezban ... 
Şöyle bir dengine düşeme
din. ,, Dedikleri zaman genç 
ve güzel kadın kaşlarını ça
tarak şu cevabı verirdi· 

' " K . ocamın nesı var. Yü-
zü güzel değil emme, huyu 
güzel.. Hem yabancımda de
ğil amucamın oğlu.,, 

••• 
Köyde şöyle bir dedi ko

du dolaşmağa başladı: 
- Karagözlü Kezban Sa

tılmışların Hüseyinile sevi
şiyor ... Belki yakında da Sa
tılmışların oğluna kaçacak. 

Hüs~yi~ g~zeİ Kezba~a ~ö 
nül kapfı ·mış, gece gündüz 
peşinde geziyordu. 

Birgün tenha bir. yolda 
Kezbanı yakalıyarak: 

- Beni yaktığın yeter ... 
Çupuru bırakıp bana var .. 
Artık dayanamıyon Kezban. 

Diye içini dökmüştü. Fa
~at namuslu Kezban onu 
terslemiş ve: 

Yazan: Gönül Emre 
- Haydi işine git ... Bit 

daha böyle laflar ederse' 
başına belayı SatınahrsıD··· 

Demişti... G&nill ferdi,. 
dinlemez ki... Hüseyin g0o· 
lerce diişfinmüş, birçok ~ 
relere baş vurmuş, fakat bit 
türlü Kezbanın gönlünO 
pamamıştı. 

Nihayet bir gün, keo ' 
gibi bir ipsizi yanına aıart' 
kezbana tarlada çalışı'rkell 
saldırmayı ve böylece bu s1JJ 
dinlemiyen kadından intikd 
almayı düşündü. 

Gerçe arkadaşı kendilioC: 
- Vazgeç bu sevdadaC:. 

Sonunda başımız belaya fi 
rer .. 

Dedi ise de gözleri kar.r 
mış olan işıka söz dinleti' 
medi ... 

*** 
Sıcak bir öğlen sonu idİ' 
Güzel Kezban dere kıf 

sındaki tarlalarında ya 
başına ayrık otlarını tedlit 
liyor ve yanık bir köy tOf 
küsü çağırıyordu ... 

Bir aralık yoruldu.. Eli' 
deki çapayı toprağa saplı 
yarak, kenardaki söğüt a -
cının altına oturdu. 

Dereden taraf serin 
gir esiyordu, biraz diol 
dikten sonra, tekrar çap 
aldı ve tarlaya doğru y 
dü. Fakat ansızın satılOI 
ların Hüseyinin taarruz 
uğradı. Genç ve kuvvetli lı 
dın bir iki saniyelik şaş• t 
madan sonra silkindi ve ti 
seyını birkaç adım öte 
fırlattı.. Yere yuvarlanan 
Jikanlının kalkmasile, bı 
ğına sarılması bir oldu. 

Fakat Kezban, elinde 
koco çapa ile Hüseyine~ 
dırdı ve onu yerden k 
sına indirdi. 

" Ah.. yandım ,, ferya 
yere yıkılan delikanlının 
dından gözleri çanağın 
fırlamış, arkadaşı Murat• 
dı... Elinde kocaman 
saldırma vardı. 

Güzelliği kadar kuvve 
güvenen zorlu Kezban, 
na da birkaç çapa ye 
tirdi. 

Artık çetin bir milcad 
başlamıştı. 

Uzun bir boğuşmadan 
ra Kezban, bu ikinci oa 
hırsızını da hakladı. Ve 
rat, tatlı canını kurtar 
için kaçmaktan başka 
bulamadı... Dağlara do 
koşmağa başladı. 

Kezban da, kollarındaO 
göğsünden yaralanmıştı, 

ye döndüğü zaman köY! 
ikindi namazına gid• 
lardı. ,,,J 

Genç kadın, önüne ~ 
muhtara olan vakayı a 

- Devamı 3 üncüde -"' 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Büyük bir rağbet gö;;;;-" Aıkın Gö~Y~fları,, Filmi; 
sonra Mıırrlı büyük yıanatkar ABDULVEHH~ 

LEYLA MURAD ile cevirdiği ikinci ıaheaer 

YAŞAS.IN AŞI< 
famamen Türkçe ıözlü v~ Arapça ıarkılı büyfılı ,; 
komedisi. ilk filminde ıi:z~ gözyaıı döktüren genç af 

bu filminde güldürecek ve eğlendirecektir . . 
//ô.ve olarak METRO Jurnal dünya haberi~ 

~ I 
Dikkat : Bu flim çok büyük olduğundan aean• .aa:,; 
değiıiktir : Hergün 2,30-5,30 ve 8,30 da, Cumar 

12, Pazar 11,30 da baılar 
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ayatın perdesi arkasrn-·c::!:!J:LI!::) ~ 
Etle Seker 3 

1 ayyarede 
izdıvac· 

bir 
d d Fakat et yemekleri aley-

Q cereyan e en ga- hinde fikirlergittikçe değiş-
mektedir. Sebzelerdeki al-

• 
p ••• h ô. d iseler 

' 
lr doktor eece ydrısı zatürree tutulmuş bir 
~dını muayeneye kızı tarafından davet edil-
1· lfalbuki hasta kadının kızı bir ay evvel öldü ~difİ 

~) 
rkeo Q· 
~ 5as ~k~r. Amerikan mecmuası vapuru St. Louis'de durur. ve üzerine ortasında kırmızı 
kalll tek ılu olduğunu iddia ede- Samuel o geceyi hemşiresi- bir çiçek bulunan beyaz gül 

~kraı'fağıdaki hadiseleri ha- nin evinde geçirir. Gece rü- )erden mürekkep bir büket 
iof ted· •deliklerine binaen neş- yasında biraderi Henrinin konulduğunu görür. Ertesi 
aı:·· r1·~?r· Biz de naklediyoruz. öldüğünü, ölüsüniln bir ma- sabah uyandığı zaman rüya-
t' ---~·adefiya şehrinin meşhur deni tabuta yerleştirildiğini - D~va mı 4 üncü : ahifede-v,. ıye mütehassısı doktor 1 ...,-ıım:-1111a. 11ııamıa 111111 1111!11 •m ııan ınııı.ııııın uıırınauıtt llllll ııınıııaııııuıı ııı_ ıııuııı ıırnınııııııı ıuıııııınııınınııınıuııınuııu 

rıt' ~
1

: Mitcheli bütün bir gün 
1 iki Jandarma Arasında 

ett 'o: •larile meşgul olduktan 
1 

~, ra Yorgun düşerek uyku- Giden Kadın 
tt tatıyor. Uyku arasında - Baştarafı 2 nci sahifede - ı Namı:ı sunu kurtaran genç 

idi ~iı11~~ı~ınıİı şiddetle çalın- ve soğuk kanlıhğını bozma· ve güzel Kezban; hayvanca 
ıyı.' ~p L ışıterek uyanıyor. Kal- dan evine gitti. arzusu uğrunda geberen Hü-
1 .. 1• ııı .. aı;apıyı açtığı zaman ka-

,,. "ıtı .. •':** seyinden, 'e canını kurtar-
ıııir b •i11ı Onünde duran ve dert- Ertesi gün, yapılan ihbar mak için kaçan Murattan 
toı' ~.... asından iztirap içinde üzerine köye gelen iki jan- ' çok daha erkek bir gururla 

bit ~lldığı anlaşılan küçük darına, Kezbanın kollarını iki j<'ndarma arasında dim-
r.:Uo' ız: b r ....._ A ağlayıp nahiyeye götürdü- dik gidiyordu ... 

pb" tol', B· nnem çok hata, dok- ler... GÖNÜL EMRE 
al' ljllit? ızd~ kadar gelmez mi-

G ıye soruyor. 
rot te ~ce soğuk, kar yağıyor 
Jel' 'liddetli bir rüzgar da 
.. - ~tl~ber esiyor. Do!ttor Mitc

utO ~~Çok yorgun oldugu için 
ııııf İtti Çıkışmak ve gitmemek 
u-' di/or, Fakat çocuğun ken-
~ 1''' tip1~' hitap edişindeki ga
alf b0k •I onu yumuşatıyor. 
f'IO' )illi tor yukarıya çıkıyor, gi

'tef ~il Yor ve kızla beraber has-
ııı ' . "d" d' l:) vınc gı ıyor. 

1 liıllt0ktor Mitchell hasta ka-
oıı11 lbuayene ettiği xaman 

de ıı~ il zattırrceye tutulduğu
.,t lıih:lllıyor, ilaçlar veriyor ve 

8 
..!et te hastaya: 

61lG "Kızınız evimin kapısı 
d' o kilde bura.ya gelmem için 
ıf ~ •dar rica etti ki daya
d~ ~:•dun, geldim. Böyle bir 
tıt d0ı rnalik olduğunuzdan 

8 'Yı · · b "k d · d' ~ )ot! ıızı te rı e erım ı -
ij ,, 

tı-' ~ta hafif sesile bağırıyor. 
~lb akat doktor diyor, kı
ı,t bundan bir ay evvel ve
~t etti. KunJuralarile şalı 
~ ~td olarak şu dolapta sak· 

"ruyor l} . 
tol. bnf,0~tor Mitcheli kalkıp 
ri ~-ı_ ~1 açıyor. Çifte kundu-
JI " rla l d .... f'J~k "ili şa ı ora a goruyor. 
rP" titt •rı kendisini hastaya ge
l, lııll" kızın üzerinde gördü-
o t\4 6 hatırlıyor. Kunduralarla 

\~ llıuayenc ettiği zaman 
~ thda henüz çıkarılmış gi-

'1 kiıtc hissediyor. 
l•~ ~thur hikayeci Mark 
Ilı~ ••ta-asıl ismi Samuel cle
~t~ - Pennsilvania adlı bir 

~ ~i~~ \'apurunda dümencilik 
!' ıı zamanlarda bir gün 

Şen Yazılar -····p·---
Clclm sen baylldın mı? 

O kadar sıkma beni, 
Sonra ezileceğim. 
Çok kaçırdın puseni, 
Belki sezileceğim. 

Ayol bırak diyorum, 
Seni çok seviyorum. 
Fakat yetişir artık, 
Baksana eriyorum. 

Sağır mı oldun nedir? 
Aşkınız bilmecedir . 
-Yolunuzda öleyim, 
İstersen kanıma gir. 

Bu kadar tad nerde var, 
Göremezler perde var. 
Cicim sen bayıldın mı ? 
Haydi çabuk beni sar. 

ŞEN 
FIKRA 

İskoçyalılar bir kahvede 
toplanmışlar, konuşuyorlardı: 

- Benim babam cömerd 
adamdı, bir gece rüyasında 
bir dilenciye bir kere sada
ka vermişti. 

- Bunu kendisi mi an
lattı ? 

- Kısmen evet... Bir sa
bah babam; " Dün gece rü
ya gördüm, bir dilenci sada
ka istedi.. Bende koğdum.,, 
Demişti. Ertesi sabah babamı 
yatağında ölü olarak bulduk. 
Ben derhal işi anladım. Ay
ni dilenci gene babama rü
yasında görünmüş, sadaka 
istemişti. Babam da nasılsa 
aldanmış vermişti. Fakat ve
rir vermez de yaptığına piş-
man olmuş, yüreğine inmiş, 
ölmiiştü. 

,, airna içtimai ve ahlaki mevzuları ihtiva eden 
1•li •• •• 

llıleri gösteren KUL TURP ARK 
Sinemas• Gene bu hafta ailevi bir mevzu

alınmış iki büyük flinm takdim ediyor. 

SEVGiLİDEN GELEN 
~'<aıcA~ Le Messager) 

Barones ve Uşa2'ı 
~,f,11 ANNA BEELA - v·LİAM POVEL. .. 

lldan temsil edilmiş son derecede eğlenceli komedl. 
~- .<\VETEN : FOKS jLıRNAL. .. 

llslar: Barones: 2-5,15-9 seviiJiden gelen 3,15ve7.15te ................................. ~ .... 

Ankara Radyosu 
( Bugü.1kü prograı.n) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

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

12.30 Proğram, 12.35Türk 
müziği - pi. 13 memleket sa
at ayarı, ajans, meteoroloji 
haberleri. 13.15 - 14 müzik 
hafif senfonik plaklar, 18.30 
proğram, 18.35 müzik dans 
müziği - pi. 19 konuşma, 

19.15 Türk mü2iği fasıl he
yeti, Celal Toksesin iştira
kile, 20 ajans, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası fi-
yat, 20.15 Türk müziği, 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, 
Refik Fersan. 

Okuyanlar: Radife, Haluk 
Recai 1-peştev. 2-Refik Fer
san -Muhayyer şarkı- Her 
güzelin başında. 3-Ali efendi 
Nihavend şarkı - Sevdim yi
ne. 4 - S. Kaynak - bin gül 
dağlarında. 5 - muhtelif şar
kılar. 

21 memleket saat ayarı. 
21 konuşma haftalık spor 
visi 21.15 esham, tahvilat, 
kambiyo-nukut borsası fiyat 
21.25 neşeli plaklar-R. 21.30 
müzik riyeseticumhur flormo
nik orkestrası. 
22.45 müzik opera seleks-
yonları, Uvertürleri ve saire 
23 müzik cazband - pi. 23.45 
24 son ajans haberleri ve 
yarınki proğram. ........................................... 
2·3;ısan çocuk bayramı 

Esnaf ve Tüccarlarımıza: 

Çocuk bayramı yaklaşıyor. 
Bayramda vitrinlerinizi ço
cukları igilendirecek surette 
süslemeğe şimdiden hazırla· 

nalım. 

büminin etin yerini tutabi
leceği zannı kimya ilminin 
şimdiki kadar ilerlemediği 

zamandan kalmıştı. 
Kimya aleminde albümin 

tetkiki ilerledikçe etle zeb 
zenin bir olamayacağı anla
şılmaktadır. İnsan vücudunun 
ş;klini muhafaza etmek için 
albüminlerin birçok türlüsü 
lazımdır. Vücut bunlardan 
bazılarını sebzelerde bulur, 
bulamadıklarının bir kısmını 
kendisi yapar. Fakat bir 
kısmını da yapamaz, onlar 
ancak et yemeklerinde bulu
nacağından et yemiyen vü
cut onlardan J11ahrum kalır, 
bulamayınca da şekline ha
lel gelir. 

Hele vücutları şekillerini 
tamamlamak çağına gelmiş; 
vani bülfığ yaşına gelmiş ço
cuklar için 0 türlü albümin
lere ihtiyaç daha fazladır. 
Herkesin cüssesine göre ye- , 
mek yemesi lazım olduğunu 
bilirsiniz. Halbuki büluğ ya
şına gelmiş büyücek bir ~o
cuğun, vücudUnün şekhne 
ve güzelJiğine ~~l~I ~~tir~e: 
mek için kendısının ıkı mıslı 
daha ağır olan babası kadar 
et yemeğe ihtiyacı vardır. 

Şekere gelince, insanlar 
vücutlarının ona ihtiyacı ol· 
duğunu şimdiki fabrika şe
keri icat edilmeden pek 
çok asırlarca öncedeberi bi
lirler. Şeker kamışından ve-
ya pancardan şeker ~çı~arıl
madığı zamanlarda da ınsan
lar bal ve yemiş yiyerek ya
hut pekmez içerek şekere 
ihtiyaçlarını temin ederlerdi. 
vakıa bir aralık, şekerin 

aleyhinde de söz söyliyenler 
çocuklara dokunduğunu id-
dia edenler çıkmışsa da on
ların da sayısı hiç kalmamış 
denilecek kadar azalmıştır. 
Şimdi herkez bilir ki vücu· 
dümüzüıa har keti hatta yü
reğimizin işlemesi k;!nımııda 
mutlaka şeker bulunmasına 
bağlıdır. Beynimiz bile fikir 
çıkarmak için kandan şeker 
alır. Kanda lüzumu kadar 
şekeı olmayınca vücudümü
zü ısıtacak olan yağ bile, 
eriyip kalCiri çıkaramaz. 

Et vücudümüzün yapı taş
ları demek olan albüminleri 
şeker de vücudümüzün işle
mesine lüzumlu olan kalori
leri temin ettikleri için en 
kıymetli gıdalarımızdır. On
dan dolayı sevinçli gü :ıl eri
mizde etle şekerden daha 
fazla yeriz. 

Son -
::EaE~"":...-.:~~ ... ~~~~--=..-:; 11111111 :;... :....:: 

Satılık 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 

~ 

Yakında ( Halkın Sesi) ıı de 

11111:mımumııı- _!llllllllıll-._ ın ımnnım ınıııı unun nı ıı umıı uuıın- ııııım ıımııııııııııımımııınmıımın ıuıa - --- -
~~~J;..~~~~~til~~~~ı• 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın y:i '<ı! 1c brzi '4lle\t 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müjkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her]türlü elbise 
Diker. 

~~~~~~~~~~nıııııı~~~ 

Zarnk, jelatin, 
ıneşhur ARTI 
markalı elbise 
ve çocuk boya
ları Tel. 3882 
,aıa, ııu wımı ıımıımımnnımnwıııun ııımıaıı 111ı. • uımı .ınu 

~ ~~mnırıı mınmıı~~ 

ll!.1111 - -

Dr. Demir Ali .: 
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Üzellir ve 
özür dileriz 
Dünkü nüshamızın ikinci 

sahifesinin son sütunlarında 

Kürddağmdaki hadiseler ara
sına bir ağaca takılmış bir 
planorümüzün kılışesi yanlış
lıkla konmuştur. Bu müessif 
yanlışliğı tashih eder ve özür 
dileriz. 

ihracatımız 
Dün limanımızdan Pireye 

1614 kuzu ihraç edilmiştir. 
Ayrıca Almanyaya 3700 lira 
kıymetinde ve 6607 kilo 
sıkletinde 3000 koyun derisi 
ile 1248 lira kıymetinde ve 
1630 kilo sıkletinde 1600 
kuzu derisi ihraç edilmiştir. 

Fırtına tekrar 
başladı 

Dünkü fırtına bütün şid
detini saat 20de arttırmış ve 
her tarafı suya boyamıştır. 
Karşıyaka vapurları fırtına
dan Konak ve Alsancak is
kelelerine yanaşamamıştır. 
Karaburuna giden Uşak va
puru Kösten adasına sığın

mıştır. Eşrefpaşa, Değirmen
dağı, Tepecik, Güzel yalı ve 
Karantinada bazı evlerin ki
remitleri uçmuş ve dıvarları 
çökmüştür. Bugün sabahle
yin hava sakinken tekrar 
kapanmış ve fırtına başla
mıştır. 

Milli Küme 
Maçları 

Pazar GUnU Başhyor 
Dün akşam futbol ajanı 

vekili hakem Mustafa Balö
zün riyasetinde toplanan lik 
heyeti milli küme haricinde 
kalan kulüpler arasında ya
pılacak lik maçlarının fiküs
türünü tanzim etmiştir. Bu 
maçlar İzmire gelecek misa
fir takımlarının maçından 

• evvel yapılacaktır. Prrgram 
şudur: 

25 3 939 cum:ırtcs i Ya- 1 
manlar - Alsancak, 26-3-939 
pazar Üçok-Demirspor, 8-4-
939 cumartesi Yamanlar-De 
mirspor, 9-4-939 Pazar Üç
ok-Alsancak; 20-4-939 cu
martesi Yamanlar-Üçok, 30-
4-939 pazar Alsancak - Dc
mirspor 13-5-939 cumartesi 
Yamanlar·Alsancak, 14-5-39 
pazar Üçok-Demirspor, 27-
5 939 cumartesi Y amanbr
Demirspor, 28-5-939 pazar 
Üçok - Alsancak. 

15-6-39 Cumartesi Yaman
lar - Üçok, 16-6-39 pazar 
Alsancak - Demirspor, önü. 
müzdeki pazar günü Doğan
spor - Ateş arasında milli 
küme maçı yapılacaktır bu 
maçın hakemi Alsancaktan 
Hasan Yanıktır, yan hakem
ler de Mustafa Şenl<al Baha 
Konuralptır. 

Zayi 
1931 yılında Şehit Fethi 

bey ilk okulundan almış ol
duğum 41 sayılı ve 288 nu
maralı şahadetnameyi " gaip 
ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü olma
dığı ilan ederim ... 

Mehmet oğlu Aziz 

(HAL.KIN S~SI) 

INGIL TERE ÇEK HÜKOMETINE 
ACTIÖI KREDiYi GERi ALDI 

Londra i6 (Radyo) - İngiltere hükumetinin Çekoslovakya ya açtığı on milyon lng~liz 
lirasının 3,5 milyon lirası bankaca hükumete tediye edilmiştir. Son vaziyet dolayısile In
giltere hükumeti bankaya verdiği bir emirde tediyat yapılmamasını bildirmiştir. 

Macarlar Çek Kuvvetlerine Bir Saat 
Bile· Müsaade Etmediler 

Budapeşte 17 (Hususi) - Çek askeri kı'ta kumandanının geri çekilmesi ıçın Macar 
işgal kumandanından beş gün izin istemişsede Macar kumandanı bir saat bile izin veri· 
lemez, derhal silahların teslimini istemiştir. 

Çek kıtaları silahlarını vermemek için kasabaları terkederek harice çekilmişlerdir. 

Bohemyanın idaı-esi Kamilen Alman-
ların Eline Geçti ,, 

Berlin 17 (Radyo) - Beşinci Alman ordusu Bohemyanın idaresini eline almıştır. Al
man kumandanlığı bir yevmi neşrederek halkı işi ve gücüne davet etmiştir. 

Macar Kuvvetlerile Ukrany t Ve Çek 
Budapeşte 16 (Radyo) - Macar kıtaatı Karpatlaraltı Ukranyasında Polonya hududuna 

doğru ilerlemektedir. 
' Macar fırkaları ilerlemekte iken Ukranya ve Çek çetelerile çarpışmışlardır. Her iki 

taraftan zayiat vardır. 

İngiltere Ticaret Nazırı Berline Gitmiyecek 
İngiltere 16 (Radyo) - Ticaret nazırı son hadiseler dolayısile Berlin seyahatinden vaz

geçerek doğru Varşovaya ve oradan da Moskova ve Stokholme gidecektir, 

BENES BiR BEYANNAME NEŞRETTi 
Şikago 16 (Radyo) - Eski Çekoslovakya cumhurreisi Benes Çekoslovakyanın parça

lanması .! üzerine dün neşrettiği bir beyannamede hadisatın bir cinayet olduğunu bunda 
Almanyanın ve nede Hitlerin hiçbir sun 'i tsksiri olmadığını ancak bu cinayet dört devlet 
tarafından işlendiği ve bu yüzden Çekoslovakya inkiraza mahkum olduğunu yazmaktadır, 

Mussolini Neler Düşünüyor? Avrupa Umu
mi Bir Harbe mi Sürükleniyor? 

Paris, 16 (Radyo)- Bugün bura gazetelerinin yazdıklarına göre Almanya Çekoslovakya 
ve sonra Slovakyayı avladı. Şimdi bu zavallıların vaziyeti bir kartalla serçe gibidir. Al
manlar Orta Avrupayı lokma gibi yutarlarken İtalyan başvekili Mussolini de şimali Afrika 
ve daha bazı yerlerde oynıyacağı oyunu düşünmek'e meşguldür. Mussolininin yakında 
Libyaya gideceği de söylenmektedir. Gazeteler son olarak Avrupa bütün sür'atile umumi 
bir harbe sürükle .. iyor demektedirler. 

Sovyet Rusyada Manevralar Başlıyor 
Moskova, 17 (Radyo)- Sovyet Rusya orduları yakında garp hudutlarına yakın bazı yer

lerde büyük manevralar yapacaktır. Manevralara nisanın başında başlayacak ve bir ay 
devam devam edecektir. Manevralar dolayisile yedek subay ve erlerden üç kur'a siJah aJ
tına alınacak ve manevraya iki milyona yakın asker iştirak edecektir. 

Macarist: n Yahudilerin Vlallarını 
Taks· n Ediyor 

Budapeşte, 16 (Radyo) - Parlame"ltonun bugünkü içtimaında, Yahudaer 
kanun müttefikan kabul edilmişti.,., Bu kanuna gör~, Macaristandaki bütün 
malları taksim edilecekt ·r. 

aleyhindeki 
yahudilerin 

Mısafir lga --Başve~ili An~arada 
Ankara 17 (Hususi) - Bulg r Başvekili bay Köse lvanof ve bayan lvanof ve övey 

melerile refakatındaki zevat ista yonda hararetle karşılandı}, r .istasyon baştan başa 
Bulgar bayraklarile süslenmişti cvv:la Bulgar marşı ve sonra istiklal marşı çalındı 
Başvekil i~tasyonda askeri müfrezeyi teftiş etmiştir. 

Bayan İvanof ve kerimesine bül etler takdim edilmiştir. 

kcri
Türk 
dost 

Dün Tramvay Bir Otobüsü Yaraladı 
Parçaladı Çorakkapı Topan imam 

Kazaya SUrath Giden Bir Kamyon Sebep Oldu _sokağın<!_a amele Ahmet oğ-
D.. aat ondörtte Güzel- Derhal h~diseye zabıta va- ı lu Ali, geçinme yüzünden 

-dun sK .. 't kt ziyet etmiş ve mahallinde be kain biraderi Mehmet oğlu 1 

yalı an onaga gı me e o- . . f . . 
• . . . )edıye heyetı ennıyesı tet- 1 Mehmede · lazımlık tasiyle , 

lan şoför Celalın ıdareşınde: kikat yeı prr·~t1:-. Bu yüzden sağ gözü altından hafif su-
ki 436 sayılı otobüs Camı tramvaylar il.i saat işliyeme- ı1 rette yaraladığından yaka-
sokağı ile apartıman arasın- miştir. lanmıştır. 1 
da giderken arkadan sürat-

11ıııuııı an 11111 uını mıııı ııııın umınwmııııııııı mıııtaıuı~nm:ı aıınn-ııııımııınmuıımıııuınıuıımımıanıımıı.1J11uııuııınmıııawuıuuı• 
le gelen şoför Hamza oğlu ı 

Ahmet Erözün idaresinde ki Jk ı•n cı• mu'• n· teh ı•p Urla belediyesinde mukay-
yet l sayılı kamyon otobü-
sün yanından vurmak sure-
tile İzmirden gelmekte olan 
ve vatman Vehmedin idare
sindeki 7 sayılı tramvayın ö
nüne atmış ve tramvay otö
büsün ön kısmını hurdohaş 
etmiştir. Otobüs, kamyon ve 
tramvaydaki halk büyük bir 
korku geçirmiş ve· kadınlar 
feryat etmişlerdir. 

• • 
ecımı 

' İzmir vilayeti kaza ve köylerinde ikinci müntehip seçimi 
dün öğleden sonra hitam bulmuştur. İzmir merkezinde se
çimlerin yüzde 89,2 sinin, İzmir kazalarında 87,90 ının rey
lerini kullandıkları anlaşılmıştır. Ve seçiciler reylerini tam 
bir ittifakla Cumhuriyet Halk partisi namzetlerine veru 
mişlerdir. 

17 MART 

Hayatın Perdesi Arkasında 
Cereyan Eden Garip 

Hadiseler 
- Baştarafı 3 üncüde -

sını kız kardeşine anlatır ve 
merak ettiği kardeşi Henri
yi görmeğe gider. Orada 
gördüğü şeyin hakikaten bir 
rüyadan ibaret olduğunu an
lar ve rüyayı unutur. 

Gerek Samueli gerekse 
Hanriyi hamil olan Pennsil
vania hareket eder ve se
lamla Nev Orlean şehrine 
vasıl olur. Orada Samueli 
başka bir vapura nakleder
ler. Pennsilvania vapuru tam 
Menfis şehrine yaklaşırken 
parçalanır. içlerinde Hanri 
de olmak üzere 30 kişi ya
ralanır. Samnel kardeşini 
hastanede bulur. Hanri altı 
gün sonra vefat eder. Bu 
hadisenin üzüııtülerile çok 
yorulan Samuel gidip yatar 
:e uyuya kalır. Uyandığı 
zaman kardeşi Harırinin, 
Menfis şehri kadınları tara
fından hediye edilen bir 
medeni tabuta yatırılmış ol
gugunu gorur. Derhal gör
düğü rüyayı hatırlar ve fa
kat ortası kırını olan beyaz 
çiçek buketi yok, der. Bu 
aralık yaşlıca bir kadın ölü 
odasından içeriye girer, or
tasında kırmızı bir çiçek 
olan beyaz güllerden yapıl
mış bir buketi Henrinin ölü
sü üzerine koyarak odadan 
çıkıp gider. 

İreni Kuhn 
kadın da şu 
yor: 

isminde bir 
vakayı anlatı-

Bir kanunuevvel günü öğ
leden sonra Şikagonun Mi
çigen bulvarında dolaşıyor

dum; birdenbire insanlar ve 
sokak gözümün önünden 
kayboldu. Buna mukabil, bir 
sinema seyrediyor uşum gi
bi etrafı demir parmaklıklı 

bir çimenlik görmeğ başla,

dım . Bir tarafta üç ay duru-

yordu. Uzaklarda fabrik• 
~acalarından duman çık" 
makta olduğu görülüyordu· 
Ağaçların yanında siyahlat 
giyinmiş erkekler ve kadın• 
lar bulunuyordu. Çimenliğiıı 
yanından geçen yolda dural 
bir otomobilden iki erkerle 
bir kadın çıktı, 

Bunlarda siyahlar giymİJ" 
ti. Kadın bendim. Yanını· 
daki erkekler, beni çimen" 
liğe doğru götürdüler. Ora" 
da bir sandık duruyordu. Bu 
aralık kocamın ailesi efradıJll 
teşhis ettim. 

Hepsi ağlıyordu. Yaloıı 

kocam ortada yoktu. O ıa" 

man sandıkta ne bulunduğu" 
nu anladım. Ondan soor• 
bu manzara kayboldu ve ge• 
ne sokağı, insanları görmeğ• 
başladım. Kocama olan hal" 
retin bana o manzarayı göS" 
terdiğini zannettim. 

Şubatta Çinden aldığılll 

bir haberde kQcamın öldüğO 
ve ölünün Şıkagoya gönde" 
rileceği bildiriliyordu. 30 
mayısta kayınbirade.rimle bit 
otomobile bindim ve Rost" 
hile mezarlığına gittim. Bu• 
rasını hiç bir zaman görm<." 
miştim. Kayınbiraderim çıktı 
ve bana yardım etti. Etrafı" 
ma bakındığım zaman i'öı• 
lerimi gayri ihtiyari kapama• 

ı ğa mecbur oldum. Çünkil 
önümde etrafı parmaklıkb 
bir çimenlik yanında uç I" 

ğaç ve uzaklarda bacalardaO 
tüten dumanlar gördüm. Ça" 
yırın ortasında duran bit 
sandık içinde ölü kocamıo 

gülleri bulunuyordu. KaoU" 
nuevvelde gördüğüm şeylet 
hayatımın bir !afhasının sO" • 
nunu bana birkaç ay evvel 
bildirmiş olan bu ·manzara" 
dan başka bir şey değildi. 11 

-·-----
Kad n Yüzü 
den .,i ayet 

---=-----

-

A-dana (Hususi ) - Milli 
mensucat fabrikasının iplik 
kısmında Sultan adında bir 
kadın vardır. Bu kadın ay
ni fabrikada çalı~an Cemal 
adında bir gençle sevişn:ek
tedir. Ayni fabrika amele
sinden Tevfik adında baş
ka bir gençte Sultanı sev
m~ktedir. Fakat Sultan Ce
male sadıktır ve T evfiğe yüz 
vermemektedir. 

İki rakip evvelki gün kar
şılaşmışlar ve Tevfik Cema
le bir yumruk atmıştır. Bu 
sırada ·ı evfiğin arkadaşı Tah 
sinin münazaaya karıştığını 
gören Cemalin arkadaşların
dan Avni süratle bıçağıni 
çekmiş ve Tahsine saldır
mıştır. Neticede Tahsin iki 
yerinden ağır surette bıçak
lanarak derhal yete yıkıl
mıştır. Tahsin o dakikada öl
müştür. Kavgaya karışan Şa
ban da yaralanmıştır. 

Hadise meşhud suçlar ka
nununa göre derhal Ağırce
za mahkemesine intikal et
miş katil Avni beş sene 5 
gün ağır hapse mahkum ol
muştur. İki rakiplerinden 
Tevfik 33 Cemalde 20 gün 
hapse mahkum olmuşlardır. 

Mussolini 
Vaktiie bnnları söylemlf 

Romanya, 17 (Radyo) .
Matbuat, merkezi . Avrup• 
ha1iseleri drafında uzull 
makaleler yazmakta devaı:O 
ediyor. Bazı gazeteleı; Mus" 
solininin, şimdiye kadar bi! 
çok nutuklarında bugünkU 
akıbetleri ima ettığini, Südt;l 
meselesinden başka Slovak" 
ya, Rutenya Bohemya '<le 

Moravya gibi bir takım pii· 
rüzlerin halledilmesi lüzuuıtl"' 
nu ileri sürdüğünü yazıyorla!; 

lngillz lfçl Partisi 
Reisi Diyor ki 

- Baştarafı 1 ncide -
diğini, başka türlü hareke~e 
imkan bulunmadığını bıl" 
dirmiş ve sözüne şöyle de,,adl 
etmiştir: 

- Avrupada bu emri\'•" 
kilere nihayet verilmesi bit 
zarurettir. 

B. Edenden sonra işçi 
partisi reisi B. Atley söz al" 
mış ve şöyle demiştir. 

- Çemberlayn, takip et" 
tiği siyasetle kendi salibİ" 
yetini yıkıyor. Bunun mesU" 
liyeti geniş mikyasta Başve: 
kile aittir. Çünkü işçi parti5~ 
ancak kabine değişirse b• 
rekete geçebilir. . 

Fakat şunu shyliyeyiuı }ılı 
Almanya yeni bir darbe 

. A e"' vurmadan, lngiltere, Dl 

rika ve Sovyetler birliği all' 
laşmalı, tedbir almalıdır/ 
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