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~a ve Açık 
~•aımnnıııırmıımm 

llep kurt, kuzu hikayesi 
~ 81lyOkler küçükleri yutmak i;in, aynen masaldaki kurtun I 
~Yu parçalayıp midesine indirmek niyeti ile uydurduğu 

1 de ' "ii nelere benzer sebepler ve fırsatlarla saldırmakta devam 
bet 'lı >'orlar. "Benim toprağım, az,, deyip küçüklerin yurtlarını 

Lon 
Balkan Paktı 

yal 

da neler görüşüldü? 
ın Hükümleri ahilinde Türkiye Romanya
eran As ri Kuvvetile Yardımda 
Bulunacağını Bildirmiştir 

~~~~~~~~~~~-ını 
ot• ~Orl~r, 11benim karnım aç,, ÖzÜrÜ ile l başkalarının ekme- r 
~ .. elınden kapıyorlar, "benim fabrikalarım ilk maddelerin 
~tından dolayı çalışamıyor,, bahanesi ile gene aciz gör
~eri milletlerin fabrikalarını bütün iptidai mevaddı ve 
~ lllitı ile zabtediyorlar ve görülüyorki ortaya attıkları 
~ ve vesileler ferdi hayatta insanlara en ağır cezaları 

Romanyaya Ve Bir Taaruza Hedef Olan Bütün Küçük 
Devleti re M .. zaheret için Umumi Bir Taahhüt Yapılıyor 

a ~ ettirecek en kötü cürümleri teşkil edebilir. 
'1lf?n kolaylıkla parçalanan devletlerin en büyük zafı ve 

bırhirine kaynaşmamış ve iyi anlaşmamış unsurlardan 
~1ekk il olması olduğu anlaşıldığına göre kendi varlığına 
~ •n bu yabancı ve kin ve nefret amillerinden ileride ı 

. ttıvvet ve kudret hasıl olamıyacağını yütücü devletler-
1"' ~:tbk anlamalıdırlar. Bununla bera'Jer istiklalini herşeyin 

~".de tutan milletler, bu hakikatın büyük ve lüpçü dev· 
~t?n kabul ve teslim etmesini beklemeden bütün varlık-

( ... ) ~~ bt akzıdrladnmaklı, s1ilahlanmalı 1ve. ~slan kesilmelidirler.b 
i.,,. \._-~ ı a ir e urt arın pençe erının yetişebileceği ir 
oı• -""fedc bulunan kuzuların akibetine uğrarlar ... 
,, " SIRRI SANLI 
~ ...... -··-............ ············-··-··············~·······-··-···· 
llrtimizce 49 Mebus Nam-

zet Gösterildi 
ıeçimi dolayisile 

inde dün yapılan top 
1• ~ Vali ve Parti Başka-

1 

.. • .. "l T ...... • .. 

f "" ~ ~arti genel sekreteri
e 
1
, d,, hnnamesini ve seçim 

Y rl ~~~tıinin nasıl yapılacağı 
1 ~ 11ldaki talimatı okumuş-

gilendiren bütün işle!' için 
lüzum gördüğü kararları al
mak, Büyük Millet Meclisi 
azalıkları seçimini idare et
mek ve partinin mebus nam· 
zetlerini kararşılaştırmak hak 
ve selahiyeti parti riyaseti 
divanına ve namzedlerin ilan 
ıalahiyetide münhasıran par
tinin dehişmez genel başka
nına aittir. Gene bu meyzu
ata göre parti riyaset diva
nının vereceği kararlara bü
tün parti üyeleri kayıtsız ve 
şaıtsız olarak itaata mec
burdur. Partimizin ananesi
de bcyledir. 

RUMEN KRAL VEtVELİAHTIIHALK ARASINDA 
a' . 

ı ~lldaa sonra Partimizin 
led listesi ilzerinde de· 
.e Yapılmıştır. Bu listede 
: 11iliyeti için Partimizce 

ebus namzedi gösteril-
te ikinci müntehibler 
•atede isimleri yazılı 

'tın istediklerine serbest-
t'ty v . t' l ermış ır. 

''nif t' · ı_ ne ıcesı, sayın me-
Ancak, \ t'lınız ve Parti Başkan-

ta tesbit edilmiş g~nel Partimizin değic;mez g !n ~ı 
1 t~trliğe bildirilmiştir. başkanı Milli Şef İsmet İnö · 
· •te Cuma veya Cumar- nü, Türk milletinin siyasi ha-
. 2iİnü neşrolunacaktır. yatında halkçı bir idarenin 

tek 14 mebusu Parti bütün yüksek ve ileri teka-
" kat'i şekilde tesbit müllerini tahakkuk ettirme-

etınek Parti diva- yi ve devlet idaresi üzerin-
'İddir. de milletin murakebesini en 

Son siyasi hadis-eler!velkombinezonlar arasınd~ Alma?ya
nın Romanya petrol sahalarını mutlaka ele geçırmek. ıste
diğini yazıyordu, fotoğrafımız bu sahalardan şayanı dıkkat 

~"-izin beyannamesi mütekamil bir hRle getirme-
"1irnizin sayın ikinci yi millet hizmetinde takip 
~hi,pleri· edecekleri siyasetin ilk ve 

b" ~İniz ki C. H. Partisi ana düsturu olarak ele al· 

~ ~;;.;re~;~il~ST-;v;ı 4~~~;e-

bir manzara gösteriyor. 

Londra 22 (A.A) - Ha
vas ajansı bildiriyor: 

İyi malômat alan bir kay
naktan alınan haberlere gö
re B. Lebrun kraliçe Mariyi 

i~' Domuz velinimet olunca.·· 
~ ~~i b. ~"\,,"\,,"V'V'VV"-"'-'"'-"-'V'-'-" .. , '"V'."'VV"-"" ,.. "VV"J"V'V'ı k . 
ı·.. · ır denizcinin bütün ömrünü içinde geçirdiği gemiden ayrılmış o mama ıçın gemı 
if' ~ilde bir köşk yaptırdığı görülmemiş bir şey değildir. Fakat şimdi size anlatacağımız 

~ ... l\11ıerikada olmuştur ve hayli gariptir: 
h~ı ticaretile zengin olan bir Amerikalı, velinimeti domuza karşı sevgisini ve ?ıin

lll it göstermek için domuz şeklinde muhteşem yazlık bir villa yaptırmıştır. Amerıkalı 
'da iktifa etmiyerek, bu villasının salonlarını domuzdan zarif! (eğer bu mümkünse) 

~hoı trle süslemiştir. 
1, ca siğara tablalarının mektup zarflarının üzerine de birçok domuz resimleri -yap
' r. tliıı · 
tti •ınettendir diye domU"·a bile bu kadar itibar g&terilen bu dünyada, birçok velini

lle nankörliik eden Lsanların haline: 

iSTER GÜL İSTER AGLA 

ziyaret ederken B. Bonet:ve 
Lord Halifaksta doğu Avru
pasının emniyetini teşkilat

landırmak hususundaki lngi
liz planı hakkında mühim bir 
mülakatta bulunacaktır. 

B. Bonet Fransaya, Sov
yetler birliğine ve Polonya
ya tevdi edilmiş olan plan 
hakkında Fransanın noktai 
nazarını bildirecektir. 

İngiliz planının metni ma
lüm olmamakla beraber iyi 
malumat alan mahfiller pla
nın Romanya'ya ve bir taa-
ruza hedef olan bütün kü
çük devletlere müzaheret 
için umumi bir taahhüdü ih
tiva eylemekte olduğunu ya
zıyorlar. 

Bu mahfillere göre sarih 
kayıtlarla askeri bir icraat 
h llen 'c;bit edilmiş değildir. 
Ancak rn Fransız - Ingiliz 
mülak .~:ndan ve maksatları 
henüz muallak bulunan Sov-

yapılacak görüşmelerden son- 1 

ra tesbit edilebilecektir. 
Haber verildiğine göre İn

giltere Türkiyenin mutaba
katını şimdiden istihsal et
miş bulunmaktadır. Türkiye 
her- hal ve vaziyette Roman
yaya askeri kuvvetile müza
herete amade bulunduğunu 
bildirmiştir. 

lngiltere bir taraf tan do-
ğu Avrupa küçük devletle
rile müzakerelerde bulunur
ken diğer taraftan da tabii 
olarak Birleşik Amerika ile 
sıkı te ı.ası muhafaza ve ce
nubi Amerika memleketleri
le de istişare etmektedir. 

Cenup Amerikası memleket
lerindeki lngiliz elçilerinin 
bu husustaki raporları dün 
dış bakanlığa gelmiştir. 

Henüz teeyyüd etmiyen 
bir habere göre, lngiltere 
hükumeti, Ingiliz kabinesinin 
toplantısından evvel bütün 
malumat eline geçtiği tak
dirde yarın Avam kamara
sında lngilterenin vaziyetini 
izah edecektir. 

Anadolu Ajansının notu: 
Türkiye tarafından yapıla

cağı zikrolunan yardımı, Bal
kan paktının hükümleri ha
ricinde anlamak doğru de
ğildir. 
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Akdenizdeki Gerginlik Endişe 
Verecek Vaziyettedir 

Londra 22 (A.A) - Royter Ajansı bildiriyor : 
Akdenizdeki gerginlik endişe verecek bir tarzda artmak

tadır. lngilterenin ve Fransanın menfaatleri tehlikededir. 
Haber aldığımıza nazaran ltalyanın Berlin büyük elçisi Ro
maya dönerken Hitlerin uzun bir mektubunu Mussoliniye 
getirmiştir. Bu mektupta, eğer ltalya, metalibatını derhal 
ileri sürerse Almanyanın kendisine tamamile müzaheret 
edeceği bildirilmektedir. 

ıımn ~--- »W•EE 

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

Şimdi de Halkı Dinliyelim. 
-s-

0\unacak Kitaplarda 
Ucuzluk! 

Devletin neşrettiği bazı mektep kitapları müstesna, gene 
bir çok okul kitapları ile halk için yazılmış pek çok eser
lerin ne kadar pahalıya satıldıkları malumdur. Bu hususta 
gerek Istanbul ve gerek diğer vilayetlerde çıkan gazetelerin 
kopardıkları tenkit ve itiraz kıyam?tleri de unutulmamışhr. 
Bazı talipler kitapların az satıldığını ileri süretek onlara 
bu sebeble yliksek fiatler koymağa mecbur kaldıklannı 
iddia ediyorlar. 

Bir kere mektep kitaplarının az satıldığı iddia olunamaz, 
çünkü en fakir çocuk velilerinin bile en pahalı bir kitabı 
almak için yiyeceğinden, içeceğinden vaz geçerek onu te
darik etmeğe koştuklarını görüyoruz. Ticaretin her işinde 
olduğu gibi ucuzluğu göz önünde tutarak ciroyu fazla çe
virmek üzere ve bu suretle hem ucuz ve hemde çok mıktar 
da kitatl satmak mümkün olacaktır, kanaatindeyiz. Hüku
metimizden, halkımızın Kültürü namına yapacağımız bir 
rica varsa oda her türlü neşriyat için şimdilik hariçten celp 
ctmeğe mecbur olduğumuz kiiğıdlardan mümkün olduğu 
kadar az gümrük resmi almağa karar vermesidir. Kültür 
hareketlerini teşvik için bir ı,:ok fedakarlıklar yapmağı göze 
almış Cumhuriyet hükumetimiz bu ricamızı kabul ederse 
hükumetin de, milletinde de manevi kazancı pek büyük 
olacaktır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHff c. 2 (HALKIN SESi) 
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Çok üşüyenler 

~~~~YAZAN: GÖNÜL EMRE~ -::-::::l!E.i:-
(16] NlkAh merasiminde 

Soğqk fazla olunca herkes 
üşür, fakat bazıları daha 
ziyade üşürler. İstanbula 
yakın köylere gidip gelirken 
vapur yahut tren yolculuk
larında böyle üşüme farkını 
görmek kolaydır: Kamarada 
yahut kompartımanda kali· 
riferin verdiği sıcaklık yük
selince kimisi pencereyi aç
tırmak ister, kimisi de pen
cerenin açılmasına mani o
lur. Böyle ihtilaf üzerine 
ka ga çıktığı da vardır. 

~Karımı Ben Kendi Elimle - ----
Bastan Çıkardım •• Bütün 

Kabahat Bendedir .• 
- Fakat bir defa sefahata 
ve paraya alışan karısı, düş
tüğü çukurdan kendini çı · 
karamıyor .. Çamura battıkça 
batıyor ... 

Bukadar aşşalıklığa taham
mül edemiyen zavallı koca, 
"karımı ben kendi elimle 
baştan çıkardım .. Bütün ka
bahat bendedir .. ,, diye bir 
gece hayatına son veriyor .. 

Bütün bu aile faciasını, 

kalbi titremeden, vicdanı sız
lamadan karşdıyan namus 
hırsızı canavar, ortada kalan 
güzel kadını kendine met
res alıyor .. Ve zevk sefasına 
bakıyor ... Benim bildiklerim 
yalnız bukadar da değildir .. 
Kimbilir, işitmediklerimden 

başka bu azgın canavar, 
kaç ailenin evini yıkmış, kaç 
zavallıyı umumhaneye sürük
lemişdir ... 

Genç mahbus, derin derin 
içini çekti. 

Aile ocaklarını söndüren 
canavar adama, müthiş içer
lediği belli oluyordu. 

Bir sigara daha uzattım, 
almadı. "Ağzımı acı yapıyor. 

İçimdeki acı yetmiyor sanki..,, 
Diye suratını ekşitti.. Bir ı 
aralık dedim ki : 

- Bir çok felaketle.re s\!
bebiytt veren ve bundan 
zevk alan bu azgın her:fin 
sana ne kötülük ettiğini 

söylemedin .. Anlat da dinli-
yeyim ... 

Bekir, uzun uzun düşündü. 
Ve: 

- Bahsi geçtiği zaman 
bile çileden çıkıyordum. Al· 
Jah belasını versin keratanın .. 1 

Dedi. Ve arkasından ilave 
d ti: 

- Hoş ben de canına 
okudum ya... Tanrı mazlu
mun ahını zalime bırakan-

yor .. 

Bu sırada bapisane mü
dürü içeriye girdi Gülerek 
dedi ki : 

- Yahu nedir 
konuşma böyle .. 
hala ? ... 

bu uzun 
Bitmedi mi 

- Otur.. Daha yeni baş 
ladık .. 

Cevabını verdim. Ve elim-

le oturmasını işaret ettim. 

Hapisane müdürü Bekiri 

açmak için: 

- Gördünmü delikanlı, 
dedi. Ben sana evrakın ge
cikmesinde bir hayır var de
medim mi ? Sonunda adale-
tin yerini bulacağına eminim .. 
M .. t . 1' us erıq o .... 

Bekir düşüne düşüne : 

- Evet, dedi. Hakkımız 
da hayırlı olur inşallah .. 

' Ve gene mel'un mel'un 
boynunu büktü. Ne kadar 
yazı yazsam Bekirin bu acık
lı duruşunun bana nekadar 
tesir ettiğini anla amam. 

Bazan filim, hadiseleri 
tesbit etmekte zorluk çeki
yor... Sözü gene ben tazele
dim, dedim ki : 

- Bekir, aile ocaklarını 

söndüren canavarın iki hikfı
yesını dinledim. Birincisi, 
amele kızını baştan çıkar
ması, ikinciside evli .bir ka
dına aşık olup, kocasının 

ölümüne sebeb olması .. 

- Devam edecek -

Altln filimler serisinden mUteşekkll buyilk 
filim MÜSABAKASl'nın 4 ncU haftası sereflne • 

E LHAMRA Sineması 
SENENİN EN MAUZZAM VE EN MUHTEŞEM FRAN
SIZ FİLMİNİ SAYIN İZMİR HAFKINA ONÖRLE SU

NAR. ... RUS T ARİHINİN KANLI ÇARI - ZALİM 
HÜKÜMDARI DELİ PETRO 

TAÇLI 
CANAVAR 

Baş rollerde : 
HARYY BAUR 

Plerre Renoir-Suzyprim 

başlar. 

Her gün 2,15-4,30- 6,4S -9 da 
Cumart esi ve Pazar tam 21 de 

I
Seanslar: 

.................. s;;;::;;:m1111 ............... .... 

dili tutulmuş 
Lamba humması adını ta

şıyan marazi bir halet şim
diye kadar tiyatrolara mah
sus zannediliyordu. Tam o
yunun ortasında heyecana 
kapılan artistin dili tutulması 
suretinde tecelli eden bu 
hastalık, ekseriya mühim o
yunları sekteye uğratmakta
dır. Halbuki artist, bir iki 
gün fasıladan sonra ayni o
yunu muvaffakıyetle oynar, 
çünkü humrr.ası geçmiştir. 

Böyle bir humma vakası 

ilk defa Almanyada Dürren
berg kaplıcasında görülmüş
tür. Buradaki belediye dai
resinde maruf bir adamın 
nikah merasimi için şehrin 

muteberanı t~planmışlardı. 
Herkes gefin ile güveyin, 

nikah memurunun son sua
line "evet,, diyeceğini bek· 
lemekte ve mesud çifti teb
rike hazırlanmakta idi. .Me
mur son suali sorduğu za
man güveyin dili tutulmuş 

ne evet ne de hayır diyeme
miştir. l\ftemurun~ve hazıru
nun teşvik ve teşçileri bir 
netice vermediğinden davet
liler dağılmışlardır. 

Herkes bu hadiseye bir 
mana verdiğinden kaplıca 
mahafilinde sonu gelmez bir 
dedikodu başlamıştır. Yal
nız kaplıca tabibi bu hadi
senin marazi bir mahiyette 
bulunduğunu kesfetmiştir. 

Bu zatın tavsiyesi üzerine 
iki gün sonra tekrar edilen 
merasimde güvey memurun 
sualine mitralyöz ateşi gibi 
"evet,, )eri tekrarlamıştır. 

Cinayet faille nasli 
bulunuyor 

Cinayetlerin faillerini ve 
izlerini bulmakla meşgul ih
tisas sahipleri nazarında saç 
kıllarının büyük ehemmiyeti 
vardır. 

Kaliforniyada yaşJyan Kom
pet ismindeki Amerikalı mü
tehassıs saç kılları için mu
azzam bir tasnif yapmı ştır. 

Şimdiye kadar tasnif et· 
miş olduğu saç tiplerinin 
miktarı 21870 sayısını bul
muştur. Bu tasnife göre her 
hangi cinayet mahallinde el
de edilecek bir Kıl cinayet 
sahibinin hüviyetini bulmak
ta asgari hata ile yardım 
etmektedir. 

Çok defa cinayet mahal
linde elde edilen bir kıl 
Amerikada hakiki caniyi 
meydana çıkarmıştır. 

Kıldan sonra en mühim iz 
tozdur. Caninin elbisesi ku
lak de lilı.Lı i ve tırnakları 
üzer inde tozdan zerre kadar 
cinayet rr.ahallinde kalacak 
olsa caniyi bulmak işten de
ğildir. 

Bir kere çocuklar çok ü
şürler. Ancak onlarınki bir 
hastalığa atfedilmez: Vücut
larının büyüklüğüne göre 
derilerinin genişliği nisbeti 
büyük olduğu için, çocuk 
olmıyanlardan fazla hararet 
kaybederler ve ondan dola
yı çok üşürler. Onları üşüt-

memek için sıcak yerde sak
lamaktan ve çok geydirmek 
yahut uykuda Üzerlerini çok 
örtmekten başka çare yok
tur. 

Çocuk olmıyanlara gelince, 
şişman olanlar daha az üşür
ler gibi gelirse de her vakit 
öyle değildir. Hatta şişman
ların en çoğu zayıflardan 

fazla üşür. 'Bunun sebebi, 
birçok defa, şişmanlığın ka
raciğerde kifayetsizlikten 
ileri gelmesidir, o . vakit çok 
üşümekten kurtulmağa çare 
şişmanlığın sebebini ortadan 
kaldırmaktır. 

Zaten karaciğerinde kifa
yetsizlik olduğu halde şiş

manlamış olmıyanlar da ·çok 
üşürler. 

Kalorifer insanın oturdu
ğu yeri daima ayni derece
de ısıtır, bu da çok üşüme
ğe sebeb olur. Buna karşı 
çare odanın sıcaklığını dai
ma ayni derecede tutmıya
rak 14 ile 18 arasında de
ğiştirmektir. 

Bunun gibi, çok giyinme
ğe alışmış olanlar da çok 
üşürler. Çünkü kaloriferle 
olsun, elbise ile olsun, insan 
kendisini daima sıcakta tut
mağa alıştırınca vücudun 
soğuğa karşı koyacak cihazı 
tembel olur. İnsan bir defa 
bile, alıştığı sıcaklıktan daha 
az derecede bir sıcaklıkla 
karşılaşınca çok üşür ve sı -
caklık farkı ziyade ise he-

1 

men soğuk alır... . 
( Sonu yarın ) 

~""-""-............... "-"""-....... ""'""""""'"""~ 
1 

Çünkü bulunan toz, mik-
roskopla muayene edildiği 

zaman cinayetle maznun o
lanların Üzerlerindeki tozla
rın ayni olup olmadığı tet
kik edilir. Ayni ise cani el
de edilir. 

Fransada ahiren üç şahıs 
kalpazanlık fiilile maznun 
olarak tevkif edilmişti. Liyon 
şehrindeki Politeknik mek
tebi laboratuar şefi maznun----------1e111• -Bugün 23 mart herkesi YENİ Sinemaya 

koşturacak flim haftası başhyor 

TAKSİ HAYDUTLARI 
Taksi haydutlarının feci icraatları 

PEKOS KRALI 
• 

Kovboylar kralı JO N VA YNE 

Istanbul Senfonisi 
Münir Nurettin Mehterhane musiki heyeti İstanbul 

sinemalarile ayni zamanda göstermeğe 
muvaffak olduğumuz TÜRKÇE Foks Jurnal 

Hergün talebe 8,S Pazar 10 da halk matinesi 10-1S k. 
Cumartesi Pazar 10 - 2 - 8 - IS te 
Sair güoler 2 - S - 8 - lS te 

4*SE' "F* 9 ?11+5 i 

Uskumruları 
Toriklerin 

Ellnden kurtarmahyız 
Beş senelik birinci sanayi 

planımızı muvaffakiyetle ne
ticelendirdiğimiz bildiriliyor. 
Evvelce harice verdiğimiz 
7S milyon Iha bu sayede 
memleket içinde kalıyormuş. 
Bu da ithalatımızın yüzde 
43 Ü imiş. 

Beş sen~lik ikinci sanayi 
planımıza da başlıyoruz. Ye
n iden yüz fabrika kurula
cakmış. Yeni programda di
ğer şubeler meyanında de
nizciJik te var. 

Dileriz ki, bu yalnız vapur 
sanayii manasına gelmeyip 
balık sanayiinide ihtiva etsin. 

Bir balıkçı, Reisicumhura: 
- Uskumruları toriklerin 

elinden kurtarmalı! diye sa· 
mimi surette bir söz söyle
di; fakat istirhamını iyi for
mülleştiremeyip gazetelere 
bu sözün biraz da tebessü
mü davet eder şekilde ak 
st:tmesine sebeb oldu. 

Halbuki doğrudur : 
- Boğaziçine giren us

kumruları toriklerden torik-
1eri de diğer canavarlardan 
bahusus beyhude yere akıp 
gitmekten kurtarmalı .. Hep· 
sini balıkçılık sanayiimize 
tevdi etmeli. 

İkinci beş senelik prog
ramımızda . denizciliğiıı bir 
şubesi olarak İstanbulea mu
azzam bir balık sanayii bir 
fenni balıkçılık, amatör ve 
profesyonel balıkçılığın teş
viki için de bir balıkçılık 
klübü istiyoruz. (Akşam) 

Senelik Şeker 
Istihsalimiz 
100,000Ton 
Memnuniyetle haber aldı

ğımıza göre 938 senesi için
de bütün yurddaki şeker is
tihlaki 97,465 tonu bulmuş
tnr. Şekerin ucuzlatılmacıın
ı\an ve milli şeker endüst
ri:sinin yeni şarthra göre or
ganize edilmesinden sonra 
başlıyan bu artış böylelikle 
ilk hedefine varmış bulun
maktadır, 

Türk şekeri için ilk hedef 
yüz bin tondu. İki buçuk ay 
sonra tamamlıyacağımız 938 
mali senesi içindeki satışın
da bugüngü rekamlara göre 
yüzbeş bin tonu aşacağı an
laşılmaktadır. 

ların elbiselerindeki tozları 
halı emme makinesile top
lamış ve muayene etmiştir. 

Maznunların üçünde dahi 
bulunan tozlar arasında ka
lay antimuan ve kurşun zer
releri bulunmuştur. Bu mad

deler kalp paralanu yapıl

dığı maddelerin ayni oldu
ğundan maznunlar fiillerini 
itiraf etmeğe mecbur kal
mışlardır. 

wuwı ı -

22 MAit 

Zabıta 
Haberleri 
lkiçeşmelik Sülüklü göl 

Menemenli kömü •cü Hüse 
oğlu Ahmet Tokay Istanb 
lu Mustafa oğlu kömür 
Rasim Daşar birlikte r 
içerek evine gitmekte ol 
Seferihisarlı Ali oğlu Me 
met Tuncun arkasından s 
Julardan Ahmet eski bir b 
sumetten dolayı bıçağını ç 
kerek üzerine hücum ve 
lahara arkasından öldürm 
kasti e üç el silah attığı b 
her alınmış ve suçlular Y 
kalanmıştır. 

Meydan sokağında otur 
Bergamalı Mustafa oğlu b 
mal Ahmet evinden çık 
bir az ilerledikte8 ~sonra a 
olarak düşüp ölmüş ve ke 
fiyet müddeiumumiliğe 

doktora bildirilmiştir. 
Kültürparkta 9 eylül K 

pısında gece bekçiliği ve 
letçilik yapan Asımın ö 
olarak kulübede bulundu"' 
haber alınmış celbedilen d 
tor tarafından yapılan mu 
yenesinde fazla rakı içme 
neticesi olarak kalbsektesi 

" den öldüğü anlaşılmıştır. __ -;...-:.::--

Naimeyehak 
ret ettiler. 

Kemer Kahramanlar me 
kiinde Ahmet kızı otuz b 
yaşında Fatma ve kızı M 
lahat İsmail kızı 27 yaşın 
Naimeye hakaret ettiğind 
yakalanmıştır. 

Hırsızlık 
Kemer Tepecil?i mevkii 

de Şaban oğlu Behzat 
mail oğlu manav Receb 
yarım kiloluk dirhemini ça 
dığından yakalanmıştır. 

Kemerde 
Cinayet 
Kadın yUzUnden Sal 

öldUrUldU 
Kemerde Alman kule 

ikinci sokakta Muşlu ol 
Servilimesçitte oturan seyy 
elbiseci İsa oğlu Sait Yı 
maz, Ahmet Hilmi kızı N 
ime adında bir kadını iğf 
ederek Ahmet oğlu Sıt 
Atamanın evine götürer 
rakı içerlerken gene ay 
yerde oturan Konyalı miy . 
fabrikasında amele Hüsey 
İlkbahar, mezkür eve gel 
rek Naime ile temas etme 
istemiş ve bu yüzden Sait 
aralarında kavğa çıkmış 
bu sırada evine gitmek üı 
• e kaçan Naimenin arkası 
da sokağa çıkan Sait müt 
cavizlerden Hüseyin, ev 
hibi Sıtkı tarafından verile 
bıçakla Saidi sol bacağınd 
ağır surette yaralıyarak a 
dürmüştür. 

Suçlu Hüseyin ve Sıt 
bıçakla birlikte yakalaoıP 
ve tahkikata C. M. U. liğİ 
ce el konmuştur. ,. 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Altın sesli Mısır artisti ABDÜLVEHAB'ın "Aşkın Goı
yaşları,, ndan sonra yarattığı ikinci şaheser 

YAŞASIN A Ş 1' 
Tamamen Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı büyük şarlı 

komedisi, şimdiye kadar hiçbir ) ilme nasip olmıyall 
bir muvaffakiyetle devam etmeittedir. __./ 

-------------------------------~ 
SEANSLAR : 2,30 - 5,30 ve 8,30 da, e' 
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• 
vermış 

1 ürkçe öğreten 
~IGDELI BUYUK ANNE 

" .. .. ruzsuz Keçeciler İsmet paşa bul
varında Bursalı Hasan oğlu 
Ahmet, Ahmedin kahvesine 
gidip kendisinin polis tahar
ri memuru olduğunu söyli
yerek orada oturan Zehra 
adında bir kadını kaldırdığı 
gibi kendisine tesadüf eden 
memurlarada kendisinin An-

Mehmet: şöf ör 
hesabına 

Necati, Pariste yurd 
saygı toplıyor 

harici TUrklUk aliltalarlle daha . fazla meşgul olmahyız 
(YAZAN AHMET EMİN YALMAN) 

tkes d w d w • t og ugu yerı se-
t kne<lheder. Bunda hiç 
Cal' k bir şey yok. Fakat 
ıl . h erın yurdlarına bağ-
ttkesten çok başka ... 
b\tvelce yalnız Kütah-
k llsu Niğdeli bay Fa-
0rıuşmalarımda anlı

F akat bu defaki 
tlerimde Pariste ve 

Otkta yeni canlı delil
ıord ·· um. 
Faikle Kütahya da, 

ttphesi defterdarı ol
dt•ıralarda Akşehirde, 
~· sonra Ankarada 
d tını. Dönüp dolaşıp 
'n her vakıt Niğdeye 
1 burasının dünyanın 
tel yeri olduğ .ı fikrini 

- . ~bına mutlaka telkin 
~ Uğraşırdı. Berabe
e daima canlı bir dt

t b• d ır kaç elma bulun-k Niğdenin üstünlü
ulak yolile duyura

• .tlnıanın güzel kırmı
t~lc. ~özünüzü, lezze_..ti-
1n1zı harekete getir-

11~ 

kıraşırdı. 
llç ay evvel Paristen 
~ rAmerikalı dostum 

lark, Niğdeli Meh-~ 

met Necati adında bir Türk 
şoförü olduğunu söyledi. 
Sonra şoförün dürüstlüğü, 
meziyetleri hakkında birçok 
şeyler anlattı. Bu meziyetler 
dolayisile kendisine şoför
lükten başka büroda vazi
feler verilmiş, bankalarla 
olan bütün muameleler ken
disine bırakılmış. 

Bay Mehmet Necatiyi iyi 
tanımamız için mister Klark 
otomobilini bütün bir gün 
bize verdi. Niğdeli şoför bizi 
Versay ve Fontainbleau ta
raflarında gezdirecekti. 

O günkü konuşmalarım
dan anladım ki Mehmet Ne
cati Niğdenin İlyasağa ma
hallesinden B. İbrahim Sa
ranın oğludur. Tesadüflerin 
sevkile Pariste ecnebiler ara
sında iş bulmuş, fakat yurda 
karşı olan vazife ve mesuli
yetlerini hiç unutmamıştır. 
Bu maksatla tuttuğu yol, id
diasız, sade bir yoldur. Fa
kat misis Klark'ın anlattık
larına göre bütün bir mu
hitte derin tesirler uyandır-
mıştır. 

B. Necatinin 
şudur: 

düşüncesi 

'.\ b·~ampl!onlar: Yukardavn so!~ak~ bir -:li~de; bir -
t\t~lardo bılyası taşıyarak, sagdakı on duble bıra-_ka
~i~ 'lrerek .. şampiyon olmuşlardır. Aşağıdan soldaki ço
~~ 0 Şampiyonudur. şağdaki adam bir bardak dibi ü-

ll,300 kibritten bu kuleyi yap~ıştır. 

~t~Uıı..._._d~.•t•.•.~ı•·~d•.-.d•.••~B!lml~~--. 
\ ,, ınevcu ıye ımız e ı ıa e ıyoruz.. ugun 1 

liltürpark Sinemasında 1 
hETHOVEN 

t'tjisör ABEL GANJ tarafından sahneye vazedilen 
"d V E H A R R 1 B A U R •n Yapılan bu muazzam filimde Beethovenin ha

'id, Aşkını bestelediği senfonileri hangi sebepler 
~(: Yazdığı görülecektir, 

tı ~: 1914 dünya savaşında Londrada Alman casus 
., llın faaliyetini... Müthiş tayyare muharebelerini 
llıuazzam filim. 

~~~ SUZi 
L 't· h "k" f"I' . d .. tt" ~· · er ı ı ı ımın evamı uç ~aa ır. 

· lıer ün Suz 3.15-7.20de Beethoven 4.50ve9da 
~ ~ -

Türkler yalnış anlaşılmış 
insanlardır. Bir Türk nasılsa 
ecnebiler arasına düşünce, 

Türklüğünü şerefle, haysiye
tle temsil etmek ve yanlış 
anlayışları düzeltmeğe çalış

mak vaziyetindedir. Bunun 
da usulü, vasifesini dakikası 
dakikasına ve fazlasile yap
mak, "Türkler meğer dürüst, 
namuslu, itimada layık, vazi
fesin~ düşkün insanlarmış,, 

sözünü herkese söyletmektir. 
tl. Necati, bu basit progra
mile yalnız kendi hesabına 
değil, yurdu hesabına da 
sayğı uyandırmağa muvaffak 
olmuş ve bir Türk vatanda
şının hele hariçte memleketi 
temsil vazifesini nasıl gör· 
mesi lazım geleceğine dair 
ortaya güzel bir nümune 
koymuştur. 

B. Necat! çok haklı olarak 
lşöyle diyor: "Ecnebiler, Türk-

leri hiç tanımadıkları i İo 
karşılarına çıkan bir Türk
ten bütün Türkler hakkında 

:netice çıkarıyorlar. Çirkin 
bir hareket bütün Türklüğe 
mal ediliyor. Bir Türk vazi
fesini dikkatle görünce bun
dan da bütün Türkler hak-

aradan İzmire tayin edildi
ğini ve üç lisana aşına ol
duğunu ve ecanip dairesinde 
edileceğini fakat 4 gün izinli 
bulunduğunu söylediğinden 
şüphe edilerek yakalanmış 
ve bu şahsın Ankarada po
lis iken istifa ettiğini ilave 
etmiş ve tahkikata başlan-

mıştir. 

ıınııııııımıı:ııım ıııım Jaıa 1111 ıım 111111 1D1111111D uı111 1111 mıa 

kında iıi n!~İc !l:!r çıkarıyor
lar. İşte bunu anladığım için 
her h tr.!k !tim :b ö!ç'i n şu
dur: Yı1h? bir hH.!k!tİ m 
yurdumun aleyhin~ tehir 
edilecek, b ·ı 1\.11 \çiıı d lk'n.t\i 
olmalıyım.,, 

B. Necati her adımında 

memleketini düşündüğü gibi 

Niğdeyi de unutmıyor. Paris

te ne kadar Niğdeli talebe 

varsa arar, bulur, sık sık 

görüşür. Bir hemşeri görme
nin yarım sıla olduğuna kail
dir. Bununla beraber Niğdeli 
olmıyan vatandaşları da ih
mal etmez. Pariste kaç Bo
lulu ahçı çalıştığını l'<ı.ecati
den sorunuz. Y erile, adresile 
hepsini bilir. 

- Devam edecek -

Sinema k~şesi: _____ _ 

Sinema~yıldızlarının hayatı 
Ve. filimleri 

Milyonların sevgilisi' Danielle Dariyö bu hafta "Asri Si
neması,, nda gösterilmekte:oıan-"Katia,. filminde, dalgın ve 

hülya dolu ... 
Danielle Dariyö Pariste 1907 de doğmuştur. Kocası meş

hur sahne vazii Henri Decoin'dır. 

t= i 1 m 1 e r 1 

Parisli kız, r.:a~ -..ı :~ .: . ;, Yeşil Domino, Katia, iuiistimal 
davası, Tarc.s Ct.':.. "' , Genç kızlar kulubü.. ' 

Danielle D.ı. ! , :; L:.hassa bu hafta Asri sinemada göste
rilmekte c~ .: :ı ' ~:~.i:ı ,, filminde sinema sahnesinde eşsiz 
b. ' ' , . 1 1 • • • t . t" 
ır san <... ••• <.r c. •• l .... unu ıspat e mış ır .. 

Te. 
2394 

22 r.:.ı. t ç::·~: ._ '_.:.l.ı:ı itibaren dünya sinemacılık ale-
n~i :. ! :1 i .. i eşsiz harikası ' ,. 

K A T Y A Danıelle] 
Darrleut 

Çarlık Rusya devrinde geçen ,kanlı ihtilaf ve isyanları' 
canlandıran biricik şaheser 

İLK DEFA 
VE 

BUKJONES 

KARAMACA ETESI 
Kan ölüm ve ateş saçan harika ayrıca: O 

Miki Dünya Haberleri 

1 LÜKS 

MARKALI 

LUKS Sa
bunlarını kul
lanmakla ke
senizi \ve cil
dinizi korur-

• 
sunuz. Israrla 
arayınız:~ . 
Amili UMID 
fabrikası 

Ç6m6ŞIR 
.. •• ANVO·~' 

Telefon 3047 
Telgraf kısa 
adresi: 

~ \ 

UMIDUN 

Sabunları 

TAYYAREDE BİR 
IZDIVAC , 

Yakında (Halkın Sesi) ede 

--••unmuııaımımo111111 ınıımmımınıııraınııınınmmmımı111111t-nı 111 GDJD:ıııııııııımu nwn Dilli 1111111111 ım 1- - :ııııı 
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Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek 
binden diplomalı 

Peşin ve~ 

Taksitle 
En müşkülpesentJsubayla

rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her.türlü elbise 
~ =: Diker. 

~~~mm~~~~~ıııııın~m~ 

Bakkallar, 
Kahveciler 
Ve hususi 
demlikler içi ı 
çeşitli çaylar, 
ıhlamur ve 
baharat 
Telefon 3882 

mı ın ;:;;~:;;;~=;;;:;;::~;:;;:=;;;:=:;;:: 
~mmm~-
~ a~o~K T o R ~ 

' Salih Sonad ~!) 
f Cilt, Saç ve Zührevi has- re 
+ talıklar mütehassısı ~ 
t} 2 nci Beyler sokak No. 81 r~ 
ı+} TELEFON 33ts 'J 
J5!?il~S ~~~~ 

Dr .~; Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
el !ktirk tedavisi 

•~mir - Birinci beyler So 
I No.: SS T elefon : 3179 

TioloGmoPER~ 
OR. Failt S:>if ar 

Böbrek, mesane, prostat, 1 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. , 
2 nci Seyler Numanzade No. 5 

.. ~ ~=-;nııım~le:!!l!!·-----"':Ei!!!:3!!!: 

~~~ -e:E
1 Kiralık Ev 

Dr. Fahri Işık Birinci Beyler sokağında 
28 numaralı ev kiralıktır. 

lzmir Memleket Hastanesi İkametgah ve kılinik ola-
Rontken Mütehassısı · 

Rontken ve elektrik tedaviai rak kullanılmağa elverişlic.ir. 
Görmek istiyenlerin Ana

yapılır tkinci Beyler So. 
No. 29 TELEFON 2542 

1 
dolu Ajansına müracaatları. 

~--------------------------~~-------------------------~1 ~~~~~~ 
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'Karşıyaka 
Yangını 

Dün gece saat 20,44 te 
Karşıyakada Sakarya soka
ğında Bayan Eminenin sahi
bi bulunduğu 7 numaralı 
evde mangal devrilmesi ile 
ateş çıkmış ise de yetişen 
itfaiye tarafından büyüme
sine meydan verilmeden cüz'i 
bir zararla söndürülmüştür. 

······DG······ 
Verem 
Mücadele 
Cemiyetinin Balosu 
Verem Mücadele Cemiye

tinin yıllık balosu önümüz
deki Cumartesi akşamı İz
mirpalas salonlarında verile
cektir. Verem mücadele 
balosu senenin en güzel ba
lolarından biri olacaktır. 

-:;......:.....:--

Partimizce 49 
mebus fam
zet gösterildi 

- Baştarafı 1 inci sahifede -

mışlar ve Milli Hakimiyetin 
hakiki ve yegane mümessili 
olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tam bir millet hü-
lisası. kudret ve manzarasile 
ifade buyurmuşlardır. 

işte bu maksadladır ki, 
Genbaşkur Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bu intihap 
devresi için partinin Mebus 
namzetlerini tesbit ve ilan 
etmeden önce memleketin 
bir çok kısımlarında partili 
ikinci müntehiplerle temas 
etmeği ve müntehiplerle ri
yaset divanının görüşlerini 
karşılaştırmak üzere doğru
dan doğruya ikinci münte
hiplerle bir istişare yapma• 
} ı kararlaştırmıştır. 

Milletin ~iyasi hayatında 

ilk defa tatoik edılen bu 
usul Gcnbaşkurun bütün 
partililere olan muhabbet ve 
itimadının bir ifadesi olmak
la beraber bundan husule 
gelecek bir neticenin de bü
tün milletimizce partimiz 
mensuplarının siyasi rüşt ve 
olgunluklarına bir misal te
lakki edileceğini de dikkat 
gözü önünde bulundurmalıyız. 

Bu sebeble iştişare reyle
rimizi kullanırken her türlü 
şahsi ve rejiyonalist hisse
lerden uzak kalmayı ve rey
lerimizin sadece kalp ve 
kafalarımızın • mahsulb olma
sına dikkat etmeği kutsi ve 
milli bir vazife olarak telak-
ki etmemiz gereklidir. Bu -
nun içindir ki, neticenin si
yasi rüştünü ve olgunluğunu 
ispat etmiş bir partili züm
renin mahsulü olacağına 

şimdiden itimad etmekteyiz. 
Bu istişareden hangi usul ve 
şartlarla yapılacağına ait ta
limat bağlı olarak sunul-
muştur. 

Muvaffakıyeıler diler, ve 
saygılarımızı sunarız. 

C. H. P. Genel başkan vekili 
Dr. Refik Saydam 
C. H. P. Genel sekreter 

Dr. F. TUzer 

(HA l..KJN SES/) 

Romanya "2" kur'a aha Silah Altına Aldı 
Paris 23 (Radyo) - Bükreşten bildiriliyor: Romanyada tekrar iki kurra daha silah 

alınmıştır. Zabitan ve asker kamilen seferi vaziyet almışlardır. 
Askeri garnizonlarında izin kaldırılmıştır. 

MEMEL YAHUDiLERi 
Varşova 23 ( Radyo ) - Memel Yahudileri kafile halinde hepsi Litvanya'ya iltica 

etmişlerdir. 

ANKARAYA KAR YAGIYOR 
Ankara 22 (Hususi) - Hava bugün çok şiddet kesbetti ve akşam 

başladı. Kar mebzulen yağmaktadır. 
üzeri kar yağmağa 

Emekli Genera 1 Ali Hikmet öldü 
Ankara 22 (Hususi) - Emekli korgc :-ı eral Ali Hikmet Ayerdem bugün vefat etmiş ve 

cenazesi merasimle kldırılmıştır. 

Sadık vapuru kayaya zade 
teknesi parçalandı 

çarparak 

lstanbul 22 (Hususi) - Akdenizde hüküm süren şiddetli fırtınalar yüzünden Denizban
kın Sadıkzade vapuru Fenike civarında bir koya sığınmak isterken karaya düşmüş ve ka
yalıklara çarpmıştır. Makine dairesinin altı delinmiştir. Vaziyet tehlikelidir. Hora tahlisiye 
gemisi kaza mahalline gitmiştir. Gemide bin ikiyüz ton yük vardır. Mersin vapuru imda · 
dına koşmuştur. Yolcular tahlisiye vasıtasiyle karaya salimeu çıkarılmışlardır. 

Alma~lar Memelide İşgal Ettiler 
Londra 22 (Radyo) - Litvanya kıtaatı Memel arazisini bu sabah saat 8 denberi tahli

ye etmişlerdir. Şehir şimdi tamamen Almanların elindedir. 

Amerika da demokrasilerle beraber 
Varşova 22 (Radyo) - Amerika hariciye nezareti, lngilterenin notasına cevap vermiş 

ve bir tecavüz vukuunda Am-rikanın demokrasilerle beraber hareket edeceğini bildirmiştir. 

Romanya Sonuna Kadar Dö2üşecektir 
lstanbul, 23 ( Hususi ) - Romanya Hariciye Nazırı M. Gafenko Cumhuriyet gazetesi 

baş muharriri Bay Yunus Nadiye yaptığı muhim beyanatta ezcümle şunları söylemiştir : 
"Bu memleketin bir karış toprağı ve en ufak menfeati için bu millet ölesiye ve öldüre

siye döğüşecektir.,. 

Hava kurumu başkanlığından ist-ifa etti 
lstanbul 23 (Hususi) - Çoruh mebusu bay Fuat Bulca hava kurumu başkanlığından 

istifa etmiştir. 

Fransız Reisicümhuru Y arıiı Parise Dönüyor 
Londra 23 (Radyo) - Lebrun bugün saat 11 de Avam ve Lordlar kamaralarmı bir 

arada ziyaret etmiş ve iki reisleri tarafından hararetle karşılanmıştır. Eu gece Lord Ha
lifaks reisicumhur şerefine bir Banke verecektir. Lebrun yarın sabahleyin Parise dönmek 
üzere Londradan ayrılacaktır. 

Üsküdarda Dört Ev Yandı 
Istanbul 22 (Hususi) - Bu gece Üsküdarda Ihsaniye üst sokağında mütekait Reşide 

ait evde ateş çıkmış ve ateş sür'atle genişlemiş ve yanında ki 3 evde yandıktan sonra 
güçlükle söndürülmüştür. 

Namzed Listesi Yarın ilan Edilecek 
BUyük Türk Ml~letl Cumhuriyet Halk ParUsl Ve Hükumeti için 

iftihar Değer Bir Netice Olmuştur 
Ankara, 23 ( Hususi ) - müntehip olmak kanuni sı- ce olmuştur. 

Bütün yurdda 15 mart 939 fatına haiz vatandaşların en Ankara, 22 ( Hususi ) -
çarşamba gunu başlayan çok yüzde 95 ve en az yüz- Burada ikinci münt\!h plt!r 
ikinci müntehip intihabı 21 de 64 olmak üzere ikinci bugün toplandılar. Ankaranın 
mart 939 akşamı her tarafta müntehip seçimine iştirak çıkaracağı mebusların nam-
sona ermiş ve bütün vatan·· nisbeti haddi vasatisi yüzde zetleri listesinin başında Mil-
daşlar reylerini ittifakla cum- 77.8 dir. Yurdun bir çok li Şef İnönü vardır. Cumh.ur 
huriyet halk prrtisinin gös- yerlerinde şiddetli bir kışın reisimizin mebusluğa nam-
terdiği namzetlere vermiş- hüküm sürmesine rağmen is- zetliklerini Malatyadan değil 
lerdir. 62 vilayetin ikinci tihsal edilen bu netice bü- Ankaradan koydukları anla-
müntehip yekunu 40.979 yük Türk milleti cumhuri- şılmaktadır. Parti namzet 
dur. Vilayetlerde 22 yaşın- yet halk partisi ve hükumeti listesini ayın yirmi dö~düncü 
dan yukarı olan ve birinci için iftihara değer bir neti- cuma günü ilan edecektir. 

Tayyarede Bir 
YAHU 

izdivaç 
• 

Casus Bir Kaclıı1ın Marifetleri 1 

Trenden bir 

kadın düştü 

• 
Borsada Oldürülen Güzel 
Fatmanın Acıklı Macer 

Yufka Yürek Taş1yan Her 
Müşteri Bana Bunu Söylüy 

(6) 

Aradan bir hafta geçti. nide berbad etmiştir. G 
Kız arkadaşım beni tekrar lüyorki Fatma bu taş 
davet etti. Teyzesinin oğlu li ve soyucu hareketind• 
olduğunu söylediği genç ge- vam ederken, birçok e.U 
ne orada bulunuyordu. çoluk çocuk sahibi kadı 

Uzatmıyayım buluşmalar rında intikamını aloııl 
sıklaştı ve yakışıklı delikan- yor. Çünkü bugün onu 
lı ile sevişmeğe başladık~ !ara boyayan bu bedbaht 

Sizi temin edeyim ki, bu likanlıda kendisini çıl 
sevişmenin hududunu hiçbir ya seven ve nihayet ti 
zaman ileri götürtmedim. hanelere düşecek kadat 

Delikanlı, dikkat ederse- likete uğrayan karısına, 
niz adını bile ağzıma almak umumhanede bir kadıo 
istemiyorum. Benimle muhak viyorum benim bu halinıİ 
kak surette evlenmek iste- gör!..,, Diyecek kadar 
diğini söyledi. gamlık göstermekten 

Ve beni amucamdan iste- mamıştı. 
di... İşte bütün bu içtimai 

Kısa bir tereddütten son- ketler, gençlere olduğU 
ra nişanlandık. Sözleşmemi
ze göre ben mektebi bitire
cektim ve o zaman evlene
cektik. 

Aradan dört ay geçme
den amucam öldü ... Bir sü
rü yetimle ortada kalmıştım. 

Nişanlım beni teselli edi
yordu. Günün birinde bir 
gafletimden istifade ederek 
beni kandırdı ve berbad et
ti. Eh nasılsa evleneceğiz, 

diye avunuyordum. 
Fakat kalpsiz genç, az za

man °onra beni babasına da 
peşkeş çekti. 

- Fakat bu nasıl olur? 
- Oldu işte... Evlerine 

gittiğim bir gündü, nişanlım 
çarşıdan bir şey almak ba
hanesile dışarı çıktı... Yaşlı 

babası, kudurmuş bir kurd 
gibi üzerime saldırdı ... Ar
tık ötesini söylemeğe lüzum 
var mı? 

Ve işte böyle uçurumun 
Renarma getirilmiş oldum. 
Nişanlımın babasının o alçak
ça hareketinden sonra başı
mı aldım ve doğruca Bursa 
umumhanesine kendi ayağım 

dar bilhassa evli erke 
de lazımgelen ibret d 
vermelidir. 

- SON -
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Ankara Rad1o•ll 

(Bugü nkü prograıo) 

Türkiye Radyodifüzyon Po 

DALGA UZUNLUGU 
1639m. 183Kca. 1 

T.A.Q. 19,74m.15195Kc•. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kca. 

12.30 proğram, 12.35 
müziği-pi. 13 memleket 
ayarı, ajans, meteoroloji 
berleri, 13.15-14 müzik 
rışık proğram, 18.30pro" 
18.35 müzik dans p' ;". .1 
ları, 19 konuşma ziraat 
ati, 19.15 Türk müziği f 
heyeti, Tahsin Karakuş, 
kı Derman, Eşref 
Basri Üfler, Hasan 
Hamdi Tokay. 20 ajans, 
teolaji haberleri, ziraa~ , 
sası fiyat, 20.15Türk nı 

Çalanlar: Vecihe, K 
Niyazi Seyhun, Eşref K• 
Cevdet Çağla. 

la g f' ldim. 
Ş mdi burada bütün erkek Okuyanlar: Müzeyyeo 

1•:-de 1 i rıtıkam almak için nar, Mahmut Karındaş 
çal ı, orum. içimde erkekle
re :karşı taşıdığım nefreti an
latamam ... Çünkü sizler, zev
kiniz uğrunda bir hayatı kir
letmekten bir kadını sefale
tin uçurumlarına atmaktan 

1-Hicaz peşrevi 
2-Şükrünün- hicaz şar 

sevdamı dilim anlatama., 
3-Sadettin Kaynağm· 

şarkısı-hazan ile geçti. 
4-İshak Varon - HO 

çekinmiyen mahlfıklarsınız... şarkı-baygın suların. 
Dedi ve ağlamağa başladı. 5-Cevdet Çağla-viyola 
Kendisini teselli etmek is- sımı. 

tedim ve dedim ki: 6-Sadettin 
- Fakat güzel Fatma, bü- h~yyer şarkı 

tün erkekler böyle değil ki .. 
Yüzüme kinli kinli baktı 

ve şu cevabı verdi: bir koltuğa sığmaz. 
- Aşağı yukarı farklarla 8-Y esari Asımın - h ...-ı 

hepiniz birsiniz. ilave etti: şarkısı - ömrüm seni seri' 
- Ve işte bende hepiniz- le nihayet bulacaktır.~ 

den intikam alacağım ... 
Bunu bu kadar açık söy- 9-Yesar iAsımın - b ;/ 

lemesinin sebebide bizlere _şarkısı - Gene kalbim 
karşı olan sonsuz nefretidir. ağlar bu gece. fi'. 

Bursalı arkadaşımız, bun- 10-Hayrinin - hüzzadl ;,ı' 
Evvelki gün Aydın postası ları anlattıktan sonra şunları kisı - ölürsem yazıktır 

Torbalıdan lzmire hareketi söyledi: kanmadan. 

Önümüzdeki salı gününden itibaren bu çok meraklı ve 
çok hevecanlı eseri tefrikaya başlıyoru7.. ( 

Güzellik ile beraber cesaret ve kurnazlığın bu dünyada 
neler yaptığını, yapabileceğini hayretle öğrenecek, heye
canla okuyacaksınız. 

Dünli~ü Ya2-murlar 
hep olmuştur. Dolunun ekin-

esnasında Aydmlı bay Kazım 
refikası bayan Feride müva
zenesini kaybederek yere 
düşmüş ve vücudunun muh
telif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. Derhal tren 
durdurularak Feride trene 

Dün vilayetin bazı yerle
rine bol yağmurlar ve dolu 
düşmüştür. İzmire saat 14, 
25 ve 16,48 de iki defa do
lu düşerek b~zı tahribata se· 

lerı.:, sebzelere ve açmakta alınmış ve lzmire getirilerek 
olan çiçeklere zararı vardır. 1 memleket hastahanesine ya-
Zarar tesbit edilememiştir. tırılmıştır. 

- Zavallı güzel Fatma, 21 memleket saat •Y-"' 
gazetelerde okuduğunuz gi- 21 konuşma 'fi 
bi gene bir erkeğin taban- 21.15 Esham, tahvilat, 
cası ile gözlerini hayata ka- biyo-nukut borsası fiyal-

d 21.25 N e•eli plaklar " pa ı... ., Jı 

Hülasa bedbaht bir genç- 21.30 müzik küçiik ot 
liğin bütün ıstıraplarını ve ra-Şef: Necip Aşkın. ,, ,., 
ihanetlerini beraberinde gö- 22.30 Müzik operalar ~ 
türerek can verdi. 23 Müzik cazband • t.r 

Fatmanın hayatına son ve- 23.45-24 son ajans b• 

Zengin Olmak 
latersenlz 

ren Dursun, kendi gençliği- leri ve yarınki proğra:!( 
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