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' Faaliyeti 1 amamlandı 
tılgar Başvekili Aramızda 

~~llıtu ve dostumuz Bulgari;~nın çok değerli bir bilgi 
•ı" . . ılsct adamı olan doktor Köse lvanofun Istanbul ve 

--------------mıım · . da gördüğü samimi ve dostça hüsnü kabule ve ken
~ll her fır at düştükçe Türkiye ve Milli Şefimiz hak-

söylediği sözlere bakılırsa, Bulgar Başvekilinin bu se· 
tıaın diplomatik bir nezaket ve siyaset icabından iba

~adığına inanmak lazım gelecektir. 

Vilayetimizde 240039 Müntehip Reyini Kullandı 

en günler geçtikçe, hadisesi inkişaf ettikçe bütün 
il hükumet ve milletleri görüyorlar ve anlıyorlar ki, 
ltrinin samimiyet ve emniyet ile kucaklarına atılma
hlnız bir iyi komşuluk vazifesi değil, her gün biraz 
~'ttYnıet ve ehemmiyeti arttıran toplu bir kuvvet elde 

a_ lüzumunun önüne geçilmez bir mecburiyetidir. 
· Jlıecburiyeti takdir et mi yenler siyasi tarihin, her mil-
. •e her ferdin pek büyük ibret dersleri almağa şayan 

hadiselerini layık olduğu derece de derin 
, 

11lıar nüfuzu ile göremiyen insanlardır. Biz inanmak 

• 
0
tuz ki, Balkan antantının kıymetine büyük bir ehem
t~ atfettiğini her vesile ile söylemekten çekin mi yen Bul-

Şvekili bu son seyahatinden sonra bu anlaşmaya da
~'ddi ve pratik hareketlerle, mukadderatını büyük bir 

et ve kiyaset ile idare ettiği komşu ve dost Bulgaris
•iyasetini daha bariz bir şekilde bu antanta bağlamak 

~ı elde etmiş olacaktır. 
en Bulgaristan kralının asil ve şuurlu siyasetinin Bal

. ~r arasında temin etmeğe muvaffak olduğu derin sem
)i, Balkan antantının istikbali için müjde verici bir ala
•t işaret addetmek çok yerinde bir tahmin olacaktır, 
dıııdayız. 

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

ltomanyada Seferberlik 
ltomanya HUkOmetl Acele Be' Sınıf 

:=:.Askeri SllAh Alhna Aldı 

1 

' 

kur'a. silih ;altına alınmıştır. 
Askerlik daireleri gece tati 
yapmıyarak sabaha kadar 
-Devamı 4 üncü sahifede-

Ankara, 16 (A.A) - Bu
gün 16 Mart 939 perşembe 
ikinci müntehi p seçimi bü
tün vatanda dünkü harare
tiyle ve milli bir bayram te
zahürü içinde akşama kadar 
devam etmiş ve vatandaşlar 
büyük bir tehalükle C. H. P. 

; namzetlerine reylerini itti
fakla vermişlerdir. 

Bursa ve Trabzon vilayet
lerinde seçim faaliy~ti dün 
akşam tamamlanmış, Izmirde 
de bu akşam bitmiştir. 

Diğer vilayetlerde muhte
lif günlerde taır amlanarak 
21 mart akşamı her tarafta 
ikinci .... üntehip seçimi sona 
ermiş olacaktır. 

v11ayetlmlzde: 
ikinci rnüntehiple;·- seçi-a 

"iiıinde I elde -edilen netice., 
yüzde 89"·gibi ... çok mühim 
birşeydir. h:mir vilayeti hal
kı seç.ime gösterdiği yüksek 
ve yerinde alaka ile medeni 
varlığını isbat etmiştir. r:" 

Vilayetle seçimde elde 
edilen netice şudur: 

lzmir merkezinde rey 
vermek hakkına malik 
43952 kadın ve ~59251 er· 
kekten 39350. kadın ve 
50014 erkek. 

Rakamlara · göre bütün 
vilayet dahilinde mevcut 
ve rey vermek hakkına 

malik 141373 kadın '• ve 
150074 '"erkek birinci mün--tehipten 107708 _ kadın ve 
132331 erkek .•olmak üzere 
240039 vatandaş intihaba 
iştirak etmişler ve kaffesi 
de reylerin ittifakla cumhu
riyet halk partisi T;namzed
lerine vermişlerdir. 

ıkinci mj ıtehiplerirı mik--- - . 
tarı: 

İzmir ve kazasında 36 ka:-J 
wd;-n ve 1393 erkek, Ödemiş-
te 20~kadın, 175 erkek-,-

- __:!__ _ - --- --
Bergama~_!.? kadın,_~35 

·erkek- Tirede 10 kadın, 95· 
t ---

er kek, Menemende 3 kadın,· 
73 erkek, Bayındırd;-5 ka
dı~-;-62·-;;.kek, Kuşadasında 
s kadı'~ 31 -~k~k:--K~maı:-

Denizlerimizdeki Balıklar Dururken ! 
~liacİa Aınerikan m-;.;;;;;,alarını heyecan ve merakla sattıracak daima bir hız, bir 
Yt .ar hldise bulunur, bulunmaz da, bu da yeni bir keşif gibi icat olunup ortaya:ablır. 
"~~1 

Amerika mecmualarından biri şöyle bir fıkra yazıyor: 
1 

ilirn denizlerin dibinde yetişen deniz otlarından bütün dünyayı asırlarca doyuracak 
l.; fldalar çıkaracak ve dünyada kimse aç kalmıyacaktır!.,, 

~erikanvari havadisin ne netice vereceğini düşünmeden evvel biz kendi denizleri
f, t•tan balıkları kolayca yakalayıp ucuzca satmanın yolunu bulmağı düşünsek daha 
ltıYdaJı bir iş görmüş oh: uz, zannındayız. Denizlerimizde bazı mevsimlerde karalara 

tden balıklarımız kaynaşırken deniz otlarından çıkacak gıdaları düşünenlere : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

paşada 4 kadın, 55 erkek, 
Urlada 6 kadın 34 erkek, 
Torbalıda 1 kadın, 44erkek, 
Çeşmede 1 kadm, 31 erkek, 
Karaburunda 22 erkek, Di
kilide 2 kadın, 18erkek, Se
ferihisarda 2 kadın, 20 er
kek, F oçada 2 kadın, 17 
erkek olmak üzere 113 ka
dın, 1204 erkek olarak 1317 
kişi ikinci müntehip seçil-

Çem berlaynın 
Şemsiyesi 

• 
Bir çok dedikodulara, 

dans ve modalara ilham 
menbaı olan bu meşhur şem · 
siye hakkında bir Fransız 
gazetesi şu mizahi fıkrayı 

yazıyor: "Hitler, Çemberlayn
dan, Avusturyadan sonra 
bir çok yerler istemiş, İngi
liz Başvekili Alman devlet 
Şefinin her ietediğine - "baş 
üstüne,, diye cevap vermiş, 
fakat Hitlerin ona- "ne olur, 
bana şu şemsiyenizi de veri
vcrser ::-C".,, talebine cevaben 
Ç\! mbe. layn kaşlarını çata
rak "'.'_ok, yalnız bunu ve-

mişlerdir. 
Bu malumat, vilayetten 

dahiliye vekaletine ve parti 

Milli Şef Dün 
Reylerini 
Verdiler 

Ankara, 17 ( Hususi ) 
~'illi Şef General İnönü ve 
Bayan İnönü bugün saat on 
yedide, beraber terinde Baş
vekil Refik Saydam olduğu 
halde belediye dairesine ge
lerek ikinci müntehip seçimi 
reylerini istimal etmişlerdir. 

genel sekreterliğine bildiril
miştir. 

Ankaa, 18 ( Hususi ) -
Parti divanı, bugünlerde 

toplanacak ve mebus liste
sini tanzim edecektır. 

Parti divanının, gelec.~k 

hafta bidayetinde toplanması 

kuvvetle muhtemeldir. 

Şimdiye kadar mebusluk 
için namzedliklerini koyan
ların adedi 4 bini geçmiş
tir. 1 unlar arasında bazı va
lilerin de bulunduğu söyle
nıyor. 
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Balçovada Pehlivan: Güreşleri 

Geçen hafta yağmur dolayisile tehir edilen yağlı pehlivan 
güreşleri yarınki Pazar günü saat on üçte intikam maçı 
halinde yapılacaktır. Bu güreşin çok heyecanlı olacağı zan
nolunuyor. 

Bu güreşe Yar.mdünya Süleyman, Babaeskili İbrahim 
Molla Mehmet, Tekirdağlı Süleyman, Kırklarelli İbrahim, 
Bucalı Ömer ve daha bazı tanınmış Pehlivanlar ittirak 
edecektir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~-----------------~-----1------------------------------------~ 

Şimdi de Halkı Dinliyelim. 
-2-

MILLETIN REFAHI• 
NA DOÖAU •• 

Dün, yine bu köşede, hükümeti ve onun başında bulu
nan milli şefimize Türk milletinin göstf:rdiği sonsuz sevgi 
ve sarsılmaz bağlılıktan sonra, milletin de devletten, bil
hassa az kazanan halkımızın da hükumetten istiyeceği, is ... 
tediği bazı şeyleri olduğunu yazmıştık. Burada milletin, hü
kumetten, hükümetin muntazam bir programla ve büyiik 
bir muvaffakiyetle başardığı imar, kültür ve müdafaa işleri 
hususundaki isteklerinden bahsetmeğe lüzum görmiyoruz. 
Çünkü bu mühim işlerin nasıl becerildiğini millet sevinç ve 

iftiharla görmektedir. Yalnız, dün de biraz işaret ettiğimiz gibi 
bilhassa az kazanan ve hazan da işsiz kalarak kazançtan 
mahrum kalan halkımızın kendi namına istediği, yiyecek, 
içecek, giyecek, yatacak ve okuyacak meselelerde - şimdi
lik eğlenebilmek meselesini bir tarafa bırakıyoruz - ucuzJn
ğun temin edilmesini istiyor. Milletin refah ve saadeti için 
C. H. partimizin programında ayırdığı geniş yeri dikkat 
nazarına alarak her gün biraz bu işlerde halkımızın dütün
celerini bir seri halinde yazmağa devam edeceğiz. 

remem, çünkü bir ıngmz Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
malıdır., demiş! ~'a!iiıı;;a;;.,, ,,._,...,.~~!!E!'iEii*l!IE••samm1:mı:m:iiii:-•••••-..,...__--------------~~--------------------------~----------~ 
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Bir akşam i Ü5tÜ karımla 
karı nb beraber pencerenin 
önünde oturmuş, sokaktan 
gelip geçenleri seyrediyor
duk. Bir aralık şişman bir 
kaç herifin evımızın yanın

daki arsayı gözden geçirdik
lerini gördük. 

Bir kaç gün sonra da bu 
boş arsada bir çok amele
ler çalışmağa koyuldu. İki 
üç haftanın içinde büyük 
bir apartmanın dıvarları 
yükselmeğe, çimentoları dö
külmeğe başladı. 

Ne yalan söyliyeyim, ma
lıaallemiz şenlenecek, diye 
böyle kocaman bir apart
manın yapılmasına sevinmiş

tik. 
Sözü uzatmıyayım, çok 

geçmeden apartman bitti. 
Pencerelerine tül perdeler 
taktılar. Pırıl pırıl elektirik
leri yandı. 

Artık geceleride bu koca 
apartmanın geniş pencelerin
den dünyanın dört bir ya
nından gelen şarkıları salı

veren radyo sesleri geliyor
du .. Akşamdan uyuklayan 
mahallemiz şenlenmiş, yeni 
bir hayat bulmuş gibiydi... 

Biz de apartmana bakan 
odamızın ışıklarını söndürür, 
karı koca baş başa vererek 
apartmand;ın sokağa taşan 

radyoları dinler, geç vakite 
kadar otururduk. 

.... kaldılar. Beni ev de yalnız 
koyup, --Allah-.~~kşam;;.ı 
kadar çalışıyor, •karnımızı 

doyurnakbi;-lokma ekmek 
getiriyorlardı. ~~ 
--Gen-ç mahbusun yüzü bir
den değişti. Derin bir ah 
çektikten sonra ·devam etti: 

- Bu işe canım çok sıkı
lıyordu amma, elimde de 
birşey gelmiyordu. 

Nihayet bu uzun ve sıkıcı 
günlerden sonra ayağa katk
tım. Anneme ve karıma 

karşı derin bir minnet duy
gusu duyuyor, haklarını na
sıl ödey !Ceğimi bilmiyordum. 

Bir akşam karımla haşha
şa kaldığımız zaman, onun 
kumral saçlarını okşadım 
ve: "Karıcığım, artık iyileş

tim. Bütün emelim, seni 
mes'ud etmektir. Ölünceye 
kadar senin için, saadetin 
için yaşıyacağım .. ,, dedim .. 

- Fakat inanır mısın beyim, 
canımın ta içinden kopup 
gelen bu sözl~rime, karım 
yüzüne yaraşmıyan bir gü
lümseme ile cevap verdi. 

Gözlerinde bana ehemmi
yet vermiyen bir mana sezi
yordum.. Neyse ... 

Devam edecek 

--~ ... ~--

Mersin Doğum
da Rekoru 

Kırdı 
Günler, birbirlerir; i kov:;.

la-:nağa başladılar. Günün 
bitin<lc tezgah basında çalı-
şırken LirJcnbirc t:trc:nc Mersin (Hususi) - Mah-
geldi ve çekicinıi bıraktığım mudiye mahallesinde Bakkal 
gibi ev..: gittim .. Ö::ıc\! ehem- Turhan bundan üç sene ev· 
miyet vermediğim bu hasta- vel evlenmiştir. 
lık uzadıkca uzadı ve ben İlk yıl iki oğlan evladı 
aylar yatakta kaldım. dünyaya geliyor. İkinci yıl 

Tabii vaziyetelimiz malum.. gene ekiz olmak üzere iki 
Ben çalışmayınca eve kim kız evladı oluyor. 
yiyecek getirecek.. Ayrıca Üçüncü yıl sonunda dün 
bana ilaç parası a lazımdı. gece sevinçle haber aldığı-

Nihayet annemle karım, mıza göre biri oğlan ikisi 
çamuşır yıkamak, ortalık kız olmak üzere üç yavrusu 
süpürmek mecburiyetinde dünyaya gelmiştir. 

ı Aitln fllimler serisinden müteşekkil buyUk· 
r filim MÜSABAKASl-'nın ncU hattası şerefine 

ı E LHAM A Sineması 
1 
SENENİN EN MAUZZAM VE EN MUHTEŞEM FRAN
SIZ FiLMİNİ SAYIN İZMİR HAFKINA ONÖRL~ SU · 

1 NAR .... RUS T ARİHINİN KANLI ÇARI - ZALiM 
l HÜKÜMDARI DELl PETRO 

TA LI 
A VAR 

Baş rolkrde : 
HARVY BAUR 

Plerre Renoir-Suzyprim 
· ~ J Her gün 2,15-4,:W- 6,45 - 9 da ' ~eaDS ar : Cuma. h.si ve Pazar tam 21 de 

1 başlar. • c:::~~~ımma::ıımmıZ:ı::l!:!m• 
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(HALKIN SESi) 

Dünyada 
Neler OJ.uyor? Konkur ipik 

13 MAit~ 

lngiliz kralına 
yeni bir yat 
yapılıyor . -~-...-

Fransanın:Eri ;~~:~a-:_ 
Kadını 

Fransanın en ihtiyar kadı
nı olan Madam Sent Opor
tün 107 yaşında olduğu hal-

Süvarilerim ·z Musabakalara 
Hazırlanıyor İngiliz kralının emrindeki 

yatın çürüğe çıkarılmasın• 
ve yerine yenisinin yapılaıa" 
sına karar verilmiştir. 

de ölmüştür. 
Fakat kendisinin Fransa-

nın en ihtiyar kadını olma
dığı söyleniyor. Çünkü, 107 
yaşında bir kadın daha v~r
dır ki, ondan 3 ay daha ıh-

yardır. 
Madam Dukassu ismindeki 

bu kadın Tuluzda bulunmak
bdır. Ve Napolyonun külle
rini Sen Elen adasından 
l:ransaya gıtiren "lid f'ul., 
vapurunc .i ~ayfa şefliği etmiş 
bir adaı:- ın karısıdır. 

insanların ÖmrU·! 

"Viktorya ile Albert,, is· 
mini taşıyan bu yat kırk se· 
neliktir ve bu isimdeki kral 
yatlarının üçüncüsüdür. ilk 
"Vi ktorya ile Al bert,, yatı 
1843 de kraliçe Viktory• 
için yapılmıştı. Ondan son" 
ra o çür ğe çıkarılarak ye' 
rine başkası konulmuştu. Aı 
bir müddet sonra bunun da 
yerine üçüncü bir yat yapıl .. 
mıştı ki, bugün onun da çu 
rüğe çıkarılmasına karar ve· 
rilmiş bulunuyor. 

Bir ıngiliz gazetesin Çinde 
iki- yüz· elli sene yaşıyan bir 
adama rast gelmesi ve bunu 
gazetesine yazması üzerine 
Avrupada ve bizden uzun 
ömür hakkında yazılar yaz
mağa başlandı. 
-B~~ün-;,;~betle. on altıncı 
'asırda Hindistanda Mogol 
sanatkarlarından birisi tara
fından yapılmış bir mozaikin 

İstanbul, 18 (Hususi) Sipahi ocağının tertip ettiği 939 İngilizlerin dünyamn e'll 
üüyük yatı dedikleri bu yat 
4700 tonluktur ve aslında 
20 mil olarak sürati, eksil" 
diği için, 15 mile düşmÜŞ" 

tür. 

ilkbahar Konkur ipiklerinin ilki yarın Harbiyedeki ocanğı 
•~sahasında yapılacaktır. 
1ııııınuııun111ım mııı 111111Dnuımnmınnımnwımııımınnıınnnıım .mı ıııım 111111 mmı ıoıııı anın llllr ııımı nıım n:mı mını mııa ıımıcwnn mu11 

Fatihe Atılan Dayak 

le jandını hatırladım: 
Bu resim, bir taht üzerin

de oturan peygamber ve 
hükümdar Süleymanı tasvir 
ediyor. Etrafında bir çok'6.I 
hayvan ve insan vardır. Le
janda göre Süleyman ora
daki insanlara ve hayvanlara 
diyor ki: 

- Bena gök yüzünden ha· 
yat suyu geldi. Bunu içeyim 
mi ? İçmiyeyim mi ? Ne der
siniz? 

Hepsi: 
- İçiniz ! Diyorlar. 
Fakat Süleyman, bu ce

vapla iktifa etmiyerek Heron 
isminde bir filezofu da ça
ğırtıyor. Ayni sual karşısın
da Heron, soruyor : 

- Seninle beraber kimler 
bu sudan içecek ? 

- Hiç kimse. Yalnız be
nim içeceğim kadar geldi. 
Futbolda Mühim Bir 

Mesele 
Macaristanın meşhur bir 

futbol takımı son oyunu ga
rip bir surette kaybetmiştir. 
Şampiyon oyunlarında takım
lar çıkan oyuncuları tamam
hyamazlar. Bu futbol nizam
namesi ahkamındandır. 

Peştede iki meşhur takım 
oyuna başlıyacakları zaman 
bir takımın kalecisi bulunan 
Kovacs sahaya çıkan bir po
Jis tarafından mahkemenin 
tevkif müzekkeresi ile tevkif 
edilmiştir. 

Bu maddedtn dolayı yeni 
bir oyuncu alamıyan takım 

on oyuncu il e oyuna devam 
etmiş ve fena halde" mağlup 
olmuştur ş:mdi Macaristan 
fu' ~o l memurini oyundan 
bir mücbir kuvvet ile çıkmış 
ola l oyu .1c' ! '" rı n yerine ba~
ka oyuncu n1m1nasına mü
saade edilmesi meselesi üze
.. inde meşgul bulunuyorlar. 

Son zamanlarda "mektep
lerde dayak" hayli münaka· 
şalara yol a\:tı. Onun zara
rını sayanlar kadar onu mü
dafaa edenler de oldu. 

Fatih henüz küçükken ha 
bası Molla Güraniyi-ona mu
allim tayin etmişti. İkinci 
Murad, Mollaya bir · değnek 
verdi ve "istimali için ruh
sat,, göstadi. 

Hoca talebesine babasının 
tenbihini peşin olarak söyle
dikten sonra derse başladı. 

İstikbalin galip kumandanı 
Kuranı gene okumuyordu. 
Fakat Molla Gürani esasen 
müdahane sevmiyen bir ka
rakter sahibi idi. Değneği 
talebesine indirmek suretile 
hem babasının emrini yerine 
getirdi; hem de kendi arzu
sunµ. 

Tuliaf değil mi, ki Fatih 
tahta çıkar çıkmaz dayağını 
yediği hocasını aradı. Onu 
veziriazam yapmak istedi. 
Molla Gürani: 

- Bu kadar ümera bu 
mesned için çalışıyorlar, on
ümetlerini kesmek caiz de
ğildir. Cevabını verdi. 

Molla Bursa kadısı iken 

Başına şişe 
vurdu 
Kestelli caddesinde Murat 

oğlu amele Hüseyin içki 
meselesinden Veli oğlu Aliyi 
şişe ile başından hafif su
rette yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Esrarcılar 
Tepecikte İşsiz Mehmet 

oğlu Abdullah evinde esrar 
içirdiği vaki ihbar üzerine 
suçlunun evinde usulen ara
ma yapılmış ve aramada tu
yuya attığı görülen esrar iç
meğe mahsus nargile kuyu
dan çıkarılmış suçlu yaka
lanarak hakkında tahkikata 
başlanmıştır . 
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1 Yeni S ·nema oA 
Fedakarlık buna derler 

SENENİN EN BÜ YÜK PROGRAMI 
Muvaffakiyet1 :! devam ediyor 

BİR A VUK DEVRİLDİ 
Tamamile Türkçe sözlü ve şarkıl! 

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

terem müdavimlerimize iftiharla bildiririz 

..................................... 

Fatihin bir emrini "muhalifi 
şeridir,, diye yırtmış ve em
rini getiren çavuşu da kov
muştu. 

Vezirleri isimlerile, Mah
mut, Davut diye çağırırdı. 

Bir bayram günü Fatihin 
ziyaretine bile gitmemiş: 

- Yollar çamur yürünmez. 
Demişti. Fakat Fatih ona 

a!'aba göndermiş, Babüssaa
deye kadar getirtmişti. 

Bütün bunlar Molla Güra
niyi Fatihe sevdiren yalnız 

dayak olduğunu ifade et
mez. Fakat tesirini de inkar 
etmemeli .. 

Bence, her şey gibi daya
ğın da bir faydaları vardır. 

N. A. 
-~=~--

Seydiköy 
Haberleri 

Yeni yat İngiliz bahriye 
inşaatı bütçesine ayrıca ko" 
nulmuş olan 80 bin sterlinle 
yapılacaktır. 

Gene "Viktorya ile Al· 
bert ismini taşıyacak olan " . 
yat bir seneye kadar dent"' 
ze indirilmiş olacaktır. 

Kral iV ıncı Corc, yatıO 

harp zamanında denizde ha• 
tane olarak K.ullanılabilece" 
ği şeklinde yapılmasını iste" 
miştir. 

Kocasına 

Bakar.et 

':-

Şemsiye ile 
•• •• 
ovmuş 

Çorakkapı Altın parkta 
Ahmet oğlu Necmi Mehmet 
oğlu İbrahimi Şemsiye so
pası ile başına vurarak ha
fif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 

Büyük bir rağbet gör;;-;: Af kın Gözyaf ları .. filmindetı 
sonra Mısrrlı büyük ysanatkô:r ABDÜLVEHHAB'lf'I 

LEYLA MURAD ile çevirdiği ikinci ıaheşer 

YASASIN AŞK ~ 
tamamen Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı büyük Şa~ t 
homedisi. ilk filminde siz " gö%yaşı döktüren genç arttJ 

bu filmfode güldürecek v~ eğlendirecektir. . l 
ilave olarak METRO Jurnal dünya haberlerı ; 

Dikkat : Bu flim çok büy;;k olduğundan seanş saatı:ri 
değişiktir : Hergün 2,30-5,30 ve 8,30. da, Cumarte 

12, Pazar 11,30 da başlar _. 
l•llllİll--llllli ...... ~------• ~OL 



~ kadın bu satırları 
: tan sonra kendi ken 

\c 
. anba d y - l'. B· ogru soy uyor, 
il ır insan bu kadar 

t' >'duramaz." Bundan 
da Rahmiye adeta 

tıı, liakikaten bu genç 
~1.k•rtı altı aydanberi 
~-~ 11lıcc hareket etmiş

blt Müjgan kendisini 
tr\ 'lıltıyordu: Çünkü er
t\ kırşı hiç itimadı 
•ıı~ Müjgan erkeklerin 
b~~ aldatmağa memur 
' ~ lar olarak yarabldı
~ idi. Bunun için 

il ~ ateıli sözlerine de 
~ .det inanmamııtı. 
~ iri .şimdi yavaş ya

llıı~'binin samimiyetine 
~ a başlıyordu. 
)'t kadın da artık yal
~~~~ktan bıkmıştı. O 
't~.. 1•&1ai hakikt bir aşk- 1 

'lll b. 
~ı:t ır erkek arıyordu. 
~ bu erkek işte kar
~· Çıknıııtı 
ltab. -·· t~ı 11 unları duşunur-

1 , tfoQ çalındı. En aa-

t/k•daşı Selma tele
~>'Ordu: 

il\ lijgin, diyordu, bu 
, lı\. benim doğduğum 
~~d0camla beraber bir 
~tı a Yemek yiyeceğiz. 

S da bir bara gide
d ~rı de gelsene.. Her 

\:8'unı gününde evde 
t dtt, eğleniyorduk. Bu 
1 ~tl· böyle yapalım .. de-

it .. ? 
A Cl . nıısın 
"~-:-tlıti- G l" . 
d:'f\~ .. -·· e mm .. 
ı, ~ ustü Müjgan gi-
~it~'-ndı. Selmanın e

t bit ı. liep birden kalk
~~ltı otomobile bindiler. 
h~t ~~a yemekleri ile 

' ~it tr lokantaya gitti
tkı •. lllasaya olurdular, 
L "tı . 
'\\~ 111 ısmarladılar. 

t~ ~ tındaki masada iki 
~ -..,~?tıuşuyordu. Birden
\ı~ J:it~ın içine bir he

ttd Ştu. Konuşan er
ı.,_ ~ll b .. 
~111. & ırınin sesini ta-
1 t4~ it u Rahmi idi. 

1 ~~~it;dın yavaşça ba
~d,k 11 haktı. Evet ar
)1) ı Ilı d 

tdı.. asa a Rahmi o· 
't~,, Fakat delikanlı
~--- ı dönüktü. Sonra 

•taaında büyük bir 

fıçının içinde bir palmiye 
vardı. Bunun için dönük o
larak oturan Rahmi Müjga
nı görmemişti. 

Genç adam kahkahalar 
savurarak arkadaşına: 

- Sorma birader .. diyor
du, bu yakınlarda o kadar 
iştiham yerindeki... 

İşte gördün bir kılıç fırını 
yedim. Arkasından bir türlü 
güvecini mideye indirdim. 
Bana mısın demedi birader. 

Rahmi böyle söyledikten 
sonra garsona çağırdı: 

- Oğlum bana bir pilav! 
dedi. 

Genç kadının aklına Rah
minin yazdığı mektup geldi. 
Bu mektupta Rahmi: "işti
hadan tamamile kesildim. 
hiç' yemek yiyemiyorum. 
Oturduğum sofradan iki 
lokma yiyip kalkıyorum,, di
yordu. 

Halbuki şimdiki hali ne 
idi? Mektupta yazdıkları ne 
oluyordu? 

Rahmi bir yandan; pilavı 
yerken, bir taraftan da kah
kaha atıyordu. Hatta deli
kanlı bir aralık: arkadaşına: 

- Bugünlerde yalnız iş

tiham değil, neşem de arttı 
birader. O kadar eğleniyo
rum, o kadar içten gülüyo
rum ki ... 

Müjgan acı bir hayret 
içinde arkasındaki masada 
konuşan Rahmiyi dinliyordu 
şimdi genç adam yediği pi
livi bitirmiş, arkadaşına: 

- Sana birşey söyliye-
yim mi? diyordu, ben gene 
doymadım. Uburluğum tam 
minasile üstümde.. Bir piliv 
daha yiyeceğim.. Bundan 
sonra tekrar garsona ça
ğırdı; 

- Oğlum bir pilav daha 
bana, .. 

Müjgan bunu işitince 

kendi kendine: "Amma ne 
iştihası kapanmış ... 

Ne kadar da az yemek 
yiyormuş ya ... ,, 

Şimdi arkadaşı, Rahmiye 
soruyordu: 

- Peki akşam yemekle
rinde bu kadar çok yiyor
sun... Geceleri rahatsız ol 
muyor musun? 

Rahmi bir kahkaha daha 
att: 

- Hiç rahatsız olmuyo
rum.. Yatağa girince sabaha 
kadar fosur deliksiz bir uy
ku çekiyorum. 

Rahmi ikinci pilavdan 
sonra bir de tatlı yedi, üstü
ne de meyve getirtti. 

Sonra arkadaşına: 
- Ben çıtı pıtı bir kadı

na telefon edeceğim.. diye
rek masadan kalktı. 

Telefonun bulunduğu yer 
Müjgaun oturduğu masaya 
pek yakındı. Fakat buradan 
telefon etmek isteyen bir 
adamın mutlaka Müjganla
rın masasına arkasını dön
mesi lazımaı. 

Rahmi telefona geldi. De
likanlı hala Müjganı görme
mişti. 

Telefonu açtı. Konuşmağa 
başladı. Bir kadına şunları 
söylüyordu: 

- Leyla ... Sen misin ca
nım? Bana karşı ne kadar 
zalim davranıyorsun?.~ Hal
buki ben senin aşkından ne 
hallere geldim. İştihadan-.ta
mamile kesildim. · Hiç:birşey 
yiyemiyorum!· Oturduğu m 
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Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyod ifüzyon Postal a rı 
DALGA UZUNLUGU 

f mnnnmmİİwOuııKıııTııınOmRııı,un ııuu' ~ 

.. :!!lllllaııııııınııınnıımıaınııııııııırııııruıwıunınnm ıın ıınıııor 
Teneffüs efmaği 

1 ayyarede 
izdıvac 

bir 
1639m. 183Kcs. 120KW. 

T.A.Q. 19, 74m. I5195Kcı. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW 

13.30 Proğram, 13.35 mü
zik kabare, çigan - pi. 14 
memleket saat ayarı, ajans, 
meteoroloji haberleri. 14.10 
Türk müziği. 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Kozan, Ruşen Kam. 
Okuyan: Muzaffer 1lkar. 
1-Rauf Yekda-Mahur peşrevi 
2-Latif ağa - mahur şarkı -
te'lif edebilsem. 
3-Rahmi bey-esir ettin beı.i. 

4-Cevdd Kozan - taksim. 
5-Şükrü Şeno:ıan- bu sevda 
ne tatlı yalan. 
6 -Rahmi bey-Servünazı seyre 
çıkmış. 
7-Şemseddin Ziya - şu güle 
bir bakın. 
8-Saz semaisi. 
14.10-19.30 müzik dans mü
ziği - pi. 17.30 proğram, 
17.35 müzik dans saati - pi. 
18.15 Türk müziği halk mu
sikisi Sıvas1ı aşık Veysel ve 
lbrahim. 18.35 Türk · müziği 
fasıl heyeti Safiye Tokay ve 
Tahsin Karakurşun iştirakile 
10 konuşma dış politika ha
diseleri 19.15 Türk müziği 
folklor-Halil Bedii Yönetgen 
19.30 Türk müziği mualJim 
Nuri Halil Poyraz ve arka
daşları, 20 ajans, meteoloji 
haberleri, ziraat borsası fi
yat, 20.15 müzik neşeli plak
lar-R. 20.20 esbam, tahvilat, 
kambiyo-nukut borsası_ fiyat 
20.30 memleket saat ayarı. 

GALA PROuRAMI 
20.30 a) takdim, b) tem

sil ve Türk müziği, - binbir 
gece masalından - Maruf 
yazan: Ekrem Reşit temsil-
de Türk müziği: Küme oku
yucuları Koro idare eden: 
Mesut Cemil 21.15 c); meş
hur virtiiz Zino Fransescati 
nin Keman Resitali 22 haf
talık posta kutusu, 22. 15 
Resitalin devamı, 23 müzik 
cazband - pi. 23.45-24 son 
ajans haberleri ve yarınki 
proğram. 

Bilmelidir 
Gerek gündüz ve gerekse 

bilhassa geceleri açız açık 
olarak durmak, nefes almak 
ve uyumak çok muzır bir 
şeydir. Burnumuzun içerisin· 
de bir takım girintiler ve ç1-
kıntılar vardır. Giren hava 
buralara çarparak kı r ılır ve 
soğukluğunu kaybederek al:
ciğerlerimize ılık olarak da-
hil olur. Bundan başka bur· 
nymuzuu içerisindeki çok 
ince tüyler ve nemlik hariç
t en hava ile beraber gjren 
tozları ve üzerindeki mikrop
ları tevkif eden en iyi bir 
süzgeçtir. Halbuki ağızla te
neffüste bütün bu kolaylık

lar mevcud değildir . . Bilakis 
ağızla teneffüs edildiği za 
man bir müddet sonra dilde 
ve boğazda bir kuruluk his-
sedilir. Bu tahrişin ilk ala
metidir. Burunla teneffüs et
memek veyahud edememek 
için burnun tıkalı olması la
zımdır. Burnu tıkayan şey~ 

ler de ahtapot, vejatasyon 
ve burun kemiklerinin büyü-
m esi gibi sebeblerdir. Bu se · 
bebler umumi sıhhat lizerine 
çok muzır ve menfi tesir ic-
ra ederler. Küçüklerde bu 
vaziyet çocuğun neşvünema-
sına sureti kat'iyede mani 
olur. Çünkü : vücuda ihtira-
kat için kafi miktarda hava 
ve müvellidilhumuza girme-
sine mani teşkil eder ve 

~.böylece çocuk inkişaf ede
mez. Burundaki bu gibi arı
zaları derhal izale etmeli
dir. Çünkü hepsi kabili iza-
le ve tedavi arızalardan iba-
rettir. Teneffüs derin olma
lıdır ve derin nefes almak 
için zaman zaman eksersiz 
yapmalıdır. Böylece akciğer
lerin faaliyeti artırlı mış olur. 
Sahai teneffüsiyemiz büyür, 
omuzlar genişler ki bunlar 
-;ıhhat için· çok lazımdır. 
Dar göğüslü olanların vere
me müstaid olmalarını unut
mamak lazımdır. 

B~tü .1 m~vcudiyetimide iddia ediyoruz.. Bugü:t 1 
Kültürpark Si emasında 

BETHOVEN 
Büyük rejisör ABEL GANJ tarafından sahneye vazedilen 

VE HARRI BAUR 
Tarafından yapılan bu muazzam filimde Beethovenin ha
yatını.. Aşkını bestelediği senfonileri hangi sebepler 
tahtında yazdığı görülecektir, 

A YRC.4\: 1914 dünya savaşında Londrada Alman cas.u~ 
teşkilatının faaliyetini... Müthiş tayyare muharebelerım 
gösterir muazzam filim. 

su z 1 
Dikkat: her iki filimin devamı üç 111aattir. 

1 

Seanslar: hergün Suzy3.15-7.20de ~;ethov~.50ve9~~ ..,. 

Tekmil lzmlr halkı bu hafta yine Tel. 2394 
A 

ASRI ye Koşuyor 
16 Mart Perşembe gününden itibaren azametile dünya 

sinemacılığına boyun eğdiren 2 harika flim birde 

MUSKUL iTI AF ~k~ff~ 
Fsrarengiz cinayetler işleyen müthiş bir caninin tüyler 

, Vahşi Q;;~;;J;; ffÜkômdarıl 
tt 2 inci devresi ve sonu n 
~ Yeni dünya haberleri yeni reklamlar ~ 

- - Lntlll~ 
sofradan iki lokma yiyip öy

le kalkıyorum. Neşemi de 

tamamile kaybettim . Gülme

ği unuttum... Geceleri der

sen gözüme uyku girmiyor .. 
Sabahlara kadar hep seni 
düşünüyorum. dünya benim 
için yalnız ve sadece senden 
ibaret,.... Ve saire ve saire .. 

Hikmet Feri dun Es 

Satılık yeni 
• 

pıyano 

Zengin bir ailenin az kul
landığı Alman konkordıya 
markalı tannan sesli piyano
su ac · ~~ ikiyüz elli liraya 
c1tılık t. r. 

Sadık Akseki 
Eski Tevfik paşa oteli 

Telefon 3206 

Yakında ( alkın Sesi) nde 

-11189 ·1111111-ıınmı ııım:ıınııı ıı ın ıımıımuınıımıı mı amıııınııııı-.ıımııııııııı:mıııınııııı ıııınnıııın•lllll --- - -
~~~mJ;;:t;;ı~m~rrr~~m• 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrup~nın y:.i 'o!'< t! r.ı: i 1•~~ 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müıkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her]türlU~elbise 
Diker. 

~~~~~~~~~~Ollllli~~~ 

Zarok, . jelatin, 
meşhur ARTI 
markalı elbise 
ve çocuk boya
ları Tel. 3882 

Uftll ıl UJ Ull0~""'"' '""'"'111ftllrmtm,....ın .. , _. 111 r ıttrm 

, ... ~u~:=~~ıı:::-.-:ır ııu 1 ı 111111 ~tını;;:~ 

j!lj!ill - - ---------

Dr. Demir Ali 
----Kamçıoğlu ı ....J 

Cilt f enasül hastalıklan ' 
... elektirk tedavisi 

Hmir - B'ı-inci beyler 5> ... 
No.: 55 T elefon : 3i79 

TRoLôGt'=m>'~"Arc)R 
DR. Fuat S>yır 

Böbrek, mesane, prostat, 
id rar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
21nci Beyler Numanzade No. 5 

- -"""::.---- ~ ~llDllDi~~~~ 

Acele Satılık 
Otomobil 

- ~ 8 Silindirli, 85 beygir kuv-
Dr. Fahri Işık vetinde modern bir F ort 
lzmir Memleket Hastanesi otomobili acele satılıktır. 

Rontken Mütehassısı Konak karşısında (Oska) 
R Jntken ve elektrik t edauis · mağazasına müracaat. 

yapılı r ıkinci Beyler So. mmm mmmBI!! 

~~~T~~0!1~ : DR Salth Sonad 1 
Dr. 8mall Hakkı Bllğeer t Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 

Dervişoğlu t talıklar mütehassısı 
Dahili, sinir, çocuk hastalı kları t 2 . B 1 kak No 81 '•~ 

11 14 k . l'kt - ncı ey er so . ~· 
saat - 1 ıçeşme ı e t+ Her g ün öğleden sonra ' 

3- 7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da ~ T 1 f . - 3315 11 
T 3760 t e e on. § 

o -Mliiii',;~Jıo:::t:::ıll ~~ a;,t;;ıl 
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bur ·a umumha· 
. 

nesinde cinayet 
(Anadolu) arkadaşımızın 

sahib ve baş muharriri De· 
nizti Mebusu Bay Haydar 
Rüştü Öktem'in babası eski 
ve kıymetli adliyecilerimiz
den Bay Hüseyin Rüştü 80 
yaşında olduğu halde Tekir
dağında vefat etmiştir. Na
musu ve fazileti ile herkesin 
sevgi ve sayğısını lcazanan 
bu eski adliyecimize rahmet
ler diler Bay Haydar Rüştü 
arkadaşımıza da kalbi tazi
yetlerimizi sunarız. 

Bohemya ve Moravyayı 
hamilen işgal ettiler 

Güzel ve fettan Fatmayı öldüren yarah dellk• .. 
"Gazeteciler ibret dolu hayatlmı yazsınlar,, d11"ı 

[Cumhuriyet refikimizden naklettiğimiz bu aile ff 
aşk faciasının iç yüzünü Bursalı bir arkadaşımızdt' 
dinliyeceksiniz. ] 

İkiçeşmelik 
Musiki birliği 

Yarın akşam sekiz buçuk
ta Bahribaba HaJkevinde en 
değerli musiki sanatkarları
mız tarafından halkımıza bir 

Ukranya Başvekili Romanyaya iltica etti 
Başvekil diyor ki: Almanlar bize ihanet ettiler 

Prag 17 (A.A) - Bohem- Jarı tenbih edilmiştir. başkumandanı general Fon 
yanın işgali süratle ilerle- Gazete k r Almanların işgal Braunchitkoch bütün Bohem-
mektedir. Prağda ilk işgal kıtaatıtıı fevkalade şevk ve ya ve Moravyanın işgal edil-
edilen bina polis müdürlüğü heyecanla karşılaclıklarından diğini Führere bildirmiştir. 
olmuştur. Derhal tevkifat bahseden tebliğler neşret· Bükreş 17 (Radyo) - Ro-
başlamış .ır. İlk tevkif edi- mektedirler. Fakat diğer ta- manyaya iltica etmiş olan 
lenler arasında gazeteciler raftan Almanların bu teza- Karpatlaraltı Ukranya baş-
vardır. Beneşin eski matbu- hüratı üzerine Çeklerin bazı k·ı· V . k d' h ve ı ı oroşın en ı şa si 
at direktörü Ra1"ek iki polis Almanlara hücum ettikleri 

k d d himayesi maksadile hudut 
memuru tarafından tevkif ay e ilmektedir ki gazete-

! b 1 d b h t · civarında tevkif edilmiştir. 
edilmiştir. Royter ajansının er un ar an a se mıyor-

musiki ve san'at ziyafeti çe- l Vo o · Al a anın u Çek tabiiyetinde olan Prag~ ar. r şın m ny m -
kilecektir. Bu mu··stesna sa- B ı· 17 (AA) F h k t .. ·t ·ı · · t muhabiri de tevkif edilmiş er ın, . - ü - aveme gos erı mesını av-
nat gecesinden istifade et- ve tevkifindenberi kendisin- rerin emri üzerine Alman siye ettiğini söylemiş ve şu-
meğ~ koşunuz. den malumat alınamamıştır. dahiliye nazırı B. Frick tay• nu ilave eylemiştir: 1 
M.Ozün söylevi :abancı gazet~ muhabir: yare ileBohemya ve Morav- "Almanlar bize ihanet et- l 

l 
lerıne vereceklerı haberlerı yaya hareket etmiştir, tiler ve milliyet prensiplerine 

lzmir lisesi yar direktörü Al k · d ı p ( ) 1 man omıserin en a ma- , rag 17 A.A - Ordu muğayir hareket ediyorlar,, 
M. Özün yarın saat 14 deki ıııııı9ıımm ııııııııııııuı 
hoparlörlü söylevi mevzuu E k• Ç k C h • • ' k• Jd• d• f 
"lnönü ve Türk gençliği.,dir S ı e UM Urreısı Sıra tme ge ı . tyor • 
Her hafta muntazam söylev 1 . Londra. 18 (Radyo~ - Am.erika matbuatı Almanyay.a. hücum etmekte devam ediyorlar 
ve yazılarile faydalanan bu I bır Amerıka ,?az~tesınde eskı Çekoslovakya cumhurreısı Beneş " sıra kime geldi ,, başlığı 
değerli ve kıymetli hatibimi- I altında yazdıgı bır makalede Almanların şarka ve aşağıya doğru genişliyeceklerini ve bu 
2.i enteresan söylevinin din- 1 vaziyet karşısında Polonya Macaristaıı, Romanya ve İsviçrenin vaziyetleri de tehlikeye düş
lenmesini sayın halkımıza 1 tüğünü açıkça yazmaktadır. 

tavsiye ederiz. \ Hudutlarını Tahkim Ettiler 
Aliye hakaret 

etmiş 
Karşıyaka Soğuk kuyu 

mevkiinde İsmail oğlu ma
nav Ferit bila sebeb Hasan 
oğlu Aliye hakaret ettiği .
den yakalanmıştır. 

Boruları 
Çaldılar 
Mimar Kemalettin cadde

sinde belediye hava gazı bo-
rularını çaldıkları anlaşılan 
Salih ve Kerim adlarında 
i~i kişi yakalanmıştır. 

Ku_ ıarcı ar. 
Tepecik meydan sokağın

da 3 sayılı kahvede Akovah 
kahveci Mümin oğlu Adem 
Hamlacı Yeni pazarlı İsmail 
oğlu Cema ı Gülenç Akovah 
Zekeriya oğlu Bekir Elaziğli 
Osman oğlu Niyazi Özyıldız 
Aydınlı hacı Ali oğlu Meh
met İzmirli Hüseyin oğlu 
Hüseyin Atcı suçlulardan 
kahveci Ademin kahvesinde 
diğer suçluların kumar oy
nadıkları sırada ortada bu
lunan İskambil kağıdile 980 
kuruş para alınarak cümlesi 
yakalanmış ve haklarında 

meşhut suç muamelesi ya
pılmıştır. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 
Ankara 17 (A.A)-Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza teşkilatı Suriye budu: 
dunda: 40 kaçakçı, 848 kilo 
gümrük kaçak malı ile 4 7 
kilo 400 gram uyuşturucu 
madde, 1800 defter sığara 
kağıdı, 2 silah, 118 Türk 
lirası ile 9 kaçakçı hayvanı, 
lstanbulda: 21 kaçakçı, 30 
kilo gümrük kaçağı, 71 O 
gram uyuşturucu madde ele 
geçirmiştir. 

Zen]ln Olmak 
lstarsanlz 

Paris, 18 (Radyo) - Çekoslovakya ve Slovakyanın son akıbetinden sonra Romanya ve 
Polonya hu :l utlarını derhal tahkim etmişlerdir. 

l Roma, 17~~!~0}~?.!ıio~:.~ist ~u!!!~üzm~~!!~~~~:ı~nümünü kut-
lulamak üzere Faşist hücum kıtaları en eski azalarının Romaya gelmeleri münasebetiyle 
26 martta bir nutulr söyliyecektir. Merasim Mussolini stadyomunda olacak ve rejimin beş 
yıllık umumi içtimaı şeklini alacaktır. Düçenin nutk radyo ile yayılacak ve yarım adanın 
bütün denizlerinde Faşistler Düçenin nutkunu dinlemek üzere toplanacaklardır. 

İş Bankası azaları istifa etti 
Ankara 18 (Hnsnsi) - iş bankası hissedarlar meclisi dün toplanmış umumi heyet kar 

ve zarar hesaplarını ıe umumi raporu tetkik ve tasvip etmiştir. Müteakiben idare meclisi 
reisi ve azalarının istifanamesi okunmuştur. Bunda tamamen mebus olan meclisi idare 
azalarının parti proğramı mucibince hem mebus ve hem meclisi idare azası olmıyaçakla
rından istifa ettiklerini bildirmişlerdir. 

1 Asılsız 
Bir Haber 

Ankara, 17 (A.A) - 16 
Mart 1939 tarihli Tan gaze
tesinde Amerikadan 1939 
senesinden itibaren yakılmış 
ithalatın faturalarını ödemek 
için hen\lz verilmiş bir ka
rar olmadığı hakkında inti
şar eden haber asılsızdır. 

Anadolu ajansının öj' ren
diğine göre; Amerikadao 
1939 senesinden itibaren ge
len malların da müracaat sı-

' rasile dövizlerinin peyder· 
pey ödenmesi hakkında Ma . 
Jiye veka l~tince kambiyo 
idarelerine talimat verilmiş-
tir. 

Roman yada 
Seferberlik 
- Baştarafı 1 ncide -

çalışmışlar ve yüzbin kişi 

silah altına alınmıştır. Silah 
altına alınan askerler derhal 
Ukranya hududuna sevkedil-
mişlerdir. 

Budapeşte 18 (Radyo) 
Ronıanyanın silah altına al
tına aldığı askerle Ukran
yanın bazı taraflarını isgal 
etmek istediği bildirilmek-
tedir. 

1 Misafirimiz Bulear Başvekili 
, Bugün siyasi görüşmeler olması muhtemeldir 
1 Ankara 17 (A.A)-Muhte- vermiştir. Bu ziyafeti saat 

rem misafirimiz Bulgar Baş· 22.30 da bir tesmi kabul 
vekili ve hariciye nazırı ek- takip edecektir. 
sclans Dr. Köse lvanof bu-
gün saat 11-15 de riyaseti· Ankara, 17 ( Hususi ) -
cumhur köşküne giderek Bulgar Başvekili Köse İva-
defteri mahsusu imzalamış- nofla yarın Hariciye Veka-
lardır. letinde siyasi konuşmakr 

cereyan etmesi muhtemeldir. 
Ekselans misafir mütea-

kiben haric:ye Vekili Şük· 
rü Saraçoğlunu, Başvekil 
Or. Refk Saydamı ve B. M. 
Mr b'h i Reisi Abdülhalik 
Rendayı ziyaret etmiş ve bu 
ziyaretler İ;lr,I"" edilmiştir. 

Anka a, 17 (A.A) - Muh
terem misafirimiz Bulgar 
başvekili Ekselans Köşe İ
vanof öğleden sonra saat 
16,30 da beraberlerinde Bul
gu elçisi ve alt şemiliteri 
ve sefaret erkanı ile Sofya 
elçimiz olduğu halde Etnog
rafya müzesine giderek Ata
türk'ün tabutu önünde eğil
miş ve bir çelenk koymuştur. 1 Ankara, 17 (A.A) - Bu j 
akşam saat 20.30da başvekil 
Dr. Refik Saydam tarafından 
An karapalasta misafir baş

vel il ve hariciye nazırı şe 

refine bir akşam yemeği 

........ ., ....... . 
Muhtar 
Seçiminde 

Mülkiye amirleri 
Bulunacak 
•••••• • ••••• 

Köy m ıntar ları seçim ışın
de hükumet namına seçimde 
bulunmak vazifesinin bazı 

yerlerde karakol komutanlarına 
verildiği, memuren gidenlerin 
göz önünde yaptıkları seçim
de kanunuszluk olduğu 
iddiasiyle seçimi yenilemeğe 
bile kalkıştıkları şikayetler- • 
den anlaşılmaktadır. Bu iş
lerin, imkan olan hallerde 
bizzat hükumet reisi tara
fından mahalline gidilerek 
yapılması bildirilmiştir. 

Bursa, (Hususi) - Geçen
lerde Antalyalı Naciyenin 
umumhanesinde bir cinayet 
olmuş, kanal makinistlıarin
den Dursun Tekin adında 
bir genç, Bursada güzelliğile 
meşhur sermayelerden Ka
racabeyli Fatmayı tabanca 
ile öldürdükten sonra ken
disi de kazaen beyninden 
ağır surette yaralanmıştı. Şeb 
rimiz halkının büyük bir me-
rak ve alakasını uyandırmış 
olan bu cinayete ait tahki
kat ikmal edilmiştir. 

Kurşun, Dursunun kafata-

sını delmiş olduğundan dok' 
torlar bidayette bayatıol 
tehlikede görmüşle.ıse d• 
sonradan Dursun iyileııııir 
tir. Müddeiumumilik, Durt°' 
hakkında taammüden katil 
suçundan hukuku umuaıiY' 
davası açmak üzere evrak• 
ikinci sorgu hakimliğİll1 

vermişti. Sorgu hakimi I~' 
san Tünkanın yaptığı tabkl' 
kat sonunda Dursunun mef' 
kufen ağırcezaya sevki•' 
karar verdmiştir. 

- Sonu Yarın - / 

Atlantid kıt' ası 
nasıl battı? 

--··-.---
Dünyamız her gün 

diyen taşlanıyor 
Avrnpa ile Amerika ara

sında vaktile büyük bir kıta 
olduğu ve ileri bir medeni
yet sahibi olan bu memle· 
ketin bir gün birdenbire or
tadan kalktığı söylenir. 

Atlantid ismi verilen bu 
kıta, alimlerin kanaatine gö 
re, bundan 120 asır önce 
mevcuttu. Eflatundan beri 
bütün alimleri meşgul eden 
bu kaybolan kıtalar aynı za
manda hayali kuvvetli ro
mancılara mevzu olmuş, üze
rinde birçok şairler hayal 
kurmuşlardır. 

Hakikaten böyle bir kıta 
var mı idi? Buna, bir id
diadan ibaret diyeıller bu
lunmakla beraber, hakikaten 
böyle bir memleketin bir 
gün dünya yüzünde mevcut 
olduğuna inanan alimler 
çoktur. Onlara göre, bugün 
ispanyanın garbındaki Ka
narya ve Asor adaları bu 
kaybolan kıtadaki dağların 

tepeleridir. 

Atlantid üzerindeki tetki
kata bütün ömürlerini has· 
reden alimler vardır. Bugün 
Atlantid araştırmaları adeta 
başlı başına bir ilim teşkil 
etmekte ve tarihi, coğrafi 
etnografi tetkiklere birçok 
koldan çalışmaktadır. 

On iki bin sene evvel 
dünyamızın büyük ve mede
ni bir memleketi olan bu 
atlantid nasıl ortadan kay-

bolmuş? 

"Atlandidçiler" bunu d1' 
şöyle izah ediyorlar: 

Arzımız daimi surette b~ 
taş yağmuru altındadır. B.; 
far, "Göktaşları,, yani 
neşin cazibesinden kurtula 
veya kopup bizim toprakl• 
rımıza düşen yıldız parçal 
rıdır. 

"Her gün semadan dün 
ya koca koca taşfar atılı 
da bizim neden haberifll 
olmıyvr?,, diyeceksiniz. 

Öyle ya, evimizin bab 
sine sokaktan ufak bir 
atılsa bile duyarız da gö 
yüzünden düşen ve koca k 
ca tepeler şeklindeki kayi' 
lardan nasıl haberimiz Ot 
maz? 

Dünyanın ne kadar bil' 
yük olduğunu, insanların bd' 
lunduğu yerlerin ıse bu '/,'' 
niş saha üzeriııde ne kad~ 
küçük bir yer işgal ettiğİ~1 

düşünürseniz şaşmakta bl' 
bir hakkınız olmadığını •'' 
]arsınız. Bir kere, dünya~ 
dörtte üçü denizdir. Getl 
kalan dörtte bir toprağın 61 
insanla meskun olan kısı~ 
farının yekunu ancak ıP 
yonlarda bir nisbetindedit• 

Kimbilir hali ara:ıiler'' 
ayak atılmamış dağlara, ~~ 
gin denizlere ne kadar go fi' 
taşı düşüyordur da habe 

, miz yoktur. 

lngiliz Donanması 
I' •• Roma 18 (Radyo) - İngiliz donanmasının bir kısmı 

lermo Sıratoza limanlarına gelmiştir. Bu gemilerin nere'!' 
gideceği malum değildir. 

Filim müsabakasının 
üçüncü haftası ,., 

Elhamrada yapılan filim müsabakasının üçüncü baft ~ 
sinemacılık dünyasının en bü) ük bir harıkası olan (fa d 
Canavar) şaheseri ile açılmıştır. Bu müstesna filmi ti•' 
Baurun dehası bir sanat mucizesi haline sokmuş'.ur. ____..,,, 
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