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I !lir seneye yakın bir müdd;ten beri birçok mühim ve 
şlliiliı.leri pek çok yakından alakadar eden hadiseler kar
i ısında hayret edılecek bir soğuk kanlılık muhafaza eden 
,?~iliz gazeteleri son günlerde birdenbire seslerinin perde-
1~~ Yükselterek haykırmağa başladılar: 

il lngiltere, her şeye rağmen dünya sulhunu kurtarmağa 
, t ~tnetıniş bulunuyor. Yalnız bu azmını, bu sarsılmaz kara

l~tıı tatbik sahasında tecelli ve tahakkuk ettirmek için dip
a tnatların dillerinden, konferansların müzakerelerinden, 
"eYahat ve toplantıların neticelerinden başka vasıtalara baş 
l Qrn:ıak lazım geleceğini takdir ettiğinden bugün o vasıta
trı elde etmiş sayılabilir. Artık dünyaya meydan okuyan 
/•sanlara anlatmalıyız ki lngiltere her devletten fazla silah
~nabilir. lngiltere her hükumetten az harpten korkacak 
d evkidedir. Fakat her şeye rağmen sulhu, iıısanları yeni
'i.~n b~r kan deryasında } üzdürmtk için elinden gelen her 
ltı Ytetı sarfedecektir. Yalnız bu defa sulhtan bahsederken 
le ~nhasıran hüsnüniyetini, diplomatların aralarında verdik-

t rı eski kararları ileri sürmekle iktifa etmiyecektir. lngil-
ere ·· ·ı 1 l · 1 · t soz ı e yo a ge mıyen erm ne suretle akıl1armı başlarına 

1°Plamaları lazım geleceğini isbat edecek derecede hazır
h:~nııştır ve daha hazırlanacaktır.,, Görülüyor ki lngiltere 
k Q "G.tneti harp hazırlığı için kesesini açmıştır. Öyle bir 
b ese ki, Ingi1tereye çatmak işti yen rakipleri bile, ondan 
taodrç Para almak yüzsüzlüğünü göstermekten sıkılmamak-
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l "e 011
dra 6 (Radyo) - Gandinin Hindistan umumi valisine 

lii~~~i nota İngiliz mehafilinde fena tesir uyandırmıştır. 
llıaki•standa yeniden bir karışıklığın çıkmasından korkul-

L ctdır. 
biik ?11dra 6 (Radyo) - Bombaya yakın Raçgad şehrinde 
u~e tınıet aleyhinde tertib edilen nümayişler iştirak etmek 
te..,k~f Bayan Patel ile Raçgada gitmiş olan Bayan Gandi 
~ e:lmiştir. 

t~l'ER GÜL İSTER AGLA = 

Budapeşte 6 ( Radyo ) -
Görülen lüzum üzerine Ma- I 
caristanın her tprafında örfi 
idare ilan edilmiştir. Gece 
saat 20den sonra sokaklarda 
gezmek mennedilmiştir. 

Zıraat Vekili ~J 
Ankaraya Döndü 

Ankara, 6 ( Hususi ) 
Zıraat Vekili Bay Muhlis 
Erkm n bugün İstanbuldan 
dönmüştür. 
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Bulgar kabine-
• • 
sının 

MÜHİM TOPLANTISI 

Sofya 5 - Onbeş günden
beri Romada bulunan kral 
Boris Sofyaya döndü ve dün 
Nazırlar meclisi mühim bir 
toplantı yapmış ve bu mec-
lise kral riyaset etmiştir. 

ı=== == = 
Ankara da 

gaz mektebi açılacak 
Ankara 6 (Hususi) - Mil

li Müdafaa veka!eti gaz ge
nel komutanlığı Ankara)a 
bir gaz mektebi binası inşa-
sına karar vermiştir. 

Kızılay balosu 
Kızılay kurumunun senelik 

büy k balosu, 18 şubat cu-
martesi günü akşamı hüku
met konağı salonlarında ve
rilecektir. ..................... 
Filistin 
Konferansı 
Londra, 6 ( Radyo ) 

Filistin konferansı yarın top· 
la nacaktır 
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azıa Ç~J;ş;;k ~iÇin J;fi;;hat da Liz.ımdır. 
Za~ 

etilli ~~epte hükumet, hayvanların da Pazar günü istirahat etmeleri için bir kanun kabul 
Sonu~;· ~sb~b~mucibe olarak, bütün hafta çalışarak yorulan hayvanların, bu istirahat 
Maı-a ışlerını daha zende bir halde başarabilecekleri görülmektedir. 

". Urndur ki P t t'l' · t• h t ·· '"d"' H ft it l'lren . , azar a ı ı ıs ıra a gunu ~r. a anın a ı gününu işinde güçünde ge-
ınsanlar d' 1 k · ··ı k k · · P lialb k' . ' ın enme ve yem ener11 er azanma ıçın azar günü çalışmazlar. 

~~latara~ 1b~ı:ı~e. ~az~ ~snaf, g~~ açı_klığı ~aptığını zannedere.~ ve gfıya meslektaşlarını 
dırfer. H bırıcık ıstırahat gunlermde bır kaçamak yapıp dukanlarım açmak istemekte
edcrıte . ayvanların bile istir ıhatı düşünülen bu asırda, kendilerini bu tatilden mahrum 

rın haline: 

Budapeşte 6 ( Radyo ) -
Budapeşte havrası önünde 
yapılan suikast dolayisile 
tahkikat devam etmektedir. 
Şimdiye kadar tevkif edilen
lerin adedi 300 kişiye baliğ 

olmuştur. Adliye Nazırı neş
rettiği bir beyannamede her 
hangi bir suikasta cür'et 
edeceklerin görecekleri bü
yük cezalar ilan olunmuştur. 

Budadapeşte 6 - Hüku-

met bugün üç sınıf 
askeri silah altına almıştır. 

Budapeşte 6 - Kapanan 
Rus büyük elçiliğinin elçi ve 
memurları dün Budapeşteyi 
terketmişlerdir. 

Istanbulun imarı 

' l 
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İstanbul (Hususi) - İstanbulun imar işlerinde elbirli~iyle çalışabilmek için belediye~ ile 
Vakıflar dairesi arasında müzakereler devam etmektedır. - --

ALSANCAK • ÜÇOK MAÇI .. 
Dün Alsancak sahasında 

Alrnncak - Üçok A. ve B. 
takımları karşılaştılar. 

Havanın baharı andıracak 
kadar güzel olması seyırcı

lerin oldukça fazla olmasın
da amil olurmuştur. 

Saat 13 de B. takımlarının 
maçma başlandı. Alsancak
lılar müsabakayı 5-3 kazan
dılar. Saat 15 de Üçok - Al
sancak A. takımları en kuv
vetli kadroları ile hakem 
antrönör Bay Horeş'in ida
resinde oyuna başladılar. 

20 inci dakikada Enver 
bir frikik,i topu sıkı b!r şilt
le üçok kalesine sokmağa 
muvaffak oldu. Bu gol üçok
luları kamçıladı. Üst üste 
akınlarla Alsancak kalesini 
sardılar. Sait ve Namık bi
rer gol yaparak üçok'u ga
lip mevkiine çıkardılar. Dev
re 2-1 üçok lehine nihayet
lendi. 

ıkinci devre başladığı va
kıt Alsancaklıları her ne pa
hasına olursa olsun mağlup 
vaziyetten kurtulmak için 
fazla gayret sarf ettiğini 
gördük. İlyas sıkı bir şütle 
beraberliği biraz sonra Saim 
Alsancağın gollerini üçe çı

kardı. 
Oyunun ortalarına doğru 

sağdan yapılan bir üçok hü
cumunda Kemal çektiği bir 
şütü kaleci Hilmi tutmuş sa
da hakem topun içeriden a
lındığını ileri sürerek gol 
kararını verdi. Alsancaklılar 
bu gole itiraz etmişlerse de 
hakem kararında israr etti. 

Oyun tekrar başladığı va
l. ıt A' :ıncak İlyas vasıtasiy
l<! çoL tehlikeli akınlar yap
maga başladılar. Saim üst 
üste iki güzel gol yaparak 
takımınını 5-3 galip vaziyete 

+ soktu. Oyun biraz sonra bu \ faa çok muvaffak oldu. Uç-
netice ile bitti. ok muhacimleri dün kendi-

her iki takımın dünkü o- terinden beklenen oyunu 
yunu İzmirin en kuvvetli e- gösteremediler. Hakemin i-
kipleri olduğunu ispat etmiş daresi dün iyi değildi. 
oldular. Alsancak'ta müda- A. Özgün 

--~--
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lngiltere Herzaman Fransanın 

Yanında Bulunacak 

Paris 6 (Radyo) - San· 
dey Taymisin Fransa ve 
İngiltere dostluğu hakkında 
yazdığı makale burada bü
yük bir memnuniyetle kar
şılanmıştır. Bu makalede 
deniyor ki: Francanın dur
ğudu yerde İtalyaya taarruz 

; etmesi ihtimali yoktur. Fa
kat İtalya Fransaya hücum 
edecek olursa İngilterenin 
hiç vakit kaybetmeden~Fran
sanın yanında hemen- mevki 
alacağını söylemek mütea
rifeyi tarif etmek kadar 
lüzumsuz ve aşikar bir iştir . ., 
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Halkın Sesi Hakkın Sesidir . .-~ 

lzmirimizi Güzelleştirmek için 
•••• 

İnciraltında bir gazino yaptırmak, Yalılar semtinede 
vapur işletmek kibi İzmiri~ büyük bir ihtiyacına cevap 
verecek faaliyet projesini lzmir halkının büyük bir sevinçle 
karşılaşacağına şüphemiz yoktur. Yalnız bu güzel proje ve 
kararların biran evvel toplantı müzakerelerindent gazete 
sütünlerinden çıkararak geçen tatbikat sahasına geçmek 
için vakıt kaybetmeden işe ba~lamalıyız. Senelerdenberi 
gazete sütunlarında gördüğümüz bu güzel rüyanın artık 
bir hakikat olmnsı zamanı gelmiştir. 
Dünyanın her tarafından İzmire seyyah celbetmeğe çalı

şırken yaz basınca yazlık eğlence ve tenezzüh yerlerinin 
bulunmamasından dolayı İzmirliler İzmirden firar etmek 
çarelerinini aramağa başlarlar. . 

Halbuki tabiatın en güzel bir lütfu olan lzmir Körfezin-
de yapılacak yenilikler, İzmir sahillerinde inşa edilecek 
bazı eğlence mahalleri İzmirlileri hiçbir zaman dünya kadar 
para sarfedere k lzmirden başka mahallere yaz mevsiminde 
kaçmak mecburiyetinden kurtaracaktır. Halkımız İzmir vali 
ve belediye reisinden bu hususta çabucak faaliyete geçerek 
bu yaz İzmirde nefes alınacak, hava değiştirecek yeni inşa
at bekliyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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·~ O O K T O R 1 Lindberg'i 
. 1 

385GÜN 1 

Timarhanede 1 

Dil ı ı u ııın 11 ı ı ı ıu 1111 ı ıı 
+ Hiddet vUcudUmüzü 
t Zehirler 
: İnsan, yalnız bazı ilaçlarla 
{t zehirlenme~! Tütün i~e, .siga
[+, ra ile, ve ısportolu ıçkılerle 

[+' de yavaş yavaş zehirlenir. Bo-

BI D il 1 H t 1 ~ lt, zulmuş, küflenmiş, ekşimiş, . r e n n a ıra arı- • 'b' 
1 

d v. • • 
... [+' terkı ı, yapı ışı egışmış yı-

- 1 - .. .. [+ yeceklerle de zehir kapıyor: 
~~~~~-!::'.-'31-:::~- - - ____ ANI.:ATAN: GONUL EMRE__ Tazelenmiyen, mahsnr ve 

Ozun sergüzeştini okuya- mm hayatında, acı hakikat- kapalı bulunan pis hava ile 
cağınız Kasım ağa, bugün lar ve facialar saklıdır. tedricen tesmmüm ediyor. 
sağdır ve akıllı geçinen bir Size, bunları nasıl öğren- İngiltere ve Amerikada ya-
çoklarımızdan daha akıllı- diğimi anlatayım : pılan son incelemelerde (hid-
dır. Bir gün çok sevdiğim bir det) in, şiddetine göre insan-

Bir aile faciası neticesinde arkadaşımı uğurlıyacaktım. Iarın zehirlenmekte olduk-
bir müddet için şuurunu kay- Trenin kalkmasına daha farını ispat etmişlerdir. 
beden Kasım ağanın, nasıl yarım saatlık bir zaman var- Darılmakla, teesşür hisset-
delirdiğini, timarhanede ge- dı, arkadaşıma : mekle vüçudümüzde bulunan 
çirdiği günlerin acıklı ve - Seni bizim çaycıya her hücreye, her ( sellül ) e 
gülünç hikayelerini size. ol- götüreyim de .. nefis bir gü- kimyevi ve"'manevi bir zehir 
duğu gibi anlatacağım: vercin kanı içireyim!.. şırınga yapılmış oluyor! İşte 
Kasım ağa, elli, elli beş Dedim ve koluna girerek bundan dolayıdır ki, insan 

yaşlarında şakacı bir adamdı. bizim Kasım ağanın dükka- hiddet edince, öfkenin şid-
Ufak bir dükanda çaycılık mna götürdüm.. det derecesine göre vücu-
yapıyordu, kendi tabiri ile Fakat dükkana girer gir- dünde halsizlik, baş ·ağrısı 
"ağzının tadını bilenler,, gü- mez, Kasım ağanın beni dai- çarpıntı, iştahsızlık gibi ala-
vercin kanı rengindeki, ha- ma neşeli karşıhyan çehresi, metler zuhur ediyor! Hele 
kikaten nefiş çayı içmeğe birdenbire tuhaflaştı kaşları asabilerde sinirlilerde yarım 
gelirlerdi. çatıldı ve acele adamlarla akıllılarda (öfke) o kadar 

Ben de, ağzımın tadını ocağa doğru yürüdü .. Allah şiddetli olur ki çok defa 
bildiğimden değil, fakat gı- Allah buda ne ? Arkadaşım facia doğuruyor. 
cır gıcır yıkanmış temiz bar- birşey anlamadı amma, ben *.ç'* 

daldarda güzel kokulu bir fena halde içerledim. Otur- Ben vaktile tedbirsizce ha-
çay içmek için sık sık Ka- duk. Aradan bir kaç dakika reket ettiğimden bir sinirli 
sım ağanın dükanına uğra- geçtiği halde Kasım ağanın kadına ( ihtiyarlıyorsunuz! ) 
yordum. hala sırtı bize dönmedi ve dediğim zaman zavallı bayan 

Bana, hikayesini anlattığı asabi asabi ocağın ateşlerini hiddetle teessür hissettiğin-
güne kadar onun bir zaman- karıştırıyordu. den bayılıp düşmüştü. 
lar delirdiğini söyleselerdi, Bekliyecek zamanımız yok- Şırınga yapıp kaldırdıktan 
imkanı yok inanmazdım.. tu. Seslendim : sonra (ihtiyarlık) sözünü bir 

Öyle ya canım .. Bize sırası - Bize iki çay getirsene daha hiçbir hastaya söyle-
geldikçe yerinde nasihatlar Kasım ağa... k 

k Önce cevap vermedi.. son- memeğe arar vermiştim. 
veren, to sözlü Kasım ağa- Fakat yazmayacağımı taah 
nın evvelce delı'rmı'ş oldug-u- ra gene arkası bize dönük h . . B' 

üt etmememıştım. ınaena-nu kim iddia edebı'lı'rdı"7. olduğu halde : 
d d leyh, ihtiyarlarda, yaşlılarda, Çünkü Kasım ag-a, makul - Bugün çay e leme im d 

l · · d amar setliği olanlarda, (tan-bir adam oldugv u kadar neş- beyim ... Hem ace e ışım e ) ( 
siyon u, yani kan tazyiki 

eli bir adamdı da... Bizi dü- var... çok olanlarda) şiddetli bir 
şünceli veya asık suratlı gör- Dedi ... Artık kalkıp git- hi~det, çok defa felç deni-
düğü zaman: mekten başka çare yoktu. len nüzul getirir. (Koca ka-

- Ne oluyorsunuz yahu.. Birşey belli etmeden: rılar) buna (şeytan çarptı) 
Suratınızı ayar edin be !.. - Öyle ise şimdilik ey- derler. 

Diye çıkışırdı. Aldırmadı- vallah... Kalplerinde, yüreklerinde 
ğımız1 görünce, bir kahkaha Deyip çıktık. Dedşetli si- hakiki ve uzvi bir hastalık 
salıverir ve arkasından şun- nirlenmiştim. Bugüne kadar bulunan insantarda, darıl-
ları söylerdi: Kasım ağanın böyle bir ha- makla, öfkelenmekle (kalb 

- Tuhafsınız be birader.. reketini görmemiştim çünkü .. 
Hepinize şaşıyorum. bahusus sırası geldikce beni 

Demek sizler, şu ölümlü çok sevdiğini söylerdi hatta 
dünyada oturup surat asa- en mühim mektuplarını bana 

sektesi) ne uğradıkları ger
çektir. (Ansızın ölüm) e ka
vuştukları muhakkaktır. 

cak kadar bir zaman bula- yazdırırdı... Bunların sebe-
biliyorsunuz ha ? !.. Geç be bini mutlaka anlamalıydım. 
beyim geç... Yolda arkadaşıma : 

Şairin dediği gibi "sana _ Kasım ağa tuhaf bir 
ısmarladılar mı bu yalancı adamdır, dedim, bazan işte 
dünyayı?.,,. Aklınız kıttır 
diyemem amma, daha toy
sunu z anlaşılan ... 

*** 
Atalarımız bize öfke ile 

Uykusus Bırakan 
Bir Konturat 

Lindenberg Nevyorktan 
Parise olan tarihi uçuşunu 
yaptıktan sonra büyük bir 
sinema kurn p1nyası kendi
sine müracaat ederek, mev
zuunda tayyarecilik tarihi 
bulunan bir filimde rol al
ması ıçın, milyon dalar ve 
hasılattan da yürde on tek
lif (ftmiş. Bu teklifi cazib 
bulan tayyareci, hemen bir 
kontrat imzalamış. Fakat o 
gece bir türlü rahat uyuya
mamış, e!'tesi günü kumpan
yanın idaresine giderek : 

- Benim yıldız olmıya 
ihtiyacım yok. Hem aktör
lüğü beceremiyeceğim, de
miş. Ve konturatı alarak 
yırtmıştır. 

Kayışlara asllarak 
uyuyan adam 

1908 senesinde ölen Ame
rikalı Hiram V ooster tabii 
bir insandı. Fakat tabii bir 
insan gibi uyumazdı. Gece 
yatağa girmez, kendini ka
yışlara asar, bu tarzda baş
kalarının yumuşak şiltelerde 
uyuduklarından daha rahat 
uyurdu. 

Pazarlık yasa
iı Tatbik 
Eclilemiyor 

"Devlet yasağı üç gün sü
rer!,, diye bir zihniyetin yer
leşmesine katiyyen cevaz ve
rilemez. 

Oyleyse pazarlığın kalk
ması kanununu kuru bir ıaf
tan ibaret bırakamayız. Bu 
gün ise, en küçiik bir kon-
trol, bunun tatbik edilmedi
ğini göstermeğe kafidir. Vit
rinlerde bile pek çok eşya 
üzerinde etiket yoktur. Eti
ketlerde yazılı fiatlerden kı-
sa bir pazarlık neticesi azim 
kırmalar oluyor. 

Kendileri için alış verişe 
çıkan bütün büyük memur
ların görec~kleri bu kabil 
yolsuzlukları en yakın mer
keze haber vermelerini usul 
ittihaz etmek suretile bu iş 

pekala bir zabtü raht altına 
alınabilirdi. Hala da alınma
M mümkündür. 

Bir kanun çıkınca -011u 
geri alan diğer bir kanun 
çıkmadığı takdir de - behe
mehal tatbik edilmelidir. O
toritenin en büyük zamini 
bu itiyadın teessüsü ola-
caktır. "Akşam,, 

. -~!::... --
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DÜNYADA NELER OLUYO! 
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temizlemeli çalgıclları "' 

Bütün dünya belediyeleri 
yollara biriken karları çar
çabuk toplayıp ortadan kal
dırmak için çare düşünürler. 
Bu iş için makineler süpür
geler arabalar icad edildi. 

Paris belediy~si b1,1, sene 
başka bir usul tuttu. Yollar
da karları tuzla eritiyor. Yı
ğın halinde kara karıştırılan 
Kalrür dö Sodyom erimeğe 
başlar. Sıfırdan aşağı dere
cede bir kilogram kara 16 
gram tuz katılır ve yoğulur
sa karlar derhal erir. Hara
ret derecesinin düşüklüğüne 
göre kara karıştırılacak tuz 
miktarı artar. 

Sıfırdan aşağı sekiz dere
cede on santrimetre kar ya
ğacak olursa Paris belediye
si yollara 12.000 ton tuz 
se.ıpecektir. 

Paris belediyesi temizlik 
işleri direktörlüğü depoları

na bu miktar tuzu doldur-
muştur. 

Amerikanın 

Roma büyük elçisinin 
teşebbüsü etrafında 

Budapeşte (Radyo) -Ame
rikanın Roma elçisi tarafın
dan İtalya hükumeti nezdin
de bay Ruzvelt aleyhinde 
bazı İtalyan gazetelerinin 
yaptığı neşriyat hakkında 

yaptığı teşebbüsün hüsnü 
suretle netileneceği zanolu-
nuyor. 

Bu ihtilafi hal için Ruz
velte atfolunan bu sözlerin 
tekzip olunması büyük bir 
kolaylık temin etmiş olacak-
tır. 

Fransada çıkan bir çocll 
gazetesi, garip bir bab( 
veriyor. Onun verdiği habe ılı 
aynen tercüme ediyoruz: ~ 

"Bütün dünya keman~ıls~ 
bir araya toplansalar, ı~ ~ 
rinde saçları dükülmüş, s 
cak yüz kişi sayabiliriz. f 
kat bütün çalgı çalanları b! 
araya toplıyacak olsak, b11 

saçsız olanlar sayılmıyrc~ 
kadar artar. Bilhassa ağ! 
çalgısı çalanların çoğunııf 
saçları dökülmüştür. 

İnanmazsanız, çalgı çıı 
nan yerlerde çalgı çalanl (
bakınız .. ağız çalgısı çala 
ların ekserisinin saçsız 0~ 
duklarını, buna mukabil ~ 
man, viyolonsel gibi kiriş 
çalgılar çalanların da sa 
olduklarını görürsünüz. 

Bunu alimler ancak 
taraflı izah edebiliyorl11 

Onlar, diyorlar ki: 
Ağız çalgılarına üfliyenlt 

fazla nefes olıp verirlerkt 
kan hareketlerinde değiş~V 
lik husule gelir ve saç dı 
lerine saçları besliyectı 
miktarda kan gitmez. 6 
yüzden saçları dökülür .. , 

Fakat kemancıların nıÇ' 
hep saçlı olduklarının, sa 

ları döküle~lere. ~ek nadt 
tesadüf edılmesının sebe 
izah edilmiyor.,, 
Ayı yüzünden harP 
16 ncı asrın ortalarılld 

İsviçrede iki komşu kante' 
nun armalarında bir ayı re' 
mi olduğu için, iki kant0 

bir türlü geçinememiş, bUC 

lardan bir tanesi, diğeri~ı 
armasında bulunan ayıyı ( 
şi ayı) şeklinde ilan edin' 
aralarında harp kopmuş ' 
iki sene süren kanlı bir b( 
ğuşmada binlerce lsvi~f 
askeri bir ayı uğruna öhnil 
lerdir. 
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Ankara Radyosunun ( BugUnkU Pr'"ığramı 1 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu ~ 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20~ 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müzigi - Pi 
13.00 Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberler1 
13.10-14 Müzik 

Proğram 

Türk müziği halk havaları. 
Konuşma. 
Türk müzigi ( faslı heyeti) 

• 

Bana bir baksanıza ... Alt
mışa merdiven dayamış bir 
adamım.. azrail neredeyse 
selamı çakacak.. fakat gene
de umrumda değil.. 

böyle müşterisinin yuzune 
bile bakmıyor .. talihten ola
cak, gününe rastladık .. de
dim. 

kalkan zararla oturur, kes
kin sirkenin kabına ziyanı 
var, gibi hikmetli, tecrübeli 
nasihatlerini boş yere söyle
memişlerdir. (Öfke baldan 
tatlıdır!) sözünü hepimiz bi
liriz. Fakat benim fikrime 
göre (öfke bir zehirli haptır) 
hiddet vücude, mizace gore 
tesir eden bir bombadır, 
(darılmak, hırçınlanmak, bün
yeye göre ı. · ·· zehirli gazdır!) 
Bu c'.~ı~tlc o!ur olmaz sözle-

.................... ········ .... ············ ....... . 

18.30 
18.35 
19.00 
18.15 
20.00 
20.15 
21.00 
21.00 
21.15 
21.30 
22.00 
23.20 
23.45-24 

Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası 
Türk müzigi (klasik proğram) 

istasyona geldiğimiz zaman 
tren hareket etmek üzere 
ıdı .. 

iç çayını keyfine bak be 
evlat. .. 

Arkadaşı selamladıktan 
sonra Kasım ağanın dükka
nına gittim.. fakat hayret.. 
dükkan kapalıydı ... 

İşte benim tanıdığım Ka
sım ağa... Fakat, bize bu 
neşeli sözleri söyliyen ada- - Sonu Yarın 

1 

----~~ -IEll-DmlllZERI•----·-----·· ELH AMRA İdaresinde Milli Kütüp-
hane sineması 

Sinemacılık memlekete girdiği gündenberi mübala
gasız hiçbir filim hiçbir sinemada bu derece rabet ve 
tehacüme mazhar olmadı. Bütün lzmir halkı sanki söz 
birliği yapmışlar sürekli akın halinde 

ELHAMRAYA GiDİYORLAR 
İşte bu suretle 

Feriha - Mualla - Hazım - Vasfi tarafından baş 
rölleri temsil edilen Musahipzade Celal'in 

en büyük eseri 

Bir Kavuı~ Devrildi 
Türk filimcilik sana) iinin de en muazzam 

eseri şerefini kazandı 
Seanslar: Cumartesi ve Pazar 11 de diger günler 

1,30 - 4 - 6,30 ve akşam 9 da başlar. ..-

1 

re kızmamak, fena heyecana 
kapılmamak, sabretmek (en 
eski Türkler gibi) İngilizler 
gibi soğuk kanlı olmak la
zımdı. 

Lokman Heki n 

perşembeden itibaren 

i Sİ EMA 
i$ İJ...: ci kanun 

ismet Paşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

adaş: 
Caddelerde gördüğün alın halindeki kalabalık 

reye gidiyor diye düşünmt-, bütün İzmirliler ... 
YENİ SİNEMADA 

Buluşmağa karar verdiler 
Türkçe sözlü ve alaturka musikili 

eyhin Aşkı 
Sevgilisinden ziyade lzmirlilerin kalbini yaktı 

yalnız bukadar değil. .. Dahası var!... 

Cas adın 
Bütün dehşet ve heyecanile meraklıların en 

yüksek takdirlerini toplıyor 
Seansla : 9 - 11 - 2 - 5 ve 8,30 ba~lar 

ne-

Memleket saat ayarı 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Müzik (Oda müzigi) 
Müzik (küçük orkestra - şef: Necip Aşkın) 
Müzik (cazband) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

CE;:~Dm~iZl!:E'i!iJl~ml!!~~- 1 - =- 1DB[E!'l!r!1'!1!m::!!IESlil!lll-'; 
T E L E F O N: 3646 

Bayramda en fazla muvaffaklyet kazanan 

amuk prenses ve 
Yedi Cüce 

Tamamen renkli ve Fransızca sözlü tilrnl 

Tayyare. inemas~nda 
GOSTERILMEKTEDIR 

Bugiin seanslar 11 - 1 :.._3 - .s ;,__?. :.~;__ 9 da ,,/ 

Bek akında 

MİLYON? .!_ __________________ ~---------------_/ 



(HALKIN SES/) 6 ŞUBAT 

Şen Yazılar <>o'' ') , ············O············ 

A.~rsun? 
k spıratör • denilen bir. 
trik ı ·· .. . · d tti . ,supurgesı 1var ır. 

• Prıze takarsınız, . işle-
:\ başladı mı, halılardaki 
1
• 0Prağı içine alır, or
~1 te~temi~ eder. 
ırı~ktrık şirketinin seyyar 
._ ~Yoncuları, bu aleti sat-
1( 1 • 

.. Çın kapı kapı ' dolaşıp 

.. , d .. k 
1 o erler, nefes tüke-
tr a· 

acı Unlardan biri bir ihtiyar 
•tıın . . . k d evıne gıttı, a ına 

ı,."-latamıyacağını götünce 
tıı borusundan bir avuç 
kt Ilı alıp yerlere serdi so
ru ln bir avuç toprak alıp 
...._ llıl~ra karıştırdı. 

) Şınıdi görürsünüz, de
': ~trik prizi nerede? ... 

11
• e diyorsun sen yahu .. 
1111 evimde elektrik yok! ........ ()•••····· 

s Değı,urecek 
•nıfta. 

'OğJ~m, neye cuğrafya-
Ça.Jışmad ın? 
~ Bekliyorum. Beklemeği 
t nasip buldum. Babam dün 
c,. M··h· h d' 1 A p · u ım a ıse er v-
rı:nın vaziyetini pek ya-

a değiştirecek diyordu. 
······••()•••••••• 

8 Kömür 
•k'~ :- Sana bu kış ısın
a •çın ne aldım bilsen ... 
B 'Yan - Kürk mü? 

ay - Hayır kömür! ........ () .. •••••• 
'faınız ea,ına 

u' l<aynanasını döğdüğü
&Ördun de neye müdaha
ttınedin? 
ı~ 'Bana hacet yoktu, yal
lçı •tına döğüyordu. 
~·it f.tamama Gltmı,? 

'lld ışonaci hamamın kapı-
1} an çıkıyordu. 
•şarı adımını attı ve Sa

~0na rast geldi. 
1ll llarnon, Mişonaçinin ha
Ço~llıdan çıktığını görünce 

Şaştı : 

._' Mişonaci, dedi, hamam 
ne yaptın? 

ah Bu da sorulur mu be .. 
Un sattım! 

······••() ....... . 
8 

Maalesef 

1 ay - Benim mi istida
.rtı Yok. .. Yaptığım resimler, 
"il ··ı ta 0 dükten sonra çok pa-

tde k B ce ... 

tiıı ~Yan - Maalesef sıhha
eınir gibi! 

········<>·· .. ···· 
Ayıptlr 

::. Paramı çaldı kaçıyor. 
ay1Ptır :armağınla gosterme 

...... Fırçada 
f-'ırçada üç kıl kalmış. 

...... &· biti d •ri dişler, biri fotinler, 
....., e elbiseler için! .. 

Tembel tembel Otur 
Katibini çağırdı : 
- Biraz sonra Mehmed 

bey gelececek, beni yok 
dersin. 

- Peki. 
Katip çıka~ağı sırada ses

lenei : 
- Amma sahiden yokmu

şum gibi çalış, tembel tem
bel otur ki burada olduğu
mu anlıyamasın!.. 

········C>········ 
Nasıl buldun 

Bay uşağına seslendi: 
- Ahmet, şarap şişesini 

getir. 
Biraz sonra şişeyi gizli bir 

yere sakladığı hatırına gel
di amma, bu esnada Ahmet 
şişeyi getirdi. Bay şaştı: 

- Ahmet nasıl buldun ? 
- Fevkalade bir şarap 

bayım? 
• 

········c>········ 
Deli misin ..• 

Salamonla Karabet, bir 
kümested cins bir tavuk 
çaldılar. 

Karabet: 
- Hemen keselim dedi. 
Salamon bırakmadı : 
- Deli misin, yarın saba

ha kadar bekliyelim. Bir yu
murta yumurtlarsa kardır! 

Paranız ye>k mu ? 
- Güzelliği ne yapacak

sınız? 
- Evleneceğim. 

- Ay, paranız yok mu? 
Hayır 

- Kızımı harası var diye 
istiyorsunuz değil mi ? 

- Hayır bayım param yok 
diye iştiyorum. Arada fark 
var. 

DUrbUn 
- Karımla beraber oldum 

mu, yanımdan dürbünü ayır

mam. Kavgaya başladık mı 
hemen tersile bakarım onu 
ta uzaklarda görürüm. 

ÖksUrUrUm 

Vizita parasından kurtul

mak istiyen bir hasiı, yolda 

doktoruna t esadüf edince 
hemen sordu : 

- Nasılsınız doktor? 

- Teşekkür ederim. Siz 
nasılsınız ? 

- Çok nezlem var, üşüt

müşüm... Siz kendinizi üşü
tünce ne yaparsınız ? 

Doktor müstehzi gülüm-
sedi : · 

- Gayet basit: Öksürü
rüm! 

ister istemez •.• 
- Leyla, kuşlar cıvıldıyor, 

sular şıkırdı.hor, dallar fışıl
dıyor ... Dinliyor musun? 

- İster istemez... Gramo
founn getirmedin:ki ... 

BAYRAMDA 
i{üJtürpark Sinemasında 

Telefe>n 3t51 

Kadınlar 
Saltanatı 

l "lA 

i h,.,
1
kltAKANOV A,, Fransız sinemacılık aleminin bir 

'-t·ı aı .. 
-., 1 Yonı ....... ar sarfile mua:ızam eser ... 

Arzular Maniler 

............ . .......... . 
KÖMÜRÜNÜ TERCİHAN KULLANINIZ 

................ ················ ::::::::.:H:::: 

Sobalarda çabuk yanar, çok hararet verir, koku Kapımızı vurdun mu ? 
Yolumuzda durdun mu ? 
Sinemaya gidelim 

Dereler durgun akar 
Yarime vurgun akar 
Ayrılığın kalbimi 

]l!Jbİ yapmaz. 

·- _A:e~ta~ :_ ~e~e_: ~·~ N:·_2~7-~ !~~ş: :· ;9!,7 Diyerek buyurdun mu ? 

Esmermisin, ak mısım ? 
Yolum da durak mısın ? 
Söyle yalvarıyorum, 
Beni alacak mısın ? 

Ateşmisin sen, nesin ? 
Kalbimde çağlar sesin, 

O yeşil çayırlarda 

Beni öpecek misin ? 

Kalbimde yanar mısın ? 
Yarini anar mısın 

O serin kollarınla 
Sen beni sarar mısın ? 

B. Ş. Şen 

········«>········ 
Kurdun Adı 

Cahil hoca derste : 
- ... Bu, Yusufu yiyen 

kurdun ismiydi, dedi. 
Talebeden biri : 

- Hocaefendi, Yusufu 

kurt yemedi, kardeşleri Ya

kubu aldatmak için kurt ye
di dediler. 

- Öyleyse bu, Yusufu 
yemiyen kurdun adıdır! .................. 

Çıngıraklar 

Bir piyes prova ediliyor. 

Jön prömye maşiniste tembih 
ediyordu: 

- Ben : "İşte çıngırak 
sesleri duyuyorum,, dediğim 

zam2n sen kulisten çıngırak
ları sallarsın. 

- Olur. 

Gece oyun başladı. Jön 
prömye: 

·_ Çıngırak sesleri duyu

yorum, dedi. 
Ses çıkmadı ... 
- Çıngırak sesleri duyu

yorum .. Çıngıraklar.. Çıngı
raklar ... 

Maşinist sahneye geldi : 
- Alınız çınğırakları! .. 

Yeni taşınmış • 
Tezgah başına geçtiler. 
- Birer tane daha içelim. 
- İçelim. 
- Birer tane de benden. 
- Hayır, istemem. 

Öteki şaştı ve arkadaşın
daki bu değişikliğin sebebi· 
ni anlamak için sordu : 

- Yahu dedi, beş sene
dir beraber içiyoruz, ilk de
fa reddediyorsunuz. 

- Sebebi var. 
- Nedir? 

- Yeni eve taşındık. Ne 
yolu iyi biliyorum, ne de 
merdivenlere alıştım!.. 

Her gün bir parça yakar 

Bu gün ben bir dereyim 
İsteğime ereyim 
İstediğin camınsa 
Hemen onu vereyim 

Gözüme dalıpta gel 
Kalbimi çalıpta gel 
Cümbüşsüz sevgi olmaz 
Bir keman alıpta gel 

Serçe yapımı geldi 
İndi, kapıma geldi 
Yarin geliyor artık 
Deyip göğe yükseldi 

B. Ş. Şen ................. 
Ondan geç kalmış.., 

Hasisin biri işine geç gitti. 
Amirine şöyle özür diledi: 

- Bayım, sabahleyin di
şimi oğacaktım, diş macunu
nu fazla sıktım. Fazla çıkan 
macunu tekrar tüpe sokmak 
için bir saat uğraştım, on
dan geç kaldım! 
~~~ il ~~~ 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken Ve 
Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
ıııııuııu ıınıııınıııııııruıı ı ııı ııı ı o 1 ı ı ı. 

Kem2ra1hn13 Salu:zp::1-
zarı karşısm1a 

"imren'' --
Lokcıntasına 

Gidenler bütün arkadaşlarım 
da oraya sürüklemektedirler. 
~~ ~ 1 ~Jii:::t:ilkt;a 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilge'er 
Dervişe>ğlu 

Dahili, sinir, çocuk hasta'.k':ırı 

saat 9-12 İkiçeşmelikte 
1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

T. 3760 

Sıhhat Balık yağı 

Ne>rveçya bahkyağlarının en hallsldlr 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GiBi iÇiLEBİLİR 

Hamdi NUzhet Çançar 

Sıiıiıat eczahanesi 
l!!:~::!::::C::==::::::=========~ 

Terzi Kazım . Şengüder 
+ İzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
+ no. 35 
Avrupanın yüksek terzi ıaek

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla-

! 
rın ve sivillerin mizaçlarına 

1 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker . 

OROLoGOPERATöR ~~~ ~~~ 
DOKTOR Aşçıbaşı'Mark 

Fuat Soyer 
Böbrek, mesane. prostat, 

idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatla ını ;apar . 
2 nci Beyler Numanzadt No. 5 

Merkez ha lan es· ..,öz 
mUtc' assısı 

Dr. Ha · Bar-n 
Her gün ög !eden S<'nrn 
hastalarını 1 ııbul cd .... 
2inci beyler So. N .>. 7) 

Tütün İnhirar: La-şısın l l 1 
-~9\w""-"'-''""'~"""""""'"'" 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 
~~~-~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

,Makarnaları 

1937 - 1938 Selanik serıı
sinden birincilik madalyasını 
kazanmışbr. 

~~TOK .. 4fOR~ 
1 Cilt, ~!1•!. ~~~r~~ has· 

~ 
talıklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra 

Telefon: 3315 
J;;;:!;:;:j(~J;;;:!;:;:i( ~~ıo:..t:a~ 

Yün, ipek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emJ!İyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

amm ıuıın ıııııımmımınıımııııımuuııı ııı ııı nı ııııııırnıımut ıwınuı ı ıııa mımıınm mn1 nnnımnm ımınumn DlllD mmıımıa naın ıımıı -

S. F E R i T E C Z A C 1 B A S 1 -. 
ALTIN 

Kolonya "e yağsız Kremi 

li 

___________________ .............................. ... 
•• 

Bayramdan O~ce Ve 
Bayramdan ~onra 

Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 
bayram neş'e ve sevinci verir. 

51 
DEPO ŞİFA ECZANESi 



SAHIFE4 

$EH1Al' 
~H ABERJ~ERİ} 
Devair Ve [Mektepler 

Açlldı 

........ ::········ ........••........ 
Kurbanbayramı münaııe· 

betile altı gündenberi kapalı 
bulunan resmi devairle hu
susi müessesat ve mektepler 
bugün açılmıştır. 

Defterler 
Cuma gUnU asllacak 

Mebus seçimi hazırlıkları 
ikmal edildiğinden defterler 
Şubatın onuncu Cuma günü 
asılacaktır. .... ............................. ···························· .... 

Bugünkü Hava 
Ege-Doğu ve Cenup böl

geleri açık ve Karadeniz 
kıyıları kapalı ve yağışlı ge-

çecektir. Dün İzmirde gündüz 
derece ona kadar yükselmiş 
ve gece i'<' 1 • • • '· düş-
müştür. Bugün Ege bölge
sinde rüzgarlar şimalden 
esecektir. 

........ e. .s-•••••••• 
········&~ .. ······ 

(HA l.KJN SES/) 

KAAAD 1 T AVA 
Istanbul 6 (Hususi) - Karadeniz sahillerinde karayel fırtınası tekrar başlamış ve vapur

lar limanlara iltica etmişlerdir. 

Rusyanın Notasına Cevap Vermediler 
Budapeşte 6 (Radyo) - Rusyanın Bulgaristan ve Çekoslovakya hühumetlerine verdiği 

notaya elan cevap verilmemiştir. 
Moskova 6 (Radyo) Bulgaristanla Çekoslovakya yarın akşama kadar notaya müsbet 

cevap vermediği takdirde Prağ ve sofya elçilikleri kapatılacaktır. 
ııınmmıımı-----------------

İs pan ya da dağ ara i tic e<lenlerin 
k smı do.a! du 

bir 

Paris 6 (Radyo) - lspanya ile Fransa hududunda dağlara iltica eden 80 bin kişi 
sında sari hastalık zuhur etmiştir. Mültecilerden iki yüz kişi soğuktan donmnştur. 

Fransanın kdeniz il osu 

ara-

Fas 6 (Radyo) - Fransanın Akdeniz filosu dün Mürselikebire gelmişlerdir. Filo yirmi 
beş harp gemisinden mürekf<eptir. 

Faşist Konseyi Toplandı 
Roma 6 (Radyo) - Büyük Faşist konseyi dün toplanmış ve bu toplantıda Mussulini ve 

Ciano dünya vaziyeti hakkında izahat vermişlerdir. Konseyde Faşist gönüllülerinin Franko 
davasının hitamına kadar harba devam etmeleri kararlaştırılmıştır 

Kadın yüzün- Finlandiyada 18-60 yaşında kadın erkek asker 
d • 1 Paris 6 (Radyo) - Finlandiyada 18 yaşından 60 yaşına kadar erkek kadın herkes 

en .~ınayec milli müdafaa ile doğrudan doğruya alakadar hizmetlerde çahşmağa mecbur tutulmuş
ALİ T AHISINN BAulR- 1 lardır. 

SAKLARINI DEŞT.t 1 
Dün akşam Malderesinde 

sarhoşluk yüzünden feci bir 
cinayet işlenmiştir. Ali adın
da birisi sarhoş bir halde 
işçi T ahsini bir kadın yü
zünden küfür ederek üzerine 
hücum etmiş ve bıçağını 
karnına saplıyarak bağırsak
larını deşmiştir. Tahsin ağır 
yaralı olarak hastahaneye 
kaldırılmış ve derhal ame
liyat yapılmıştır. Tahsinin ha 
yatı tehlikededir. 

Silah atmışlar 
Üçkuyularda tuğlacı Ziya 

usta ile arkadaşı Lütfi sar
hoş oldukları halde silah 
attıklarından yakalanmışlar
dır. 

Yardımcı 
•• 
Oğretmenler 
Orta okul öğretmen ihti

yacını karşılamak üzere dört 
yıldanberi tatbik edilen yar
dımcı öğretmen usulünün 
müsbet neticeler verdiği ya
pılan teftişlerden anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Maarif vekaleti bu vaziyeti 
göz önünde tutarak yardım
cı öğretmenleri esas öğret

men kadrosuna alacaktır. 
Bu suretle Orta tedrisat 

öğretmen kadroları da tak
viye edilecektir. 

Domuzla Avcı 
Arasında Kanlı 

Boğuşma 
Samsun (Hususi) - Çar

şamba köyünde~ yedi arka
daş Ördek avına giderken 
önlerine büyük bir domuz 
çıkmış ve müteaddin defalar 
üzerine silahla ateş ettikleri 
halde domuz ölmemiş ve 
ağır yaralanmıştır. 

Yaralı domuz avcılardan 

Bayramı altına almış ve Bay
ramla domuz arasında saat
larca kanlı boğuşma devam 
etmiş ve neticede Bayram 
ağır surette yaralanmıştır. 

l 

Yeni Yugoslav Kabinesi Teşekkül Etti 
Belgrad 6 (Radyo) - Yeni Başvekil Daraviça Popoviç 'kabineyi teşkil etmiş ve na-

zırların isimlerini Kral naibi Prens Pola arzetmiştir. 

Mussolininin bayrak nişanları iade edildi 
Paris 6 (Radyo) - Li]den bildiriliyor: Eski Fransız muharipleri dün toplanmışlar ve bu 

toplantıda Mussolini tarafından verilen bayrak nişanların geriye gönderilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Hırvatlar vat değil iş bekliyorlar 
Belegrad 6 (Radyo) - Yeni kabinenin teşekkülünden sonra hırvatlar kendi arzularının 

is'af edilip edilmiyeceğini büyük bir sabırsızlıkla beklemekte ve onların urganları olan ga
zeteler bu yeni kabineden parlak vaitlere değil müsbet işler bekliyoruz mealinde neşriyat
ta bulunmaktadırlar. 

japoııyada Görülmemiş Kış 
Kıyıları Dondu 

• 
enız 

Tokyo 6 (Radyo) japonyada görülmemiş kışlar devam etmektedir. Bazı yerlerde deniz 
kıyıları dönmuştur. Tren\er yirmi dört s1attanb:!ri iştelem~m '!ktir. Şehirlerde caddelerin 
buz tutmasından seyrisefer durmuş gibidir. 

Fransızların Askeri Talimleri Bir 
Nümayişe Benzemiştir 

Londra (Radyo) - Merakeşde Fransız ihtiyat zabitlerinin iştirakile yapılan askeri talim
ler münasebetile söylenen nutuklarla yerli halkın gösterdiği bağlılıktan bahseden bura 
gazeteleri "bu talimlerin Afrikadaki Fransız nüfusuna pek parlak bir delil olduğunu ve 
bunun bir nümayişe benzediğini,, kaydetmektedirler. 

Mussolini mantı_t yoluna gi ecek mi? 
Paris 6 (Radyo) - İngiliz gaz"'telni H tterin son nutkunda kullandığı mutedil cümleleri 

tahlil ederek Alman devlet şefinin akıl ve mantık yoluna girdiğini ve dünyanın sulhu ve 
insanlığın selameti namına bu suretle 'iişünmenin Mussoulini için de bir vecibe olduğunu 
kaydederek her milletin tam manasiylc h ·-· a dığı bir zamanda hükumet adamlarının 
birbirlerine meydan okumalarının mü_nasebetsizliğini tebarüz· ettirmektedirler. 

Yeni eçim trafı dcı ahminler 
İstanbul 6 (Hususi) - Yeni seçim etrafında yapılan tah:ninlere göre eski mebuslardan 

280 kadarının yeniden namzed gösterileceği . ve genç ve liyakatlı vatandaşlardan olmak 
üzere 120 mebusun meclise girecegi ve şimdiye kadar namzetliklerini koyanların iki yüzü 
geçtiği anlaşılmıştır. 

• 
Isveç kralı Parise g·d cek 

Nis 6 (Radyo) - İsveç kralı Güztav karnaval bayramınd'ln sonra Nisten 
ceği anlaşılmiştir. 

Fra sa da r isicumh • • 
seçımı 

Parise gide-

Paris 6(Radyo) - Fransada yeni. cumhur reisi seçim günü 6 nisan tesbit edilmiştir. 
~--~----------------------~--------~----~~ 

lspanyol harbinde Tayyare bombalarının 

Valentia Şehri 
------00 -----

Barselon düştükten sonra 
Frankistlerin Valansiyayı baş
lıca mühim hedef tuttukları 
ve havadan bombardıman 
ettikleri haber veriliyor. 

Bu şehrin İspanyolca ismi 
"Valantia,, Fransızca "Va-

1 lance,, yazılır. Ayni isimdeki 
vilayetin merkezidir. 

Tarihte bu adda, bir kral
lık vardı .Fransada "Valen
ce,, eyaleti ve Fransızların 

"Valeçe,, isimli bir kuman
danları vardır. İçine "Valen
ce,, kelimesi giren diğer 
bazı ismi haslar mevcuddur. 
Valence d'Agenais, Valence
sur - Baise Valence d'Albi
geois gibi. .. 

Venezuellada bir Valencia 
şehri, İspanyada da Valencia 
da Alcantara ve Valencıa 
del Ventose şehir ve kasa
baları vardır. Keza, Valencia 
diye, taranmış yünden bir 
kumaş mevcuddur. 

Valentia, münbitliğile meş-
hur olan Huerta da Valentia 
ovasının ortasında, Akdeniz
den bir fersah ötededir. 
Ova, gayet mükemmel bir 
su tertibatile sulanır. Şehir 
250,000 nüfusludur. Bir üni
versitesi, ipek ve porselen 
fabrikaları olan Valentia, 
şarap,. portakal, pirinç ihraç 
eder. iklimi fevkalade müla
yimdir, nadiren fazlaca sı
cak yapar. 

Valantia, evvelce Edefani-

lerin erazisine dahilkeO 
tacalılar sonra Ro 
tarafından z ıptedihnİŞı 
pee, şehri harap e 
Şehir, Vizigotların b 
na kadar kendini ye 
topladı. sekizinci 
Arapların elin.e geçti. 

1094 de, Cid, burası 
rak ölümüne yani 1 
kadar hükmünde tuttıJ. 
rısı Chimene, çok ge 
şehri terk mecburiY 
kaldı. V alencia, böyleci 
ne müslümanların eline 
tü. 1238de Aragon kral 
rinci Jame burasını alcl1 

tolik kralları idaresinde 
lentia, bir Hidivlik (\'İ 
i'Jık) halinde kaldı. 

On sekizinci asırdaki 
harebelerde Hidivlik 
turya tarafını tuttuğ1l 

kendisinden bütün İJ1J 
ları alındı. 1808 de f r 
lara karşı isyan etti. 
de Napolyonun mareşab 
het tarafından za ptedilİ 
13 e kadar muhafaza 

V alencia tacı, 1874 d 
panya kralı on ikinci 
ponsa verilmişti. Bu ı:n 

ket o zamandanberi isp• 
tamamiyeti içindeydi. 

Valentia eyaletinin 1 
kilometre mesahasr, bit 
yona yakın nüfusu '1 

Erazisinin büyük kısmı 
lıkt ır. 

ALMAM 'MOSTE 
LEKELERiNİN Tli 

AİHÇESİ 
Hitlerin yeniden ileri sür- Bütün bu müstemleke 

düğü taleplerin en başında, yekunu, Alman coğra 
Alman imparatorluğunun es- nuna nazaran 2,401,180 
ki müstemlekelerini almak lometre murabbaıdır. (1. 
teşebbüsü geliyor. ratorluk Almanyasınınlı1 

Alman müstemlekeciliği on 540 bin. ~21 ~ilometre 
yedinci asırda başlar. Bu rabbaı ıdı.) Mustemlek 
tarihten itibaren, Prusya mecmu nüfusları da 6,5 

1 · l k t" d h'I" . milyon kadardır. prens erı mem e e ın a ı mı B k · t ı' "f .. u erazı, e serıye 
nu usça zabtu rabta almak- .1 k k tak k . . rı e pe sıca mın 
tan ~aş a h~rıç dıyarlard_a dahil olduğundan beya~ 
arazı ele geçırmek gayretı- kın barınmasına elverişh 
ne düştüler. Birinci Frederik, ğildir; doğrudan do" 
Frederik - Vilhem ve ikinci müstemleke olmaktan zi 
Frederik kafi derecede mes- nüfus mıntakası halinde 
kun olmıyan topraklarını Bunlarda muhtelif merk 

[şenlendirmek için Fransa- ve plantasyonlar tesis 
dan ve diğer taraflardan ebilmişti! 
400,000 lrndar nüfus ithal Umumi harpte Alın 
etmişlerdi. müstemlekelerini kaybet. 

Bunlar, ekseriyet itibarile tir. Hitler'in bunları ger1 

dini takibattan kurtulmak 
üzere. memleketlerinden ka
çan insanlardı. Bu nüfus, pek 
hali olan Şarki Pursaya yer
leşti. Büyük toprak sahiple
rinin küçük mülkiyeti ezerek 
Alman ferdlerioin Amerika-
ya kaçmalarına manı olacak 
tedbirler de alındı. 

Almanyanın haricindeki 

temesi dünya siyasetini" 
ehemmiyetli mevzuları" 
birini teşkil ediyor. 

••••••••O•••••• .. 
kursa gidiyorıat 

Emniyet idare kalem 
B. İbrahim Ülgen ile ele 
merkez başkomiseri B. ~ 
Nart yarın Ankaraya gı 
ceklerdir. Bu iki kıydl 
zabıta amiri Ankurada J 
sek ihtisas kursu dersle 
takip edec~klerdir. 

1 
1 

müstemlekeciliğine gelince, 
ilk devirlerde, Afrikada ol
sun, bu iş pek gevşek gitti. 

Alman ittihadı hasıl ol- At yarışlat~ 
duktan sonra bu cereyana İlkbahar at yarışları ~ 
hız verildi. hazırlıklara başlanmıştır· 

1883 den itibaren, lmpa- nüz yarış ve ıslah yU1' 
ratorluğun bayrağı, &ıra ile encümeninden at yarı 
şu müstemlekeler . üzerinde programı gelmemişse de 
dalgalandı: (Afrikada) cenu- rışlaın Martın son veya 

!bi Afrikası, Kamerun, To- sanın ilk haftasında başbl 
goland ve nihayet şarki Af- cağı haber alınmıştır. 

rika; (Büyük Okyanusta ise:) Karşıyakad. 
Ytni Gine şi alindeli impa-
rator Vilhelm arazisi, Bis- Mobilyeli kiralık oda il 
mark toplu adaları, Salamon yenlerin idaremize mUtl 
ve Marshall adaları. atleri. 1 -
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