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Fransız gazeteleri tehlikeyi 
anladılaı ! 

___ ,[!] --

Biraz da geç olmakla b'raber Fransız matbuatı tehlike
nin, Fransanın kapılarını Çtlmağa başladığını anladılar ve 
ona göre en salahiyetli mtharrirler kalemlerine sarılarak 
Fransız millet ve hükfımeti:ıe haykırıyorlar: 

"Münakaşa etmenin, ben haklıyıın, sen haksızsın diye 
feryad t · h · ·ı e menut, - da a açk tabirı ı e - post kavgasının 
sırası ·Ve zcfmaİıı değildir. iem Frınsanın selameti ve hem 
~e Fransayı dünya sulhu İ•in lüzuııılu görenlerin ümitlerini 
oşa çıkarmamak için kuv etli oırııalıyız, kuvvetli olduğu

muzu. göstermek için ise t m manıı.sı ile yekvücud ve yek 
talp .b~!~nduğumuzu dahil. ve ha ice anlatmalıyız. Millet 

u bırlıgı yurdun kurtuluş ve yükselişi, hükümet erkanı da 
hu ittihattan doğacak kuv eti p~rlanıentoda temsil ettiği 
teşkilattan ziyade milli ideıı için kullanmağı karar altına 
almalıdır.,, 

Londranın meıjhur (Tanis) gızetesi de bu defa hem 
Londra ve hem de Paris 

0

ükiimetine hitaben yazdığı bir 
baş r_nakalede Fransa ile \gilterenin Tunus ve Cibuti rr.c
selesınde ayni politikayı t ·kibettiklerini alakadar ve rakip 
hükumetlere anlatmakta gcikmeınelerini tavsiye etmektedir. 
Bütün b · t"b h · u ın ı a ve tavsıelere rağmen tehlikenin kolay 
kolay zail l v • 

Ç- .. o acagını zann~ek bıraz safderunluk olacaktır. 
unku karşı t f "hA · d 

· t'f d ara aıseler en yalnız cesur olanlar 
ıs ı a e edebili . t" ,,. 

.. .. r,, sıyase ın bel,.ı lüzumundan fazla bağlı 
gorunmektedir. 

SIRRI SANLI ............................. ....... ~ ........................................... . 
FRANSIZ BMVEKİLİ TUNUS 
İSTİHKAMLlRINI GEZİYOR ,. 

"nus 4 ( Radyo ) - u-
r~~a bulunan Fransız Bete
k ılı Daladiye bugün refca
tındaki generallerle bel)er 
Tunus civarındaki istihlm
ları teftişe başlamıştır. 

· sun müdafaası için her feda
karlığı yapmağa, Fransa da
ima amadedir.,, 

Tunus beyi, Daladiyenin 
nutkuna cevap vermiş ve 
Fransanın, Tunus için yap
tığı fedakarlıkları saydıktan 
sonra, Tunusun, kalben ve 
her suretle daima Fransaya 
bağlı bulunduğunu söyle
miştir. 

Tunus 3 (Radyo) - Fran-

Milli Şefimiz 
İlk fırsatta İzmiri şeref

lendirecekler - ...... 

Belediye ve Fuar komitesi 
reisi B. Doktor Behçet Uz, 
Ankaradaki ziyaretleri hak
kında aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur. 

- Sevgili Cumhurreisimiz 
sayın İsmet İnönüne İzmirli
lerin yüksek sayğılarını ve 
tahassürlerini arzdtim. Mü
nasip bir fırsatta İzmiri teş-
rifleriyle bizleri sevindire
ceklerdir. ................•....... ~··· ...................... . 
LitvinQf Varşo 
vaya gidiyor 

HABES , İMPARATORU 
MUKADDES MUHAREBEYE ÇAGRILDI 

Desise Garnizonundaki İtalyan Askerleri ÖldUrUldU 
Londra 3 (Radyo) - Ha- Habeş milli çete kuvvet-

beşistanda istiklal uğrunda erinden bin kişilik bir müf-
tekrar kanlı çete muharebe- reze Desise civarındaki İtal-
leri başlamıştır. Kabile reis- yan garnizonlarına hiicum 
leri Milletler Cemiyetine mü- etmişler ve yapılan kanlı 
racaat ederek İtalyanın Ha- müsademede garnizondaki 
beşistanı kamilen istila etme- İtalyan askerleri kamilen öl-
diğini mahdut yerler de bu- dü:ülmüş ve bir kısmı kaç-
lunduğunu bildirmişlerdir. mağa muvafık olmuştur. 

Milli kuvvetler kumanc'anı Londra 3 (Radyo) - Şi-
ayni zamanda Kuc'iiste bulu- mali Habeşistanda Milli 
nan Habeş imparatorunu kutteler kumandanı umumi 
memlekete dönmesini davet bir seferberlik ilan etmiştir. 
etmiştir. Milli kuvvetlerin başında 

Londra 3 (Radyo) - Ci- ecnebi muallim subaylar da 
butiden bildiriliyor: bulunmoktadır. ............................................................................................................ 
Filistinde kanlı çarpışmalar 
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-Kudüs, 3 (Radyo) - Araplarla yahudiler arasında vuku 
bulan çarpışmalarda üç yahudi ölmüştür. 

~~~~~~~~~~~~~ 
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................................................... 
Başvekalet 
Müsteşarı 

................ 
Reisicumhur Umumı 

kitibi oldu 
Ankara 3 (A.A) - Riya

seticumhur Umumi Katipli
ğine Başvekalet Müsteşarı 
Kemal Gedelcin tayini yük
sek tasdika iktiran etmiştir. 
Mumaileyh bugün vazifesine 
başlamıştır. 

Ankara 3 (A.A) - İnhi
lal eden Başvekalet müste
şarlığına müsteşar muavini 
Haydar Günver vekaleten 
tayin edilmiştir. 

~-

. Almanya 
sız Basvekili Daladiye, refa
katındaki zevatla yarın (Ga-

bıs) e gidecek ve bütün 
istihkamları teftiş ettikten 
sonra, cenubi Tunusa uzana
rak oradaki kıtaatı da göz
den geçirecektir. 

Kudüs, 3 (Radyo) - İngiliz askerleri, Arap köylerinde 
araştırmalar yapmakta de~am ediyorlar. Araplar, bugün bir 

1 

yahudi polis öldürmüşlerdır. 

Millet Meclisi C. H. P. Büyük 
umumi heyeti dün toplandı 1 

lzmir Fuarına ı,t1rak 
edecek 

Alman ceneral konsolosu 
dün belediye reisini maka-
mında ziyaret ederek Rayiş 
hükumetinin 939 f zmir fua
rına resmen iştirake karar 
verdiğini bildirmiştir. Al
manya adına 939 fuarında 
400 metre murabbalık bir ---Adliye Veka

letine 

Varşova 3 (A,A) - Lit
vnivof yakında Varşovayı 

ziyaret edeceği hakkındaki 
resmi şayıalar son zamanlar
da miisbet şekil!er almağa 

başlamıştır. 

... ···············•························ ....... . 
killiğinden istifa etmiş ve 
yerine B. M. Meclis: Reisi 
vekillerinden Konya mebusu 
Tevfik Fikret Sılayın tayinı 
yüksek tasdika iktiran et
miştir. 

Hırsız Muzika 
bir~:ketelerin yaığına göre Amerikada misli görülmemiş, Staviskivari bir skandal olmuş 

H- paralar 'ınmış. 
sızlıkdisenin ka~manı Filip Muzika isminde bir adam imiş! Bir gazete de bu acaip hır

" _ Vakasına rle cevap veriyor: 

Fak~eselede yret edilecek taraf yok, mademki Muzikadır, elbet çalacaktı!,, 
at bizce ~le çalan muzikaya: · 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

Ankara, 3 (AA) - C.H.P. 
Büyük Miller Meclisi gurubu 
umumi heyeti bugün 3/1/939 
sac.t 15 de reis vekili ve 
Trabzon meb'usu Hasan Sa
ka'nın reisliği altında top-
landı. Evvela Başvekil Ce
lal Bayar söz alarak münhal 
bulunan grup reis vekilliğine 
genel başkurul tarafından 
Adliye vekili ve Seyhan 
mebusu Hilmi Uran'ın nam
zed gösterildiğini beyan et-

ti. Urnum'i heyet namzedin 
reis vekilliğini ittifakla ka
bul etti. Adliye vekilinin 
bu tarzda namzed gösteril-
mesi partinin yüksek mah
fillerinde, Meclisteki grup 
reisliğine istikbal için husu
si bir ehemmiyet verildiğinin 

ifadesi olarak telakki olun
muştur. Bundan sonra Ha
riciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu sc:z. alarak geçen içtima-
' . . can .., • cereyan eden ha-

r" ci !!: ::.ıeler hakkında iza
hat verdi ve izahat umumi 
heyetce tasvip olundu. E!:c-

di Şefimiz Atatürk'ün anıt - ' 
' kabrinin yapılacağı yer hak- 1 

kında mütahassıs encümenin 
hazırladığı raporun tetkiki 
için grup azası içinden 15 
- Devamı 4 üncü sayfada-

yer hazırlanmıştır. Bu pav
yon şimdiden yapılacaktır. 

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

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
-====->'1-=-=--

Seviliyor, seviniyor, seviyoruz 
Gün geçtikçe zirai işlerimize verilen ehemmiyet göksü

müzü iftiharla kabartacak derecede alaka ve hızla ilerle
mekte ve Türk köylüsünün yüzünü güldümek için lazım 
gelen tedbirler alınmaktadır. . 

Dünkü sayımızda yazdığımız altı vilayetin ziraat işleri 
İzmire bağlanması bunları idare edecek bir müşavirin ve 
sekiz teknik müşavirinin de bu işlere bakacağı, yurdumuzda 
ziraatın ne kadar yükseleceğini gösteren bir delildir. Zira
ata ehemmiyet vermek milletin refahına çalışmak de .Jektir. 
Atılan adımlar o kadar metin o kadar hızlıdır ki, bu adım
lar yalnız köylümüzü değil bütün milleti sevindir~ektedir. Bu 
adımları takiple istediği nurl ~ yola gidecek halkın sevinci 
de nihayet bulmıyacak kadar büyük ve derindir. Köylüye 
yakın, halka yakın, halk kendine yakın olanlara karşı duy
duğu yüksek sevinci ancak şöyle anlatabilir: Seviliyor, sevi
niyor, seviyoruz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHIJE 2 (HALKIN SESi) 
--~~~~~~~~~~--~-----------~~~~~~~~~~~~~ 
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Gene Grip lkincikanunun onuncu gü-
Grip hastalığına tutulan- nü İngilterede çayın yüzün-

lar o sene için muafiyet ka- cü yılı kuth.~lanacaktır. O 
zanırlar· Malumdur ki bazı tarihe kadar lngilterede çay 
hastalıklara karşı o hastalı- ancak gizli satılırdı. 10 İkin-
ğı çekenler için bir muafiyet cikanun 1839 da hükumet 
hali vardır. Mesela tifo ge- çayın alenen satılmasına mü-
çirenler bir daha tifoya tu- saade ettiğinden o gün çay 
tulmazlar. Bu gerçe yüzde günü olarak kabul edilmiş-
yüz kat'i değilse bile hemen . 

tır. 
hemen kat'i denecek kadar Çay İngiltere bir asırdan-
kuvvetlidir. Buna mukabil 

beri içilmekle beraber As
mesela zatürree çekenler bu 

yada çok eskiden beri ma
hastalığa karşı muafiyet ik-
tisab etmedikten başka bi- lfımdu. Çinlıler bin seneden-
lakis tekrar zatürreeye tu- beri çay içerler. Hindistan-
tulmak için kendilerinde bir da, İranda ve Asyanın bir 
istidad basil olur. çok yerlerinde çok eski za-

Mesela üstüste üç sene sı-
1 

mandanberi çay kullanılır. 
ra ile zatürree çekenler var- Çay Avrupaya on yedinci 
dır. Gripin muafiyeti bir se- asrın sonlarına doğru gir-
nedir. Ertesi sene gene grip miştir. Bir müddet bir çok 
olabilir. Bazı bünyeler var- memleketler terkibi bilinmi-
dır ki üstüste grip hastalı- yen bu yapraklarm satılma-
ğına tutulurlar. Muzmin bir sına müsaade etmemişlerdir. 
takım bronşitler husule ge- Çayın insanı zehirlediği, 
tirir. Hele çocuklarda gögüs- kuvvetten düşürdüğü zan-
te bir takım zafiyet bezleri- nediliyordu. Sonraları bu 
nin neşvünemasına sebeb zannın doğru olmadığı an-
olur. Gribe karşı daima mü- !aşılmış ve hemen her tara-
teyakkiz bulunmak lazım- fa çay içilmesi için izin ve-
dır. Vücudün mukavemetini rilmiştir. Yanlız İngiltere bu 
ve müdafaa kudretini kıra- hususta diğer memleketler-
cak sebeblerden çekinmeli- den bir asır kadar geri kal-
dir. Uykusuzluk, şiddetli he- mıştır. 
yecanlar, fazla yorgunluk, En iyi çay Çinde yetişir. 
beslenmemek gibi şeyler bu Hindistanda, Seylan adasın-
müdafaayı kıran amillerdir. da, Hindiçinide de çok mik-

-=-=- tarda çay yetiştirilir. 

Söz altındır ·;ü~ü~d;··lır~··b"i;·;~~·;~·i~··lıi; 
Bayan Ruzvelt, radyoda bir hatip bu parayı kazan-

bir nutuk verdi. Nutku tam mamıştır. Bu hesaba göre 
altı dakika devam etti. Bu- meşhur bir darbı mesel if-
nun için de 3000 dolar üc- las etmiş oluyor. Kim demiş 
ret aldı. sükut altındır diye? .. 

Milletler Cemiyetinde Çalı
şanların Maaşları 

=- -.: 
ı:===:===:--: === 

Milletler Cemiyeti, bugün ~·~ kısmımn müdürü ise daha 
artık kendisinden pek hah- fazla maaş alır: Aylığı 4 bin 
settirmez olmuştur. Fakat lira kadardır. İki umumi 
hala mevcut bir müessese- katip muavini üçer bin lira 
dir ve bilhassa oraya men- alırlar. 

sup olan memurlar. lrnmis- Cemiyetin bin yüz memuru 
yon reisleri, daire şefleri vardır ki bunlara ayda 250 
maaşlarım almaktadır. lira ile 2500 lira arasında 

Milletler Cemiyeti idare- ücret verilir. 
sine mensup olanların aldık- Milletler Cemiyetinin em-
ları nedir? Bu, daima hatıra rinde çalışan birçok da dak-
gelen bir sualdir.5 Onun için tilolar, stenoğraflar vadır. 
cevap verelim: Bunlarm da maaşı, derece-

Milletler Cemiyeti umumi sine göre, ayda 200 lira ile 
katibine ayda bin lira veri- 600 lira arasındadır. 
lir. Ayrıca temsil hakkı için Milletler Cemiyetinin bu 
aldığı tahsisat ta vardır. masrafını oraya mensup aza 

Milletler Arası iş dairesi devletler verirler. 

·Bitler yapacaklarını falcı ya 
l danışırmış 1939 senesi A iman
yanın kuvvet senesi olacak ... ..:: 

=======;:-~ c::::= 

MUnihte falcı bir kadın neler söyliyor 
--~:~:--

Falcı kadınla görüşmiye 

gittim. Elli yaşında kadar 
bir kadın. Söylediklerinden 
yalnız şunları naklediyorum: 

"1939 senesi Almanyanın 
kuvvet senesi olacak ve bu 
defa ordu en baş rolü oynı
yacaktır. 

"Fakat uzun bir muharebe 
başlamış gibi göründüğü bir 

anda her şey birdenbire sü
kun balacak. Bu da bizim 
Führer'in en büyük zaferi 
olacaktır. 

leri ayrı ayrı ihtilafa düşe-1 
cektir. 

"Başka bir yerde büyük 
bir siyaset adamı ölecek. 

Etrafındaki herşey de yakı
lacak ... " 

Uzun uzun anlattıkları ev

vela pehleviyi iğfal etmeğe 

teşebbüs etmektedirler. 

F 
n 

500 dolar dakikada... Yer- Söz altındır. 
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"Hatırda tutmanız lazım 

gelen bir tarih var: 20 Ni
san. Bu tarihte garp devlet-

Muahezeye şayan görülen 

bir makale neşretmiş olan 
"Petit Parisien,, gazetesi ise, 
bir tavzih neşredek hiçbir 

zaman Şehinşaha karşı ha

karet kasdiyle hakaret et
memiş olduğunu yazmaktadı:. 

h 
~ 

s 
n 

lı 

el 
s 

t 

ç 
lt 
g 
c 
1 
c 

' 
ş 

t 

ı 

1 
l 

l 
ı 

Ankara Radyosunun 
---1!]----

( Bugünkü Pr ığramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 18::S Kcs./120K W. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Müzik (bir konserto - Pl) 
13.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10 Türk müzigi (Halk türküleri Pi) 
14.45-14 Müzik hafif parçalar 

18.30 
19.00 
19.15 
19·30 

20.30 
20.55 
21.20 

21.30 

22.30 

Türk müzigi - (şarkılar ve Saz eserleri) 
Konuşma 

Saat, ajans Meteoroloji, ve ziraat borsası haberleri. 
Türk müzigi (hicaz faslı) 

Saz heyeti : Tahsin Karakuş, Hakkı 
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, 

Konuşma (Mizah saati) 
Müzik (küçük orkestra) 

Der
Hamdi 
Tokay 

Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 
(fiyat) 

Temsil -Verter- yazan (Goethe) Türkçeye çeviren 
(Ekrem Reşid) Küçük orkestra refakatile 

Müzik (bir senfoninin takdimi) takdim eden (Ce
mal Reşit) 

23.20 Müzik (eğlenceli plaklar) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 

.................................................. 
ELHAMRA İdaresinde Milli KUtUp-

hane sineması 

BUGÜN 
Senenin en nefis proğramiyle en nefis filmini 

takdim ediyoruz 
Fransızca stizlU 

1 1 
Aşk - Şiir - güzellik musiki, dUnyanın en gUzel kadını 

diye şöhret .buk.n güzel artisti... 

Dorothy - Lamour 
AYRICA : Milli Şefimiz Cumhur başkanımız muhte

rem İsmet İnönünün AnLarada Büyük Kamutayda 
C. H. P. Fevkalade toplar.tısında söylediklerı büyük 
tarihi ve siyasi nutukları.. Yedi yüz metre 

Seanslar: 3-5-7-9 

e• • •y:w J!i g; g 1 =: :rı Ji 
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Cibuti 
Limanı 

--:;.. .. ~--
İtalyanın Tunus ve Korsi

kadan başka Cibutiyi istedi
ğinden bahsediliyor. Cibuti 
Aden körfezi sahilinde mü
him bir limandır. Fransız 

Somalisinin merkezidir. 100 
~;ene evvel burası hali arazı 
idi. 1839 senesinde Fransa
nın Musavva konsolosu He
ricourt burasının ehemmiye
tini takdir ederek boş ara-

zinin F ransaya terki için 
Habeşistanla müzakereye gi-

rişmiş, 1842 de bir muka
vele imzalamıştı. 

Fakat o civardaki kabile
ler Fransanın yerleşmesine 
mani olduklarından epeyce 
kanlı çarp·~malar vukua gel
m · _, ::·. :-:·ansa 1862 de bu 
yerlere tamamen sahip ol
muş ve bu~ün Cibuti deni
len yerde uir şe ' ıir kurmağa 
baş!amıştır. 1884 de şehrin 
hududu genişletilmiş, 1892 
de burada güzel bir liman 
yapılmış, Fransız vapurları 

buraya uğramağa başlamıştır. 

1 Nuh Peygam-
ı b • 

erın 
== == === 

Tufanda sığmdığı 
Cudi dağı 
=== 

Şırnak kazasının tam ce-
ntı.bunda ve üç beş kilometre 
yakınında tarihi efsanesi 
c.illere destan olan Gudi 
dağı asumane ser çekmiş 
vaziyettedir. 

Rivayete nazaran Nuh pey
gamber Cudi dağ:nda tufan
dan halas olduktan sonra 
oğulları muhtelif istikamette 
babalarından ayrılmışlar ve 
Nuh peygamber de tevabiile 
beraber şimdiki Şırkana gc-

le.ıek (Şehri Nuh) deni en 
kasabayı inşa etmiştir ki 

Şırnak, Şehri Nuhdan galet
tir deniliyor. 
~~~nıııııı~~ 

Bugün Cibuti 20 bin nü
fuslu bir şehirdir. Geniş cad-

deleri, meydanları, büyük 
antrepoları vardır. Cibuti 

şimendiferle Adisababaya 
bağlı olduğundan Habeşista

nın bütün ticareti bu liman 
vasıtasile yapılmakradır. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyağ;3r1nın an hallsldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET G !Bi İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüz:ıet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

4 IKINCI KANUN 

B. Fethi Ok •11111111uııııııııııııııııuıııııııııııııııııınuııııııırıı111111111ınuuuuıııııııı1. 

·-·-·. yar ~ ZABITA;~ 
--.- . --,.- .. ıııııınııııııııuıııııııııııruııııııııııınınıııırıııaıııınıııııınııııııııuıoııı 

Londra sefiri B. Ali Fethi Çorakkapı Servilimesçitte 
Okyar Bolu mebusluğuna se- karakol caddesinde Mahmut 
çildi. Kendisi 1880. de Pir- oğlu maranğoz Osman Ya· 
lepede doğmuştur. lsmail be- par, karısı Hasan kızı 25 
yin oğludur. 1898 de Harbi- yaşında Naciye ile aralarında 
ye mektebine girerek 1904 çıkan boşanma davasında11 
de erkanıharp yüzbaşısı çık- dolayı küçük bir bıçakla sol 
tı. Sıra ile Yunan hududun- kol ve elinden hafif surette 
da, şark şimendifer hat ınü- Yaraladığından suçlu yaka-
fettişliğinde, Selanik jandar- lanmıştır. 
ma kumanda~hğında tavzif § Keçeciler kömürcüler 
edildi. 1908 inkılabını rnü- içinde Reçep oğlu Hüseyiniıı 
teakip Paris ateşemiliterli- Üzerinde bir bıçak buluna" 
ğine gönderildi. 1910 da rak alınmış ve hakkında 
binbaşı oldu. nıuamele yapılmıştır. 

1911 de İşkodra kuvvei § İkiçeşınelik Çukurçeşme 
mürettebesi erkanı harbiye- I\evkiinde Mastafa oğlu İb· 
sine memur edildi. Trablus- rthim para meselesindeı: 
garp işgal e:l.ilince, fethi Salih oğlu Mehmet Aliniıı 
bey, orada mücadeleye ko- l:aşına sandalya ile vurup 
şarak büyük bir şöhret ka- Yaraladığından yakalanmıştır 
zandı. Manastır mebusu se- ~ İkiçeşmelik Do!aolıkuvtı . . 
çildi. Fakat meclis dağılınca llevkiinde Ali o{ 
gene askeri vazifeler aldı. Ilinde götürdü l • • • 

Ve kendi arzusile istifa e- 'urmak için e • .. 
derek 1912 de Sofya sefiri lamçısinı Rifat 
oldu. Tekrar mebus seçilip ltrında Rifat nanı.n _ · ~v· 
Dahiliye Nazıı·lığına getiril- c.ığa vermiş. Rifat beygirleJ 
di. 1920 de Büyük Millet \ırurk m atların birsi tekmf 
Meclisine İstanbul nıebusu 
sıfatile iştirak eden Fethi 
bey, Dahiliye Vekilliği. Mec-

lis :~isliği ve dört ay kadar 
da kabine reisliği yapmıştır. 
(21 ikiciteşrin 924 - 3 mart 
925) 1925 de Parise büyiik 
elçi oldu. 

B. Ali Fethi, 1930 da Pa
ris elçiliğingen çekilerek 
Serbes Cumhuriyet fırkası11ı 
kurdu. Bu fırkanın esasları 
Halk partisinden yalnız de-v
letçilikten ziyade liberalliğe 
mütemayil olmasile ve baıı 
nafia işleri hususunda ayrı-
lıyordu. Kıyıda köşede kal· 
mış bazı geri unsurlar bu 
fırkayı kendilerine alet yap
mak istedikleri için B. Ali 
Fethi, samimi arkadaşlarile 
biı !i~~te Serbes fırkayı 14 
teşrininisani 1930 da feshetr 
ti. Bir müddet sonra Lond
ra büyük elçisi tayin edildi. 
====~ --

~ 

İskan işleri 

<tup sağ gözünden ağır su· 
~tte araladığından Mehmel 
)lkalanmış ve umumi hü· 
liimlere göre hakkında mu• 
~ele yapılmıştır. 

§ İkişeşmelik Arapfırunu 
eıddesine Ödemişli Ahmet 
\zı Fatma ile Manisalı Ha• 
~n o~lu Tevfik, birbirlerine 
hkaret ettikleri şikayet edil 
~ğinden yakalanmışlardır. 
§ İkiçeşmelikte ÇukurçeŞ' 

'e mevkiinde Süleyman oğ' 
\ Meltmet Ali dükkanını 
\pladığı Hüseyin oğlu Ka· 
ım, Halim oğlu Hamdi· 
'sınan oğlu Mehmet, Mus' 
tfa oğlu Muzaffer iskambil 
~ğıdı i'Je kumar oynadıkları 
gyüldüğünden cümlesi ya• 

ktanmışlardır. 
Karantinade Neşet sırR.8"' 

ğlcla Ahmet oğlu İsa,JSalib 
kı 30 yaşlarında Refikaya 
ÜÇ:rün önce bıçakla üzerine 
hü~m ederek tehdit ettiğin" 
de dünkü gün vaki oları 
şikret üzerine suçlu hı" 
çah. birlikte vakalanmıştır. 

~ 

~:~~.~~~~..-::~=:... ...... !~~~~ 

ngilterede 
dtın stoku 
--=~"4!-.-

99 l\L YON 520 TONDll~ 
Lcdra 3 (Radyo) - İn' 

giliz azine neza~eti 30 bi· 
rincilnun da lngilteredt 
mevc altınların 99 milyo 
528 h tona baliğ olduğun 
söyler.ştir. 

İskan işleri için vilayete 
muhtelif havaleler gelmiştir. 

İskan işlerinde çalışan me
murların zaruri masrafları 

için İzmir merkezine 200 li
ra harcirah, 50 lira müte
ferrik masraf, Dikili kaza
sına 150 lira harcirah, 70 
lira noter masrafı, Meneme
ne 75 lira harcirah, 50 lira 
noter masrafı , Torbalıya 70 
lira noter masrafı, Foça, 
Bergama ve Urlaya mahsus 
50 lira zaruri masraf hava
leleri gelmiştir. 
---------·- ı·_....,_, .. ________ ll'ı BU G ..... 0 1 

Tayyare Sinenasıntfa 
T E L E F O N: ~46 

NE SEKER SEY , , 
Şaheserini takdim eder 

F R A N S I Z C A S) Z L Ü 
Başrollerde: DEANNA DURBİN-HERERT MARSHAL 
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Şen Y~!.ı!~J 
Haslsin Encamı 

Geçenlerde bir gün Sala
mon yolda düşüp bayıldı. 

Hemen hastaneye kaldır
dılar. 

Doktor Salamonun açlık
tan bayıldığını tesbit etti. 

Tedavi ettiler, karnını do
yurdular. 

Kendine gelince doktor 
sordu: 

- Parasızlıktan 
kaldın? mı · aç 

- Hayır, param var. A
ma lokantaya girmeden ev. 
vel bir ·· · ·ı k . ' musevı ı e onuşmak 

ıstedim. Bir türlü buJamadıJll. 
- Konuşup ta ne yap~

caktın? 

- Kaç para bahşiş veri
lir diye soracakt 

ım. 

Öyle ~;;~~:;;··;öyle 
.. Ahmed karısı Fatma ya 

g~zel, zarif bir şemsiye h,_ 
dıye etti. 

Tramvaydan indiler, Fal 
maAşhemsiyesini düşürdü. 

med: 

1 
- İşte, dedi, şemsiye bö). 

e kırılır! 
Fatma: 

- Hayır, dedi, şemsi~-
kırılır. 

Ve şemsiyeyi kocasın~ 
kafasında kırdı. 

........ o ....... . 
Evlenebilecek Kız 

- Ta l y m ev enebilecek kı 
arını yoğunu to - . 

vil etti. praga ta'_ 

- Anası babası? 
- Onlarda toprak old, 

........ o ........ 
Uyut 

Adam gayet çirkindi 
Güzel kıza sordu : · 
.- Sizi bir kere ö k 

ıç.ıt\ p~ 
ne vereyim? ...................... 

Kıhbak 
- Her yaz, rıereye V·ne 

za~an gideyim diye d\in
ınege başlarım. 

dü-: Benim için böyle bir 
şunce yoktur. Patnum 

ne zaman g'd - · · · d ı ecegımı, trım 

lea nereye gideceğiıni~öy-
r ... ................. ~. 

Ahçı 
b ·ı:- İyi yemek pişiresini 

ı ır ın· . ? 
ısın 

1
. - Fevkalade yerne bili
ırn efe d' K b n ım. ocarn beni 
oşadıkt 

sene an sonra, ta altı 
laudt.gene ahçı diye kul-

.... 
A 

o;;;~·;;~· 
-1 

kıy l acaklıların Clnı sı
or ar galiba? 

Güldü: ... 

- Hayır · · larıtı azızım, en on-
canını sıkıyo:n! 

KADIN 
MODA 

Havalar her t?rafta soğu
makla beraber kadın elbise
lerinin şekli henüz değişme
nıiştir diyebiliriz. Hatta son 
b.tharın sonlarına doğru çok 
fızla rağpet gören ve yuka
rıda modelini gördüğünüz 
falto kış için de kabul e-
4ilıniştir. 
Avrupanın bir kaç şeh

rinde şık bayanlar bu zarif 
mopellerden istifade etmek
tedirler. -------

EN ÇOK SUÇ İŞLİYEN 
KADINLAR\HŞ ! 

Amerikada 1938 senesin
sinde neşredilen bir istatis-

tikten anlaşıldığına göre ha
pishaneye girmiş olan 1000 
suçlu erkek ve 1000 suçlu 

kadın arasında yapılan bir 
mukryesede, kadınların daha 
fazla cinayet işledikleri, te
cavüzde bulundukları ve be
yaz zehir kullandıkları mey
dana çıkmıştır. _ .... ~.-

Dokuz kocah 
Bayan Jan Margaret El

lenbrugu tanırmısınız?.: Ev

lenmek hususunda sinema 
artistlerinin. rekorunu kır
mıştır: Bu hatun tam dokuz 
kocaya vardı. Birinci kocası 
İngiliz, ikinci kocası Alman, 
üçüncüsü Yynanlı, dördün-

cüsü Türk, beşincisi İtalyan 
yedincisi Suriyeli, sekizincisi 
İspanyol, dokuzuncusu Por
tekizlidir. 

(HALKIN SES/) 

KANADSIZ UÇAN ÇE
KİRGELER 

Tayyare, "çat burada, çat 
kapı arkasında,, denilecek 
hale geldi. Uzunca bir sefe
re tayyare ile çıkan yolcu, 
tulfı'la gurup arasında ufuk
lar, iklimler deniştiriyor. Ö
lüme mahküm hastaları, na
dir bulunur bir ilaç yetişti
rip Azrailin pençesinden al
makta, turfanda meyva ve 
sebzeyi, bir diyardan öteki
ne yetiştirmekte tayyare ile 
boy ölçüşecek bir vasıta 
yok. 

Fransız tayyare şirketinin, 

Cenup atlantik servisi tay
yareleri, bir kaç gün evvel, 
Brezilyadan Cezaire, kemali 
itina ile, bir kilo çegirge 
yumurtası götürmüş. 

Fen nelere kadir değil, 
Çekirge çekirge olalı, kana
dı henüz çıkmadan göklerde 
uçtu ve insanlara zarar ver
meden ilk uçuşu da bu! 
-·~~--

MELEKLER DİYARI 
Los Angeles'i bilmiyen 

yoktur. Manası, belki k en
disi kadar meşhur ve ma
lfım değildir. İspanyolların 
vaktil~ upuzun bir cümlenin 
sonuna ilave ederek şehre 

verdikleri bu manası " me-
lekler ,, dir. 

Gelgelelim, Amerika ga
zetelerinin neşrettiği istatis-

tiğe, 1 kanunuevvel 1937 
den 1 kanunuevvel 1938 e 

kadar, bu "melekler,, diya
rında tam 280,000 kişinin 

KOKULAR 
Amerikalılar yeni bir ke

şifte bulundular. Kokuların 
insanlar üzerindeki tesirine , 
şimdiye kadar olduğundan 

daha fazla ehemmiyet ver
menin lüzumu! 

Erkekler , saçlarım, ban
kalar, kağıdlarını; esnaflar, 
teşhir ettikleri malları ko
kulara bulamakta yarış edi
yorlar. 

Yeni moda, sinema diya
rı Holivuda şu şekilde gir
di. Artistlerin, rollerine g e
re, muayyen kokular içinde 
çahşmalaı:ından , eskisine na
zaran daha müsbet, daha 

güzel neticeler alındığı g c
rülüyor. Mesela Heliotrop 
kokusu, aşk sahnelerine, na-

ne kokusu çok yorucu sah
nelere tabiilik, şevk , neş 'e 

canlılık veriyormuş. 

Mesele halledildi demek
tir. Harp sahnesi çevrilirken 
barut kokusu, mutfak sah-

nelerinde sovan kokusu kul
lanıldımıydı, mesele kalmaz, 

Yalnız, hırsızlık ve soy
gunculuk sahnelerinde, r e ji
sörler kokuya lüzum görll'. ez 

sanırım. Malum ya, onların 

kokusu sonradan çıkar! 

tevkif edildiğini gösteriyor. 
Olagan şey amma, Kali

forniya nüfusuna nispet edi-

lince, bu rakam o nüfusun 
tam beşte biı i! 

Melekler bu işe ne der 
bilinmez. Belki de sorulsa : 
"Ne şaşıyorsunuz? diye ce
vab Aerirler. Azrailde melek. 
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Cebelüttarik boğazı 
Civavarında İspanya hü

kumetçileri ile Franko deniz 
kuvvetleri arasında bir deniz 

, muharebesi vukua gddiği 

bildirilen Cebeliittarik boğazı 
Akdenizin garb mü:ıteha- ' 
sında 50 mil uzunluğunda 

ı ve 8.5 - 23 mil genişliğinde 
his boğazdır. 
Boğaz ismini Gebelüttarik 

şehrinden alır. Burası 1704 
senesindehberi İngilizlerin
dir. Şehrin ı.üfusu 20,638 
kişiden ibarettir. Yanıbaşın
dak: İspanyol şehri La Linea 
daha büyük olup hüfusu 
63,236 kişidir. 

diğer taraftan da Cebclütta
rika hakim olmaları sayesin
de Akdenizdeki İngiliz he
gemo,yasını temin etmişler
dir. 

Ceb .!lüttarik şehri ve bo-
ğazı bu ismi kumandan Zey
yad oğlu Tarıktan almışlar

dır. Tarık 711 senesinde 
İspanyayı istla ve zaptettiği 
zaman burada istihkamlar 
kurmu ıtu. İspanyollar orası
nı ancak 1462 senesinde 
geri alabildiler. Cebelüttarik 
İspanyadaki veraset muha
rebelerinde bir defa 1726 
da ve bir defa da 1779 dan 
1783 senesine kadar İspan
yolların muhasarasına mu-Cebelüttarikta İngilizler bir 

müstahkem mevki ve bir de 
bahri üs kurmuşlardır. Bir 
taraftan Süveyş kanalına, 

1 kavemet etmiştir. Bu sonun
cu muhasara tarihin kaydet-
tiği en uzun muhasaradır. 

11500 l(' 4• - -- ' 
ismet IŞILIK T~KİYENİN EN BÜYÜK SİNEMASI 1 
~r~'f,~;~~a YENİ SİNEMA' da 

Yllbaşı şerefine fevkalade bir filim 
LEON TOLSTOİNİN BÜYÜK ESERİ 

Ve Gabi Morlay - Pierre Benoir'ın 
Muhteşem temsilleri 

Uykusuz Geceler 
Bethovenin senfonisi - Rus müziği - Şayanı hayret aşk 
~macerasını görmek üzere tekmil izmir 29 kanunuevvel ''4: 4065 . TELEFON: 4065 

Bu3 iki büyük filim birden 

1 • A '11\roz kadısı 
Tiirkçeı ı- k 1 b"' ""k k d" OYNAYAN(z u ve sar ı ı u!~ o?1e ı 

~. 8 r H l'd ıR: Hazım Vasfı 1 Galıp Muammer 
e 1 a ı eevkiye Cahide. 

ZMİRDE İLK DEFA ... 

2 .. Bülik şehir 
nenin en müthiş şaheseri 

T~çe lzahh foka jurnal 

SEA.N o... . 
SLAa~umartesı ve pazar günleri 10-2-5-Sde 

................ ~~l~iğ~e:r~g~ü:n~le~r~2;-~s;-8~d~e~b:a:şl~a~r ........ .JI ' 

1 PERŞEMBE GÜNÜ 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 31s1 

toplanacaktır 

Bugün son defa olarak 
Büyuk muvaffakiyetler kazanan mevsimin en güzel iki filmi 

- Aşk kanatları altında 
- Paris eğleniyor 1 

Filimleri gösterilecekL'., Fı:· ~ · 1 kaçırmayınız 
Seanslar: Paris eğleniyor ~ ,10 '- 7,15 t e Aşk 

kanatları 5 \ ':! 9L:: .... 
FİA TLER: 20 - 30 kuruştur 

........................................... l&iiiİ. 
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KremE N HOŞ 

Müstesna bir güzellik yarahr her yerden arayınız 

Merk ~z deposu Arasta No. 338 Enhoş parfömleri mağazası. 

Selanik ser~isindeı birincilik 
madalaya~ını kazanmıştır. 

·~~~'~''''''~~~~' 

Yün, İpek, Pamuk, K eten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. T elefon: 3882 

Dr. Fahri Isık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehass!sı 
.Rontken Ve 

Elektrik f <>davisi yapılır 
ıkinci Be} le: s ..... No. 29 

TELEFON 2542 
liO:.t::l.lö:..t'öil ... t::il !11 J;::..•.;;;ı.~ ~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
K ulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı mu a ye nhant: 2 nci 
Beyler Numan-ıadc: .sokak No . 5 

Her gün öğleden sonra. 

DiKKAT! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z 1 

Kazım, 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 
1 nci Sınıf .. l\lutahassıs . 
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DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 9 EYLÜL BAHARAT 

DEPOSU Jii;;.:,t:;:;[ı;;._•.:;;oı;li;:.t::il nı ~~~ 
~~~ı:::-.~-~~~ ÜROLOG OPERATÖR 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu Fuat Soyer 

Cilt Tenasül hastalıkları Böbrek , mesane. prostat, 
. elektirk tedavisi idrar yolu hastalıklarını te-
lzmir - Birinci beyler So. davi ve ameliyatlarını yapar. 

N °· : 55 T elefo 3479 2 · B l N d N 5 ıonıı ınııuıııuııı 11 11 n : ncı ey er umanza e o. 111111 11 ıı arı ıııı ıııı ı:ıı n ım uıı 1 11 11 ımı mq ımınuımu uınnn -

S. F E R İ T ' E C Z A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 

DOKTOR 

Kolonya ve yağsız Kremi 

DEPO Ş i FA ECZANESİ 



] 

SAHIFE4 (HALKIN SES/) 4 iKiNCi KANUN 
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Uğursuz şatoda işitilen sesler 
~--~---C!J----------

-Dünkü nüshadan devam

Mübadil 
Rumlardan kalan emval 

Finans bakanlığı, mübadil 
Rumlardan kalan gayri men
kullerin bugünkü vaziyetle
rini tesbite karar vermiştir. 
Vilayetler mübadil Rumların 
metrukatı hakkında ikinci 
kanun 939 sonuna kadar Ba
kanlığa mufassal malumat 
vereceklerdir. Vilayetlerden 
istenilen malumat arasında 
mübadil Rumlardan metruk 
olup şimdiye kadar ·muha
cirlere ve yerli halka muh
telif kararnameler ve emir
lerle borçlanma suretiyle ve
rilmiş olan mallarm borç. 
bedellerinin yekunu, henüz 
muhacirlerine tahsis veya 
muhtaç çiftçilere tevzi edil
memiş erazinin borçlanmıya 

esas olacak muhammen kıy
metleri mikdarı, şehir ve 
kasabalar içinde mübadil 
Rumlardan metruken hazine 
emrinde bulunan müsakkaf 
ve gayri müsakkaf emvalin 
satışlarını temin edebilecek 
muhammen kıymetleri de 
vardır. Bütün gayri menkul
ler cinsleri itibariyle ayrı ay
rı gösterilecektir. 

8. Mithat 
ladei memuriyet etti 
Dilsiz sağır ve körler mü

essesesi mutemet ve ambar 
memuru B. Mithat Özbaba
can Vekaletçe iadei memu
riyet etttirilmiş ve maaşla

rının derhal vertlmesi bildi
rilmiştir. 
~ ıuııın~ıınıın ~ıınıınıı::::r-ır: 

Posta ve Nafia 
-~~-

kamyonları Kar tlpisine 
tutuldu ve araba hayvanı 
dondu. Bir araba kayıp 

Ankara, (Hususi) - Çan
kırıda şiddetli bir kar :ipi
sine tutulan posta kamyo
nunda bulunanlar jandarma 
karakoluna ve yakın köye 
iltica etmişlerse de şoför ve 
muavini görülmemiş, kazaze
deleri kurtarmak için yola 
çıkan iki arabadan birinin 
hayvanı donmuş ve arabacı 
kurtarılmış, diğer araba ne 
olduğu bilinmiyor. Tekrar 
gönderilen nafia kamyonu 
tipiden ilerliyemeyip yolda 
kalmıştır. Kazazedeleri kur
tarmak için seri tedbirler 
alınmıştır. 

Zelzele 
DİKİLİ KAZASINDA T AH

RİBAT YAPTI 
Dikili kaymakamhğından 

vilayete bildirildiğine göre 
evvelki sabah İzmirde oldu
ğu gibi Dikili havalisinde 
de saat 6,30 da şiddetli bir 
zelzele vukubulmuştur. Kaza 
merkezi dahilinde bina ve 
nüfus zaziah yoksa da Çan
darlı nahiye merkezinde 
bazı evlerin cam ve kire
mitleri kırılmış, bir çok bi-
naların duvarları çatlamıştır. 

Ankaradan gelen valimiz 
zelzelenin tahribatını haber 
almış derhal tetkikat içi.1 

• 
..................................................................... 

KARADENİZDE FACİA OLDU 

MİLLET VAPURU BATTI 
ıı 1111111111111111111111mııııııııı11nmrıttııııııııııı111ıııı111uıııııınuuııııııııııınııuı 111111111111111 

Süvari ile ondokuz tayfa boğuldu 
lstanbul 3 (Hususi) - Karadenizde şid

detli fırtına büyük ve korkunç facialara 

sebebiyet vermiştir, Fırtına bilhassa Ereğli 
limanında müthiş tahribat yapmıştır. 

Limanda demirlemiş bulunan Türk ban

dıralı "Samsun,,, "Mete,,, "Şadan,,, "Glo

do,,, "Zonguldak,,, "İkbal,,, "Tan,,. "Atil

la,, şiJeplerile Yunan bandıralı "Luper,, ve 

"Namikas,, şilepleri dalgaların dağlar gibi 

korkunç hücumları karşısında karaya otur
muştur. 

1800 tonluk Millet varuru karaya otu

rurken 936 da aynı limar.da batan bir şi
lepin enkazına çarparak sahilden üç yüz 

metre mesafede ve sahilde toplandıkları 

halde bir şey yapamıyan binlerce halkın 

teessür ve heyecandan yaşaran gözleri ö
nünde batmıştır .. 

"Limandaki diğer vapurlar da kendi akı
betleriyle meşgul bulunduklarından yardı
ma koşamamışlardır. Karadenizin kudur
muş dalgaları sahilden felaketzedelerin im
dadma koşulmasını imkansız kılmakta idi. 

Millet vapurunda 20 tayfa vardı. 

Ereğlide karaya oturan İkbal vapurunun 
telsizle verdiği bir habere göre, bir kısım 
tayfa kurtulmuştur. Diğer haberlere göre 
ise bu tüyler ürperten faciada 19 kişi bo
ğulmuştur. 

Vapurun süvarisi Besim kaptandır. Aki
beti meçhuldür. 

Millet vapuru Bazilav şirketine aittir. Ve 
sigortalıdır. 

J A PO YA AMERİKA YA 
HARP İLAN EDERSE? •• 

Vaşington, 3 (A.A) - Ayan Meclisi hariciye encümeni reisi Fenator Pitman Amerika 
Japonya münasebetleri hakkında b~yanatta bulunarak demiştir ki : "Eger Japonya Ame
rika Birleşik devletlerinin açık kapu polotikası hakkındaki son notasına tatmin edici bir 
cevap vermezse Amerika Birleşik devletleri Japonya ile bütün münasebetlerini kesmeli ve 
bütün nakliyata ve ticarete ambargo koymahdır. Japonya mukabil tedbirler alabilir. Belki 
de Amerika birleşik devlerine harp ilan eder fakat bütün bunlar Amerikaya hiçbir fena
lık getiremez. 

Saray kazasının hükumet konağı yandı 
Ankara, 3 (Hususi) - Dün akşam çıkan bir yangın neticesi Tekirdağ vilayetinde Sa

ray kazasının hükumet daireleri tamamen yanmıştır. Kasa ve evrak kurtarılmıştır. Yangı
nın zuhur sebebi etrafında tahkikat yapılmaktadır. 

• 
Istanbul cezaevinde cinayet 

İstanbul, 3 (Hususi) - Tevkifhanede iki eroinci arasında çıkan kavgada Bekir Adli 
namındaki şahıs mevkuf arkadaşı Ahmedi muhtelif yerlerinden biçakhyarak öldürmüştür. 
Adliye derhal tahkikata el koymuştur. Katil yakalanmıştır. 

Mançikoda bir askeri !kanun neşredildi 
Tokyo, 4 (A.A) - Döni ajansının bir haberine g9.re bugün doksan sekiz maddelik bir 

askeri kanun neşrolunacaktır. Mançukoda mecburi. askerlik hizmetinin diğer askeri teşki-

latın esasını teşkil edecek olan bu kanun ile bir de askeri şura ihdas olunacaktır. 
Bu şura Mançuko imparatoru Kantehe müşavirlik edecektir. 

Memnuiyet kararı kaldırıldı 

Sabah yaklaşmıştı.. Aşa-
ğıda bu gece muhakkak bir 
cinayet işlenmişti. Sabahı 
bekliyorduk. Herhalde fev
kalade hadiselerle karşıla
şacaktık .. 

Uşaklar da kalktığı za-
man hep beraber aşağıyı 
gezdik; hiç bir şey bulama
dık .. Herşey geceyleyin bı
rakıldığı vaziyetteydi.. Duy
duklarımızı kimseye söyle
yemedik. Korkumuzdan utan
dık.,, 

Diyor. Ve bu vak'a üze
rine bu hususta tetkikat 
yapmış olan muharrir neti
ceyi şöyle bitiriyor : 

"Vak'a hakikatten anla
şılmaz bir haldi.. Uzun müd-· 
det bu meseleyi düşündüm .. 
Hemen her ekşam bu şato
da ayni gürültüler duyulu
yordu. Hem de tamamen 
ayni şekilde. Her halde bu
na benzer bir vakanın ce
reyan etmiş olması icabe
derdi.. Araştırmalar yaptıın, 
şatonun mazisini tetkik et
tim: 

Yüz sene harplerinden 
evvel bu şatoda bir Fransız 
kumandanı oturuyormuş. Har
be gittiği zaman karısını e
mirberine emniyet etmişi 
harpten döndüğü zaman fe .. 
ci vaziyetle karşılaşmıştı: 

Karısı emirberiyle münase .. 
bette bulunuyordu.. Bunun 
üzerine evvela karısını son
ra da emirberini tabanca ile 
vurmuştu .. 

Fakat, öldürdüğü emir be
rinin arkadaşları da kuman
danı öldürmüşlerdi., 

O tarihtenberi geceleri 
şatönun sessizliği içinde gü
rültüler yükseliyşr, cinayet 
anlarındaki hadiseler aynen 
yeniden canlanıyordu. 

Fransız muharririnin bu 
ifadesi her halde bir haki
kat tgşımaktadır, Buna ben· 
zer diğer bir vak'a da Ma
kedonyada bir Kadı'nm ba
şından geçmiştir. 

Eşraftan birinin konağın-

ı da sık sık hayal görüldüğün
dünden ve gayritabii hadi
seler cerey:ıa ettiğinden bah
solueuyormuş .. . 

Konağı satılığa çıkarmış-

ruhun mevcudiyetine inan
dığını bildirmiştir. 

Bunlar hepsi istenmeden, 
yaşayan insanın hiç bir dah .. 
li olmadan vukua gelmiş 
hadiselerdir. Bir de med· 
yumlar vasıtasiyle yapılan 
tecrübeler vardır. 

Bu şekilde yapılen bir 
tecrübede, çivisiz ceviz bir 
masanın çağrılan ruhun te
siriyle finl fırıl döndüğü gö .. 
rülmüş bir hadisedir. 

Dönen masa takriben kırk 
kilo kadar gelmekte idi. 
Masanın etrafında tecrübe 
Yapan üç kişi yalnız bir te~ 
Parmaklariyle masaya temas 
ediyorlardı.. İşte bir hile ol
duğu düşünülse bile üç ki .. 
şinin bu şekilde bir masayı 
Çevirmesine imkan yoktur. 

Hayalet hikayeleri, ispir-
tizma tecrübeleri şimdiye ka- 1 

dar duyulmuş, yapılmış iş· ı 
ltrdir. . 

Birçok kimseler bu hadi
s~Ierle. meşgul oldukla:ı hal
de hiç biri bu fevkelbeşer 
~uvveti izah etmek imkanın 
bulamamışlardır. Asırlarca 
rastlanan bu hadiseler, bel
ki asırlardan sonra ispat e
<ıilerek bugün dehşetle şa· 

\it olduğumuz vakalar da ' 
Jarın tabii bir hadise gibi 
~örünürler. -Son-

Dl ll\ınıııuıuıııuıııınııoııınımıını n ııınuıımııumııuıımıııııımuıııın6ı 
Bir cesed bulundu 
Dikili kasabasının yüz me• 

re mesafesinde, göl denilecek 
~adar büyükçe bir su biri
~intisi içinde bir ceset bu-
hnmuştur. Cesedin üzerinde 
s yalı bir elbise vardı. 
Yapı an hkikatta bu ce .. 

s•din Dikili posta ve telgraf I[ 
~dürü B. Sabrinin kardeşi [ 
B Abidin Baykal olduğu 
arfaşılmıştır. 

C. H. P. Büyük Millet 
ml!cllsl umumi heyeti 

dUn toplandı 
-- Baştarafı 1 incide -

kiş~ik tSir encümen intihap 
edi\Jıesi riyaset makamından 
tek'f edildi ve bu seçim , 
muamelesi grup idare heye- l! 

tine tevdi olundu. Bundan 
sonra Büyük Millet Meclisi 
encilmenlerinin kanun ve 
teklifi layihalarını tetkik •· 

Kahire 3 (A.A) - Filistindeki Arap komitesi azasının Suriyeye girebilecekleri Beyrut- j 
tan telgrafla bildirilmiştir. Fransa hükumetinin evvelce vermiş olduğu memnuiyet kararının 

lar .. Fakat buna isminden 
dolayı talip çıkmamış, konak 
hisseli olduğu için mesele 
kadıya aksetmiş. Kadı bir 

tarııııa dair T okad mesbusu 
GaliJı Pekel tarafından ve" 
rilmiş olan takrir müzakereye 
konu du. Mevzu üzerinde 
bir k,ç hatip söz söyledik· 
ten sı.ınra gelecek içtimada 
müza~ereye devam edilmeli 
üzere celseye nihayet verilJ 

bu suretle kaldırilması üzerine Arap komitesi azası Suriyeye giderek oraya iltica etmiş 
olan büyük Kudüs müftüsü ile görüşeceklerdir. 

• 
ispanyada bir senede düşen tayyareler 

Madrid 3 (Radyo) - Neşredilen res 1i ~·: i;~atistiğe nazaran 1938 senesi zarfında İs- 1 
panyada düşen (114) hükumet tayyyaresine mukabil (562) düşman tayyaresi düşürülmüştür. ---------·-------------

Almanya Cevap Vermedi 
Londra, 3 (A.A) - Almanyanm tahriri cevabı henüz gd.nemiş olmakla beraber, ıyı 

haber alan mahfellerde Almanyan:n denizaltı gemilerinde İ:~1iltere ile müsavat teminine ve 

(A) tipinde yeni kravazörler inşa etmek hususunda verdiği kararlarda ısrar ettiğini beyan 
etmektedirler, 

. İtalyan Donanması Fransaya Karşı 
Nümayiş Yapacak 

Paris, (Radyo) - Muhalif matluat, İtalya donanmasının, yakında İspeçyada toplanarak 
Fransaya karşı bir deniz nümayişi yapacağını ve faşist me~ 1;sinin, her ihtimale karşı mi
lislerden 500 bin kişilik bir kuvvet hazırlanmış olduğu haber veriyorlar. 

akşam bizzat konakta misa
fir kalmak istediğini söyle
miş.. O gece oturdukları o
danin duvarlarından büyük 
taşların yuvarlandtklarını gör
müş, sonra, birçok taşların, 

tavanı ve duvarları takiben 
indiklerini; odanın içinde 
devridaim yaptıklarını ·fark
etmiş, fizik kaidelerini alt
üst eden bu hadiseler kar-

Nafıa otomo
bili devrildi 
Dikili Altınova şosasınırı 

kabul keşfi dün yapılmıştır· 
Kat'i kabul için yolun mil' 
teahidi B. Nafız Zorlu, Vi' 
layet nafıa müdürü B. Mu; 
hiddin Erkut ve Manisa na' 

şıs nda şaşıran kadı, selame- fıa müdürü B. Mahmut Yq' 
ti evi terl:.;tmckte bulmu~ ı natla otomobille yolu göt' 
kapıdan çıkarken de görün- meğe giderlerken otomobl 
miyen eller tarafından kadı- Menemenin Aliağa nahiyef 
nın başına leblebi gibi taş- civarında şosada birden pi' 
lar atılıyormuş., tinaj yapmış ve yantaraf' 

Bu hadise hakikaten ya- yatmıştır. 
şanmış bir vak'adır. Kadı Otomobilde bulunanlar biİ' 
konağı terkettikten sonra o yük bir tehlike geçirmışJet 
zamana kadar inanmadığı iyi bir tesadüf eseri olar8~ 
bu işlere artık iman ettiğini kurtulmuşlardır. ~ 
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