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~hlanma derdi, bulaşıcı bir, ita/yada Seferberlik 
hastalık oldu ! 

~ ı~'••telerde artık "şu deJe·t bu kadar yeni \>arp tayya· 
f-ı. Yaptı, bu devlet şu kadar yeni harp gemisi inşa etti, 

J d~11 hükumet reisi hazırlıkları için bunu sö ledi, filan 
~ ~ Ltt reisi silahlanmalarının dehşeti hakkında şu beyanat
fJ. ~~Undu" haberlerinden başka bir şey gördüğümüz, oku-
dilİ C uz yok ... 

~tre.k parası bol, gerek parası kıt büyük devletler çok 
e~ ~ lllılletlerinin gıda işlerini , işsizlerinin acıklı veziyetle-

"i d~zeltmeğe vakıt bulmadan ellerine, avuçlarına geçir-
D eti paraları hep topa, tüfeğe, tayyareye, deniz üstü ve 

e ienıilere sarf edip duruyorlar. 
~llun bir sonu gelmiyecek midir, bunun neticesi ne ola
fttl'j bu sarfedilen milyarlar ne suretle telafi olunacaktır? 

• • t bu mühim suallere şimdilik kimse bir cevap verme
~den küçük devletlerde, bu silahlanma işinde büyükleri 

· ç 'tinin yettiği kadar- taklit etmekten başka yapacak c? bulamıyorlar. 
~riilüyor ki bu silahlanma mecburiyeti artık bulaşıcı bir 

kt hk halini almıştır ve· tedaviside okadar kolay olmıya
ır 

... -- -
HER iHTiMALE KARSI ALMANYA DA .. 

HAZIRLANDI l 
IT·AL YADA BiR MiL YONA YAKIN ASKER SiLAH ALT ~NDA ..._----Eli-··---·~ 

1 

Cebellüttarike karşı Elcezirenin her iki tarafında tahki-
1 m~t var, Şimali Afrikaya gönderilmekte olan ltalyan as
kerleri aşılandı, Fransız ve lngiliz harp gemileri birleşerek 

hakiki harp manevraları yapıyorlar 
= ---

Londra, 9 - Şimali Ame- Jarına başlanmıştır ve aske- İtalya İspanyanın yardımile Londra,9(Radyo)-İtalyan-
rikada bir harp çıkarsa Al- 1 re sıcak memleketlerde gi- Cebelüttarıka karşı Elcezi- lar Fransadan olan talepleri-
manya buna lakayıt kalmıya 1 yilecek yazlık elbiseler de renin iki kıyısında ve Ceu- ni Parise resmen bildirmez-
rak ordu efradı arasından 1 verilmiştir. ta, Lasına ' Ve Sidonniada is- den evvel Afrikadaki kuv-
gönüllü yazacak ve bunları Roma, 9 (Radyo)- Cebe- tihkamların inşasına ehem- vetini 300 bine çıkaracaktır. 
derhal Trablusgarba gönde- lüttarık önlerinde manevra miyetle devam edilmekt~dir. Paris, 9 (Radyo)-Berıin-
recektir. yapan 120 İngiliz harp ge· Londra, 9 (Radyo)- ltal- den Parise bildirildiğine gö

re İtalya ile Fransa arasın-
Paris, 9 - Romadan şim- misi ile seksen Fransız harp ya hükumeti şimdiye kadar da Akdenizde bir ihtilaf çık-

SIRRI SANLI di alınan bir haberde Afri- gemisi birleşere hakiki harp 9 kur'ayı silah altına almış- ması ihtimaline karşı Alman-
' ......................... , .................................. ~............. kaya gönderilmek üzre olan manevrelarına başlamışlardır tır. Bu kuvvetler bir milyo- yada da bazı hazırlıklar ya-

... 

ti~IP •ı • • A •• j üçyüz bin askerin sıtma aşı- Londra, 9 - Almanya ve na yakındır. pılmıştır. 

•arı erımızh vr
1
upa mu
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azır anıyor ar J C 
• • Ankar~ ~~~)et Rei~ur.?e~~~~~~etler erkanı, a~a~a~ 

cumhur Tsrr et Inönü'yü ha- Ankara valısı Nevzad Tan-

~~huı 8 (Hususi) - Bu sene Avrupada yapılacak olan• 
ti~ ınltsabakalarına iştirak edecek ;olan süvarileri~ 

b~ 1 :alimlerine hararetle devam etmektedirler.• 
•
1 
lnusabaka Fransanın Nis şehrinde olacaktır. Ekibimiz 

\~ e Roma, Brüksel, Varşova ve diğer şehirlerde 
0

yapı-
lniisabakalara da iştirak edeceklerdir. 

mil husm i tren bu sabah doğan, Garnizon ve merkez 
saat 10,40da Ankaray.:l mu· kumandanları, emniyet di-

rektörü ve kalabalık bir halk 
vasalat eylem işt ir. 

tarafır.dan hararetle kar~ı-

Reisicumhur istasyonda B. lanmıştır. 
W. Meclisi Reisi Abdülhalik Türkkuşu filosu Reisicum-
Renda, Başvekil Doh tor Re
fik Saydam, Maraşal Fevzi 
Çakmak, Ve~iller, Mebuslar, 

huru vilayet hududundan 
itibaren karşılamış ve selam
lamıştır. 

--~-

Irakta Asilerin Elebaşıları 
Yakalaııdı 

Bağdada girip çıkmak ve ak,amları sokaklarda 
gezmek menedildi 

Paris 8 (Radyo)- Bağdat- lim edilmişlerdir. 
tan bildiriliyor: Raşit vila- .. K~al neşrettiği emirname 

uzerıne muvakkaten Bağ-
yetinde bir isyan çıkacağını 
haber alan hükumet idarei 
örfiye ilin etmiştir. Bazı za
bitler ve muhtelif siyasi şah-

da da girip çıkmak ve ak
şam saat oıı sekizden sonra 
sokakta gezmek menedil
miştir. 

111111111111 

Kasasındaki sayısız paralara güven~rek evli kadınları 
baştan çıkarmağı en büyük bir zevk edınen sonradan gör
me bir canavarın maceralarını ve akibetini ikinci sayfamız
da t .:frika ettiğimiz hakiki hayattan alınma romanımızda 
okuyacak ve okurken hayretler içinde kalacaksınız. --" .._ııımaaıuıını ___ ,_011mııuııaı ııım11mın ı111-nnamııııııınumm--ıııı ııu--11nnmıımııı 

diis Müftüsü Arap impa-
siyetler tevkif edilmiştir. 

Bunlar berayi muhakeme di
vanıharbe tevdi edilmişlerdir. 

Istanbulun Tarihi Hazinelerinden . "' . 

~~~~~!ı -~!:!~üsü İ!~n~r!!~yni son 
~~~ e Arap İmparatoru olmak hülyasına düşmüştür. Bu 
-di) nıütemadiyen aşiret reislerile yakın emirlerle müte

~._ temas etmektedir. 

Istanbul 9 (Hususi)-Bağ
dat şimdi alınan yeni haber
lere göre isyan çıkaran asi
lerin elebaşıları kimilen ya
kalanarak divanı harbe tes-

ÇİY MI PiŞMİŞ Mİ? 

b()k 
eg.:orluk aleminde " Gıdalar çiy mi, pişmiş mi yenmelidir? ,, Mevzuu yeniden taze-
k,f d başladı. Bu mevzua bazı muharrirlerle karikaturistlerde karıştı. İş böyle olunca 

~"i ~e ~n bir seda çıkıyor! bu meyanda meyvalar, etli gibi sebzelerinde, hatta çiy yen"e k rı sürenler oluyor. 
~ ı_ alırsa · 1 b' b. 1 · · · v • v v h 0 kl · d , ~" , ınsan ann ır ır erını çıg çıg yemege eves ettı erı şu zaman a çiy et 
atd"~zariyesini ortadan l:aldırmak daha iyi olacaktır. İnsanların bu kadar iştahlı ve 

u ları bir anda çiğ, .;tten bahsedenlerin mantıklarına: 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 
*••w iBSIB 

Istanbuldaki"müzemizde seyir "veltemaşasına doyulmıyan büyük lskenderin, hakkında 
binlerce eser yazılmış meşhur Lahtı. 
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Dünyada neler 
oluyor? .. 

------~-:-"""'!"'-;-'."""""'"------·---------Robotalar bulan evin hanımı gizliden 
Nevyork sergisini doldu- gizliye araştırmış ve hizmet-

jfacak olan yenilikler arasın- çisinin marifetini meydana 
da daha sergi açılırken gö- çıkarmış, kara sevdaya tu-
rülecek olan bir tanesi var- tulmuş olan genç kızı muha-
ld, elhak, yenilik denmeğe kemeye vermiştir. 
seza! fResmiküşadı yapacak 
olan zat. 

Rivayete bakılacak olursa 
Nevyork sergisini dört met
re boyunda muazzam bir ro
boto yani makine adam aça
cakmış. Yürüyen elini kolu
nu kımıldatan, hatta konu
nuşan bu robotoyu hangi 
kuvvet tahrik edecek bili
yormusunuz? Akturus yıldı
zının gayet kuvvetli bir te
leskopla zaptedi(ecek olan 
şuaları. 

Bu kadarla bitmiyor. Ser
giyi ziyarete gelenlere yol 
göstermek, muhtelif paviyon
ları gezdirmek izahat ver
mek üzere, bir hayli roboto 
daha emre amade buluna
cakmış. 

Amerikalıların bu fikrine 
gıpta ettim doğrusu. Gök
teki yıldızlardan ışık kuvve
ti alarak yerde demirden a
dam yaratan fennin şu hari
kasına duyduğum hayran
lıkta ayrı. 

Yalnız bu işin zevkini bo
zan bir cihet var. Robotolar 
sergiyi gei'ecek binlerce in
san arasında, kendileri ka
dar makine kafalı vurdum 
duymazlara da hizmet etmek 
mecburiyetinde kalacaklar o
na yanıyorum. 

insandan değerli 
hayvan 

Ooyedinci asırda Anka
rada bir ihtilal çıkiı. Kadı 
ihtilil-ilerden korunmak için 
kal!1'e kapandı, bir kısım 
halkida kaleye aldı. Fakat 
büyük bir nüfuz sahibi olan 
Bekfaş ağanın atları kale dı 
şında kaldı. Kadı kaleye at
lar yerine insanları aldı di
ye asıldı. 

Mahl:ema edll!p ?ıapse 
atılan heykel 

1853 te Manhayitnde bir 
Venüs heykeli çıplaklık su· 
5u ile muhakeme edilmiş ve 
hapse atılmıştır. 

Heykel muhakemeye ge
tirildiği zaman hakimle be
raber azalarda utançlarından 
kıpkirmızı kesilmişler, reis 
heykelin çıplak yerlerinin ör
tülmesini emretmiştir. 

Kur,un tamircisine tut
kun olan bir kızın 

marlfetterl 
Rende bir hizmetçi kız 

aşık olduğu bir kurşun ta
mircisin mümkün mertebe 
görebilmek. onunla konuşa

bilmek için çalıştığı evin kur 
şun, havagazı borularını del
miş ikide birde boruların 
böyle patladığını gayri tabii 

Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzy_on Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

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

12,30 Proğram. 12,35Türk 
müziği - Pl. 13.00 memleket 
saat ayarı, ajans. meteoro
loji haberleri. 13,15-14 Mü · 
zik (Karışık proğram - pl. ) 
18,30 proğram 18,35 müzik 
(şen oda müziği : İbrahim 
Özgür ve Ateş böcekleri.) 
19.00 Konuşma 19,15 Türk 
müziği (Fasıll heyeti) Celal 
T okses ve arkadaşları. 20 
Ajans, meteoroloji haberleri. 
ziraat borsası ( fiat ) 20,15 
Türk müziği Çalanlar: Veci
he, Fahire Fersan, Refik 
Fersan. Kemal Niyazi Sey
hun. Okuyanlar: Müzeyyen 
Senar, Mahmud Karındaş. 
1-Kürdilihicazkar peşrevi. 

2-Suphi Ziyanm kürdilihi
cazkar şarkı ( Bahçenizde 
bülbül olsam ). 3 - Osman 
Nihadın kürdilihicazkar şarkı 
(Akşam güneşi kalkmalı) . 
4-Boğosun kürdilihicazkar 
şarkı (Güller açmış). 5-Arif 
beyin [kürdilihicazkar şarkı 

(Bir halet ile süzdü gene). 
6- (Akşam olur güneş gi
der) 7-Refik Fersanm Hü
seyni şarkısı (Sabah güneş 
doğarken). 8-Refik Fersa
nın Hüseyni şarkısı (Gözle
rimden gitmiyor yanaklarının 
alı). 9-Refik Fersanın Hü
seyni şarkısı (Ay doğar siui 
sini sevmişim birisini) 10 -
( Sarardım ben sarardım ) . 
11 saz semaisi. 21,00 mem
leket saat ·ayarı. 21.00 ko
nuşma. 21,15 Esham. tahvi
lat, kambiyo - nukud borsası 
(fiat) 21,25 ~eş'eli plaklar. 
21,30 Müzik (küçük orkestra 
Şef: Necip Aşkın). 22,30 
Müzik (Soli ve lieder. pi.) 
23,00 Müzik ( Cazband-pl. ) 
23.45-24 Son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

Grip'in 
Kurbanları 
Londra, (Radyo) - İngil

terede müthiş grip hastalığı 
devam etmektedir. Yalınız 

26 büyük şehrinde yapılan 

istatistiğe göre 1 kanunusa
niden şubatın sonuna kadar 
bu hastalıktan ölenlerin mik
tarı 1482 dir. Geçen sene 
ise bu miktar 449 u geçme
mekte idi. 

• 
(HALKJN SES/) 
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Midede Oıser t anavar • • • 
Pek te çok olmama1:!a be- ; Kadın tuturolu 1 J;;t::;;IJ;;t::;jlJ;;t::;jl~YAZAN : GÜNÜL EMRE 

raber haylice sık işitiliyor. · • • ' [3] 
Bazıları - sinirli ve kurun- olmak ıçın ne- s· M hb K K a Ge-
tulu olunca - midelerinde bi. • • • ır a usun oşa oş 

raz. rahatsızlık hissettikleri ler bıJmelıdır tı·rdı•gv 
1
• Gazete ( ffıumumi) 

vakıt akıllarına hemen bu t . 

hastalı~· geti~iyorlar. Amelı- den Bahsediyordu •.• 
yata hır an once karar ver- . iİ 

k · · hekimlerini zorh- Bu sırada hapishane mü- ı Gazetedeki havadıs kısa ~ 
me ı ıç;:l işitiliyor dürü yanımıza geldi. Muradı 

1 

şunları söyliyordu: (Biiyil 
yon ar ı e · C h . h"k. t' kısı• Midede ülser - pek ince göstererek : um urıyet u ume ı, ya .. 
tarif aramassanız - midenin - Çok iyi çocuktur amma, da, kaza ve kader kurba'. 
kenarında yara demektir. nasılsa elinden büyük bir ları için bir af kanunu çık• 
Bu yara midenin başka baş- kaza çıkmış.. Dedi.. racaktır. .• 
ka yerlerinde açılabilir ve Ve ilave etti : Bir çok betbahtları ceııı1 
midenin çıkardığı . ekşi ~nun - Hepsi geçer!.. Zaten yete islah edilmiş bir halde 
kapanmasına manı oldugun- temyizdeki evraktan hayırlı iade edecek olan yüksek bO' 
dan hastalık sür ,. r gider. bir haber beklemekteyiz.. kfımetimizin bu çok güı~ 

Kakın, erkek aylrt etmez, Bekir, ümitsiz bir halde kararı, yıırdun her köşesif 
b~n~n!a1 beraber kadınlardda başını kaldırdı ve çok doku- de derin bir memnunif 
yırmı ı e otuz yaş arasın a -d.. d 
erkeklerde otuzla kırk ara- Elbette her kadın tutum- naklı bakışlarla mu ure uyan ırmıştır.,, 
sında geldiğine dikkat edil- olmak ister. Boşuna para sordu : Bu müjdeyi alan 
miştir. Tabii bu da en çok harcamak neye yararki .. Am - Gecikti değil mi ? larm sevinçlerinini 

mahku'
bir gôf 

defa, yoksa başka yaşlarda ma yalmz ' istemek yetmez. iyi kalpli müdür, beni de melidiniz. Nasılsa şeyta 
gelemez demek değildir. Me- Nelerden ve nasıl idare edi- inandıran bir eda ile : uyupta, sonradan kendileri 
seli eskiden ihtiyarlarda ül- lebileceğini düşünmek, ka- - Geciktiği hakkında de pişman eden faciaları 
ser olmaz sanıldıgw ı halde ih- hayırlıdır .. Bilirsiniz ki kara nedamet yükü altında h"' rarlaşbrmakta lazım ı·· 
tiyarlarda da görülmüştür. haber çabuk gelir, derler.. riyetlerine kavuşmayı bek 1 Biz her şeyden evvel bir . 
Pek küçük çocuklarda müs- k Bu gecikme işin çabuk ola- yen talihsiz mahpuslar, bit' 

d k adının şahsi masrafını ele 
tesnadlr. Bir de şim iye a- cagw ına alamet.. Merak etme.. birlerinin boynuna sanlıY01' alalım. Bu masrafta krem, 
dar tutulan istatistiklere gö- D d · kucaklaşıyor ve sevinç g6 " d b O Ad' B"' 1 pudra, vesair tuvalet malze- e ı. ' 
re yuz e eş ırsı ır. oy e B k' · .. - · b' yaşları döküyorlardı ... 
l h k. l d b l mesinin hiç şüphesis azı·ok e ırın yuzune yenı ır 

o masım e ım er en azı a- T 'd l l ld' V - Devam edceek -rı evladın da anaları babala- bir yeri vardır. Bunn ne yap ümı in can 1 ığı ge 1• e 
rı gibi yemeklerine dikkat malı da eksiltmeli? Boyanma- bütü:ı duyğularını ifade eden ~ mmJ11::t::K1Ullk1=-i-1 

etmediklerine atfederlerse malı mı? Kırk yılda bir mi bir tek söz söyledi: Posta paketi 
de, insanın soyunda bu has- boyanmalı? Tabi bunlardan - İnşaallah ! ... 
talığa tutulmuş kimse bulu- hiç biri tavsiye edilemez. Şu Ben, ömrümde hiç sözün den çıkan 
nunca yemeklerine dikkat halde tuvalet malzemesini manasını, bunun kadar de-
etse bile tetik davranmak · d d d V · · b b ! iyi kullanmalı bunun içinde rın en uyma ım... e ıçım- om a 
iyi olur, çünkü irsi olması den, şair Tevfik Fikretin şu 
ml'denı'n kenarında soyca bir şunlara dikkat etmelidir. Londra - Geçen ak mısramı tekrarladım : nazl'klı'k bulunmasından ileri Yüzünü gelişi güzel bir İ 

d b " nanki yavrum, ezeli bir gelebilir. Naziklik içtimai iş- sabunla yıkamanın cil ini o 
1 24 saattenberi ikinci olaı 

üzere bir yangın bom 
keşfedilmiştir. Bu bom"
posta telgraf ve telefon 111 

murları payitahi zabıtası 

yüksek memurlanndan lb. 
ne ait olan kolide bulm 
lardır. Eksperlerin mütal 
farına göre infilak takri 
kolinin polis idaresine te 
mi sırasında vukua gelec 
idi. İki polis hafiyesi bu 

b l h k d şifadır aldanmak!,, lerde aranılırsa da / vücutta, zacağını i en er a ın, sa-
hele midede naziklik hoşa hununun mümkün olduğu ka-
gidecek birşey değildir. dar iyisini alır. ışte bu iyi Ortalığa akşamın karan

lığı çöküyordu. _ Devam edecek _ sabunu az işletmek için ku
ru saklamaya çalışmalıdır. 
Yaş bir sabunlukta tutma
malı delikli kauçuk bir sa
bunluğa koymalıdır. Koyma
danda kurulamalıdır. Çünkü 
bilirsiniz ki yaş sabun ça

........ O•••••• .. 

Fransa'nın 
Kuvveti 
Fransa'da oturan 20 ile 

45 yaş arasındaki eli silah 
tutan yal>ancıların sayısı 
1936 da 1,000,000 u geçı
yordu. Şimdi bunların ara
sında bulunan ve askerliğe 

\ 

alınmamaları daha faydalı 
olan mütehassıs yabancıları 
çıkaralım, bu yabancılardan 
Fransız ordusunun dörtte 
biri kadar bir ordu vücude 
getirebiliriz. 

Bugün Fransa'da 3 mil
yonla 3.5 milyon arasında 
yabancı yaşıyar. Farzedelim 
ki 1914 senesinde memleke
timizde bu kadar yabancı 
oturuyordu. Bunların elleri 
silah tutan ask:erlik çağında 
olanlarını seferber etse idik 
7 veya 800.000 kişilik bir 
ordumuz ohırdu ki bunu da 
kendi 3.500.000 kişilik ordu-
muza ilave edelim. 71 fırka

lık kendi ordumuza 17 · 18 
fırkalık yabancılar ordusu 
da katılrr.ış olurdu. 

Halbul:i şi n. di Jofr'm elin
de 17 - 18 fırkalık yeni bir 
ordu bulunuyor. Artık siz 
hesap edin .. 

buk erir. 
Ne yüz nede el kremleri

ni soba yakınında bulundur
mamalıdır. Birçok kremler 
fazla Slcaktan bozulur. 

Rasgele krem almaktan 
çeklnmelsdir. Bunun yüze e
deceği zararları biryana bı
raksak bile işe yaramadığını 
görünce kaldırıp atmak ke
seye dokunur. Birçok kadın
lar yüzlerine iyi gelmiyen kı
remi ziyan olmasın diye el 
kremi olarak knllanırlar. Bu 
bir idare değildir. Çünkü 
yüze silrülen kre .ı ele iyi 
gelmez. Verilen para ger.e 
boşa gider. 

Mü lÜr Bekere: 

- Haydi oğlum istirahat 
et .. Artık .. Evraktan bir ha
ber gelince hemen müjdele
yecegım.. Üzme kendini .. 
Haydi allaha ısmarladık .. 

Dedi. Koluma girdi ve 
havuza doğru yürüdük.: 

Bu esnada elinde gazete 
tutan bir mahbus ko'1a koşa 
yınımıza geldi ve müdürü : 

- Beyim okusana şunu!. 
Diye gazeteyi uzattı ... 
Müdür sordu: 
- Ne haber Hüseyin? ... 

lnşaallah bir müjde var .. 
- Var ya beyim.. Hele 

bir OKU şunu! 

Hapishane müdürü gaze
teyi aldı, beraber okumağa 
başladık. Bir kaç dakikanın 
içinde hemen bütün mahkum
lar etrafımızı sarmışlardı. 

hah Bugingham sarayı 

parlamentoya başvekilin 

dahiliye nazınnın dairele • 
ve ikametgahlarına gan 
rilmiş olan kolilerde taba 

yat icra etmişlerdir. 

ı ---·----·--
ı 23 Nisa 
Çocuk hayra 

ÇOCUKLAR! 
Bayramınızın bütün 

ramlardan üstün olm 
öğr~tmenlerinizden isteyi 

Tırnak cilanız şişeniz bit· mımı11111uıııııuıı•- 1111111 ım111Pa,. ,..,.. ---- - • • • • • • ---

meden kuruyuveriyorsa ka- Vilayet daimi encüm.-ninde 
bahati cilaya bulmayınız. Mut Nafia dairesi hizmet otosu ile ka uyonları için sabn 
laka şişenizin ağzını açık bı- d 32 6 4 

nacak olan 2 adet 650 x 17 ve 12 a et x ve a 
rakmışsınızdır. Bu fuzuli mas 825 x 20 ve 6 adet 600 x 20 ebadında iç ve dış listi 
raftan kurtulmanın tek ça- 2607 lira 68 kuruş muhammen bedelle ve 15 gün mlldd 
resi biraz dikkattıt. 2490 h 

açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin sayı 
Lavantanızı vaporizatör'e 1 ·ı b" l"kt 

hüki'ımlerine göre hazırlıyacakları teminat arı ı e ır ı 
koyarak kullanınız. Uçmaz.. mart 939 pazartesi günü saat 11 de viliyet daimi enci 
Sizi fazla masrafa sokmaz. (615) 

1 TAYYARE Sinemasında 
nine baş vurma!arı. ~ 

::n Yeni Sinemanı ,~ ~ E L HA M R A Sinemasında 
&~ Müsabakanın ikinci haftaşı ve senenin en büyük 

T E L E F O N: 3646 -Bugün 3 · 5 - 7 ve 9 Seanslarında 
Danıelle Darrıeuks'un çok beğenilen şen ve şuh eseri 

PARiS "' CiCEGi 
Muvaffakıyetle devam ediyor. Proğrama ilave 
olarak ismet lnönU'nUn İstanbulu teşrifleri 
intibaları ve EKLER Jl RNAL dünya haberleri 

10 mart uıt• t 1914 Saray ~ 
cuma günü ima OM Bosna Hadisesi ~ -----___ .. ___________ _ 

sinema hadisesi 

Büyük Vals 
İstanbulda Beyoğlunda MELEK Sinemasında bugüne 

kadar Türkiyede ilk defa olırak mütemadiyen dört hafta 

l
glhterilerek en büyük rekoru kıran bu şaheser film bu 
akşam 9 da sayın İzmir ha 'kma takdim edilecektir. 

Dikkat : Hususi koltuklar numaralıdır. Loca ve kol
tukların evvelden temini ... 

' 

izmirde ilk defa zengin şaheser filimler haftası 

GANGESTER'İN KARiSi 
Akim Tamlroff - Anna May - Yona 

ÖLDÜREN GÖZLER 
Bay ÇETiN - 3 Slllh,orlar - Kovboy 

Milli Şefin İstanbulu ziyareti - Halkla temaal-1' 
ASRİ RUMBA - RENKLi MIKI 

TÜRKÇE FOKS JURNAL 



.~~ihten Bir Yaprak : : 

UN NET' DOCUN ON~ 
DE BİR SUİKAST 
~kuz Yaşında İ~:en Sünn.t 
Uen Dördüncü Mehmedi Na
l) Öldürmek İstemişlerdi? 
'bt 
ltiı. Ora:.a {kurulmuştu .. 

vucudu, kara göz-
6~eş yanığına çalan yü 
Ço ~ rengi ile güzel 
~ Caık olan Mehmet, et-
0 taşkın şaşkın bakıyor

• 1arnan devrin alim, 
~· zarif, zengiq, cer

ır siması, müverrih 
Stlebi zade Abdülaziz 
1 

hürmetle eğilmiş, ço-
fth koltuklarından tuta
b·tt~ ot~rtmuştu. 

11tıın bılhassa onsekiz 
Çılgın hayatını unuta
Ck olanlar bu hadiseye-

d. lllusu Han Mehmed 
1 " " · asude dünyayı. 

•k~ tarih düşürmüşlerdi. 
~ ilt kambu felek bu ço

' ----· Saltanat devri içinde 
~llda ihtilaller, cinayet
t .rPler, açlıklar, sefa
' 

1hanetler, glümler sak
ı. 

tdiln .. M h t ··ı· t cu e me cu usu-
. b~i tezine bir ihanete, 
•b ır suikaste uğradı. 

(2) 
başla çalışmış, toprağı yatak 
taşı yaşı yastık, rüzgar ve 
yağmuru yorgan yapmış, fa
kat İstanbula döndüğünde 
Sultan fbrahim kendisinden 
samur ile anber isteyince de 
isyan etmişti. "Anber ve sa
mur değil sırtıma giyecek 
gömleğim yok. Giritten can 
pazarından gelirim. Borç a
lıp geçiniyoruz.,, demişti. 

Hicri 1059 Şevvalinin on
dördüncü gecesi küçük Meh 
met sünnet odasına getiri
lince Kara Murat paşa ço
cuk padişahı kucağına almış 
sünnet ameliyatıdıda cerrah 
Derviş ağa yapmıştı. 

(HALKIN S~Sl) 

[!1Aşçıbaşı,Mark 
1 ~ Makarnaları 

1937 - 1938 i Selanik ~ergi
sinden birincilik wadalyasını 
kazanmıştır. 
F4 :W:~ ·~~ ... ,.,.,...,... • ._.~ ~ 

llr7i~maii Hakta-' Bilğeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalı klar1 
saat 11-14 ıkiçeşmeiikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

9 MART ., 

! Viyanalı bir mütehassıs 
spiritizmacıların foyasını 

---

1 meydana veren bir . 
konferans verdi 

Konferansçı spiritizmacılar·~n mediumlarla 
beraber kullandıkları hilelerden bahsetti 

ve bunları fiilen gösterdi 
Spiritizmacılar hakkında ~ meôium'unu seyircilere tak- ~didle •in adedi de azalıyor . 

k d' d f Tecrübeleri yapan zat mü-
uzun uzadiye tetki at yap- ı ım e iyor ve sipiritizm ec- tekaid polis komiseri Pelz-
mış olan Viyanalı mütekaid rübelerine başlıyor. dir. Spiritizma sayesinde 
cinayet polis komiseri Pelz ~u tecrübelerde ?iç. bir gördüğü şeylere hayret et-

çen gün tedkikatı hakkın- desıse yoktur. Hepsı bırer memek kabil değildir. Din-
ge b' d'I b'I' da Viyanada bir konferans ırer muayene . e 1 e ı ır. leyicilere bir sürü boş ki-
vermiştir. İzahatını büyük Onların sıhhatı kakkında ğıdlar dağıtılıyor. Herkesten 
bir heyecan içiooe dinliyen tereddüd eden seyirciler bu elindeki kağıd üzerine bir 
yüzlerce kişinin huzurunda m~ayene hakkından istifade şey yazması rica olunuyor. 
Pelz tecrübeler de yapmıştır. edıyorlar ve doğruluğuna Bazıları rakamlar yazıyorlar 

Sahnede uzun boylu, ince kanaat getiriyorlar. Bu ka- ve yahut resimler yapıyorlar. 
yapılı ve siyah gözlüklü bir naat arttıkça sp iritizmacının Ondan sonra kağıdlar bükü-
adam duruyor. Bu adam kuvveti de artıy or, mütcred- lüyor, bir kabın içine ko-
~~~J;;;::t;:;;&~~~~ı.:.tuı;;::.t:&~+=!: 11 nuluyor. Bunun üzerine Pelz 

T • K A Ş •• d spiritizma sayesinde o ki-
er~I azım angu er ğıdların üzerine yazılan şey-

ızmir: Yeni Kavaflar çarşısı leri birer birer keşfediyor. 
no. 35 Ondan sonra kağıdlara bi-

Avrupanın yük i ! 'c terzi me k rer birer bakılıyor, Pelz'in 
binden diplomalı doğru keşfettiği meydana 

- Devamı 4 üncü sahifede -
Peşin ve 

Taksitle 
En müşkülpesent subayla

rın ve sivillerin mizaçlarına 

i. la çıktığının ikinci yı
l>okuz yaşında idi. 

il Pctdişah muazzam bir 
tdıle sünnet edildi. 

·" lrıcn Mehmedin sün

Mehmet narin yapılı olmar 
sına rağmen Derviş ağanın 

mahareti sayesinde ne bir 
acı duymuş ned.e fazla kan 
ka:betmişti. Başta fbüyük, 
valde Köse Sultan ile padi
şahın anası Turhan Sultan 
ve •sadrazam Kara Murat 
paşa olmak üzere bütün dev 
Jet ricali cerrah Derviş ağa
üı ihsanlara boğmuşlardı. Ay 
rıca ameliyatta kullanılan ga 
yet kıymetli gümüş leğen ib
rikte cerrah Derviş r ağaya 
verilmişti. 

~~-=-~ -~·--.;;: --=~-i 

1 
göre taksitle her türlü elbise 

Dr. Fahri lşı~e ~~~~~~~~~~ ı ~~~ 
' 'adrazam Kara Mu-

' idi. ~- Afurat Yeniçeri oca-
. Yetişme idi. Girit 

tı~ira ilk kanlı muhare-
·qıe • • 
ll ışhrak etmiş, Han
·~ ta' . 
~~aptında canla 
~mmm 

tele Satılık 
Otomobil 

Ameliyat bitince Sadra
zam çocuğu kızlar ağası Ce
lali İbrahim ağanın kucağı
na vermiş oda küçük padi
şahı yatağına yatırmıştı. 
Çocuğu sabaha ,kadar u

yutmamak için Endernnu hü
mayün gslmanları oda oda 
gelerek çeşit çeşit oyunlar 
tertip etmişlerdi. 

Sor.u Yarın -
=-ıı::-

l:ımir Memleket Hflstanesı ~ 
Rontken Mütehassısı '1 + 
Rontken Ve ~ + 

Elektrik tedavisi yapılır ~ ASRİ Sinemada n 
ıkinci Beyler So. No. 29 U 

~m ~-~~~ a Mart çarşamba gününden itibaren dünya sine-
TELEFON 2542 1 

Dr. Demir Ali mac~ığmm iki"' e şsiz .. harikası 

Kamçıoğlu kl Ş Ey ff f N QGL U R0Vd.
1
0
1

lmf aVBalaannktyino 
Cilt Tenasül hastalı arı 

elektirk tedavisi 
lzmir •• Birinci beyler So 

No.: 55 Telefon : 3479 

Sesli ve TÜRÇE musikili ayrıca heyecandad tüyleri 
ürperten büyük macera filmi 

.::!!!!:l~~-~!ltllll '!W -.m..-~.::-.--~--r..----

İzmir Yün Mensucatı •' vahşi Ormanlar HUkOmdarı 

Yün, ipek, Pamuk, Keten,~ 
Floş ve karaşık her cins ku-j 
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 

. :ilindirli, 85 beygir kuv

o~· .ınodern bir F ort 
~ ılı acele satılıktır. 

karşısında (Oska) Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaf fabrikasının 

.-- -.. DEPOSU 
ına müracaat. 
~-1- !B!iE Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı .!umaşlar : ~~~ 

~ flı maiaza ,,, Sağlam Zarif Ve Ucuzdur t:l 
~ 'l\en ve Saban ~ SATIŞ YERLERİ (+, 
~tthanelerini yeni ma- 'tBirinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. [+) 

~lcı)ka~da Ne.cati bey ~~::~~;.aı:;~~-_::~!~i=:!.!~~~~~!.~~:~_o!~~ ~-=J 
ts ı Orozdıbak ma- ÜROLOG OPERATÖR '+ E b• 

)'>'anında üst kat 29/l DR. Fuat Soyer + ene 1 
' llaklettikJerini muh- Böbrek, mesane, prostat, \. 

.._iişterilerine bildirirler idrar yolu hastalıklarını te Mütehassıslar 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

-... - .. 1119 - - IUID IDIOlılllll lllDP - mıııu:mmummomnıınııırıımıu:ıııotllUDI - !1111 Bil 'llllN 

Haber aldığımıza göre ık-
~ tisat Vekaleti vekalete bağ!~ 

dairelerde bulunan ecnebı 
tef mütehassıslar hakkında tah-e'! :. L DA 1 M A kikata başlamıştır. Maaşları 
Y. 'tQ d ) en az 1000 lira olan bu mü-

e ' ayı, Kordan ve Yükse tebassısların ne şekilde İs-
i R ı• • • tanbula çağırıldıkları ve ha-

akıJarını çınız kikaten işlerinde mütehassıs 
Ya) olup olmadıkları araştırıl-

llız şaheserler vermekle sayın müdavimlerinin maktadır. Bilhassa den1z 
d ittmadını kazanan ı · d f l 'k P ~ müessese erın e az a mı -

Yı· .. ~iiltürpark Sineması tarda olan bu m :ıtehassısla-
... rın ehliyetleri kafi bulunmı-

t bugünden itibaren bütün dünyanın iakdirlerine yanları olursa bunların mu-

----...l....\ ......... 

Amerikada tayyare yolculuğunun 
keyfine son yokmuş ! . - . 

~I( mazhar olan dört büyük artist kaveleleri feshedilecektir. 
•~ lI GABLE - MYRNA LOY - SPENCER TRACY Tetkikler yakında tamamlan-
~ ONEL BARRYMOOR tarafından emsalsiz bir mış olacaktır. f'" surette temsil edilen ~"'"'DRhııb_....To_U~dm~~ 
''nd .AALI KARTAL ;n Cilt, Saç. ve Zührevi has- r 
~ akı büyük aşk ve t:- :•yJracilik filmini ta~tim ediyor ~ tahklar mütehassısı ~ Avrı· ?a ve Amerikada tayyare yolculuğu gün geçtikçe ucuzlamakta, rağbet görmekte 
'-"al Ayrıca F oks Jurual ve renkli MİKI ~ 2 nci Beyler sokak No. 81 k h ı· · 1 

.. •r H ve ra!ı .ıt ve istirahatla seyahat etmek istiyenlerin tercih f ettikleri bir yolculu a ını .a -
ilave seansı vardır... Telefon: 3315 maktadır. Yakında Türkiyede de ayni seyahat vasıtasını tercih edenlerin çoğalacağı mu-

• 

: ergün: 3-4,45 te ... Cumartesi, Pazar 12,15 ~ Her gün öğleden sonra ~I 

mı~~~~~~~~~~~-~~ı ~kt2~~~::::~ ... ~·;;ıı::~~JhtC~~z:::::t::a:~:::l!i::::t:l'.::::~~h~a~k~k~a~k~tı~r.:._ _________ ~----~-~----~-------------L11 



Gelenler 
Gidenler 
Konya mebusu B. Ali Ri

za Töref Ankaradan, Tavas 
belediye reisi B. Mehmet 
Tavastan şehrimize gelmiş
lerdir. Manisa saylavı B. 
Turgud Türkoğlu Manisaya 

:gitmiştir. 
• 
ikinci 
Müntehipler 
İkinci müntehip için seçim 

\ıazırlıkları ikmal edilmek 
üzeredir. Vilayet Parti baş
kanlığı, ikinci müntehiplere 
:ait listeyi hazırlamak için 
nahiyeler başkanlıklarına yap
tığı tebJiğatın neticesini al
mak üzere ikinci müntehip
ler temsil kabiliyetini haiz 
zevattan seçilmektedir. 

Matem pulları 
Posta, telgraf ve telefon 

umum müdürlüğünün piya
saya çıkardığı matem pul
ları, posta şübelerinde kal
mamış gibidir. Matem pul
ları Ebedi Şef Atatürkün 
resimlerini ihtiva eden sur· 
farjlı pullardır. Alt fkısımla
rında 21-10-938 tarihi Ye 
bunun altında da siyah, ka
lınca bir çizgi vardır. 

Lile soka2-ı 
cinayeti 

Meler katil Osmanı 
kadınlar yaramı' 

Ali Osman cinayeti tah
kikatına dün de adliyede e
hemmiyetle devam edilmiş, 
hastanede bulunan dört ya
ralı kadınla suçlu Ü.imanın 
ifadelerine müracaat edil
miştir. 

Çok şayanı dikkattir ki 
suçlu, hadise esnasında ka
dınlar tarafıdan yaralarıdı
ğını iddia etmiştir. 

Suç delillerinin kaybedil
mesi için rüşvet vermek ve 
almak iddiası sabit rTÖrül· 

o 
memiş ve bu yüzden mahke-

1 
meye verilen Durbaba ile 1 
arkadaşı beraet etmişlerdir. 1 

lkiçeşmelikte 
1 Ahmet Yadığın dUkkA- 1 

nından 64 Ura çahndı 
İki çeşmelik caddesinde 104 1 

numaralı dükkanda tütüncü
lük ve bayilik yapan Ahmet 
Yadık bugün sabahleyin dük 
kanına geldiği zaman sokak 
içindeki yan kapının kilidi
ni kırılmış ve açık olduğanu 

(HA 1-KJN SES/) 

İtalyanın Silah Altına Aldığı Kuvvet 
800 Bin Kişi 

Paris, 9 (Radyo)- Romadan bildiriliyor: Silah altına yeniden celbedilen kuvvetin yeku
nu 800 bin kişidir. Bu kuvvetlerin nereye gönderileceği şimdilik malum değildir. 

• 
ltalyaı!ın Yeniden Silah Altına Asker 
Alması Fransada Heyecan Uyandırdı 

Londra 9 (Radyo) - Paristen şimdi gelen bir habere göre Romadaki askeri hazırlıklar 
dolayisile Parlamentoda münakaşalar olmuş ve bazı mebuslar ltalyanın bu mütemadi hazır
lığına karşı tedbir alıp almadığı sorulmuştur. 

Ecnebi Bir Devletin Parmağı Varmış 
Londra, 8 - Ummandan bildiriliyor: Emir a'eyhine yapılan bir suikast meselesinde ec

nebi bir devletin parmağı olduğu anlaşılmış ve yakalanan suikastçıların bazıları itiraf et
mişlerdir. Suikastçılardan ikisi idam edilmiştir. 

Keziban Uçüncü Kattan Düştü 
İstanbul, 8 (Hususi) - Nişantaşında vali konağı karşısında Surak apartımanının uçuncü 

katında pencereden hah silken hizmetçi Keziban, başı dönerek caddeye düşmüştür. 
Bu şiddetli sukuttan zavallı kızın ayakları ve kolları kırıldı. Biçare, ümitsiz bir halde 

hastaneye kaldırıldı. 

Dün Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara, 9 (Hususi) - Vekiller heyeti dün Milli Şefimiz İsmet İnönünün başkanlığında 

toplanmıştır. 

Franko Fransaya Bir Muhtıra Verdi 
Roma, 8 (Radyo) - General Franko hükumeti; Fransaya bir muhtıra vermiş ve Cum

huriyetçilerin, Fransız topraklarına iltica ettiklerinde beraberlerinde götürdükleri 250 tay
yare ile yüz elli tayyare topunu ve 150 ağır bataryayı istemiştir. 

SOVYET RUSYA YARDIM 
EDECEK 

Ekspres gazetesi bir siyasi muharrir imzası altında şu satırları 

Viyanalı hır mütehassıs 
Splrltlzmaclların foyasını meydana veren b 

konferans verdi 
- Baştarafı 3 üncü sahifede -

çıkıyor. Pelz bu iş için bü- halde sahneye ot 
tün düşüncelerini kağıdları Asistanı ise bu esnada • 
ihtiva eden kabın içine top- ciler arasında dolaşıyor 
tadığını ve hatta bir aralık onlarla konuşuyor. f 
nabzının hile durduğunu söy- asistan salonun ort 
lüyor. Hakikaten nabzının yayılı duran bir halının 
durduğu da tesbit ediliyor. rinden hiç ayrılmamağa 

Tecrübelere devam edili- kat ediyor. Çünkü bu 
yor. Bir kadın muay}ren bir nın içinde bir tel v 
kağıdın üzerine bir şeyler Asistanın ayağının altıll 
yazıyor. Kağıd bir deri çan- bir verici telgraf aleti 
tanın içine konuluyor. Pelz tele bağlıdır. Bayan 
bu yazıyı da keşfediyor. İs- da oturduğu yerde bir 
kambil kağıdlarından türlü telgraf aletine maliktir· 
türlü oyunlar yapıl,yor. Me- iki alet sayesinde uz 
dium bunların hepsini mey- söylenilen sözleri güya s 
dana çıkarıyor. Pelz tecrü- tizma ile keşfetmenin 
helerinin sıhhatinden şüphe kadar basitleştiğini söyl 
eden olup olmadığını soru- ğe hacet yoktur! 

' yor ilk tecrübelerde bir çok Spiritizmacı bayan 
eller yukarı kalkıyor, sonra- işi daha ziyade basitleşti 
farı şüphe edenler çok aza- O daima asistanın yanı 
lıyor. Hatta bir kadın sah- yürüyor. Asistan asabi 
neye çıkarak mahkemede adamdır ve konuştuğu · 

na tamamile vakıf değİ 
yemin etmek lazım gelse gibi görünür. O~un için 
oyunlann doğruluğu hakkın

nuşurken her cümleye 
da yemin etmeğe bile hazır de bir çok "Ah,, lar ve 11 

' olduğunu söylüyor. ler ilave etmeğe mecbur 
Pelz bundan sonra konfe- lur. ışte bu "Ah,, lar 

ransının ikinci kısmına geçi- "Eh,, ler spiritımacı ka 
yor ve diyor ki: "Şüphesiz la asistanı arasında tertip 
bazı insanlar vardır ki bun- dilmiş bir paroladır. 
lar hakikaten bizim göreme- Başka spirtizmacılar a 

1 diğimiz bir çok şeyleri gör- la verilen işaretlere müra 
meğe ve , keşfetmeğe muk- ederler. Hatta asistanın 
tedirdirler. Hiç bir kimse defa ayağile yere vurm 
ruha nüfuz etmeğe muvaf- bir defa öksürmesi arası 
fak olmamıştır. Bu hadise- geçen saniyelerin adedi Londra 8 (A.A) - Deyli 

_neşretmektedir: 

Sovyet hükumeti Romanya ile Lehistan batıdan tecavüze uğradıkları 
menbalannı bu memleketlerin emrine amade bulunduracağını Bükreş ve 
miştir. Bu yardım hiçbir şarta bağlı değildir. 

ler farkına vanlmadan veya- le bir anlaşma işareti 
takdirde ... bütün but istenmeden ... insanları .. is . lır. Bu desiselerin he 
Varşovaya bildir- tila eder. Fakat .. bir varyete izaha imkan yoktur. Spi 

Telgraf ve Radyo Hulasaları Vatikan sarayı 
§ Müteveffa Romanya başvekili patrik Miron önümüzde- d 

ki pazar günü merasimle gömülecektir. yanıyor U 
§ Alman devlet reisi Hitler dün gece kara, hava ve de- Roma 9 (Radyo) - Papa 

niz kuvvetleri kumandanlarına bir ziyafet vermiştir. Pi 12 nin intihabında bir 
§ Hükumetimiz Milano sergisine resmen iştirak etmeğe yangın başlangıcı olmuşmu-

ka.ra e · tı'r dur? "Corriere Delle Sera,, ya 
r ı rmış . ·· · fh 1 l 

§ Bir İtalyan tayyaresi Romadan Adis-Ababaya 11 saat- gore 10 1 ap yapı ır yapı -
· . . . maz rey pusulaları kuru sa-

te gı~mıştır. mania yakılırken sobadan 
§ lstanbul zabıtası Paşabahçede bir eroin fabrikası mey- ale 1 k ~ b l • v er çı maga aş amış ve 

dana çıkarmıştır. Fabrikada 1716 kilo afyon da bulunmuştur ka d' ll d b" 

§ İstanbuldaki Sultanhamamı yangını tahkikatı devam 
etmektedir. Dün tekrar mahallinde keşif yapılmış ve hiçbir 
netice elde edilememiştir. · 

§ Tayyare kaçakçısı Ekrem Königin suç ortağı Ruhi hak 
kındaki tahkikat evrakı Hariciye vekaletinden Devlet Şu
rasına verilmiştir. 

§ Kadın çoraplarının ıslahı için Almanyadan bir mütehas
sıs çağırılmıştır. 

r IRa er arasın a ır pa-
nik uyandırdığım, fakat ye
tişen yetişen tulumbacılar 
tarafından söndürüldüğünü 
yazmaktadır. 

Mebusluk • • 
ıçın 

isimleri ileri 
sürülenler 

sahnesine çıkarak~ spritizma tizma hakkında tetkikat 
sayesinde bir çok şeyleri pan öyle ilimler vardır 
keşfedebileceğini iddia eden bunlar bile o desiselere i 
bir insan, blöfçülükten, hok- mışlardır. Fakat Pelıin le 
kabazlıktan başka bir şey feransını dinliyenler buı 
yapamaz. Huzurunuzda yap- sonra sahnede g<. rdü~ 
tığım tecrübeler de birer spirtizmacılara artık ~atı 
blöften ibaretti. inanmıyacaklardır . Çü 

Bunu işiten halk hay- onlar yalnız koderans 
rete düşüyor. Mahkemede lememişler, ayni zama 
yemin etmeğe hazır olduğu- · esiselerin nelerden ib 
nu bildiren bayan sözünü olduğunu, tecrübesile ve 
geri alıyor. Bu aralık Pelz lerile görmüşlerdir. 

............ :::c ......... ... 
sözüne devamla tecrübeleri- ·····-·-··:::: ........... . 

Vekillerimi~ nin neden birer blöftan iba
ret olduğunu izah ediyor. 
Halkın bu gayet basit desi- Gidiyorlar 
sefere nasıl olup ta inandık Ankara, 9 (Husust) -
larına hayret etmemek elden hafta içinde Vekiller b 
gelmiyor. Pelz verdiği kon- konferans vermek için i 
ferans sayesinde erişmek hap dairelerine hareket 
istediği neticeye tamamile ceklerdir. 
vasıl olmuş ve dinleyişilerine Başvekilimiz Dr. R § Fransada yeni Cumhurreisi 5 Nisan Çarşamba günü 

seçilecektir. İstanbul 9 (Hususi)- Mil- bundan sonra spiritizmacılara Saydam ile inhisarlar Ve 
li Şefin Ankaraya avdetleri inanmamak kanaatini husule Rana Tarhan İstanbula, § Cibutide yakalanan 5 İtalyan casusu Fransaya gönde

rilmiştir. 

§ Amerika Franko hükumetini tanımıyor. 
§ Antakya atlıspor knlübü orduevinde a~keri mümessil 

albay Şükrü Kanatlının bir nutku ile açılmıştır. 
§ İskenderunda bir Merkez bankası açılması takarrür 

etmiştir. 

yeni meb'us seçimi ile ala- getirmiştir. Çünke Plez biraz riciye Vekili Şükrü Sa 
kadar görünmektedir. f nti- evvelki kağıdları dinleyicile- oğlu ile Maarif Vekili 
habatın 19 martta yapılması rin gözleri önünde birer bi- san Ali Yücel ve lkti•ad 
ihtimali ileri sürüımektedir. rer nasıl okuduğunu ve hiç Hüsnü Çakır ıımire, N 
Yeni mebus namzetleri arasın bir kimsenin bunun farkına Vekili Ali Çetinkaya A 
da İzmirden vali Fazlı Güleç, varmadığını izah etmiştir. Maliye Vekili Fuad A" 
E f h b Elazıga, Dahiliye Vekili . şre paşa astanesi aşhe- Koltuğunun altına koyduğu Ö d 

•görerek derhal zabıtaya ha
ber vermiş ve tahkikata baş
lanmıştır. 

Dükkana giren meçhul 
hırsız çekmecede bulunan 
64 lira parayı alarak savuş
tuğu anlaşılmıştır. 

1 Halkın Sesi Hakknn esidk_ 
Çocuk Esirge~e Kurumu için! 

kimi Cevdet Ôzyar, beledi- bir tahta parçasını hafifçe ztrak Tekirdağa, AS~ 
Vekili Tevfik Fikret ~ 

ye reisi Behçet Uz:, doktor sıkıştırmak sayesinde kanı- Konyaya, Zıraat Vekili ft! 
Kamran, doktor Memduh, nın ceryanına mani olduğunu lis Erkmen Kütahyaya, "J 
doktor Esat. ve halk tarafından muayene Müdafaa Vekili Nacı f~e 

İstanbuldan emekli gene- edilirken nabzının durduğunu ve Sıhhat Vekili Hulü• "~ 

--nınm--•• ... maın aı• , ... UllD IDlll- • 

lzmlr Askerlik Şu
besinden: 
Şubemizde kayıtlı olup 

tütün ikramiyesi almakta 
olan şehit yetimlerinin· sene
lik yoklamasını yaptırmıyan
ların Martın yirmisine kadar 
muhakkak şubede bulunma-

-----------------·---------------Bir milletin ümit dolu istikbali sayılan çocukları için sar
fedilen emeklerin ne k<idar yerinde olacağını tekrara lüzum 
görmüyoruz. Çünkü bu, hakikati artık öğrenmemiş, anlama
mış ve değerini takdir etmemiş hiçbir ferd kalmamıştır. 
Kafi derecede takdir olunmamış birşey varsa o da çocuk
larmıızın birçok ihtiyaçlarına çare bulmak için geceli gün
düzlü çalışan Çocuk esirgeme kurumuna aza kaydolmanın 
ehemmiyetidir. 

Çocuklarını sevenler, düşünenler bu hayırlı koruma gös
terecekleri alaka ile doğ.-udan doğruya çocuklarına bir hiz
met ve yardımda bulunacaklarıtıı unutnıamalıdırlar. 

ral Ali İhsan, doktor Adnan, l · t• B ·ı A d 'df'ı söy emış ır. ursa ı e y ına gı 7 
eski başvekillerden Rauf, Plez bundan sonra spiritiz- konferanslarına başlıya 
eski sadrazamlardan emekli macıların medium'larile bera- lardır. 
general Salih, Halide Edip, her kullandıkları desiselere Libya Hududu r" 
Trakya umumi müfettişi Ka- geçerek halka bunları da Kahire, 8 (Radyo) _. 
zım Dirik, üçüncü umumi izah etmiştir. Mesela meşhur sır bükümeti yakında it 
müfettiş Tahsin Uzer, pro- spiritizmaci Hanussenin bütün ile Libya hududlarınıo ti 
fesör doktor Muhtar, isim- foyalarını meydana çıkarmış- ni için müzakerelere · 

.~k~.!_r~ tır. yacaktır. Bu müzaker~ it" 
Blçak Bulundu Bir de spiritizmaci Madam nerede cereyan edcceg• 

Kemer Sürmeli sokağında Afranın spiritizma oyunların- nüz anlaşılamamıştır. 1t' 
ları lüzumu aksi halde bir 

S Hasan oğlu Süleyman Baş- daki desiselerini anlatmıştır. Mısır hüküm eti, Lib)'• if 
sene ikramiye alamıyacakları Halkın esi Ha~ kı11 Sesidir dumurun üzerinde bir bıçak Plezin ifadesine göre bayan dudlarına büyük eheJll111 , 
ehemmiyetle ilan olunur. ~~~~~~~~ -~~~=-~~liii!!:8i!!S-::"iiE. bu'u1m111 ve alınmıştır. Afra kendinden geçmiş bir atfetmeğe başlamıştır. 
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