
---=-------Sab.ib ----------------------------..-

s ve baı Muburir 

IRRI SANLI 

l t~AREHANESı Zlllır B• 
ırinci BEYLER 

SOKACiINDA 
Üerc:edllaı· 

ıyen evrak iade 
CSi 

SESiDiR 

Neşriyat Amiri SIRRI 5#..Nlıl 

ABONE ŞERAtn 
Seneliği 7, Alb JtJhit f 
Liradır, Gllnl Geçmif 

Nüshalann Beheri 
1 5 Kuru,tur. 

, ( Halkm Seai ) Matbe•...ta 
~edihnez 
AttıNcı-=s~E-=-NE--No-:-27_3_0 .!__ _____________ 1_1 _M_A_R_T_l-93_6_Ç_A_R_ŞA-M-BA ______________ TE_L._:_3_S0_3_(_1_00_PA_RA_) _ 

Baıılmıtbr 

__ ELCIKA DA HAZIRLANDI 
~ıı.lgarlar da fırsattan -istifade etmek istiyorlarmış 
İngilter . ----------CAQQAAU ••mc1QMW•am;ıaw----··---------..,.------ı•---------------• edekı akisler 
Al~ .... · 
il llıanyayı 
n~klı bulan 

1PlonıatlF r 

' 
Loao 

le>nd SNOVDEN 
hı:ı111 a (~~dyo) - Alman· 
•et cnı ışg 1 • tai b a etmesı me· 
tly urada bü bk ~ andırma t Y akisler 

Lokarno Murahhasları Pariste Toplandılar 
0000 

Almanların hudut istihktimlarını 
1 

' 

da işğal ettikleri bildiriliyor 
1 

~ .... o.> -

Pariste toplanan Lokarno 
I 

murahlıaslarının ne konuştukları 
harel~et ediyorlar 

~!in 

belli deiil. Bugün Cenevreye 
q:s - - il 

r Şu garib dünya 
•••• 

Delikanlılan· 
baştan çıkar
ma cemiyeti! 

1•1111 Al ş ır. Gazetelerin bir 
~tti11i lllanyanın son hare· 

b•kı. bu~•zur görmekte ve 

Bu cemiyetle kadınlar 
n1cs'ud olacakmış 

"·.. ltlaktadırlar 
uııcr b' · "•ru ır lc1aım 

el P• n .. gazeteler 
llQ 'Uvaze . . b 1ayı b· nesını ozan 

oJ• ır ha b - -
il Al r a goturecek Ren meselesi Aabeş me- • 

hiı:ıd illan tcıebb- .. 1 • 
c 'd usu a ey- S'!leıinl ututturacak ksdar 

ltıak fı detı· 
tadır} 1 yazılar yaz- büyük tesir gösterdi. Ak· 

t ar. 
lliiJiz . şamki radyo haberlerine gö-

d,ll 81Yasct d S "t tak· a amların- re, Fransada hem Kamutay 
llo"d" .

1 nazırlardan Lord ve hem Devlet şurası top-
t•L ,.il hır t k • d k ' "" Al nu u ırad ede lan ı bu işi onuştuıar. 
ltıiUt;I lllanyanın da d" ~ Fransa ilk önce Polonya-
h•lcJ, er gibi 'lah ıger alacağı durumu ve aralarm-
lit, ı; buJuııdu;:nu l~nml as~nı daki ittifaka ne kadar bağh 

soy emış· bulunduğunu sordu. Polon· 
t,ilord S110"d yada ittifakta sadık olduğu· FRANSIZ ZIRHLISı DÖNKKEK 
tah 11•ıar101 ~n Al~an nok- nu, sözünün ebedi olarak şu cevabı irad etti: 1 ile Fransaya yardıma İgele-

' tret göst cvkalade mü- kalacağını bildirdi. Ayni za- - Almanya Frannya hü- bilirsiniz? Ve şu cevabı aldı: 
........ ::nıektedir. manda Fransa Rusyaya da cum ederse ne kadar uçak - 1400 Uçağın üçte iki· 

................................ •••••••••• .. •••••• .. •• .. •••• .. ••••" si ile. 
.. Fransız başvekili kamulaya 

bu cevabları aldıktan sonra 
girdi ve durum bakkmdaki 

iştiıak edemiyeceğini söyledi 
fakat İtalyan dış ha anının 
sözüne inanılan bir diplomatı 
dahi şunları soyledi: 

İtalya Fransız kararına 
her şekilde iştirake karar 
vermiştir ve Almanyanın ha· 
reketini kat'i surette tasvib 

etmiyecektir. Fransa, İngil
tere ve Belçika ise zaten 
Lokarno paktı imzacıları sı· 
fatile imz ı larının şerefi na
mına müttefikan hareket 
etmektedirler. 

Mamafi İngiltere ve Fran
sa sosyalistleri bu işi muba
rebesiz nihayet vermek fik

(So u 4 üncüde) 

BU iŞ iÇiN POLiSTEN 
MÜSAADE IST~NMISI 

Amerikada Ohyada garib 
bir cemiyet kurmak ama• 
görillmüştür. Şimdiye kadar 
Avrupa ve Amerika tehirle· 
rinde genç kızlan, mahaam 
kadınları baştan çıkaran hir 
~ Sonu 4 &ncüde -

_,....._. ... 
Askeri balo 
Tehir edildi 

14 Mart 936 Cumarteai 
günü gecesinde MOı :abkem 
mevki ordu evinde verilecek 
olan balonun bazı mlbim 
ıebeblerden dolayı 21 Mut 
936 Cumarteai gilnO ıeceai· 
ne bırakıldıiı milatabkem 
mevki kamutanhtından bil
dirilmiıtir. 

şu malfımatı verdi ıtalyanın ™™ma:~nrı:--------m;:~-----
fikride soruldu. Fakat ftalya HALKIN SESı"' HAKKIN SEsı·nı·R kat'i bir cevab vermedi. 

O~MANLI IMPARATORLUGU KALBIGAH!NDA Yalnız Almanyanın hare· oooo-------
1 y -- - 0000 ketinden memnun olmadı- e· k • • • St azan: A. FRANCIS - l - ğını ve şimdilik bitaraf lr 8rllmlZ SOrUyOr: 

Cl1Jbuldaki Yunan casus teşkilitının reisi ~;;~:~~ı~.üş~~~;i,~•Ü imaı. Neden yaptırılmıyor? 
eserin• k dd • d J d• ? Ayni zamanda Almanyaya .-::. ün Burnavadan A. Sim imzalı bir mektub aldık. 

baO'tııa11 ı. i ID mu 8 emeSID e De er ıyor karşı zecri tedbirler yapılırsa r.n..:..11 Halkın dileğini yükselten bu mektubda deniliyor ki: 
ilc~lltı11111 10

111r•ratorluğunun ı mi bir makam işkal etmiş, 1 ır~~~~ ................... ~~~~~ Güzelyalı - Urla yolunda umumi barbde vazife baflDda 

tt;'C.lc b~ arını derin ve ı iki dilber kızıda zamanın tt YUNAN CASUSLARI ~ kutsal ödevini yerine getirirken dütman mermiıile ıehid 
~illlrdiii ~ 1 gaflet içinde Sadrazamı koları arasında ~ ~ 

11 

olan Alp erlerimizin mezarı vardır. Zamanla pek harab bir ba-
t,11~tteQ bi a fınıdur. Her uyutmuştu. , Bu zavaJh Sad- i Osmanlı İmparatorlug" unun 1' le gelmiş sayğı değer barb ölülerimizin mezarlarını b6yle 
~ttt tılda iıt 'd.~~k casus, la- razam Trabulusgarb elden n ~ bir durumda görmek Ulusal duyğularını kamçılamaktadır. 
~ e buıune ~~~ gibi faali- gittiği halde bile bir türlü i Kal binde ! • • • ~ Bizi bugünlere yetiştirebilmek için hiç birşeyden kork· 
it.''11 ı te~kiı~'tı ~rdi. İngiliz uyanmak istememişti!.. ~ ~ mıyarak kutsal ödevlerini yapan ve niyayet diiıman mer• 
" t " ~ h d Bu başlık altında Atinanın en çok satışı olan (Vra· 

bit • 'nbuld a u papas işte bu gaflet devrinde dini) gazetesinde bütün Yunan halkını ve bilhassa misine hedef olarak canlarını seve seve feda eden aziz te· 
ti. hlik(lllıet ~ •deta ikinci lstanbul ve Osmanlı devle· ~ Türkiyeden Yunanistana giden bütün Rumları büyük ~ hidlerimize layık oldukları anıt yaptırılamaz mı? 
·h lltı tcıkiJa Urnıuş demek- tinin en nazik muvkiler;nde • bir heyecan içinde bırakan bir tefrika çakmağa başla· Damarlarında Türk kanı taşıyan her Türk buna ancak 
b,~~ de ~ bir zamanlar birçok Bulgar ve YunPn ca- ~ mıştır. !' "Evet., yapbrılabilir cevabını verecektir. Bu karıılıktaa 
o,ııa ıı ıı::b e.ıki değil, susları da kolayca çalişmak · Bu eserin yıllarca Yunanistanın İstanbul sefaretha- n j sonra pek önemli olan şu soru meydana çıkıyor ve ben de 
ktıın •tılı kabi 1 

1 
ı~ralarında- fırsatını bulmuılardı. Biz, bu ~ nesinde çalışmış ve burnunu sokmadığı delik bırakma· ~ buna karşılık bulamıyorum. 

1 ile b·ı ne erın' t k ~ mış büyük rütbeli bir Yunan zabiti tarafından yazıl- Şu halde neden yaptırılmıyor? 0 '-'htt ı e .. ıf· ın eşe • sütunlarda Balkan bariyle b d ı klı t f "k b- -k b' .. 
.. \l ... ız \'e 111.. • ması u esrar 0 u mera e rı aya uyu ır onem Bu soruya ancak ilgili olanların' cevab verebilecetini A· 

bir I · uessır Umumi harbde Osmanlı im· ver ı'ıtı"r 
1 t l ~ m · 1 sanıyorum.,, tıalltb ~ Y•ıı c:u paratorluğunun kalbigihinde K Bu günden itibaren (Halkın Sesi)nde başhyan bu 

~.,,~~::i:ı!~:ı;:.·.;:: f:~::~o~:~eE:~:·c:u•· l~::.::·::::·m::~:iynes-'jwn~ALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- - . -.;,. .... ·~- .. . .... 
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-AVNi DOGAN'A SAVGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönül yakan bir aşk ·yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 

•• -51-
Bir millet ve bir hükumet için, fakir bir mil
letten zengin bir hüktin1et doğabileceğini san

mak kadar hatalı ve uçuruma sürükliyen 
bir hayal daha olanıaz! 

Genç öğretmen gene coş
tu: 

- Bir memurun, bir yurd
daşın felaketi karşısında gü
lebilmek cür' etini, hastalığını 
-çünkü bunu, ancak ruhu 
hasta olan bir adam yapa· 
bilir- göstermesi hakikaten 
anlaşılamıyacak bir muam
madır. Hepimin bildiği, ve 
her gün bu yurdun evlatla· 
rına okuttuğumuz, öğrettiği
miz bir şey vardır ki o da 
verginin, milletin millet ha
zinesine olan bu borcun çok 
mukaddes olduğudur. Ver
gisini vermiyen, vermek is
temiyen bir vatandaş, asker
lik vazifesini yapmıyan, as
kerlikten firar eden bir as· 
ker kaçağı kadar takbih ve 
tel'ine layıktır. Çünkü her 
iş gibi milli müdafaamızın 

da P-ek mükemmel olması 
için miUet hazinesinin bom 
boş olmaması lazımdır. 

Yalnız vergi işlerinde bir 
vatandaşın bu kudsal vazi
feyi gereği gibi yapmaması 
ne kadar affolunmaz bir gü
nah ise, bir mükelleften her 
hangi bir hesab veya ihmal 
neticesi olarak borcundan 
fazla bir vergi istemek de 
o derece çirkin ve iğrenç 
bir cinayet sayılmalı ve iki
si de ayni suretle ceza gör
melidir. 

meliyiz ki lüzumundan fazla 
vergi tahsil eden bir memu· 
run henüz sorğuya çekildi
gını henüz işitmiş değiliz. 

Böyle affolunmaz bir kaba
hatı irtikab eden bir memur 
11 Bunu nef'i hazine için 
yaptım ,, dediği zaman her 
günah ve kabahatının affo
lunacağını sanıyor. 

Halbuki Türk inkilabı bu, 
Sultanlar zamanından kalma 
zihniyeti, bir çok halkı ezen 
kötü ve kara düşünüşler gi
bi yerin dibine geçirmelidir. 
Artık herkes öğrenmelidir 

ki devlete seve seve vergi
sini, İcab etti vakıt evladını, 
canını, herşeyini veren mil
let menfaatı ile milletin kur
duğu devlet mefaatı arasın
da hiç bir uçrum mevcud 
değildir. 

Herkes öğrenmelidir ki 
millet ferdlerinin .:: on derece 
fakir ve zaif kaldığı bir 
yerde devlet ve hükumet 
kuvveti, iskambil kağıdJa .. 
rından yapılan saraylardan 
farkı ve onlardan fazla bir 
mukavemeti kalmaz ve kal
mıyacaktır. 

Bir millet ve bir hükiiınet 
için, fakir bir milletten zen
gin bir hükumet doğabile

ceğini sanmak kadar hatalı 
ve uçuruma sürükliyen bir 
hayal olamaz! 

C Halkın Semi , 11 M•:,!,-

---... ----
Yazan: ZEKi oslYI~ 

"Progre,, gazetesi bu baş- : lardır, bu dileği Fransız hü- Japonlar arasıra yaptıkları Okada hükumetinin bu •; 
lık altında bir makaie yazı- kumetioe vermişlerdir. (Kos- baışal bayanata rağmen Çin- çimleri kazanır kazaoıll 
yor. Bu makalenin başlığına taudin) ve (Uranın) da kanlı den ve iç Mogolistanda bir Sovyet Rusya ile bir aol•f: t 
" Basra görfezinden, Mısır - ihtilali dahi hatıra gelmek- kaç vilayet aldılar. Bunlar- mak siyasetine girmiş 01111

1 I· 
Tur!fe - Filistin yo)iyle Fasa tedir. 
k d 

. dan bazılarmı Mançuri hü- sıdır. ~ 
a ar geniş " sözlerini ve Fasta, genç Feslıler cemi- kumetine kattılar, bazılarına Gerçe Japonlar Maııçll, 

" İbnissuudun başlığı altında yeti göze çarpan bit faaliyet muhteriyet idare verdiler. hükumetini yaratmakla t;tlr 
İmparatorluk, M ralay Lav- .. t d'kl · · · F tor gos er ı erı ıçın ransız Fakat bütün bunlara rağ- raber Rusyayı Viladivos , 
redsin tasavvur etmediği bir hükumeti bunlar hakkında men hükumet ile askeri idare şehri ile deniz mıntak•!~~ıo 
şekilde canlaniyor ,, cümle- agy ır cezaların tatbiki kararı d k' 1 1 k · d td ı La .. arasın a ı on aşmamaz ı ıza an ayırmış o u ar. .p 
sini ilaveden sonra makale ahnmıştır. Lonera ile Kahire le olnıedı. Sivil çevenlerin Sovyetlerde buradan ınabt . 
şu yolda devam ediyor: arasınd k. k l d d -'o e ı onuşma ar a bazıları Okada hükumetinin olu~ca kuvvetlerini ıs ji• 

- Son aylarda siyasal ha- hep bu cümledendirler. Bu politikasından memnun kal· golıstanın garbına ~e 'f'Jıl 
yatı gösteren vak'alardan da Mısırın hürriyetinden bir roadı. Türkistanına nakletttler !lr 
biride Arab memleketlerinin kısmının verilmesi için yapı- Bu politikadan Okada ve buradan kuvvetlerini •~ 
kalkışmasıdır. Bu kalkışma lıyor. Bundan başka müste- Hirotanıo şahışlarını itham atle büyütmektedirler . 
Basra körfezinden aşağı yu- kil Arak hükiime: lerinde de ettiler. Ayni zamanda finans bir gün gelecek ki Japoııi:1 
karı Fasa kadar uzanır. Bu- bir kaynaşma hissedi'mek· babanı Takanaşyi kabahat- nın Sarı deniz kıyılarıod;. 
nun yoluda Mısır, Suryadan tedir. sız görmiyorlardı. Zira Japon hükümdarlığın ı tehdid e .~ 
geçer. Şüphe yoktur ki bu Yemen, · Hicaz ve Irak ordusunun Asyadaki muvaf- bilecekleı dir. Japonlar ~ t 
Arab memleketlerinin istik- dahil olmak surtiyle, Suriye fakiyetli ilerlemesine ancak böyle bir ihtimale o k•; 
Jallerini kazanmak hususun- ve trans yurdanı, Hicaz ve bu üç kişinin mani oldukta· ehemmiyet vermiyorlar. 'b' 
?aki kalkışmaları Habeş I.ıaktan müreklteb olacak rını zikrediyorlardı. Maliye naenaleyh Japonyadaki .\ 
ltalyan savaşının neticesidir. olan bu fikrin bu memleket- bakanını suçlu görmeleride tilalin bashrılmayıp sinOd1'

1
_. 

Fransa ile lngilterenie man- Jerde büyük taraftarlar bula- bu bakanın süel ihtiya cına diğine göre bu ihtilal ~ 
daterJ kleri altındaki bu ki h bol bol para vermemesidir. her halde bı'r• netice bek ca arına şüp e yuptur. 
uyanmadan dolayı bu iki Geçen hafta japorıyada mek gerektir. 

1
_fl 

h k A d d Filistin ve Suriye Arapları d k ,.-ü umet oğru an doğruya . saylav seçimi yapıldı. Şova- Bazı gazetelerin yaz 1 ı.t• 
·· lbnissuda güvenmektedirler. ~" alakadardır. Oyle benciyor ki kay ve Ninscito parilerine gibi eğer bu ihtilalin şarb.., 

b Çünkü Hicaz Kralı bunlara 11 u ulusal çoşkunluk ağır- dayanan Okada hükumeti yeni bir savaş dağurursa 
1 db 1 k maddi ve manevi yardım ~'f' ceza ı te ir er arşısında 230 saylav ile gene hükumet nun kığılcımlarının Avru.r.· ı.t. 

h · t" · k b d k · etmektedir. P" e emmıye mı ay e ece tır. sandalyasına kondu. Muhalif kadar :Sıçrıyacağından şu 01 1t 
Bu Cocku 1 c · d İngilterenin Filı'stı'nde ı'ttı· - ·1 k d k ,e y n ar ezaıre e, partı erin en uvvetlisi olan etmemeli ir i zeten , 

Tunusa da, Fasa da uzanı- haz ettiği tedbirlere bakır- Seyukuy partisi de 174 say- b ı · t nai'"1 

yor. Netekim Tunusta "Düs- sa büyük Britanyanın Arab Jav ile azlık yerinde kaldı. u~:::n~a~:;~~i~~a~~ış ol~,. 
tur,, cemiyeti gençleri yıl- aliminin bu harekete lakayt Son defa başgösteren ih- Avrupanın Fransız-SofY' 
!ardan beri mücadeleye baş- kalmadığı anlaşılır. tilalin amillerini en çok coş- b. r y. d ak bu ate 
lamışlardır. Bu mücadele Binaenaley Miralay Lav- turan Okada partisinin ka- g~::!~i7 m~:~~ak gibi ~· l 
beyler ve Fransız hükümeti rensin bir Arab imparator• zandığı seçimlerden ziyade rülebilir. 50 l 
aleyhine olarak hüküm sü- luğu yaratıldığını görmek P~ı 111~ ır•ı ~"!il ~.;!! ~ ~ ~ 1 .. 

0
.. 

1 
k lıııdıl ııı .. 1ı1 ~. ~ ........ _ _ - ·A 

ruyor. y e i bunun artık hususundaki ruyası tecelli ,,-
gizli olmasına bile lüzum etmek üzere bulunuyor fa- Suriyeliler Filistin idare 
gösterilmiyor. Cezairde, yer- kat şekli onun tasavvurunun 
mer bir dilek kaleme almış- aksidir. Iraklılar gibi Alrrılıyor 

0
• 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bir muahede inıza et- Londra 10 (Radyo)- ~tıi' 

Pr o gr e gazetesi liuTiLAL vA~N JAPON~, 
"' •••• - -- Ne idi, nedir ve ne olmalı 

Arab Aleminin uyanması baş- istiyor ? .• 
lığı altında neler yazıyor? -3-

Ayastefa nos !Kadın ayağına nıek istiyorlar kumet Filistin idaresini .
1

~t· 
[+] İstanbul 10 (Özel) - Su- ye ayırmağa karar ver~ı~,, 

Negu··su··n LA v d·ı Muahedesı· 4.)0 nıİl)'Oll kuruş Bunlardan biri merkez• . 

Bununla beraber itiraf et- (Arkası var) 
,,_.,, ~ 

•• ;;;ıs lıi:Jd 

agve 1 en riye Fransız fevkalade komi- 0ı 
Sofya ( Radyo ) - Bulgar Amerikan danscısı F ey seri Milliyetperverler liderleri bulus olmak üzere f r• ~ 

Müslümanlara Cemiyetler gazeteleri 1878 yılının Mar- Marb Parise gitmiştir. Bazı arasındaki müzakereler de- yordani, Galile, Samar• ·~· 
· tında i .s.. zalanan Ayastefanos danslar verecektir. Amerika- vam ediyor. Pek yakında Yode adlı Arap vilayetler•, 

Hı.tabı Sofya (Radyo) - İç ba· d A d b 1 k "•~o muahedesinin yıldönümü mü- an vrupaya azimet eder- ikmal edileceği umuluyor. en i aret o aca tır. 1 I ~ 
Adı's-Ababa _ Havas a- kanın emrile Dobruçu, Trak- nasebetile Bulgrr gazeteleri- ken bu kadm ayaklarını 6 Bu suretle gırevlerin de bi- dilerinki de merkezi fe ~"' 

ya, Makidonya muhacirleri ,_,.r 
J'ansından: Harb yeni bir şe- nin yazmağa başladıkları milyon dolar sigortaya koy- teceği nıemuldur. Milliyet· olmak üzere Sahraun, ·~· 

cemiyetleri lağvedilmiştir. Bu- r•" 
kilde başlamak üzeredir. Bü- da yeni kanunun ikinci mad- ateşli makalelere el'an de· muştu:-. perverleı Suriye hükumeti- Emek ve Holel vilay~tle ıı 
tün eli silah tutan Habeşler desi ahkamı ica l ıdır. Çünkü vam ediyorlar. S f d nın muhtelif şehirlerde kon- den mürekkeptir. Arap18~, 
cepheye kitmeğe mecburdur. bu cemiyetler hayır cemiyet- Bu münasebetle bn gaze- 0 ya a solosları olmasını ve bilhassa Yahudilerin bir de meb''°' 
Negüs • müslüman ileri ge- leri olmayıb sıvasal teşkilat ' leler Bulgaristanın tesisine ~OO tevkif daha Filistin ve Parise birer kon- 01 teşekkül edecektir. . 
)enlerinin toplandığı bir yer- olduğu sabit olmuştur. esas olan Nikbolu, Zistov, solos gönddrebimekrini iste- . ~ v ....--.. _____,..,,,.,- flı 
de Negüs her eli silah tuta· """""""" ...... , ...... '""'"""'"'''-""''-"'"'"'""'"""""'' ' ' ... ' ·""" Plevne ve Şipka muharebe- Sofya (Radyo)- Oi.in ak- diler. Aynizamande İrak ile cemiyeti feshetti. fr'"or 
nın barba gitmeğe mecbur vaffakiyetlerden bahsedi- . }erinin tarihçelerini hülasa şanı polis idaresi yeni tet- mgiltere ara1 ındaki muahe · komişeri şayet lüzum gCS'bi~ 
olduğunu :tekrarladık:tan son- yorlar. Fakat doğru olmıyan ediyorlar ve Rus generalle- kikat ve yoklama yaptı, deye benzemesi dileğinde de se umumi affı ilan ede~İ' 
ra şunu da ilave etmiştir: bu resmi tebliğlere Habeş- rinin ve Bulgar gönüllüleri· şüpheli olarak daha 200 kişi bulundular. mek için hükumetten sel 

"İtalyanlar bir çok mu- ler inanmamalıdırlar. nin resimlerini basıyorlar. tevkif etti. Lübnanda poli~ on milli yet aldığıoı söylemiştir· 
......,J.~ZMJ•R~~Lııiilııi~p(•~cvıiıiilliliıimlmli .. ~••••*m!PPım.lm.ma•m11 .. ıEmı .......... 1m:ı .. ı:llJll .... aka.İml:U111a11ı11m1.iPıD1Şl!IBi:::::z.i!i~~~n1m:mzımm .. -.cm.lil..ıllııiıillııl. .. ıiıı.mil11111mııılı'ill .. ııİllimzııım•Çmoik•ta•n•b•emr•ı.•e•l•ı.n•ı.~•i~6f 

tun genç iğimi albimde gö- imdi defterimi burada medde bugün daha canlı " 
mecegım. Yavrum bir pıç kapatıyorum.. yörüyordu. Tramvay durağı- memiştim de... ffl 

BİR KIZ olmaktan kurtulsun. Ve onu bir daha hatırla- na gelince durdu. Bir tram- - Yavrum bu ne k•Y' 
• Bu ıztırabın, bu işkence- mamak üzere unutuyorum... vaya atladı ve Karaköyde ' böyle?.. fı~ 

SEVDJM ! nin yüküne daha ne kadar ,,.,,.. indi. Oradan Ortaköy tram· h- Dayıcı~ım y. sizi"1uı' 
-""'"'""''"''-"'"'"'"'"' ...... V'""'.'·''"'""'"''-·v'"""" tahammiil edeceğim, nasıl Ahmed, oturduğu sandal- vayına bindi. Ortaköyde in- ra atsız etmıyecegım. d'' 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı olsa bir gün gelecek göçüp yada doğruldu. tdini kade- diği zaman bir tütün depo- bir şey öğ~enmeğe gel ; 1 

gideceğim.Ve o masum yavru bine götürdü. Bir hamlede suna doğru ilerlemeğe baş- - Fakat yayrum 
5~dl 

Yazan: SABAH Numara 40 

·Kendime bir koca değil yavrunıa bir 
baba arıyorun1 

Ahmed sen öldün... evleneceğim .. Bir kapıcı, bir 
Seni dün gece, barın o hademe, bir hamal, bir kü-

çılğın maziği ve neş'esi için- feci ... Kim olursa olsun ... Ye-
de ebediyen gömdüm .. Sen terki, çocuğumu, tanısın, ona 
öldün ve seni gömdüm. Ha· hakiki bir baba şefkati gös-
tıralarınıda beraber... tersin... Ve ben yavmruma : 

Fakat karnım.. - İşte baban! .. 
Zavallı yavrum .. Seni bir Deyebileyim.. Biliyorum 

piç olarak, bu insaf bilmez, böyle bir kocayı , ne ben 
vahşi cemiyete nasıl çıkara- mes'ud edebilirim, ne de 
cağını?.. böyle bir koca ile mes'ud 

Yarabbim, evlenmek isti- olurum. Fakat bütün ihtiyac-
yorum .. Kiminle olursa olsun lanmı, bütün arzularımı, bü-

ma miras olarak ne bir servet ladı. kadar değişmişsin, 

1 

içti. S ~ l elile kumral saka· ? 
ne bir şo"hret, ne bı" r ı' sı'm ı O · · " .. çökmüşsün ·· tr hnı tuttu. Sağ elinin iki par- epoya gırınce onune çı- Ç"k .. d .... 'JIJ r'" 
bırakmadan, ona sadece bir: kan ilk hademeye: - 0 tum ayıcıgı 

mağı arasından eksik et- ı' 
p· l'kl R b d ? tüm... b'~ - ıç ı ... mediği sigarasını dudakları- - Bay ecai ura a mı. - E ne var ne yok 

Bırakarak dünyaya gözle- na yapıştırdı, derin • bir ne- diye sordu. · 
rimi yumacağım. Ve o her fes çekti... Böylece düşündü. 
yerde bir istihza, her yerde Düşündü ... 
bir tokatla karşılaşacak.. Sonra kalktı, hesabı gör-
Yarabbim çok acı... dü. Güzlerinde aylardan beri 

Bundan sonra çalışacağım, görülmiyen bir sevinç ışığı 
hayatımı kendim kazanaca- vardı. Meyhaneden çıktı. 
ğım. Ve her fedakarlığa Par lak bir güneş büyük cad-
katlanarak, kendime bir deyi aydınlatıyordu. Bu kış 
koca bulmaktan ziyade yav- güneşi ısıtmaktan ziyade, 
ruma bir baba arayıp bula· kışın paslı ve ıslak renkleri-
cağım.. ni silmitti. Herkes gibi Ah· 

Ona aradığı adamın oda
sını gösterdiler. Bir masa 
başmda kağıtların üzerine 
kapanmış bir adama doğru 
ilerledi 

- Dayıc\ğım elinizi öp
miye geldim .. 

Bey Recai, sakallı delikan
lıyı tanımaya çalışarak .. 

- Buyurun... Buyurun .. O 
sen misin Ahmed? Dedi .• 

Jım? .. 
Felaket!. .. 

- Ne felaketi ? . 
- Şimdi anlarsınıZ··· /),' 
Birer siğara yaktılat· i 

med birdenbire şu 1 

sordu: .,~ 
Dayiciğim ablaO~,, 

·dı 1 
yani annemin adı ne ı 

Bilmiyor musuo? 
Size soruyoruııı 1 f,ı 

( Arkıas• 
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DOKTOR a 

A. Kemal Tonay i Bakte · hrıyolog ve bulaşık, salğın 
&........_ astalıklar mütehassısı 
d,~ lleiata k .. .,., .. Yıb •Yonu arıısındaki Dibek sokak batın- )t 

111 ._t :• •e muayenehanesinde sabah saat 8 den i 
~'t e:: kadar hastalannı kabul eder. 

~lit ve 
111

.k n ba~talara yapılması lizımgelen sair 
. Y•~aaı roakopık muayeneleri ile veremli hasta- >+ 

de 11uınta llıa cevaz görülen Pnomotorakı muayene- )t 

rq~~~Z&JDR!a~n~ya;.p~ıl~ır~. ~~nlX~T~e~le~f:on~: 4115 ~ 
it :n:~~ 

, .talkı• Seıl J 11 llUt 

• : Alman Doktor ADDSte&n 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimalif 

Ucuzluğuyle şöhret ve halkımızın takdir ve 
ragbetini kazanan Hükumet Caddesinde Şem
si .. Hakikat Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu
ğu olmak üzere yeni bir sergi yapıo bir çok 
eşyaları yalnız 88 kuruşa sa tnıaktadır. Bu 
mühim fırsattan istifade ediniz. 

Sigaranın nikotinini kimilea çe· 
ken Alman do1dorlanndan Pl'Ofe· 
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
ıkları umum Avrupada sigara 

içenleri memnun etmıı ve rağbet 
kazanmıştır . 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan ve peraken4e satış yeri NECiP SADIK 

Balcılar ~addeai No. 156 Jamir 
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Kemeralb 

~·~~~~ 4C 

S Elhamra ls1i 
~ idaresinde Milli Küttiphane ıinemua 
Ui ı . -, • ~ ..... ~~ BU GÜ u1 
1j ~ w 1 ...... ..- .ı t~~il ı~ı 
:R . . '"fiirkçe sözlü 2 n1uazzam film 

1111 _fJ T arzan geliyor 

Hük6met 
IWf*acla 

Ü ... . Türkce sözlü 
4C 2 - Dost IRAN ŞEHIN ŞAHI Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri ye bitin mem 
~ le ket içinde ulu önderimiz ATATÜRK ile birlikte yaptıktan tetkik geziıini blltla te
f( ferruatile göstsren 4000 metro uzunluğundaki Türkçe sözlll muazz•m film. Tllrk kara 

Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

4( deniz ve bava kuvAetlerinin manevralannı bütün azauıetile gösteren bu taheter film· 
; den herkesin ittifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci me•ld 

~ . 25 Kuruıtur 
.C Seanslara dikkat 
.t( 3 de Seyahat filmi - S de Tarzan 

Hükimet ... ası .c 1 " " " ıs ,, ,, 
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Polis komiser-
lik imtihanları 

Merkez memurluğu ile bi
rinci •• ikinci komiserlik 
imtibaalan yapılmıttır. Vila
yet idare heyeti salonunda 
yapılan bu imtihana 15 me
mur girmiıtir. imtihanda 
Müddeiumumi muavini bay 
Mümtaz ile Emniyet direk
törü bay Feyzi Akkor hazır 
bulunmuşlardır. 

8. İsmail Hakkı 
Avrupaya gitti 

Üzüm kurumu kirektörü 
İsmail Hakkı Avrupaya tet
kik seyahatıne gitmiştir. B. 
fsmail Hakkı kurumun ;satın 
aldığı üzümlere satış yeleri 
temine çalışacaktır. 

Bir cinayet 
Çeşmenin Ovacık köyün

de Ahmed oğlu 28 yaşların
da Mehmed geceleyin köy 
kahvesine giderken ayni 
köyden İbrahim oğlu Meh
med tarafından atılan kur
şun ile öldürülmüştür. Katil 
silahile tutulmuştur. 

Kaza kurşunu 
Menemenın Çavut köyünde 

çoban muıtafa oğlu Mebmed 
tabancasını kurcalarken ateş 
aldırmış ve yaralanarak öl
müştfir. 

Mahkômiyet 
Müddeti 
indirildi 
Karşıyakada Kemalpaşa 

caddesinde meyhanici Celile 
öldü· mek kastile beş el silih 
atan Hayreddin evvelce ağır
cezade on sene ağır hapse 
mahkum edilmişti, Temyiz 
malakemesinin nakız kararı 
üzerine yeniden yapılan ma- . 
hkemesi neticesinde cezasın
dan beş senesi indirilmiş 
bet sene hapsine karar ve
rilmişti r. --·-I .. okarno 
mürahha~ları 
- Baş tarafı 1 incide -

rinde oldukları için Fransa
da müzakereye girişmezden 
evvel: Alman askerlerinin 
Renden çekilmelerini, uzlat· 
ma konfransıoın Cenevrede 
toplanmasını, bir anlaşmıya 
vanldığı tekdirde bu yeni 
Lokarnonun bütün devletler 
tarafından taahhüd 'altına • 
almmasını ist eyecektir. 

iagiliz mavi:gömlekJi faşist
leri bu işin silab11z hallini 
isterken eski muharipler de 
Fransız ulusunda birlik ve 
kabinede bazı değitiklikle~ 
taniye ediliyorlar. 

lngiliz dış bakanı başkan
hjlnda Pariste l!elçika, ltal
ya ve Fransız mümessilleri 
toplandılar. Bugünde Cenev
reye baret ettiler. Orada 
13 ler müzakerelerinde bu
luaarak ayni 7.amanda İtalya 
Habeş işinide kolaylaştıracak 
çareleri konuşacektır. 

Fransa başkanı bay Saro 
Kamutayda durumu anlatır
ken ezcümle demiştir ki: 
Ahnaaya ı6zünde durmadı. 

( Halkua Sul J 

195 işi?~tevkif edildi 
AA H""'cızml &rnthiM'·' waa 0$41 

Nevyork asansörcüler 
grevi hala devam ediyor 

Nevyork 10 (Radyo) - Asansörcüler 
grevi altı gündenberi devam etmektedir. 
Dün akşam emlak sosyeteleri mümessilleri 

kası şefi hakem teklifinin rddi üzerine bu
gün kararmı bild ireceğini ve belki daha 
23 bin asansör işçisi işi bırakmak emrini 

Nevyork şerbayının hakemlik teklifini red
detmişlerdir. Grev şimdiki halde 2098 bi
naya aittir. Grevin başlangıcındanberi 195 
kişi tevkif edilmiştir. Asansörcüler sendi-

vereceğini bildirmiştir. Nev Jerseyde de 14 
binada asansörcüler grev yapmışlardır. 

Yapılan çarpışmalarda on iki yaralanan 
vardır. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Mısır - lngiliz 
--------•.aa.. ----- --

Konferansında dün Sudan 
meselesi görüşüldü 

Kahire 10 (Radyo) - Mısır ve İngiliz delegasyonları 
arasında görüşmelere bugün başlanıldı. Müzakerat üç saat 
sürdü. Hafi celsede Sudan meselesinin görüşüldüğü zanne
diliyor. Gelecek içtima Pazartesi günü yapılacaktır. 

italva Almanya aleyhine ha-
• 

reket etmiyor. ln2iliz gemileri 
hareket ettiler 

Rama (Radyo) - Salahiyettar siyasi mahfeller; İngiliz 
dış bakanı M. Edenin son nutku hakkında hiç bir mütalaa 
yürütmemektedirler. Havas ajansı; Almanların Ren gayri 
askeri mıntakasını işgallerinden İtalyanların istifadeye kal
kışarak mütearriz devletlerin vaziyetlerini lehlerine çevir
mek iştediklerini, bunun için Lokarno paktının bozulması 
vaziyetine seyirci kaldıklarını bildiriyor. İtalya; Almanya 
aleyhine ittihaz edilecek zecri tedbirlere iştirakten imtina 
edecektir. 

İskenderiye 10 (Radyo) - İngiliz anavatan filosuna men
sub dokuz harb gemisi meçhul bir semte müteveccihen 
hareket etmiştir. ,, 

Roma 10 (Radyo) - Bugün M. Mussolini Venedik sara-
yında, Almanyanın Roma sefiri M. Hanri Hassel ile ticari 
bir uzlaşma izma etmiştir. ' 
~[•]2 8. s 

Japon 
Tayyareleri 

Hududa gidiyor 
Tokyo 10 (Radyo) - 13 

Martta 30 bombardıman tay· 
yaresinin Tokyodan Mançu 
Kuoya hareket edecekleri 
bildiriliyor. 

500 Zabit 
istifa ediyor 

Toyo, 10 (Radyo)-lmpa· 
rator Hirohitonun yaveri de 
dahil olduğu halde beş yüz 
zabit ordudatki vadfelerinden 
af edilmelerini dilemişlerdir. 
Buna sebep, son isyan hare
ketini bastırmakta kendileri
ne verilen vazifeyi icap eden 
çabuklukla başaramamaları-

dır. • 
Raslmronun 
Bozğunluğu 
Asmara - ltalyan radyo

su : Ras lmro kıt' alarmın Şire 
mıntakasında ki bozğunluğu 
perişanlıkla olmuştur. Ka
çanlar ayni zamanda uçaklar 
tarafından bombardıman 

edilmişlerdi. 

[•l 

Habeş harbi devamda 
-------------------------~oo---~~---~-------~ 

Adis-Ababada panikten istifade ederek bazı 
kimseler hırsızlı), yapmış 13 kişi idam edildi 
İtalyanların harbe fasıla mesafesinde bulunuyorlar. kaldı. 12 U çak bombalar at· 

verdiklerine dair olaa ve Habeşlerin bildirdiğine mışlar ve bir kaç köylü öl-
İtalyan kavnaklarından çıkan göre Habeş kıt'aları Amba- durmüşlerd ir. Dün sabah 
haberler doğru çıkmadı. Çün Alacinin cenubundaki vadi- Adis -Abab:ıya gelen bir ba-
kü ltalyanlanlar ateşe devam de yeni hatlarda yerleşmiş va hücumu hab ~ri ortalığı 

· ediyorlar. İtalyan ileri hareketini dur- paniğe düşürmüşt ür. Bazı 

Eritre menbalaeı ve Asancı dzrmuşlardır. Habeşlerin yeni kimseler bundan istifade 
gölü istikametinde ilerleme- yağmur mevsimine kadar ederek şehirde hırsızlık lara 
ğe devam ediyorler. İtalyan burada durmak sonra bir koyuln:ıuşlardır. Eveler soyul-
uçakları dün Sidamu içinde taarruz harakcti hazırlamak- muştur. 
bazı yerlere bombalar at- tır. Hükumet bunlan yakala-
mnştır. Korema mıntakası şiddetli mıftı r. On üç kişi ölüme 

Diger bir tayyare Cibuti bir bombardımana ma ruz mahkum edilmiştir. 

istikamatinde fakat bomba ~: ~ [•] S B [•] [•] 
atmamıştır. ltalyanlrrm de
dikleri gibi Koramayı işgal 
etmemişlerdir. ltalyanlar bu· 
glln Koramanın elli kilometro 

Rene otuz tabur ve topçu 
ve tayyaresile girdi. Bunun 
için de Rusya ile yaptığımız 
ittifakı sebeb gösterdi. Fran· 
sa Almanya ile anlaşmağa 

çalıştı fakat imkan olmadı. 
Paris, 1 O (Radyo)- Epi

nal müstahkem mevkiinden 
bildiriliyor: 
Buradaki müdafaa kuvvet
leri karargahlarından ayrıla· 
rak hudut istihkamlarına gi- . 
ttiler. 

Mühim radyo hulasaları •-.. mm--•·----•m:w ·mr w . 
Atina gazetelerinin yazdıklarına göre Bulgarlar da Alman 

ları misal gösterer ek Nöbi muahedesini yırtmağı süşünüyor
larmiş. 

§ Almanyanın ortaya attığı durum üzerine İtalyanın sulh 
cevabını da degiştirmesi Londranın nazarıdikkatini celbet· 
mektedir. 

§ Almanyanın hareketi Belçikayı büyük telaşa düşürdü
ğünden kabine dün Belçika kralının baıkanlığında toplan· 

mıştı, Fransct ile beraber harekete karar verdiği gibi, har

biye nezaretinede bütün askeri tedbirleri alması selahiyeti 
ver:Jmi,tir. 

§ Almanya Cenevreye mümessil göndermiyeceğini, Ren 
meselesini emri vaki saydığını bildirmiıtir. 

11 

Y ıınan casusla 
~~~~~-~----oo~~~~~~~--

Baştaraf ı 1 inci yüzde 
Bu yazılar, 1910 -1911 ve • rafında hali kucaklar 

1914 - 1917 senelerinde İstan • kitablar neşretmektedir· 
bulda Yunan sefarethanesi kat bunlar içinde hedleO 
Ateşemilterliğinde bulunan milletin ve devl~ti!l ... c 
M. A. Franci'nin eserinden !ardan bahsedıJdıgı 
alınmıştır. Balkanları yakındall ~ 

M. Franci mukaddemesin- dar eden kısımlar P""" 
de diyor ki : veyahud hiçdir. . 

Bu eser, Ba'kanb bil 
" Bu maceradaki eşhas _ _.k 

Jetin o zamanın bilJ-.: 
isimlerini değiştirmek lüzu- yutası olan Osmanh İJll 
munu hissediyorum; vakıa, torluğun içindeki caıllf 
bahsettiğ?m şahsiyetlerin bir kilit ve fealiyete aid 
çoğu bugün hayatta değil· eser demetir.1 . 
dir; fakat gerek bunların ve Yunan casus tetk• 
gerek hala yaşamakta olan· merkezi İstanbul idi. 
ların aileleri efr .. dını ve ken· Osmanlı imparatorlu 
dilerini her türiü maddi ve gerek siyasi ve gerek 

ri merkezini İstanbul 
etmekteidi. Yunan bil 

manevi mes'uliyetten kurtar
mak zaruridir. 

"Bundan başka bugün imbaratorluğun bilha . 
kan ve Yunanistan ıı 

ni yakından takıp z• 
de idi. 

Tüekiye hükUmeti ile Yunan 
h ükumeti arasında en sami
mi bir dostluk hüküm sür· 
mekte ve iki millet her ge- Osmanlı imparator 

şimal ve cenub, ıark .,, 
çen gün ile elim maziyi da- k 
ha fazla unutmaktadır. Ayni cephelerinde en kor 
zamanda komşu memleket kanlı harplerle bO 

bir sırada, 1917 
hkkında şahsi hissiyatım da 

iptidala nnda Yun• 
bugün olduğu gibi o zaman hümeti da ittifak def 
da çok dostane idi. Bunn 
için, tarihı bir vazifeyi izah 

aleyhinde barLa gira> 
bar edilmiş idi. fstan 

etmekle beraber biç kimseyi Yunan sefaret erklll' 
rencide etmemeğe elimden hareket hazırlığında 
geldiği kadar çalıştim. ,, ( * nuyordur. Enver P 

1 
• • " Her kapının arkası•d 

Umumi harbin kanlı ve zaman hazır bulunan• 
feci hatıralarından birkaçını dediği ateşemilter M· 
gören ve bilmiyen pek az d l d ki ise, i aresi a tın a la' 
olduğuna eminim. Milyonlar- casus makanizması d• 
ca dinç ve duvvetli erkeğin yük bir faaliyetle iti• 
cephelerde mevzi aldığı sıra- te idi. Maksad ve 
da, binlerce siyasi ajan ve Yunanistanın, YunaJI 
casus da cephe gerilerinde, yesinin istikbalini erıy 
büyük şehir ve paytahtlarda alakadar ettiği için ". : .t 
düşman esrarıaa vakıf olmak un berhava edilme•• ;r.ı 
esrar çalmak istiyenleri bul · Bu casusluk bal 
mak ve tutmak için akıllara "Leyli,, isimli imp~r~ 
sığmaz bir faaliyetle çalış- asillerine mensub gua,ı 
makta idiler. sas bir kadın, bir ı <ti 

Umumi harbın casuzluk feyli Rum, Ermeni 
maceraları ne biter, nede ğaziçi balıkçıları lı 
tükenir, aradan 20 sene geç- lardır. 
tiği halde, bu maceralar et· ( Ark.,. -

~~~~ ~~" 
Ras Nasibu ordusu maıı 
Ve maddeten kuvvetlidit 

Londra - Royter Ajansından : . 
Habeş orduları arasında manevi ve maddi kuvveti 1 

olan Ras Nasibu ordusudur. Bu ordu J ijika, Harr•' 
bu ti şimendifer · yolunu müdafaa eden bu ordunun 
Graziani ordusu ile bir çarpıçması bekleniyor. .................................... ~ ....... ~ 

Şu • 
garıp 

Baştarafı 1 incide -
çok gizli cemiyetler yakalan
mıştır. Fakat kelikaohları 
baştan çıkarmak için volise 
müracaat edilmiştir. 

Müracaatı yapan kadın 38 
yaşında bir ressamdır. Bu 
ressam kadın polise verdiği 
istidada şu şartları yazmak
tadır: 

" Benn insanları mümkün 
olduğu kadaı:: tabii bir ha
yata sürüklemeğe, zavalh 
insanları cemiyetin sonradan 
uydurua koyduğu kayidler-
den kurtarmağa çalışacağım. 
Gayem · tamamile ins anidır. 
Ve düşüncem güzel san'at
lara bir hizmettir! Eğer hü
kumet bana bu müsaadeyi 
verecek olursa "delikanlıları 
baştan çıkarma cemiyeti 1 " 
dünyanın her tarafında şube 
ler açacak ve ümid ediyo
rum ki, milyonlarca aza bu· 
lacaktır. Cemiyete herkes 

- aza olabilir. Ancak her aza
nın bir delikanlıyı baştan 

çıkarması şarttır. Bu ıuretle 

dünya 
dünya refaha ve 

0 kavuşacaktır. Başt• 
mak fena bir gaye 
mektedir. 

Evlenen birçok 1 ~ 
lar, hanyayı, konyaY' 
mamış pısırı 1{ delilı. 
evleniyorlar, bu de 
genç kızlan mes'lld 
bilmiyorlar. ÇünkO ' 
den evvel baştan • 
lardır da onun iç•:· 
cemiyetim kurulact1 bütün dünya dt 
evlenmeden evve 
kacak olurlarsa, e~ 
zaman olğun ve ~.ıı 
koca olabilecekl~; 

istida daha uzuObi 
rika polisi bu tale 
memiştir. istidayı 
mektedir . ·d-lı 

Bize kalırsa lstı 
kikinden evvel bU d 
kadını bir deli 
gönderib aklı ıııo 
tedkin etseler bel 
ha iyi edelerdi. 


