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Viner Nah~ihten,, gazetesi 
Rusya ile Japonyanın harb 
vukunda alacakları durum 
hakkında si.iel bir mütehas· 
sısın makalesini basıyor. 
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Sefaletin doğurduğu 
i\liithiş facıa 

·--ı·-·· .. 
Bir 2enç ),ızın 
Başına gelenler 

Muharrir diyor ki: Uzak 
şarkta Rusyanın bir ordusu 
vardır. Mare;al B!ohrın ku
mandasında olan bu ordu 
11-12 fırkalı dört kolordudan garbından ta Oral dağlarına 
üç süvari ordusundan, iki 

1 kadar Sibiryada bir süel mın· Otelci kızı görünce 
Aşık olmuş uçak livasından, yani 17 is- taka uzanır. Bir orduda Si-

kadrilden ibarettir. birya şimendifer yolu boyun· 
Bundan başka yedide hu- ca yei Jeştirilmiştir. 

Genç ve güzel Milka Skr· 
leç iki kız kardeti ile bera• 
ber Gorçuve kasabasından susi bombardıman tayyaresi, Sovyet ordusu, ağır top-

800 harb uçağı vardı. Mare- ları ve tankları ile bol cep- Befgrad ıehrine gelmifler. 
fakir oldukları için bu bli· 
yilk şehirde İf aaramap 

şal Buhnerinerkanı harbiyesi hanesi ile modern orUudur. 
Halıorofskide bulunyor. Ordusunu be-slemek ve tec-

Deniz kıyısı mıntakasının (So u 4 üncüde) koyulmuı'ardı. ...................... . .............................. . Üç kız kardet Belgradın 
Karadağ sokağında bir oda 
tutmuşlardı. Milka bir mld
det iş bulamamış. Nihayet 
istasyon karıısındaki otelle· 
rin birinde odacılık hizme• 
tine girmiştir. 

Bir Aln1an istatistiğine göre 

ordusunun yekunu Fransız 
5,000,000 u bulmaktadır 

--------------~-----oooo-------------------------
0 rd uda 40 bin ~1akineli tüfek, 4 bin ''f ank, Oteldeki işini. ilk zaman

-Arkası 4 üncilde -4,500 1'ayyare, 3,.;oo top vardır 
• ~i3fiiS~ıas:zmmİl~·n1 .. mıı ..... •!:=1 .. Sml ......... 

Alman hudutlarında emir 
bekleyen Fransız orduları baş 

kumanda!l vekili 
GEOGES 

Bugün Alman ordusu 32 
fırkadan mürekkeb 12 kol
ordu teşkil etmektedir. mev
cudu 600 bindir. Fransızlar 
bu yekunun 1,200,000 e var· 
dığı ve Almanyanın birkaç 
gün içinde 2,800,000 kişiyi 
seferber edeceğini tahmin 
edilmektdir. 
FRANŞIZ ORDUSU 
Fransız orusu ana vatanı 

ve müstemlikeleri muhafaza 
için iki esaslı kısma ayrılır. 
Fransada ayrılan kısım 300 
bin, müstemlikelere aid kısım 
210 bin kişidir. Ayrıca müs
temlike ordusunun 70 bin 
kişisi de Fransada ihtiyatta 
bulunmaktadır. 

Asıl Fransız ordusu bir 
harb vukunnda derhal hare
-Sonu 4 ilncU sayfada-

• 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000--------------~ 
Bir teklif ve bir cevab 

Evvelki gün çıkan sabah gazetelerinde Vilayet 11mami 
meclisi müzakereleri hakkanda şu satırları okuduk. Hiç bir 
tefsir yapmadan aynen alıyoruz : 

"Müzakere kafi görülmüş, izahname reye konularak ka· 
bul edilmiştir. ilbay; azalara teşekkür etmiş ve bunCla •o•· 
ra Yusuf Ziya (Bayındır), Ragıp (Ödemiş). Muıtala KMD*1 
(Menemen), sırrı Şefer (Foça) nın imzalanyle verilmit olan 
bir takrir okunmuştur. Takrirde meclis azasının 7,5 lira 
olan huzur haklarının azlığından bahsedilerek on liraya ib· 
liğ isteniyordu. Geçen sene de bazı kimselerin i>nay'k ol
masile boyle bir karar verilmiş fakat Dahiliye veklleti ha 
kararı reddetmişti. 

Takrir, üzerinde münakaşa edilmeden reye kondu ekle· 
riyetle kabul edildi, aksi reye konuluca avukat Muıtafa 
Münir, Ahmet Şükrü, Kamran Kenan, Eezacıbaıı Ferid, 
avurat Murad Çınar (İzmir) ve Fatma Dilli el kaldırdılar, 
bu suretle huzur hakkının artırılmasını iıtemiyenler 6 kiti· 
den ibaret kalmış oldu. Müstenkifler de vardı!,, .... 

Dün bir arkadaştan Avni Doğanın güzel bir söziinl 
duyduk. Aynen yazıyoruz: 

"Bazı fırıncılar bir kooperatif yaparak bu ite Ani Do· 
ğanan ön ayak olmasını istiyoılar. Avni Doğan bunlara fU 
cevabı veriyor : 

"- Eğer bu işde halkın menfaati mevzuubahaolmua 
idi bu işe diğerlerinin de girmesine delalet ederdim,,. 

Avni Doğanın bu suretle, her atacağı adımda halkı zarar 
görmemesini ileri sürmesi nekadar hoşa gidiyorsa, halka 
fazla masraf yüklemek istiyen yukardaki bu zam teklifi de 
okadar tuhaf ve manasız görüyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
5 5Sbff 
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-AVNi DOGAN'A SAYGILARıMLA-ı R d usya or u~u 

Cumuriyeti, h~1~~s~:=!~i!:~ 
Gönül yakan bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 
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Fazilet, doğruluk, namus iflas 
etmemiştir ve etmiyecektir 
"Baba yadigarı bir kaç eş- • alınız, ben de sizi annemle 

yanın haciz sureti ile elimiz- • evimizde bekliyeceğim, der-
den çıkması bizi fena halde dinize derman bulmak benim 
sarsmıştı. Hele bir kaç ay- için büyük bir saadet ola-
danberi yatakta hasla yatan caktır, demek Iütfunda bu-
küçük kardeşimi büsbütün lundu. 
berbad etti. O meram an· Annesinin ve kendi anne-
lamıyan hasta çocuk baba- min yanında bütün hayatı-

mızı uzun uzadıya anlattım. 
mızın elden giden bir çalar Bir çok suallerine kendisinin 
saatini isterim de isterim, çok enteresan bulduğu ce-
diye tutturarak ağlamağa vahlar vermişim. Bir roma·· 
başladı Küçük ve hasta bir na benziyen bu görüşmeyi 
çocuğa söz anlatmak pek sana başka bir zaman anla-

zor bir şeymiş.. O bu saate tmm. Şimdi şu mektuba sa-
bakarak teselli buluyor ve na neticeyi yazıyorum 
bununla hastalığının azaldı- Şimdi hayatımdan pek çok 
ğını sanıyordu. Ne yaparsın, sevdiğim bu genç ve cumu-
çocukluk ve hastalık . ., Bu· riyet rejiminin değerli mü

nun üzerine Ankarada tah
silini bitirmiş ve cumuriyet 
rejiminin tam manası ile ye
tiştirdiği genç bir maliye 
müfettişine -bazı arkadaşla
nmm ısrarı üzerine- başvur
dum. 

"Bu dakikadan itibaren 
hayatımızı, ai1emizi ezen, 
-nefes aldırmıyan felaket ki
bus üzerimizden kalktı. Son 
günlerde gördüğüm acı tec
rübelerden sonra kendi ken
dime söyleniyordum: 1'1f azi
letin, doğruluğun, namus ve 
iffetin mükafat gördüğünü 
yalnız romanlarda, ahlak ki
tablarında sinema filmlerinde 
mi göreceğiz? Bir iş bulmak 
için, biraz nefes almak için, 
sefalet ve sıkıntıdan kurtul
mak için ber halde bir genç 
kız işe çenesini okşatmaktan 
mı başlaması laum gelecektir? 
Halbuki bizi kurtaran bu Cu
muriytin temiz evladı bana 
ispat etır.i Jtİr ki; namus, ıs
tikamet, iyi ahlak iflas et
miş değildi~. 

tettişi çok münasib bir lisan 
ile bana izdivaç EtekJifinde 
bulunduktan sonra dedi ki : 

- Beni hayat arkadaşlı
ğına kabul ederseniz tabii 
sizin bu işinizi kenim bak
mayacağım, belki başkasına 
baktıracağım. Çünkü bu iş
lerde en ufak bir sempatinin 
karışmasını doğru bulmadım. 
Yalnız şimdilik bu baba ya
Clikarı eşyanızı kurtarmak 
için lazım gelen küçük meb
lağı kabul etmenizi yalvara
cağım .. 

Ben pek çok sıkılarak sor
dum: 

- Bunu bana düğün he
diyesi olarak mı vermek isti
yorsun? 
-Eğer benimle evlenmeğe 

razı olmıyacaksanız sadece 
borç olarak vereceğım. para
nız olduğu zaman bana iade 
edersiniz. 

( Arkası var) 

-·~ 
Bulgaristanı 

Düşüren sebepler \ 7cr
say nıaahedesi imiş ! 

Sofya - " Mir ,, gazetesi 
Bulgaristanın ekonomisal düş 

garistan Moskova elçisi iken 
buraya gelen profesör Miha
nilof gazetecilere beyanette 
bulunarak demiştir ki: 

Sovyet hükumete Kızılor· 
duya olduğu gibi sülh için 
de büyük gayret sarfediyor. 
Bu orduya bütün son sistem 
techizat yapılmıştır. Açık 
söylemek icabederse denile
bilir ki, Rusyanın bugünkü 
ordusu dünyanın en kuvvetli 
ordusudur. 

Ruslar sülha çalışmakla 
beraber harbi de muhakkak 
ve lfayrikabil ihtiyaç görmek· 
tedirler. Uzay şarkta ve Av
rupadaki hadisat bu kanaati 
artırmaktadır. 

Bütün rivaetlere rağmen 

diyebilirim ki, bütün Sovyet 
Rusyasmda orta bir amele 
160-200 altın rupla maaş alı
yor. Brr amele bu para ile 
geçinir ve artırır. Zira amele 
ye mahsus kooperatif mağ

zalarından her şeyi ucuz te
darik ederler. 

; Komünist 
ı Matbaası 

Sofya 15 (Radyo) - Polis 
dün daha iki dane gizli ko
münist matbaası keşfetti. 

Bu iki matbaada bir çok 
evrak ve risaleler bulun
muştur. Yer altındaki bu 
matbaaların yerinde bir ka
dın jle bir erkek diğerinde 

de bir genç delikanlıdan 
brşka kimseye tesadüf edil
memiştir. 

Dünya 
'f ehlike karşısında 

bulunuvor 
ol 

Londra 15 (Radyo)-Fran
sanır. Ren kenarındaki hu · 
dudla. ında yaptırdığı ve çe
lik istihkamları baştan başa 
asker kaplamış bu istihkam
ların altandaki yer altı kale
leri de mühimmat ile dol
muştur. İki ordu karşı kar
şıya durmuş tetik bir vazi
yet muhafaza ediyorlar. Al· 

JAPONY ANIN LA VRENSİ .... _ 
Çinden Vilayetler ayıran, son 
Japon ihtililiııi yapan miralay 

Berlin - Alman ajansı gelen bu planları bu mira-
Toyodan veriyor: İç bakan lay hazırlamıştır. Çinden ay· 
bir raporunda diyor ki: Ge- rılan bu yerleri bu miralayın 
çen ayın ihtililile alakadar, çevirdiği siyaset temin et· 

askeri asilerden maada, Çin
deki ihtilal cemiyetine men
sub 150 kişi de vardır. Bun• 

Jarın dış ve içerideki ihtilal
lere karışmışlardır. 

Halkın Sesi - Japonyanın 
şimdi adını söylemekte ma-

zur olduğumuz, İngilizlerin 
entelijens servısının reısı 

miralay Lavrense benziyen, 
birde casus teşkilatcı mira- .. 
layı vardır. Çinin başına 

~ ~ ~ .. ~ 
Tutu an 
Komünist er 

Sof ya (Radyo) - Değir
mendere şosası kenarında ve 
Filibe şehrinin yakınında 

tütün t ücçarı flyanın çiftli
ğinde bir komünist matbaası 
daha bulunmuştur. Burada 

yalnız çiftlik sahibinin kü
çük oğlu otuımaktadır. Dün 
akşam Jandarm kuvvetleri 
çiftliği abluka ederek araş-

tırma yapmış ve bir matbaa 
ile (Komsomoles) gazetesinin 
matbu nushalarını bulunmuş
tur. Etraftaki evJerin birinde 
bir çok gençleri içtjma ha
linde tevkif etmiştir. 

Belgrad Atina
dan sormuş 

1-Iarb olarsa hattı ha
reketi ne olacak 

Atina - Stifani a1ansın
dnn: 

Neoz Kozmos gazezesi 
Yugoslavya hükumetinin Ati· 
na hükümetine bir memuran· 
dum ğönderdiğini yazıyor. 

Belgrad hükumeti bu meran
dom ile Atina hükumetinden 
Avrupada bir harb olursa 

tutacağı yolun ne olacağını 
sormuştur Yunan hükumeti 
de bu cevabı ihtiyatla ver
mış ve bütün parti şeflerile 
görüierek ona göre hareket 

miştir .. 
Bu miralayın idare ettiği 

ihtilal cemiyeti Rusya ile 
Japonya arasında bir harb 
hazırlamaktadır. Fakat bu
günkü kabine feda edeme
diği bu işgüzar miralayın 
bugünkü siyasasını terviç 
etmektedır. 

Biz sırası gelince bu mir
alayı ve gördüğü işleri sıra· 

siyle okurfarımıza takdim 
edeceğiz. 

~ 
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Ve yav 
Sofya - Bulgaristnnda 

geçen yıl 110 milyon kilo 
güneş çiçeği mahsulü alındı. 
Bu mahsül yağ yapıldı. Küs
pesının büyük bir miktarı 
Almanya ve Yugoslavyaya 
gönderildi. Bu yıl bu mah
sulün daha fazla olacağı an
laşılıyor. Bu yüzdendir ki 
bu yağın fiatı da ucuzla
mıştır. 

A manyanın 
Beş sebebi 
Fransanın 17 n1i]yon 

Ordusu 
Berlin (Radyo) - Alman 

gazetelerı resmi çevenlerden 
alarak yaptıkları neşriyata 
göre Almanyanın darğmlığı: 

1 - Fransanın Belçika ile, 
Çekoslovakya ile, Polonya 
ile tedafii yani askeri mu
ahedeler yapmış olmasından 
ve Almanyanın ise hiç bir 
taarruz niyeti olmadığı için 
bu ınuahedelerle Lokarno 
paktını bozduğundan, 

2 - Muahededen sonra 
Fransanın Alman hududuna 
asker yığdığından, 

3 - Fransanın Alman hu
dudundaki istihkamlarının 
tarihin görmediği kadar me
tin bir surette yapılmasından, "Halbuki hayatımı ve bil

hass basta kardeşimin acıklı 
vaziyetini anlatırken kendimi 
zapteciemiycrek yanmış yü
reğimin içinden çıkararak 
gömlerimden boşanan sıcak 
gözyaşları büyük ıztırabım 

onu o kadar müteessir etti 
ki bana 

mesinin sebebini tetkik eder 
ken bn sebeplere Versay 
muahedesi olduğunu söylı
yor. 

manlarm emri vakiler ihdas 
etmek hususundaki huyla
rından kuşkuda bulunan 
Fransızların silah patlatma
sından korkuluyor. Bu du
rumdaki tehlikeyi bilen İn
giliz çevenleri meselenin 
silah patlanı.adan halli için 
büyük gayret sarfetmekte
dirler. 

ı edeceğini bildirmiştir. 

4 - Şimdide Rusya ile 
yeni bir ittifak aktatmesin· 
den, 

- Bu akşam annenizi 

İZMİRLİ 

Bu gidişle Bulgaristanın 
iktısadi durumunun fenala
şacağını gö#lteriyor. Bilvesile 
bu muahedeye nihayet veril
mesi lüzumunu ima ediyor. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 45 

Ahınet, Leylanın yastığı altında bir küğıd 
buldu ve cebine soktu 

BUyük bir sevinç içinde 
Karşıyakaya gitti. Bayan 
Zehra iyiden iyiye fenalaşmış 
bir halde idi. Şuradan bura
dan konuştular. Bayan Zeh
rayı teselJi etmeğe çalıştı. 

Genç adam Hulyaya dö
nerek: 

- Hulya! Dedi ablanın 
adresini versene .. 

Kenç ku, ablasını bırakıb 
kaçan oir adama adres ver:b 
vennemeği dü ünüyordu Genç 

kız biç cevab vermedi. Yal
nız annesinin yüzüne baktı. 
Yayan Zehra : 

- Ver kızım! Dedi. 
Hulya adresi getirdi. Ah· 

med büyük bir sevinçle ka
gıdı aldı. Heyecanla adresi 
kelime kelime de t erine yaz
dı. Bir iki saat daha konuş
tular. Yarı kalan diiğün 

hazırhklarını tesbit ettiler. 
Ahmed, gene çılğın gibi 

sevinç içinde idi. Şimdi biran 

evvel lstanbula gidib Leylaya 
kavuşmak için sabıbırsızlık 
içinde idi. Vapura iki gün 
vardı. 

Trenle gitmeyi düşündü. 

Ve vazğeçti. Bu iki gün için
de yapılacak birçok işler 
vardı. Bunları ikmal etmek 
için çalışacaktı. Odada ses· 
siz dakikalar devam edib 
gidiyordu. Delikanlı gitmek 

zamanının geldiğini anladı. 

Kalktı. Bin bir tecessüsle 
yatağında Ahmedi süzen has
ta kadının elini öptü. Müsa
ade istedi. Odadan çıktı. 

Hulya, genç adamı geçirmek 
ıçın onu takip ediyordu. 
Ahmed evin her tarafına bü
yük bir hazla bakıyordu. Ev
deki eşyalar bile ona aşina 
geliyordu. LeylAnın oda ka-
pısı önüne gelince durdu. 
Kapının tokmağını tuttu. 

Havas ajansı ise Yunan 
kabinesinin henüz tekarrur 
etmemesine mebni bu soru
lan suallere cevab verecek 
durumda olmadığını ilave 
etmektedir. 

Hulya birdenbire atıldı: 
- Olmaz, ağabey, ded!. 

Ablam gittiği gündenberi 
odanın kapısını açmadım .. 
Toz toprak içinde ... 

Ahmed: 
- Ziyanı yok, ziyanı yok ... 

diyordu. 
- Vallahi olmaz .. 
- Müsaade et.. Leylanın 

odasını son defa bir kerre 
daha göreyim. 

Delikanlı kapıya dayandı. 
Açtı ve girdi. • 

Oda karmakarışık bir va-
ziyette idi. Leyla ka-
çıp giderken odayı ne 
halde bırakmış ise öy
lece kalmıştı, karyolası bile 
bıraktığı gibi duruyordu. 
Yatağm başucundald masa
da Abnıedin bir resmi vardı. 
Resim güzel bir çerçive için
de Leylanın karyolasına dön
müş gülfiyordu. Ahmed res-

5 - Hinihacette mütte· 
fikleri, müstemlekeleri il _ 
beraber on yeni milyon asker 
Lphyabilecek olan Fransanın 
Almanya karşısrnda bir asker
siz mıntakaya lüzum göster· 

mini görünce gurur duydu. 
içinden: 

- Demek, son dakikaya 
kadar beni unutmamış ! dedi. 
Odanın bir köşesinde İz. 

mirden ayrılacağı gün gön
derdiği buket duruyordu. 
Çi ;ekleriu kurumuş ve sol
muş yapraklarını gorunce 
kalbi burkuldu. O acı gün
leri ayni azap ve işkencesile 
duyar gibi oldu. 

-Yarabbim, dedi, l:>en ne 
mütehammil adammışım .. Bu 
felaket kimin başına gelse 
imkanı yok dayanamaz ölürdü! 

Leylanm gardırobu yarı . 
açık duruyordu. Abmedin 
bin bir itina ile diktirdiği 
renk renk elbiseler dolabın 
içinden taşıyordu. . Leylayı 
bu elbiselerin içinde nasıl 
sabırsızlıkla tahayyül etmişti. 

Ahmet bu odayı dolaşır
ken her köşede, ker eşyada 

17 M•!!--

BulgaristaJI 
l3alkan paktına nede~ 

girınedi ,., u· 
Budapeştede çıkan ı,O ~ 

veller danubienne gaıete,. 
bu başlık altında bir oı b 
kale yazıyor. Bulgar ),(r• 
üçüncü Borisin lngiliı ~ 
hnın cenaze töreni ve5~ 0a 
yaptığı Avrupa cevelioıD ~·I 
bahsettikten sonra sözü ~-':U 
garistanın Balkan pa ~· 
girmemesinin esbabına ge ~) 
riyor ve diyor ki: t"''n 

"Bazı memleketler Bu ıs.~ 
ristana bu ittifaka girıııesı~ 
tavsiye ediyorlar. Halb0,ı' 
malumdur ki Bulgaristan 
lahsızdır. eD 

O komşularına karşı s' 
dürüst ve dostane bir sif' i• 

.. fer 
güdüyor. Bunlarla mud te~ 
den dostluk muahe. e ff 
yapmağı da reddetmedı. jl 

kat Bulgaristamn Balks0d,r 
tifakına girmesi imkan .. sıl 
res:nde değildir. Çünk0 I 1 
kan paktı yapılırlcen 8'1 ı, 
. t .. . b" h k ~( J rıs ana musavı ır a e" 

lerek müzakereye davet r• 
. ti 

medi. Noel muadedesı ,iiİ 
fmdan ezilmış olan Bul~8 Jiılrı 
tan o muahedeye tabı. ,,~ 
mıyan devıetlerle müsa"! t• ~ 
tutmadı. Zira Bulgarı5 "' . ,~ 

haklarından nıüdbiş bır ,şı 
rette mahrum bırakılıtı 
B 1 . b .. k~n ,ıtı u garıstan u yu u 

1 
da inledikçe ulnslar . ;

05
ei 

lesinin siyasasını giıuo> . 
mecburdur. lı 

BulgaristaJJr 
l'ürklerinin Türk h~ t l' 
ı . . . ı\ (tl 
arının yerıne P

ııı, 
harflerinin kullaO Ya 
lrını icbar edivorl:t~h.., 

• JtıO { 
Sof ya - Bu başlık a tt 

" La Baro) Bulgar ,, ga~) 
bir makale yazıyor ve 
ki: 11r 

fstanbulda çıkan "Re~V 
lik ,, gazetesi Bulgıırl~~ 
Türklerinin Arab ha~fl~r~~ 
yerine Türk harflerı0! ıstı' 
lanmalarına mani olduS ıf. 
zu yazıyor. Halbuki ~'', 
Kültür bakanlığı 1 ~3 ii I· 
ııın Eylulünün 24 un' e 
rihli ve 17750 numar:ı1~ıe 
rile Müftülüklere Tur ıi 
hanği hurufatı isterse I 
tepJerine onunla devr~ f 
sinler, diye birdirdiği111

11 
renerek mantık nokl851IJ 
da bunun böyle o}aıası b' 
geleceğin bilerek bU "e 
fazla birşey söyleoıd 
z ım görmiyoruz. ,,.r,. 
"" ··~ ~ ıJ 

mesinden Almanyada . 
·ıerı dırdığı kuşkudan ı 

miştir. 

. ı· ·d r hazin, sevıoç ı çeşı y)İ 

hatıralar seziyordu. ı..e~• 
odası aşık genç ' 1ı 
muhayyilesini iyideO 

1
1,, 

kamçıladı. Leylayı 'f "I' 
hissetmeğe, onun b•r 
duymağa başladı. 

5
, 

Eğer kapı çalınOJ8 ~ 
Ahmet daha saatJar~elİ~~ 
da kalacak :idi. . de 
büyük bir vecit iç~O Mof 
köşeyi kana kana sıJıs' ~ 

Hulya kapıyı:açıP8 bıJI 1 

Ahmet odayı boş .9ıe 
elinde olmıyan bir }ıı ~o 
lanın yatağına doğru f 

.,..,, .d~ 
Yorganı açtı. Yatıı~ t.f,. 
sını burasını karış r 
başladı. 

1 
file 

- Ne arayordU· 
lacaktı? ıM' 

Belki... Belki Le(t1ııd'lı 
bir hahra .. Elinin a j'lt 
hışırtı duydu. Bir 1'9pı~ 
hal cebine koydu. 0t3 
ayak sesleri duyulu)' 11 '* 

(Ark" 
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· t~****~*~~**--t~~~*:j:~t Alman Doktor Aoost~~~ . 
~ D O K T O R i Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların suretı ıstımalı 
1j Sigaranın nikotinini kamilen çe-

l jS A. Kemal Tonay ken Alman doktorlanndan Profe-1 '" . . u a sör . Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
' Bakterıyolog ve bulaşık, salgın lıkları umum Avrupada sigara 

' hastalık1ar n1ütehassısı içenleri memnun etmiş ve rağbet 
lJC 1 • B b . t k d k' D'b k k k b ~.. kazanmıştır. Uz U )'... asma ane ıs asyonu arşı sın a ı ı e so a aşın-

gf>eti . 'ikuy]e şöhret ve halkımızın takdir ve da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
ffak:knı aza nan Hükunıet Caddesinde Şenı- akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >t 

• at 0 J +( Müracaat eden hastalara yapılması liizımgelen sair ~ 
olnıak ... cuz uk sergisi ucuzluğun ucuzlu- f( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t 
aları Ulere yeni bir sergi yapıp bir çok +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )+> .--. 

İihinı f Yanız 88 kuruşa satmaktadır. Bu : sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ ~ 
ırsattan istif-ade ediniz. t(l$~~~)$:'ıt'l=)$~"'~~i~~~'&CJP/=~,.C~:f:~:\C~ ~ 

içenler bilirler 

NPQ' . h .. 

· ~ enızi h 
1 flıi su ' ayatınızın zevkini. sıhhatınıı ı n 

rette k . b\ orunınasını tenıın ede<=ek ancak 

'-it 1seı, Kabadayı ve Billur 
lla 1 arıdır. 

Ytaınd· 
(tfflıı bu a, ba yranı ertesi ve her zanıa n 
lırJ" , takaları kullanınıl. Beni şükranla 

tsınız. 

~~ı~~~~~~' 

" 8tti siNE;ADA 
~~~ ..... __ 

2 Büyük f ilnı birden 

Telefon 
2394 

r•' " . 
1 
1 
1 

. Varyetel ı 
lıvoJi canbazhanesi Harri Pil ~ 

'T'OKÇE Sözlü büyük film ~ 
lloriı 1( 

1 
- A Y 1~ 1 C A - E 

•rol tarafından oynanan senenin güzel filmi ı 

~ ROCIL -ı 
f}lJNy A H ~ · · ~ 

•\\"-'\\- ABERLERI. .. ve s~ure. .. [•1 

~~~~~~~~'" //~i 

M. Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükumet sırası 

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

Balcılar <'addesi No. 156 Jzmir 

ı\rıcılanı nıüjdc T 
E 

R 
z 

M 
E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
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Kcmeraltı 
Hükumet 
~ .... ısında 

t.1 günlük kız çocuğu 
Onbeş günlük, gayet gtir· 

büz, bir kız çocupau valideıi 
evlatlık vermek istiyor. Ta· 

.Fenni Arı kovanılsandığı· lipler matbaamıza mürqcat 
etsin. 1 · 5 nı go"rmek ve al-ak ı'stı'yen- . .. · ·-·.&.a ........ ... ............... ..... .... 

ler Şirket bulvarında İsmet ralı dükkana müracaat dme-
Paşa Bedesteninde 12 numa- )eri ilin olnnur. 

~~f!j~~~~~~E~amu~ • 
~ TA yy ARE: TE\i~PN 
~ BU GUN 
ESayın İzmir halkından gördüğü rağbet ve teveccühe ki 
~çük bir mukabele olmak üzere bugünden itibaren yalnız 
~ üç gün için tenzilatlı bir tarife tatbik edecektir 
il Birinci 1 5 - Balkon 2 O - Hususi 2 5 Kuruıtur 
~ Bu ucuz fiatlere rağmen yine iki bllyllk film göster· 
~ mekte devam edilecektir 
m BUGÜN: 
~ . 
~ 1 - ilk eece m Aşkın kuvvet ve kudretini açıkca gösteren bOyOk film 

~ 2 - Seven kadınl 
~ Ann Harding - John Boles'in temsil ettikıeri heyecanlı 
~ bir aşk romanı 
~ Ayrıca: Türkce sözlü Foks dünya haberleri 
~ Yaı ın ve o bir gün: 
~ iLK GECE - A K KADRiLi 
E~ Seanslara saat 15 de başlanır 
~~s~Es~assaEE-m-~~-m~aj-.. ~a-m--· .. ~*~~~~1d:*~!Ct*~~~*~~~·~~~~~~~~** 

! Elhamra ls13 
~ İdaresinde MilJi Kütüphane sineması 
tc Bugün 2 şaheser film 
~ Sinemacılık dünyasının şimdiye kadar vücuda getirdiği şaheserlerin de fevI:inde töh· 
tc reti dünyayı tutan Liiyük edib konl LEON TOLSTOY'ün aık, ihtiras ve heyecan 
~ dolu cihanşumul eseri 

! Anna Karenin 
iC 
tC 
f( 

BaşrolJerde: Greta GARBO 
\TE 

Fredrik MARCH 

+c DOST İRAN ŞEHINŞAHI Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve bütün mem 
~ le ket içinde ulu önderimiz ATA TÜRK ile birlikte yaptıkları tetkik gezisini b&tiin te· 
i< ferruatile göstsren 4000 metro uzunluğundaki Türkçe sözlü muazz•m film. Tiirk kara 
+< deniz ve hava kuvAetlerinin manevralarını bütün azaaıetile gösteren bu pheıer film· 
~ den herkesin ittifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci mevki 

~ 25 Kuruştur 
tc ""'~~'"'"'~""~ 
4ı( Seanslara dikkat 
+c l de Anna Karenin 3 de Seyahat filf\ıi 5 de Anna Karenin 7 de Seyahat filmi 
+c 9, 15 Anna Karenin 
~~~~~~~~~~~~fi·:nc~~~::a~~RR~~AIQ~ıi:as:~ 
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Viliyet 
Kurultayı 
Vill7et kurultayı tarafın

dan Atatlrke çekilen tazi
mat ~ahna Atatürk ta
rafında.; fU cevab gelmiıtir. 

FAZLI GOLEÇ 
IZMIR 

VilJ!et umumi "eclisinin 
toptam1S1 m6n1'sebeti 1e bana 
karşı g&ıterilen temiz duy
ğuJara teşekkür ederim. 

REISi CUMUR 
K. ATATÜRK 

Şarbayımız 
Geldi 

Şarbayımız Dr. Behcet Uz 
Ankaradan döndü. İstasyon
da büyük bir gaJabalık la
fından karşılandı. 

350 Seyyah 
Şehrimize gelen 350 İngi

liz seyyahının bir kısmı dün 
Bergama harabelerine git
mişler bir kısmıda İzmiri gez
mişlerdir. Seyyahların bu va
puru bugün Kıbrısa mütevec
cihen gidecektir. 

Yan2'ın 
• Selvili Mescitte Tumba 
sokağı çıkmazında lsmailin 
kiracı buluJ1duğu 144 nu
maralı evin mutfağından ateş 
çıkmış ve ıtfaiyenin vaktin
de yetİfmesile söndürülmüş
l Ür. 

Bay Etem 
Adliye tebliğat müdürlü

ğüne ikinci hukuk bat kati
bi bay Etem atanmıştır. _ .... ,.._ ...... . 
Sefaletin 
Doğurduğu 

-Baştarafı 1 inci sayfada
ları ıükfınetle yapmış, fakat 
Milkanın kızkardaşlarının ifa-
desine göre, b:ı müddet 
sonra, umulmayan bir durum
la karşılaşmıştır. Evli ve bir 
kaç çocuğu olan otel sahibi 
güzel Milkanın cazibesine 
dayaoamiyarak nihayet ona 
samimi yaşamak teklifinde 
bulunmuştur. Milka ilk za· 
manla.·ı bu teklifi reddetmif, 
nihayet otel sahibi hizmetine 
nihayet vereceğini söylemek 
suretile tehdid de bulunmuı 
fakir ve zaruretten gözü yı
lan Milka zaruri olarak 
mu•afakat etmiştir. 

Zengin otelci MiJkayı ken· 
dine metres ittihaz etmiş, 
bu suretle günler, hatta ay-
lar geçmiş, Milkanın mali 
vaziyeti de oldukça düzel
miştir. Ancak, günün birinde 
genç kız kardeşlerine gebe 
olduğunu, doğrusu hayatın
dan da bu yüzden bezgin 
bulunduğunu, ne yapacağını 
şaşırdığını söylemiştir. 

Kız kardeşlerile mü7akere
den sonra meselenia kızın 
işıkı oJan otelciye haber ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
haberi duyan otelci korku
dan kilplere binmiş, hemen 
kıza bolca para vererek 
bunun üzerine bir ebeye ve 
bir doktora muracaat edil
miı kız tam ameliyat olacağı 
günün arefesinde büyük bir 
sancıya tutularak ölmüştür. 
Doktor, ebe ve otelci hapis: 
haneye hoylamııhr. 

( Halkın Seıl J 

Rus- Türk dostluğunun 
15 inci yıldönümü münasebetile Ankarada zi

yafetler verildi nutnklar söylendi 
Ankara 16 (A.A) - Mos- : bakanlık erkanı, Sovyet bü- rü Saraç oğlu Sovyet büyük 

kova muahedesinin 15 inci yük elçisi Karahan ve elçi- elçisi Karahan arasında çok 
yıl dönümü münasebetile dış lik memurları hazır bulun- samimi nutuklar teati edil-
bakan vekil Şükrü S :. raç oğ- muştur. Ziyafeti büyük bir miş ve on beş senedir iki 
Ju bu gece halkevi salonla- suvare takib etmiş ve buna memleketi bir birine bağlı-
rında bir ziyafet vermiştir. sivil askeri erkin ve elçiler yan ve ileride bağlıyacak 
ziyafette Başbakan ismet lnö-I iştirak etmişlerdir. Bu müna- olan sarsılmaz dostluk ehem-
nü ile bütün bakanlar, dış sebetle dış bakan vekil Şük- miyetle kaydedilmiştir. 

.J:C•lB 8 2 S 8 Si:~ S 8 [•] 

Almanya Versay muahedesin-ıBeyoğlu noteri 
den bi~ l'aprak daha yırtıyor! tevkif edildi 

fstanbul (Özel) - BerJinden bildirildiğine göre Almanya İstanbul 16 (Özel) - Be-
Versay muahedesinin on ikinci faslını da silmeğe karar ver- yoğlu birinci noteri Salihed· 
miştir. Bu fasıl Tuna, EJbe, Ren ve Uder şehirlerindeki dini 927 senesindenberi 3000 
seyri sefainin milletlerin herbirine herbest olmasını amirdir. küsur lira açığı bulunduğun· 

Versay muahedesinin bu faslı limanlara, demiryolJarına, dan sulh hakimi kararile 
kanallara şamildir. Almanya toprağından su, kara, demir- tevkif edilmiştir. Kendisi 
yolu, kanal gibi geçitlerden herhanği bir milletin geçireceği sorgu hakimliğine verildi. 
mal, hayvan, insanın serbest geçmesini Almamya taahhüd 
etmiştir. 

Bulgaristandan sonra Arna
vutluk ta silah altına dört 

sınıf asker aldı 
Atina - Üç gün evvelki Atina gazetelerinin Belgraddan 

alarak bu başlık altında neşrettikleri haberlere göre Arna
vutluk hükümeti dört sınıf askerin silihlandırılması emr ni 
vermiştir. Gene ayni gazetelerin öğrendiklerine göre ltalyan 
ordusundan iki erkanı harbiye miralayı Tirana gelmiştir. 

Arnavudluk harbiye bakanile Avlonyaya gitmişlerdir. Bu 
gidişin bu mıdtakada tahkimat için olduğu söyleniyor. Zira 
İtalya Avrupada harb başlarsa bu istikimlardan istifade 
edeceklerdir. 

Gene bu kaynaklardan kaynıyan havadislere göre İtalya 
Arnavudluğa 8 milyon liret birde avans vermiştir. 

E~~~ ~E~ 

Konsey red 156 numaralı 
Cevabı verdi İtalyan tebliği 

Roma 16 (Radyo) - 156 
numaralı tebliğidir: Somali 
ve Eritre cephelerinde bildi-

Bir Rus 
Janon harbı 
- Baştarafı 1 incide -

hiz etmek için de merkeze 
ihtiyacı yoktur Zira onun bu 
bahta da hususi bir teşkilatı 
vardır. 

Rusyanın uzak şarktaki 
deni,,; kuvvetleri o kadar bü
yük değildir. juponların kuv
vetleri denizde Rusyaya fa
iktir. Rusyanınkiler de kara
dan yüksektir. Rusya Japon
yana havada dahi faiktir. 

Japonyanın Mançuride şi
mali çinde de 4 - 5 piyade 
fırkası, iki suvara ordusu, 
bir gaç kıt'a zırhlı otomobil 
bir tank alayı, üç muhtelif 
uçak alayı vardır. 

Yunan casusla 
~~--~------~--~oo--~--~--~----____./ 

Baştaraf ı 1 inci yüzde 
acaba benden ne istiyordu. kağıt oynama, rakı içııa' 
Fakat Osman kapıyı kapa- behanedir. Bunlar bir k 
yıpta çekildiği zaman benim kurmak için çalışıyor!~ 
daha sual sormama verme- - Bunu nasıl öğreol' 
den, seri bir hareketle topal - Bir Şebzauedin 
yırtık paltosunu, yamalı pan- ğında bulunan ecnebi 
tolonunu çıkardı; yüzünden sonlardan birisi, beDİ'I 
birşeyJer alır gibi yaptı; o sevdiğim ve tanıştığıın 
zaman bende vaziyeti anla- ten bir kadınla evle 
dım : Epiyi zamdan beri 

- Aşkolsun ! Dedim. Şey- görmiyordum. GarıoD 
tanın ard,ayağı olduğuna ben- sınıda konağa almış 
de inandım ! çalışıyorlardı.. Dün 

Bir· Şehzadenin Evinde caddei kebirden geliY 

E . B' bu garsonun karısın• 
srarengız ır geldim. ZavaUı ihtiyar 

İçtinıa Ben kenisini tanıdtğıOI 
Casus, Bugün bir fevkal- man yaşı geçkin idi. M 

adelin arzediyordu. Halinden Kendisine ne ileın..., 
birçok mühim şeyler haber duğunu sordum. a.o•, 
aldığı anlaşılıyor ve görülü- latt, işler çokmuş .. 
yordu. Esasen aceleci bir haftada iki, üç defa 
adamdı; canı dardı. Bir yer- tılar oluyormµş. Bir ço 
de uzun müddet duramazdı. şalar, beyler ve kim . 
Bunun için selam ve kelame ları pek belli olmayan 
meydan vermeden: lar geliyorlar, gece ya 

- Çok mühim haberlerim na kadar görüşüyor! 
var ! dedi. Bir gün kahve göt 

- Anlat bakalım. zaman, şişman ve uzo 
Dün haber aldım; her iki lu bir adam Fransızca 

veya üç günde bir, akşamla- rak "Suikasddan başk• 
ıı şehzade ... nin nezdinde yoktur,, dediğini duyd 
kağıt~ynamak yahud rakı Adamcık, benim Fr 
içmek behanesile Osmanlı bildiğimi tabii bilınİ 
erkanından bazı mühim kim- Bundan anlıyorum ki, 
seler toplanmaktadırlar. konakta mühim şeyler b 

- Bundan ne çıkar? lanıyor. Dedi ve işi ol 
- iş kağıt oynamak olsa. için durmadan gittir. 

tabii hiç bir şey çıkmaz. Ba ( Arkası •" 

~ ~ ~ ~ m rg B fi 
• 1 

Bir Almanlsta- 1Vapur batı 
t • t•"' • •• Süveyş, 16 (RadfO) 

IS ıgıne gore Külliyetli miktarda 

- Baştarafı 1 incide - yüklü bir Yunan Kıısl 
kete geçebilecek bir vazi
yettedir, o şekilde teşkilit
landırılmışhr. 

nizinde ateş almıştır. 
geçen pazar SüveyşdeD, 
savva'ya hareket etın~ 

... ~ .. ...,....,..,,,... ............. ~ 
MÜTAHKEM MINTA tarlar. Bu kışlaların 
KALARDAKI KlTAALAR yerin altındadır. 

Fransanın şaak yani Al- ORDU YEKONLI 
manyaya karşı hudutlarında 5 MiL YON 
1928 dnnberi yapılmakta o- Bir Alman istatiıtİ 

- Baş tarafı 1 incide -
rile bay Edenin bu gün öğ
leden sonra konseyde irade
deceği nutuk fevkalade bir 
ehemmiyeti hPiz olcaktır. 

ltalyada Lokarno davasın
daki noktai nazarını resmen 
ilk defa meydna koyecağın
dan bay Grandinin nutku da 
o derece mühim sayılır. 

dirilecek bir şey yoktur. Üç 
motörlü lbir bombardıman 
tayyaresi üssü harekesine 

Be kuvvetlere eski süba
kanlardan general Hiyamiya
ninin kumandasına tevdi edil
miştir. Budan maada Koro
deda iki piyade fırkası ve 
bir hava iskadriJi bulunuyor. 

Bieaenelyh Rusyanin ka
rada teveffuku vardır. ALcak 
Japounya bu kuvvetlerini 
Rusyadan evvel takviye ede
bilir. Japonyanın emrinde 
olan Mançukonun 120 bin 
kişilik bir piyade 100 kişilik 
bir demiryollari muhafızı kuv 

lan tahkimatı işgal ve bu göre, Fransı; ordusunuD 
1 hudutların ilk setir ve mu- raş zamanındaki kuvveti 

hafazanını temin eylemek bin kişidir. Harb zaın~0f 

ALMANY ADA ŞENLiK 
Berlin 16 (Radyo) - Al

manyada mecburi askerliğin 
yeniden kurulması ve Versay 
muahedesi askeri tahdidatı· 
nan ilgası tarihi olan 16 Mar
tın yıldönümü bugün Alman 
yada pep parlak tesit edıl
miştir.I 
ALMANYA ALEYHİNDE 

ZECRi TEDBiRLERE 
İNGiLİZ BANKALARI 

MUHALiF 
Londra 16 (Radyo) - Al

manyaya karşı tatbiki muh
temel zecri tedbirleri İngiliz 
bankaları aykırı buluyorlar. 
Zira bu bankaların Alman 
bankalarından 15 milyon İn
giliz lirası alacakları oldu
ğundan böyle bir tedbir kar
~ısında bu para da mahpus 
kalmış olacaktır. 

INGİLTERE YENİ BİR 
MUAHEDEYE HAZIR 
Paris (Radya) - "Oeuvre" 

gazetesi lngilterenin Eranse 
ile Ren - Hududunu himaye 
altına almak için yeni bir 
muahede imzasına hazır ol
duğunu temin edebilecek 

dönerken hatlarımıüın üze
rine düşmüş ve toprak üze
rinde parçalanmıştır. içinde
ki beş kişi ölmüşlerdir.· 
• 
iz mir 
Otobüsleri 

İstanbul 16 (Özel) - An
karada bir gvrub İzmir oto
büslerini Belediye ile müş
terek işletmek üzere şarba
yınız Doktor Behcet Uza 
tekliflerde bulunmuşlardır. 

Bir şilep 
Parçalandı 

ISTANBUL 16 (Qzel)
Bu sabah saat altıda köp

rünün açık bulunduğu sırada 
kereste yü l .i bl 1 ınan Sevim 
şilebi köprüye şiddetle çarp
mış ve dubalardan biri de
linmiştir. Şilebin iki tarafı 

parçalanmıştır. Bu hadise 
yüıürıd~n köprü sı~tl r~a 
açık kalmıştır. 
·~~""'"""'""~ .... 
mevkide olduğunu yazıyor. 

Bu gazetenin dış işleri aytari 
İngiltere Fransız tezleri ara
sındaki ayrılıkların ehemmi
yetsiz olduğu ve Londra 
müzakereler'nin neticede 
Fransa lehine çıliacağı ka
naatındadır. 

veti de hesaba dahil edilme
lidir. 
Eğer bir harb patlarsa 

Rusya yalııız japonyanın 
Kanton ordu.su ile değil 
Kora ve Mançuko orduları 
ve Japon filosu ile dahi uğ· 
raşacaktır. 

için, mütehassıs piyade ve 5 milyonu bulur. Hazar• 
tspçu kıt'rları teşkil etmek sız ordusunda 40 bin Ol 
lazım gelmiş ve bunlara neli tüfenk, 5500 topı dJI'• 
"müstagkem mıntakalar kı- tank, 4500 tayyare var iJI. 
taatı,, denilmiştir. Müstah- ALMAN HUDUDU dl 
kem mıntakalar kıtaatı, her ÇILMEZ BiR HAL.O .1. 
zamun harbe hazır ve sefer- Fransızlar Alman ~~ 
ber vaziyette oldukları için, dunu baştan aşağı ge9 /) 
bu mıntakaladaki moden is- bir hale sokmuşlardır· , 
tihkamları her an faaliyete manlar da ayni şeyi yaP 
getirebilirler. tardır. ~ 

Bu kıt'alar, esdiden olduğu Bu müstahkem ıne" 
gibi garnizon şehirletiııde tamamile toprağın altıo:-
değil, fakat müstahkem mm- lenmiştir. Kimilen beton 
takalardaki istihkam ve ka- çelikten yapılmış olao ~ 1 Jabo · yanın takviye kuv · 

vetleri dnhi göz önüne al
malıdır. Zi. a az vakitte Ja
ponya Sovyet hududunda 
on bir Piyade Fırkası ve 9 
hava islc.atrili ile görünecek
tir. 

lelerin iç!ne ve yahzd bunla- lik kale, aklın alabilecef,fl 
, rın yakınında inşa edilmiş saglam ve en emin 111il 

slan :emniyet kış lalarında ya- hattıdır. ııı...111! 
88~ 88[•]2 .. 

J aponya için en büyük 
Mühim Radyo HulisalatJj,. 
Fransa Almanyaya boyun Eğmiyerek her· tllrlil fed 

lığa hazır bulunuyor. . • ,İ 
§ Harb kaptya gelruiştir. Harbin patlaması için ık• 

tehlikeyi Viladivos~ok teşkil 
ediyor. Bu sevkülcis noktası 
Japonyanın kalbine çevrilmiş 
bir tabancadır. Çünkü Rusya 1 

buradan hem Mançukoyu ive 
hem Jakonyayı tehdit ede
bilecektir. Binaenaleyh hnrb 
Rusyanın galibiyet ihtimal- j 
leri Japanyanınkinden büyük
tür. Hatta Rusyanın galibiye-

1 

tine muhakkak nazarile bile 1 
bakılmaktadır. 

söz, yahud bir kuru fişek kifidir. ~ 
§ Lonradan gelen haberlere göre dün konseyde. ~t~ 

deleğesi Almanya aleyhinde zecri tedbirlerin tatbikill1 f 
1 miştir. Ve konseyin meydan vereceği kadar ileri gide'' 

söylemiştir. 1 'I 
§ İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yeni ve sil~ 

ittifak hakkmdaki fikirler çok ileri gittiği LondradaD 
riliyor. ~ 

§ İngiliz, Fransız ve Belçika arasında yeni ve sılı• 
lokarno imza edileceği ıiSyleniyor. 


