
l.mANYA RAZI DEGILDIR 

manya 
.ihlali 

tarafından 

hakkında 

Fransa ve Belçika 
tarafından tevdi 
olunan karar suıe-

tini tasvib etmiş

tir. Şili delegesi 
müstenkif kalmış

tır. Konseyin ka· 
bu\ ettiği karar 
sureti şudur: 

Milletler cemiyeti 
konseyi Belçika 
ve Fransa tarafın
dan 8 Martta vaki 

Hindistan da 
Başlıyan bir 
Aşk facıası ...... 

LONDRADA NASIL 
NIHA YET BULDU 
İngiliz zabiti vapurda 
Esrarengiz bir şekilde 

Kayboldu 
\o • ~-- . •· c._ taleb üzerine Versay mua- ı Alman delegelerinin maiyet- Feci aşk romanlarını an-
, 1 1 A ft ~"V hedesinin 42 ve müteakib leri de bu gün tayyare ile daran bir hadise, son zaman• 
. :ı M ~ ~ ·· maddelerin alakadar eden gelmişlerdir. larda, Habeş ve Ren meıe· 

d6ııy,Yı '- .,. • .. bir tedbire tevessül ederek Bu heyet 28 kişi olmuş- leleri gürültüleri arasında, 
"Orku ·ı 7 M t 936. t "h · d · Londrada matbuatında naza· '"·Fr 11 e titreten harb afeti henüz kaybolmadı ar arı ın e gayrı tur. 

ttııı •ıı•ıı hid' .~ - - - · , - askeri bir mıntakaya askeri ALMAN BAŞ DELEGESİ rı dikkatini celbctmeden geç-
t•k·'ktedir F ısesı gerginliğini ve vahametini muha- kuvve.t1er sevk ve ikamesini HESAB BAŞINDA ti, gitti! 

1 01•c•k ransız dış bakanı Flandenin ''her şeyi emretmek suretile Versay Londra 19 (Radyo)_ Bu Biz bu faciayı karilerimi· 
YGl'iid:ı. sa, bin de d 1 ·ı · · · · · h d · 43 dd · b 1.1kt or u arıma ı erı emrını verırım 1 mua e enın üncü ma e- sabah uluslar sosyetesi kon- ze verıyoruz: ey, en so . d 

bir "•tt, b 1 nra sulh müzakerelerine girelim, şek- sini ve Lokarno muahedesini seyi açılınca ilk önce Alman Henüz yirmi yaşların a 
ti Ct~eb ef~~nnıuştu. Göringin bu söze verdiği şid- ihlal ettiğini müşahede eder. delegesi reisi Fon Ribentropa bulunan Prenses Romel Gli· 
":ı .~on llutk arı daha ziyade teheyyüç etmiştir. Ve genel sekreterJiği işbu söz verdi. Alman delegesi Hitler Rayıştag'da ateşli lez bundan 13 sene evvel 
1 Ytııde k unda diyorki: " M. FJanden, Fran3a nü· muabedenin ikinci bendinin ezciimle demiştir ki: nutuklarından birisini verir- Hindin en asil kibar hane-
'koııılaı •ah açı seninle beraberdir! " dördüncü maddesi mucilince ., Alman ulusu artık hak ken. Aşağıda Ren sahasında danının kızı idı. Ayni zaman-

Yllpfto. asındaki tc 1 h .. . b" d milletler cemiyeti konseyinin müsavilig~ ini tam olark ele dolaşan ve mütemadiyen da büyük Hind şairi Radind· 
o.._ oq•tnı t mas ar enuz vazıyette ır e- bu kararını mezkur muahe-

•tf•r f ır. geçirmediği geçmişin yanlaş- nutuklar veren Göring rand Tagorun da yeğeni idi. 
llılit 111 tnUıaker ı · d . . deyi İmz~ .etmi olan devlet- lara bahsi üzerine kat'i bir - Zenginliğiğe akıllara hayret 

~ t '"'•di e erı evam ederken her ıkı taraf ta lere teblığme memur idi!er. • k Sovyet - Fransız pakta ile verecek derecede ı·dı·. 
~G Op Yen ask h · I bat çizmeğe hazırdır. Lo ar-

t!Jo ' liifelc er ve cep ane yığmaktadır. iki ALMAN DELEGELER kt ·ı k" .. d 1 Lokarno paktı meselesinin Bu genç, güzel ve zengı·n 
&.-•u başı.. ve mermi teatisine başla dan evvel, bir ÇOGLDI no pa ı ı e, ın ıçın e a ı-
~.. ..nııştır f nan kararların son izi de Lahey analet divanınca tet- ktz 1922 de Kalküta civann• 

........ ..;.. stanbul 19 ( Radyo ) - ortadan kalkmıştır. Hüıiyeti kik edilmasi ve 20 kilometro da bir seyfiyede Marten Ko-.................. . ...................................... . 
}:> • l ve şerefi iade edilen Alman - Sonu 4 üncüde - (So u 4 üncftde) 

•"'d :lir :ransız Generali Di'.'Or ki: k ·------------''-q r ulusu oşularıle sulh halinde 

eki Qeh· 1 • hAk ·ı yaşamağı ve Avrupanm yeni HALKIN SESı .. HAKKIN SEsı·nı·R AJ Y lr erın 8 1 e yeksan o)maSI kuruluşuna işbirliği yapmağı 
~ Ilı ) samimiyetle ister. Alman --------0000--------

, _an arı çab!!k yola getirir :i':t::;:::~' i~;;:;:~~-d•v- Genç kızlara ve genç kadınlara 
hı.. 5 •ı k • işte bu maksat iledir ki, )af atan talebeler •ııqn,va mı yon as erı Führer mazide misali olmı-'J yan bir teklif yapmıstır. Bu ıi::ım u mevzua temas etmek, bu yolda kalem oynatmak 

4~. "y,rllı hal sererber edebı·ıı·r ~.=~~·~~u:i:~~~.ı~~~~:~i~i o k~ ~·i~·.:~or::;.iu~·~~.' ~:·k.:ek~:~:~.~~r·;.:::::: 
~.. T ~ nesilden daha öteye gitmek- geçemiyeceğiz: 

tedir. Bazı mekteblerin, bazı talebeleri, sabahleyin mektebe 

dit? Q 
11 

hugünku Alman teklifi ile Avrupa giderken ve akşam eve dönerken, bazı semtlerde, buralar· 'k· U suaı· askeri vaziyeti ne \J } d I d .. l ı tak ın ce b H - f n1an 1U ll<. un a VUCU<. a uluslart arasında büyük bir dan gelip geçen bazı genç kız ve kadınları taciz .etmeli 
6
takn '

1111
ara dik~a ına vermek için getirdiğinıiz nlüdafaa hattı geçi- aile kurulması için en sağ- itiyad haline getirmişlerdir. 

Dt Alnıan at etmek lazımdır: lam bir temel atılmıştır. Bu- T k · 1 k d 
• ~ ÇIJı .. lc ordusu k J Al J 1 1 J Türk genci, bilhassa Mektebli ür gencı, yaş ı a ına 
"" ik·ı '" ltdir. E<r nun ye unu enıcz. man ar ıa va uıvvet e- nun için bu teklif fazla tef-

•t .er rn fi k b ana, gene kadına hemşire gözüyle bakamasım bilen bir ulu· 

J\ )ekr. lleye "ık 1 uvaıza 1 ir rı"ıte ,.<>I< .:-ı··ı,rcnı·yoı·Jar anım,·ı. sire muhtaç degw ildir. •• b 1 ·ı T- k · · b k d d 
1 "llu ı 3 ,. arı ırsa Al d ~ 7~ • sun oğludur. Bu iti ar a ası ur gencmın u a ar üı-
th , OO,oo0 . man or u- Von Ripentrokp sözlerini 

d ··•anYan b· nı bulacaktır. bizinı tayyareleriıniz de havada şöyle bitirmiştir: kün ve bu kadar şerefsiz işlerle uğraşacaçanı gene inanmak 
~ .. h!\ı ın ır h b k l istemiyoruz. Aile terbiyesinden mahrum ne idügi belirmiz 

f'.I "" .. , ~·ı ar vu ruun- uçar ve çarı)ışır ar.. u Dilegwimiz şudur ki kon- • 
"'"" • • ıl birkaç südü bozuğun her nasılsa başına bir mekteb kasketi eee~... )'on a . k f' sey önümüzdeki tarihi vazi-
~ .$1 an} s er se er- Gerçi Paris, harp sahasına Berlinden geçirerek, hem me ı.<teblinin, hem Türk gençliğinin adını 
LQ~Q Al aşıln1akt•t(lJr fenin genişliğini takdir te-
~llld' "" ltıan . < • daha yakındır, amma Ren sahasında bom- sin ! " kirletmeğe yeltek1endiğini zannediyoruz. 

~Sı~ ıabıtlerinin yekünu aardıman edilecek mamur Alman şehirleri LOKARNOCU DEVLET- Türk genci namuslu olduğu için namusun!koruyucuıudur. 
"'"••~ QENER pek çoktur. Ve bunların hakile yeksan ol- LERIN KARARI Asıldir, vekurdur. 

'• ~~tntrali N· ALI NE DiYOR? . ması Almanları çabuk yola g~tirir .. Muh- İstanbul 19 (Özel) - Lo- Halk böyle söyledi. 

~i: ...... - F,,~:~:1 r~~~;.ını btiredmkaı"k- temel ve belki de pek yakın olan harbden karnocu devletier Belçıka , HALKIN SEsı· HAKKIN SESiDiR 
çekinmek ve korkmak için ortada hiçbir teklifini kabul etmişierdir. 
sebeb yoktur. ,, Binaenaleyh yapılacak teklif - ,, . ,, , ~ . . ~ ~ 



Sülf• 2 ( Hallaa hll ) 

-AVNi DOOAN'A SAYGILARıMLA-ı 

Cumuriyeti, 
Alman yanın 
Hududlardaki 

Gönül yak~ bir aşk yapmak 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI ... 

-58-

Ka f alah menfaat planlan ile uğraşanlarla 
yüreldeıi yurd sevkisi ve yurddaş muhabbeti 

ile çarpanları ayırd etmek .. İşte oldukça 
- b" t' guç ır sana ... 

- Bu müjdeyi bay Refik okudukça kendisini görmüı, 
Adamoğlunun eYinde öğren- onunla konuımuş oluyorum. 
dik. Bu hayırlı nitanlanma Bununla beraber babanız 
hadisesinin kutlulama töre- hayatı ne insanları berkes-
ninin de bizim evde yapıl- ten fazla tanıdığından onu, 
masını teklif ediyorum. Ümid kendi mevkii için mi, yoksa 
ederim ki bu ricamı herkes hakiki değeri için mi sevip 
reddetmiyecektir. Esasen sayanJarı pek iJi ayırd ede-
babam, değerli öğretmeni- bilir ... 
Bay Y apr Gündüzün inkı
Jib ve camuriyet hakkında
ki kuvvetli düşüniişleri ile 
yakından alikadar olmak 
istiyor. 

Yaşar Gündüz teşekkür 
ederek cevab verdi: 

- Babanızla ben de te
şerrüf etmeği çok arzu 
ederdım. Fakat onun bu 
günkü büyük ve mühim 
mevkii doJayısı ile g6rüş
mek iıtiyenJer o kadar çok
tur ki kendimi de onlardan 
bir daneaine benzetmemek 
için uzakta kalmağı daha 
iyi buluyorum. Bununla be
raber onua mevkiinden ve 
şahıiyetindea ne kadar uzak 
kalıyorsam yazdığı eıerler, 
ortaya attığı fikirler ve ha
zan yaptıjı 1amimi jestler 
iJe ona kendimi çok yakın 
buluyorum. Onun mevkiin
den ziyade fikirlerine mef
tun olduğum için kitablarını 

Sevin, biraz dilfündükten 
sonra ıu cevabı verdi: 

- Hakikaten babam gör
düğü tecrilbelerle kimlerin 
kafaJannda mütemadiyen 
yalnız menfaat planları ku
rulduğunu ve kimlerin yü
reklerinde çarpan en yük
sek duyguların yurd sevgisi, 
yurddaı muhabbetinden iba
ret olduğunu pek iyi anla
mışbr .•. Bunun için aize at
fen kendisine anlatılan bazı 
fıkraları coıkua bir sevinçle 
dinler ve hazan not defteri
ne kaydeder. 

Genç kız biraz hafızasını 
yokladıktan sonra ilave etti: 

- Geçen akıam babama 
bir arkadat sizin "cumuri
yeti göniilleri yakan bir aık 
yapmak .. ~ adı ile verdijiniz 
miinakaıah bir konferanstan 
bahsetti: 

( Arkuı var) 

sa [•lSSB a a 
Fransanm 1 Bay Bitlerin 

Dileği Amerikada fena bay Musoliniye 
karşılanmış · •• 

Belırad 19 (Radyo) -Sti
fani ajansı V aııngtoadan 
alıp verdiği bir habere ıöre 
Almanya aleyhinde ittihaz 
olunacak cezri tedbirlere 
Amerikanın de ittirak etmesi 
hakkmda Fran1aam yaptığı 
teklif Amuikada soğuk kar
şılanmlfbr. 

Endüstri 
Türk İfçi ' aıta ve tekni

siyenleri içi çıkan bu güzel 
derıiuin yirmibirici yılının 
9 ncı sayııı çıkmı11ır. itinde ,...,,,. 

iZMIRL 

muracaab 
P.aris 19 (Radyo) -Maten 

ıazetesi Alman elçisinin ltal-
yanın nazar noktasını sordu
ğu zaman aldığı cevab pek 
soğuk kaçtığını zira Roma 
dış bakanı "bay Musolini bu 
işte bitaraf kalmağı karar 
vermiıtir" cevaını verdiğni 
yazıyor. 

biitiin ıanayi erbabı ve us
talarımızı alikalandıran pra
tik ve istifadeli yazılar var
c:IJr. Tavsiye ederiz. 

BiR KIZ 
SEVDİM! 

~"""""'-""""~'"""""" 
Aık, lzbrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara fl.B 

Az kalsın 45 Jik rum kokonasına sarılıverecekti 
---------------------c:;~-------------------

Delikanh, iftartopunu bek-
liyen bir softa, akıamcılık 

saatini bekliyen bir ayyaı 
gibi Galata rıhtımına bir an 
evvel ayak basmak için çıl

dırıyordu. Güvertede bir 
qağı bit yukan dolaf1Yor, 
içi içine ııtmıyordu .. 

- Kimbilir Leyli nasıl 
bı111a,.~k ı .. 

- Kimbilir ıayle ol•cak !. 
Kt.Wlir ltl,te elacak .• 

- O şöyle soyliyecek .. 
- Ben böyl~ diyeceğim .. 
- O ağhyacak ... • 
- Ben ağlıyacağıml.. 
Rabıtasız bin bir hayal ve 

fikirle kafası kanncala-
nıyordu!. 

Vapurun ynnaımasına bir 
ıey kalmamııtı. Kamarasına 
kOflu. KUçiik çaataıını eline 
aldı. Aynada kendisini bir 
kere düa muayene etti. 

Kuvvetinin mıktarı 
Ve nev'i 

Londra (Radyo) - Royter 
Ajasından: 

Alman elçiliği bir beyan-
name neşrediyor. Bu beyan
namede Holandadan İsviçre 
hududuna kadar olan uzun 
mesafede buglin ancak 3650 
Alman askeri vardır. Zabıta 
memurları da!bu sayıda da
hildir. Bu beyannameye göre 
bu yerlerde zırhlı ıilihlar ol
madığı gibi bombardıman 
tayyareleride yoktur. Mevzuu 
babsolan işgal yerlerinin bal
kının beşte dördüniin sırf 
Alman oldnğu göz önüne 
alınırsa on dörtbuçuk milyon 
ahalisi oJan bu yerlere isabet 
eden asker mıktarına Simb
lik demektS'n başka çare 
kalmaz. 

Almanya 
Rendeki 

Hakimiyeti zerre kadar 
Azaltamazlarmış 

Berlin (Radyo) - Alman
ya Renden· kısmen olsun 
askerini çekmesi hakkındaki 
teklifi reddederken sebeb 
olarak da ıunu demiştir : 

- Almanya Ren üzerin· 
deki hakimiyetinden velev 
bir zerresini feda edemez. 
Almanya, Martın yedinci 
giinü büyiik devletler elçile-
rine verilen ıifahi notosın
dan bir kelime bile feri 
alamaz. 

Ben Asker 
Oyunu Oyna
mıyorum! •• 

latanbul ( Özel ) - Bay 
Hitlerin bu ayın 14 üncii 
akıamı Monihde 300 bin kiti 
huzurunda söylediği notukta 
Ren bölgesi iıgaliuin sebe·p
lerini izabederken ezciimle 
demittir ki : 

., Söylemeliyim ki bu dakı
kada ben asker oyunu oyna
mıyorum. Ben Avrupa barı
şının hakiki ve samimi çah-

Osmanlı imparatorluğunun 
K lb• "h d Yazan: A. FRANCIS a . ıga ın a - 9 -

Tam sandala binildiği sırada Yunan ateşemilteri bir 
Osmanlı polisile karşılaştı 

Ermeninin evine gittikten 
ve 40 kantar dinamiti gör
dükten sonra başka bir yol
dan sahile dönecek sandalla 
ağları toplayacak ve ancak 
sabahın sekizinde balıkları
mızla Yeni köye çıkacak idik. 
Bu plan mucibince, biz bü
tün gece balık avlıyan me· 
raklılar sanılacaktık. 1917 
de, bir geceyi ayazda balık 
avlar gibi deniy üzerinde ge· 
çirecek kadar dinç ve kuv
vetli idim. 

*** 
Ertesi gün, randevü saa

tinden bir çeyrek evvel, bu
luşacağımız yeri buldum. Bu
raıı bir tiitüncü dükkanı idi. 
Kendisine parolayı verdim, 
adamcağız beni içeriye aldı. 
Bu adam bir Acem idi. Usul
leri veçbile evide dükkanının 
arkasında idi. Casusum ge
leceğimizi ve dükkinda bu
Juwacağımızı kendisine evvel
den bildirmiştir. Beni iç ta
rafa aldı, 11,30 da casus da 
geldi. Acem, bize öksürdüğü 
vakit yabancı olduğunu an
lamamızı tenbib etti. 

Acemin iç odasında casu
sa plinı anlattım. Anlaştık 
ertesi gün öğleden sonra bir 
de plinın tatbikine karar 
verdik. 

Ben, ertesi gecenin belki 
de tamamen uykusuz geçe
ceği için bu akıam rahat bir 
uyku ihtiyacında idim. Bütlin 
düşünceJeri zihnimden çıka 
rarak biran evvel uyumağa 
çalııtım. 

Ertesi sabah otomatik ta
bancamı cebime koydum, 
bir araba ile Y eniköye git
tim. Bir balıkçı kayığı kira
ladım, ağları içine attım. 

ljer iş yolunda demekti. 
Fakat palamarları çözüp 

açılacağım sırada bir ses 
duydum: 

- Akıamlar bayırolsun 
Bey l. 

Bu sesin geldiği tarafa 
döniib baktım. Dostlarımdan 
bir Osmanlı polis ile karşı
laştım! Bu adam giritJi idi. 

bolmuş demekti. ı - Şuhalde geldi 
Hiç birıey olmamıı gibi kün deii~ bu gece 

ben de kendisine : da Beyoglunda 

l mecburiyetindeyİdl• - Akşamlar hayro sun, t . 9· · 
. b I • - yı ya... iZ benımle bera er ge mez mı- b J' ak 

. ! D d' er ge ar, ona Y 
sın e ım. sile çıkarırız! Kuzc 
Adamlarım hayret ve ıztı- d" . 

u B d onersın. 
rapla bana baktılar. ~ a Polisin bizimle 
nasıl teklif ? ,, Demek ıste- 1 • • e soor' . ge mesını v 
dıler. gitmesini çok arıll 

Ben Oımaoh polisine tek- dum. Bu arzum d• 
rarladım: geldi, bu suretle . 

- Gel beraber. Balık tu- memura bu geceyı 
tacağız. İşin yoksa, batta balık avlamakla 
yok olduğuna eminim, bera- olduğumuzu g&st 
ber balığa çıkalım, eğlenceli caktım. 
bir gece g~çirmiş oluruz. De- Giridli polis ba 
d. sevinçle k bul etti, ım. 

. - Balık da çok ' u kaJa- mıza atladı. 
caksınız? Hep bir arada 

- Tabii, bütün gece. Sa- doğru yoJlandık ! 
baha kadar. ( Ar 

attsm aEm 
Bizde doğan Garip v 
R d Bu gUnlerde omanya a garip bir vasiyetD .... ~ 

Ölen bir zengin du. ihtiyar Co11 81' 
Bulgarın vasıyeti müştü. Vasiye 

servetini ev;nin içi 
Sofya (Özel) .:_ Edirnede 

ladığına ve bunu doğan, Bükreşte vefat eden 
sonra mirasçılara 

Bulgar Loka Hiristof ve v11- taksim edilmesini 
siyetnamesinde şunları bırak

Vasiyetname açıld mıştır: 

iki milyon Leyi Bulgaristan ra btıtUn hısım 
mekteblerine, iki milyon I..e- hisseye konmak 
yi Bulgar hastabsneJerine diişer. Fakat P 
700 bin Leyi biraderine ve mazlar. En aonuD~ 
akrabalarına yiizbin Leyi lardan biri kızarak 
Bulgar fakirlerine. çiçek uksılarını 1 

Bu vas yetnamenin abka- mağa başlar, derkc' 
mına Bulgar bükümeti seli nın birinin içindeo 
hiyettardır. ta çıkar, içLde d• •• 
Uniformalı yon frank_:•:~ 

İnzibat Memurları 
Süel Bakanlığına 

Bağlanacak 

Bulgar ka 
sinde bu 

ıanıyım. f41kat bilinmelidir 
ki nereden gelirse gelsin 
yagınmak•arla ve tehdidler
le korkutulamam. Beni biç 
bir hllkômetin iltifatlan kan
dıramadığı gibi tebdidle de 
korkudamaz. Ben yaptığımın 
olmasını ve bu yapılanların 
Alman milleti tarafından ka
bul olunmasını isterim. " 

Bende hoşafın yağı kesildi. 
1 Oyun daha ibtidadan kay-

Sofya - Harbiye nazırı 
genral Loksf Otro gazetesi 
muharririne beyanatta bulu
narak polislerin, Jandarma· 
ların, batti bekçiJerin hulisa 
üniforma taşıyan bütün za
bıta memurlarının harbiye 
nezaretine bağlanmasına dair 
olan kanunun parlimentoya 
verildiğini söylemiştir. 

Sofya -K~ine~" 
olduğu hakkındaki 
doğru değildir. Bil 
beri erin çıkması 

uzaklaştırmaktadır· 
küaıet asayışın ta~ 
karrur ettiği ve • , 
ezale olduğuna dait 
retirpiği zaman ~ 
mağa karar verdi• 

Tayyare piyangosu kaza
nan bir talilide görülecek 
bir çılgınlıkla şapkasını ha· 
vaya fırlattı. Kamarada zip 
zip zipladı ve doğru güger
teye koştu. 

Vapur açılır açılmaz ken
dini rıhtıma fırlattı. Bir oto
mobile atladı. 

- Oh.. Yarabbim! diyor-
du. İşte bir kaç dakika 
sonra Leylanın yanındayım. 

Otomobil biiyük bir sür' at
le ilerliyordu. O 'kafasını 
sarkıtmış otomobilin pence
resinden bakıyordu. Ve gö
zünün önilnde resmi geçit 
yapan kalabalığı teker teker 
giSrmeğe teıhis etmeğe ça
lıııyordu. Bu kalabalık ara· 
sında Leylayı arıyordu. O, 
gUya Leyllyı elinden kaçı
racağını tahtet1uurunda du· 
yar, sezer ribi olanıfta. Ley· 

liya biran evvel kavuşmak 
için, Leylayı bir fellketten 
kurtaracakmış gibi acele 
ediyordu. 

Bir taraftan şoffü e : 
- Siir ! Diyordu. 
Usta şoförde mütemadiyen 

gaza dayanıyordu. 
Tepebaşına gelmişlerdi. 

Otomobil birden bire "Zing!,, 
Diye durdu. 

- Ne var, ne oldu? 
- Yol kapalı!.. 
- Neye gitmiyorsun? 
- Yol kapalı .. 
- Neden kapalı? 
- Bayram resmi geçidi 

var! 
Geniş tramvay caddesi 

kapanmıştı. Tram•aylar, oto
mobiJler arka arkaya dizilmiş· 
ti.. Leyliya biran evvel ka
yuşmak için kendinden ge
çen delikanlı, milli bir bay· 

ram günllnde olduğunu, res
mi geçid yapılacağını neden 
sonra hatırbyabildi. Otomo
bilin içinde belki 20 dakika 
hapsoldu. 

Arabadan inip yürümeğe 
teşebbüs etti yolu sökmeğe, 
geçmeğe imkin yoklu. Tek
rar arabaya bindi .. 

Yol açıbr açılmaz, siir'atle 
iJerlediler. Biraz sonra oto
mobil Amerikalının apart
manı önünde durdu. 

Genç adam merdiven ba
samaklarını çifier çifter atlı
yarak tırmandı. Zili bangır 
bangır öttürdü. O, kapı açı
lır açılmaz Leyli ile karşı-

laşacağını, derhal sarmaş dolat 
olacaklarını umuyordu. Bir 
ayak sesi duydu. 

Bu ses narin . bir çift ka
dın iskarpıninın çıkardığı 
göniil oynatan, insanı baı
tan çıkal'an gıcıklayıcı bir 

ahenkle yavaş yaflf 
kadar ilerledi. 
bir bazla, örberİ ~ 
pının tokmağı 

açıldı. Genç ad 
kırkbeşlik RWD 
sarılı vereceki ! 

Delikanlı mer 
den içeriye gi 
Rum hizmetçinill 
bı onu önledi. 

- Kimi istiyo 
- Leyllyı! 
- Anlamıyaro9" 
Leylayı, caoııo-• 

Hizmetci kadı-" 
madılar. Kart ıı 
az kalsın kapıyı 
yüzlne kapayıve 
larında bir ağıı k• 
lamıfb. Ba ıeıl 
dam Tomıon: 

- Ne oluyor? 
( 
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ı"~*=t*~~:i:**--~:L~~ı Alman Doktor Auostelin 
: D O K T O R ~ Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali 
1j Sigaranın nikotinini kimilen çe-
41( A. KemaJ, T onay ken Alman doktorlarından Profe-
tc sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
f( Bakteriyolog ve bulaşık, salğın hkları umum Avrupada sigara 
41( hastalıklar mütehassısı içenleri memnun etmiş ve rağbet 
tC · •• kazanmıştır. U tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- >+ 

ra ~U~luğuyle şöhret ve halkımızın takdir ve .C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 
· g t~ni kazanan Hükumet Caddesinde Sem- U akşam . saat 6 ya kadar hastalarını kabul_ eder. . ,. 

sı lfakıkat U p • • • · ... ~. Ü Müracaat eden ha~talara yapılm~s_ı lazımge.len saar )t 
ğu olın .. cuzJul\. ~erş-ısı ucu~lugun u~uzlu- tablilat ve mikroskopık muayenelen ıle veremlı basta- )t 
tşyal ak uzere yem bır sergı yaoıo hır çok lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· >+ , 
lllüh·arı yalnız 88. kuruşa satnıaktadır. Bu tC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )f. 

__:.ııı fırsattan istifade ediniz. ~:W:~::JPPR::ıs:~:r:"m~:ıs::ıs::w;:ıp,::w;~ ! (' 

içenler bilirler 

-
M. Depo S. FERiT 

Şifa Eczanes 
Hükômet sırası 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmeli :Hr. Toptan\ve perakende satış yeri NECiP SADi~ 

Balcılar raddesi No. 156 lzmır 
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Kemeralb 
Hükümet 

Karıısında 

Mesut Cemilin enfes bestelerile süslenen ve ıahane 
dekorlar içinde yüksek artistl~r tarafından 

temsil edilen bir şaheser 
AYRICA: 

F O I{ S ( Dünya hav'!disleri ) 
( Türkçe sözlü ) 

Elhamra Tel. 
2573 

İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

Bu2ün matinelerden itibaren 
Yepyeni iki hakiki şaheser takdin1 ediyoruz 

1 - Sekoya kaplan kız 
Şaşarak ve şaşırarak seyredeceğinız sinemacılığın hakiki bir mucize'!İ 

2 - Hava kahramanları .. 
Aşk, v·azif e, zeAk, neş'e, heyecan ve kahramanlık filmi 

- SEANS SAATLERİ -
Cumarte Pazar saat 13 de başlar 
Hergün 3, S, 7, 9,15 de 
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İnebolu faciası 
e oldu? 
İnebolu faciası tahkikatı 

son safhada bulunmaktadır. 
Birinci kaptan Mehmed Ali, 
üçüncü kaptan Rami, birinci 
çarkçı Halid ve ikinci çarkçı 
haklarında müddei u Lumi
likçe maznun sıfatile mah
kemeye sevklerine dair ve
rilmiş olan esas mütalea; 
müstantiklikten maznunlaı a 
tebliğ edilmek üzeredir. 

Kereste depo
ları kaldırılıyor 

Belediyece şehir içinde 
bulunan kereste depolarının 
ve satış yerlerinin yangın 

1 tehlikesine karşı yankın ye
rinde gösterilen oerlare na
killeri için daha 15 gün mü· 
hlet verilmiştir. 

AmeTikada 
Su baskınından ölenlerin 

sayısı 60 kişidır 
İstanbul 20 (Özel) - Amerikanın yaytahtına sular hücum 

etmiştir. Hühumet paytahtı kurtarmak için 1500 kişi sefer
ber haline koymuştur. Bunlar suyun geleceği yerleri kum 
torbaları ile kapamaktadırlar. Su baskmından ölünlerin sa
yısı 60 kişidir. Bulunamıyanlar (da vardır. Otuz bin aile 
açıktadır. Bir şehir tamamen muhasara altındadır. Mahel
ler arasında su beş metro yüksektir. 

100 Bin muhacir ~elecek 
İstanbul 20 (Özel) - Nisan ayından itibaren Romanya

dan memleketimize muhacirlerin nakline başlanacaktır. Bu 
yıl yüzbinden fazla muhacir nakli mevzuubahistir. 

Habeşler iler iyor 

15 Yaşında bir, 
iZ Ö dürüldü 

fstanbul 20 (Özel) - Habeş kaynaklarından gelen haber
lere göre İtalyanlar müşkül mevkide kalmıştır. Süratla iler

liyerek irtibatlarığı kaybeden İtalyanlar Habeş ~rruzuna 

maruzdurlar. Ayni zamanda İtalyan kaynaklarından gelen 
haberlerde ltalyc-nların ilerlediklerini bildirmektedirler. 

Fransız - Rus Paktından Ne 
Be eleniyor? 

Çeşme'nin Alaçatı nahiye
Ahmed kızı 15 yaşlarinda 
Şaziye; babasına ait fidanlı

' ğı sulamağa giderken önünO) 

ı geçen Üsküp muhacirlerin-
den Halit oğlu Şahin kıs-

ı kançhk yüzünden bıçakla 

sağ vesol kürekleriJe karnin-
, dan ağır surette yaralıı<arak 
öldürmüştür. Kaçan katil 
tutulmuştur. 

Hastalığa 
1 

Karşı tedbirler 
Belediye doktorlara dün 

Belediyede Şarbay doktor 
Behçet Uz'un başkanlığında 

ı bir toplantı yapmışlardır. 
Yaz yaklaştığı için şehrin 

sıhhat işleri etrafında alına
tedbirler ve sivrisinek mücan 
delesi hakkında görüşülmüş, 
mühim kararlar alınmıştır. 

Toplanan 
Sel suları 
Şehirde şiddetli bir yağ

mur yağınca bazı çukur yer
lere, bilhassa kantar mevkii 
civarında bazı sokaklara su
lar dolmaktadır. Bu suların 

zamanında derhal denize 
akıtılması için belediye cad
delerde tertibat alacaktır. 

Kantar karakolundan denize 
kadar beton bir lağım yap
tırmıştır. 

.. o ad defter
le ige • 

ı 
Köylerde yeni nüfus sayı

mına göre köy kanunu mu
. cibince tutulacak nüfus kü

tükleri için Dahiliye Veka· 
' Jetinden defterler gelmiştir. 

Bu defterlerde soyadı için 
de yer vardır. Defterler köy
lere dağıtılacaktır. 

2 7 ali im 
l(1de111 zan1111ı alacak 

İzmir muaHımlerinden 287 
kişinin kıdem zammı hak
kındakı list<l Maarrif Veka

. !etinden vilayete gelmiştir. 
Terfi eden mualiimlerin 

kıdem zamları eylülden mu
teber olacag ve verilmeğe 
başanacakhr. 

fstanbul (Özel) - Havas ajansından: Rus - Fransız itti
fakından Ayrupa sulhu için büyük tesirler bekleniyor. Bu 
paktın Londrada toplanmış olan devletler murahhasları üze 

rinde de büyük bir tesir yapacağı, Fransız, Rus diplomat
larını: nüfuzunu ar~tıracağı ümitleri besleniyor. 
• 
Italyanlar kararsızlıkta de-

vam ediyorlar 
İstanbul 20 (Radyo) - Havas ajansının bildirdigine göre 

Londra müzakereleri İtalyayı kararsızlıktan çıkaramamıştır. 
Şayet bütün Avrupa devletlerinin birden Almanya nezdinde 
kolektif teşebbüs yapmaları iktiza ederse ltalyanında bun
lardan ayrılmıyacağı zannediliyor. 

İtalya müşahid gibi devam etmekte devam ediyor. Ve 
durunun alacağı renği bekliyor. İtalya - Habeş meselesinin 

siyasal durumu durmuş gibidir. Buda İtalyanın cephelerin 
ikisinde de yeniden taarruza geçinceye kadar devam ede-
cektir. -

[•] 

Ne zecri Damban 
Ted ir ve nede Velçefin 
Abloka var Karısı 1\f istedi 

Londra (Radyo) - Bütün 
rivayetlere rağmen Almanya 
hakkında ne zecri tedbirlerin 
ve nede bir ablokanın tat· 
biki kararına İngltere hüku
meti meydan vermiyeceği 
mutlaktır. ____ ...... , ____ _ 
İspanya 
Faşis leri 

J(anondan tışan sayıl l ı 
Paris 19 (Radyo) -Faşist 

parisinin kanunsuz teşkiller
den olduğu ilan edildi ve bu 
münasibetle pek çok faşist
ler tevkif edildi. Mahkumlar 
arasında lspanyanınl eski 
diktatörü Primo de Revera
nın oğlu da vardır. 

8 ~ [•l 

Belgrad ( Radyo) - Bul
gar hükümeti devirme kuru-

munda başlık eden ve bu 
yüzden mahküm olan miralay 

Damban Valçefin karısı af 
talebinde bulunmuştur. 

Fransada 
vata· perverlik ı 

Belgrad - Pravda gaze
tesi Fransız vatanperverliği

ne dair mühim bir makale 
neşrediyor. Fransada birbiri-

nin gözünü çıkarmağa çalı

şan bütün partilerin Alman 

mesnlasi önünde birleştikle

rini, adeta çelikten bir cep
he vücuda getirdiklerini ya
zıyor. 

[•] [•] 

SON DAKİKA: 

Almanların yeni bir iddiası 
İstanbul 20 (Özel) - Avrupa gazetelerinin bazıları arsı

ulusal durum buhran içinde çırpınıyor diyorlar. Almanlar, 
Almanya ile beraber Belçika ve Fransanın dahi reye hakkı 
olmadığını iddia ediyorlar. Zira müddei ve müddeialeyhle
rin reyi olamaz diyorlar. Fransızla r da Alman teklifleri 
münakaşa edilemiyeceğ'ini söyliyor. 

Tuhaf evlenme 
----~~~~~~~-0000~~---~~~-

İkiz kızlarıı biri evlenmek içİJI 
1 Amba'.-Alagide ötekinin rizasını cİlnıak lizııJJ 

• h b İngilterede iki güze ekiz Bu çıkmaza sapan Lore yeDJ ar kızkardaş yaşayorlar. Adları- gazetecilere beyanatta bu· 
İstanbul 19 (Radyo) Havas da !..oren ve Lea '.risdir. Bua- lunarak demiştir ki: 

ajansının bildirdiğine göre lar yirmi birir yaşına gelmiş, - Eğer sevdiğim delikan· 
Habeşlerle Italyanlar arasın- zengin ve ;güzel kızlardır. lı ile evlenirsem kız kar: 
da Amba-Alagide yeni ve Bu kızkardaşların birini de deşim Loadrizin bePI 
pek kanlı muharebeler baş- ötekini de kocaya isteyenler yemini tutmadığımdan uıab· 
lamış ve devam ediyor. İtal- pek çoktur. Fakat ortada küm etmeğe hakkı var. BeP 
yanların faaliyeti pek büyük- bir de zorluk vardır. Zira seviyorum fakat yemioiOS 
tür. Birkaç İtalyan tanğı Ha- bu iki kizkardaş yemin et- evlenmeme mani oluyor. Be· 
beşlerin eline düşmüştür. mişlerdir ki birinin bir adam- nim için bir çare var ki 0 

Bu cebhedeki harbin im- la evlenmesine mutlak öteki da kız kardeşimin evleonıe· 
parator tarafından idare de riza gösterecetir. sini beklemektir. Lakin ° 
edildiğini bazı ajanslar tara- Geçen Kanunevvele kadar da evlenmek hususunda ıor· 
fından bildirilmiş ise de Ha- bü böyle gitti. Bu ikizlerden lukçudur. Şimdiye kadar 
vas aj<Jnsı bu haberi yalan- biri bir oğlanı sevdi ve onun- on iki namzed reddetti. 
lamaktadır. la evlenmeğe karar verdi. Eğer kız kardaşım iki se· 

Lakin öteki kız kardeşinin neye kadar benim sevgirf1J 
Bay Hit)er bu oğlanla evlenmesine razı ile evlenmeğe razı olmaı~a 

Sinin nıukadderatını olmadı. Derken iş çıkmaza zaten iki sene sonra yeııı1• 
gırdi. Çünkü ortada iki kuv- ninde mündeti bitecek bende 

Senin kuvvetin 
l)eğiştirir diyor 

Paris (Radyo) - Havas 
Ajansı Mun\hten veriyor: 

Mitler burada söylediği 
uzun nutku arasında Alman 
milletinede hitap ederek : 
Ben Alman milletine hitap 
ediyorum ve diyorum ki : 

" Senin mukadderatını de
giştirecek olan yalnız senın 
kuvvetindir ,, 

Almanya 
asker çekeceğine 

ı-\sker yığıyor 
Londra, 19 (Radyo) -

Royter veriyor: 
Mesadan gelen haberlere 

göre Almanya Rendeki as
keri kuvvetlenini azaltacağı .. 
na çoğaltmaktadır. ağır tob
larin evvelki gün Sarbrikene 
geldiği gibi öğleden sönra 
da bir mıktar top Leraha 
gelmiştir. bunlarla beraber 
gelen general Halın de Er
kanı harbiyesile geceli gün
düzlü topoğraf işlerile meş
guldur. 

A man dele2esi · 
Diyor ki: 

- Baştarafı 1 incide -

genişliğinde bitaraf bir mın
takanın Alman arazisından 
bırakılması ve burada arsı· 
ulusal bir zabıta kuvveti bu
lundurulması kararlaştırılmış
tır. 

Bay Eden bu !}ekli bir 
kere de İngiliz kabinesine 
tnsdik ettirmek talebinde 
bulunmuştur. Fransızlar Al
manların Lahey kararına ri
ayet edeceklerine dair te
minat istiyeceklerdir. Fakat 
Almanların bu teminatı ver
miyecekleri anlaşılmaktadır. 

ALMANLAR BOYUN 
EGMİYORLAR 

vet var. Ymin ve aşk! serbes olacağım. 

88 [•][•1~ 888, 

Hindistcnda Zarif ö Ü gittı 
Baslıvan bir ask 

• v • 

facıası 
-Baştarafı 1 inci sayfada

nel isminde bir İngiliz suvari 
zabiti ile tanıştı; fngilizi de
lirecek gibi sevi, İngiliz de 
kendisini sevdi. 

Bu aşk uzun sümadi; bir 
kaç ay sonra İngiliz suvari 
zabiti izinli olarak İngiltere
ye döndü. Hindli kız, genç 
zabiti takib ederek Londraya 
gitti ve orada 1924 de ev
lendiler. 

Evlendiler diyoruz; fakat 
bu evlenmenin ne kadar ba
halıya mal olduğunu miliyor 
misiniz? Hintli kız, herşey
den evvel esatiri bir miktar 
olan mirasından vazgeçmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Brahmanlar kendisini za
degan sınıfından ihraç etti
ler, Hindistana avdet ettiği 
takdirde, akraba ve taallu
katı, emali ile ayni masada 
yemek yimek şerefinden 
mahrum ettiler. 

Genç kadın buna rağmen 
Boda diniuden çıkmadı, di
nine sadık kaldı; zevci İngi
lız zabitininlevinde, bir oda
da JfÜçük hır Boda mabedi 
vücuda getirdi, ibadetine 
devam etti. 

Zabit Marten Komel zen
gin bir adam; bunun için 
yeniden Hindistana gitti, fa
kat ne oldu bir kimse henüz 
bilemiyordu; bu genç zabitin 
Ummanda vapurdan kaybol
duğu anloşıldı . Daha doğ
rusu vapurdaki Hindi yolcu
lardan birisi, bu genç zabite 
ve vapu un bir tahlisiye san
dalı esrarengiz surette kay
boldular. 

Yapılan zabıta tahkikatı 
aradan aylar geçmesine rağ
men hiç bir netice vermedi. 
Genç ve güz€il Romel Güzel 

Sırrını söylcnıedi 
Evvelki rgece Alsancakt• 

yangm yerinde dolaşan ibra: 
him oğlu Zarif adında biri 
biçakla yaralanmış olarak 
bulunmuş ve memleket bas· 
trenesine kaldırılmıştı. Cin•· 
yet çok gizli bir şekilde ol· 
muştur. Zarif gece yarlsın· 
dan iki saat evvel yaog"111 

yerlerinde dolaşırken önün." 
çıkan üç kişi tarafından bı' 
çakla sağ kalçasınan yara· 
lanmıştır. 

Katiller Zarifi yarah oJa• 
rak bırakıp kaçmışlardır· 
Zarif düştüğü yerde bağır' 
mış ise de işitip de imdad!: 
na gefen olmamıştır. Yattıg 
yerde sabaha karşı bufuıı· 
muş, hastaneye götürülıniiŞ· 
Fakat fazla kan döktüğill1' 
den kurtarılamamıştır. 

Ölmezden evvel kendisiııe 
kimin tarafindan yaralandığı 
sornlmuş ise de bu sır~; 
meydana komamıştır. zar•,. 
elli yaşlarındadır. Bazı geıh' 

dil' ve ahlaksız erkeklerie 
şüp kalktığı da anlaşılmıştır· 
Böyle bir genç arkaısda g;~ 
zerken yaralandığı znnneclı 
mektedir. 

Nafia işleri . 
N f . · 1 · · · b .. e~ı a ıa ış erı ıçın u se.. ~ 

vilayet bütçesine kon•'' 
tahsisatla iki kamyon dah• 
satın alınacaktır. 

Yol parası içiıı 
ı!\ ... Bu senede çahştırı .. 

caldarchr .. 
Vilayet yol parast bede~ 

mükelleflerinin yeni mali s;, 
ne başlamadan yol inşasıı> t 
çalıştırılmaları için viliYe 
namına karaı laştırılmıştı~:..-~ 
~"""""""''~~"'"'""'"'~ t' 
de şimdi Londranın eo bC 

1
, 

baht ve ... Fakir bir kadııJ 
dı, matemler içindedir 1 

İzmir muhasebei hususiye 
üdürlüğünden 

Bedeli sabıkı 20 Lira ~ ,,. 

Ber[İn 10 (Racyo) -- Si
yasal çevelede söylondiğine 
göre Almanya ulusal hakimi
yetine tealuk eden meseleler
de istisnai bir durumda bu
lunmağı. asla kabul etmiye
cektir. istenilen bitaraf mın
tıka Belçıka ve Fransız top
raklarına da teşmil edilirse 
Almanya bunu kabul edebi
lir. Almanlar Fansızlarıu müt
hiş Mojinr hattı istihkamları 
durdukça Ren hudutlarını 
istihkamsız bırakmıyacakla
rını da saklamıyorlar. 

İdarei hususiye akaratından nlub İzmirde beyler soksg'ri' 
Aras mektebi altında kain 35 No. lu dükkan 20-2-935 tı e~ 
hinden 31-5-936 tarihine kadar müddetle kiraya veril~6· 
üzere temdiden 20-3-936 tarih.inden itibaren 10 gün .. ııı~,ıı 
detle artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günU 0 f' 
20-3-936 Pazartesi günü sabah saat 1 O da depozito 9) 

1 banka mektubu ile encümeni vilayete müracaatları. ttf 
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