
iade 

No: 2740 23 MART 1936 PAZARTESi 

Neıriyat Amiri SIRRI SANLli 

,ABONE ŞERAİTİ 
Seneliği 7, Alb Aylıtı 4 
Liradır, Günl Geçmif 

Nüsbalann Beheri 
1 5 Kuruttur. 

( Halkın Seai ) Matbaumda 
Baıılmıtbr 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

A h b 
J 1 iHTiYAR OLSAMDA vrupa ar ına uoğru muı GÖNLO~.::ZEDIR•. 

1 ihtiyarların 
tekliflerinin . Kıkançlığı uek 

-----------------------------••••••oo••••••------------------------=-----
ı Al~anlar Uluslar sosyetesinin 

hepsine birer kulu 
ULUSLAR 
SO~YETESİ 
ŞEKLİNi MI 

DEGIŞTlRIYOR? 

............... reddedi or Feci oluyor 
1 7a Iük bi; ;Ja~ 5o Jiğin 

Sevğilisini öldürdü 

Londra 22 (Rad · 
yo ) - Lokarno 
devletleri uluslar 
sosyetesinin yeni 
bir şekilde, daha 
geniş, daha şümul
olarak kurulmasına, 
hunun için bugün
kü mille ler cemi .. 
yetinin nizamname
sinin bu noksanla
rının düzeltilmesine 
karar vermişlerdir. 

AVRAPA BiR 
HARBA DOGRU-
MU GİDİYOR? 

Sofyit 22 ( Raad-
11ıı.._ • yo ) - Almanyamn 
"~ıı... " u .. ııa p Juslar sosyetosinin 

-._ ~~.ır •riı elçisi M. Politis, Avrupanm ve dün- tekliflerinin hepsine 
-..., '1-~•bQıb~t,. ..... pa:'°: ...... ,.;,, ... ;: 1.tlr.l,,ı\'.~ ...... ~İr n;>~"'t"vP ı.re:-ıd-ed10 e--c'-eg.,.L1· ·· 'a·n-1-a1•• .. ~~ bi -T ~r. olıtıs çok be~bıoaı. uıyor Ki· a• 
t ~"-P• r clevırde yaşadığımızı ınkara kalkışma~ ha- şılıyor, Zira Alman 
. : 1-f••ad, nın aıukadderab bu sene zarfmd.a ?~llı ol~- gazeteleri şimdiden 
teC'k Çok •on derece gerginlik vardır ve ıhtılaf ve~ı- bu sırrı faşşetmek-
b.J· kılılcı tur. Son hadiseler, barut fıçısını ateşlemege tedirler ve bilhassa 
ttı ı .Çok kın kifi geleceğini göstermiştir. Binaenaleyh Ren' den Almanyayı 

ttı, •o1ı •ranlı~ gördüğümü saklıyamıyacağı~. ~vr~pa ancak kan çıkara· 

Aşk gençlere mabauı :na
dur? 

Eski zaman şiirleri bunu 
reddederler. Gönlün ihtiyar
lık anlarında bile taze oldu
ğuna inanırlar, herkesi de 
inandırmak isterlerdi! Fakat 
kıskançhğın ihtiyarlarda da· 
ha fazla olduğunu iddia 
edenler pek çoktur. Kıskan· 
mak, en nihayet a,k yolun 
da bir mahrumiyet ve mea
kiibiyet korkusundan doi• 
maz mı?. Şu hale g&re ih• 
tiyar bir aşıkın •ık yolanda 
keşkiilüne mahrumiyetten 
ve reddedilmekten bqka ne 
hakka girebilir? 

Bu kanaatimizin bir iıba· 
tini Fransada 73 yqmda 

1 
tiyar, 5Ö-yaşında bulunan ve 

· b~raber vapmakta olduja 
Macıam ı fuu ı - --aı • 

\ mak suretile öldürmiftlr · 
: Fakat ihtiyarında kalb sekte

sinden oldügü g&riilmllftlr. 

.~•Y•c it dakıkada çılğınhğı bir tarafa bırbırlerıne bileceğini söyle· 
lbıli -.:... olurlarsa, sulhtan bir sene daha istifade ede- mektedirler. Konsey azaları bir arada altta Hitler Notenbergde 
~ıiilllerd1Yor'111ı. AVRUPA DURUMU bölğesinın 20 kilometrelk bir ' HlTLER NUTUKLARINDA 

Yapılan tahkikatta, 73 ilk 
ibtiyann, 50 lik metreıini 28 
yasında bir delikanlıdan kıa· 
kandığı için öldiirdllğll anla· 
şılmııbr. 

• •eı ... ,·,ti~' Avrupa uzviyetinin ha.raret derece.si k .. ırk b f k ı 1 DEVAM EDİYOR k " l ... r H FENALAŞIYORMUŞ itara mınta asının arsıu u· Ş • tılldı • astayı OD beş yirmı senedenberı muşa- ) B e er 
0r. V,

11
• tu~ll hekim çok korkulu iraz belirdiğini İstanbul 23 (Özel)- Brük- sal askerler taralından iş- Berlin 22 (Radyo - ay 

d Yet ' "dd' ld h b hl"k · · k B Hı"tler tecim propagv anduı I... b "kalarımız tiili ın ancak bir mucize ile kurtulacağı ı ıa· se e ar te ı esının ya • galine karar verilmiştir. u ~ a arı 
t A- Ilı, l&L• k t" 1 t v k t" ardır Bunun mu"nasebetile büyük ıehirleri ı· s · "'ııc.ıc . .:ın e.n ~estirme ilaçları kullanma z~rure 1 aş ıgı anaa 1 v · kaıarın tatbiki hakkında F aa ıyette 

't "1h teıtc·ı ••ddetli bır ameliyat hastayı kurtarabılecek- için - Belçika ve Fransızlar ittihaz olunan tedbir benuz dolaşıyor. Nutuklarına devam Şeker fiab indirllnce istih· 
'Ye R6tüı itına derhal teşebbüs etmek ve süratle iyi hudud boylarında tedbirler ediyor. Bu nutuklarda düne M 
'debili l'llıd· ek llzıaıdır. Harbi ancak bir mucize ber· almaktadırlar. gizli tutlmaktadır. Bu karar kadar dış siyasadan bahse· lik yüzde 45 artınıtbr• em· 

r ıyebiliriaı. RENDE BEYNELMiLEL Almanyada cehennem bom- den bay Hitler Uluslar sos· leket içinde elli milyon liralık 

--~ 

/ 

--uacı~--~~OOC>OO:>e>~ ASKERLER bası kadar yakıcı bir suette yetesinin kararına muttali geniş ve metin bir hareket 

t•".tı. ___ kubı•la"y Gu••nu" İstanbul, 23 (Özel) - Ren yayımıştır. (So u 4 ü.n ... ;ciı;"d;;e~)~~ca;;n~la•m-dı.rm-rı•t•ır •• - ---• 
~ .. ~ - ...................... ................................ . 
vl:iliv~ Ve k?~;u ;;ıiYetıer halkı b~ ~~rd Toprak barvramı . 
t).. Utnurıyet aşkının yüksek şehıdının J ~ 'J 
iliaa hııc·1c anıdı <>nünde ----------=------ ----

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 . Bir Mekteb Hademesinın 

lllcillb • •ten hnrriyet ___ ,......_._.........,. Arsıulusal toprak bayramı Bur 
' Clllı ugurunda kanını 

~t11tuıı~' fgençliğini, ço- nova Ziraat okulunda kutlandı 
Marifeti ! 

'11hlu eda eden bu 
~tırlaııı Y6ce kahraına
'"''Y ı teı'id .. 

~•le kadar ,. kıçın •a-
di "1t1ae yO yurd-

. ~trke~~ne akın etaıiş-
d 
ıçıllde uh anlaını ka
e L. ' ru lan d . 

qır Glkn n erın-
. \ lbideııiıı aıa, 'al esi 
q•tlc•nı huzurunda 

:tıal k•tııı il~~· bir ı6bayın 
e tb ' uır b 
t eııin b 1... ayanın, 
-u•tıa, 

1
, 1.e •g ıöylevle

trU, b ı.Y•ııa geldi, 
'r ~•hrı111: lllkılib ve is-

• lııklaru!1~ kac~kladı. 
-• llları111 e ınkılib 
b tti tel .. • ~el'un kara-Q'"•ct. 111 eıti. 

1' il 1Ynl 
'ttcaıa'- ~il halk al-

•t L, .. lanJci k 1 
t ,._ .. ~, Ye11ı. a eıne 
·~ te~" cllaıleıini 

., eder gibi 

Kubiliyın namını aldığı büylk 
kahraman Kubilay Hanın 

bir resmi 

birbirine bakarak, birbirini 
anlıyarak, bh;birile daha zi-

Cumartesi saat 15,50 de 
Jlbay Fazlı Güleç, müstah· 
kem mevki kamutanı gene
ral Kerameddin, şarbay dok· 
tor Bebcit Uz, Ziraat direk
törü Zühtil, profesör Mustafa 
Rahmi, bayan Nuriye, hususi 
hesablar direktörü Nuri Adil 
gazeteciler ve memleketin 
bir çok münevverleri bu 
mutlu bayramda bulundular 

Hakikaten her Türkün 
göğsünü sürur ve gururla 
kabartan, bu her bakımdan 
mükemmel olan okulun her 

yade yakınlaıarak inkılib 
ve cumuriyetimizi her ne 
bahasına olursa olıun koru
mak için and içmiılerdi. 

r:'I ün matbaamıza bir okuyucumuz gelerek bize pyleee 
köşesi takdirlerle görülmüş a.:.1 derd yandı : G 
ve okulun çok değerli di- " _ yıldırım Kemal mektebinde bir oğlum var. al eç: 
rektörü Bay Hilmi Amayın sabah mektebin kapıcısı mektebin bahçesinde mang ya • 

k · · At t" w d" w ki ı beraber oynayornıQf. topra sevgısıne ve a ur- yormuş. Çocugum da ıger çocu ar a ka b 
kün bu sevgiye ön ayak ve Çocuklar kızdırmış olacak, kapıcı Mustafa mapyıl P tık 
.. k l h" t h" v b l ve hırsını a amıyara orne o an ızme ve ım- gibi çocukları kovalamaga aş amış . b 

· b. M bir talebenın aıını UJJ-metlerini gayet samımi ır elindeki maşaayı fırlatmıştır. aşa n- • bet 
d 1 1 1 k 1 w tan oglumun yüzuue ıaa i i e an ataz ço güze ve rarak bir ağaca çarpmış, agaç 
çok derin bilgiye dayanan etmiştir. Hızla oğlumun dudağına çarpan maıa, çocnp 
söylevi alaka ile dinlenmiş dudağını parçalamış. • )H 
ve hararetle alkışlanmıştır. Bu vaziyet karşısında mektebin b~ş m~allimı ve maa •• 

Butören esnasıoda mekte- leri lazım gelen alakayı göstermek ıstemışler fakat yaraDlll 
bin çok dilgili we mütehassıs kanı bir türlü dinmemiştir. Bunun üzerine çocuiu eculaa· 
öğretmen!erinin davetlere neye, oradan da has~aneye götürerek yarası sanl~tbr." 
verdikleri yararlı izahattan Bu hadiseyi duyduğumuz zaman tüylerimiz &rperdi. ~ 
dolayı teşekkür etmeyi borç çocuklarımızı bu kapıcı Mustafanın elinden kurtanm• e-
saydık. okul direktörünün mekten kendimizi alamadık. 
bu ulusa• muessemizde vücu- iN SEs·n·R 
de getirdiği ilerlemelerden HALKIN SESi HAKK l l 
dolayı tebrik etmeyi de bir \ •~Ml-----•••-•••••••••••~-vazife bildik. 



Salılf• 2 C Hallwa Sul , 

Çekoslovakya 
J Rusyanın askeri 

Osmanlı imparatorluğunun 
K ıh• Ah d Yazan: A. FRANCIS a ıga ın a - 11 -

Kuzkuncukta, herkes evine çekildikten sonra casuslar kimseye görün
meden kon1iteci ernıeninin evine girdiler 

Asıl fikrimi beJJi etmeme- kahve içtik. Vakit artık geç mürekkepti. Fakirane ve sa-
ğe çalışarak: olduğu için kahveci kahve- de idi. Bütün eşya bir kar-

- İki miUet birbirine ka- sini kapatacağını söyledi. yola, iki sandalya, birkaç 
? Bı·z de kalktık·, kayıg-ımızı tencere, çanak, çömlekten rışmıştır, değil mi . 

- Haklısın, dedi. Hatta görmek istiyor gibi sahilde ibarettir. İkinci odadan bir 
benim bile dedem Giritli dolaştık. bahçeye çıkılırdı. Bahçede, 
Rumlardan birisi idi, sonra- Kuzguncuk sahillerinde, komşu veya bahçe içinde bir 
Müslüman olmuş... gece vakti böyle bir veya evin penceresinden hafif bir 

Vakıa bu muhaverelerin bir kaç kişinin sahillerde ıştk görünüyordu. Bahçede 
bir manası ve hedefi de yok- dolaşması hiç bir kimsenin bir miktar sebze dikilmiş ve 
tu.. Fakat vakit geçirmek nazarı dikkatini celbetmezdi. bir kenarda da içinde yarı-
ıçın böyle konuşuyorduk. Bunlsrın balık avcılığı me- sına kadar su bulunan bil' 
Bununla beraber bu muha- raklıları olduğun göre bük- boştan havuzu vardı. 
vere boş değildi. Mesela metmek çok tabii idi. Ermeni : 
11 

Rum Beyoğlu ,, bir aile Kuzguncuk küçük bir köy - Benin mallarımı gör-
lakabıdır. Osmanlı hükume- olduğu için pek az zaman mek istiyorsunuz .. Arkada-
tinin Petresburg sefirlerinden sonra sokaklarda, sahilde hiç şınız bana bildirdir. Sizi işi-
ve mahud Damad Ferid (pa- bir kimse kalmamıştı. Ben mizin ciddiyetine inandırmak 
şa) nın damadı bay Fahred- casusla, mutlak bir yalnızlık isterim. Biraz şu kenarda 
dinin lakabı budur. Osmanlı b ki · · D d' 

ve karanlık içinde kalmıştık. e eyınız. e 1• hükumetinin hariciye nazır
larından bay Asım da bana 
mensub oJduğu cinsinin Yu
nan azması olduğunu söyle
miştir. 

*** 

Bu zaman, kayıge feneri.ni Ermeni, havuza su getiren 
söndürerek kenar ve kuyutu kanalın yolunu çevirdi, sular 
bir yerde beklemesini beher havuza gelmemeğe başladı. 
verdik; diz de komitici Eeme- Havuzun boşaltmağ mahsus 
ninin evine girdik, Ermeni ı ağzımda açtı. Sular azbir 
komitacı bizi kapı aralığında zamanda sebzelerin bulun-
beklemekte idi. duğu yere doğru akub git-

Karanlık bir sofada küçük, tiler. 
ev esasen iki küçük odadan ( Arkası var ) 

Yardımına güveniyor 
Sofya 20 (Radyo) - Otro 

gazetesi Prağ şehrinden ahp 
neşrettiği bir telgrafı " Çe
koslovakya Rusyanın askeri 
yardimına ğüveniyor,, başlığı 
altında neşrediyor. Bu tel
grafa göre Almanyanın böl
gesini işgal etmesi, Almanya 
tarafından bir taarruza uğ· 

raması ihtimali olan Çekos· 
lovakyayı, Fransız yardımın 
dan mahyüm etmek amacı 
ile imiş. Bu meseleden bahs
eden Çesko Slov gazetesi 
11 bizim güvendiğimiz kendi 
ordumuz ve Rusya ordusu-
nun yardımıdır ,, diyor ve 
ilave ediyor : " Almanlar 
Rus ordusu karşısında titre
tici bir panik duyarlar. Söy
lendiği gibi eğer gelecek 
harpler havada ve hava hü
cumlarıle olacağı doğru ise 
biz de Rusyanın bu gün 
en büyük hava kuvvetine 
sahip olduğunu sölımekle 
ferahlanırız.,, 

Fransanın harb 
gemileri 

Her ihtinıale karşı 
hazırlannııştı 

Bu manalı veya manasız 
muhaverelerle oldukca uzun 
bir zamanı öldürdük. Kendi
mizi Kuzguncuk karşısında 
bulunca vakit nasıl geçtiğine 
hayret ettik. Artık gece ol
dan ma1<sat, .. balık . . avJa1ıiı4Jc. 
ile meşkul olduğumuzu Os
ınarıla nn1ici h:ıy l-lol,ı.. • ., ........ 

OOOOOOMOO• 

Paris (Radyo) - Dün ak
şam deniz bakanı bay Piyet
ro Biryette bir nutuk söyle· 
m!ştir. Burada Fransıs bahri· 
yesinin öneminden bahset
miştir. Bu sıra Fransız bah
riyesinin her ihtimale karşı 

Kostermış oJmaKtı. 

Vapur vakti olduğu için 
bay Hakkıyı Kuzguncuga 
çıkardık. Ben de beraber 
çıktım, kendisine: 

- Ağ atmakta ben bir 
zevk buluyorum. Balık avcu
luğun asıl zevki, ağları çek
mekte, balıkları toplamakta
dır. Bir defa beraber •gel
sende, balık ağlarını topla
maldaki zev~i sen de gör
sen .. Dedim. 

Hakkıyı vapura bindirdim, 
Vapur İstanbul yolunu tuttu. ' 
Bende bu suretle casusumu 
buldum, artı'k hiç bir kimse 
benim Kuzğuncuğa başka 
bir maksatla geldiğime hük
medemezdi. 

Komitacı Ermeninin evinin 
yakınında küçük bir mahal
le kahvesine arkadaşım ca
susla beraber oturduk; birer 

Gabrovanın 
u8cwıfluk. ar ası 
SOfya (Radyo) - Üç gün

denberi Gabrova şehrine mi
safirler akıyor. Hususi tren
ler gece gündüz yeni yolcu
ları taşıyor. Hatta Şumnu 
askeri garizonundao dahi bir 
kısım geldi. Bugüne kadar 
gelen misafirlerin sayısı bin
lere vardı. 

Ucuzluk haftası münase
betile Bulgaristanm her tarafı 
buraya taşındı. Her tarafta 
enlenceler tertib edilmiştir. 
Halk bir neş'e içinde ucuz 
ucuz eğlenmektedir. Gider
ken götürmek için Bulgaris
tanda çıkan mam\!latın da 
birçok şeyler almaktadırlar. 

---.l!'!Jfiir---

Kültür 

İneilterede 
Uçak işleri çabuk 

•_ı• ---
Londra (Radyo) - Deyli 

Telgraf gazetesi lngilterede 
tayyare fabrikalarının faali
yeti o kadar hızlanmıştır ki 
geceli gündüzlü çalışılıyor, 
her gün beş yeni tayyare 
çıkarılıyor. ............ --
Zenit ırara jı 
Açıldı 

11 Zenit ,, mobilya mağaza
sı sahibi bay Ahmed Hulusi 
İsmetpaşa Fevzipaşa bulvar
ları üzerinde " Zenit ,, isimli 
bir garaş açmıştır. Bo suret
le gazetemizin vavtile otobüs 
servislerinin intizama girmesi 
için ortaya attığı ve müda
faa ettiği tez tahakkuk et
miş oluyor. 

Garaj Avrupa ve Ameri
kada ki garajlardan farksız 
derecede en asri ve en fenni 
vasıtalarla mücehhezdir. Ve 

hazır bulunduğunu söylemiş· 

tir. Ve ezcümle demiştir ki: 
-- '-- ~si harb is-t-......... t. ı , e ~ • • 

riyet hasıl olur diye Fran
sız filosunun en küçük ge
misinden en büyük kravazö
rüne kadar mücehhez bulun
maktadır. 

Yeni Adam 
116 ıucı sayıda Faşizm ve 

pedogoji bağlıkh orzinal 
ötüdü okuyunuz. Ayrıca İs· 
mail Hakkının 11 Devlet tiyat
rosu,, ve 11haysiyet alçalması,, 
başlıklı yazısı, Cami, Kerım 
Sadi, V. Gültekin, Dr. İz
zeddin Şadan, Tebnikai Nap· 
Io Usberto Barbaronun ma
kaleleri ve dünya tarihinin 
en büyük hadiseleri nedir 
sualine Vello. Bernard Shar 
gibi me~hur adamların ver
diği cevaplar var. Yeni 
Adam bu sayısında kapitalin 
3 üncü formasını ilan olarak 

~.nrr.www...._mlıı!lla: .............. mll .. MMillE* ...................................... lillll .. lll!IBl .... a. .. .. . ~---~· 
IZMIRLI 

çok ucuzdur. 

Bu değerli mecmuanın 51 
inci sayısı zengin yazılarile 
çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

halle bir baba bulabilmişti. 

ı meccanen veriyor. 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lzhrab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

Kafası önüne düşmüş, mer-ı 
divenlerden aşağı iniyordu. 
Fersiz gözlerile abdal abdal 
etraf1na bakına bakma, ümit
sizlikle ve acıyla dolu kalbi 
göğsünü yırtacak gibi çırpı
na çırpın J sokağa çıktı. Ve 
kalabalık arasında kaybold•. 
Beyoğlunun hayhuyuna ka
rıştı gitti ! .. 

Leyli, Bülendin telgrafını 
alır almaz beyninden vurul
muşa dönmüştü. Hayatında 

Numara 50 

aksi tesadüfler birbirini ko
gahyordu. irfanla dün nikah
ları kıyılmıştı. Bir iki gün 
sonra Aksarayda tutulan eve 
çıkacaklardı. Fakat bu tesa
düf bütün işleri altüst et
mişti. 

Ahmed, fstanbula gelib, 
Leylayı Amerikalının evinde 
yakalıyacak olursa, Leylanın 
bütün işleri yeniden bozula
caktı. Felegin sillesini yiyen 
genç kız bin bir azap ve 
işkenceden sonra, taliin yar
dımilc karnındaki piçe güç 

Serseri ve maceraperest 
Ahmedin onu gene yarı yol
da bırakması çok muhtemel
di, Leyla tereddütlü, kararsız 
dakikalar, saatlar geçirdik
ten sonra Abmedden kaç
mağa, en çaresiz bir zaman
da felaketin uçurumuna yu· 
varlanmak üzere iken ona 
yardım elini uzatan İrfana 
verdiii sözü tutmağa karar 
verdi.: 

Derhal İrfam aradı buldu. 
- Ben bn akşam evimize 

gitmek istiyorum. 
- Nasıl olur bir kaç is

kemle sandalye falan almak 
lazım. 

- Ziyanı yok.. 
- Fakat ev tamtakır bom-

boş ! ... 
Genç kız bu ani kararını 

mazur göstermek için iste
miye istemiye, iğrene iğrene: 

- Artık yalız yaşamıyo-. 
rum ! Dedi. 

Bu söz serseri İrfanın ağ
zını kulaklarına vardıracak 
kadar memnun etti. Gözleri 
arzu ve iştiha ile Leylanın 
üzerinde dulaştı. Sevilen mu-
kavemet edilemiyen, sabır
sızlıkla beklenen bir erkek 
olduğunu zannettiği için se
sine bir aşık adam hüznü 
vererek: 

- Sessiz geçen gecelerde 
yanıb kavruluyorum ... 

Leyla, kızardı. Bu cevab~ 
taki bayalığı ve riyakarlığı 
bütün dehşetile sezdi. Bu 
anda Karnındaki yavrusu 
için katlanacağı bu işkenceli 
hayatın daha birinci basama
ğının bile tahammül edilmi
yecek kadar feci olduğunu 
anladı. 

Fakat dişini sıktı. İçinden: 
(Arkası var) 
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Sizi özlüyorum 
k . 10111· 

Sizi özlüyorum. ı en uzak b11 öşeııne 

Mavi yaz geceleri kadar yoı um. oıil" 
derin gözlerinize bakarak Is- O hatıralar kafamın eJ' 
lık çaldiğım günleri hatırlıyor zik -hol !erinde, danse~ııı fCı 
ve sizi özlüyorüm ... Kafamda ler; onlar hep. uyurlar, 'bi' 
birer işık gibi yanan batıra- ağır kokulu hır esans ~bİ 

. · k · d' ı Ben de esans ,,-larınız bır rugan ıs arpın ır er... I•' 
kadar' şık ve parlaktır. Yal- mendilimden koklarım\ 00,

11
• 

nız kaldığım zaman' beyni- rı . uç.u~ uçmadıklarıoı 
min albümündesaklı pozları- lamak ıçı.n .. _. .. .. d 

8
00· 

d . . t Gözlerımın onun e P • za bakarak ken ımı avu u- . h t alarıo• 
Yorum... roması geçıyor a ır b~ 

Ş. d' k f tur İkidebir uyanıp kafamın zın.. ım ı a am- - ııl· 
barımda horatepen hayalini- sesleriyle doluyor.. Ug 
nizi, -diğer ba ı ıraları uyan- duyor ... 
dırmasın diye-, başımın Besim Hikmet· 

~ 

Yaz Geceleri 
Geceler ses 

vererek geçer; 
Geceler alev bir nefes 

vererek g'eçer; 
Alev solur yaz geceleri. 
Bir a leş olur yazırs yalaz geceleri.. 
Işıksız geceler 

gündüzlere baş eğiyor, 
Ve, gündüzler geceleri 

bir pantalon 
bir smokin gibi giyiyor .. 

ince bulutlar gökyüzüne sürülen is, 
Geceler vüzel • geceler pis ... 

..., Müct!ssem Ülgenilp 

~ 

Yıldırımdır sanları 
Ey koca Türk bir düşün bak oynaşan düşmanları· 
Birde bak Balkan, genel htırpte geçen zamanları 

. ·'· ıt, IJıCI• 
~· • • 0 - - •-- 50..,\hA A'r llcah. ner Jd 
İncele bak sor araştır el verun insanları. 

Gerçi rasgelsen yüzü insan fakat bir canavar: 
Şaşma durma hiç düşünme dök akıt pis kanları. 

Öyle bir saldırki dolsun yerlere gök tufan ateş: 
Geçtiğin gökler yüzünde ateş ol yak tanları, 

Yerde sanki bir kasırga kudretiyle sil süpür: 
Yık devir öldür gebert at saldıran yabanları. 

Her deniz üstünde daim dalgalan çalkan köpür: 
Volkan ol saç duşmanın lavlarla dolsun yanları. 

Gök deniz birleştiği yerlerde sen bir şimşek ol, 
BeJlesin duşmanki Türkün yıldırımdır sanları; . 1' 

lzmir ozanı Ulug Çıta 

Portreler: il 

Erol Tekiıı 
N•ikteleri sırayla boncuk gibi dizelim, 
Şimdi EROL TEKtN'in portresini çizelim .. 

Genç romancılarm en ateşli, en taşkını ... 
Okumıyan var mıdır acaba (çöl aşkını) ... 
Şiirde tuttuğu yol, serbest-vezin yoludur 
O, İzmir gençliğinin kanadıdır, koludur .. 
Kalemi pek oynaktır, hep sağa sola çatar 
Çattığı yerlere de bir iğne gibi batar .. 
Tutar hep şiirleri kırk kilometre kadar 
Tek iddiası vardır: "Aşk yok, yalnız ümit var ,, 
Aksini söylerseniz, -bu, der; sözün tersidir 
Sevmediği şey yalnız Edebiyat dersidir,. 

İşte, bizim seriye bir ozan daha kattım, 
Size, EROL TEKİN'i, birkaç batla tanıttım., 

Gözlük 

O Akşam 
Artık uzaklaşıyor güneş yine git-gide, 
Sis kaplamış her yeri, parıldiyor enginde; 

yine yalnız kalmıştım, abh. ; . diyordum o akşam 
Yadelde kaldım diye ağlıyordum o akşam ... 

,,0,, , sanki engindeydi, küçücük bir sandalla 
Bir duyjlu bana diyor, çıkar, mendili salla!. .fi~·" 

Karataş Ort•okulu: G. Te 
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) ı~********1c*1dd*~~:tlbt:ldc***": Alman Doktor Auostelin 
i D O K T O R i Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istimali 
tJ Sigaranın nikotinini kamilen çe· 
t( A. Kemal T onay ken Alman doktorlarından Profe-
tc sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız· 

i Bakteriyolog ve bulaşık, salğın hkları umum Avrupada sigara 
hastalıklar mütehassısı içenleri memnun etmiş ve rağbet 

Dcuı.ı Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- » kazanmıştır. 
&hetj ~ğuyle şöhret ve halkımızın takdir ve fC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~» 
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Yalar Uzere yeni bir sergi yapıp bir çok « )ara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
İihinı 1 

f Yalnız 8 kuruşa satmaktadır. Bu « sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ 
_ ırsattan istifade ediniz. -t(,.C'P$~:\C~'.C~~:\C~i ~ ~~,.e~'$'ZC~,,:'$'$~'$ / 
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iitün lzmirliler 
Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası olmasına dikkat 
etmelidir. Toptan,ve perakende satış yeri NECiP SADi':< 
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ttı• 

ltler Çarşısındaki tiyatro-
~a~ta bu u Ya koşuyorlar 
~ıtlılerin y 

0
t ~e. namlı güldürücü Hakkı olduğu halde 

~erlj artj tçl ıyı tanıdığı sanatkar Aziz ve Lütfü g;bi 
1YorJ s er h k . 

ar. er a şam temsıJ ve numaralarma deva nı 
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'eş'e . . içenler bilirler 
nızı ı 

illi Stıre~t ıayatınızın zevkini. sıhhalınızın 
iik e korunmasını temin edecek ancak 

~kı:eı, Kabadayı ve Billur 
ayr arıdır. 
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tıı1. hu ayran1 ertesi ve her zanıan 
tıı·Jarsıntnkıları kullanınız. Beni şükranla 
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Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükumet sırası 

Arıcılara 

Elhamra 
İdaresinde Milli Kütüphane 
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Tel. 
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Hükumet 
Karşısında 

Bueün matinelerden itibaren 
Yepyeni iki hakiki şaheser takdin1 ediyoruz 

Sekoya kaplan · kız 
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Sahife 4 

Avrupa harbı
na doğru mu? 
-Baştarafı 1 inci sayfada
olunca dış siyasadan söz aç
mağa başlamıştır. Bundan 
Almanyanın bu bahta henüz 
bir karar vermediği anlaşı
lıyor. 

ALMANYA MESELESİNDE 
SON DURUM 

Paris (Radyo) - Almanya 
Lokarno muahedesini bozalı 

' 15 gün oluyor. 
Bu günler esnasında Fran

sa ve Belçikanın müracaatı 

üzerine Londrada toplanan 
Uluslar sosyetesi konseyinde 
mühim neticeler elde edil
miştir. 

Bu neticeleri üç kısma 
ayırmak lazımdır : 

l - Almanya Uluslar sos
yetesi tarafından Lokarno 
muahedesini ihlal etmekle 
mahkum edilmiştir. 

2 - Almanya milletlerine 
davet edilerek bu hareketle
rinin sebebini izah etmiye 
mecbur edilmiştir. 

3 - Ve nihayet Frasa ve 
Belçıka için en mühim olan 
İngiltere ve ıta)yanın Fran· 
saya askeri yardımda bulu
nacakları mektup} teyid edil
miştir. 

Şimdi en mühim mesele 
AJmanyanın milletler cemi
yeti tarafından alınan karar
lara vereceği cevabdır. 

Bu teklifleri hamil bulu· 
aan Bay Ribentrop Berline 
kareket etmiş bulunuyor. 
Bay Hitlerin bu tekliflere 
vereceği cevab henüz belli 
değildir. 

Fakat umumiyetle zanne
dildiğine göre, Almanyanın 
cevaqi gecek Pazar günün
den evvel verilmiyecek ya
hud cevab!verilse bile bunnn 
neşredilmesi Pazardan son
raya bırakılacaktır. Çünkü 
önümüzdeki Pazar günü Al
manyada umumi intihabat 
yapılacaktır. Ve Almanyanın 
vereceği cevab intihabat üze 
rinde mühim bir tesir yapa
bilecektir.! 

Cellad Gölü 
]{urutulnıası Yolun · a 

(iidivor .., 

Cellad gölü kurutulma ka
nalı deniz tarafına 1 ô büçuk 
kilometre açılmıştır. Küçük 
Mendereste kanal Menderes 
nehrioide içine alacaktır. Bu 
suretle küçük Menderesin 
mecrasıda değişecektir. Bü
tün ameliyatın 937 senesi ilk 
teşrinine kadar tamamlana
cağı ve gelecek kışa kadar 
kalmıyacağı anlaşılıyor. 

-· ıa ı:.,.......--

Dam yan 
Velçefin 
Affın. istiyen İngiliz 

S vJavları 
Sofya (R~dyo) - İhtilalci 

miralay Damyan Velçef ile 
binbaşı Stançefin idam ce
zasının affı için verilen ta
lepnameyı imza eden Lord
lar Avam kamarasındaki 
muhtelif partilerin şefleridir. 
Balkan komitesi reisi Boks
tonlarda vardır. 

Bu teşebbüsün evvelce l:ıu 
Lordlar İngiliz hükumeti ta
rafından yapılması istemiş
mişlerdir. Fakat dış bakan 
bunun Bulgaristana aid 

( Halkın Seıl J 

13 ler komite • 
l 

Sulh 
• • 
ıçın 

tekliflerini görüşmek 
bugün toplanacak 

Paris (Radyo)- Almanya- komitesi tarafından yapıla-
nın Lokarno muahedesini cak tekliflerin mc&hiyeti ve 
ihlal etmesi üzerine ikinci iki tarafın lunların kabul 
safhaya düşen İtalyan-Habeş edib etmiyecekleri henüz 
meselesi, bugün gene günün malüm değildir. 
meselesi haline gelmiştir. Yalnız bilinen birşey var-

sa, oda Fransanın ltaJyaya Zira bugün milletlt:r cemiyeti 
müzaheret edeceğidir. 

13 ler komitesi Londrada Zaten Fraoız dışbakanı 
toplanarak, ltalya ile Habe- bay Flanden son kabine top-
şistanın ar!\sını bulmağa ça- lantısında Fansantn ltalyaya 
lışacaktır. karşı tatbik edilen zecri ted-

Malüm olduğu üzere, 13 birleri kaldıracağını bildir-
ler komitesi son defa İtalya miştir. 
ile Habeşistane bir sulh tek- Bugün Loııdrada ' toplana-
lif yapmış iki tarafta prensip cak olan onüçler komitesine 
itibarile sulha taraftar olduk- Fransa ndmına Pol Bon kor 
)arını bildirmişlersede 13 ler iştirak edecektir. 

oooooooooooooooooooooooooocooooooooeoooooooooo 

Tuna Paktı 
Italya, Avusturya ve Macaris

tan hükumetleri anlaştılar 
Paris ( Radyo ) - Alman 

meselesiyle ikinci dereceye 
düşen mühim meselelerden 
biri de, İtalya, Avusturya ve 
Macaıistan arasında yapılan 

müzakerelerdir. 
Birkaç gündenberi devam 

eden bu müzakereler esna
sında Avusturya meselesi 
görüşülmüş ve üç devlet ara-
sında bir anlanşma hasıl ol
muştur. 

Dün Romada yapılan top· 
lantıda İtalya aamına Sinyor 

Musolini, Avusturya namına 

bay Şuşnig Macarista namı
gömböş anlaşmayı imza et
mişlerdir. 

Bay Mussolini kamaradaki 
söylevinde " Barbar Aşiret
lere karşı harbeden İtalyaya 
hak veren biricik .,devletler 
Avusturya ve İtalvadır. On
ların mertce hareketlerini 
takdir ederim. ,, Demiştir. 

Bu anlaşmanın mahiyeti 
henüz gizli tutulmaktadır. 

Almanya Fransa ile müsteki
len anlaşmak istiyo.-

Fraakfort 22 - Alman ajansından: Bay Hitlerin burada 
söylediği sçim nut"unda Almanyanın mukadderatının buh
ranlı güuler geçirdiğini söylemiş ve demiştir ki: 

" Ben bnnu böyle yampamış olsaydım, Avrupada esaslı 
bir sulh tekarrür etmiyecek idi. Ben hüsnü niyetimi ispat 
için duğrudan doğruya Fransa ile de anlaşmağa hazııı.m.,, 

Deniz anlaşmasıı 
• 
lngiltere, Amerika ve Fransa 

arasında imz edildi 
Paris (Radyo) - Uzun zamandan beri devam eden deniz 

müzakereleri nihayet bulmuştur. Japnya ve İtalyanın müza-
kerelerden çekilmesi üzerine, müzakereler Amerika, İngil
tere ve Fransa arasında cereyan etmiş ve bir anlaşma ile 
neticelenmiştir. 

Muahede önümüzdeki Çarşamba günü üç devlet arasında 
Londrada ifa edilecektir. Bu nlaşmeya İtalya ve Japonyada 
daha sonra girebileceklerdir. 

Fransa, Belçika, İngiltere er
kanıharbiyeleri müzakerede 

Paris 22 (Radyo) - Belçika başbakanı saylavlar odasın
da söylediği bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

Tarihte ilk defadır ki İngiltere belirsiz bir durum karşı
sında kalmıştır. Çünkü emrivakilere karışmıştır. Hazırlanan 

kararlar karşısında Almanyanın durumu ne olursa olsun 
İngiltere, Fransa, Belçika, erkanıharbiyelerinin heman hare
kete geçmesi için hazırlanmaları emri verilmiştir. 

bir iş olduğundan hüku
metin tavassut edemiyeceğini 
söylemiştir 

Bunun üzerine teşebbs bu 

lordların şahsi tarafındadn 
yapılmıştır. Bulgar kabinesi
nin bu bahta tutacagı yol 
henüz belJi degildir. 

Bitlerin 
Yeni sözleri 
F ... ğer böyle hareket 
Etıncnıiş olsaydım 

Avrupa sulhu ten1in 
Edilenıezd i 

Frankford - Alman, tel
graf Ajansından: 

Hitler evvelki gün burada 
söylediği sö levde encümle 
şunları da söylemiştir : 

" Ağır ve· garazkar karar
lar almak lazımdı. Almanya
nın dünya yüzünde kaybet
tiği şerefi ancak bu suretle 
iade olunabilirdi. Zira bu şe
ref Almanyanın hakkıdır. Bu 
ağır işin başarılmasına karar 
verişim Avrupanın sulhunu 
temin içindir. Cebir ile imza 
edilmiş bir muahedenamenin 
ömrü kısa olacağı tabiidir. 
Tarih bize göstermiştir ki 
tabii esaslara dayanmıyan 

muahedelerin ömrü de az 
olur,, 

Rusya 
Japonyadan hudut 
komisyonu istivor 

..; ..; 

Sofya 22 (Radyo) - Tas 
3jansının verdiği habere gö
re Rusya hükümeti Japonya 
hükümetine müracaat ederek 
muhtelit bir hudud komis
yonu tayin edilmesini ve 
Kenka gölünden Tümenoğ
lan deresine kadar hudud 
hatlarının tesbitini istemiştir. 

Japonya hükümeti bu tek
lifi kabul etmiştir. Fakat 
yalnız hududun bu noktası 

için değil bütün moğolistan 

hududu için komisyon tayi
nini istemiştir, 

Al il f .• 
nıan ;se ırı 
çalış~yor 

Londra 22 (Radyo) - Ha
riciyeye gidib gelmektedir. 
Almanya uluslar kararına 
sonra cevab vermek üzere 
üzere b ~y Hetlerin teklifleri
nin uluslar sosyetesince bir 
kere tetkik edilmesini iste
mektedir. Sosyetenin genel 
katibi bu tetkikin sosyete
nin salahiyeti dahilinde ol-
madığı ve ancak Lokarnocu
ların teklifi ile kabil olacağı 
cevabı verilmiştir.: 

Acaba 
doğru mu? 

Belgrad (Radyo) - Stefa
ni ajansının Cibutidt'n ver
diğine göre Hollanda hükü-
metı tarafından göndei ilen 
Kızılhaç yardım gurubu Ha
beş toprağınde bir hırsız çe-
tesinin hücumuna maruz kal
mıştır. gurubun şefi olan Dr. 
Van ŞeJmen ölmüş kalanla
rı da dağılmışlarnır. 

Almanya Fran
sa ile İngiltere-

• 
nın arasını 

13ozrnaga çahşınış 
Raris (Radyo) 1- Havas 

ajansının öğreadigine göre 
Almanya, Fransa ile İngilte
renin arasını bozmak husu
sunda büyük gayretler sar
fetmiş olmasına rağman mu
vaffak olamamıştır. 
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Göztepe K. S. K. Maçı 

Beraberlikle bitti 
Dün Alsancak alanında Muzafferin ayağına geldi ço~ 

Lik maçlarına devam edildi. sıkı bir şut çekti. O sırad• 
Beklened Göztepe - K.S.K. K. S. K. kalecisi yeriıı~e 
maçı beraberlikle bitti. Bu degildi. Bir müdafi topa eli e 
neticeden sonra üç takım vurdu. 
ayni puanla başta bulnnu- · Penaltiyi Hakkı sıkı bi 
yorlar. Altay - K. S. K ve şutla gola tahvil etti. Şiın 1 

Alhkordu. vazıyet 2- l Göztepe lebirıe 
Hahem lzmirspordan Sah- idi. ~· 

rinin idaresinde oynandı. Ma- Oyunun bitmesine on el~: tı 
çın ilk devresinde iki taraf kika kalmıştı. Göztepe ını> iti 
da çok çalıştı. Bilhassa Göz- dafaya çekildi. K. S. I{. is; ~i 
tepe takımı bu devrede çok bu vaziyetten istifade edere t 

hakim oynamasına rağmen ı d•· hücum yapmaga baş a .• 
sayı yapamadı. K. S. K. hlar d kı ~ Oyunun neticesine beş a . 
Gözlepenin yanhz bir çıkışın- K S K y · i j\<1 
dan bir gol kazandılar. Bi- ka kala · · · sag ıç ~ 

müdafi arasından sayrılar• ~u 
rinci partı bu netice ile bitti. . te• a 

İkinci devre başladığı va- sıkı bir şutla beraberligı \<İ a 
kit Göztepenin hakim oy- min etti. Bundan son~dİ· L~ 
nuna devam ettigy ini gördük. çalışmalar netice vaoı ~ 

ı b .. h. oyııt1 
Ve nihayet bu hakimiyetin Ve u mu ım 

· · k d da bu sonuç ile bitti. t tf 
semeresını ço geçme en Al· a 
aldı. K. S. K. kalesi önünde Bundan evvelki maçta 
olan bir karğaşalık esnasın- tay son dakikada Vebabııı d 
da K. S. K. kalecisi topu çektiği güzel bir kornerde~ ~1 
kale içinde tuttu. Bu hare· istifade eden küçük MehıJle ~ğ 
ket pek yakın yerde bulu- güzel bir kafa vuruşile ta1';: l y 
nan hakemin r;azarmdan mını Demirspora karşı g. \' 
kaçmadı. Top ortaya geldi. lib getittti. Bu maçın neti' ili 
Biraz sonra Göztepeye ge- cesi 2-ldir. . OR t. 
ne tehlikeli bir akında top A: ÖZG .,." 

.......................... 0........................ I' 
Kral Edvardı 1 Bulgaristan , 

evlendiriyorlar Müslümanlar• 
Londra - gazeteler kral k 

Edvardın evlenmesi etrafında Din lr 1 , 
birçok kumantörlar yapıyor- "Hars v Siyasa,, adlı g~o 
lar. Halk ta uzun uzadıya bun teşebbüsü ile Sofyaıı11, 
dedi kodu ile meşgul oluyor. (Slav Pankayesera) salooıl ., 
Genç kral bir Katolik kızı da sadık oğlu Arif adlı ~~ 
ile evlenemez, çünkü İngiliz genç konferans veroıiştı ~ 
teşkilat kanunu buna müsa- Kşnferansın mevzuu Bul~'. 
de etmez imiş, bir Alma ya- ristan müslümanlarının b1

' 

hud bir Rus kizi da İngiliz reti idi. Konferans do1't0; 

kraliçesi olamazmış zira bu Nikola Menikof tarafıııd' 
günkü siyasa buna elverişli ld D ktor kısa put~11 

d ·1 . J l k b açı ı. o ·~ 
egı mış, a a a a anca ir .1 B I . t T .. kleriıJ1 

Yunan yahud Danimarka 1 ~ll" udgarıs 1an ur ıııi~ 
• 1 bT . mı ı uygu arını ve 

prensesı a a ı ırmış. fikirlerini tasvir etmiştir· "ıl' 

Balkanlarda Bu malların milli duY~-· 
. Bir kon1ünist ini daha 

Sofya 20 (Radyo) - Eski 
Zağranın Enin köyü yanın

daki çam ormanında yeni 
bir komünist ini keşfedil
miştir. Bu in iki buçuk met
ro derin kazılmıştır. 4 buçuk 
metro uzun ve o kadar da 
geniştir. Üstü direkler, la· 
marinalar ve sonra da top
rakla örtülerek otlarla giz
lendirilmiştir. 

Burada yi.hecek ve içek ile 
beraber iki de paltalon bu
lunmuştur. insana tesadüf 
edilememiştir. 

Bulgaristan 
Göçmenleri 
Sofya - Otro gazetesinin 

yazdığına göre geçen sene 
Bulgaristandan Türkiyeye 
30,0oO islam hicret etmiştir. 

Martın birinde daha on 

!ar.le mücehhez olmaları , 
oP' raftarı ve bu yolda pr r 

ğandacı olan Arif Sadık ~'' 
lu konferansının soıı00 "' 

bütün hayatını Bulgariot~f' 
daki Müslümanların 13ult9~ '1\ 
lardan dinen ayrı faka~ 1deJıl t,Q 
ayrı olmadığı bu gu0 ,te' ~~ 
propağandası yolunda sa aııd 1 

deceğini söylemiştir. S de' ~t~ 
mazi ve tarih ile isb~t eıı~ f t~ 
ceğinide ilave etmiştır· 1,,1~ 'I~ 
garistan Müslümanlar ~~ ttt 

Bulgaristandan başka Y~~eP ~t 
yoktur cümlesi ile kür5" 

enmiştir. 
1
,,, 

Halkın Sesi - Bulg'9~~
da, Bulgaristan Pomald

9 ~~o· 
Türktürler. Çünkü onlavolt 
golistandan gelen 
hanının evladlarıdırler· 

____,, ~~ 
Kasırgaya ~ 
K b >,~ 

bin Türk ailesinin gideceği Ur an ~~t~ 
zannediliyordu. G•d 1 

Fakat bunların Martın on 1 en er ıJ5'' 
beşinden evvel salınmaması Belgrad (Radyo) _. ~6t' ~: 
emir verildi. Sebebide Tür- burôan bildirildiğine brill&: ) 
kiye türkiyede bunların yer- Portekizin Espiyo şe tJŞtıı~; ~,) 
leştirılınesi için hazırlanan büyük bir kasırga olıı> e l>1 

on bin yeni ev tamamlanma- Bir kaç bina yıkmış " 
mış olmasıdır. kaç kişi öldürmüştür· 


