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İı11ıir İlbayı bk'istaubul ga

~tesine neler söyledi? 
~°:8~,IZMIRE KEN~i;i~ı SEV-DIRE~ -HALKÇI 

w 

Almanya Rene asker ve 
ceplıane yığıyor 

z HAYATiNi ANLATIYOR VE O~YOR Ki 
(( B oo-- -
~n gazetecilerle idarecilerin hi ı·hi r i ı in y; ı r
ınıcısı ve V(' l<.hı s oldulda nna k;ı ni in ı » . .. 

köylü çocuğunun bfi yak Ş i\h 
siyetLrJe ayıı i süt, nlarda 
bahsedilecek nesi olabilir? ,, 

- Bu gö ; lerd ığiziz tevazu 
bife sizinle mülakata yetecek 
bir kıymettedir. dedim. 

O beni bir hayli daha ilz
dükten so:ıra: 

- Beni sakın bu hareke
timle bir gazeteci düşmanı 
olarak tanımayın, dedi. Bili 
kis gazetecilerle idarecilerin 
drbirioin yardımcısı ve yol
daıı olduklarına kaniim ve 
sırf zizde böyle menfi bir 
iııtiba bırakmamak için bu 
konuşmayı kabul ediyorum. 

*** 

~ 

Fransız Başvekili Ateş Püskürüyor 
--- -----· ••OO•• - - - - - ------

Fransız ordusu Cıteş emri~ 
ne hazır vaziyettedir 
------------ -- OO•.OO ----- ---------

Bütün Devletler Gözlerini Berline Çevirdi 

HARB YAKIN MI? 
·--------~------·· .... ----- -----------

Fransa, Strazburgun Alman Topları Altında 
Kalmasına Müsaade Etmiyecektir 

---

... --
~lüthiş bir cipayet 

Bir kadın ko
casının kafası
nı balta ile 
kopardı 

S..... l iki gün sonra Göztepede ..... ıın i v .• . 
( '( edi .. aıunız F azJı Gü~eç vali konağına gittiğimiz za- 1 

lllubır . ~un ) arkadaşımızın man bizi byyük salonda bek-

1 
yeti nezdinde teıebbllıatta 
bulunmağa karar vermittir. 
MilletJer cemiyeti bu işi mli
zakere etmek üzere önü-

Geçenlerde Yugoalav1aAla 
mttthit bir cinayet olmat '* 
kadın koeaunıa bfu•ı 
balta ile koparmıtb. Hlclile 
şöyle olmuıtur: • 

Geçen Kinunlana ıot* 
ve yağmurlu bir fecelİllde 
çiftçi Rankoviçin ko.......
da dügün vardı. Rakoftç tll
ğünde içti ve eyleacll, lef 
vakıt evine d&ndl. ıc...... 
ve çocuklannı uyaach ..... 
Söydü saydı. Yatağına fireli 
alkolun tesiri ile be
uyudu. 

l>ir .. ;r• bay A,lan Tufana liyordu. 
llltll&kat~~at vermiştir. Bu Son günlerde havadis al-
lılc lbtıleğ~n~mine ve halkcı· mak için İstanbulda çektiği· 
~••ı doıa;rn~:e uygun bulun- miz sıkıntıları (gaze~ ed) ke-

l: ısı e aynen alıyo- limesini işitir işitmez derh l 
.. Onu · buruşan yüzleri düsünerek 

lıiınd Jandarma komutan- burada mesleğimiz hakkında 
la • buldum y- .. h 

lbank· . . · uzu er birçak tatlı söz dinlemek 
bir ~ .. gıbı neş'elidi. Nasıl ümid le gazetecilik bahsi i 
•o L ul&kat . t d'·· .. rau. ıs e ıgımızı konuşmamıza başlanğıç yap· 

l<eaıdi · mak istedim, dedim ki: 
bliyQlc •~n~ memleketin "- Gazetecilerin bize iki 
lbıı r.:r ta sıyetlerile yaptığı· noktada büyük iyilikleri 
a · "PortajJ d 11li dalı ar an bir tane- vardır. Birincisi: 
ı._d'A~ • Y•pmak üzere bu- Bizim istihbarat şebeke-

gq.llluzu a" l . 
...... Bliylik oy eyınce o: miz ne kadar geniş olursa 

btıı n ıahsiyet nerede olsun olsun, bize en işitemi· 
[). ere de?.. ' 

1Ye ıa ü .. yeceğimiz yolsuzlukları, dert-•e ttti: 
1 

mu kesti ve ili- leri ve yaraları gösterirler. 
b· ....... Ben 'h ikincisi de bizim halka du-

.. •r lkayın nı ay.et Midilli'li yurmak istediklerimizi en 
~ •• .ıocuguyum. Bir - Sonu 4 üncüde -.......................................... 

Paris ( Radyo ) - 9 Al- ı 
manya Ren havzasını işğal 

ederken büyük devletlere 
verdiği notada yeni bir de 
sulb teklifi yapmıflır. Bu 
~u'hun ana hatları şunlardır: 

1 - Renin askeri bir mın· 
taka olarak f anınması, 

2 - Almanyadıan alınan 
müstemlekelerin gene Al
manyaya verilmesi, 

3 - Almenya ile komşu· 
ları arasında 25 senelik bir 
sulh muahedesinin akti şar
tile Almanyanın da uluslar 
sosyetesine girmesi. 
HARI~ HARIL ASKER VE 

CEPHANE GÖNDERiLiYOR 
Paris (Radyo) 9 Hitlerin 

son notası üzerine Alman 
' hükumeti Lokarno muahe-

~~ -
""ıt .. 

..,_: !leni ~- •eneler geçtikçe seni daha fazla seviyorum. ' ··~z·nı günfj eski pllıkn elbise ile gezdir, ondan 
b •e•ıinden bahset 1 •• 

desini imza eden Fransa, 
İngiltere, Belçika ve ltalya 
sefirlerine Ren havzasına ga· 
yet az asker gönderileceğini 
temin etmektedir. Diğer ta-
raftan mevsuk menbalardan 
alınan haberlere g6re Al
manya Ren banasına bani 

• 

harıl asber ve askeri mü· 
himmat gönderimektedir. 
Şimdiye kadar birçok piyade 
topcu ve tayyare alaylan bu 
havzada yerleşmişlerdir. Kam· 
yonlar, şimendiferler, ve 
saireler mütemadiyen asker 
ve muhimmat taşımaktadır
lar. 

Bu vaziyet Paris muhitin
de büyük bir endişe doğur
muştur Her yerde fevkalide 
zamanlara mahsus manalı 
bir sükut görünmektedir. 
Bütün Fransız gazeteleri Al
manya tarafından yapılan 
son teklifleri gülilnç bulmak
ta ve daha bir gfin evvel 
yırtılan muahedeler göz 
önünde durdukça yeniden 
yapılacak muabedelerin bir 
mana tfade etmiyeceğini acı 
bir lisanla söylemektedirler. 

MiLLETLER CEMiYETi 
TOPLANIYOR 

Paris 9 (Radyo) - Fran· 
sız bükümeti, Almanyanın 
son teşebbüsünü şiddetle 
reddederek milletler c:eaıi-

müzdeki Perşembe gunu 
toplanacaktır. Fransa, Al· 
manyanın tekliflerinin kabul 
edilemiyeceğini şimdiden 
ileri sürmektedir. 

P ARiS iÇTiMAI 
Paris 9 (Radyo)- Alman

yanın kararı üzerine Lokar
no muahedesini imza etmiş 
olan hükumet murahhasları 
Salı günü Pariste bir top
lantıya davet edilmişlerdir. 
Bu toplantıda alınacak ka
rarda Milletler cemiyeti top
lantısına bilyük bir tesir ya

- Sonu 4 ilncüde -

Karısı inci ye çocuklar ıc• 
ce yarısına kadar ajlad.r. 
Nihayet çocuklarda ayacla
lar. Kansı inci yalnız kahla; 
idare limbasını kub, dlfla· 
dü, taıındı, karannı Yereli. 
Kalktı limbayı ıladlrcll, 

{So u 4 incide) 
~ ...................................... . 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000----------------

I l bayımız ve Türk köyliisi 
cı alkçılığı ve köylüseverliği ile taammıt olu M 

kıymetli idare ad amlarımızdan bulunan ıeYimli 
valimiz Fazh Güleç'in beyanatını bu sayıda okuyacakllDIL 
Bir köylü çocuğu ve halk babası olan F azb Güleç halkı• 
ve k6ylliailn refahı nı korumak için yılınak bilmez ltir ça• 
hıma içindedir. 

llbayımızın anlattığı gibi Türk köylüsü, karakteri ve 
asaleti ile yardım ve şefkata layıktır. Bu demokrat idare 
adamımızın dediği gibi Türk köylüsü borcunu, namaa borca 
tanıdıiı için ona yapılacak mali yardımlar daima yeriade 
olacaktır. 

Hükumetin ana prensipi de halk ve köylünila refalama 
temin etmekten ibarettir. Hatta bu yüzden k6yl6ye fimdiJ• 
kadar yapılan yardımlardan başka yeni teıebbllılere ıirifi
leceğini de memnuniyetle duyuyoruz. 

İlbayımızın köylü ve halka kartı aldığı vaziyetin batla 
idarecilerimize ve her hangi bir resmi vazife batında bu
lunan memurlarımıza örnek olması gerektir. 

Halk, her devlet ve hükumet adamının böyle olmamn 
istiyor, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
i&ZZ . - .~ .. .. . - . 



SdJI• 2 ( Halkua Sut , 

' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ı 
ıurtLAL YAP_,!\N JAPONYA Habeşistan har-

Ne idi, nedir ve ne olmak b J • b . 
istiyor ? . • ınaa yenı ır sır 

-1- Yazan: ZEK 1 OSM A 

Rus-Japon savaşına kadar artık kabına da sığamaz ol-
Japonya ecnebi memleket- du. Durumunu, şerefine ~ı 
lerce pek az tanınmııtı. Otuz gördil. büyümek, genişlemek, 
kırk -ıene evvel Monçori Uzai .,arkın hikimi, Ameri-
ovaJannda Ru ordulaıile kanm ra' ibi olmak istedi. 

Al.Uanyanın süel uzmanları Mu 
soliniye Habeşistana ha~b ilin 
etme"ini tavsiyede bulunmuş! 

çarpışan ve Çoşimada Rus Amerika nasıl garb iktısa- Pariste çıkan Parimidi ga-
yum bütün Balbk filosunu diyatına, hat!i siyasasına zetesi profesör Jak Bardonun 
mahveden ve kendilerine gü- hikim olursa o da ıark siya garib bir makalesini neşre-
n .. in oj'ulları ünvanını veren sa ve iktısadıyatının hikimi diyor. Akademi izisından 
Japon milletinin bu hareketi olmağa azmetti. Şarktaki olan Bardo diyor ki : 
bBtthl d&nyanın g&züne çarp· garb nüfuzunn kırmak, yavaş Vaktile Mussolini Romaya 
maktadık. Japon silahının yavaş Asyanın müstakbel Fransız süel uzmanlarını ça-
kaı:andıtı aavaıın sonunda sahibi olmak yoluna koyuldu. ğırmış ve bunlara Habeşis-
ı.;.ponyanın Rusv. ile Port tana karşı ilin edeceği bir 

.ra ~- Bunun için de iki fırsat- ff k. · · d 
~-otta ı'mza ettı·m ıalı"bı"yet savaşın muva a ıyetıoıo e-
~ •· tan istihde etti. Bunlardan F 
muahedesi bu an ırkı acu- recesini sormuştur. ransız 

biri Avrupa büyük devletleri- ı d H b · d na t&llıtb, laatra Avrupa irin uzman arı a a eşıstan a 
r nin başında başka gaileler 1 k b' w san tehlike Unvanın aldı. yapı aca ır savaşın ugrı-

bu 'unduğu için bu galileler- yacağı müşkilitı bildirmiş-
Glaetin oğlu, Japoa im- den baı kaldırarak Japonya· terdir. 

paratoni Mikadunua cl&nyaya nın Çin ve Mançori içerile· Romadaki Alman sefiri, 
yaydan fihreti ğibi ırkı da rioe akın etmesine mani ola- Graffon Hasel de Berlinden 
dlnyayı ıarmak merakına mamaları, öteki de Çinin iç Alman mütehassısları çağır-
dtlttü. yüzündeki idaresizlik ve bu mış, bunlar da Fransız uz-

Japon dilinin Avrupada idaresiz} ğin doğurduğu ko- mantarının müt.iliasına ay-
biBnmemesi y&dndea Japun miinisligin ileri gitmesidir. kırı mütalaada bulunmuşlar-
gazetelerini de okumak im- ( Arkası var ) dır. "İtalyanın Modernize 
kanı yoktu. Bu imkansızlık- __ .... _.. • • - silahı ile Habeşlc savaş ço-
tır ki bize Japonyayı yabancı Yugoslav cuk oyuncağı olur" demiş-
tutmuş, Ruı savqmdaa son !erdir. En sonra Romaya 

ra dahi onun içyüzllnil öi- Meclisinde E E E E 
renm-.U.tir. Bildijimiz şey- • 
lercte)'ine diğer A•rupa ga- Bir saylav tabancasını j&DOD lmpa
zetelerinden lirenclilder~miz çekerek üç el ateş etti 
den ibaret kalmııtır. ratorunun 

Paris 7 (Radyo) - Bugün 
Biz• Japoeya11 tanıttıran Yugoslav meclisinde bir hi- 8 8 na e • 

aailderden biride 931 yılında ey D m Si 
dese olmuştur. Saylavlardan 

Mançwiyi istilası ve Çinin Japon lmaratoru Mikado biri gazetecilerin locasında 
en mühim b•r ticaret limanı tarafından orduya hitaben oturmesı üzerine batbakan 
olan Şangayı bombardıman batbakan kendisine yerine neşrolunan beyanname rad-
etmesi ve Avrupa devletle- dönmesini ihtar etmit otur- yolar vasıtasile yapılmışbr. 
rine meyfan okurcasına ce-

dugw u yerde tabancasın ,.e- Ayni zamanda tayyareler 
ıur dananmıı olmasıdır. T 

kerek Oç el atef etmemittir. de bu beyannamenin matbu 

Bay Hitlerin itimad ettiği 

Fon Ribertnop geldi. Ribert
nop Mussoliniye Alman mü-

tehassısları tarafından ltalyanca 
yazılmış bir rapor sundu. Bu 
raporda "Habeşistana bakim 
olan Nilin, Süveyiş kanalının 
ve Mısırın anahtarlarına da 
sahik olur" demiştir. 
Bu vesikanın bilzat Mussolini 
tarafından tedkik tafsir edil
mişti. Bir müddet sonra Al
man casusları tarafından fo
tografı alınarak İngiliz hüku 
mt tide göderildi. 

Nihayet 12 Eylül 935 ta
rihinde Mussolini ile Hitler 
arasında Adriya kasabasın· 
da gizli bir görüşme oldu. 
Bu görüşnıe takzib edildiği 
halde bir emri vaki olduğu 
muhakkaktır. Binaenaleyh 
görülüyor ki ltalyan Habeş 
barbanın ateşini üfJiyerek 
alevlendiren Almanyadır. 

E E a E 

Amerikadan 
Fransa ya 
Altın gidiyor 

Paris 6 - Havas ajansın
dan: Amerikanın prezident 
Marding adlı vapuruna yük
letilerek gönderilen ve on 
milyon dolar kıymetinde olan 
bir yüll altın buraya gelmiı
tir. Son 50·60 yal içiade Ja-

J&yük bir teaad\lf eseri olarak suretlerini ortalara damt- K •• k 
ponyaam gösterdiği ilerleme- •. em soz yo 
ye ve Avrupa ile sıkJasbr- çıkan kurıunlardan hiç bir mıılardır. k 
claia temaslarına rağmen ge- kimse yaralanmamııtır. Saylav Beyannamenin sureti fQ- Fa at l<o .1akta yok 
•• bir iç yahud dış ülke derhal tevkifedilerek hapiıha- dur: Belgrad (Radyo) _ Eko-
kalmaktan kurtulamadı. Ken- neye gönderilmiıtir. Bu hi- "Askerler! do Belgrad gazetesi bu ayın 
dine mahsus derebeyJik usul- dise üzerine btitlln saylavlar " fmparatoı unuz size kıt· içinde Türkiye dıı hakanı 
terinden ayrılamadı. Bu ulu- başbakanı gösterdiği disip- lalarınıza dönmeyi emredıyor. Doktor Rtiştü Araıın baş-

k k linden dola)"• tebrik etmiı- kanlığnıda toplanacak olan 
swı pe prati bir ıey ol- Sizin cesaretinizi, sizin ltaa- Balkan antantı murahhasla· 
duöıı Aviupalıların dinlerile lerdir. t · · b'tl · · 1 J-•- --oo--- mızı ve za ı erınıze 0 an nmn Bulgaristanın bu ittifa-

eiil terekkiyatile alakadar inanclarınızı takdir ederiz. ka girib giremiyeceği mese-
olması, Avrupadan dia dejil Tayyare bom• Fakat utanmadan baş eğiniz lesin ide müzal<ere edecekle-
maddi ilerilemeleri kapma- b d k b rini yazarken şunuda ilave 

a man ve a ahatınızı tanıyınız. 
ıile dahi sabittir. r 1 ediyor : 

Eğer ısrar ederseniz asi oJa-
japonya askerlik ve aan'at • - Bulga istan ıimdHik bu 
noktaıından Avrupanın en 1Sf8SYODU rak sayılacaksınız. lsgal etti- ittifaka girmiyecek fakat bu 
müter~ki . devletlerile ~OjU· Londr - Stifani ajansın- ğiniz yerlôlri terkediniz. Af- ittifak azasından imiş gibi 
ya girecek dereceye vardığı, dan: lngiltere bakanı beş fedileceksiniı. İmparatorunuz beraber çalışacaktır. 
topuna, tüfeğini, Yapiirunu, yerde tayyare avlamak için milletiniz, ana babanız hep l Halkın Sesi - Bizde bu-
tayyaresini kendi elile, kendi bombarduman istasyonu ya- heyecan içindedirler. Kışla- . na " Kem söz yok fakat ko· 
fabrikalarında yaptığı için pılmasını emir vermiştir. larınıza dönünüz. ,, 1 nakta yok ,. derler • 
............. İİlllİ .. lılİlllllllİl .............................................. Iİlll ................. .. 

iZMIRLi 
BIRKIZ 

SEVDiM! 
Aık, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 38 

Daha faz.la takib edemez- ı Fakat ne gelen var ne de 
dim. Şaşkınlığım birkaçsani- giden! Eve geç kalmamak 
ye ıiir dii. Orada bir muha- endiıesile istemiye istemi ye 
ledici gözüme ilişti. Girib çıktım.. Carib bir teıadüfiin 
beklemeğe karar verdim.. önOme çıkardığı Abmedi, 

Burada her masaya birer Abmedimi b&yle kaybettim. 
çift oturmuı burun buruna 
konuşuyordu. Kimbilir bu Asabım çok bozuk.. Hay 
Ahmetler. Bu Leylalara ne onu göremez olaydım .. Gör-
masaJlar anlabyorlar, bu Ley- dilğüme göre görüşüp yü-
liların saf ruhlarını nasıl züne karşı: 
zebirliyorlardı !.. - Alçak! diye haykusa 

Bilmiyorum galiba yarım idim bari! .. 
ıaal-bekladim. Gözümü cam Onu kim bilir bir daha 
dan ayırmıyordum.. nerede g6rec'!jim? 

Hay kör talih hay .. . 

*** 
5 Şubat.. lstanbul 

Dün Bülentten mektub 
aldım. Annem ve Hulya bı

raktığım gibi imiş .• Bana çok 
merak ediyorlarmıı. Bu gün 

mektub yazarak bütün vaziy~ti 
anladım. Her halde şirkette -1 
iş bulmama, ve bu iyi aileyi 
çok memnun ola1. aklar.. . 1 

Şirketten çok memnunum. 
Yalnız bir iki gencin rahat-. 
ıız edecek derecede fazla 
iltifatları beni çok düşündü-

rüyor. Bu gençlere karşı 
mümkün olduğu kadar ciddi 
ve icabında kaba davranma
ğa karar verdim. 

Her akşam şirketten çık-
tıktan sonra, o mahallebiciye 
gitmekten g endimi mennede
miyorum. Adamcağızın mu-
hallebisi de gilzel galiba!.. 
Fakat bir türlO o, kumral 

sakalh delikanlıyı görmek na
sıb olmıyor. 

••• 
6 Şubat. lıtanbul. 

Hayatımda ne büyük de
ğ(şi klikle r oluyor. Dün gece 
barda sabahladım. pansiyo· 
ner olduğum aile: 

- Akşam yemeğini orada 
yiyelim, dediler! 

- Peki! Demek1en baıka 
ne yapabilirdim .. 

ıs tanbu·u ı en büyük eğ
lence yeı i olan " .... Bara " 
iirdiğim zaman hayret ettim. 
bune lüks bu ne ihtişamda .• 
BüyUk bir locada hazırlanan 
yemek masamızın etrafına 
oturduk. ' 
Tertemiz keten örtünü uze

rinde binbir itina ile hazıı
laomıt mükellef bir sof a ... 
Y emehimiz gece yar111ına ka
dar devam etti. 

( Arkası var) 

EDEBi YA 1' ... l~······••ı ........... . 
• 

ONA 
Görecektin tatlı baharını tam 
Gü1el yüzün başka renge bilründü. 
Doğmadan ufkunda gün çöktü, akşam 
"O,, meı'nm, korkunç ıey sana ıllründtl. 

Seninle beraber bir mevıim soldu 
Ah.. Açık kaldı o güzel güzel gözleria 
Dudağında kaldı en aon ıözlerin, 
Gülüb konuıurken taı belek oldu. 

Bayağı göçmuıtü herkes seninle 
ÇaA-hyan ırmaklar yeisten dondu; 
Ardından kuşlar da gelmedi dile 
Gidişin bizlere bir zehir sundu .• 

• 

Ticaret Lisesi 
Nigir 

Acılarım 
Ufukta sönerken güne.§ git gide 
Kalbimin hülyası yine uyandı .. 
Ağlarken her zaman öten bülbtıl de 
Ruhumun neşesi ah e°dip yandı. 

Sızladı benliğim hep için, için 
Kalbimde bir acı, bir sızı vardı; 
Dereler susmuştu kasvetim için, 
Bu acı gitgide artık karardı; 

Hırla sızlayıp her yerimi sardı; 

Karataş Ortaokul: 
ZEKi SALiH 

Ortalık gecelerken 
Etrafa yayılıyor yine kızıl ıııklarr, 
içerimde bir sızı, gönlümde kınıaklar 
Hülya kanatlarile kalbimi ıardı bir an. 

Bu anda benliğimi kaplıyan bir heyecan 
Yavaşça her yerime kanadını geriyor 
lçerimin neş' esi i , erimde erıyor; 

' 
Bir duyğu seziyorum alırken bile nefes 
lçerimden koparak dışıma çıkan bir ses 
içimdeki duyğuyu faslayıp heceliyor; 

Ve, renkler koyulaşıp ortalık geceliyo. ~..t 
MÜCESSEM OLGENJP' 

, E 
ANNEME 

Hahatım, 

Ömrümü 
Yanarım 
Gözümün 

elimden gidiyor işte 

bilmeden çürütttim anne, 
gam denen gizli ateıte 
yaşını silmeden anne ! .. 

Yüzümde gezdirme titrek elini 
Akıtma gözünden kahır selini, 
Heniiz genç başımın herbir telini 
Yol, oğlun mezara girmeden anne ! 

İzmir - Turgutlu: .. il 
HÜSAMEDDIM ATAC" 

YETER 
Yeter artık beni , ağlatma yeter ! 
Yeter.. Hicranın çağlatma yeter f ~ 
Aşkımın elemini dağlatma yeter 
Yeter artık beni ağlatma yeteri. 

• Ağlatmaki ahım kalbleti dağlar, 
Gönceler saranr bülbüller ağlar, 
Bu sensiz ayatım karanlık G ... 
Yeter artık beni ağlatma yeter. 

Cahid Ujurtaa 

Mavi Göl2e 
Gençliktedir ateş çağı.. gençliktedir rliya .• 

Ge,1çlik denen o kartal, o gönmlllmde var ik.., 
Bir mavi gölgedir bana kuvvet ve can vereD·· 
Bir mavi gölge, mavi hayal, mavi bir riya •. 
Bir mavi gölge -Gök gibi, engin de..a rlbi, · 
Dağ başlarında sorguç olan mavi •İl gibi •• 
Bir mavi gölge - Mavi, güneı, mavi yıldız o, 
Göoltımde parhyan, ışıydan bir o, yalaız o •• 

Bilmem niçin neden bunu, bilmem niçin, neye?· 
G6nltimde verdi kendini bir mavi ı&lge •. 

Gençlik nedir: ateı ça;ı.. Gençlik nedir: Rl1"' 
Bir mavi gölge, mavi hayal, mavi bir riya ••• .ı 

EzGIMlıır 
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~~~~~**~~~~~*~**~ « 
DOKTOR ~ 

8 
A. Kemal Tonay = 

akteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
"-. hastalıklar mütehassısı >t 

et. •ıa..-e 't .. 30.. h 18 aayonu karşısındaki Dibek sokak başın· )t -...;. .:t et 'Ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
.. , 6 Y• kadar hastalannı kabul eder. >+ 
~ 

9 
t ~den hastalara yapılması lizımgelen sair = 

~ Jap,t ıaıkroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- >+ 
._ele -. -..ıaa cevax görülen Pnomotoraks muayene• J+ 

lltaıanıan yapılır. Telefon: 4115 )t 

~~~~~~)l:'P!Cf:Y:~:J:~~~"Jıt~:r:~:Jıt~ 
BAYı~~~~ı~~~~~ 

' ....... , .... ) 9 Mart 
~-1' 

Alman Doktor Auostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti jstimali 

Sigaranın nikotinini kimilen çe· 
ken Alman doktorlanDclan Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-

hkları umum Avrupada ıiııara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmııtır. 

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

Balcılar f'addesi No. 156 ıımir 

Maliye işlerin-
de başları sıkı
ya gelenler •• 
Kırk beş senedenberi bir 

çok maliye memurluklarında 
bulunan ve kazanç, bina ve 
veraset ve bana benzer iş-

lerde büyük bir tecrübe ve 
bilgileri olan başturak şubesi 
kazanç tahakkuk memurlu· 
ğundan mutekaid Bay Yuda 
Baharla Karatat şubesi ka· 
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zanç tahakkuk memurluğun· Kemeralb 
mütekaid Bay Mebmed Ali- Hikimet 
nin mltterekea Bahçeliler ~ada 
hanında üçnncü katta 39 -te~rli~ gar.;Ot •• i;·~ 
numarada ltir yazıhane aç- ntlann açbklan yeni , ... 
tıklannı memnuniyetle haber hanede maTaffak olmalanaı 
aldık. Memur oldukları za- temenni ederken maliye .it· 
manlarda halkımıza kanunun terinde müıknlita uğnyan 
gösterdiği kolaylıklau daima okurlarımızı bu hayırhah eı• 
bliyük bir hayırhabla göıte- ki maliye memurlannın ya· 
rerek herkesin ıükran ve zıhanesine başvurmalannı lıa• 
minnettarbğını kazanan bu raretle tavsiye ederiz. 

~-·· ~ TAYYARE SiNEMASI 
ASR"ı BUGÜN 1 
~ .SİNEMADA T213~:n ------------

Z.ngia ··~~-;; ve heyecanlı 2- güzel film 1 r . • t 

E Saygılı f zmir halkından gördlğü büyük sevgiye bir kar~ 
! şılık olmak üzere fevkalade bir program hazırladı , 
& 1 - Karyoka kral ve kraliçesi tarafından yilzlerce lu-
ri zın iştirakile çevrilen büyük neı'e filmi 

., ..... !: ~ris esrarı 1 · 
ıııınıa sanatkarları tarafından oynanılmış çok 1. 

ıl Kontinantal i 2 - lıiveten aylardanberi beklenen tamamen renkD E lspanyolca şarkılı danslı glizel film 

~ KOKARAÇA 
heyecanlı ve müessir iilm ~ i 3 - Büyük bir mvvaffakiyet kazanan ve berkeı 

lASTIKBüyük ve küçüklerin sevdiği [+] 
b ADAM - l~ISAR l~ELMA<:IN :;.t .. . 
ı JLMA .., i Ucuzluğuyle şohret ,.e halkımızın takdır ve • 

m tarafından alkışlanan 

Bagdad Yolu 
~ Z TA YY ARECI ~ı ragbetini kazanan Hüktinıet Cadd•sintle Şem-

,., ~ - A y R 1 C A il si Hakikat Ucuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu-
Ayrıca: Tüt kçe sözlü "FOKS,, dünya habederi 

Türkçe şarkılı bill ük ıark opereti " Ali baba ,, dan 

l>ONy A HAB ~ · . ~ ğu olmak üzere yeni bir sergi yapıp bir çok 
ERl..-ERI ... ve saıre... ~!i eşyaları yalnız ~I kuruşa satn1aktadır. Bu 

bazı parçalar 
R Fiatlarda zaz yoktur. Her seans sonunda her tarafa 
E otobüs vardır 

~~IPAU~~~~~ mühin1 fırsattan istifade ediniz. t;'J&tlBE&mRB 

llf. 
-

Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

Hükumet sıraıı 

-- - .. -... -~~*** 
~ 
f( 

~ 
Elhamra 

idaresinde Milli Küttlphane 
tC 

~ BUGÜN 

Tel. 
2573 

sinemuı 

~ i\f rikanın vahşi ornıanlarında sevgilisini hulrnak için arslanlarla, 
~ kaplanlarla, tinısah1arla boğuşarak binbir macera ile ... 

1 T arzan geliyor 
~ Türkçe sözlü 

iParamont Jurnalde en son dünya hidiseleri 
:t '~ 

:t 
tC 
tC 
tC 

- SıA~S SAATLERi -
Cumarte Pazar saat 13 de haşlar 
Hergftn 3, 5, 7, 9,15 de 

=:~~~--~~~~~~~--.-.:..-~a;--~ır:m 



" Llalfe 4 ( Halkın Sui ı 

Sevimli vali
mizle bir 
mülakat 

•••• 
Bir Istanbul gazetesine 

neler soyledi? Italya sulh tekliflerini kabul ediyor 
- Bqtarafı 1 incide -

çabuk J;i&r tarzda onlara işit
tirirler. Bu günkü hükümet 
aiateminde halkı ber hangi 
bir hedefe değru zorlıyarak 
yürütmekten ziyade onu 
tenvir ederek ve inandırarak 
yürtltmek usulü esas oldu
ğundan bence gazeteci ile 

Tayyare tehlikesine karşı 
' 

Adis - Ababa boşaltıldı 

idareci, bazılarının zannetti
ği gibi birbirinin zıddı değil, 
tamamen birbirinin dostu
dur." 

*** 

Paris (Özel) - Romadan 
bildirildiğine göre, ftalya 
hükumeti dün Mussolininin 
riyaseti altında bir toplantı 

yapmıştır. Bu içtimada İtal
yanın milletler cemiyeti 13 
ler koınitesi tarafından ya-
pılan sulh tekliflerinin mu-

Deminden beri dudakları- kabil hiç bir şart konmadan 
mın ucuna kadar gelib de kabul edilmesine karar ve-
har camıya cesaret edemedi· rilmiştir. 

ğim bir sorğuyu boyuna is· ADİS-ABABANIN BOŞAL-
tifham işareti gibi kıvırıhb TIEMASI iT AMAMLANMADI 
yine ağzıma atıyordum. Mu· j fstanbul 9 (Özel) Habeşler · 
balabanın son sözleri üzerine , Adis-Ababa sehrinin boşal
sorğum cesaretlendi ve kendi tıJmasına devam ediyorlar . . 

• 
kendine dökülüverdi : 1 Şehirde kalmak ıstiyenler 

cebren çıkarılmaktadır. Ha- ! 
beş çevenlerine göre paytah-

1 

tın düşman tayyareleri tara- \ 
fından bombarduman edile· I 
ceği muhakkaktır. 1 

İMPARATORUN SARAYI 
BOŞALDI 

Adis • Ababa 8 (A.A) -
Sarayın boşaltılması bu sa
bah ikmal edilmiştir. Hükfı
met!o büyük me urları bir 
bombardıman ihtimaline bi
nanen gizli bir yere gitmiş· 
lerdir. Şehirde sükunet cari
dir. Hava bombardımanlarina 
karşı sJğınacaklar hazırlan

masına faaliyetle devam edil-

mektedir. 
Hükumet bütün otomobil

leri, mühtemel yaralıları yar-
dim ile nakletmeğe mecbur 
tutmuştur. İngiliz Kızılhaç 
hastahanesi Kızılhaç işareti 

emniyet yerine tehlükeye se · 
bep olduğuna kani olarak 
artık bu işareti kullanmama
ğa karar vermiş ve Habeş 
hükumeti tarafından hima
yesi mümkün olabilecek bir 
yere nakletmiştir. 
HABEŞ SÜBAKANI RAS 

MULEGATA ÖLMÜŞTÜR 
Adis-Ababa 8 ( A.A ) -

Ras Mulegata hastalanarak 
normal bir şekilde ölmüştür. 

- Her anne - dedim - j 8 8 ~~ 8 
çocuğunu beşiğinde sallar, 1 F'; R 
ninni söylerken kendisine has ransız - us 
notalarla.. bir iki cümle bes· 
teler ve onları miniminisine 

j Habeş zabiti 
Bulgaristanda 

şöylece sunar: 

- Uynsunda büyüsün ninni, 
oğlum vali olsun ninni ! ... 

Sizin anneniz de - dedim • 
acrba böyle dileklerde bu
lundu mu? 

---------------
İttifakında Fransız ayanı par-
lamentoya uymamalı imiş!. 
fntanbul - Berlin gazetelerı Fransız • Rus ittifakmın 

· Fransız parlamentosu tafından kabul olunmasından bahse-
derken bu kararın iyan meclisinden olsun reddedieceği 
ümidini beslemektedirler. 

Beş Alman komünisti idama 
mahkôm oldu 

Ya boşuna gittiği için ve
ya soruş tarzındaki safiyet· 
ten olacak bu sorguya kız· 

madı. Bilakis dudaklannda 
hiç eksik olmıyan giililmse· 
mesi biraz daha alevlendı: fstanbul (Özel) - 931 yılanda bir sosyalist toplantısını 

" _ Kat'iyyen dedi annem basan 25 komünistten ibaret bir çetenin muhakemesi beş 
senede tamamlandı. Bunlardan beşı idama, onbiri de 3 - 14 

beni babama halef olsun, di· 
yıl hapise mahkum oldular. Dokuzu da beral t ePiler. 

ye yetiştiriyordu. Anamın 

Sofya (Radyo) - Hududa 
yakın Glavanofçu köyünde 
diri tutulmuştur. Kendinin 
Habeş zabiti olduğunu, yara
lanarak İtalyanlara esir düş
dünü Tiriyeste hastanesinden 
kaçtığıni, Yugoslavya Viya· 
nadan Bnlgaristana geldiğini 
söylemiştir. Fakat geçende 
Yvgoelavyada böyle bir ada· 
mın birçok dolandırmalar 
da bulunduğunu gazetelerde 
okuyan Bulgar polisi bu 
adamın ifadesini ihtiyetla 
kaydederek netiçeye kadar 
eazaret altında tutmaga 
tecih etmiştir. 

~~~10.,ı:::._ _S_P __ O ___ R~ 
Beşiktaş - İzmirspor dl 

Dün şehrimizde bulunan ı tec~lere· verdiği ----
Beşiktaş takımı lzmirsı-orla huliye kartını 
yaptığı revanş maçında 1 - 2 b r . .. te 
mağlub vaziyette iken saha- gara e ını gos 
yı terketmiştir. Beşiktaşın sabayı 

fzmirspor ida~cileri İzmir- sinin sebebini ani• 
spor mıntakasının bazı gaze- ı kün olmamıştır. 

~m~m ~~• 
Almanya Rene asker 

cephane yığıyor 
- Baştarafı 1 inci yüzde -

pacaktır. 

FANSIZ ASKERi HARE
KETE HAZIR 

Paris 9 (Radyo) - Bakan· 
lar kurulu toplanarak Alman 
mutırasının gayıikabiJi kabul 
o~duğuna karar vermiştir. 
Bakanlar kurulu harbiye, 
bahriye, hava bakanlari!e 
ahvalin icib ettireceği askeri 
tedbirler alınmasına selahi
yet vermiştir. Alman karar· 
da Almanyanın derhal Reni 
tahliye etmesi istenmiştir. 
Almanya l<abul etmezse cezri 
tedbirlere girişilecektir. 
FRANSA DIGER HÜKU-

METLERE BAŞVURDU 
Paris 9 (Özel) - Fransız 

1 Dış bakanı Mösyö FJaeden, 
İngiliz sefiri Corc Klark, 
İtalya sefiri M. Çeruti, Ame· 
rika ve Belçika sefirlerini 
kabul edtı ek Alman yanın 
ihdas ettiği son· vaziyet etra
fında görüşmelerde bulun
muştur. 

bakanlık binası ÖD 
marşlar söylemiştit• 
kıt'ları Karlesro, 
şehir erine girmitlet 
kın coşkun tezabilr• 
şılaıımışlardır. 

RUS YADAKİ 
Moskova 9 ( ~ 

Lokarnö muahede · 
bbrada derin bir te 
mıştı r. AlmanyanıP 

keti Av. upa sulhu 
mütcveccıh te' akkİ 
tedir. 

Budapeşte (Ra~Y1 
ferin son hareketi 
burada. memnuniyet 

Müthiş 
Cinaye~ 

- Baş tarafı 1 İ 
parmaklarının ucu11• 
kocasının karyala 
laşh. ve elindeki 
den bire Rankovi~ 

aklında böyle birşey geçtiği- Şükrü Kaya İstanbulda 
ni dahi zannetmen. Benken- İstanbul (A.A) - içişleri bakanı Şükrü Kaya tedavi 
di mesleğimi tesadüfün sev· edildiği Viyanadan şehrimize dönmbştür. 
kile kendim tayin ettim. Ta· V • ı• J • b d 
bii ebeveynim bende belki enıze ıst er iŞ aşın a 

Yugoslavvada 
Bir yılda yarın1 nıilyon . 
vercnı kurbanı oluvor 

İTAL Y ADAKl ALAKA 
Paris 9 (Radyo) - Roma

d a :ı bildirildiğine göre Mus
solini bugün Hariciye Veka
leti müsteşarı Suviç ile gö
rüşmüştür. Bu görilşmede 

Alman meselesi ko uşulmuş 
ve bu hadise İtalyada da 
büyük bir heyecan doğur· 
muş ve Habeş meselesini 
günün ikinci meselesi haline 
dütürmüştür. 

na vurdu, fakat 
mamıştı. Karı koc' 
mağa başladılar,• 

ğazının yarası kesik 
dan karısını alt ed ~ 
veti bulamadı. 1' 
bi: defa daha ıau•• 
mak fırsatını buldu 
koviçin kafasını g6 
ayırdı. Gövde karY 
dı, kafa yere yuv• 

okumağa biraz istidat gör- Atina (AA) - Liberal saylav bay Sofolis yeni kabinenin 

!:,7.~~:~d~i,:~d~:n~.:~:: 1 e;J;;;:dd:mk~~bine de2icİklig" i 
başka bir ~k memur dahi Y 

k Belgrad (A.A)- Stansviç kabinesi istifa etmi~ ve yeni-
yo tur. ,, den teşekkül et miştir. Bütün eski bakanlar kabineye da-

Fazh Güleçt~nw. vali olun· bildir. Yalnız h :ı.rbiye ve bahriye bakanhğına genel Karmay 
cıya kadar geç rgı safhalan başkanı general Mariç tayin edilmiştir. 
anlanmesını rica ettim Tarih- y•• k• • 8 Jk J d T • • 
te Ispartalıların lakonizm de· : Ur ıyenın 8 an ar a esırı 
dikleri konuşma sistemini ta· Sofya 9 (Radyo) - Ötro gazetesinin Belgraddan alarak 
kip edere pek az sözle rubu ! yaydığı telgrarta diyor ki: Türkiye Balkan ittifakına girdik
aıra yaklaşan memuriyet ha- · ten ıoııra İtalya Balkanlarda faaliyetini azaltmıştır. 
yatını çiziyordu: · İtalyanın Arnavudluk ile yenilediği askeri muahedesi 

u M" k' · b't" d'kt İtalyanan küçük itilaf ile ya!daşması ihtimallerini de azalt-- u ıyeyı ı ır ı en w _ . 
1913 d t . . tıgını gosterır. 

senra e zmır maıyet .. •••••••••• .... •• .. •••••••• .... •••••~•••••••••••••••• 
memuru oldum. Bu, ~ç ay I y • b• h 1 K d 
sürdü. Maiyet memurlukları eDI lr lrSIZ 8 ID 
la!vedm.nce st.ajı_ nahi!eıerde çetisi yakalandı Yüzünden 
g:orme,?1ız tekırrur eth. Sıra- Abbas, Mustafa, Hüseyin 
ııle Ege mıntak<s nda Alt~- adlı, üçü de Tokat kasabalı 
no~a •. Kınık ~ağarası nahı~ j yeni bir çete, deri tüccarı 
yelerınde ~taJ yaptıktan son· ! Davi Seydiye [bir tehdid 
ra Çal, Dınar kazalarında 1 mektubu göndererek 478 
fstanbulun Adalarınde Ba· lira istemiştir. Tehdid mek· 
Baynıdır ve Bergama kayma tubu bay Daviye kapısında 
kamhklarında bulundum. Son verilmiş fakat Davinin oğlu 
ra mülkiye müfettişliğinde mektubu getireni lafa tuta-
bulundum. rak Davi de komşu kapıdan 

İzmir ve Istanbul vali mu· gidip karakola haber vermiş, 
avinlikleriode, bir.nci umu· nihayet ilk önce kapıya ge-
mi müfetti:1Jik başmüşavir- len sonra da diğer arkadaş-
liğinde çalıştım ve nihayet ları kıskıvrak yakalanmışlar-
Bursaya vali oldum. Şimdi dır. Hirsızlar ifadelerinde: 
görüyorsunuzya buradayım. İş yok güç yok, buradan bu 

- Gezdiğiniz bütün bu parayı alarak memleketimize 
yerlerden en fazla neresini gitmeğe karar vermiıtik. 
sevdiniz ? Marifetlerini inkar etmemiş-

- Sonu yarın - lerdir. 

Bir <>lü iki varala 
.J 

Germenciğin Horsalh kö
yünde bir kadın meselesin
den dolayı bir cinayet ol
muŞtur. Arnavud Haşim ile 
Arnavud Rahim a asında bir 
kadın işinden dolayı st1ğuk
luk vardı. Haşi'll tavla oy
narken Rahim tabancasmı 
çekerek arkadan ateş etmiş, 
fakat isabet ettirememişti r. 
Haşimde tabancasına !olarıl
m• ş iki taraftan ateş başla· 
mış, derken Rahimin arka· 
daştarada işe karışmış birkaç 
kişi arasında bir müsademe 
olmuş, bu sırada lsmail adlı 
biri kafa tasından vurulmuş 
ve ölmüştür. Bu gürültil ara
arasında daha iki kişi yara-
lanmııtır. 

Belgrad (Radyo) - Prav
da gazetesi verem mücade· 
lesine karşı bir makale . neş
rediyor. Bu münasebetle se
nede Yugoslavyada · verem
den ölenlerin beşyüz bin ki-
şi olduklarını ve bu uğurda 
) ılda on milyar dinar mas
raf ihtiyar edildiğini yazıyor. 

Mühim iki 
konferans 

llu : ı kşa ın \'e yarın 
aksanı ,. 

Erzurum saylavı Bay Nafi 
Atuf Kansu, İzmir Halke
vinde iki konferans vermek 
üzere 8 -3·936 günü Anka
radan şehrimize gelmiştir. 

Konferansın konuları: (İn
kılab) ve (İstiklal) dir. 

İlk konferans Martın do· 
kuzuncu Pazartesi günü ak
şamı saat i 0,30 da Halke-
vinde veri lecektir. İkinci 
konferansta 10 Mart Salı 
günü akşamı gene saat 20130 
da olmak üzere Halkevinde 
veı ilecektir. 

Bu önemli konferansta 
halkımızın istifade etmeleri 
yiyecek ekmek kadar lazım
hdır. Çünkü memleketin in
lnlabını bilmek her Türk için 
yurdsal bir vazifedir. Zira 
vatanın geçirdiği hadiseleri 
bilmemek bağışlanmayan bir 
kusur teşkil eder. 

İNGİLİZLER DE EDİŞEDE 
Paris (Radyo) - Londra

dan bildirildiğine göre, İn· 
giliz hariciye nazıra Eden, 
h~fta tatilini geçirmek üzere 
Londradan ayhlmış bulunan 
başbakan Baldvin ile tele
fonla Alman meselesini uzun 
müddet görüşmüş ve başba
kan tatilinin sonunu bekJc· 
meden Pazar günü öğleyin 
Londraya dönmüştür. Bugün 
İngiliz babinesi toplanarak 
bu işi görüşec~ktir. Diğer 
tarafın Eden Lokarno mua
hedesini imza eden devletler 
sefirlerile temaslarda bulun
muştur. 

FRANSIZ BAŞ VEKİLi 
ATEŞ PÜSKÜRÜYOR 
Paris 9 (Radyo) Baş vekil 

Alber Saro mühim bir nutuk 
vererek demiştir ki: 

"- Silah tehdidi 'it nda 
sülb müz ;ı keresi ya pır alc 
usulüne artık bir nihayet ve
reeegız. Almanyaoın Reni 
askeri bir mıntaka yaparak 
Strazburgu Alman topları 
tehdidi altında bulunmağa 

hiç bir zaman müsaade et
miyeceğiz,, 

ALMANYA'DA 
T li.ZAHÜRA T 

Berfin (Radyo) - BJtün 
şehirde dün heyecanlı teza-

1 bilrat yapılmıştır. Halh baş 

Kadın limbayı 

tarı bodrumda bir 
ladı, kafayı gövde~ 
koydu ve üstünü bit 
ye ile örttü. ~ı 
uyanmıştı. Onlara b 

Evlatlarım, b• -
dürdüm. Sizı de bJ tı 
tardım, fakat sakiO 
birşey söylemeyioİ._ 

Fakat kadın 
bu emri verdiği , 
isticvabda keneitl 
söylemiş ve mali 
mişti . ~ ı 

Güzel bit 
Tren ezdi 

Sof ya -· Mart•' 
günü Sofya ist•~ 
Banyalara giden ~ 
genç ve güzel bir ~ 
Lokomotifin önüO 
kızı kenara attı. Do' 
durdu. Kız vago-..a 
Sofya istasyonund'° 
difer hastanesine 
İki doktorun 11 ~ 
rağmen bayğan k!' , 
kendine gelmedi· 
zarfındP öldü. Kısı' 

. hiçbir vesika bul 
dan kimb nesi 
laşı madı. Sofya t 
bunu ne suretle 
ceklerini, hatamı, . 
harmı diyecekler• 
yorlar. 


