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Sahih, Neşriyat Amiri Ye 
Başmuharriri 

SIRRI SANLI 
ldareb : lzmirde Birinci 

Beyler Soka .. ınd 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmııtır 

Geçrniyen yazı geri Yerilmez 
••• 

Eğer bir ha b oat arsa ve bü
tün dünya birbirine girerse •• 

••OO•• --- --

30 milyo • 
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de inin 23 inci madde ine va

zolunan prensib mucıbince 
Boğazlar umumi tabirine 
d hil Çanakkale Boga-
ıında M rmara d n'zinde 

c Bo w .ı içinde mürur 
'H s } i efaini korum 
suretile tanzim etmek arLu
siyle mteh ı olar k işbu 

mukavelenam yi 923 de Lo
zand imz lan n mukavele 
yerine ıkame karar vermiş· 
l dır. 

Murabba lar şu hükum• 
leri kararlaştırmı lardır: 

kitler, Bogazlard mürur 

.. 

Ad 1 
A d ra 
h r g i r f ı dan 
mu y n y tabidi . 

Harb zam nında Türki}'e 
muharıb olm dığı tak irde 
r c ret em ileri bazı şartlar 

dnhilinde Bo~aılardan 2'eçe.· 
bilir. 

H rb zama ınd Türkiye 
e ha b ediyorsc, Türk ile 

harh h nde bulunan bir 
m~ml k te aıd olmıyan tica· 
ret g mil ri biç bir uretlc 
düşmana mu tte bulun
mamak şartiyle Bogazlardan 
geçebilir. 

Türkiye kendısi y kın bir 
harp teblikesınde görim5e 
2 inci m dde hü ümlerı tat· 
bik dilec ktir. 

gelec ktir , d mi ti .. 

Kar denize sahildar dev· 
J tJer devler tesbit edilen 
tsnilato mikt rınd n fazla 
hır onilatoda ol n saffı harp 

mıl ini bu mil r Boğaz-

ı 1 unc 'de -

JGecede 

cinayet! 
ngiliz polısini dehşet için

d bırakan cinayetler. Bin
bır ıntrika, binbir heyecan 
v korku romanı .. 

Bugün 
ikin i 5ahif cm izde 

bulacaksınız 

raf ga ·b 
? • çı ac 

Bi 

yor. Yani Avrupa· 
da muhtel f cephe-

ler t ş k ül diyor. 
Bu c phel i u u 
miyet ıtibarıl 
ayırmak ka 
Birinci ceph 
sa ve Rusya tra-
fında topl nm et 1 r ikinci R1c;va 10 
cephe it lya ve A nınya -B,alçikıi"'-~0,8~,--.. --
etraf nda topl nmakt dır. Bu Ç ko~lovakya 1.3 
ceph ferin kara, d niı ve Rom nya 1,7 " 
hava kuvvetlerini karşılaş Yugoslavy" n,3 " 
tırahm . Birinci cephenin ka- Yekun 19, 1 ,, 
ra kuvvetleri şu mıktardadır: İkinci cephen\n kara kuv-~ 
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Bir adam ka ı ı ı kaynatasını 
ka ısını aşıkını nasıl öldürdü 

00 

KAYNANAM GELiNCEYE KADAR PEK MES'UT
TUK. KAYNANAM EVE BiR DELIKANLI GETiRDi 

~leger bu delikanlı ka
nının eski c."tsıkı inıis! . 

!\1 ilan oda tüyler ürpertici 
b'r aile faciası olmuş, bir 
mühendis karısıın, kayın 
valdesini ve kam~ının fışıkını 
ö 1dürmüştür. 

"Mühendis Mariyos son 
zamanlara kadar k rı ıyle 

iyi geçinıyor, karı koc kom
şular arasınd iyı bir çift 
olarak tanıyorlardı. 

Fakat bir kaç aydanberi 
bu vaziyet değişmişti. Mü· 
bendisin evinde ıçın ıçm 

yanan bir ateş vardı. Bu 
teş nihayet feci bir cina-

yetler silsil sine sebep oldu, 
ve Mariyoı:ı karısını, kayna

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SES. HAKKIN SESiDiR 
Halkımız g 

isti ad 

0000 

zi olardan· neden 
edemiyor? 

r·:~ n u bunaltıcı sıca larda orta halli bir ailenin bir gazi· 
111

"
1 

ll noda akşam e egi yimesi, yahud yemekten sonra 
bir iaıinoda oturub b raı s r!n! mesi bugün imkii?sıı dene· 
cck kadar aiır şartl ra tabıdır. Geçenlerde bır sabahçı 
arkadaşımızın da şık y t etti i iıbi 2'a nolar harici hayatla 
ye b Ikın kazanç e\i·ye 'le niab t kabul etme.ı derecede 
b halıdır. 

Domatisin kırk par y ~ tıldıgı bu d virde bir iazinoda 
bir tabak domates sal t ı n fiati yirmi kuruştur! Diier ye 
mekleri içk'leri dt! bu 1 b l d h r de mukayese edebiliriz. 
Sıcaklarda halkm ye ne c gı, egleteneceği yer, açık 
gazinolardır. Orta hallı v fal r halk için ise gazinolar bü-

tün bir yaı: mevsiminde bir defa bile gidılemiyecek haldedir. 
Bazı aıinoların brıkadar b halı olm larının sebebi nedir? 

Görenek sevkile olacak, gaı:ineya bir iki dane çal~ıcı koy· 
111 k, bir iki daa• kadına bay t ıarkılar söylet k için 

- Soau 4uacüde -
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-- iki lzmirli Gencin Romanı --
22 - Yazan: EROL TEKiN 

Esat genç kızı omuzlarından tuttu 
Baş muharririn dudakla- ı bir nota çıkardı. Daha bir 

nnda feytani bir güliimse- sahr çalmamışhki genç ro-
menin izi belirdi: mancı birden ileriye ahlarak 

- Hay bay nasıl arzu yeni harekete geçmiş par-
ederseniz.. makları tuttu. 

Esat daha fazla bir şey Kaşları çatılmıştı: 
•eylemedi. Bir selim verdik- - Nevin dedi. Sana kaç 
ten sonra sert adımlarla defa sana kaç defa söyle-
matbaadan çıkb. dim. Bu parçayı istemiyorum 

Ve artıli bergün yazı yaz- arbk .. 
mağa başladı. Hergün yazı- Yutkundu. Avuçlarındaki 
larında biraz daha gizli kuv- sıcak eH daha şiddeti~ sıktı: 
vetlerin toplandığını gördü. - Ben aşka doymadımki 
Bütün bunları yapan kimdi? beni yolumdan çevirecek 
Kendisi de bilmiyordu. Es- şarkıyı çalıyorsun.. H~le 
rarengiz eJler onu harekete böyle zayıf dakikalarımda. 
getiriyordu. - Seni çok mu sıkıyor?. 

Genç adam şarktan yavaş - Ne kadar tahmin ede-
yavş yükselen güneı gibi biliyorsan o kadar .. 
mağrur ve asiJ, muhitinde - Peki neyi çalayım?. 
parladı. Kendisine mahsus - Bilmiyorum.. Hiç bir 
ifadeleri genç kızların kal- şey bilmiyorum.. Neyi ister-
binde bir düğüm halinde sen onu. 
kaldı ve kimbilir kaç genç Avuçlarındaki küçük elle-
kızın güzel büyük gözleri ri bıraktı. Onlar biraz sonra 
bunları okurken yaşlandı. yeni bir melodinin kıvraklı-
Güneş şarktan gözleri ı(.. ğına uyacakh. 

maştırarak doğar. Fakat Esat yavaş yavaş gerile-
garptan solgun, sefil bir İo· yerek koltuğa bir yığın ba-
san gibi acınacak bir vazi- Jinde çoktü. Bu gece içinde-
yette batar. Hayat bu .. Can- ki derdlere karışan arzuları 
Jı alan herşey doğar, büyür herkese anlatmak istiyordu. 
ve nihayet ölür. Eaadın da Fakat onları söylemek için 
genç romancının da hayat kudreti yoktu.. Dili sanki 
dalgalarına karışan sesleri- tutulmuş gibi kaskatı idi. 

... 
nin böyle olmıyacağı ne: ma- Odayı donuk gözleriyle 
f bir daha telkik etti. Onlara um .. 

Kim bilir... içer gibi baktı. Artık J, bun-
Evet kim.. Kim bilir.. ları bir defa daha olsun 

göremiyecekti. Bu gece ... ••• 
Esat genç kızı omuzlann· 

dan tuttu: 
- Nevin dedi her zaman 

olduğu gibi bu gece de ya
nına gelitimden canın sıkıl
madı ya ... 

Nevinin yiizü kırııtı: 
- Ne tuhafsın Esat dedi. 

Böyle manalı cümleleri söy· 
lem ekten ne zevk alıyorsun? 

O gülümsemeğe çalıştı: 
- Bugün dedi çok ke

derliyim. Onu gidermek için 
öyle çılgın baı eketler •yap
mak emelindeyim ki,, 

- Demek her seferinde 
olduğu gibi .. 

- Hayır bu gece daha 
fazla: 

Genç kız bir an durdu; 
- Öyleyse sana biraz pi

yano çalayım. Belki bunenla 
avunursun? 

- Peki haydi beğendiğin 
parçaları çal.. 

Nevin piyanonun ba,ına 
geçti. Yanındaki komodiden 

Ah!. Bu son gece .. 
Dudakları elinde olmıya

rak kıpırdadı: 
- Evet bu son gece ... 

gecem .. 
Dudakları tekrar hareket

siz kaldı. Gözkapakları ka
panacak gibiydi. 

Tam bu sırada birden pi
yano durdu. Genç kız sürat
le yerinden fırladı. Genç 
romancının oturduğu koltuğa 
oturdu. GözlerİL i arayan 
gözleri ufak bir mücadele
den sonra onları buldu. 

- Esat dedi. Seni kıska
nıyorum .. Hem o kadar kıs
kanıyorum ki .. 

- Kimden?. 
- Ben de bilmiyorum. 

Fakat gözlerimde birçok 
genç kız hayalleri uçuşuyor. 
Bunlar hep sana tapıyorlar. 

Esat Başını sallayarak 
güldü; 

- Ne zıyanı var. Ben 
daima sana taptıkça .. 

( Arkası var) 

Bir '-0 • t' Gecede .. Clnaye 
--ffff--- ---

Korku \' e Heyecan Romanı 
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))ört el birden telefona uzandı 
Cehennemlerden uzanmıı 

ateş gibi yıldırımlar Londra
nın karanlık semasını ara sı
ra ve sık sık yırtıyordu. 
Londranın bu gecesi çok 
karanhk ve hava görülmemiı 
bir riitubetle mamul, ağır, 

sıkıcı ve korku verici bir 
halde idi. 

Sıkı ve tiddetli bir yağ
mur yarım saatten beri 
yağıyordu. Oluklar, damların 
ıularını llğımlara fazla yetiı-

mi yor, ve saçaklardan birer 
ıelile gibi sular, zaten birer 
dere halini almıı olan yollara 
akıyordu! 

Londranın sayılı kış gece
lerinden Lirisi idi. Gündüz · 
den hüküm siiren şiddetli bir 
sisi, gecenin her zamandan 
karanlık olmasını mucib 
olmuştu. Şiddetli bir fırtınayı 
muhakkak gören Londra 
halkı erkenden evlerine 
ıığınmıılardı. Ne gök yüzün-

OKURLARıLIZIN 

MEKTUBLARI 

Hangisine söz .. 
anlatsın? 

Dün akşam yukarı mahal
lelerden geçiyordum. Yolun 
üzerinde irili ufaklı bir sürü 
çocuk, yıkık bir evin önün· 
de toplanmışlar:'taş topaç ne 
buluyorlarsa evin içerisine 
atıyorlardı Eevden içdonu 
gömlekle çıkan zaif, sıska 
bir adam: 

- Ulen, veletler tutarsam 
ayaklarınızı kıracağım, ded . 

Çocuklar uzağa açılarak 

hep bir ağızdan bağırdılar: 

-Cici berber, cici berber 
Zavallı adam kızdıkça on

lar yakası açılmadık sözler 
buluyorlardı. Bu sefer işi 
tatlılığa döken adam yalvar
mağa başladı: 

- Yapmayın oğlum ma -
şallah kocaman çocuklarsınız. 

Fakat kime, hangisine söz 
anlatırsın. Sesler gürliyor 
taşlar yağıyor. Bu çocukla
rın anaları, babaları yok mu? 
Niçin böyle yolsuz oyunlara 

başı boş bırakıyorlar?. A F.T. ' 
---oo---

Sıçan ölüsüyle 
Borçlarını ödeyen ver

gi mükellefleri 
Londrada çıkan Near Ast 

and India yazıyor: 
"Kalküta sıhhiye müdüri

yeti fareleri öldürmek için 
açtığı mücadeleye germi ver
miştir. Fareler veba hastalı
ğını Hindistana bulaştırmak
tadır. 

de bir yıldız, nede.. Londra 
sokaklarında bir insan 
yoktu. Her feye karanhk 
ve tufanları andıran yağmur 
hakim idi. 

Saat gece yarısından sonra 
iki idi. 

Bütün Londrada bir mezar 
ıükut ve karanhğı hüküm 
sürüyordu. 

Hamilton caddesinde yalnız 
bir binada ışık görünüyordu. 
Bu ışık büyük ve ~görünüşü 
ruhlara kasavet veren bir 
binada idi. Büyük ~ve demir 
kapısı üzerinde :nadeni bir 
levhada: 

SOKUTLAD BARO 
MERKEZi 

Cihanın en maruf ve en 
mükemmel polis teıkilitı de-

Komik 
filmler 

rin piyasalarına sürdükten 
sonra bu filmde baş roller
d~n birini yapmış olan Polet 
G"dar ile birlikte uzun bir 

mek olan bu muazzam mü
essesenin dört amiri henüz 
uyumamış idiler; bu dört 
amırde o kadar büyük ve 
göze çarpan bir asabiyet 
vardı ki, bunları, ilk gören 
delirdiklerine hükmedirdi. 

Sir Con Elsgurs bir deli 
gibi dolaşıyor, sonra pençe· 
renin camına alnını dayaya
rak dışarıya bakıyor bu zifiri 
karanhklardan matemli bir 
şeyler görmek istiyordu. 

Diğer üçü Drev Devon, 
Cim Molke ve Liyonel Kra
mer de geniş koltuklara otur 
muşlar, fakat koltuklar iğneli 
imiş gibi bir türlü yerlerinde 
duramıyorlar, garip hareket
ler yapıyorlardı ! 

Dört kudretli ve mahir 
polis imiri susuyorlardı; fakat 

hallerinden, çok büyük bir 
tehlike ve hadise karşısında 
bulundukları hissediliyordu. 

Ne oluyordu?. Bu milyon
larca halk1n biitün cani ve 

böyle susduran, korkutan, 
gece yarılarından sonraya 
kadar bu halde bulunduran 
ne idi? 

Birden telefon zili çaldı. 
Dört el birden telefena 

uzandı! Fakat ayni zamanda 
dört el de otomatik bir şe
kilde geri çekildi 1 

Con Elsgurs: 
Artık cesaretim 

dedi. 
Diğer üç zabıta ammnın-

de ayni fikirde olduklarını 

ve ayni şeyi söylemek iste-

Hindistanda 
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._ ııhn ıı ı hastalıklar n1ütehassısı 
e b,h :

11 
liarnburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

~ !) •at d ı k d - - . ~ 'ttt) . ....auza a ar ve ogleden sonra bırden 
~lıth trı dahi muayene ve tedavi eder. 

~k .••aı11~1lesj : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu· 
~~ltt ka 36 numaralı muayenehanesinda. 
~'- 1 ar ·-'Clıkı acı~er, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

arı, rnıde, barsak ve böbrek hastalıkları J 

• • 

,.~ ......... . 20 Temmar 

S. Ferit Eczacıbaşı ~***********>t*ı******~• 

SUL~~!~uı~~~~a~~!~rLERİ B Elhamra ls13 
Hazmı kolay tesiri idaresinde Milli Kütüphane sineması 

çabuk ve kat'i .. 
Şekerli şekersiz ola- • Bu gün lt 

rek muhtelif zarif Jk• b •• ••k f•J b• d » 
ambalajlıdır, f( 1 uyu 1 m ır en = 
; ~i IttTİ İ · 1- Bu~r~n ~itti ı 

Sulfato koınpri- i ~lb>r}. Preıean • Oanıele Oarıcuse & 
n1eleri kullannıak 2 - SiLAH BAŞINA- ! 

la alırsınız. Anna Bella - Victor Francen 

Markaya dikkat ~ Duhuliy;-20 kuruştur. 
~1erkez depo: Hiilnlnıet caddesinde ~-------------------

ş•f E •d• 4K 4 de Silah başma 6 da Buhran bitti 7,30 da Silah 
1 8 CZ8DeSI lr tc başına 9,30 da Buhran bitti )t 

TOPTAN PEl~AI<ENDE -t< ~\ 
@1>1=~~~:w::'1=,,:,,:J1::w:::w;~:w;:r:nı: y::w;~~~~~ 

1C :A:** 1c ~=*:** t( 

: DOt<TOR .. 
~ A. e aJ Tonay 
+c Bakteriyolog· \·e bulaşık, salğın ~ = has alıklar mütehassısı ~ 
fC Ba.smahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )f 
~ da 30 sayılı ev ve muaye :ebanesinde sabah saat 8 den )f 

akşam saat 6 ya kadar hastalartnı kabul eder. )fı 
Müracaat eden ha~tnlara yapılması lazımgelen sair t( 

t( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 4'< « lara yapılmasına cevcz görülen Pnomotoraks muayene- » 
-1( sinde muntazam&n yapılır. Telefon: 4115 )tı 
~ H 
te:w=:v=:w;~:v:=l':w;=,::f:'/! =,,:f~)$~~~~:w;~~)t 
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Tepecikte Bir 
Cinayet oldu 

Laz Receb, Kel Ayşeyi 
Niye; Vurdu? 

Tepecikte Sürmeli sokakta 
Şişman Zebranın genel evin
de oturan Kel Ayşe, Laz 
Receb tarafından ağır su
rette kasığından yaralanmış
tır. Hadisenin sebebi şudur: 

Laz Receb bundan bir 
mliddet kel Ayşeniu arka
daşı Lütfiyeye bir tokat at
mıştır. 

Ayşe, Laz Recebe evvelki 
akşam sokakta rastlamış; 

- Kadına tokat vuraca
ğına gel bana vur. 
Demiş ... Ve Recebe bir 

tc!...ıt attıktan sonra aj'.z do · 
lusu küfürler savurmuştur. 

Bunun üzerine Recep de 
biçağını çekerek Ayşeyi ka
sığından ağır surette yara
lamışhr. Ayşe hastaneye kal
dırılmıştır. _ ........... . 
Boğazlar 
Mes'elesi 

-Baştarafı 1 ncide
lardan birer birer ve azami 
iki torpito refakatında ola
rak geçmek şartiyle Boğaz
lardan geçebilir. Bu sahil
deki devletler sipariş ettik
leri denizaltı gemileriı•i Bo
ğazlardan geçecek olan daha 
evvelden haber vermelidirler. 

Harp gemilerinin boğaz-

lardan geçişi için Türkiye 
hükumetine diplomasi tari
kile evvelden haber verile
cektir. Gayri sahildar dev
letler için 15 gün evvelin
den ihbar · arzuya şayandır. 
Gidiş, geJiş, hepsi evvelin
den bildirilecektir. 

Mürur esnasında bahri 
kuvvet kumandanı tevekku-
fa hacet kalmaksızın Ça-
nakkale veya Boğaziçi 
methalinde bir işaret 
istasyonuna emri altındaki 
kuvvetin tam teşkilini bildi
recektir. 

Boğazlardan transit halin
de bulunanların bütün ecnebi 
kuvvetlerin azami tonilato 
yekunu 15 bin tonu geçmi
yec-ektir. 

Boğazlar transit halinde 
bulunan harb gemileri hamil 
olabilecekleri hava sefinele· 
rini hiç biri İ!ltiroal edemiye 
ceklerdir. Karadenize sahil· 
dar olmıyao devletlerin ~ulh 
zama1Jıoda Karadenizde ma
lik olabilecekleri tonilato 
miktarı 30 bin tonu geçmi
yecektir. 

~ALMANLAR NE DiYOR 
Paris 18 - Komünist 

"Humanite,. gazetes\ Türki· 
• yenin Montröde kazandığı 

zaferi takdirle kaydediyor 
ve diyor ki: 

11 Bu netice, Alman-Avus-
turya paktına ve Alman ga
zetelerioi•dedikodularma mü· 
kemmel bir cevaptır. Türki
yenin Montröde kazandığı 
zafer herşeyden önce Kol
lektif emniyetin bir zaferi 
olacaktır. Almanya ve Avus
turya arasında imza edilen 
paktı Almanya için büyük 
bir zafer halinde karşılayan 
Nazi gazeteleri boğazlar 
konferansının akRmetini de 

(flaHmı Seıl ' 20 Temmuı 

- 1 

Aslan 
T0RK ESKi BiR BiNiCiDiR 

süvarilerimiz A vraoada 
Bir Alman gazetesi medh dolu bir makala 

ispanya ihtilali çok tehli~ 
keli bir vaziyet aldı 

neşretti 
~7 Doyçe· Saubet Jorj isimli bette çabuk öğrenmeleri 
• bir:Aıma~ gar etesi- Olimpi- parlak kabiliyet ve kavrayiş 

yatlara iştirak eden süvari ykudretini haiz olduklarını 
zabitlerimize büyük bir ma· ispat etmektedir. Bu sayede 
kale tahsis etmiştir. Maka- başka milletlerde gördükte· 
!enin bazı kısımlarını ahyo- rini süratle kendilerinin biui· 
ruz : 

Telefon muhaberatı kesildi vaziyet vahim Bunun için Türkiye geçen 
· Ô İ sene Nis, Ahen, Peşte ve 
isten bul, 18 ( zel) - s yete hakim bulundugw u bil- Digw er taraftan, lspanyoll v· ıyana turnuvalarına iştirak 

panyada ordu tarafından dirilmektedir. ordusunda çalışan Leı"yon · T etb. ecrübeler arttıkça Türk 
büyük

23
bir ihtilal ddha1zırlan- Fastaki isyancıların krali- Etyanjt:r'lerde ve diğer ka- süvarisinin muvaffakiyeti arttı. 

mış, saat mü et e mu- yet taraftarı oldukları ve 1 1 d 
haberat kesilmiştir. Kral ta- cumhuriyeti yıkmak istedik- : ~~ a~ası~ ~ ;syan l çı~ığı Niste Türk süvarisi 
raftan partinin başkanını leri anlaşılmaktadır. d~ ın a a eı erge me te- hemen hemen en ile-
öldürmekle maznun olanlar- ır. ride bulundu. Niste " Mil-
dan bir mülazimin ve bir Hükumet naşrettiği teb· İstanbul 18 (Özel) - Ve- letler mükafatı,, yarışlardan 
şoförün hapishanede öldü- liğde: Ordunun bir kısmının rilen haberlere göre İspan· daha ilk devirde ikinci dere· 
rüldükleri söylenmektedir. cumhurite karşı baş kaldır- yade ihtilal hareketi tahmin ceyi alarak fevkalade alkış-

Madritte ve birçok şehir· - dığını, bu teşebbüsün tel'in edildiğinden çok geniş ve landılar. Bu yarışların heyeti 
lerde büyük ihtilal hareket- edildiğini, hükumetin vaziye çok şumullüdür. İspanyol fa- umumiyesinde Türkler on bir 
lerı ile göstermektedir. hakim bulunduğunu bildir- sında çıkan bu ihtilal bütün millet arasında dördüncü gel-

Şimdilik hükumetin vazi- miştir. Mahniyeye sirayet etmiştir. diler. 
00000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000 ••İspanyol süvarisi utüka· 

İngiltere Akdeniz kuvvetle- : Valimizin fatı,, yarışlarında dahi Türk 
ekibi yüksek kudretini gös-_ 

rini arttırma~a karar Verdi beyanatı terdi. Türk süvarisi üçüncü 

Londra - 11 Daily Telegr~ph,, gazetesi hükumetin Ak- Valimiz Fazlı Güleş bugün derecede geldi Alman süva· 
deniz filosu kuvvetlerini daimi olarak daha yüksek bir se- gazetemize şu beyanatta bu- risi küçük bir farkla Türk 
viyeye çıkarmak kararını muhafaza ettiğini bildiriyor. Ak- bulunmuştur : ekibine galebe etmişti. 
deniz İngiliz filosunun gemileri mecmuu, tahtelbahir, torpi- . 1 .- Boğazlar r-ıuahedesi · Ahendeki " Ren mükafatı,, 
do muhripleri dahil olmadığı halde iki yüze iblağ edile- nın ımzas'ı bu gece tebliğ yarışlarında en ziyade alkış· 
cektir. olunacaktır. İmza bizim sa· lanan muzaffer mülazim 

Napoli - Şarki Afrikadan her gün birçok İtalyan asker- atle 24 de ikmal edileceğine Saim Polatkan olmuş, Kıs· 
leri avdet etmektedir. Dün de "Alessandra,, vapuru Habe- göre, tebliğ de gece yarısın- met isimli alile bu zaferi 
şistandan 2869 piyade ve topçu getirmiştir. Bu askerler dan biraz sonra olacaktır. kazanmıştır. Biraz sonra 
karaya çıkmazdan önce vapur Prens de Piemonte tarafın- A -~atkın Şehir gazin~- Peştede mülazim Eyüb Öncü 
dan ziyaret edilmiştır. su, Bahrıbaba parkı ve gazı-
-----------oo nosu, Cumuriyet meydanı, Serkeş ile Tuna mükafatını 

B
• d k k Karşıyaka, iskele gazinosı ve kazandı. lr 8 am aynan8Slnl Ve 8• sair bu gibi mahallerde semt Birkaç gün sonra da mü· 

" k ••ıd•• d•• sem toplanıp eğlenmesi için lazim Saim Polatkan Yalçın rISIDID 8Şl iDi O Ur U vilayetçe tedbirler alınmıştı. ile yüksek mania atlayışında 
-Baştarafı 1 incide

nasını ve karısının aşıkını 
öldürdü.,, 

Mariyos bu kanlı hadiseyi 
polise şöyle anlatmıştır. 

1

11 Kaynanam evimize ge
linciye kadar, karım ile pek 
mesıut bir hayat geçiriyor
duk. Herkes bizi model bir 
çift telakki ediyordu. İşim 
iyi idi. Karımın bütün arzu
larını tatmin ediyordum. 

Bir de çocuğumuz dünya
ya gelmişti. Ben de haya
tımdan fevkalade memnun
dum. Günün birinde karım 
yanıma geldi: 

- Mariyos, dedi annem 
kardeşimin yanında rahat 
edemiyormuş. Ben de ken
disini buraya davet attim. 
Artık bizimle beraber ?, otu-
racak. 

Ben muvafakat ettim ni· 
hayet kayın valde geldi. 

Bir müddet hiç dırıltı çık· 
madı. Hatta evin işlerine 

yardım ediyor, ~arıma arka
daşlık ediyor diye memnun 
da oluyordum.J 

Ara sıra göğsünden bir 
resim çıkarıyor: 

- Ah Pizani, zavallı yav-
rucuk diye ağlıyor. Ve o 
gençten bahsediyordu. 

Bir gün eve o fotoğrafta
ki genç geldi. Karım gene 
yanıma sokuldu: 

gibi te 'ide hazırlanıyordu. 
Muhakkaktır ki Almanlar 
Sovyet Rusya ve İngiltere 
arasında bir aralık kendini 
gösteren ihtilafta pek gü
venmişlerdir. ' Tokyo ve Ber
linin Montrö konferansının 

muvaffakiyetsizliğinden bek
ledikleri netice Cenevrenin 
sonu idi. Bu ümidler suya 
düşmüştür. Montröde verilen 
karar bunu kafi derecede ı 

östermektedir." 

Pizani, annemin yeğe- B - , Miting tam saatında 2 metroyu kusursuz atlıya· 
nidir. Çoktanberi işsiz onun Cumburfyet meydanında ya- rak parlak bir zafer temin 
bir iş buluncıya kadar bu- bılacaktır. Halkımızın bu etti ve birinci geldi. 
rada kalmasına müsaade et. sevinçli haberi almak için Şimdi bu yiğit Türk sü-

a a sen e ona ır ış ara. varilerini Almanlar, Olimpi-H tt A d b. · orada toplanması cumhuriyet ı 
Halk Partisi tarafından rica 

Zavallı çocuk, çok betbaht! edilmektedir. yadda selimlıyacaklardır. Bu-
dedi Ve delikanlı da eve 2 - yarın ki merasimin rada Türkler "Milletler mü· 

yerleşti. proğ~amı, yarınki .• ga._ze·t·e.,..ler..,..,- 1 kifab,, ve "Askeri mükafat,, 
Ben işe güce gidiyordum. d k k 

P 
e çı aca tır. üzerinde müsabaka yapacak-

izani iş arayacagma tem· ........... ,.,. . ..,..,.,, .............................................................. ~~ 
bel tembel evde oturuyordu. Vakıt nakıttır )ardır. Türk takımı ekip 
Sonra karım ile alakadar kumandanı kurmay yarbay 
olduğunu gözlerinden anlıyor Vakıt nakıt olduğu gibi (erkanıharp kaymakamı) Sa-
ve krrımın da kendisine nakıtde israf edilmez bir imden başka 5-6 süvari za-
karşı çok liübali olduğunu ki) amd ·r. va kıt kaybetme· bitile 14-16 attan müteşek-
seziyordum. den yorulmadan aldanmadan kil olacaktır. 

1 · k k pazarlıksız her aradıg" mız ç&me ıs ançhk girdi ve Temmuzun ilk günlerinde 
Pizani denilen adamın kim ma.h ucuzluk sergisinden a · İ b ld l ki 

lınız. ' stan u an ge ece er ve 
olduğunu tab\dkata başla- ı bir iki hafta Berlinde an· 
dım, ılk öğrendiğim şey, da otururken sözü açtım, trenman yapabaklardır. "As-
bu delikanlının kaynanam ile h ·· - d d b ·· · er uçun en e u munase- J keri mükafat,, yarışında da 
hiçbir alakası bulunmadığı bet hakkında malumat al· J 
oldu. Bu sefer fena halde mak istedim, ' Türklerin eyi çalışacakları 
şüphelendim ve içime kurt Kaynanam evveli kızının . kanaatini izhar edebiliriz. 
girdi. Tahkikatımı derinlf!ş· müdafaasını yaptı. "Gönül J 193~ senesinde Bulgaris-
tirınce Pizani ile karımın kimi severse güzel odur, tan, Sofyada Balkan oyunla-
beni~le evlenmeden evvel d '" di. Bu vaziyete tahammül rını tertip ettiği zaman Türk-
tanıştıklarını bir müddet be- edemiyorsan evden defol git ler de bunlara kısmen işti-
raber gezdikten sonra, ev· ve karını boşa ,, 1 rak etmişler ve Balkanlıla· 
lenmeğe karar verdiklerini Pizani bu !Özler üzerine ,J rın "Askeri mükafat,, ında 
fakat sonra Pizaninio karı· k'" t hl t us a aş ı: da crüzel muvaffakiyet gös-
mı terkederek gittig" ini ög" · Mö"yo Mar· · d' 6 

- a ıyos şım ıye termişlerdi. 

rendim: kadar ortağa tahammül etti f Bevnelmı·lel t ı d 
Bu hakikatleri anladıktan de şimdi mi namuslu bir l urnuva ar a 

sonra maksadım evdeki eş- adam oldu? dedi. f Türk süvarisinin son derece-
yamı alıp gitmek ve karımı Bu söz üzerine karım J de süratla terekkisini temin 
terketmekti. Bir gün sofra- kahkaha ile güldü.. l eden amiller üçtür. On sene-

•••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••••• 1 lik yeni devrin iptidalarına 

Halkın Sesi Hakkın Ses· d • r kadar beynelmilel turnuvalarda 

1 
alakası olmıyan Türklerin az 
zaman içinde gösterdikleti 

gazinocu yaptığı masrafları halkın sırtından çıkarmak isterde seri ilerleme hayrete şayan-
- Baştarafı 1 incide -

onun için .. Bu çalğıların, bu şarkıların eğer yüksek san'atla dır. 
alakası olsaydı idi halk, bu fazla külfete bir dereceye ka
dar katlanabilirdi. 

Halk ne şarkı istiyor, ne de çalğı, sadece kendisini serin 
ve ucuz bir yerde dinlendirmek istiyar. Gazinocu halkın bu 
arzusunu keşfettiği gün kendisi de zengin olacak, halk da 
bu kabil gazinolardan islififada edebilecektir. (Ucuz ve çok 
iş) kaidesini daima göz önünde tutrualıyız. Halk bunu isti
yor, helk biraz hava biraz nefes almak istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Filvaki Türk eskidenberi 
binici bir millettir. Türkler 
hesapsız süvari alaylarile yarı 
dünyayı çiğnemişlerdi; fakat 
büsbütün ayrı bir birincilik 
ibtısasına ihtiyaç gösteren 
asri mani atlama sporile he
men hemen hiç alakadar ol· 
mışlardı. 

Şimdi bu sporu bu kadar 
seri kavramaları ve o ois-

cilik duygusuna uydurmuşlar 
ve tatbik kudretini g örter· 
mişlerdir. . 

Türklerin muvaffakiyetinı 
timin eden üç amilden biri 
şimdi bahsettiğimiz yüksek 
birincilik kavrayış kabiliye· 

tidir. ik incisi güzel talim ,e 
terbiyedir. Fransada So(J]iir 
süvari mektebinde mualliınlik 
den T ürk süvari binicilik 
mektebine hoca olarak geti· 
rilen Fransız muallimide ta· 
lim ve t erbiye hususunda 
mühim hizmetler gösterıniş· 
tir. 

Üçüncü a mil d e T ürkÜO 
de· zafer kazanmak istiyen 

mir azmidir. 

O uz m on 
i san nasıl 

ç rpış cak? 
Baştarafı 1 incide -

vetlerinin miktarı şudur: 
b) Şakuli manzume 
Almanya 6 
Lehistan 3 
Avsturya 0,6 
Macaristan 0,8 
İtalya 3,8 

Yekun 14,2 'k• 
Kara kuvve tlerinde ın~be 

tar itibarile birinci ce .. 
0

• 

ikinci cebhedcn daha ustu 

dür. . hı· 
Keyfiyet i~ine gelınceRı.JS-

giltereyi de Fransa ve b de 
yanın bu lunduğu ceb e au 
kabul etmek icap eder. 

01
• 

· 'b 1 b" · · bhe ke ıh ar a ı rıncı ce . 'b rile 
miyet ve keyfiyet atı a 

çok üstündür. 
1 

i11e: 
G elelim d eniz kuvvet er 

Birinci cebhe: 
F ransa 697,000 ton 
Rusya 194,000 '' 
Yeku n 891,000 '' d 000· 

Bu rakama fngiliz 
0 

·yet .1. vsı• 
ması da ilave edı ırse ıeoe· 
bir misli dnba kuvvet 

cekt ir. (11 11~1 
ikinci cephenin donnP 
Almnya 195,000 ton 

ltalya 526,000 '' 
Yekun 721 ,000 'ku\f\let· 
Bu cepheleri hava 

le ı ine gelince: 
Birinci cephce: 'f a'/Yııre 
Fransa 4000 
Rusya 5000 
Belçika 400 
Çekoslovak 700 
Ro:uanya 900 
Y ugoslavya 800 

,, 
ıı 

,, 
,, 
,, 

Yel(üo 11,soo 
İkinci cephe : 'f ıı'/Yıı'e 
Almanya 4000 ,, 
Lehistan 14~~ ,, 
Avusturya 4 

00 
,. 

Macaristan 2~00 " 
İtalya 1 OO ~sı 

Yekun ~ f•''\· 
Bu vaziyette e}(oslo\1' ıı· 

Rusya Belçika. Ç~ ifosltı~!,. 
' ıUb dtıı• 

ya, Romanya .. ve cePbe 
nın buluadugu ~-· 
faiktir. bugnrı1'~flle~ 

Bu rakaınJnr . z;reb1 ·ııı· 
. f ;yı g e ı 

rışık vazıye 1 ktJ>'es 
için size bir ıı>U a~tıt• 
kanı verıniş 019

' 


