
__ ovyet Rusya Japonyaya cok sert bir verdi' 
Siy As 

, 
• AL DURUM • 1 . 

i~~t ufku gittikçe.kararıyor 
s., ~gıl~ını dünyayı mahveder 

• ..._ •• _,., illan ınfb b 
11111as11 A 1 a atında Hitlerin tam bir muvaUakıyet 

6frdu. 66 v~1u.~a dt:~letlerini b~yük bir telaş ve endişeye 

Almanyanın 19 maddelik 
şartnamesi nelerdir? 

·-----~~~--~~~- ••OO•• 11 er 1111 Yon Al · · ' · · · d · · k· •ııalarla manın azım ve ıra esın!n önüne 
d. llııharbiy '. konuşmalarla geçilemiyeceğine hükmeden 
tıor, Alaı:sı harekete geldi. İçtimalar içtimaları takib 
~Yt1ıler teknyanın silah kuvvetine silahla mukabele etmek 

Almanyanıri başlıce iddiası müsavi hukuktur 

._ oıı gef rar silaha sarıldılar. 
müzakereye bu müsavat dairesinde başlamalı 

"tan en haberi Al . . rttı~ •onra A e, manyanın Versay muahedesını yırt-
l•ııı, liitJ . vusturyanın da Senjermen muahedesini 

kil biısede er~ son hareketile istiklalinin tehlikede oldu-
tker Ve lllü~ vustu yanın Bevyera hududuna harıl harıl 
l)?~lovaky •:ınat taşıdığını bildirmektedir. Oiger taraftan 

• 
12tr bir ~ a askeri tedbirler almağa başlamıştır. 

•
11 

İvaırı ka abere nazaran, fngiliz baş vekili Mister Bald
nd 11giJi1 er~~rasında birçok ~uallerle ka şılaşmış, Bald
b~ i'İrişıni "-nı harbiyesinin Ingiıtere namına hiçbir taah-
Qlltu"' Yecegv ,· · 't' f 6 n bu h nı ı ıra etmiştir. 

Dünkü nüshamızda Al-
manyanın Londra ve Beı -
linde gazetelerle neşrolunan 

19 maddelik teklifini akşam
ki radyolar dü.1yaya yaydı . 1 

Bu maddc!erin ziy::ıdcsini • 
evvelce müteferrik surette 
bild i rmiştik . Bu kere de 
hulasa etmt:k ile iktif ede-
ceğ. z. 
Almanyanın başlıca iddi-

ası musavi hukuktur. Hatta •
11
ç6k bir k a

1
berler, siyaset ufkunun gittikçe karardığını 

le'- ıvı cırnın b"t" d" l . 'h . ı· E "'ar ttl u un unyayt a eve vermesı ı tıma ı- müzakereye de bu musavat 
•ıı 2er lııgifi eyd.ana çıktiğını göstermektedir. dairesinde başlanmıştır. Eko-
lif tabana ı dıploması büyük bir mebaret göstererek ta- nomik menfaatleri zararlan-
tkt~-~ll\'aff ~ıd olan Alman ve Fransız isteklerini dıran kararsızhklara nihayet 
cru''~ •ıab a . olursa sulh periı inin son günlerde verilmeli ve müzakere müd-

Qıı, 'le d~e ışke .. nce muvakkat bir zaman için nihayet deti için dört ay ayrılmalıdır. 

1 
nya buyilk bir felaketten kurtulmuş olacaktır. Almanya bu dört ay içinde 

l{ara sevdaya düşen 
bir çılğın! _ ..... ,._.. .... _. __ 

Etrafına ölüm 
saçarak 3 kişi
yi yere serdi ·~ır baba ağlı;;rVe inliyo; Hitler Rayiştagda bir nutuk verirken Fransada müdhiş bir facıa 

olmuş, aşk yüzünden çıldıran 
bir genç 3 kişiyi öldürmüt 
beş kişiyi yaralamış, kendisi 
öldürülmüştür. Hadise 16yle 
olmuştur: 

''er •• ••••••00•••••• R:ndeki kuvvetlerini çoğalt-
4':.&rem Oldül Gazocağımı Satarak Kefen ;:~~ ;ı::; ;:!:::~; t!:~~~~ 

. 
h?Gra İrtı' ~•nı Fakat Gömecek Param Yok... ediyor. Bu Komisyon ayni 
q~ ~ l!ıaı f zamanda hududlarda teftişni 

l'İ ttjYle k se aletin bir : Tekrar gittim. Tekrar gel- tarının y' er:i tabirle, mahalle 
)' arş ) t k de görmelidir. 

'ilı •tJı b' 1 aş ı · Göz- diuı. Nihayet akşam oldu. mutemedinin verdiği fakirlik 25 Senelik bir ademiteca· ''"•k ır okuyucumuz Ve yavrumu gömemedim. vesikasının biç bir hükmü · b•' Q .. t. ffUııkl.arı anlattı·. viiz ve emniyet mukavelesı 
Q,., .... a Dibekbaşı mahallesinde yok mudur ? Eğer yoksa bu k 'd tt 
.. 
1
•
1 
... raı,h•t. d ır bir adamım 'k k . k 1 a tı e meşru ur. " 'ti • .. e , ikinci yüksek sokakta 17 vesı anın ne ıymetı a ır. İ b 

h.,, hpıy e teneke tamir- d Bir baba agv lıyor .· Almanya ve tal yanın u· 
..... or numara a oturan ve çocuğu- ı ı 

..... 
0
1 k .. d .. r unı.. Günde 30 - Biri öldü biri de bugün rada da zamin o ma arını 

111 ,, • .. b nu kaybeden bu zavallı ve 
l;..: tulll. b. ır şey kaza- yarın ölecek di'-·e inlerken, istemektedir. Almanya hat-
111t.. oır b bedbaht vatandaş böyle fe- J 
t..L kıı l· . uçuk ay ev'"e) ve taş yÜrekliJeri bile aö-la- ta bu emniyet paktının asv 
'"tıı QJr • laketıi bir zamanında yardım • 1 • "• .. ~ o) 1 oğlan iki• ,.0 _ d l tırken, hangi zihniyetle bu keri bir dereceye kadar i erı 
ı,, ın .. T e i mezse ne vakit yardım ı ~ti t~llluı:ı b' ~ş~u. Bu gün edilecektir. vatandaşın elinden tutmak varmasının aleyhtarı deği -
l! lıltıı Yokıtrısı öldü. Mete- istemiyoruz ve Basmane ile dir. Bununla beraber bir ba-
llllt Ölüye hürmet etmesini ne k d t ••• ~'raft,.. u. Evlad acısı Konak arasında mekik do- va paktı a dini e ortaya 
...... .. ' vakit ögw renecegw iz? Fakir ve ·· k d' H I d h·'kA ılı... ı:ı 

11 
.. ' Yo~ sulluk bir kutuyoruz. surme te ır. o an a u u-

... 1\..,-'" Yap zavallı bir yurddaşın ölü yav- t' · t d b bA ~, · :"''lltk· acağırnı şaşır- Nihavet c "'naze me ı ıs erse o a u gar ı 
~'fı 125 k "-bundaki gaz oca- rusunu evindemi kukutaca- ·· devlet emniyet paktına gire-

bb •ldı~ruşa satarak bir ğız? Ekmek parası kazandığı günıülecek bilmelidir. 
,.1 okt · kaynak ocagw ını satarak kay- Tenekeci Mehmed akşam B kt · k la 'tdı ordan d . u pa a gırcce o, n 
il~ Ilı l:ltden dın recetesini bettiği yavrusuna kefin ala· geç vakit matbaamıza gele- devletlerin gazetelerinin de 
lllıı, lll~ttırıid'sonra mahalle- cak kadar biçare bir zaval · rek yaşlı gözlerile bir müjde ortaalığı bulandırınamalsrı 
t , ~e.. ınden h lının fakir olduğuna ne vakit verir gibi: · · h h·'kA t k' d' Qıt .... tt oldu- mu tacı ıçın er u ume ın ı ga-

... a.•ı_ gu h inanılacaktır? Mahall ~ muh- (So 4 .. ··d ) db I t~ı.ı ~ı., ald m akkında u uncu e zeteleri hakkında tc ir a -

~~~:.t·~~ ~iğo~~:~:: ! ~k
10

aoocy)OCiıcbıootoce:xx:n100hoocaxxıb'°°eoocr>OCly~ooock>0 ::~:~:sin:1::ny~irir u~:~:: 
, ' iİttiın edıye mınta· 1 müstemlike paktinden de 

)at Sen t ' Evinden ay- müsavat ile uluslar sosyete· 
" •tııı enek 'l'k h d "tdi ' •tnin ecı ı yapı- rılalı 31 gün ol- sinin de Versay mua e esini 

, 1tr, Paran vardır. duğu halde aile- unutmuş olmasını dilemekte-
•i-i liaı:ıg· b sinin kendisin- dir. Almanya silahlarının da 
~}ö11ılrı~k •?a cigerpare. den bir haber tahdidini teklif ediyor. 
Q \('rı ı· tıa b Par, d'rn ıundan almadığı Berga- Yeni paktı müzakere için 
oı._ U "•ti 1 enir? Egv er malı Davinin aktolunacak konferansın pro-
u 'd• Yttte h' 1 l ""~t 1 ıırı . ır adam kansı ve beş rugramı şu o ma ı imiş : 

Ilı' sııe 1 Z h' 1 ~ ....._ b1Ydiın? d . müracaat çocuğu bir ara- - e ır i gaz ve yangın 
'lld ~lrıab tdun • da : 

dUe.,' tahkik•~eye git hak-
t'c'~t Orada~ Yapsınlar! de
~ tttiın llleınura mü

)'t) ... •ı:ıı. .. 
d ··~· nıanı d d' tdi. ltıdeki e ı. (Tay-

l' '- llleınura "k'tl t"' ı " tc)d· •r bi . 
dı ·~. tınci 

ııı.. '( ''"•rdı rıııntakaya 
' ç nı, yakar-

~! d 
0~t1iuırı 
~1111. evde kala-

Davinin karı
sı Meri çok 
meyus ve bed
bin görünmek
te ve kocası 

Davinin garib 
ve endişe veri
ci liu haline ne 
mana verece
ğini bilememek· , 
tedir. 

Ras Kassa 
Ve Ras Sevunı ordu-

.; 

!arının n1ahvoldukları 
haberi yalandır 

Londra 2 - Royter ajan· 
sı bildiriyor: Son muharebe
lerde Ras Kassa ve Ras 
Seyum ordularının mahvol· 
duguna dair olan haberler 
doğru değildir. Bu ordular 
tamamen mevcuttur. 

-=-'~~-=--

bombaları kullanılmıyacak. 

2 - Ağır ve orta çaptaki 
topların menzili dışındaki 

açık mevkiler karşı bomba 
atılmıyacak. 

3 - Uzun çapla toplarla 
muharebe sahnesi dışında 
20 kilometrodan fazla uzak
lıkta açık yerlere mermi atıl
mıyacak. 

4 - Ağır tip hücum ara
baları ilga olunacak, 

S - En ağır toplar top
lar kullamlmıyacaktır. Al
man planı bundan sonra bir 

- Sonu 4 üncüde -

Marsel isminde bir genç, 
Jan isminde bir genç kıza 
aşık olmuştur. Genç kız 
kendisine yüz vermemiş ve 
Marseli babasına şikiyet 
etmiştir. Bunun lizerine 
Marselin babası oğluna çı• 
kışmış, dövmüş, ve derhal 
şehri terketmesini söylemiı· 
tir. Sevgilisinin reddetmesi 
ve babasının koğması üzeri· 

- Sonu 4 üncüde ~ 

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
--~~--~----~0000 ----~--~~~--•• 
Esnafa Ornek Olacak 

Bir Yurddaş 
1-;"ün bu sütunda zeytin yağlarının fakir halkın elini 
lll:.ctlluzatamıyacağı lüks eşyalar kadar bahalandığını 

yazmış, halkın bu zaruri gıdasının ucuzlatılmasını istemittik .• 
Hayatın günden güne ağır bir yük halinde aile babala· 

rının omuzuna çöktüğü bir zamanda, bir yurddaıın hayat 
bahalıhğına karşı açtığı bir mücadeleyi diğer esnafa örnek 
olsun diye alkışlıyacağız. 

Bu yurddaş tertemiz, bütün asri konforu haiz gBnnJe 
ferrab veren bir berber salonu açmıt, bu salonda 5 kuruta 
sakal 10 kuruşa saç kesiyor .. 

Hayret ettik .. Hatta hayretimizi de gizlemiyerek kendi· 
sine sorduk: 

- Bu nasıl idare ediyor? 
- Biz jilete rekabet ediyoruz, elhamdülillah geçiniyoruz, 

elimizden geldiği kadar hayatın ucuzlamasına yardım edi· 
yoruz ! Dedi. 

Bu yurddaş muazzam ve muhteşem salonda 15 kurut• 
saç sakal kestiği için kendi kendisini reklam ediyor, de· 
mektir. Binaeoaleylı bizim bu satırları bir reklam vaaıtaaile 
değil, ancak bu yurddaşın herkese örnek olmasını, el birli· 
ğile bayatı ucuzlatmağa çalışmasını istediğimiz için yazı· 
yoruz. 

Ucuz iş , çok müşteri ve bol kar .. 
Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
"i?CP' . - - ·,.. ., . ... . . 



1 Bitle! Lond~a- Onlar erdi martı' 
dakı askerı 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan: ~·2f IANcls 

Osmanlı zabıtası nıaktul Girkorun bahçesini aradı, 
Fakat dinamitleri bulamadı 

Leyla, kendini taplar tap· 
lam az: 

- Kirkor gittise ne ehem· 
miyeti var, artık yerini dol
duracak başka bir adam 1 

bulmak benim için güç de
ğildir. Yeter ki, elde dina
mit olsun. Siz bu dinamitle· 
rin nerede olduğunu tabii 
siz biliyorsunuz! dedi.. 

- Evet dinamitlerin ye· 
rini biliyorum. 

Leylada çok garib bir ha· 
leti ruhiye hüküm sürüyordu. 

Bu kadın, sinir buhranı 
geçiriyordu: 

- Leyla hanım, dedim. 
Üç gün sonra bizim eve 
Briçe gelirsiniz. Orada size 
Girkorun katlinden sonra 
ne gibi bir hattıhareket tu· 
tulacağını size bildiririm. 

Leylanın yanında bundan 
fazla kalamazdım. Kirkorun 
katli meselesini derinden de· 
rine anlamak lazımdır. Bu
nun için hemen sefarethane
ye gittim; casusum beni bek
lemekte idi. Mükellef bir 
Mösyö kıyafetine girmiş olan 
casusumun yanında bir de 
kadın vardı. Bir hasta bakıcı 
kıy af etinde olan bu kadının 
hemşiresi olduğunu söyledi. 

Bizim mahud kavas, bun· 
lara mezak ve alaka ile ba· 
kıyordu; bunlara: 

iki arkadaşının da tutulmak 
tehlikasine maruz bulunduk
larını izah etti. 

- Pekala... Sen heman 
git, vakalaran inkişafını ta-
kibet, bizim Kürt ile beni 
haberdarei. Kuzguncukta 
Ermeninin evinde tahharriyat 
yapılıp, yapılmadığını da an· 
lamalısınl dedim. 

Casusum, hemşiresini ala• 
rak gitti. 

Ben tarcümanı çağırdım: 
- Bir daha bana böyle 

fakirleri yolJamayınız. Benim 
servetim yoktur; bir maaşla 
geçinen bir adam fakirlere 
nasıl yardım eder, böylelerini 
artık sefire sevkediniz 1 de· 
dim. 

Ne yapabilirdım; vaziyet 
çok nazik idi ? Böyle hare
ket zaruri idi. 

T erceman hayret içinde 
kaldı ve: 

- Fakat, dedi; herkes sizi 
arıyor, merhametli olduğu· 
nuzu duymuşlar.. Maamafih 
bundan sonra sefire gönde· 
. . ' rırız .. 

Bir kaç işe baktıktan 
sonra evime döndüm. Daha 
oturmadan kapı çalındı; 

zevcem henüz gezmekten 
dönmemişti. Onu sandım; 
fakat kapıda Leylayı görün
ce hem korktum, hem de 
şaşu dım. Leyli: 

- Osmanlı zabıtası Kuz
guncukta Girkorun evini ve 
bahçesini aradılar. Fakat 

dinamitleri bulamadılar ! De
di ve durmadan gitti. 

Yavuz berhava edilmesi, 
Girkorun ölümü ile her hal-

de geri kalmış demekti Fa· 

kat ben bu mesele etrafın
çalışırken biç istemediğim 
hale, paşalar ve beylerden 

mürekkeb büyük bir ihtilal 
cemiyeti ile münasebet pey· 
da etmiş bulunuyordum. 

Yavuz işi geri kalabilirdi; 
fakat bu komitenin faaliye-

tin duracağına, durmuş ol
duğuna ihtimal vermiyordum. 

( Arkası var ) ---oo---
Garson 
Metres 

mu? 
mi? 

Bulgar gazetelerinde okun
duğuna göre Şabaçta kah
veci Milovanm kahvesinde 

altı kadın garson vardır. 
Bunların burada birer odası 

vardır. Burada yerler, içer· 
ler fakat buna mukabil ay
da 600 frank verirlerler. 

Kahvedeki hizmetleri aldık
ları hediyeler mukabilidir. 
Tuhafı şu ki buraya bir gar

son kız gelitken kahveci 
başı mukaveleye bu kızın 
onun her zevkine de biz· 

met etmek şartını koymağı 
unutmamaktadır. Nasılsa bu 

mesele müddei umuminin 
ku ağına gider. İşe el koyar 
ve tahkikata başlar. 

-- Canım, dedim. Cihanın 
işi bana mı yüklenncek. Bana 
ne diye geliyorsunuz. Biktım 
sizden ! Diye bağırdım; bu
na rağmen de her ikisini de 
yazıhaneme kabul ettim. 

Bu sahne, kavası aldatmak 
için ihdas edilmişti. Mamafih 
korkum, şüphem yalnız ka
vas Osman ağadan değildi. 
Sefarethanede vazife itibarile 
veya bir iş için bulunan 
Rumlardan da şüphe ediyor· 
dum. Maalesef bu şüphele
rimde haksızda değildim; 
Istanbul Rumlarından bir kıs- 1 mıda - Paraya tamah ederek -
Osmanh hükumeti casusluğu 
yapmakta idiler. 

GözüMüZE - CARPAN 
' 

Casusum, hemşiresini bir 
kenara oturttu, beni de di
ğer bir köşeye çekti, kısa 
ve seri cümlelerle Kirkorun 
nasıl öldürüldüğünü ve diğer 

İZ MİRLİ 

Tenkit ... 
Ui!1J u bir sözdür ki, çok
UL:Jll larının sinirlerini bo

zar. Bu sinir bozmada ten
kidin haksız ve gara zkir 
olmasının tesiri olduğu ten· 
kit edilen şeyin de işkilli 

oluşunun tesiri vardır. 
Fakat ne de olsa tenkit 

kasıtsız, garazsız ve .temiz 
olduğu zaman ışe yarar 
bir devadır. 

Bizde tenkit hiç bir za· 
mao normal bir manzara gös· 

1 termemiştir. Kah sivrilip 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH 

O, Leylasını derin derin 
süzüyordu.. Delikanlı bam
başka bir alemde yaşıyordu. 
LeylByı bu herifin elinden 
nasıl alıp kaçıracağını dü· 
şünüyordu .. 

- Ahmed, hiç aldırış et· 
miyorsun. Şimdi gelirse ne 
yaparız? 

O, tekrar Leylayı kucak· 
ladı .. 

- Yavrucuğum yanağın

daki bu yara da ne? 
Hiç ... 

- Nasıl hiç ... 

Numara 60 

- Gece karanlıkta mut
bak kapısına çarpmışım ... 

- Gel, gel öpeyim de . 
geçsın ... 

Genç kadın korku içinde 
kıvranıyordu: 

- Ahmed eğer beni zer· 
re kadar seviyorsan, beni 
artık unut .. 

- İmkansız şeylerden 
bahsediyorsun. Bunları söy· 
lerken, .sen de inanmıyorsun 
ya.. Yalan söylediklerin du· 
daklarından belli. 

- Ahmed yalvarıyorum 

kah yayvanlaşan bir grafik 
takip ettiği içm tenkitlerden 
ne münakkit, ne de tenkit 
edilen bir hayır ummaz ve 
görmez de. 

Bu böyle ola dursun ten
kitçilere karşı kullanılan bir 
silah vardır ki, ben ona ili
şeceğim bugün. 

Falan yerde bir bina ya· 
pılır. tenkit edersiniz: 

- Şurası olmamış. Burası 
yanhş yapılmış ... 

Dersiniz. 
Size verecekleri en kuv

vetli cevap: 

haydi çık, git. Şimdi yangın 
var diye haykıracağım .. 

- Dünyanın en büyük 
felaketi gelse bir adım bile 
atmam. Seninle konuşacak 
gürüşecek .şeylerim var. 

- Ne konuşacaksın. Her 
şey bitti artık. 

- Her şey şimdi başlıya· 
cak. Bizim mes'ud günleri
miz bügünden itibaren baş
layacak .. 

Hem senin karnın da bir 
hayli büyümüş. 

- Öyle. Bugün yarın do· 
ğuracağım. 

Ahmed, Leylayı tekrar ku
cakladı.! Leyla yalvaran göz
lerile Ahmedin gözlerinin 
içine bakarak : 

- Masum yavrumuzun ha· 
şı için çık, git dedi 

· - Peki! Dedi. Şimdi gi
deceğim. Fakat bana söz 
ver .. Bana ne gün gelecek· 

faaliyet 
Dursun den1iş 

Londra 2 (Radyo) - Al· 
manyanın fevkalade murah
hası Ronbetrob İngiliz tış 
bakanında Lokarnocu dört 
devlet erkanıharbiyelerinin 
Londrada yapmakta olduk
ları müzakerelerden sarfına
zar etmelerini, bu müzakere· 
lerin devamının Almanyayı 
kuşkudan kurtaramıyacağın
dan Almanyanın dayi bazı 

hazırlıklarda bulunmağa mec· 
bur kalacağını söylemiştir. 
Bu konuşmaların durdurul
masını istemiştir. 

Dinamit oatla
mış 27 kişi 
öldürmüştür 
Londra 2 (Radyo) Havas 

Meksikadan veriyor : 
Tultemangada bir dinamit 

deposu ateş :tlmış ve yirmi 
yedi kişi telef olmuştur. Ya
ralılrrın sayısı kırktır. Fakat 
bunların içinde de hayatın

dan ümid kesilecekler var. 

Babalarını 
•• 
Oldüren kızlar 

Yugoslavyada Petrofgrad
da Marişka ve Y elisavt adlı 
iki kız kardeşin babaları 
evlenmeleri için cıhaz ver
mediğinden ihtiyar uyurken 
balta ile kendisini öldürmüş
ler, pençereden sokağa ça· 
murların içine atarak guya 
hırsızların hücumuna maruz 
kalarak öldürüldüğü şeklinde 
göstermek istemişlerse de 
tahkikal hakimi herşeyi mey
dana çıkartmış ve iki kızı 
bülbül gibi söyletmiştir. 

YAZILAR 
- Neden vaktile söylem~

din? şimdi her şey bittikten 
sonra söylemede ne fayda 
var? Beyhude işi gözden 
düşürmek değil mil 

- Doğru laf. Fakat a 
devletlim! Sen de bu işi 
bana daha evvelinden ne 
sordun, ne gösterdin! Ben 
ancak şimdi gördüm, şimdi 
de fikrimi söylüyorum. De
nebilir. Denilir amma işe 
yaramaz. Onun içindir ki 
bizde teı1kit bir yara
maz çocuktur. İ~e yaramaz. 

B. FELEK (TAN) 

sin .. 
Sana nasıl gelirim .. 
Mühim şeyler konuşa· 

cağız. Seni Trabyada Tokat· 
lıya11 otelinde bekliyeceğim ! 

- Nasıl olur. 
- Eğer bana söz vermez-

sen buradan bir adım bir 
yere gidemem .. 

- Peki söz veriyorum ge
leceğim. 

- Ne vakit yarın gelebi
lir misin? 

- Yarın ne, Çarşamba .. 
obir gün Perşembe, Cuma 
günü gelirim .. 

- Cuma günü seni sabah
leyin bekliyeceğim .. 

- Fakat Ahmed, Çocuk
ları nasıl bırakayım .. 

- Bırak canım .. 
- Bırakamam, onları da 

beraber getiririm. Bir mah
zur var mı? 

- Yok ... 

da biz de erelim 
Slovanyanın hudud şimen

difer komiserine Romanya 
polisi tarafından bir delikanlı 
ile erkek elbisesi keymiş 

o aşk kaynağı görecek ve.Ol~ 
ı ha met edeceksiniz. ~ıt ·ıİ' 

bir şey istemiyoruz. lkııı>1 r 
de san'atımız var, çalı~1\~oı 
riz. Yalnız bize bu uıı ılt 
veriniz. İkimizin bir ara a· 
velev bir kulübede yaŞ~ıo 
mıza engel olmayın. d•' 
verdiği konf rans zerre k• a· 
teysir etmedi. Nihayet bU(ır 
da dahi konak bulamadı :c 

pek güzel bir kız teslim 
edilmişti. 

Bu genç ve güzel yolcular 
Romanya polisine Çekoslo· 
vakya poiisi tarafından ve· 
rilmişti. Erkeğin adı Branis
lav kızın da Maryadır. Bun
ların ikisi da Slavyanıo mer
kezi olan Libonyan halkın
dandır. Erkegin san'atl doğ
ramacı, kızın da terzilik .. 

Birkaç sene evvel seviş
ler; sevdalarına mezara ka
dar sadık kalacaklarına ant 
almışlar. Birkaç kerre nışan· 
lanmağa kalkmışlar, ana ba· 
baları bırakmamış, nihayet 
onların aşkından, onların çıl
dırırcasına olan muhabbetin
den anlamıyan bu çevenleri 
bırakmağa, çıkıp gözlerinin 
gördüğü yerlere gitmeğe, 
insanlardan bile uzaklarda 
yaşamağa hatta adlarını ve 
sanların unutturmağa karar 
vermişler ve günün birinde 
yola çıkmışlar. 

Talih onları Avusturyaya 
götürmüş, fakat Avusturya 
polisi pasaportsuz gelen bu 
misafirlerden şüphe etmiş, 
onları Çekoslovakya hudu
dundan içeri salmış, oradaki 
polislere de, oranın insanla
rına da siyasadan anlama· 
dıklarını, onların anladıkları 
bir aşk, bıldikleri bir sevda 
varki bu sevda derdinden 
anlıyanda pek az. Hele po · 
]islerin ve ıabıta memurla
rının kitabta sevda bahsı 
olmadığı kanaatini getirmiş
ler. Çekoslovakya polisinin : 

- Hududun hangi tara-
fından çıkmak istersiniz, 
yollu sualine: 

- Yugoslayadan başka 
nereye isterseniz, cevabını 

vermişlerdi. Bittabi Çekos
lovakya polisi de bu genç 
misafirleri Romanya hudu
hududundan içeri koymakla 
vazifesini yapmış bitirmişti. 

Her yerde olduğu gibi bu
rada da ifadeye kadar mah
bus muamalesi gördüler. Bu
rada da saatlarca ifadeleri 
alındı. Üstleri başları arandı. 
Bu esnada kız polis komi
serıne : 

- Siz üstümüzü başımızı 
değil kalbimizi ) açın. Orada 
siyasa kelimesi değil bir 

Kucaklaştılar. Haraetli ku
caklaşmalar birkaç defa tek
rar edildi. Nihayet .ayrıldılar. 

Ahmed, bütün asabı bo
zulmuş bir halde zankır zankır 
titreye titreye yürüyordu .. 

İstanbula geldiği günden
beri Leylayı arıyordu. Onunla 
karşılaşabilmek için İstanbu
lu günlerdenberi karış karış 
dolaşmıştı. Şirket müdürünü 
evinde ve dairesinde hergün 
ziyaret ediyor, ona Leylanın 
nerede olduğunu soruyordu. 
Amerikalı ve karısı artık 
Ahmede acımışlar, onun aş· 
kına bağlılığına hayret et
mişler ve nihayet Leylanın 
irfanla evlendiğini, İrfanın 
Aksarayda oturduğunu söy
lemişlerdi. 

Ahmed: 
- Hangi sokakta, hangi 

•tııı11 
Zaten paraları da bı 
olduğundan burada da: ı. , 

Çııı.• Hangi hududdan 
caksınız ? Suvaline: .. der' 

- Yugoslavyaya goı> 
dik. Cevabını verdiler. i• 

Yugoslavya hudud k0~i· 
seri vasıtasiyle Libonya "'

8
11
• 

sine verildiler. Vali iki ger' 
ciu derdini anladıktan ~:;dıı 
ana ve babalarını çag .

0
• 

b'tl nasıhat etti, buları bir ~ de 
den ayırmayın diye ta\'sıf 

0
, 

bulundu. Nihayet bunlar ıJ1 
radma erdi, biz de ereliıı>· -· ...... 
Bay Bro oy1l11 

-bozanları nııı 
vazehe edif~! 

İstanbul (Özel) - MeŞ 00 
politikacılardan bay Bk0~i· 
Amerikanın hariciye di~' 
serinde söylediği sözler e•1 
kate değer şeylerdir. deiO 
Bro yalnız Almanyayı d• 
ayni zamanda Fraos~Y' ~i 
şiddetle kretik etıııiştır 
ve demiştir ki : ·ıca)" 

Fransa nasıl Amerı t· 
karşı muahede ile tabiid ee~ 
tiği borçlarını öde~e~ıı· 
suretile o muahedelerı L de' 
yorsa A!manyanın oıu~~:ye' 
fere riayetsizliğinden şık 
te hakkı yoktur. 

3 ölü birkaç 
yaralı ri' 

Londra 2 (Radyo) Alf)e d' 
M . rısıı 

kanın anor ıstasy~ · b•' 
bir sürat katarı ile bır d ıııe 
mal treni arasında oıüsa e oç 
olmuştur. Bugüne kad~rk,ı 
ölü birkaçda yaralı 111 

altından çıkarılmıştır. 

Bir Tayyare 
Kazası "'' 

Londra (Radyo) -: f'{ay•' 
şayin grofluğunda ~!r t•[e~ıı 
re kazası olmuştur. Oler> bİ~ 
adedi dördü erkek ve., 
kadın olmak üzere beştı ' 

numarada? b~ 
Diye sorduğu ıaın'"ıııW 

sualin cevabını vereın1~ı1',.t lerdi. Bu kadar ına ;şV· 
da Ahmede kafi gelll' gOll 
Genç adam artık her kıar: 
Aksar aya geliyor, sokB bjsf1 

da, mahalJelerdt!, beŞ 
tetikte dolaşıyordu. ·ş b;' 

Kulağı kirişte, gerilıı>' esilli 
halde, hep LeylanıP 5f1Jd'' 
arıyordu. gözleri fıldır 1''fe5 

dönüyor, pencerelerde, d0Jıı' 
arkalarında, kapılarda 
şıyor Leylayı arıyord_A~511r•f 

Günlerden beri 181•' 
kahvelerinde oturuyor, 

0ııb"l1 
rın daimi sakinlerile '1.,ot' . . . ,r ı 't 
oluyor, irfanın evın1 bl 
du. Nihayet bir gii"'0ıııı~ 
mahalle kabadayısı Aks' 
önüne düşmüş, bütün o"' 
rayı altüst etmiş veşt'1· 
Leylasinin evini bulıntJ ,-1) 

(Ark•'' 



~*lt:t:lc:fc:k:t:t:Jclt:t~tbtlt:t:lc1c1c:lc1clfdt1c)t:*": J;' .d d . i DOKTOR. areTl lŞfflQCUnU 
Ü A. Kemal Tonay ~ Dişleıi fenni bir " 
~ Ba~teriyolog ve bulaşık, salğın ~ şekilde teınizler, mu-

, +c hastalıklar mütehassısı )t hafaza eder. 

lJcllzl u +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ Sıhhi iktisadi ba-
tngb . ~guyle şöhret ve ha. Jkınıızın takdir ve ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ kımdan herkesin kul-
Si Ji etını kazanan Hükunlet Cadd ~ · d S _ 41( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. » lanacağı bir diş ma-
\ akikat U . ,'- . . . . vesın e "'>. enı fC ~ü!acaat ~den ba~talara yapılm~s.ı lazımge.Icn sair •)( cunudur. 
Rtı olnı .. cuzluk sergısı ucuzlugun ucuzlu- +c tahlılat ve mıkroskopık ınuayenelen ııe veremlı basta- « 8u··yu·· k 
~Ya] ak uzere yeni bir sergi yapıp bir çok f( Jara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
tlliihi~ı yalnız 88 kuruşa satnlaktadır. Bu : sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ Tüh•• 

.,.. fırsattan istifade ediniz. 4M:f:~:f:~JlC'1C,.C'ıt~'$~'lCP~C~:l(,.C'tt'LC"''f.~~~~J+ 
~-

l Hernevi Levhalar 
e\ı\1a • Kris~al Cam - iŞLERi 

• RESiM ve YAZ\ 

~~~~~:~~~~~ 
t•l A BUGÜN f': "" 

~sa~ı ~ __ ~İNEM:ADA T~3:4n 1 
b{j 2 Büyük film birden i 
~~~k.n~~~NL~R ~~ŞİNDE 1 

l\c:oNE: n yuksek serkuze~t artıstı namdar sanatkar~ 

to~, ı· I(;;~n temi;li~;ıde film 1 
~ tlnı • 1 -12ı·1 Ştrk r . ı e ŞÖhr e ının en kıymetli saoatk~rı Çinli Çen 

"'-.. · ·~et bulan VAPNER OLANOIN en ziyade 
~ muvaffak olduğu eser ! ------------- -----~ 
l">lJNy;\ AYRI~~ . m 

HABERLERi. .. ve saıre. '! r•l 

~~~~~~~~~~~ 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı ola!ı Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kamiJen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
hkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar raddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~iağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

OTOMOBiL Sı\HIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı 

açılmıştır 
İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat

lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

~~~~~*~**~*~*1c~~:>t1c~8k**lt~~~ 

Elhamra ls1; i , 
• .........__ idaresinde Milli Kütüphane sineması ~ 

>+ 
c

6 
BU AKŞAM >+ 

k tttıed·... . ~ 
"k•nçı:f ~nız, bilmediğiniz bir diyarda; heyecanla, merakla, baştanbaşa aşk ve » 

a dolu ve şimdiye kadar duymadığınız yepyeni bir mevzuda vücuda •. 
getirilmiş senenin en güzel filmi )tt 

~·~~ •• ı Sengapur postası İ 
'çit\~~ &Öz.fij M t G ld M " f'l • B f'l • h 'k lAd ı•v• • t • >+ .. 111çbir f ' e ro - o vın - ayer super ı mı. u ı mm arı u a e ıgını emın •• 

hld12 etakarlıktan kaçınılmamış ve şöhretleri dünyaca tanınmış dört büyük )+ 
a· 0 an Clarc Gable - Jean Harlov - Vallace Beery - Levis Ston )t 
ır araya getirilerek tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir )t 

~ ~"VV'V'V"-"-"-~~ ~ 
J.tll~•tt - SEANS SAATLERi - )t 
~r'tnn e 

3 
Pazar saat 13 de başlar )t 
' 5, 7, 9,15 de ~· 

~~~~~~A-~;J~~.-...-~.ıAC~~~.C:t~ 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve almak istiyeo· 
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 uuma
ralı dükkana müracaat etme
leri ilAn olnnur. 

Kurnştur 

M. Depo S. Feri Şifa 
E~·"tanesidir 

1 -------------·-"----------
Hasan Basri elb1ise fabrikası 
Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paıa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

P.,EKLA NCt f 

H·F 

Bedeli Nakdi Efradına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 

ancak HvSAN BASRL elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa· 
tınız iktizasındandır. --------------------------içenler bilirler 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

dain1i surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı ve Billur 
rakılarıdır • 

~~~T .... ~A011~Y~~Y~A~R,~E~~~~~il~~~F~a, 
f!l • 3151 • 
f!1 BU GuN ~ 
~ Bütün lzmir halkı, büyük küçük, çoluk çocuk, kadın t*] 
r!1 ihtiyar herkes (Tayyare Sinemasına ) koşacak ve gül- c;l 
M rnekten, kahkahadan kırılacaktır. E 

~ Aşk Bandosu 1 
~ Şimdiye kadar FERNAND GRA VEY'İN temsil etti- el m ği en güzel filimleri sönük bırakacak derecede kuvvet- ~ fu li ve şaheser bir filimdir. m 
~ DiKKAT : "AŞK BANDOSU,, uzun ve büyük oldu-m ğu için seans saatlerinde değişiklik yapmak zarureti 
~ hasıl olmuştur. • 
~ AYRICA: • 
~ F O K S (Dünya havadisleri) m 
S ( Türkçe sözlü ) ı m .. -( SEANS SAATLARI )- m 
~ HER CUN : 14,30 -16,25 - 18,45 - 21,5 Cumartesi 1J 
t9l ve pazar günleri 12,10 da başlıyacaktır. m 
BE~~~~~~~~St*JEE®~~~a~a 



- !Tayyarekazası? Harrar ki 
Londra 2 (Radyo) -Pana- Bon1bardın1anında, 

ATIŞ 

Talimleri 
Atıcıhk talimlerine 11 Ni-

san 936 Cumartesi günü sa
aat 3 te kışlanın iç meyda
nında törenle başlanacaktır. 

Büyük bir alaka ile devam 
eden kayıt işi l Mayıs 936 
tarihine kadar devam ede
cektir. Bu spora on yedi 
yaşında ve daha yukarı 

genç bayanların da kayıtları 
yapılmaktadır. 

Tekaüde 
Sevkedilenler 

Altmış yaşını geçmiş olan
larla vücutlarından istifade 

• 

Habeşlerin yeni zaferi 
--------------------------~oo••oo--~------------------------

ltalyan - Habeş harbı şiddetlenirken her iki 
taraf da barış şartı kabul ediyor 

İstanbul 3 -Royter ajan91 1 Habeşistana teklif ettikleri ı nın aşağıdaki şartlar dahi-
veriyor: Habeş umumi k~r~r- 1 sulh ş~rtı. e~as itibarile ka- iinde Avrupa işlerine iştira-
gahı Habeş kıtalarının Mısı- bul edılmış.tır. Hatta Habeş ke hazır bulunduğunu B. 
yoda, Boresde büyük zafer delegeleri Italyan karargahı- Flandene bildirmiştir. 
kazandıklarını tebliğ ediyor. na giderek müzakereye baş- - 1 Zecri tedbirlerin der-
Dört İtalyan istihkamı alın· mışlardır. hal kaldırılması 
mış 711 İtalyan neferile 36 Halkın Sesi - Bu haber- ' 
zabit ve 2000 Eritreli telef de biraz şişirme olması da - 2 Habeşistan.a karşı 
olmuştur. melhuzduzdur. olan hareketinden dolayı 
HABEŞ HARBi ŞİDDET- MUSOLINİNİN BİR miJJetleı cemiyeti tarafından 

LEN iRKEN İKİ TARAF TEKL\Fi İtalya aleyhine yapılan itha-
BARIŞ ŞARTINI KABUL Londra, 2 (A.A) -- Daily mın derhal geri alınması, 

EDİYOR Herald gazetesine göre dün - 3 Sulh görüşmeleri İtal-
mümkün olmıyan memurla- İstanbul 3 (Özel) - Ro- akşam Parise hareket eden ya ve Habeşistana bırakıla-
rın tekaüde sevkedilmeleri madan gelen haberl~re göre Fransanın Roma büyük el- cak, Milletler cemiyeti bu 
ve açığa çıkarılmaları hak- 13 )er komitesinin Italya ve çisi B. Dö Şambrum İtalya- işe karışmıyacakt. r. 
kındaki kanun inhisarlar •••••••• .. •••••••• ............ •••••••••• •••••••• ............ •••••••••••• .. •••••• .. 

baş müdürlüğüne tebliğ e- Uzak şarkran korlculuyor 
dilmiş ve İzmir merkezinden 
altı kişi ve mülhakattan da İstanbul 3 (Özel)- Mogol hududunda müsademeler de-
yedi kişi bir nisandan itiba- vam ediyor. MogoHar da Japonlar da hafif hafif kuvvetle-

rini takviye ediyorlar. iki taraf dahi kabahatı birbirine 
ren memurluktan çıkarılmış-
lardır. atıyor. Rusya sert bir nota ile Japonyaya eğer bu tecavüzn 

lerle devam ederse Rusy=t müdahaleye mecbur kalacağını,, 

Katil aranıyor .bildirmişti. 
Tepecikte Nizam sokağın- Iran Amerika meselsi çetinleşti 

da 18 numaralı evde karısı İstanbul 3 - Evvelce bildirildiği üzere Amerikadaki İran 
Hasibeyi mavzer kurşunu ve sefiri otomobilini sür'atli sürmüştü. Bundan dolayı Amerika 
kasatura ile 21 yerinden hükumeti tarafından tevkif edilmişti. Bu hakarçtten dolayı 
yaralayarak öleüren ve ka- Amerika Dış bakanlığı tamirde de bulunmamıştı. Bunun için 
çan Kütahyalı Mehmed Bu- İran Amerikadaki sefir ve konsoloslarını geri çağırmağa 
ca cıvarında çobanlar tara· karar veamiştir. 

finda görülmüştür. Yaklan- A vusturyadan sonra Macarlar, 
ması için tertibat alınmıştır, 

Muallimler 
Koneresi 

Ekseriyet olmadığından 
bir Nisan tarihinde top a
namıyan İzmir muallimler 
birliği kongresi yarın saat 
on be.şte Halk evinde top
lanacaktır. 

İnhisar 
'f cşkilfttından 1 a ~1e

n1ur Çıkarıldı 
Vüçttlarından istifade edi

lemiyen ihtiyar inhisar me
murlarının memuriyetlerinden 
çıkarılmaları hakkındaki ka
nun şehrimiz inhisarlar baş
müdürlüğüne tebliğ edilmiş 
ve İzmir merkezinden 6 kişi, 
kazalardaki inhisazlar teşki
latından da 7 kişi memuriye 
tinden çıkarılmıştır. 
Baş müdürlük teşkilatın

dan çıkarılan ihtiyar memur
ların sayısı 13 tür. 

İsçi, esnaf 
Birlikleri 

Şehrimız ticaret odası i
dare heyeti; dün odada top
lanmış işçi ve esnaf birlik
leri federasyonunun 9 aylık 
büdçesi üzerinde müzakere
:erde bulunmuştur. Büdçe 
üzerindeki tedkikat önümüz
deki hafta içinde bitecektir. ____ .. , ,,_...... __ 
V ol2a ~nehri .... ~ 

taşmıştır 
Grko 2 Stifani ajansı bil

diriyor. Karların erimeni ne· 
ticesi olarak Volga nehri 
taşmıştır. Birçok köylar su 
altında kalmıştır. Hükumet 
kayıkla ve uçaklı askerlerin 
ehalinin imdadına koştu, 

Bulgarla da hazırlanıyorlar 
Belgrad 2 (Radyo) - Avusturyahlar da Senjermen mu

ahedesini yırttığı Macaristanda ve Bulgaristanda hoş görün
müştür. Bu iki çevenlerde Avusturyaya benzemiye çalışa-
caklarını saklamağa lüzum görrniyorlar. Küçük itilaf çeven
leri bu meseleye karşı soğuk kanlılık ile bakmaktadırlar. 
Gazeteler henüz vaviylayı koparmamışlardır. 

00000000000000000000000000000000000000000000 

Bir baba ağlı- Kara sevdaya 
yor ve inliyor düşen çıleın 

- Baş tarafı 1 incide -
- Tayyarı buldum. Göme· 

cekler, fakat çocuk bu ak
evde kalacak, çünkü daireler 
tadil etmiş dedi. 

Belediye ve hükümet işle
rinee hiç şübhe yok bazı 
merasime ve usule riayet 
etmek zaruret ve mecburi-
yeti vardır. 

F o kat, yavrusunu kaybe-
den ve bu yüzden inliyerek 
her tarafa başvuran ve ağ
lıyan bir sesle çocuğunun 
gömülmesini istiyen, elinde 
mütemed vesikasile doktor 
raporu bulunduran bir fakir 
yurddaş karşısında bu me
rasim ve usulleri çok kısa 
bir zamanda şefkat ve alaka 
ile ikmal etmek memurları
mızın hem vazifeleri icabı 
hem de içtimai borçlarıdır. 

Böyle muhim işlerde yurd-
daşların ıztırabını teskin ve 
işlerini kırtasyacılığa boğma-

mak için hükumet reisimizin 
her fırsatta söylediği sözler 
ve İçbakanımızın her zaman 
gönderniği tamimlerde yurd-
yurddaşların işlerinin bir an 
evvel görülmesini alakadar-
lara teknik ve ihtar etmiyor 
mu? 

Alman yanın 
19 şartları 

- Baştarafı 1 incide -
de ekonomik anlaşma teklif 
ediyor. 

Paris 2 (Radyo) - :Alman 
teklifinde en çok göze çar-

- Baş tarafı 1 incide -
ne fena halde müteessir 
o]an Marscl doğru bir mey
haneye gitmiş, kederini da
ğıtmak için 15 dakikada 4 
kilo şarap içmiştir. 

Bulut gibi olduktan sonra 
evden tabancasını almış ve 
önüne rast gelene ateş et-
meğe başlamıştır. Bu sırada 
önüne çıkan 18 yaşında bir 
kızı öldürmüş, sonra yanın
daki beş yaşında kardeşini 
öldürmüş, haradan da sevği
lisini yakalamış ve bu kı1ca-
ğızın vücudunuda kurşunla 
delik deşik etmiştir. 

Etrafına ölüm saçan bu 
delikanlıdan herkes korkma-
ğa başlamış ve efrafına kim
se yanaşamamıştır. Bu çılğın 
delikanlı yakalanıncaya ka
dar bir kaç kişiyi daha 
yaralamış ve nihayet kurşun
la vurularak öldürülmüştür. 

~ 

pan ve en ziyade münakaşa 
uyandıracak olan noktalar 
şunlardır. : 

1 - Tahkimatın ateşemil
terler tarafından görülmesi 
ki Fransa bu sırrı vermek 
istemiyecektir. 

2 - Tahkimatın müvavi 
kılınması, yani Almaoyanın 
da Fransanın çelik istihkam
ları karşısında öyle istihkam 
yapması yahud Fransız istih
kamlarmmda bildirilmesi. 

3 - Hukuk müsavatı. 
4 - Müstemlekelerde ki 

müsavat. 

Japonya 
Bizden af von alacak 

İstanbul 2 -(Özel) - Yapı
lan bir anlaşmaya göre Ja
ponya hükümeti; uyuşturucu 
maddeler inhisarından mü
him miktarde afyao alacak· 
tır. 

Mu ha dillere 
Verilnıiş olan fazla 

~lallar 
İstanbul, (Özel) - Müba

dillere verilmiş olan fazla 
malların paralarının tahsili 
için Maliye Vekaleti ~ bir ka
nun layihası hazırlamaktadır. - ........ ... 
Lilk maçları 
1\ltav Altınordu bu 

..; 

haf ta karşılaşıyor 
Pazar günü yapılacak Al

tay Altınordu arasındeki mü
him maç bu yılın hakiki 
şampiyonunu meydana çıkar
mağa yardım edeceğinden 
bu haftaki karşılaşmalar en· 
teresan olacaktır. 

Dün akşam toplanan dele
ğe futbul kurulu bu hafta 
yapılacak maçların proğram 

ve hakemleri aşağıda göste
diği gibi seçmiştir. 

A takımları AJsancakta: 
Saat 11 Şarkspor-İzmirspor 

hakem Said K. S. K. saat!13 
Burnova Demirspor hakem 
Mustafa Altınordu, saat 15 
Altay-Altınordu hakem Habri 
İzmirspor. 

B takımları Balkevi ala-
nında: 

Saat 9 Şarkspor-İzmirspor 
hakem Mustafa Altınordu, 
saat 10,15 Burnova-Demir
spor hakem Baha Konur Al
tay, saat 11,30 Aaltunordu 
Altay hakem Ahmet HaJkevi. 

HALKEVİ LIKLERİ 
Halkevi alamda: Saat 12,30 

da Yükselme - Devrimspor. 
Hakem Faruk Kahramanlar. 
Saat 15 de Hacıhüseyinler -
Tepecikspor. Cahid Alaed-

. din Hilal. Saat 16,30 da Park 
spor - Kurultayspor. Hakem 
Ahmed Halkevi. 

Okullar lik maçları, Halk 
sahasıddaki tamirat dolayı
siyle bir hafta ıçin geri bıra
kılmıştır. Gelecek hafta Hak 
evi kulüpler likLi son haf
tasıdır. Ayni takımlarla Halk 
evi kupasi için lik usulile 
tekrar bir devrelik maçlara 
başlıyacaklardır. 

ma uçuk şirketine aiid bir İtalyan düşüneesı~~ı. 
tayyare Amerkomekten on ) p.ı 
kilometro uzakta bir tayyare Londra 2 (Radyo -;, ,dı· 
düşmüştür İçindeki 12 kişi yanlarn Harran booı 1 

el" 
mania kiliseler, hastah•0 bt''b 

ölmüştur. Kazaya sebeb ve emsali müesseseler ta oof 
motörün bozulmasıdır. etmesi Habeş imparat~r~ıs»•· 
Dünyanın buralarda bulunması ıbtboıİ

Jine mebni ise de bu ta flJ' 
En eski çiç~ek satanı de aldandığı imparato "' 

v • buCll 
Dünyanı en eski çiçekci. yaptıgı son umumı 

kadını Flandiyanın Helzing- lada anlışılmıştır. · 

fors kasabasında Marya An- gün 107 yaşındadır. 1"" 
derson adlı bir kadındır. Bu· yetmiş yıl çiçek satoııştır~ 

...................... .. ........................ .. 
Asil(!) ve 

C E N T İ L M E N (!) 
Katjlin cinavetleri 

ve tuhaflıkları 
HEYECAN ISTIYE KOCAKARI NASIL sovuL.0

&.I 

~~~---------------00--------------------:'7 
Dilsizleri bülbül gibi söyleten cilet ne iırııŞ 

-2-
Altmış beşlik milyoner ka- Jiyerek büyük bir hüJ111,r ı.~ . . ,ı, 

dınm "öyle ise söyleyiniz, bu nezaketle kadının ehnı tf 
nas ı l alettir?,, S alini cevab ve i k istasyona inerek ot 

olarak Con Cim gene gümüş dan kayboldu. fe-
saplı biçağını görterdi ve Y ann Con Cimin 
biraz sesini kısarak fısıldadı: macerasını okuyacak~ 

- İşte nasıl olduğunu öğ · - :::;::;;---· ~ıt 
renmek istediğiniz küçük Müzayede JJ 

ale~.~hlikeyi sezen kadın ziıe F ev kala de 
basarak lüks komparhma- .: 
nın garsonunu çağırmak is- Büyük satı~,_, 
tedi. Fakat Con Cim kuv- 5 Nisan 936 pa;ı;ar ',d' 
vetli eli ile yaşlı kadının bi- öğleden evvel saat 0 j,e! 
leğini tutarak bu defa biraz Tramvay caddesi Sadık~ 
daha yüksek sesle ona şu mevkiinde 687 No. lı Pdf ~ 
sözleri söyledi: mer beyin evinde mar&J ı;' 

- Beyhude zahmet et- aileye ait fevkalade ti!' 
meyiniz, çağıracağınız gar
son da gelse size bir fay
dası dokunmıyacaktır. Çün
kü bu küçük biçak ıizi söy
letmeğe kafi gelectği gibi 
bu daha büyük alet de onu 
mükemmel surette sustur
mağa yeter artar bile ... 

Kendisine sıkılmadan cen
tilmen hırsız (!) veya asil 
serseri (!) ümvanı veren Con 
Cim o ande korkunç bir hay 
dud tavrı alalak son sistem 
tabancasını milyoner kadına 
gösterdi ve ilave etti: 

- İşimizi bizbize, haşhaşa 
gprsek bundan daha karlı 
çıkacak yine sizsiniz. Zira 
bu suretle canınız ve üzeri
nizde olmıyan milyonlarınız 

yine size kalır, bana bavulu · 
nnzda, el çantanızda mevcud 
paralarınizı verirseniz ben 
ilk istasyonda size veda eder 
ve sizi rahat bırakırım. 

- Ben parasız yoluma 
nasıl devam ederim. 

- Gid~ceğiniz son istas
yona kadar size lazım olan 
parayı siz de bırakmak iste
miyecek kadar kaba bir adam 
değilim. Oraya çıkar çıkmaz 
çekleriniz ile istediğiniz ka
dar dolar çekersiniz 

İhtiyar milyoner kadın üze
rinde bulundurduğu on bin 
dolar dadar parayı vermek
ten başka bir çare olmadı
ğını anlayınca parayı verdi 
ve mırıldandı : 

- Ben Heycan istiyodum, 
fakat böylesini değil.. 

- Bence hayatta mal, ya
şamak demek heycan duy
mak, macara geçirmektir ve 
itiraf ediniz ki bugünkü ha
can size servetinize nisbeten 
çok bahalıy& otumuş degil
dir. 

Con Cim bu sözleri söy-

mobilyalar müzayede sur' 
satılacaktır. _,. 

Fevkalade lüks saraY l 
mulatı dokuz parçadaP il. 
rekkep oda takımı, ~ç .: J;i 
h modern büfe, yeııı b• ~I 
de İzmirde emsali bulaJ fJ' 
yan A. G vand markalı 

0
1_ 

man piyanosu ve tab -' 
tablalı 9 parça AvruP' ,I. 
mülatından hezaran bol 
takımı, bronz birer ~Jİ 
kişilik Avrupa mamül~tı,~ 
iki adet ıki direkli ~· ~'J 
maa somya, tekrar i1'1 şl 
lik nikel karyo]a 013' t I~ 
işi şemsiyelik, üç ade ,e 
şer kapılı aynalı do!al' b'~ 
kabine üç aynalı ikı 

1 
~ 

kayola, birçok AyruP ,,,-,, 
mek iskemleleri. kare 0~ , 
tarh yemek masaları, t4. 
adet deri iskemle, 5~~ 
duvar saatları, emsafsı 
Grandürla marka saıo; 
mafonu ye birçok pi•~ 
eeviz şemsiyelik birÇ0 .,o 
Jı boya levhalar, ııı• i 
mine aynası, 9 parça 
kanape takımı, yaı• J. 
nasıi bir kişilik 

01
,, 

mamulatı nikel kar~de 
kalade zarif ve nadı 

1
_, 

rik avizeleri, J ardinYe 
kuT. parça kadife od; 'rl 
mı, ceviz oaybur, Y~ ·~,, 
hasır kanape takıntı JıÇej 
ler, kaplan derisi, b• r 1 
napesi, iprkli şezlooir' 4' 
masaları, komodinolfl~f~~ 
lar, kuşlu ayna, ııs~, 'ı 
bir kanape iki kolt~ '~~ 
jerler, sarı işleoıel~e~()r 
şık mangal, sıgara 

1 1
,tt 

ve birçok taban ga 
1

1ıi'' 
lim ve seccadeler "ei~'' 

Ayni zamanda e'f 

rilecektir. ıı· -
Fırsatı kaçıroıaY1~J~ 

Fırsa1 artırm8 ., 'Y 
Aziz Şınık Telefo 


