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Geçmiyen yazı geri verilmez ... 
!_ngiltere ile ltalyanın ara ı tekrar acılmıya başlad 

I ' 

SIYAs 

ll':\t ~ ;,uı;GİL TERE VE F ransada Alman teklifi 
t FRANSAYI KIZDIRIYOR 
t•Yan ordus; tekrar müşkül 
~r 'Vaziyete düşürüle bilir ! 

nasıl kqrşılanmıştır? .. 
------------ ••••••OO••••••---------- .... --

~ !:anya Lonarno misakını yırtıb Ren gayri askeri 
Çtlırı t ntakasını işgal edince, Avrupa devletlerinin pa-
F,.,lllt, u~~ş~u. Ateş saçağı sarmak ü1ere idi. İngiltere ve 
lthlilttyj rıkadaki boğuşmayı bir tarafa· bırakarak yakın 

811 \'a . ortadan kaldırmak için çalışma başladılar. 
d.t•letıe2:r~. k~rşısında İtalya derin blr nefes aldı. "Avrupa 
1~11 bir lca ırbırleriy)e boğazlaşa dururken ben de şu Habe
dıYtrek A.:~na bakayım ! 11 Dedi. Ve fırsat bu flrsatbr 

...... İl • rıkadaki bütün ordulara: 
Crı ! 

'Eıtırin · 
)• doğr 1 

Verdi. Şimal c!phesinde beş kolordu Adis-Ababa-
~eııub u Yavaş yavaş ilerlemeğe başladı. İtalyan uçakları 
•sıp k Cephesinde ateş yağdırmağa. her tarafı yakıp yıkıp, 
8u avurnıağ başladı. Harar bombardıman edildi. . 

baıt•d~Ur~~~e Fransız nüfuz mmtakası da tehlikeye girmeğe 
0l•ıı r,· ıger taraftan İtalyan kolları mavi NiJin menbaı 
•ıt na g"l" b 'il ve S 0 une doğru ilerlemeğe başladı. Bu suretle Mı-

11 İf tn i~dan~n can damarı olan Tana gölü tehJikeye girdi, 
. Şiıtıd' g •zlerın canını sıkmağa başladı. 
'at b11g

1~ hern Fransa, hem İngiltere telaş içindedir. Nerede 
~Ur!un Yarın kollrını sallaya sallya ilerliyen İtalynlara: 
bi .. 
1: ~Ytceklerdir. 

~ ""ltı lrı . ı 
•tiytti Agı tere, Lokarno misakın~n yırtımasmdan doğan 
'd"r11ı \'rupada helledebiJirlese ltalyenın son ilerleyişin 
•kttQaay ası, vatan müdafası için kanının son damlasını bile 
'lldırıı:ı il razı olan Habeşistam tekrar İtalyan ar üzerine 
~t Prenası çok muhtemeldir. ·Eğer İtalya. Afrikadaki İngiliz 
'- 1 sız f Alman • Fransız ihtilafını tetkik eden üç İngiliz devlet 
li lt)y 1 nıen aatlarını biraz daha tehdide kalkacak olur- adamı bir arada: Sağda Runsiman, ortada Hoar, 
f •be, ~nar tekrar müşkül bir vazivete düşebilir. Bilhassa solda Halifaı s 

~~ Fr~~:::a01 ya~dı:- .!:~~~~:: de~,:::~; b:i~~~:.c::~:~ ba· 
l~lb hlallartDID bedelleri• De dair vadettiği teminat mek- kanı Paristeki Londra, Ro-
t{ tubunu Fransız sefiri vasıta· ma. Brüksel, Berfin, Fransız 
t lldar za d •• d n·ecek? · siyle bay Baldovine gönder· sefirlerile müzakereden son· 

b •tarıb . man a 0 e • miştir. ra Uluslar sosyetesinde tesa· 
~dtlJeriuı.1 3 (Ôzel) - Şürayı devlet, satılan Rum mallan Fransa Almanyanın teklif- nütsüzlükten dolayı İngilte-
b.ı ~•itte ~~n taksit mes'elesini tetkik etmif ve bedellerin 8 ferini kabul edip etmiyece- reye bir muhtıra verilmesine 

ftkiJ; ennıesine imkan almadığı kanaatine varmış ve ı ğini Mayısın dördüncü günü ve Alman teklifleri üzerinde 

l ~~arar vermiştir. bitecek olan saylav seçimin- yörümek mümkün olmadığını 
tll) 00ooooooo0ooooooaoooooOOOODOOOOOOOOOOOOOôOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!X>000000000000000000000000 

\J Yan D • b / d Kayyıı Alman-
.. Ça(darı aVı U Un Umu lara Hak 
Ot·· 
li~ saçıyor 

t~l' P.1. MARTIN 
'ttta 'ııların 
t'tta tltrıııd son hava ia-
d et, bir a liarar ve civa
t. "'1,tı .. 

1
Çdok Çocuk ve ka

'l't' () u .. 
'• 1•t r11:ı .. sı· ·· · "I 'Ilı "' uzerıne 

~t'ttiıı, ~ ~Ondra sefiri M. 
)•tı rıgı)i 

t'h· •tt, b z gazetelerine 
ti) 1 iaı,, . ulunarak bu 

tt . Ilı h k . 
~ llııtti are etı protes-

\tı r. li b 
'lt .a "r•r 

1 
a eşistaa ayrı· 

t "t u usla . llt, llılira r sosyetesı-
taatta bulunmuş· 

-----------~~----------~ 

Bergama muhabirimiz 12 gün 
evvel oradan geçtieini söyliyor 

Bugün 32 gün oldu. Beş 
çocuğunu ve karısını bıra
rak 32 gün evvel ortadan 
aybulan ve kendisinden hiç 
bir haber alınamıyan Davi 
hakkında Berğama muhabi
rimizden bir mektup aldık. 

Muhabirimiz, Davinin 15 
gün evvel Bergamaya geldi
ğini, ve birdenbire ortadan 
kaybolduğunu ve bir daha 
görünmediğini yazmaktadır. 

Muhabirimizin bu haberi, 
Davinin tehlikeli bir vaziyete 
düşmesi ihtimallerini ortadan 
kaldıracak mahiyettedir. Bu 
vaziyete göre Davinin her 
hangi bir hisle kendisini or· 
tadan kaybetmek istediği ve 
bu sebeple ailesine hiçbir 

· haber vermediği anlaşılmak
tadır. 

Devinin 15 gün evvel Ber
gamadan geçtiğini söylemiş
tir. Zavallı kadın bu haderi 
duyar duymaz, gözleri ümitle 
parlamış ve sevinç içindedir. 

Tevfik Rüştü 
Aras geliyor 
f stanbul 3 (Özel) - Lon

dradaki konsey toplantıları

na iştirak etmiş olan dış 
işleri bakanımız doktor Tev-
fik Rüştü Aras, nisanın o
nuna kadar Ankara•ye dön-
müş bulnnacaktır. 

İtalya İngiliz
lere 2'ene kızdı 

Veriyor 

M.KAYYU 
Fransız maliyecilerinden ve 

devlet adamlarından M. Kay-
yu beyanatta bulunarak. Al
manlara hak vermiştir. Kay-
yunun beyanatı Fransada 
büyük bir asabiyet doğur-

muştur. · 
Malüm olduğu üzere Kay-

yu, Harbi umumide Alman 
taraftarlığiyle itham edilerek 
birçok kişiler tarafından ida
mı istenmiştir. 

Yirmi yedi ırenç 
kızı baştan 
çıkarmış! 

.. . . .. 
Fakat nihayet bela

sını da bulmuş 
Holnda da bir tüccarın genç 

ve yakışıklı bir oğlu vardır. 
Kenforn ismindeki bir deli
kanlı servetinin bolluğu, vü
cudunun tenasübü ve yüzü
nün güzelliği ile şimdiye ka· 
dar binbir ask macerası ge
çirmiştir. 

Gencin dört cild tutan 
büyük bir albümü vardır. Bu 
albümde sarışin, kumral, es
mer, muhtelif ırk ve millet
ten' yüzlerce çeş!t çeşit, genç 
yaşlı, zayıf, şişman, uzun, 
kısa velhasıl boy boy, renk 
renk kadınlar yer almakta
dır: Her resmin altında aık 
macerasının başladığı ve bit
tiği tarihler yazılıdır. 

Bu delikanlının kadın av
lamaktaki marifet ve hüueri 
birçok iradesi zayıf kadınlara 
meraka düşürmekte ve bu 
merak saikasile delikanlının 
kafesine girmektidirler . 

Bütün kadınların kedi ira· 
desi önünde eridiklerini ve 
· - Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000---------------
Kokaryalı Güzelyalı 
Oldulctan sonra ••• 

lj.:.ıll u sabah muteber bir tüccar bize şunları söyledi : 
1.:-11 - Eibamdülüllah herkesin derdlerini deımekte ve 

alakadarların bu işlere dikkat gözünü çekmektesiniz .• 
Şimdide bizim derdimizi dinleyin . . Belediyemiz, ıayan 

teşekkür bir ehemmiyet ve gayretle Kokaryalı semtine Gli
zelyalı sıfatını verebilecek bir hale getirmiş, bir bataklık 
kurutarak ondan mükemmel bir par vücuda getirmiştir. 

Yalnız, herkesin temiz hava almak için seve seve koıtu
ğu, istirahat ettiği, güneş banyosu yaptığı bu parkın çok 
yakınında bazı ev sahiblerine aid küçük küçük mini mini 
bataklıkları andıran su birikintileri vardır. Bu çok güzel ve 
farahlı parkın etrafını mikrob yuvası çirkef ve çamur biri
kintilerinin bulunması, bu semt halkını, bu parktan lizım 
olduğu derecede "istifadesin·e mani oluyor. Bütün Glizelyah 
halkının, kendilerine bu güzel parkı hediye eden ıarbay
lıktan bir ricası daha vardır. Birer sivrisinek üretme yeri 
olan bu bataklıkları, ya ev sahiblerine kurutturıun yahud 
da yaptığı bu hayırlı işi tamamlasın .. 

HC\lk bunu istiyör. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Dün bir muharririmize Da

vinin karısı Meri ile görüş
müş ve derin yeis ve ümit
sizlik içinde kıvranan aileye 

İstanbul 3 (Özel) - İngil
terenin Habeş mes'elesinde 
takib ettiği siyasa, ıtalyada 
asabiyet uyandırmıştır. Bu
gün Romada İngiltere aley
hine yeniden nümayişler ya
pılmııtır. 

Bugünkü asabiyetin sebeb
lerini Kayyunun Alman ta- ı 
raftarlığı şübhsinde aramak 

icabeder. .. .. -----• . .. - .. ": ' .. . ' 



• 

Yeni bir ittifak 
teklifi 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbı•ga"h d Yazan: A. FRANCIS 

Londra (Radyo) - "Niyoz 
Leter,, adlı haftalık gazete 
ve bay Makdonaldın mürev
vec efkari olan gazete L~ 
karno devletlerinin durumunıo
dan ve İngilterenin beya7ı. 

ın a - 22 - ~----4 

Yunan casus şefi, Yavuz berhava edilirken Hırıstiyanlar.n kitabından bahsederek Fran-

Katliamına n1eydan vern1emek istiyordu sa, İngiltere ve Belçıka ara-

Böyle bir ihtıliil cemiyeti ı 2 - Leylayı ve mensub Tekiflecim bunlardan iba- sında tedafii bir ~ttifak Y!l· 
ile alakadar olmak hiç hoşu· olduğu ihtilal cemiyeti Ya- ret olmıyacaktı: pılmasmı tavsiye ediyor ve 
na gitmiyordu, Osmanlı hü- vuza suikastın Yunanistanın 5 - İhtilalcileri herşeyden diyor ki: 
kumetinin arkalarını saraya harb ilanından sonra yapma- evvel Çanakkale Boğazını il Ingilteren Fransaya ve 
dayamış olduklarına şüphe ğı razı etmek. açmağa razı etmek. İlk İngi- Finlandiyaya ~yapılacak bir 
etmediğim bu cemiyetin he- 3 _ Kürd ihtilal cemiye- liz harb sefinesinin Boğaz- faarruza karşı tedafii bir 
defi Yavuzu berhava idi. Bu "d b !ardan geçmesinden sonra bir flazulığı bulunmasr lazım-

tı e u mesel~ye karıştır- • 
hedef benim, benimle bera- k asıl hareketi yapmak daha dır. Bu· da bu üç devle~ ara-ma . Bu suretle Yavuz sui-
ber bütün )(unanhların ve doğru idi. sında acık· ve dürüst bir it-
b f kastı için elimde Leyla, İn- · k ,ı • 

ir tara tan da yakında hak- İngiliz harb sefinesinin tifak imzasile- müm ünuiır.n 
l d h giliz casus teşkilatı ve Kürd 
arın a arbedeceğimiz itilaf gece geçmesi ve bir İngiliz Ag"' açlanma 

d 1 ti · · d h d f" 'd" teavün temiyeti gibi üç va-ev e erının e e e ı ı ı. casusuna "Belçikada cephe-
F k t b d k k sıtayı bulundurmak. Haf.tası baslaclı a a u ara a or unç ve yi kırdım,, şeklinde bir tel- ' ' ' "3 

nekadar devam edeceği belli 4 - Dinamitleri maktul grala vaziyeti bildir:nesi la- Sofya 3 - Ağaç dikme 
olmıyan bir katliam da vardı. Ermeninin evinden yavaş, i haftası Nisan birden itibaren 

zımdı. btililciler bundan 
Bu katliamda pek çok Hıris- yavaş aldırarak yalnız benim başlamıştır. Şehir ve köyla-sonra yavuzu berhava için 
tiyamn mahvolması muhte· bileceğim bir yerde sakla- 5_6 saat zamana malik ola- de mekteb talebeleri kırlara 
meldi. Bunun için bu işte mak. Ben dinamitlerin iki caklar ve Yavuzun berha- götürülerek her talebe bir 
yalnız müşahid vaziyetinde gemiden denize sarkıdılması, gün dikebildiği kadar ağaç 

vası, ihtililjn çıkması ile be-
kalmak istiyordum ! bı"r tehlı"ke anında ı'pı·n ucu- b 1. dikmektedir. : ra er ngiliz ve itilaf zırhlı-

0 kadar çalıştığım, o ka- da salıverilerek dinamitlerin Jarı da İstanbul önünde bu- İtalyan 1gazete-
dar aradığım halde vaziyeti başka bir ele geçmesine ma- lunacak)ardı. Bu sayede kat-
bulamıyorum. Bu cemiyetle ni olmak fikrinde idim. Iiam tehlikesi kat'i denilecek )eri ne diyorlar 
bu cemiyetin hareket ve te- Bu tedbirlerı' tatbı·k ede- surette ·bertaraf edilmiş 

bb.. I ·1 l k k k Roma 3 (Radyo) - Gaze-
şe us erı e a a amı esme bildigv im takdı"rde ben daha olacaktı. 
"k' 'h d d ld teler Almanyanın Lokarno 
ı 1 cı dten oğru eği ir. emin ve müsterih olacaktım. ( Arkası var) muahedesini yırtması münasi-
Birinci cihet, vezifem olması 

0000000000 tile makalelerine devam edi-
idi. İkinci cihet te bu cemi-
yetin erkanı yabana atılacak Al 1 Y • d b• yorlar. Popolo Ditalya Alman manya enı ogan ır milleti arasında ihtilaf yok-
adamlar değildi. En kısa bir T hl · d d a <ınıatta acele Çocug"'>'U öldüren baba tur. Versay muahe esi e 
zamanda ihtilal hareketini 

edı.)'Or Veremye gazetesinde okun· bu millet nazarında mecud 
yaparak reiskira geçmeleri d D K D 
muhtemeldi. Bunların sami- Paris 2 (Radyo) - Alman- duğuna göre Yugoslavya değil ir. iyor. oriyera e-

yanın Ren sahilinde Fransız Makidonyasında Froşvada lasera da: Almanlar bir kitle 
miyet ve dostluğunu elden d l d ı Al 
k k k istihkamları gibi çelik ve Budimir adlı birinin yeni do- halin e top an 1 ar. man-
açırmama gere ti. yanın dış programını tutu-

- Benim siyasi kanaatim, iki bodrumlu istihkamlar yap- gan çocuğunun boğazını Si· 1 D'" t l k il f 
mak üzere hazırlandıgv ı, bü- yor ar. us ur o ara şere , 

<leyletin dostlug·u idi·, İttihat- karak köy ormenına attığın h" . t lh d' b v tün bu harekatın gizli bir urrıye ve su " ıya agı-
cılar için bunu anlamak güç- anlaşılmış cani baba derhal yorlar Bu hareketlerı"le surette idare edildiği ayan rı . 
tü, belki bu yeni adamlarla azasın.dan Lemeri beyana- tefkif edilmistir. Hirlerin siyasasını takviye 
anlaşmak imkanı olurdu. İşte tında söylemiştir. .1 b k - f- --k-u 0

"""' • - • ettiler. Bununlada anlaşıldı 
bunun için hu ihtilalcıları çı er üyü çi tJi arazileri- ki Alman önderi Alman mil-
elden kaçırmak benim işime İspanyada ni zorla zaptetmişlerdir. Bir Jeti namına söz söyliyor, söy-
gelmiyordu. rivayete göre bu iş hükfı- liyor. Gazete de Lapopolo 

Çif tJikler zaıltediliyor metin malumata ile olmuş- dahi: Alman yanın ağır en-
BunlarJa zararsız bir şe- ~ 

kilde temas ederek hareketi Londra 2 (Radyo) - Ha- tur. Bunu gasıblar polisin düstrisinin amelesi kalpten 
vas ajansından: İspanyanın müdahalesine de ehemmiyet olarak liderin etrafında top-

-
Arnııvud-ltalyd, 
itti( cıkının mettıı 

Fransızf;a Tan gazetesinin 
Belgrad .aytarı gazetesine 
yazıyor: 

İtalya ile Aruev1&.1dluk ara· 
sındaki yc?ni anlaşmalar Yu
goslavya siyasal çevenlerinin 
dikkat gözüne çarpmaktadır. 
Belgradın resmi çevenleri 
İtalyanın A.r11avudlukta gö
rünmesinde Balkanlarda uya -

• İJI 
de Arnavutluk idaresiOfP 
şubesinin mutahassıs sı 
haiz olması; lı" 

3 - Sasano adas111111 ~ 
kimi olan KaraburunuP 
kim edilmtleri, Jı 

1. ,ıııov 
4 - Daraç 1111 , ~ 

muhtar bir müdürlük ~~J 
5 - 933 de k•P'~ 

olan Katolik mekteble 
nacak ol n yeni duruma açılması. ,.J 
mütece!;irane bakmaktadır- iyelP· 6 - Cemiyet bayr -;,; 
lar. hususi bir imtiyazla · 

Fakat Yugoslavya matbu- ti 
Arnavudlukta lfaaliye 

ah bu. düşünceyi meydana • 
temin edimesi. 

koymıyor. Ancak "Politika,, 
gazetesinin ·Tirandan alarak 7 - Yalnız İtalyan · 
neş.rettiği maiumat bu anlaş- yesile bir Arnavudluk ıı 
manrn içyüzünü temam en . or- bankası tesisi. 
taya koymaktadır. Bu gaze- _ 8 - Tütün inhis•;!J. 

1

( tenin öğrendiğine göre bu Italyan memurlarına ~ 
ittjfakın mahiyeti şudur: 9 - Arnavutluk 111 

1 - Arnavudluk ordusu tının satılması sırf . bİ 
için İtalyan askeri muallim- satla tesis eden bır 

1
,,; 

ler tayini, Arnavutluk ordu- şirketi marifetile yapı · 
sıınun hazeri kuvııetinin 10000 10 - İtalyaya .,e 
kişi olması, İtalyan heyetinin olan gaz imtiyazlarıoıll 
şefinin bir İtalyan cenerali lettiı ilme si; .f 

· ~ro• olması, buşefin ayni zaman- 11 - ltalyanın ft.O 
da kral Zoğo ordusunun ku- luğa 40 milyon altın 1 
mandam ve erkanı harbiye- lık bir istikrazda buıuod' 
sinin şefi bulunması; ğından bu borcun se~~e 

2 - İtalyan heyetinin he:m milyon ödenmek suret~; 
ordunun terbiyesile ve hem kiz sene de tamaınl~ 

................... ~ .... ..a .................. .. 

Romanya 
Türkleri 

Ana vatana gelirken 
Sofya 3 - Laporol Bul

gar gazetesinin öğrendiğine 

göre Romauyadan ana yur

da gelecek olan Türk göç· 

menler paralarını Türkiyeye 

kereste , gaz, benzin, kaya

tuzu ve şeker olarak getire• 

rek burada paraya tahvil 
edebileceklerdir. 

İsviçre 
SilihlanıY~ 

Paris 3 (Radyo)-:~ 
1, den bildiriliyor. Birhk f;Jı 

ni bu gün 273 miJyoıı 
1 
~ 

l 
lık bir tahsisat kah~~ 
Askeri şefi da: lsfl 

kendini müdafaaya b•t>' / 
. bOll 

1 
ordusu old~ğunu / 

~eraber bu ordunun ~/ 
nize o'mağa ihtiyacı 
doğunu söylemiştir. ----... ~ daha makul bir safhaya sok-

mak istiyordum, Fakat belki Badahos ayaletlerinde çift- vermemişlerdir. landığını kaydediyor. Ku••çu••k . ............................................................................. 
bugün, belki yarın, Leylayı • G c y: • Bozuk y11Jll 
bir daha görmeğe vakit bu- ::· o·· zu·· Mu·· ZE ARPAN AZILAR 1.. Köylerin 
Jamaden ihtilalin patlak ver-

mesi çok mümkündü. : ' : Büyük adları 
tatarda~~ 

ycn1ek yapnn :dı' 
Pariste bir aşçi f• 111ıt ........................................ 0 .................................. .. 

Çünkü ihtilaller, en ziyade · h ki k" · h k ı b" v k d 'b t Agv iZ kavgası mı~ a ı, ımın a sız o - ır agız aga .. sm an. ı ar·e· Bir is-ta~istike göre Polon-
en umuJmıyan zamanlarda d - d k d I d G JI ... ugunu a araştıraca e- oması ır. u e yerıne soz yada beş köy vardır ki ad-
patlak verirler! miTlnı itler söylüyor, ğiliz. atılan bir harb... ) 

"'' ... aşçılar rekorunu ıO r 
Bu aşçı yumurta ile Z 

11 
1 

Saatlarca kafamı patlattık- 11..111..1111 FJanden cevap veri- Alman ve Fransız devlet İki taraf ta Ren mesele- ları (Ber lin dir. Paris adını 
tan sonra, şu çareyi buldum: yor, adamlarının hangisinin daha sini böyle sadece ç~ne çala- taşıyan dört köy mevcuttur. 

d• ı ta, yumuşak yuınuta 
111 

1 - Leylayı İngiliz casus Flanden söylüyor, iyi hatib olduğunu da gös- rak halletmek isterlerse cid- Roma adlı üç danedir. İki 
teşkilatile münasebet tuttur· Hitler cevab veriyor, termeğe kalkışmıyacağız. den memnun oluruz ve her Florans köyü vardır. Daha 

türlü yemek, katı .. r111;~ 
dan da 149 türlu ,t· 

mak, bu suretle hem Leyla- Dünya efkarı umumiyesi Bu hitabet ve nutuk mü- iki ta.·afa da aynı temennide tuhafı şu ki Polonyada İtal- yapar. Daha tuhafı '-/, 
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!ardan dahi 98 tiirlil 
ya para yardımı temin etmek de hakem veya hakim vazi- barezesinin hoşumuza giden bulunuruz: Allah çenenize ya adında da üç köy bulu-
hem de hadiselerin cereyanı- yetinde... tarafı, silahlı ve kanlı harb kuvvet versin! nuyor. 20 köye Çekoslavak-
nı takibctınek mümkündü. Bu siyasi münakaşada ki- yerine silahsız ve kansız (Cumuriyet) ya adı verilmiştir. pişirir . 
........... ~ ........................................................... iillm ............ ..a ........................................ ,,,,.~ 

İZMİRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM!. 
Aşk, lztarab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 61 

Gül dallarının altına seccade yayıypta 
Güller koparırken kin1i scvınekte ki Leyle!? 
Fakat neye yaradı? Bütün 

bu müşkilat, bütün bu emel
lcr!n neticesinde elde ettiği 
ne idi? Acı hakikatle karşı 
karşıya kalmaktan başka ne 
elde etmişti ? 
Keşke daha günlerce ara-

sada, gün)erce Leylayı bul
masa idi ve bu acı hakikah 
gözlerile görmese idi. 

Gun gtçtikce alevlenen ve 
onun bütiln benliğini kaplı· 

yan sevğisini ve askını onut· 

sa bile, unutmağa çalışsa 
bile Leylayı bu sefil yuvada 
sürünmeğe mahkum bir hal
de bırakmak gene vicdanlı 
bir adamın yapacağı şey de
ğildi. Onu muhakkak surette 
bu sefalet yuvasından kurtl
rarak, onu mes'ud etmek, 
Onu di\nyanın en mes 'ud 
kadını yapmak Ahmedin va
zifesi idi. 

Böyle düşüne düşüne yö · 
ruyordu .. 

Böylece binbir hulya için
de yürüye yürüye Bayzide 
kadar gelmişti. Bayziddeki 
açık kahvelerden birisinin 
pikaph radyosu güzel bir 
şarkıyı haykırıyor ve bütün 
etrafa yayıyordu. Ahmed 
birdenbire durdu. Kulak 
verdi: 

- Leylaaaaa! 

Kahveye doğru ilerledi. 
Bir sandalyaya oturdu ve bir 
kahve söyledi. Leylanın şar
kısını dinlemeğe başladı: 
Batarken ufukta bu akşam 

güneş 

Gönlünde bir acı yandı mı 
Leyla ... 

Ararken her mahluk kendine 
bir eş 

Dudağın beni de andı mı 
Leyla .. 

Sorarım doğunca gece yıl
dızlar 

Gözlerin onlardan güzel mi 
Leyli .. 

Yadında bilmem ki hangi 
füsun var .. 

Ruhumu okşayan bu el mi 
Leyla 

Aşkımın koncesi daha!solma
dan 

Emeller hasrete kurbandır 
Leyla ... 

Ölürsem kalbime aşkın 
dolmadan 

Ruhuma bu acı hicrandır 

Leyla .. 
Leylaaaaaaaa ! .. 

Delikanlı bu şarkıyı içine 
sindire sindire dinledi. Güya 
kendinin bütün hicran ve 
azabmı ifade için yazılmıştı 
bu .. Son mısraları tekrar etti: 
Ölürsem kalbime aşkın 

dolmadan 
Ruhuma bu acı hiçrandır 

Leyla 

Ahmed bu şarkının tesi- aşik olmalarının •e 
rile büyük bir vecit içinde çekmelerinin elıelP d 
idi. Har tarafı hls kesilmişti. kanaatindeydi. AhOI~ 
Delikanlı dudaldarından hiç tam bir aşik rubu t et . 
eksik etmediği şair Şeref ıshraltından şikayet 
Kazımın şu mısralarını da du : ;..,~ 
duya duya mınldandı: "- Çiçekler yeşe bt'' 
Leyli, onu sor gönlüne Mec nasıl şebneme JJJUOI 1 

nun, ki o kimdi ? insanlar da tekiOI g6 
Leylanın ela gözleri şimdi ve hissetmek için 1. 

kime parlar ? l mutaçtırl il Diyor~~~~ 
Gül dallarının altına seccade Aşk ve ıztırab, dıll1 

car zihniyetli, k•~ 1ıJıİ 
yayıp da bir et külçesi tela olı-

Cüller koparırken kimi sev- Ahmedini bu bale 5 
1 

mekte ki Leyla.. Gül dallarının altJn' 1,f.~ 
Gül dallarının altına secca- ııi' l 

de yayıp da Güller koparırken Jıİ J., V 
Sen yokken a Mecnun kimi 01ekte ,,P ı 

fde'll, 1 
sevmekte ki Leyla.. Sen yokken a • ı..efl• 

Aşk ve ıztırab bu maddi, sevmekte kı , / 
bu serseri delikanlıyı mariz .,,.,,.,, edi 
ruhlu biz şair yapmıştı. O, Genç kadın Abıll /ı 
artık insanların tekemmül dıktan sonra: "' 
etmesi için muhakkak surette ( At 

t 

s 



Hasan Basri elbıise fabrikası ı 
ı 

Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 
OTOMOBiL Sı\HIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı 

açılmıştır 

l1cuzluğ ı .. 1 ragher . uy e şo 1ret ve halkınıızın takdir ve 
si lfak!knı kazanan Hükıiınet Caddesinde Sem-
~- 1 at Uc l k · · ") 6ll olnıak .. uz u sergısı ucuzluğun ucuzlu-
eş}'alar uzere yeni bir sergi yaoıo bir çok 
llliihinı 1 f~alnız 8~ . ı~uruşa. satn1aktadır. Bu 
~ 11 sattan ıstıf ade edıniz. 

··---------

Telefon 
2394 

htı lfl' •lalaruı 
ı fiatı •s.ınması hasebile bu günden itibaren 

lfer ,:~•nı .. ·~~irmiştir .. , 
~uyukler 1 S küçükler 1 O kuruştur J ragmen 3 film birden gösterecektir.§ 

- Zabit namzetleri 
Görenleri teshir eden büyük film 

2 - Mucit 

BU AKŞAM 

caddesi No. 31 Tçle. 00000 
-

foTo-E GE ·H· 
p !".LA Ct 

4
, 

H·f ~ 

Bedeli Nakdi Efrı\dına 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üz ~ re 

ancak J-IVSAN BASRL elbise fabrikasına diktirebilirsi niz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerrc fabrikam ı zı ziyaret nıenfa 
tınız iktizasındandır. 

~ ~***~lt:lc.1c:k.1'.:k.:k.~1:::k.~1.:1c:k.:k::k.x» :Jc'Jt.'Jc ')( 
~ ~ 

~ DOKTOR = 
ti A. Kemal Tonay ~ 
jS Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar ınütchassısı >t 
+c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
1j da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
'" akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ 
~ Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair +( 
t( tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- -f< 
t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+, 
+c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 
t(~~~~~~~~ill=:W::W:~~:,,::r;:,,::,,::w::r;~)+ 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

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

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

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
Mağazasında binhir 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. 

Görllled'". le '- ıgıniz b"l d' .. · · b' d' d h lt"•nçlıkla ' 1 me ı~ını~ ır ıyar a; eyecanla, merakla, baştanbaşa aşk ve 
dolu ve şımdıye kadar duymadığınız yepyeni bir mevzuda vücuda 

getirilmiş senenin en güzel filmi 

~. Sengapur po_stası 
~ . ~ i · ca aö I" 
Çııa biç bir 1f u, M~tro • Goldvın - Mayer süper filmi. Bu filmin harikuladeliğini temin .. 

·yıldız e~akarlıktan kaçınılmamı1 ve şöhretleri dünyaca tanınmış dört büyük )t 

8. 0 an Clarc Gable - Jean Harlov - Vallace Beery - Levis Ston )t 
ır araya getirilerek tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir )t 

~-V-... ~"-"-"""-"-"'-"-~"V'V''" 

C1111a,rt - SEANS SAATLERİ -
liergn e 

3
Pazar saat 13 de başlar 

n ' 5, 7, 9,15 de 

tC~Bj 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 

Paşa Bedesteninde 12 numa
ralı dükkina müracaat etme
leri ilin olnnur. 

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. 

Ferid diş macunu 
Dişleı i fenni bir 

şekilde teınizler, mu
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba
kımdan herkesin kul
lanacağı bir diş ma
cuo udur. 

Büyük 
Tübü 

15 
Kurnştur 

M. Depo S. Feri~ 'Şifa 
Ec-'-ıanesidir 

---~::;9iiiiöiiiiiiiiiiiiiii9 iım iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-
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Klişe: 

- Hernevi Levhalar 
Kristal cam ERi Levha : RESiM ve VAZI lŞL 

• 
EEEEEmE~~m~~EEUEESam&, 
m TA vv ARE: TE~~~PN 
a BU GlJN 1 § Bütün lzmir halkı, büyük küçük, çoluk çocuk, kadın • 
~ ihtiyar herkes (Tayyare Sinemasına ) koşacak ve gül-
B mekten, kahkahadan kırılacaktır. 
~ -m Aşk Bandosu 1 
~ Şimdiye kadar FERNAND GRAVEY'IN temsil etti-
t9] ği en güzel filimleri sönük bırakacak derecede kuvvet-
~ li ve şaheser bir filimdir. 

~ DiKKAT : "AŞK BANDOSU,, uzun ve büyük oldu· 
ri2 ğu :çin seans saatlerinde değişiklik yapmak zarureti 
E hasıl olmuştur. 
t;2 AYRICA: 

1 
F O I{ S (Dünya havadisleri) 

( Türkçe sözlü ) 
• -( SEANS SAATLARI )-

1 
HER CÜN : 14,30 -16,25 - 18,45 - 21,S Cumartesi 

ve pazar günleri 12,10 da başlıyacaktır. 
ESEE~~E ••• 



Şimendiferciler tarafmdan 
hazırlandığını bildirdiğimiz 
Tire gezisi yarın yapılacaktır. 
Havaların ve bilhassa mev
simin en iyi bir zamanına 

tesadüf ettirilen bu gezi için 
bir çok sürpirizlerde hazır
lanmıştı. Geziciler sekiz sa· 
attan fazla Tirede kalacak
ları için bir çok aileler bu 
geziye iştirak edec·eklerdir. 

Hususi katar yarın saat 
7,5 te Alsancaktan hareket 
ederek Kemer ve Kızılçullu 

Torbalı ve Bayıudır istas
yonlarında da duraklıyacak
tır. 

Bilet ücretleri 100, 120 ve 
140 kuruştur. 

Beygir ürktü 
Kız öldü 
Ödemişin Beydağ nahiye

sinin Yenişehir köyünde 12 
yaşında Ayşe adlı bir kız 
otlattığı beygiri beline bağ
lamış, sonradan beygir ürk
müş, boşanmış, kızı da sü
rüklemiş, nihayet kız öl
müştür. 

İnek çocuj[u 
Sıkıştırıp öldürdü 
Ödemişin berki nahiyesi

nın Bozdağ köyünde Kacaırı 
oğullarından Salibin 9 yaşın
daki oğlv Mehmed Emin bir 
iğnek tarafından dıvara sıkış
tırılmak surdile öldürilmüş
tür. 

B. Avni Doğan 
geliyor 

Birkaç günden beri An
karada bulunan vilayet parti 
başkanı ve Yozgat saylavı 
bay Avni Doğanın f stan bula 
geçtiği Pazartesi günü İzmire 
S?eleceği öğrenilmiştir. 

Halkevi mü-
• samere verıyor 

Halkevimizde geçenlerde 
verilen iki temsil çok lalaka 
görmüş ve bunların tekrarı 
istenmiştir. Müsamere bu 
akşam saat yirmi buçukta 
verilecektir. Bir perdelik 
İstiklal piyesi ile Ahmet 
Vefik paşanın Mülyerden 
çeviriği üç perdelik "Zoraki" 
tabib,, eseri oynanacaktır. 
Davetiye yoktur, vatandaş
lar serbestçe girebilecektir. 

Göztaşları 
Tahlil ediliyor 

Bağlar için A vrupadan 
getirilen Göztaşları Ziraat 
müdürlüğü tarafından tahlil 
ediliyor. 98 den aşağı dere
cede olanlar menolunuyor. 

Kazanç ve mu
amele ve2ileri 

indirildi .. 
İstanbul 3 (Özel) -Kazanç 

muamele vergileri lkanunla
rında bazı tadilat yapılmıştı. 
Bu suretle memleketimize 
gelecek ecnebi san'atkarJa · 
rından alınacak kazanç ver
gisi yüzde ona indirilmiştir. 

( Hallma Seal J 

Habeş imparatoru 
Harbı idare ederken Ras Seyum ve Ras 
. Kassa da ansızın çıkage~di 
lstanbul 3 (Özel)- Habeş bildiriliyor: sinde ltalyanlar (1200) tele-

imparatoru ilk defa olarak Habeşler son sistem Fran- fat vermişlerdir. Habeşlerden 
barbı Maken ovasına hakim sız siper topları ve yedibu- de birçok büyük zevat öJ-
olan bir tepeden Asangi çukluk toplar kulmanmakta- müştür. Ölenler arasında 
gölü muharebesini idare et- dırlar. Burada faaliyet gös- A . t . 1 .d d B · · . İ . şıre reıs erı e var ır. u 
mıştır. Bu muharebede ım- teren talyan tayyarecılerden A · tl · b' k d It 1 d. · k l ı t şıre erın ır ısmı a a -paratorun muhafız kıtası ye ısı urşun a yara anmış ır, 
kumandanı yaralanmıştır. Giz- Tayyarelerin dördü mühi.m yanlar tarafına geçmiştir. 
lice batı şimalinden gelen surette hatab olmuştur. Üç Ras Molegata kıtalar! kaçan-
Ras Kassa ile Ras Seyum pilot yaralı düşmüştür. ların takibine koyulmuşlar-
bugün tepe üzerinde impara- Alman Ajansına göre A- dır. Negüs ile kıtaları elan 
torun yanında bulundukları sanği gölü büyük muharebe- Asanği gölü bölgesindedir. 

0000000000000000000 • · 

lngiltere Italyaya karşı şid- 1 Kamutayda 
detle hareket istiyor Müzakereler 

İstanbul 4 (Özel)- İtalya beynelınilel kavaide riayet et
miyerek hastaneleri, çoluk çocuğu bombardıman etmesi, 
zehirli gazlar kullanması, Almanya meselesinde anlaşılmaz 
bir siyasa güdegelmesi yüzünden İtalya aleyhinde şiddetli 
kararlar verilmesini ve hatta petrol ambargosunu istiyeceği : 
tahmin olunuyor. 

Amerikada kasır~alardan bir 
sürü· ev yıkıldı ölenler var 

Vaşington 3 (Radyo) - Dün gece Corciba, Albiyama ve 
cenubi Karolin ayaletlerinde şiddetli bir kasırga esmiş mü
him hasar yapmıştır. Birçok evler yıkılmış, 40 kişi ölmüştür. 

Nevrork 3 (Radyo) - Gorep kasabası şiddetli bir kasır· 
ga neticesinde harab olmuştur 50 ev yıkılmış, 10 ölü ve 60 
yaralı enkaz altında çıkarılmıştır. Ölenlerin çok fazla oldu
ğu haber veriliyor.· 

Bir deli karısını ve kızını 
makasla yaraladı 

İstanbul 3 (Özel) - Üsküdarda oturan Halil isminde bir 
deli, kızı ile karısını makasla gesmek istemiş ve her ikisini 
de ağır surette yaralamıştır. Kadınların feryatlarına yetişen 
halk bunları delinin elinden zorla kurtarmıştır. Yar ahlar 
hastaneye kaldırılmış deli Halil yakalanmıştır. 

oooooooooooooooooooooooeooooooooooooo 

27 genç 
- Baş tarafı 1 incide -

onlera her arzusunu yaptır

dığını gören bu delikanlı, bu 
işten büyük bir gurur duy
makta idi. 27 genç kızı da 
baştan çıkarmıştı . 

Bir gün kafesine gene bir 
keklik düşürmüştü. Fakat 
her kuşun eti yenmez derler. 

Bu ele avuca!sığmaz kek
lik, cünbüşün en hararetli 
bir zamanında elinde sakla
dığı küçük bir ciletle deli
kanlı yüz~nii birbirine müva
zi birkaç çizgı ile çizmiş ve 
yaralamıştır. Mağrur delikan
lı yüzü gözü kanlar içinde 
haykırırken genç kadın da 
karşısına geçmiş ve• şunları 
söylemiştir: 

11
- Nasıl, bütün kadın

ları baştan çıkarır mısın 

bir hafta evvel baştan çıkar
dığın kız kardaşımın intika
mını işte böyle alırım!,, 

Delikanlı yüzündeki bu 
yaralar iyi olduktan sonra 
güzelliğinin mühim bir kıs
mını kaybetmiş olacaktır. 

'!J!iı..---

. Paskalya 
~lünasehetile 200 suç

lunun affı 
Sofya - Bulgar Adliye 

nazırının ifadesine göre Pas
kalya münasebetile affolu
nacakların sayısı iki yüz ka
dardır. Bunların cetveli ha
zırlanmıştır. Askeri madkiim
lar için de bir komisyon tef· 

İki miralay 
idam edilecek 

Sof ya 3 (Radyo)- Geçen 
sene tam bu zamanlarda 
Sofyadaki ve Filibedeki 
askeri garnizon} . rı ayaklan
dırmak suretile hükumeti 
devirmeğe kalkışan albaylar 
Morom Kolef ile Radoslav 
Kalendarof evvelki gün di-
vanı harbca asılmak suretile 
idama mahkum edildi. Bu 
iki mah~ôm miralay afları 
için harbiye bakanlığı vası

tasile krala müracaat etliler. 
Ayni '-2amanda verilen hük
mün yüksek askeri temyiz 
mahkemesince inceleştirilme
istediler. 

Ayın tarihi 
Basın genel direktörlüğü 

tarfından her ay neşredilen 
bu kıymetli eserin 25 inci 
nushuı çıkmıştır. Yuıiiçinde 
ve dünya yüzündeki siyasi 
iktisadi, kültürel bütün hare
ket ve hadiseleri bu dergide 
bulabili siniz, 

500 sayfa olmasina ve 
çok nefiş bir şekilde tabe
dilmesine rağmen fiatı 50 
kuruştur. Fikir, siya!et ve 
iktisatla alakadar bütün o
kurlarımıza tavsiye ederiz. 

Yıllık abonesi beş liradır. 
Müracaat yeri Ankara ba
sım genel direktörlüğüdür. 

kil etmiştir. Affa girecek 
olanları seımektedir. 

Ankara 3 (A.A) - Kamu
tayın bugün Refet Canıtezin 
başkanlığında yaptığı toplan
tısında mülga seyrisefain ida 
sini 1932 yılı son hesabının 
mutabakat beyannamesine 
aid mazbatalarla arttırma 
eksiltme ve ihale kanununa 
ve askeri mektepler talebe
sile ihtiyat sübayi namzetle
rine verilecek maaş ve tah
sisatı fevkaladeye dair ka
kanunlar ek layihaları ve 
mütahhassıs doktorlarlaf kim
yagerlere ve sair sıhhiye 
memurlarına verilen vesika, 
ruhsatname ve şehadetname
lerden alınacak tescil rapur
larına aid kanun layihası mü
zakere ve kabul edilmiştir. 
Kamutayın gene bugünkü 

toplantısında kabul edilen 
diğer bir kanun layihasile 
1935 mali yılı umumi muva
zenesine gıren bir kısım da -
ire bµtçelerinde 42111 lira
lık bir münakale yapılmıştır. 
Kamutay Pazartesi günü top
lanacaktır. 

Ekonomi 
Bakanımız 
Istanbulda 
İstanbul, 3 (Özel) - Eko

nomi bakanımız Celal Ba
yar, bu sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize gel
miştir, Celal Bayar burada 
Afyon işlerini tetkik ede
cektir.e -- .. ~...,........,..__ 
Bitlerin 
Düsturları 

Alman başvekili bay Hit
ler intihapların sonuncu gü
nü gurub fabrikasının loko
matif imalathanesinde şu söz
leri söylemişlir : 

" Ben sulhu istemiyorum 
diye savaşlanmıyorum, sava
şım sulhun ancak milletler 
a'l'asında ki musavatın taktiri 
ile kabil olacağı kanaatini 
beslediğim içindir. Birizi hu
kuka aykırı, ve mantıka mu
halif olarak kabule mecbur 
ettikleri sulh bizden kaidesiz 
ve şerefsiz fedakarlık istedi. 
Bu fedakarlıklardan biri as
keri müdafaalardan mahrum 
olmak idi. Hem öyle bir 
mahrumiyet ki ahalisi Belçi
kadan iki kere fazla olan bir 
arazi üzerinde tatbik olun
mak isteniyor. Ben Alman 
milletini tahkir ettirmem. 
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Müzayede ile 
• Zagreptek• 

Kanlı Sahil' 
Nasıl Kur 

Fevkalade 
Büyük satış 
5 Nisan 936 pazar günü Belgrad 3 - Yu 

öğleden · evvel saat onda yanın, Hırvatların . 
Tramvay caddesi Sadık bey Agram (Zagrap) hapı• 
mevkiinde 687 No. lı Muam- sinde mahpus iken ~· 
mer beyin evinde maruf iki nede ölen Hırvat ınilÜ.Att 
aileye ait fevkalade lüks }erinden y avor Maı .... 
mobilyalar müzayede suretile nuncu günü yapılan 

satılacaktır. töreninde Zagrap :ıııi 
Fevkalade lüks saray ma- ğında birkaç bin k...-

mulatı dokuz parçadan mü- landı. 
rekkep oda takımı, üç ayna- Bu gençler burad• 
lı modern büfe, yeni bir hal-
de İzmirde emsali bulunmı- nen sözlerle galyan• 
yan A. Gvand · markalı Al- grupler halinde· şe~r~e' 

etmişlerdir. Bu yuı man piyanosu ve tabüresi, · _ ......... 
tablalı 9 parça Avrupa ma- çok kahvehanelerıD 
mülatından hezaran salon kırılmış, mağazalar 
takımı, bronz birer buçuk edilmiştir. İşe polis oı.O 
kişilik Avrupa mamülatından etmiş, müsademe neti~ 
iki adet ıki direkli karyola birçok kimseler yar 
maa somya, tekrar iki kişi- müştür. ~ - ~ - ~,.,. . , ... 
lik nikel karyola maa Şam rik avizeleri, JardınY 
işi şemsiyelik, üç adet iki- kuT. parça kadife o'!ıi 
şer kapılı aynalı dolap ceviz mı, ceviz oaybur, ye 
kabine üç aynalı iki beyaz hasır kanape takıni, lif' 
kayola, birçok Ayrupa ye- ler, kaplan derisi, b• 
mek iskemleleri. kare anah- napesi, ipekli şezlong•, 
tarlı yemek masaları, on iki masaları, komodinolat 
adet deri iskemle, servant, lar, kuşlu ayna, 111

: 
duvar saatJarı, emsalsiz lüks bir kanape iki kolt~ ' 
Grandürla marka salon gra- jerler, sarı işlemeb eb 
mafonu ye birçok plaklarle, şık mangal, sıgara 5

1 ti 
eeviz şemsiyelik birçok yağ- ve birçok taban

1 
g:~:,if' 

lı boya levhalar, maun şe- lim ve seccade er ·dt' 
mine aynası, 9 parça ipekli Ayni zamanda e'I 

1 

kanape takımı, yazı maki- rilecektir. 
nasıi bir kişilik Avrupa Fırsatı kaçırmayın~ 
mamulatı nikel karyola, fev- Fırsat artırın• 5 

kalade zarif ve nadide elek- Aziz Şınık Telefoll 
...................... . ..................... .. 
~sil(!) ·ve 
C E N T İ L M E N (!) 
Katilin cinavetleri 

ve tuhaflıkları 
Kin1scden korkn1ıyan Con Cinı bit 

kadından korkuyor! 
Bir çok işlerini daima yal- şam onun dens ettikteO 

nız yapmağı terci eden Con ·epiyi şampanya içtikay1' 
Cim bir kulübün kumar sa- Onun gözlerinde k•1ot 
lonunu basmak istediği için şil şimşekler ça ., 
bir gece üç arkadaşın yar- bunlardan bir gün ~1 

11 
dımı ile çetin bir mücadele- rım peyda olmsıın ' 
den sonra bir çok zenginle- kuyorum. bif 
rin kumar masasına attıkları Arkadaşları beP 
büyük servetleri toplıyarak güldüler. tti: 
ortadan yok olmuşlardı. Ku- O ciddi, devaın., e b 
lübden bir hayli uzaklaştık- - Evet gülınege ·~ 
tan sonra baskın arkadaşla- nız vardır. Benidl f 
larından biri rica etti : adamın bir kadının g~ 

- Şef, bu akşam bizi den korkması .... b:,İ 
,, Yer cenneti., barına götü- hahkaha ile gulull 
rünüz Con Cim özür diledi: şeydir. 

- Bu akşam sizin her Con Cim biraz d~~--
istediğinizi yapmak isterdim, ten sonra arkadaf 
fakat o bara gitmekten kor- nasihab verdi : IJ'J. 
kuyorum. - Bizim gibi ser1' , 

- Bu nasıl laf, ilk defa soyğunculuk hayatıo• d 
Con Cimden "korkuyorum,, lar için; polis ve Jr~ı 
sözünü işidiyoruz. Kimden dan önce korkIJJ8 ~~I 
korkuyorsunuz, ne için kor- gelen bir kuvvet ., 11~ 
kuyorsunuz? Bunu bize an- oda güzel kadı_nl•;~Y. 
}atınız. nılmaz cazibelerı, 1 

- Misis Vaisten kotku- gözleridir. Elli bİ~ bil' 
yorum. tutamadığı dilin~er~,P 

- Bu da garib bir şey, pımız biliriz ki bır ._i' 
bir kadmdın nasıl karkaca- vermiş, bir kadıll .1 ~~t. 
gını anlayamıyoruz. miştmir. 

11
., 'f".J t'a. 

- Anlatayım: Geçen ak- ( Bu maceranın 50 ~' 

İznıir Viliyeti Defterd"' 
ğından: 4 

lssısının vevrgi borcudnan ötürü tahsil eınv•1 • .,df ~ 
göre hacz· edilen ikinci Karataş tramvay cadde

51 ,~ f'/ 
eski 195 yeni 189 sayılı hane tarihi ilandan iti~~e~~ 
bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey ~u J" 
yenlerin Defterdarlık tihsilit kalemine gelmeler•· 


