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• AL DURUM: 

... ~~rin tenvirini istiyorlar 
F'llal1~11~. İevabı ve teklifleri karşısında İngiliz ve 

tef llaGaa 1~ 0 masisi durakladı. Bu teklifler çok va-
Iİre ... L 

91 bak istediği halde bilhassa bunn İngil-
• ... Uqta.- b' 

~ .... -rin t ~ ır vaziyette göstererek Almanyadan 
~ envırini istedi. 
1 •çık t kl'fl k a '•kit k e ı er arşısında Fransanın bu istegi 
· Ça,11,6 

.•zınmak veza, zimnen kabul etmege deli
;.tGlct ıı bu suretle kelime ve cümle tefsiri vazi
~ la.iden sonra bu bir kabul demektir. 

de11a ~ ~e Almanya sözünü geçirmiş ve isteğini 
t bebe' br. Almanya arzularını ister istemez knbul 

tıyor. 

1) :>oooocooooooooooo:x>oooooooooooooooo 

tar~İye ltalyan 
l:" ~bardıman ·ravvaresi düştü, 4 
~İldi ,, .; 

( b ki~ öldü 
L• l\ldyo) ..._ 
vıldi · - Royter Roma 6 -Havas a1' ansın• rıyor D t."" · ün altı dan: Polonadan Romaya .. _ ,,,.,r, . 
''llllltn 11 Dessiyei uçmakta olan borbardıman 
~ ... 1_ ttnıitlerdir. tayyaruinin motoruna iriz 
~1(118 kt olan sakatlıktan dolayı için
et 'I' r a deki döıt kişi olmuştur. 
';~~gol ittifakı Sulh icin feda-

·°'lto,,d, .. • Parol Bul- kaA rlı~k laA zım 
bir t 

1 
alarak neş-

'-'t.:~rafta: Sovyet Londra, 6 - Peşter Loid 
..-. aaı Uzakıark gazetesi yazdıği lbir makale· • 'R kuvvetlendire· de diyor ki: 

Uayanın genel " Avrupada sulh temini 
te •raıulusal du· fedakarlığa tevakkuf eder. 

• • Lokarno devletlerile hududu 
h.L ~le• aiSater~cek- olan Almanya bu fedakirlrğı 
.._ -~ hı. .Rusyanın yapacak, Lokarnoc~ devlet-
• lla Gsnıyetini ve 
ıa-t~•nlığının tah- ler de galib ve mağlôb sözü-
,,. ... fi nü oriadan:kaldırarak miisa-

'-1ta P.t r. Bu ittifak vata doğru gideceklerdir. 
"'-~~lolistana ikti· Aksi halde Avrupada kurul· 

.rq Ve • 
a .. ttı sıyasi yar- ması istenilen barış abidesi 

racaktı . vücud bulamaz. 
lo11:> .......... 0 ........................... . 

, " CORÇ Aı:Eş PÜSKÜRÜYOR 

terek·· .. k.. .. F 
'-llı oru orune ransa-
ı\t ~dan gidemez 

lllanya k d" .~ "d f k . en ısını n1u a aa ctn1e 
"ç '°ısterse n1ani oluyorlar ... 

l.i e at,
1 

11 Yazdığı bir 
dtorç FPliskürmekte· 
'-laf11a raııaız lngiliz 
~-lQ;s•ndan bahse
'1tı1ad,•ıun bugünkü 

- ~''-ret' lokarnoyu 
~)o, , •nte olduğu-

'9ı.~~rtl1a, ~ Dgilterenin 
~~~ ..... , .'•naa arkasın· s •ıne !itiraf et-

ıı · ......._ ~ · llaiııa 
"' ~i 16 6 

11 tudur : 
~'~"Ya t ndeıı Fran

•rasıııda b' ''••in . ır iıt· gıltere de 
lal.. ''•it to lbG t edecek f 

._..~Praıtı. 1 eyliye karşı 
L:~f l'lnda 
~~ ~ tertiba Yaptık-

~'tiaae tına kar-
~bliııer ~:ta vermek 
, itte h F raıısız· 
~ •reket ede· 

~ '-~ı...... h 
ç bit ududun· 

lOQ ~iri lllesafede 
llllU llaat 
1_ Yo, • Yapmak 

' "llb ... ı llterlin sarw • -..er d 
ı,~ 300 ~ alarını 

t~~:'-' talı,· llldyon is
~ '1'-•t. kabul 

~birlerini 

ve sanayi sahalarını müdafaa 
\ ve tahkim etmek isterlerse 

buna karşı tedbirler alınır. 
İngiltere· Fransa erkanıharbi· 
yelerinin toplanıp konuşma· 
ları mevzuu bahıoluyor ve 
beynelmilel kanununun bu 
şikilde ibliline karşı cezalar 
düıünülliyor, bu ne demek· 
irt?" 

Almanya Barba Doğru Gidiyor ı 

•• oo .. ------------

F r ansan ın yeni planı 
------------••'•••OO••••••--------- -=---

, Fransız kabinesi 
1 

sefirleri nf e 
Paris 5 (Radyo) 

- Dün quai D'orso 
il'de başbakan ve 
dış bakan, devlet 
bakanı, F ransanın 
Londra, Roma, Ber · 
lin elçilcrile ve dış 
bakanlık daire di· 
rektörlerile yapı
lan bir konferans 
da neler konuştu
ğu belli değildi r . 
Bu konuşmalar pek 
gizli konuşuluyor. 

FRANSANIN YENi 
PLANI 

Romanya 5 (Rad· 
yo) - lngilterenin 
son günlerde aldı· 
ğı vaziyetten mem· 
nun olmıyan İtal
yanlarla F ı ansızla
rın da katılacağı 
zannediliyor. ingil
tereye karşı mem· 
nuniyet gösteren 
yalnız Almanyanın 
kalacağı anlaşılı
yor. Netekim quai 
D'arsoil konferan
sında bu meselenin 

ile Londra, 
sta nP.IPr 

Roma ve Berlin 
knn11C?t1ıl~r? f 

Aşlc insana ne
ler yaptırmaz _ ............ , ____ _ 
Dalğın bir aşık bir 
hastayı öldürüyordu 
Bükreşte çok garib bir hi· 

dise olmuştur. Bükreşin bü· 
yük eczanelerinden birinde 
eczacı kalfa'ıjı yapan 26 ya· 
şında genç bir eczacı bir 
gün mühim bir reçete hazır· 
lıyordu. 15 Gün evvel ecza· 
nenin kasasına sarııın ve 
güzel bir kız gelmiıti. 

dahi konuşulduğu -.. ~ 
haberi sızıyor. HlTLER BiR MANA VRADA VE. BiR NÜMAYİŞTE 

Geç delikanlı bu kıza işık 
olmuştu. Tezgih baıında ça· 
hşırken gözlerini genç kız· 
dan ayıramıyordu. Genç ec
zacı kalfası o gün reçeteyi 
yaparken zehirli ilacı bir dal 
gınlık eseri olarak bir gram 
fazla tartdı.. . O yapbğı bil· 
yük batanın farkında dejildi. 
Gözleri genç kızın gözlerile 
konuıup anlaşiyordu. Haya• 
tandaıi memnundu. Bir mild· 
det sonra reçeteyi defterine 
kaydederken aklı bapna 
geldi ve haykırdı: Gene l>u sızıntılar cümle· lif planı hazırlıyor. Bu plan baş murahhas Berliole tele· 

sinden olarak deniyor ki: uluslar sosyetesine \'erile- Jefonle görüştükten sonra - Eyvah zebiri bir gram 
fazla tartmııım her halde 
hasta ıimdiye kadar ölmtlt· 
tür ! 

"Fransa artık Lokarno dev· cektir. çevp vermiştir bu cevaba 
!etleri ile değil Uluslar sos- ALMANYANIN RENDE göre Almanya Ren bölgesin-
yetesinde daha emin taraf- T AHKiMAT YAP ACAGI de istihkam yapmamak husu-
tarlar bulacağını Avrupada- HABERİ LONDRADA HE- - Sonu 4 üncüde - - Sonu 4 llncüde --
ki elçilerinin raporlarmdan YECAN UYANDIRDI 
aldığı ilham üzerine kanaat İstanbul 5 (Özel) - lngi-

geti~~iştir. Frans~ !11man liz dış bakanının ~iman baş HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
teklıfıne karşı yenı bır tek- murahhasına sordugu suallere 0000 --------oooaooooooooooooooooooaooooOOOOOOOOOOOOOOO . 

B l d r.• Cumuriyetin bir feyzine bakın u unan e,-ıne ki şehirli köylüyü kıskanıyor 
·~· 

Şekerci Çatal sakal Vasilaki~ 
nin kardeşine ·aittir 

lzmirin eskı şekercilerin· 
den Çatal sakal Vasilikinin 
gösterdiği Çayarlıbahçede 
Melez sokağında 21 numa· 
ralı evde beş gün hafriyat 
yapıldı. Birinci gün birşey 
bulunamadı, ikinci günü saat 
17 de bir şişe kavanos için· 
de altın para görülerek ka· 
ragola götürüldü. Heyet mü· 
vacehesinde sayıldı 130 Fran
sız altını olduğu anlaşıldı. 

Üçüncü gün yine uğraşıldı. 
Dördüne gün saat 14 de bir 
kazana tesadüf edildi. İçi 
toprak dolu olan kazan ka· 
rakola götürnldü ve muhbi
rin aradığı kazan bu olduğu 
anlaşıldı. Fakat içinden bir 
şey çıkmkadı. Kazanın mev
cud olduğuna muhteviyatının 
vaktile aşırıldığı kanaatı hasıl 
oldu. 

Gene o pnde, saat 15 te 

bir toprak tencere içinde 
içine konmuş bir teneke ku· 
tu bulundu. Gene sayılarak 
şu mücevherat ve paralar 
çıktı : . 

81 Türk lirası, 238 Fran· 
sız altını, 7 Tunus lira, 5 ln
giliz lirası, 30 yarım Fransız 
iki yarım İtalyan, iki yaram 
Avusturya, 4 yarım İngiliz, 
bir dane Türk beşibirliği, 
bir dane 10 dolarlık Ame· 
rikan Altını, 2 altın saat, bir 
altın kordon, iki Zenit altını, 
iki adet saat gösteği madal· 
yonu, beş dane elmas taşla 

yüzüktür. 
Definenin bulunduğu yer

de eski silahlar da ele geç· 
miştir. 

Bu definenin meydena çı· 
karılması hususunda büyük 
garet gösteren komisyonun 
da himmeti takdire layıktır. 

V:.:11 eçenlerde başbakanımızın "Ömrümün çoğu çiftçi· 
a.::J !erimizi, köylülerimizi serpeceği yağmurlarla ıe\'İD· 

direcek olan bulutları gözlemek geçiyor" mealindeki ı&zleri 
el ' an kulaklarımızda çınladığı gibi hiç bir zamanda kalbi 
mizden çıkmıyacak şekilde iz bırakmıştır. 

Hakikaten köylerimizi, köylülerimizi Osmanlı imparator
luğu zamanında yarı aç yarı tok ve daima yalın ayak Ye 
başı kabak gezen fakir çiftçilerimizi diltilnmek aJikadar 
olmağa tenezzül edilmiyen bayağı bir mesele sayılır ve bir 
genci herhangi sıfat ve memuriyetle bir köye değil de Alla· 
dolunun büyücek bir kasabasına yollamak onu bir zından
lara hapsetmek· kadar falaketli birşeyl addolunurdu. 

Halbuki bugün başta cumar başkanımız ve baıbakanımı· 
zın büyük işaretleri ve Ziraat bankası ve daha birçok dev· 
let müesseselerinin kılaguzlnğu ile köy ve köylülerimizia 
dünün günahkir ihmallanndan kurtarmak için hiç bir fıraab 
kaçınlmayor, 

Evet zaman geliyor ki büyük cumuıiyetimizin bllyilk ve 
ve şerefli bir mucizesi olan bugün şehirlerimiz köylerimize 
gösterilen bu baba şefkat ve ilgisinden dolayı onlara haset 
değilse bile gıbta etmekten kendilerini alamıyorlar. Evet 
cumuriyetin bir feyzidirki bugünkü şehirli bugünkil k&yltl· 
nün halini kıskanır gibi oluyor. Esasen halkımızda htik6me· 
timizden bunu istiyordu. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



( Kalkıla Sul ) 

Dam yan 
Velçef 

l 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigahında Yazan=!·2~~Ncl~ı 

İle binbaşı Ştançefin 
affı Bulgar hükume

tince n1ecburi i<l i 

Ataşenıiliterin kapıcısı gece yarısı gelen misafirleri heber verirken 
Sofya - İdam cezaları 

müebbet köreğe tahvil edi
len ihtilalci başları miralay 
Velçef ile binbaşı Ştançefin 
bu cezanın affı yahud indi

rilmesi için talebte bulun
madılar. Cezanın indirilmesi 
hükümetin siyaseti icabı idi. 

Daşnakzotiyon işaretini verdi. 
6 - Dinamitleri havi olan ı Fakat ... 

küçük vapurların lstinyede Ermeni kadını hem sözü· 
bulunan Yavuzun yanına git- mü kesti: 
meleri yarım saattan fazla Ermeni kadını hemen sö-
vakit istemiyecektir. zümü kesti: 

7 - Yavuza serbestçe gi- - Kirkor vazifesini kah-
rib çıkmakta olan iki kimse ranca yaparak ölmüştür. 
de dinamitleri birer birer Acınmağa değil takdire la-
nakledecekler ve 'maksad!da yıktır. 
bu suretle hasıl olacaktı... Dedi, sonra, şarklılar için 

*** müşterek bir vasıf olan de-
Vevcem gelince hemam rin bir tevekkülle; Türkçe 

akşam yemeğini yedik ve olarak: 
ben hiç bir dakika kaybat· - Ne yapalım .. Allahtan! 
meden dişarıya çıktım, Be· dedi. · 
yoğlunun maruf mağzası Derin bir göğüs geçirdi. 
önünde bulundum. Casusum Sonra koynundan bir kağıd 
burada beni bekliyecekti, çıkararak bana verdi. 
ben ondan evvel mahad tü- Bu kigıd Kirkorun yazmış 
tüncüye 1 gittim, bir paket olduğu bir kagıddı ve bana 
sigara bıraktım. Sigara pa· hitaben: 
ketinde parula vardı. Ayni " Eğer bir hadise olur ve 
zamanda evimin de arka ka · ben ölürsem, hemşireme her 
pının anahtarını bıraktım. veçhile itımad edebilirsiniz. 
Parolam mucibince ibtilalcı Bütün esrarı bilir, berşeyin 
Kürdünü de bana gece ya- nerede olduğunu sana haber 
rısı getirecekti. Fakat ken- verebilir. Hayatını maksad 
disi ertesi gün temiz giyin· için benden evvel ve benden 

bir daha müteessir etti ve 
ihtiyarsız olarak : 

- Zavallı adam!. Dedim. 
Ermeni kadını, gençti. Sa-

ir Ermeniler gibi siyah ve 
gür saçlı, kalın ve kara kaşlı, 

esmer fakat kırmızı yanaklı, 
vahşi bir güzelliğe malikti, 

henüz gençti, mektubu okur
ken göz ucule tetkim etti-

ğim bu kadını da acıdım. 

( Arkası var ) 

Yeni Adam 
118 inci sayısı çıktı. İçin

dekiler. İsmail Hakkı, Yeni 

ahlak, kısa tetkikler. İzzed
din Şadan Frud'dan tercü-

me. Cami siyas acunu. Dr. 

Fuad Sabit İvan Paylof Prof. 
Vilhelm Stekel, kıskançlık. 

İ Frortikof, yıldızlar arasın
da uçuşlar, Avni Moğol To
mas Mann. M. Adalan İnsan 
madde değildir, Kültür ha-

Halkın Sesi - Yugoslav
ya gazetelerinin Bulgarista
nın bu gibi komitecilere ihti

yacı olduğunu, bahusus mil
letlerin buhran geçirdikleri 
bugünün yarını ne olacağının 
belli olmadığını manalı ma· 
nalı yazdıkları gene telgraf 
havadislerinde görülmek· 
tedir. ---oo---

Otobiis 
Uçurun1a atlan11ş se

kiz kişi cansız kaln1ıştır 

miş kıyafette safarethaneye daha fazla bir imanla fedaya harleri. Anatols France, Şey 
gelecekti. karar verenlerdendir. ,, De- tanın sözleri. 

Belgrad 4 - Epikten bil
dirildiğine göre Epik ile 
Andreviçe arasındaki yolda 
Ali Begoviçin otomobili bir 

uçurumdan atlamış, içindeki 
sekiz kişi de ölmüştür. Se
bebi de şudur: Şoför başı 
boş bir beygirin koştuğunu 
görmüş, beygir uçurumdan 
düşmemek için yol vermek 
istemiş fakat muvazeneyi 
kaybedenrek uçuruma kendi 
düşmüştür. 

Fakat gece yarısı evime mekte idi. Ayrıca Kapital' in 5 inci 
bir erkekle bir de kadın Kirkorun bu kadar ısrarla forması ilavn olarak veriJi-
geldi. Kapıcım olan Ermeni maksada bağlanması beni yor. 
yukan çıkarak, bana maktul 
Kirkorun kızkardaşı ile di
ğer bir lErmeninin benimle 
görüşmek istediğini haber 
verdi. 

Kapıcıya bu saatte, bilhas
sa böyle tanımadım kimse
leri kabuJ edemiyeceğimi 
söyledim. Eğer muhakkak 
görüşmek istiyorlarsa yarın 
buraya değil sefarethaneye 
gelmelerini söylemesinide 
tenbih ettim. Fakat kapıcı 
manah, manalı güldü ve her 
şeyden haberdar olduğunu 
iddia ederek ayni zamanda 
Daşkanzotiyon komitesinin 
işaretini verdi ! Artık tered
düt ve ısrara mahal yoktu, 
bunun için kapıcıya : 

- Pekala öyle ise.. Dt:
dim. Misafirleri yukarı getir! 

Pek az zaman sonra, Kir
korun hemşiresi yalnız ola
rak yanıma girdi; arkada~ını 
nedense sofada bıraktı. 

- Hoş geldiniz dedim. 
Kardeşinizin feci ölümünden 
dolayı çok müteessirim .. 

İZMİRLİ 

............................................................................. 

IGözüMüZE CARPAN YAZILAR} . . ' . • • ........................................ 0 ................................... . 

sanayii himaye: mıyacak . kada~~. k.ötü. Çalış- ı du~~' dev.le~in . maliyet fiat-
masını bılmedıgımız ve ver- lerını daımı hır murakabe 

ede:r ken hlkı da mayemiz kü~ük .olduğu için altı~d.~ b~lund~r~ağı: w !ab~i: 
eşyanın malıyet fıatı yüksek katorun fıatlerı ıstedıgı gıbı 

Himaye edelim o]u:or. Ve. tabii eşyaya koy- değiştirem~diği, Maca~i~tan 
dugumuz fıatı da A vrupadan ve yunanıstanın dahılınde 

nı~.dftl eni yeni sanayilefiyo
IUIU ruz. Sanayiimiz e
mek)~ me devrindedir. Elin-
den tutmadıkça yürümesine 
imkan yoktur. Binaenaleyh 
yeni kurulmakta olan sana
yiin gümrük himayesine, hü
kumet yardımına mazhar 
olması zaruri ve tabiidir. 

Bu böyledir. 
Fakat hariçten getirtmekte 

olduğumuz eşyanın birisiai 
yaparken gümrük ve devlet 
himayesine güvenerek bunla
rın fiatlarını indirmiyoruz. 
İşçiyi yok bahasına çalıştırı
yoruz. Atelye ve faprikala
rımız ekseriya içinde çalışıl-

getirteceğimiz eşya fiatından yapılan eşya bakımından 
çok yüksekte kalıyor. dünyanın en ucuz iki mem-

Bu sayede bilki tedricen leketi olduğu yazıldıktan 
sanayi teesüs ediyor. Fakat sonra deniliyor ki: 
bundan halk zarar götüyor. "Bizde de sanayii himaye 
Onların teessüs masraflarını ederken, yalnız sermayedar-
biz ödeyoruz,, ları değil, halkı da koruya-

Y azı bundan sonra yani cak tedbirler alabiliriz. Fab-
sanayileşme tecrübesini ya- rikaları kontrola tabi tuta-
pan Bulgaristan, Yunanistan, biliriz. Fiatları mürakabe 
Yugoslavya ve Macaristanın edebiliriz. Ve halkın zararı-
bu hususta aldığı tedbirleri, na çalışan fabrikalara yar-
Macaristan ve Yunanistanda dımımızı keseriz. 
tatbik edilen usulleri anlat- Bu suretle milli sanayi 
maktadır. Buralarda yerli bir balkın zararına değil, hal-
fabrika ~ urulduğu zaman kın menfaatine kurulmuş 
fabrikanın yüzden ondan faz- olur,,. 
la kar etmesinin yasak ol- (SON POSTA) 

kaşları çatıktı.1 

BİR KIZ 
SEVDİM! 

harririn sözünün içinde saklı 
olan büyük varlığı bir daha 
tasdik etti ve mırıldandı: 

"-Rüzgar küçük kığılcım
ları nasıl söndürür ve büyük 
ateşleri nasil alevlendirirse 
ayrılık ta büyük aşkları kuv· 

Leyla, onun karşısında 
süt dökmüş bir kedi gibi 
süklüm, püklüm duruyor, 
onun tecavüzlerine; hakaret
lerine ne zaman başlıyaca
ğına merakla intizar ediyor-Aşk, Iztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 62 

İrfanı bir hırsızl.k vüzünden şirketten 
ol 

çıkarn1ışlardı 
- Yarabbim! dedi, benim 

ne çok günahım varmış .. 
Dün gecedenberi çektiğim 
azab ve işkence yeter artık, 
kurtar beni ... Zavallı bedbaht 
kadın en çaresiz, en ümid
siz zamanda Allahına sığın
maktan başka çare bulama
mıştı. 

Kaba, iğrenç, sarhoş ve 
kumarbaz adamın hakaret 
ve tecavüzlerile bozulan si

ni rlerini, Ahmed de iyiden 

iyiye sarsmıştı. 
Leyla, Ahmedle karşıla

şınca iradesini nasıl kaybet-
tiğini kendisini ona nasıl 
verdiğini düşündü. Utandı 
fakat büyük hakikatı bir 
kere daha bütün çıplaklığile 
anladı ye itiraf etti: 

- Evet, onu seviyordu. 
Bu esnada Kollejde iken 

bilmem hangi muharririn 
hangi münasebetle söyledi
ği bir sözü hatırladı. O mu-

vetlendirir ve küçükleri öl
dürür. 

Evet, o büyük kuvvet bu 
gün kuddret ve haşmetile 
genç kadının kalbinde hü
küm sürüyordu. Leyla bu 
şairane hayallerle uğraşırken 
kapının tokmağı birdenbire 
ğümüledi. Herhalde kocası 
gelmişti. 

Bir üzüntü ve korku hum 
masile kapıya doğru koştu. 
Kim bilir şimdi ne büyük 
hakaretlerle karşılaşacaktı. 
Korka korka kapıyı açtı. 
irfan gayet tabii bir halde 
hiç bir şey olmamış gibi içe
' iye girdi. Yalnız yü-zü asık, 

du. Genç kadın ürkek ve 
korkak gözlerle ona bakıyor, 
acaba Ahmedin gelişini sez
di mi? diye düşünüyordu. 
Çocuklara sı'kı sıkı tenbih 
etmişti. İrfan oturdu. Emir 
verir gibi: 

- Bana bir kahve yap! 
dedi. 

Genç kadın mümkün ol-
duğu kadar süratla efendi
sinin kahvesini yetiştirdi. 
Kahvesinden bir yudum al· 
dıktan sonra 

- Bugün şirketten ayrıl
dmı! dedi. 

- Nasıl? 
(Arkası var) 

~1EDEBIYA T 
ıı;'1ıııımııııımıı'1ııııııınıııı~IJ1191'1'11'1V'''"'i'1l'1'111'1'''1. '1J'11llllqımllill!'llll!blllaıw"'ı 

,,Ortalık gecelerken'' 
Etrafa yayılıyor, yine kızıl ışıklar, 
İçerimde bir sızı, gönlümde kırışıklar 
Hülya kanatlarıyla kalbimi sardı bir an! 

Burada benliğimi kaplıyan bir heyecan 
Yavaşça her yerime kanadını geriyor, 
İçerimin neş'esi içerimde eriyor 

Bir duygu seziyorum, alırken bile nefes 
Yüreğimden kaparak, dışıma çıkan bir ses 
İçimdeki duyguyu fıslayıp heceliyor 

Ve aenkler koyulaşıp ortalık geceliyor ... 
MÜCESSEM ÜLGENALP 
~ 
~ 

.. "Tekirkedi diyor ki:'' 
Once kara kediyi size takdim edeyim, 
Sonra mahut dertliyi ziyarete gideyim; 
Sanırım araları şeker renk bu günlerde 
Fakat Karakedi'ye çatacak yiğit nerde? 
İşte dertliden bunu öğrenmek istiyorum 
Onun için kendimi ziyaret ediyorum! 
Bakalım bendenize nasıl cevap verecek, 
Hakikatın önüne muthk kanat gerecek .. 
Karakedi imzası, Lcbit Yurdoğlunundur, 
Dertliyi tepelemek hakkı bence onundur; 
Lebit iyidir, hoştur, pek çabuk kızmaz ama, 
Münakaşa ettimi? hap yutturur adama .. 
Eğer sözüm yalansa denemesi bedava, 
Palavra köşesinde halledilmez bu dava ... 
Earkekçe konuşulsun çıkılıp karşısına, 
(Dostlar buna sevinsn, düşmanlar yaksın kına!) 

TEKİR KEDİ 

Bir tenkidin tahlili 
YAZAN: BESiM HIKl\1f:1' 

11 
27-3-1936 Tarihli AKIN mısralardaki -manayı b0;j~' 

gazetesinin "gençlik,, sütun- hataları da, lütfen nazarı 
larında, Erol Tekin'in (Şim- kate almasını rica ederi~~~ 
diki edebiyat) başlığıyla Tenkitte yazının . ~· t•' 
Mücessem Ülgenalp'ın şiir- düşüklüklerini değil, ıyı Jj' 

lerini tenkit eden yazısını raflarını da göstermek ~jO 
okudum. Burada eli kalem zımdır. Fakat Erol 'feda' 
tutan herkesin -hiç mantık en bozuk kısımların, en

1 0r 
aramadan -yazdığı yazıların şük ikişer mısrasını a 1:

1
,, 

yüz kızartacak mahiyette ve tenkidi, bu dört 5~,,r 
olduğunu ileri süriyor. Eğer istinaden yapıyor. 'fe b~ 
kendisinin de aynı sayfada yukarıya aldığım (Ort• 11ç 
bu!unan (İsmini bilmediğim Gecelerken) adlı şiir g:,· 
Kız) adlı şiiri olmasaydı istidadın Lazı hatalarını oi' 
genç münekkidin bu iddia- pıyacak şekildedir. J<e~oİ' 
larında samimiğ olduğuna sine misal olarak göstdsb' 
-belki inanabilirdim. Manası ğim bu yazıyı bir defa 'ıJJ• 
pek düşük ve basit olan bu okumasını tavs'ye ederi tıJİ~ 
şiirin ilk kıt'aını aynın alı- Ben, içten gelen bu te,,~ 
yorum: duygularda, yüz kızartS ve 

Vapurda görmüştüm seni bir şey görmüyoruıJJ• çeıı 
Çalmıştın yanan kalbimi sonra: bir diğer şiirde g~i'b 
Ah bir daha görsem seni (Gündüzlerin geceleri ~; ııİ 
İsmini bilmediğim kız bir smokin gibi giymesı beP 
Nokta, virgül gibi işaret- mantıksız bulmaktaki se 

d. ?I 
lerin konulmasına lüzum S{Ö- ne ır ·.. ~e 
rülmiyen mısralarda, kafiye (Çöl Aşkı) müellifi '(e~.jl 
değil, benzeri birşey yoktur! (Ağlıyan Kız)şairi Er01 ;5te' 

Sonra redıf'e kat'iyen beye şunu hatırlatmak 
dikkat edilmemiş, (Scni)den rim ki: .,f•~ 
önce gelen (görmüştüm-gör- Genç istidatların ti oe' 
sem) kelimeleri ve diğer tefek mana düşüklükle ıı( 
kıt'ada da: (Seviyorum-ka- ğil, yıllardır edebiytal;·yeııjıl 
nayorum-oluyorum) fiilleri raşan, bir gencin ka 1 tı'eJ' 
kafiye teşkil etmek üzere ne oıduğunu bil111~1tı~ 
konulmuştur. veya bilerek göze ·dO'ıı 

Netice itibariyle şiirde hatalar yapması . ';tti"'' 
(civeleksin-meleksin) kelime- yüz kızartacak bir vaııY ~~1 
lerinden başka, kafiye yok- BESİM ı-tll< 
tur. 

Mücessem Ülgenalp'a ge
lince: kendisini, yakından 

tanırım. Geçen yıl ilkokulu 
bitirip orta kısmın ilk sını

fında bulunan bu genç isti
dat henüz 13-14 yaşlarında
dır, Yazılarında da az-çok 
muvaffak oluyor .. 

Hatır.ma gelmişken söy
liyeyim; Halkın Sesi,ndeki 
mürettip hatalarının fazlalı
ğından bahseden münekki· 
din yazısına aynen naklettiği 

- + .~ ı,t! 
Kaıı damat 17;,ı;r. 

Milli Türk talebe. ei'ıe; 
eski birinci ve ikio~ı r ı.,et.ı' 
Rükneddin Fethi ıie ) ,~ı~ 
Fehmi (Kan damarları ~~' 

' 1 f le baştan aşağı ulusa .,e 
gularla dolu bir kit•J' 1'~ 
retmişlerdir. Fiatı oJJ ,Ad/ 
~~r. Liseli arkadaşlar ıJ ti 
Onelçinden, Ticaret t'tell 
lerde Besim Hi k pıe 
darik edebilirler. 
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Hasan Basri elb)ise fabrikası ! OTOMOBiL S~HIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı. 

açılmıştır ' . 

l1cu ı ~·~ 
Zuğuyle "I h I . &betin· 1 şo lret ve a kımızın takdir ve 

Lı k ı {azana 1-I"I " C d •1a ikat u· n u {UIUet ... a desinde Sen1-
ll olınak .. cuzluk sergisi ucuzluğun ucı~zlu
Yalar1 uz

1
ere yeni. bi,. sero-i )1apıp bir çolr 

.. h Yan 88 1 h \.. ll inı f ız nıruşa satn1aktadır. Bu 
ırsa.ttan istifade ediniz . 

... _ ---------

.\saı siNE;ADA Telefon 
li ---- 2394 

h il"aJ 
illi f' lltın ısın li 1iltlarını . ~ası. hasebile bu günden itibaren 

er Di~ ındırnuştı'r 
~-.n b·· .. ... 

ra .. uyukler 1 5 küçükler 1 O kuruştur 
] gZrnen 3 film birden gösterecektir.: 

-G .. ahit namzetleri 
orenleri teshir eden büyük film 

2 ·Mucit ıı 
3 Pllte Pataşon büyük komedi fı 

.. 'f eksas kasırgası 1 
Sergüzeşt filmi ~1 

Mahlli müracaat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 
caddesi No. 31 Tele. 00000 

·H· 
1 , 

4 

Bedel· a 
Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuı oimak üzere 

ancak HvSAN BASRt elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret nıenfa· 
tınız iktizasındandır. 

~:k.*1(1t.:k1c.*. 1!.1ı **-i'i#>:k.*:k *~**» ~ :k>t 
~ H 
~ DO OR )t 
" ~ ~ A. Kem onay » 
fC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar ıniltchassısı M-
4K Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
fC d~ 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 
t< akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ 
~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair +( 
+c tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- « 
t( Jara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ); 
+( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )(> 
-K~~'AC~Jl::W:Jl:'l=~Jl:'SiJl:JıC:V:)l::J$JıC'J(:~~~~~,.c 

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 ctmış 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 
~tağazasında binbir çeşit eşya l 7ar 

~, ~·~ 
--~~~-~~~~~~[!f(ı. f 

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

~İ!l&,;;;;a:k:.l'.***:rcy:.~~+<~ 
2573 1 

·--------------~fd~a~r~es~i~nd~e~M~i~ll~i~K~u~·t~ü~pb~a~n~e:..._:s~ın~e~m~a~s~ı-----------

G.. BUGÜN 
Orı.. k "1edi" • . 

lak.,. gınız bil d' - . . b' d' d h k '"l'lçlıkJ d me ıgınız ır ıyar a; eyecanla, mera la, baştanbaşa aşk ve 
a olu ve şimdiye kadar duymadığınız yepyeni bir mevzuda vücuda 

getirilmiş senenin en güzel filmi 

t,,Q Sengapur postası ~ 
. ~~ ~ 
•çitı ~ 8Özlü " 

hıçbir fed M~tro - Goldvın - Mayer süper filmi. Bu filmin harikuladeliğini temin ıt 
Yıldız ol akarlıktan kaçınılmamıi ve şöhretleri dünyaca tanınmış dört büyük )+ 

Bir an Clarc Gable - jean Harlov - Vallace Bcery - Levis Ston it 
araya getirilerek tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir )f: 

c ~°V"V".. ~ ...... ....,..... ...... ,,"'-"'-~"'-""'" » 
J.f lllllarte p - SEANS SAATLERİ - . » 

~ ~rgu11 3 ~Zar saat 13 de başlar )it 
.. ~, • , 7, 9,15 de H• 

~~~~:w:u~~~m~~~~~~'PP~'Attc~~ 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 numa
ralı dükkana müracaat etme
leri ilan olnnur. 

• 

İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. ·Rahat
lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine
lerin benzin, yağ ve sairesi içerdeo tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır . 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

Ferid d0

ş macunu 
Dişleti fenni bir 

şekilde telnizler, mu
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba
kımdan berkesin kul
Janacağı bir diş ma
cunudur. 

Büyük 
Tübü 

Kurnşt r 

M. Depo S. Feri~~Şifa 
Ec'-ıanesidir 

~~E~~~~~~~~~r&~~i!S~EEt!lE~SSE 
~ TAYYARE· TELEFON E ~ • 3151 ~ 
f!l BU GlJN E 
~ Bütün lzmir hnlkı, büyük küçük, çoluk çocuk, kadın ~ 
r!2 ihtiyar herkes (Tayyare Sinemasına ) koşacak ve gül- ~ 
ti mekten, kahkahadan kırılacaktır. f2 

~ · Aş Bandosu m m Şimdiye kadar FERNAND GRA VEY'İN temsil etti- E 
~ ği en güzel filimlcri sönük bırakacak derecede kuvvet- m 

, ~ Ii ve şaheser bir filimdir. ı= 
~ DİKKAT : "AŞK BANDOSU,, uzun ve büyük oldu- • 
~ ğu için seans saatlerinde değişiklik yapmak zarureti • 
~ hasıl olmuştur. a 
f§l AYRICA: 

1 ~ F O I{ S ( Dünya havadisleri ) 
~ ( Türkçe sözlü ) • 

~ -( SEA-NS SAATLARI )- ~ 
E HER CÜN : 14,30 -16,25 - 18,45 - 21,5 Cumartesi E 
ti ve pazar günleri 12,10 da başlıyacaktır. a 
~~~~~~~~~~~~{$JS~~~~EBEB 



Dünkü İlkba- I -

har koşusu 
Dünkü Pazar günü Kızıl· 

çulludaki koşu meydanında 
yapılan at yarışları fevkalade 
parlak ve muvaffaktyetli 
61muştur. 

Bütün İzmir halkı ve İzmi· 
rin en zarif ve şik b .. yanları 
orada bulundular. 

Birinci yarış saat on dört· 
te başladı. Bu koşuda Kazım 
Koruganın (Kontesi) diriuci, 
Emir Salibin Gülüzari ikinci 
prens Halilin (Tihu) su üçün
cü kelmiştir. 

ikinci koşuda Memduhun 
(Şlm) i birinci, Emn Salihim 
(Önsar) rı ikinci İbrahim 
Keskinarın (Algül) lesi ücün· 
cü gelmiştir. 

Üçüncü koşuda Ahmedin 
(aslanı) birinci Emir Salibin 
(Alemdarı) ikinbi, Ahmedin 
(Ciylanı) üçüncü gelmiştir. 

Dördüncü koşuda Akifin 
(Tomru) su birinci, Ahmedin 
(Şuronpo) su ikinci, Matma· 
zel (Resis) in (Raç) ı üçüncü. 

Beşinci koşu: Prens Hali· 
min ( İbni Hattap ) ı birinci, 
Fehmi Vuralın (Oktay) ı ikinci 
Kemalin (Alderciş) i üçüncü 
gelmiştir. 

-....; .. _. .... -

Fransız gazeteleri İngiltere 
için ne diyorlar? . 

Paris S (Radyo) - Fransız gazeteleri alelumum lngiJiz 
umumi efkarının tekrar İtalya aleyhinde isyan etmesini ma· 
nalı ve alaylı yazılarla tefsir etmekte ve İngilterenin Habe
şistana gösterdiği alakanın Çana kölünün ltalyanlar eline 

geçmekle t~krar canlanacağını ve bu alakanın Habeşistanı 
kurtarmak için mi veyehud Mısırın servet ve azamet kay· 
nağını başkalarının eline vermemek için mi gösterdiğini an· 
lamanın güç birşey olmadığını yazmaktadırlar. 

Fransanın sulh planı alakadar 
devletlere bildirilecek 

Paris S (Radyo)- Fransanın tertib ettiği geniş sulh planı 
bütün Avrupa milletlerini alakadar ettiği için bu planı ilk 
önce şifahi olarak elçiler vasıtasile bildirerek siyasal gö· 
rüşlerini öğrendikten sonra teklifi uluslar sosyetesi sekre· 
terliğine gönderecektir. 

Fransız Saylavı diyor ki: 
Paris (Radyo) - Radikal sosyalist binasında tanınmış bir 

Fransız saylavı şu mühim nutku söylemiştir : 

" Hitler Almanyası vaziyetini kurtarmak için muhakkak 
askeri bir muvaffakiyet elde etmeğe muhtaçtır .. Buna mani 
olmalıyız İngilterede dail oıduğu halde Fransa, ltalya, Bel~ 
çika ve Fransadan meteşekkil b r blük yapılırsa belki Hit· 
lerizmin sergüzeşine mani olabilir. Y oksta harbı göze alan 
bir millet ile çarpışmak lazım gelecektir. ,, Demiştir. 

Aşk insanı ne-Adis-ababa bombardımanının 
İngilteredeki Akisl~ri ler yaptırmaz 

- Baştarafı 1 incide -

Dedi. Ve derhal eczane
den fırladı. Ayni zamanda 
bu müşteri uzaktan akrabası 
da oluyordu. ZavaUı genç 
bir kadın için yapı1mıştı bu 
ilaç! .. 

Yolda koşarken: 

- Belki tehlikenin onune 
geçebilirim! , Eğer zehir he· 
nüz tesir etmedi ise derhal 
kusturur kurtarırım diyordu. 

Büyük bir telaş ve endi· 
şe ile kapıyı çaldı. Evde her 
şey tabii bir halde idi. Hiç 
bir fevk~l'adelik yoktu. 

Genç eczacı sordu: 

- İlacı ne yaptınız ? 
- Körolası kedi devirdi. 

Hepsi birden döküldü. İçe· 
medim. Kuzum eczacı bu 
reçeteyi bir daha yapar 
gönderirmisiniz .. 

Aşik eczacı derin bir ne· 
fes aldı. 

- Oh! .. dedi. Ve sonra 
hiç bozmadan: 

- Vah vah yazık ölmüş, 
pek te itin ile yapmıştım! 
dedi. 

Eğer kedi imdadına yetiş· 
mese idi, hasta çoktan öbür 
dünyayı boylamış olacaktı. 

Almanlar 
Parayı nasıl kazanıyor 
ve para ile ne yapıyor 

İnğiliz saylavlarından, al· 
bay Lohen Dimpson Avam 
kamarasında beyanatta bu· 
lunarak Almanyanın olimpi· 
yat oyunlarından çok para 
kazandığınıt b • ı paranın bir 
kısmı ile askerini silahlandır· 
dığını söyliyerek İngiliz taba· 
larının bu oyunlara iştirak 
etmemeleri hususunu temin 
etmesini istemiştir. 

Paris, 5 (Radyo) - İtalyanların Adis-ahabayı tayyarelerle 
yakması ve zehirli bombalar atması yüzünden İngilterede 
hasıl olan umumi efkarı yatıştırmak için İtalyanlar verdikleri 
cevarplarda İtalya harp tayarelerinin yalnız askeri mevkiler 
ile Habeş tayyare karargahlerını yaktıklarını iddia etmekte-

dirler. -
Londra 5 (Radyo) - Jurnale dina gazetesisinin Çana 

gölünün İtalyanlar tarfından alınması hasebile artık gölun 
yalnız sularında hakkı olduğunu ve fakat karaların tamama· 
miyle ltalyaya ait bulunduğuna dair yazdığı makale İngiliz 
çevenlerinde hiddetle karışık heyecan uyandırmıştır· 
ooooooooooooooooooooooooa~ 

Lokarnocular Almanya 
Erkanı harbiveleri bir 

J 

türlü anlasan1adılar .. 
Sofya 6 - La Paroli Bul

gar gazetesi Lokarno dev
letlerinin erkanı harbiyeleri· 
nin Londraya gittiklerini, 
Londrada toplandlklarını fa
kat henüz bir şey konuşma
dıklarını ve İngilız . erkanı 
harbiyelerinin işi sürünceme
ye dökmesi, İtalyanların da 
kendi işlerinin düzelmesin
den evvel hiç bir şeye ka
rışmamak için olan kararla· 
rının esrarı itibarile bu er
kanı harbiyeler konuşamadı 
ve konuşamıyacaktır diyor. 

250 bin kişi 
Soyulmuştur 
Viyana, 6 - sigorta na· 

mıle teşekkül eden fakat 
hiç teminatı olmadığı halde 
hükumet nam ve hesabına 

hareket eden yalnız Avus· 
turyada 250 bin kişi sigorta 
ederek ilk yılın taksirini 
peşin almak suretile hesabı 

. bulunamayacak kada1· fazla 
para dolandıran bu şirketin 
bu para ile siyönislik ve sos· 
yal demokratlığı huvvetlen 
dirmek hususunda sarfedil· 
diği anlaşıldığını bura gaze· 
teleri yazmaktadır. 

H " rba doğru gidiyor 
- Baş tarafı 1 incide -

nu tahüt edemiyeceği haberi 
Londrada pek fena tesirler 
yapmıştır. Çünki Fransanın 

dileklerinden en önemlilerin· 
den blriyde bu idi. 
ALMANYA HARBE DOG· 

RU GiDİYOR 
Paris 5 (Radyo) - Vila· 

yet gazetelerinin çoğu Al
manyanın sulh severlik hak
kında ortaya attığı teklifle· 
rin demagoji yapmaktan baş· 
ka birşey olmadığını ve bu 
hareketile harbe doğru dev 
adımlarile atıldığı yazıyorlar. 

Cenevre (Radyo) - Çar· 
şamba günü burada toplana· 
cak olan 13 ler komitesinin 
toplantisinden sonra Lokarno 
muahedesini imza eden dev· 
Jetler nerede ve hangi tarihte 
toplanacakları teşebbüs ede· 
ceklerdir. Bilindiği gibi Lo
karnocular son Alman ce· 
vahı üzerine hattı hareket· 
lerin çizmek için toplana· 
caklardır. 

Çalınan 
Piyango Biletleri 

~!'!!'!!!'!!'!!~!'!!'!! 

İzmir defterdarlığından 
Isısının vergi borcundan ötürü tahsıli emval yasasına 

göre haciz edilen iki Çeşmelik caddesinde kain 68 ve 78 

Çoıakkapı karakalu karşı
sında bay Hasen Tahsinin 
Saadet kişesinden dün numa
ları aşağıda yazılı piyango 
biletleri çalınmıştır: 

7824, 12398, 13317, 15319, 
23407, 25921, 27402, 15644. 

saytlı binalar tarih ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkarıldığin dan pey sürmek isteyenlerin defterdarlık 
Tahsilat kalemine gelmeleri. 

27·1-6-11 (798) 

Bu sırkat hakkında piyan· 
go direktörlüğüne malumat 
verilmiş ve lazım gelen mua
meleye tevetsül olunmuştur, _ 

' 

Hautman nasıl 
idam edildi? 

fstanbul 5 (Özel) - Mira· 
lay Lintbergin oğlunu kaçı

rarak öldüren Hautmanın 
idam kararı gece yarısından 
evvel ifaz edildiği için bu 
idamdan ahalinin haberi yok 
gibi idi. Bu şekildeki infaz 
şehirde bir isyana meydan 
verilmemek tedbirinden ileri 
gelmiştir. Katil elektrikli, 
idam sandalyasına oturduk
tan ve sandalya henüz tah· 
rik edilmezden evvel "Mah· 
sumum, şimdiye kadar söy· 
lediklerimden başka ne söy
Jersem yalan söylemiş olu
rum,, dem\ş ve fazla söze 
meydan kalmadan sandalya· 
ya cereyan salınmıştır. 

42 milyon 
Zarar ve zivan n1ahktin1 1 

•' 
Atina 6 - Havas ajan· 

sından. Pire mahkemesı an
tikacı Rososu 42 milyon 
drahmi tazminata mahkum 
etti. Zira bu adam Apolon· 
dan bir heykel çıkararak 
gizli olarak kaçırmiştir. Bu 
heykelin kıymeti kesilemi
yecek kadar büyüktür. 

Danimarka 
Prensi Han1letin 

ınezarı 

Bir Eransız gazetecisi ya· 
lancı heykeJJer bulmak için 
dünyayı dolaşmış, nihayet 
yaptığı anketle ile garibeler 
yarJtmıştır. Bu anketin neti· 
celeri pek merak verici şey
lerdir. 

1812 de Koblens şehri va· 
lisi Napolionun· Rusyaya çal
ması muhtemel olan galebesi 
şerefine olarak Almanyanın 
Ren kıtasından bir heykel 
yapılmasını emretmiştir. 

Fakat valinin tahmini doğ· 
ru çıkmamış, zira Napolion 
Rusyayı mağlub edememiş, 
bilakis Napolion ordusu pe· 
rişan olmuştur. Bu mağlubi
yetten sonra Nopolionun 
yıldızı sönmeğe başlamıştır. 
Taliin yar olmaması yüzün
den 1814 de Koblens şehrin
de Rus kumadanı hüküm 
sörmüştür. Bu kumandan 
alicenap bir adam olduğun· 
dan Napolionun heykelinin 
altındaki yazılara şu satırları 
ilave ettirmiştir. 

"Tarafımızdan okunmuş ve 
tastip edilmiştir,. 1814 kanun 
sani Kolenis şehri Rus ku
mandanı imzası. 

Danyada da bir yalancı 
heykel vardı r. Bu heykel 
Kopenhag yakınında Krede· 
rigburg sarayının karşısında 
karşısındadır. Heykel Dani
marka kahramanı Prens Ham 
lelin mezarıdır. Şimdi anla· 
şıhyor ki esasen dünyada bir 
Pıens Hamlet mevcud değil
di. Binaenaleyh böyle bir 
Prens olmadı, talıiidir ki 
heykel yahud mezarı da ola· 
mazdı. 

Yine bu cümleden olarak 
Enverste bir ev vardır. 

Bu evin kapısı üstünde 
Flamant şairi Robensin doğ· 
duğu yazılıdır. Halbuki Künli 
ve Miğburg şehirlerinde de 
bu yazı mevcuddur. Demek 
oluyor ki bu levhaların ikisi 
yalancıdır. 

6 Nisan 
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Al tayı Altınordu deeil ha· 
kem yendi . . 

Dün Alsancak spor ala- : Altınordu değil hakem fı111it 
nın lik maçlarına devam sporlu Sabri yendi. 
edildi. Sabahleyin İzmirspor Sabri ikinci devrede sah•'" 

k d. ·ae 
Şarksporu 4-0, Demirspor ya kadar giren ve ~n 151cİ" 
Burnovayı 2-1 yendikl.en laf atan Altınordulu ıdare dJ 
sonra sıra günün en mühim sinin teysirinden kurtulanı• 

. l ·ı 111•"' maçına gelmişti. Muayyen ve gahb Altayı pena .tı e .. 
saatte Altay ve Altınordu lub edildi. A. Özgur 
takımları karşı karşıya di· l!lGıı 

zilmişlerdi. Hakem İzmirspor Ayı Demir 
kulübünden Bay Sabri idi. 
Altay takımında Zehir Ali, Kafesten 
Fuad yoktu. Buna mukabil Kaç·nıış geznıis.· gezcrıİŞ 
Atınordu takımında Kayse· . · 

ı . ' riden bu maç için getirtilen o-ene o·e mış . b t') 

Adil ve Hüseyin Şükrü yer Belgrad - Avaladall; 
almışlardı. Pelaçirkova kasabasındaki 

İlk devrede Altay rüzgarı bi vahşi hayvanlar demir k•'" 
arkasına alarak oynadı ve mışhr. Sokaklarda ortalık 
biri Basrinin ayağıle diğeri korkudan telaşa düşmüştilt• 
Vababın şahane bir şutile Akşama kadar kimse sokai~ 
iki gol kazandılar. İkinci dev b'bı 

çıkamamıştır. Kafes sa ı J 
rede Altay bir gol daha ya- ayının arkasından birkaç e 
pınca vaziyet 3 • O Altay silah atmış ise de tutturadl• 
lehine oldu. Bu durum oyu· 

mlştlr. Ayı Ovaları alıp ait• 
yun bitmesine yirmi beş da· e 

kika kalaya kadar devam mistir. Akşam olunca •Y' 
etti. Altınordu ilk golü Sa· yine kafesin kapısına gd~İf 
din ayağile yaptı. tir. Kafes açılınca içine gır 

Hiç yoktan bir penaltı ile miştir. 
Altınorduya ikinci bir yaptı- Geceyi ovad• 
rıldı. Biraz sonra bir kotner 
neticesinde Altınordu oyun· Geçiren şehir halk• 
cuları Altay kalecisi Cemili Belgrad - Avala aj•O'" 
iterek üçüncü bir sayı ka· sından : 
zandılar. Titova ( Kalkandelen ) de 

Halbuki Altınordunun bu gece yarısı müthiş bir yer 
vaziyette gol yapması imkan· debrenmesi olmuştur. Birk•1~ sızdı. Bunun üzerine Altay gere tekrarlamıştır. Ah• 1 

selameti sahadan çekilmekle yataklarından fırlıyarak ofl'" 
buldu. Ve yukarıda serlev· lara dağımlıştır. Ve kırlard• 
hada yazdığım gibi Altay sabahlamıştır. .. 

.................................................... 

Asil(!) ve 
C E N T İ L M E N (!) 
Katilin cinavetleri 

ve tuhaflıkları 
Kin1sedcn korkmıyan Con Cin1 bir 

kadından korkuyor! 
-2-

O, beninı gönlünıü çalmadan ben onu 
kaldırmalıyın1:. . . al" 

Con Cimin cüı üm şerik le· mü çalmadan ben onu k "" 
rinden Kof yine gülerek şu dırmalıyım ,, dıyerek bu ~·it 
sözleri söyledi: salla bulunduğu bara gıt~ 

1 .. .. k 0 dis•0 
- Sizin bu kadar yufka ve onu gorunce e . e"' 

yürekli olduğunuzu ' bilmiyor- ilanı aşktan başka söyb)' Jtı 
dum. Bir kadından bu kadar cek söz, yapacak muadl• 

titremenin manasını bir türlü bulam~dım. f ıı•··· 
· - Oyle ise çok e ·• an ayamıyorum.... . r•tl 

Bunu sizin idare ve ışa d,., 1~ - Fakat bu kadın başka . 
1 

O . . • 
nız)e yapa ım. sızın. d' ... kadınlara benzemiyor. Bu r iP" 

kadının gözünü para, mücev· başındaki : evinize getı ..df• 
mi, tam manasile kafese 8~ 

hearat, tuvalet ve saire ile 
kamaştırmak, doyurmak müm miş olur. rf -o· 
kün değildir. Çünkü onun Con Cim bu tek ı ı ~-
ayaklarına hemen her gece vafık buldu ve (Dünya c ~-
bir servet atılıyor. Birçok neti) barının şeytan 'cioıi" 

zel meleği... Con .,. 
milyornerleri kapısından sır· dağdaki kafesine sokuldr-lıJ 
şık dilenciler gibi l ovduğu· BU MACERANIN S~ od' 
nu öğrendim. [ yarın ki (Halkın Sesı) rıJ1 

- Öyle ise ona yapılacak Con Cimin son rnaccf,,-
başa bir muamele vardır. başhyor. Üç ·gün de·tı•" 

- Ne gibi muamele? edecek bu macerada 
111;,J 

- Onu bir gece kaldır· yet Con Cimin de 
11 li"' 

mak ve ona istediğiniz şart· Amerikan polisinin , ·d•" 
ları istediğiniz yerde kabul düştüğünü ve elektrikb 1 ~ 
ettirmek .. . san dalyasına otururkeıır: (1) 

- Bunu ben de düşünmi· garib bir centilmen 
1 ,,~,, 

yor değilim. Kaç defa kendi yapmak istediğini okuY• 
kendime: " O, benim günlü- stnı7. ... ] 


