
Almanyanın 7 şartı nasıl müzakere edilecelc ? 
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ıısya, Almanyaya yapılacak şid-
detli her lıarekete yardıma hazır 
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. · ' ı Balkan Paktı ve Küçük an-

tant da Fransız:ara yardıma 
karar vermişlerdir 
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~:• (Sar)ı i91al ettiklariode halk böyle bayram yapmışiı! 1 
"'~RNo = w "'" ,_ __ 

llJtt i(Q DEVLET- dolu olan kraterlerini bili- sından sonra şu resmi tebliğ 
DV A NFERANSI rim. Bu paktı da müdafaa neşrolunmuştur: Konferansta 

~ lolldr, ~EDiYOR edeceklerine eminim. Zira bulunan devletler mümessil-
a:_rno d 

1 
2 (A.A) - Lo- vaziyat pek vahimdir. Her leri gayri askeri mıntakanın 

t 19,4Sv et~ri konferansı İngilizin Lokarno paktına bir Almanya tarafından işgalinin 
""' &tilıaJc fe 1 adar sürmüş- göz atması, memieketleri Versay ve Lokarno muabe· 

~tdir :ıre er devam et- için bundan çıkan taahhüd- delerinin açıkca ihlal ettiğini 
\a le ' ocnüz b · b. b 1 · 1 · · t M r"ı' et t b' ıç ır at- erı an aması ıçın ye er. u· ve tesadüfen kararlaştırmış-
a.. la~i topeıl ıt edilmemiştir. ahedeleler sayğı gösterilmesi 
"lllıı L.. antı iç· b k . tır. 
til 11Qk61Q ın u a · elzem bır şarttır. H ZlRIM 
~~- liy•fe:t tarafından ve- KONFERANSTAN EVVEL RUSYA A 
lf: ~eri te hazırlık mü- GÖRÜŞMELER DiYOR l\i Ftf~~lacaktır. Londra 12 (A.A) - Lo- Paris 12 (Radyo) - Rusya 

1 ~l'ElERIN EN İNGfLIZ karno devletleri konferansı büyük elçisi Butemkin yol-
t.ı;'dra ı2 E BEYANATI bu akşom saat 17,30 da açıl- daş Fransı~ Başbakan~n.a 
d laaleJceu .. (Radyo) - mıştır. Konferanstan evvel ( Londradakı Sovyet elçısı· 
t::ıt-. oldıa~ızın sadık bir Flanden başbakan Baldvin nin İngiliz hükumetine dediği 'il lon~~lll için müzake- ile yarım saat kadar görüş- gibi ) Sovyet hükümetinin 
ile. Old.._ •da olmasına müştür. Almanyaya karşı her tllrlü 
~'lld~ M.ti~akerelerın RESMi TEBLIG şiddetli harekete yardıma 
"-.!"ile il eıııınım. lngiliz- Londra 12 (A.A) -- Lo- hazır olduğunu bildirmiştir. 
.. ~~.!!.Z:. ıaygı ile korno devletlr.rinin toplantı- ULUSLAR SOSYETESİ NE ........................ .. .................................... .. 

. - ir .. :. ·' ' 

Osmanlı imparatorluğu 
c kaıb· Ah d Yazan: A. FRANCIS 

.._ '"-ıa111ı, .. -- ıga ın a - 3 -

~Ordıa; b:U•~e~eyi hiç dığınız işin baştan başa gay- nin bayatını, bulunmaz Hind 
~ • Cıau un •çın biraz ri ahlaki olduğuna cihan komaşı imiş gibi ısrarla dil· 

-..... 
1~Çlıa: 111 

daha Yumu- müttefiktir. Ben vazifem sen şünüyorsun!. 
~ı-. L. e •dı1111 d da kı·nı'n ve garazın biraz da Adamım, bu sözlerimi çok QlrJıa., bn edim. Ya-

t '- f t' 'kt' b · · mantıki buldu. ~ clll g161116 e.: Yüzlerce men aa ın ı ızası u ışı ya-
cl~ll '~ektirbe ıebeb ol- pıyoruz. --Namusunuz ve bUtüıi 
~~•1or d~ Sen bunları Bin türlü mukaddesat ayak- mukaddeıabnız üzarine bun· 
~•).ii7': c_,_:&ıllnü dilşii- lar altına alınırken, yüzlerce lar1 hiç bir kimseye söyle· 
111t ....!,.~~·· S.. •e naıııus!. habersiz kemsenin bomba memenızı rica ederim. 
~t nlar arasında infilikı ile öllimtı hazırlanır- Bu adamların işlerinin bozul-

.,_, aaı? Yap- k k 1 d k' . (S 4 n. Od ) en, ıen a mıı a üç ııı· o u unc e 

ZAMAN TOPLANACAK? 
Londra 12 (A.A) - Cu

martesi günü Londrada top· 
lanması mukarrer olan Ulus
lar sosyetesi içtimaı tekrar 
tehir edecektir. Bua bapta 
kat'! bir karar ancak bugün 
yahud ya.ın verilecektir. 

HALKIN SESi - Radyo 
haberleri bu toplantının Lon
drada toplanmakta olan Lo
karno dtvletlerinin Alman· 
yanın hareketinin kabul ya
hud reddini karar altına al
dıktan sonra yapılacağını 
bildirmektedir. 

ALMANY ANIN YEDi 
ŞARTI NASIL MÜZAKERE 

EDiLECEK 
Londra 12 (Radyo) - ln

gil z ga7.eteleri Almanyanın 
yedi şartının müzakeresine 
girişmezden evvel Alman 
kıtalarının Ren bölgesinden 
çekilmesini istemekte iseler 
de bu çekilmenin ne suret
le yapılacağı noktasında fi
kirlerini birleştiremiyorlar. 
ALMANY ANIN TEKLiFi 

Londra konuımasına ser-
maye olacak bu teklifler 
ıunlardır: 

1 - Almanya, Fransa ve 
Belçika ile aralarında bir 
askeri hudud ayırmak için 
konuşmağa hazırdır. 

2 - Garb hududlarının 
emniyet altına alınması için 
Almanya, Fransa ve Belçika 
arasında yimi beş sene müd
detle bir ademi tecavüz mu
kavelesi imzasını teklif eder • 

-- Sonu 4 Oncüde ~ 

12 ada meselesi 
--· ..... ot 

Italyanlar on 
iki adc da ne 
yapıyorlar ? 

ADALARDA ÇOK BÜYÜK 
·r.AHK MAT VAPıLMIŞ 
TIR. BU TAHKiMAT Ki
ME KARŞI VAPILIVOR? 

Nevyork Taymis gazetesi 
Atina muhabirinin çok mü
him bir mektubunu neşret
mektedir. Bu mektubun en 
mühim kısımlarını alıyoruz : 

" İtalyanın 12 Adayı tah
kim etmesine mukabil İngil· 
terede Kıbrıs Adasını tah
kim etmeğe karar vermiştir. 
Kıbrısıo ortasında ova, ha· 
va üssü olmasına, Adanın 

cenub kıyıları topçu mevzi
leri inşasına çok müsaittir. 
Fakat Kıbnsın limanları mü
sait değildir. 

İngilte bunun için Siklat 
adalarını almak istiyor. Yu
goslavya, Türkiye ve Yuna
nistanın İngilte ile askeri bir 
antant yaptıkları İtalyada 
duyulur duyulmaz, ltalya 
hükümeti 12 adayı fevka
lade tahkime karar veı di. 

Bu adalardaki asker mik · 
tarı kırk bine çıka&rılmıft r. 
birçok adalar memnu mınta
ka haline konmuştur. Bir 
harp vukuunda ltalyanlar 
kendilerini derhal Türk or
dusunun pençesinde göre
ceklerini tahmin ediyorlar. 

Bunun için logiliz gemile
rinin Türk ve Yunan donan
malarile birlikte ftalyaya hü
~um etmelerinin kafi gelece
ğini düşünüyorlar. İtalyanlar 
bir takım Türklerin tüccar 
kılığına girerek adaları ziya· 

-- Sonu 4 üncüde --

Bir genç kıza --·-··. -
Nişanlısının ke 

sik kafasını 
gönderdiler 

BÜTÜN AMERiKA DEH· 
ŞET iÇiNDE 

Gecenlerda Amerikade 
müdbiş bir cinayet ve bay· 
dudlu hadisesi ofmuıtur. Ea 
teş yüreklilerin bile heyecan 
içinde bırakan bu bldiaeyi 
kısaca aşatıya yuıyoraz: 

Mi• Ec:lson isminde zengin 
bir genç kızın sporcu ve 
çok zengin bir niıonlısı var· 
dıı. Geçenlerde haydadlar 
genç kızın nişanlııma bir 
tehdit mektubu gönderea·ek 
bizim paramızla 100,000 lira 
istemişlerdir. Genç adam bu 
tehdide aldırmıyarak sevgilisi 
ile gezmelerine devam et• 
miştir. Bir gün haydud ıe· 
bekesi gayet llikı bir otomo• 
bilJe zengin nipnlılann HJ• 

fiyeıi önline gelmitlerdir. 
Haydudlar delikanlıyı k11kıY· 
rak bağlıyarak otomolile at· 
-Sonu 4 üncil sayfada-

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

Limon hem 2ıda hem de ilaçbr 
r;ll eçenJerde de bu slltunlarda Limonun atet baha1ma 
..::..- satılmasından şiklyet etmiştik. Ovakit bu fiat ylk-

se '-' liğinin muvakkat olduğunu, tabii vaziyete dDıecejiai 
zannetmiştik Halbuki Limon bili ateş babasına S karatla 
7,5 kuruş arasında satılıyor. Geçenlerde yazdığımız veçhile 
bu Limon fiatini sun 'i olarak vapur idaresi yokıeltryormuı .. 

İnebolu facıası olub, vapur battıktan sonra Liman idare
leri vapurlan fazla yük yüklemekten mennetmişler. Bu ytlı· 
den limanımıza gelen vapurlar, biraz yük aldıktan ıonra 
fazla yük almamak endiıesiyle limanımızda bebliyen liman 
veportakalları yillemiyorlarmış. Yini Antalya, Aliiye, Fet
hiye, Finike ve saire gibi yerlerdeki limonlar oralarda çtl• 
rüyür, burada da halk 7,5 kuruşa limonu yemeğe mecbur 
oluyor. 

Bu ne biçim iştir böyle?. Bizim aklımız ermedi 1 Bir 
taraftan Avrupaya yaş meyva ihracatı düşünilrken, kolllf1I 
iki şehir arasında muntazam vapur servisi yapamıyoruz .• 

Limon sade lüks bir gıda değildir. icabında doktorun 
tavsiye ettiği bir ilaçtır. AIAkadar makamlana ne yapıp 
yapıp ~ize limonu ucuz yidirmesi lAzımdır. 

Halk böyle söylüyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
- - .. ' f • .. 



Salall• 2 ( Halkıa Sul ) 

-AVNi ooGAN'A sAvoıLARıMLA- GeneKurtlarını 

Cumuriyeti, a •• ~~s~!~!!.yanın 1 

Habeşistanın IFransız Sivil 
vücudu !kalk- Polisi Zaerepte 

Balkan 
Paktı 
Bel~radda 

G•• ••ı k b• k k Luyoş kazası köylerinden j onu ya an ır aş yapma bazılarında gübegündüz kurt 

malı imİŞ ~elgrad (Rady~) .- Pariste 
muesselerden bırınden 600 

-----------00 sürülerinin gezdiği görülmek 
Belgr~d - ~omadan tel~: frank aşırılmış olmasına meb 

fonlandı gına gore sulh teklıfı ni mezkur müessesenin ka · 

Belgrad - BalkaP 
konseyi bu ayın yirıoiocl 
nü Belgradda toplan• 
Müzakere üç gün dedf 
cektir. Ayın yirmi i 
bitecektir. Bu konıeY~ 
kiye dış bakanı ve 

SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI tedir. 

•• Bunlar köyleri basarak 
hem insanlara ve hem ha~
vanlara taarruz ediyorlar. 
Trebisto köyünde İvanın av· 
lu dıvarlarını aşarak beş ko· 
yununu yemişler ve sekizini 
de yaralamışlardır. Rakito 
köyünden köylü kolcuyuda 
yaralamışlardır. 

mü~asibetile ceryan ~d~n sadarı Moristen şüphe edil-
d~dı~odular a.rasında buyuk miş, Moris Perisi terkederek 

-53-
İnkila~cıların korktukları birşey varsa o da 

korkak arkadaşlarla birlikte iş görn1ek 

bır kıtJe harbm sonuna ka- d' v • M t ·ı H t' sev ıgı ar a ı e ırva ıs-
dar devamı taraftarları ol- t k t . · ana açmış ır. 
makta beraber Habeşıstanın . . . . . 
adının haritadan silinme.:i Parıs sıvıl pohslerınde Jan 
amacını besliyen makamlar Zagraba gelerek Yugoslavya 

reisi Rüştü Aras ---·- ·
edecektir. Romanyayı 
manya dış bakanı baf 
lesko temsil edecektir• 
nanistanıda gene dış 
temsil edecek' ir. 

da mevcudmuş. polısinden M orisin tevkifini 
istemiş. Polis şehir otelinde 

mecburiyetinde kaln1alarıdır 
Gazeteci Refik Adamoğlu ı haklarmın neler olduğunu, 

bağırdı: haklarını nasıl istiyeceklerini 
Genç üstadımız Yaşar ve nasıl alacaklarını öğret-

Gündüz bir memleketi yük- mekle meşguldür. Türk in-
seltecek, kuvvetlendirecek kılibı hakkıoı istemekten 
çok önemli ı ki meseleye do- korkan yurddaşları Türk 
llandu. Bunlardan biri fakir inkılabına yabancı kalmış 
d&şecek bir milletin ilel'ebed insanlar sayar. 
zengin kalacak bir hükumet ,.f ürk inkılabcıları, 
ve bilhassa inkılibcı bir 
bllkümet yapamayacağı, ikin- dünyada korkakların 
ciai de hakkını, kanunun hiç bir şey yapan1a
kendiıine verdiği hakkı ara- n1ağa nıahkuın olduk
muını bilmiyen daha doğ- la rını her şe)·den ve 
ruau aramaktan korkan 
korkan yurddaşm ne garib herkesten önce anla-
bir vaziyette kalacağı... mışla rdı. 

T eıekkür olunur ki bu İşte bunun içindir ki Türk 
ikinci nokta 12 yıl evveline Cumhuriyeti dertJilerin, şika-
aid hazin bir hadiseden iba- yetçilerin derd ve şikiyetle-
rettir. İnkılabın yarattığı cu- rini dinlemek istemiyenlerin 
muriyet ve cumuriyetin bü- Türk Cumhuriyetine hiç bir 
tün vatandaşlara verdiği zamen dosd sayamaz. 
müsavi haklardan sonra böy- Bu suretle Türk inkılibı-
le acıklı vak'alara artık nın yarattığı mucizeler üze-

Fena alışveriş 
değil 

Atina - Resmi gazetenin 
neşrettiğine göre Yunan hü· 
kiimeti Almanya iJe bir an
laşma yapmıştır. Bu anlaşmı· 
ya göre Yunanistan Alman
yaya 22 milyon marklık mah
sulat gönderecek Almanya 
de bu parayı yüzde üç faiz 
ile beraber on beş senede 
ve on beş taksitte Yunan 
m l i bankasına ödeyecektir. 

Lübnan uluslar 
sosyetesine 

Girn1ek istiyor 
Paris (Radyo) - Lübnanlı

ların istiklallerinin teminini 

Yu2oslavya 
Parlemento
sunda suikast 

Belgrad (Özel) - Belgr ad 
Parlementosunda üç gün ev
vel atılan beş el rüver kur
şunları başbakan bay Sto
yadinoviçe suikast maksadi!e 
patlamışlardı. Suikastcı say-
lav Arnaudoviç başvekilin 
birkaç gere söylevini kestir· 
miş, nihayet cebinJen rüve
rini çıkarırken Arnaudoviçin 
arkasmdaki saylav Dimitri
yeviç bu hareketi görmüş 
ve derhal Arnaudoviçin iki 
elini kavramış ve yu.kan kal
dırmış olduğundan atılan 
kurşunlarda isabet olmamış-
br. Arada sakatlık olmamış
tır. Yanız Arta Dimitriye
viçin anlı rüververin sapın-
dan yaralanmıştır. 

1 ve uluslar sosyetesine mu-rast ıyamıyacağız. rinde en hararetli konuşma- A t 
1 rahhas göndermeleri hakkı- vus urya 
nkıJib, cumuriyet ve son- lar yapıldıktan sonra bayan nın verilmesi hakkındaki di-

ra hakkını istemekten kor- Mefküre tarafından yapılan leğine henüz cevap verilme- Başbakanı 
kan vatandaş bu hi; bir za- nefis pastalar ikram edildi. miş ise de Berutta ceryan . 
man beraber yürüyemez. Gazeteci Refik, bir üni- eden müzakereler ruzname- ltalya Kralının 

işte bunun içinciir ki bu versiteden diplomalı bir Türk sine bu meselenin de konu- Huzurunda 
giln her yerde köylünün aya- kızının ev işlerini de ihmal lacağı zennediliyor. Istanbul (Özel) _ Roma-
ğına, halkı ... ızın kucaiına etmemesini özyürekten kut- • _ -· da bulunan Avusturya Baş 
atılan saylavlarımız onlara luladı. 15 Gu••nıu••k Bı•r vekili Ştaremberg ltalyan 
inkılib dersleri vererek ( Arkası var) diplomatJariyle görüştükten 

S 8 [•] 8 S S 8 S Kız Çocugw U so!lra İtalya kralı tarafından 
PoJ R h ' •d dahi kabul edilmiş ve Viya· ODya USyaya 0Ş8 gı e• Onbeş günlük, gayet gür- naya dönmüştür. 

Cek Cevab vermİ~ büz, bir kız çocuğunu validesi Bu görüşme ile ltalya, 
9$ evlatlık vermek istiyor. Ta- Macar ve Avusturya arasın-

Sofya - Moskovan öğrenildiğine göre Rusya Almanya lipler matbaamıza müraacat da yapılacak konferansın 
ile aralarında bir barb vukuunda Polanyanın Almanyaya etsin. 1 - 5 aua hatları hazırlanmıştır. 
yol verip vermiyeceğine dair yaptığı sondaja cevab olarak, s a m E tt ~ a ~ 

Polanyanın biç bir yabancı millete kendi ülkesini üssübarb Balkan ı•ttı·fakı murahhasları
yapamıyacağını bildirmiştir. 

Beş Italyan askeri Mısır nın toplanmaları ve konu-
topPağında yakalandı şacakları şeyler 

lstabul - Berlinden telgraflandığına göre Mısır askerle. i Sofya (Radyo) - Bura gazeteleri Balkan antant'ı konseyi 
Mısır arazisinde Libya hududunu geçmiş beş kişilik motör- yakında Belgradda toplanacağından bahsederken bu topla-
lü bir İtalyan müfrezesi tutmuşlardır. İtalyanlar bu haberi nışmın büyük ehemmiyeti olduğunu da zikrediyorlar. Çünkü 
tekzib ve nede teyid etmemişlerdir. bu toplanmada herşeyden evvel Paıiste konuşulan işlere 

Paris (Radyo) - "Mate,, gazetesi Mussolininin vekiller karar verilecektir. 
toplantısında, yakında Avusturya, Macaristan ve ltalya ara· Bundan sonra Çekoslavakya Başvekili bay Hocanın yaı--
sında Romada bir konuşma yapılacağma dair söylediği söz- tığı mülakatlar nehcesi konuşulat;:aktır. Bununla beraber bu 
ferin P.rag_de, Bükreşte ve 8 .:lgradda iyi tesirler yapmadı- konferansların kat'i kararları 22 nisanda Balkan murahhas
ğım yazıyor. 

,.-.._ 

IZMIRLİ 
BİR KIZ 

SEVDİM! 
Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 42 

t\hıned l ... e.yhinın İstanbulda olduğunu dtt)1unce , 
ha)'ret içinde kaJdı 

- İzmire çıkar çıkmaz, lık ağarırken güğerteye f11-
bana " sen piçsin! ,, diyen ladı. Biran evvel İzmize ka-
kadının, bP.yan Zebranın, vuşmak için sabırsızlanıyor-
karşısına çıkacağım, ben se- du. İzmir körfezi de ne ka-
nin günahının mahsulü deği- dar ~.e~işmiş ... Ne kad~r 
Jiml. babasız çocuğunu baş- uzun suruyor. Nıhayet lzmır, 
k 1 d 1 S ' Karşıyaka göründü.. lzmir 

a yer er e. a~a'.:· onra v ~a- ve Karşı yakanın ufka irtisam 
ba~ın resmını goste~ecegım, eden çizgileri Ahmedin yü-
senı baştan çıkaran adam reğini yakmağa kifi idi. 
.. bu mu idi?,, Diyeceğim.. Adeta bu ufukta Leylayı 

Ahmed bu düşncelerle ka- görür gibi oluyordu. 
marasında sabahı etti. Orta- Vapurdan çıkar çıkmaz 

larının İstanbulda yapacakları toplantıda verilec~kbr. 

doğru yaZJhanesine koştu. 
Adamları onu hayretle kar
şıladılar. O, birkaç ay içinde 
on seneyi birden yaşamış, 

on sene birden ihtiyarlamış
tı. Gerçe daha İstanbulda 
iken sakalını kesmiş, eski 
kılık kıyafetine girmişti 
amma, kalbindeki ızdırab 

meddücezrinin yüzünde yü
zlinde b1raktığı ebedi kırışık
lar onu tam bir derdli adam 
tipi yapmıştı. İşleri hakkında 
malumat aldıktan sonra Kar
şıyakaya bayan Zebranın 
evine gitmeğe hazırlamyordu. 

Ya Leyla ile lcarşıl~şırsa o 
vakit ne yap<lcaktı? Facia 
tekrar baş!ıyacaktı ? Bayan 
Zebra ile mutlaka görüşe

cek ona hakikatı söyliyecek
ti.. Aylardan beri kafasında 
büyüyen o mel'un şüpheyi 

bayan Zebranın yüzüne fır
latacaktı... Bayan Zebrayı 

mektübla -davet etmeğe ka
rar verdi. Ve şu satırları 
yazdı gönderdi: 

" Bayan Zehra .. 
Sizinle çok mühim bir me

seleyi görüşmek üzere yarın 
öğleye kadar sizi yazıhanem
de bekliyeceğim. Hürmetler. 

AHMET,, 
Delikanlı bayan Zehrayı 

sabırsızlıkla beklerken karşı
şında Hulyayı görünce şa
şırdı ... Genç kız: 

- Annem biraz hasta ! 
gelemedi, yerine beni gön
derdi ! Dedi. 

- Ya geçmiş olsun.. ne· 
dir hastalıkları ?. 

- İnme! .. 
- Vah vah vah ... 

Ahmed bunu duyunca cid
den müteesir olmuştu ... 
-Leyli nasıl? Diye sormak 

istiyordu. Fakat cesaret ede 

oturan Moris ile Martayı 

çağırarak Fransız sivilinin 
huzurunda ifadelerıni almış 

ve ikisi de serbest bırakmış 
tır. Zira tevkiflerini icabet
tiren bir sebeb bulamamıştır. 

1200 suçlu 
400 n1i)yonluk 

suiisti ınal 
Belgrad - Yunan gazete

lerinde okunduğuna göre, 
Anaynoslopolos idarehanesi 
dört yıl içinde 400 milyonluk 
parayı harıçe kaçırmıştır. Bu 
1200 suçlu arazında Sendö
menik cumuriyeti konselosu 
da vardır. 

Alm•ın 
ı·ebas.ndan 

Bulgaristan ile eko 
çalışma konseyin incel 
ceği işlerin birincisidir· 
konuşma yalnız Bal 
ekonomik faidelerini 
ayni zamatıda AvruP1 

Asyanın bu kısruının • 
nuda alakadar eder. 

Bu toplantıda paktıO 
manya, Çekoslovakya, 
gosla vya ve BulgaristaO 
sında ki ekonomik ve 
zim işleri de konuşula 

Afrikaya y 
• 
ltalyaname 

gidiyor . 
Cinova 12 - Stifaoa. 

Kovulnnışlar sından: Evvelki akıaıo 

İstabul ( Özel ) - Berfin- yerya vapuru şark 
na hareket etti. Bu ya 

den bildirildiğine göre,I Al- 'J~-
d 

iki bin amele mecnou • 
manya hu udunu izinsiz aşa- • ~ ~ 
rak Hitler hükümeti aleyhin Sa va nelll"' 
de propagandada bulunduk- l"ehdidkar bir },,I 
larmdan dolayı 25 Alman 
Alman tabiyetinden tardedil- alıyor 
miştir. Belgrrd 12 (Ranyo) 

• nehri açık havada y6 
fSV8Ç hükumeti miştir. Su mühendisi 

· ı Lulanın ifadesine gör• 
ltalyadan tazn1İnat j selmekte devam edec 

İstivor Saray Bosna şehri ıu il• 
İstanbul ıf (Özel) - Roy- 1 maya başlamıştır. Şebrİ' 

terin bildirdiğine göre Roma- · kıyısındaki Birod şehri ti, 
daki Isveç elçisi ltalya hükfı- 1 

sudan kurtulamıyacağı eiJ. 
metine 30 birinci Kanunda ı nediliyor. İki terafın b~ 
bombarduman edilen lsveç yeleri tedbirlere başlaJIS~ 
Kızılhaçı hakkında yeni bir j dır. Srcniski Metroyçe ,ıtl 
nota vererek zarar ve ziyan l bası yarıya kadar su 
istemiştir. ı dad11. 
S8 ~38t~C•l 

Yunanistan Almanyadan 2, 
milyon drahmı k!vmetinde f'' 

1 mendifer malzemesi alıyo~ 
1 İstaııbul (Özel) Yunan hü- kfımet şimendiferlerinİP ;,J 

manyadan 200 milyon drahmi kıymetinde şimendifer l 
1 zemesi veresiye olarak almasına karar vermiştir. Bu par• 

mendifer idaresinden Yunan milli bankasına ödenecek 
ka da Alman fabrikalarına teminat verecektir. 

miyordu. Hulya anlatmağa 
başladı: 

- Siz ortadan kaybolduk-
tan sonra annem de ablam da 
hastalandılar.Ablam bir müd
det evvel iyi olmuştu. Fakat 
o da şimdi burada değil ! 

- Nerede? 
- İstanbulda 1 
- İstanbulda mı? 
- Evet orada bir şirket-

te çalışıyor .. . 
- Yaaa .. . 
- Anneme söyliyeceğiniz 

meseleyi, bana söylerseniz 

. ~ 
kız, ablasını ve anneıiDI 
bale koyan delikanlıY' 
kızıyordu. Elinden gels• 
ınedi bir kaşık suda I 
caktı.. Ahmed, bayall 
ra ile karşılaşınca ne 
cağını tasarlıyordu. 

yaka iskelesine çıkb 
.:>t.hmed büyük bir h 
içinde idi. 

O, zaten KarşıyakaY•. 
gelişinde büyük bir 
duyuyordu. Şimdi de o 
kaları bekliyordu. O, ti 
nın sözlerine inan. . 1 
Buyalanların kendiııt:ıl 

Şimdi getirmek lıçin uyduruld 
biraz sonra Leyli ile 1' 

daha iyi olur .. 
- Hayır, hayır ... 

Leyla İstanbulda mı? 
- Evet.. 
- O halde, beraber gi-

delim.. Hem annenizi ziyaret 
etmiş olurum. 

Beraber çıktılar.. Hiç bir 
şey konuşmadan vapura 
doğru yürüyorlardı. Genç 

laşacağını tahmin ediy~~ 
Odaya girib de 

Zehrayı yatağı içinde u d* 
görünce hnyretten doP 

· - Geçmiş olsun! 
Sonra Hülyaya d6nerelr. 

(Ar kat• 
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Ba A •. Kemal Tonay 
kterıyolog ve bulaşık, salğın 

Ba,
111 

h hastalıklar mütehassısı 
d a aııe i t •• • 30 sa 

1 
8 asyonu karşısındaki Dibek sokak başın- » 

•kıanı 1~: ~v ve muayenehanesinde sabah saat 8 den >+ 

i Müracaat ya kadar hastalarını kabul eder. >+ 
İ tahlilat v 

8 ~den hastalara yapılması lazımgelen sair 
F l~ra Yapıt nııkroskopik muayeneleri ile veremli hasta- )t 

la' sıııde rn nıasına cevaz görülen Pnomotornks muayene· u.. 
ı " untaza tv ' i(~~ man yapılır. Telefon: 4115 

~~~!:\C'PAC~~ 'P$~)/:)$"JÇ.~ 
içenler bi ir e 

\r~ ?-r·....,::;------
-...,F' : 

~ 

f>ı? 
~ 1~>. ? r 

2 Büyük filnı hirden 

Telefon 
2394 

·r· Varyete 
ıvo]i canb h . H . p·ı .,. . az anesı arrı J 

1 ÜKÇE Sözlü büyük film 
llo~is l< - A y J{ I C A -

ilrlof tarafında . .. 1 f"l . n oynanan scnen:n guze ı mı 

aocı 
l)üNyA . 

l-IAI3ERLERI. .. ve saire .. , 
~~~ 

' 
.. ı 

• • 

' 
13 Mart 

Al an Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkların sureti istim 

Sigaranın nikotinini kamilen çe
ken Alman do'.dorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 

viçenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

Ucuzluğuyle şöhret ve halkın1ızın takdir ve 
ragbetini kazanan Hiikunıet Caddesinde Şen1-
si Hakikat Ccuzluk sergisi ucuzluğun ucuzlu
ğu olnıak üzere yeni bir sergi yanıp bir çok 
eşyaları yalnız 88 kuruşa satnıaktadır. Bu 
ınühinı fır~attan istifade ediniz. 

Ağızlık üzerinde Doktor-Apostetin imzası olmasına dikka 
etmelidir. Toptan ve perakende satış yeri NECiP SADi 

Balcılar caddesi No. 156 lzm 

a 
e 
y g e e .• 
Kuk beş senedenberi bir 

çok maliye memmluklarında 
bulunan ve kazanç, bina ve 
veraset ve bllna benzer iş
lerde büyük bir tecrübe ve 
bilgileri olan başturak şubesi 
kazanç tahakkuk memurlu
ğundan mutekaid Bay Yuda 
Baharla Karataş şubesi ka-

T 

z 

z 

E 
T 

zanç tahakkuk memurluğun- Kemeraltı 
mütekaidfi Bay Mehmed Ali- Hükumet 

1 

nin müştereken Bahçeliler -n· . . Kar!~sında 
hanında üçüncü katta 39 tecrübe görmüş ve iş bilen 
numarada bir yazıhane aç- zatların açtıkları yeni yazı-
tıldarını memnuniyetle haber hanede muvaffak olmalarını 
aldık. Memur oldukları za- temenni ederken maliye iş· 
manlarda halkımıza kanunun !erinde müşkülata uğrıyan 

gösterdiği kolaylıklaı ı daima okurlarımızı bu hayırhah es• 
büyük bir bayırlıahla göste- • ki maliye memurlarının ya-
rcrek herkesin şükran ve zıhanesine başvurmalarını ha· 
minnettarlığını kazanan bu raretle tavsiye ederiz. 

~~ıfJ~~~~~~~~~~ggu~~~~ii~~~~~BS~ 
~ y TELEFON 
~ : 3151 • 
~ BU GUN E 
~ A k k k d . . k .. t b" .. k f"l r!l •• ş ın uvvet ve u retını açı ca gos eren uyu ı m m 
~ ·ık m ~ ı gece ı 
~ GARY COOPER - ANNA STEN ~ 

' K~'~ti~~~tal İ 
~ E 
~ AYRICA: S 
~ I- O K S ( l)- l d. l . ) t!l ~ ~ unya ıava ıs erı E 
~ ( Türkçe sözlü ) m, • 

~ ~ @ -( SEANS SAATLARI )- m 
00 Cuma: 15 - 19 Kontinantal 17-~l,15 fık gece E 
~ Cumartesi: 13 İlk gece & 
~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~re2~~ 

~L".l~Z"EE?.:!~·lK'Cz-:;-_~n:;::::~n-!~~~~~~~tr.aimrr1~~~ 
:xxx~~~**1c:fc1c~~~:lc-.~~*~~~:t:k~~ 

El~~'!!uı~':!hane sine~J13 .ı 
~B UGÜN 

. l • ·1l~Türkçcfsözlü 2 ınuazzanı filoı 

1 -· T arzan, geliyor . --= 
+c Türkce sözlü 

,. 

2 -- Dost İRAN ŞEHlN.ŞAHI Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve bütün mem 
~ leket içinde ulu önderimiz ATA TÜRK ile birlikte yaptıkları tetkik gezisini bütün te· :: 

ferruatile göstsren 4000 metro uzunluğundaki Türkçe sözlü muazzam film. Türk kara « deniz ve hava kuvAetlerinin manevralarını bütün azaı.netile gösteren bu şaheser film-
.. den herkesin ittifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci mevki 

Depo S. FERiT 
Şifa Ecz~nes 

25 Kuruştur 
Seanslara dikkal 
3 de Tarzan - 5 de Seyahat filmi 

Hükumet sırası « 7 " " 9,15 ti " 

~ ~ ~ !RC+~-,,~~~~~~~~~~~~~* 
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.Anıdı açıln1a töreni 
Menemende Cumuriyet 

alanında dikilen Atatürk 
anıdının açılma töı eni Pazar 
günü öğleden sonra yapıla
caktır. 

ilbay C. H. P. başkanı ve 
müstahkem mevki komutam 
ile gazeteciler açılma töre
nine davet edilmişlerdir. 

Muallimler 
Birliğinin 
Gezintisi 
Öğrendiğimize göre mual

limler birliği çok faydalı 
gezintiler tertib etmeğe baş
lamıştır. Tarih, tabiat ted
kjklerini gaye ittihaz eden 
bu gezintilerden birisi de 
önümüzdeki Pazar güm\ 
yapıJacaktır. 

Bu gezintiye bütün mual
limler davetlidirler. Bu gezin
tide Kadife kalesi ve İzmir 
tarihi konusunde diğerli ge
niş bir konfrans verilecektir. 

Şahin şahın 

Doğum 
Yıldönümü 

Samajeste Iran Şahinşahı 
Rlza Pehlevi'nin dsğum yıl· 
dönümü 15 Mart Pazar gü
nüne tesadüf etmektedir. O 
gün şehrimiz Iran konsslos
luğunda saat l 1 den 13 e 
kadar bir kabul töreni ya
pılacaktır. Törene vali Fazlı 
Gülç, müstahkem mevki ko
mutanı Kerameddin Koca
man, barti ilyönkurul başka
nı Yozgacl saylavı Avni Do
ğan, belediye reis muavini 
Suad Yurdkoru davet edil
miştir. 

Hayvan arazi 
• • 

vergısı 
Vilayet idare heyeti dün 

topJanmış' hayvanlar vergi
ne itiraz edenlerin istidala
rını tetkik ederek neticelen
dirmiştir. Öğleden sonraki 
içtimada memurin muhake
mafına aid bazı evrak üze
bulunmuş, kararJar vermiştir. 

Otobüs 
Şikayetleri 
Otobüslerden şikavet ede

cek olanların otobüsün nu
marası ile vakanın gün ve 
saatı i.e beraber doğrudan 
doğruya 2493 numaralı tele
fonla şikayetlerini şarbayhğa 
yapmaları müsadesi vuilmek-
tedir. ı 
• ----el>. 4J9- • 

lngil ere 1500 
Tayyare dalıa 1 

Hazırladı 
Londra - fngiltere sila

hının çoğaltılması hakkında 
verilen karara tevfikan İngil
tere daha 1500 tayyare ha
zırlamıştır. Bu tayyareleri 
123 iskadrona ayrılmıştır. Bu 
tayyarelere verilmekte olan 
17 bin mürettebat ile bera
ber tayyare mürettebatı kad
rosu elli bir.e varmaktadır. 

( Halkın Se1I J 

Vaziyet Vahim Jı 
---- --------~ -----------
Türkiye Dış Bakan "Vaz·yet 
Ciddi e Vah·mdi " o·yor 

Dış Bakam Dr. Tevfik 
beyanatta bulunurken 

Belgrad 12 (Radyo) - Türkiye 
Rüştü Aras Belgrad gazetecilerine 
ezcümle demiştir ki: 

- Vaziyet ciddi, halta vahimdir. Fakat ben nikbinim. 
Balkan antanti Avrupa sulhuna yardım etmek için hiçbir 

fırsatı kaçırmıyacaktır. 

Sovyet - Fransız paktı ayanda 
tasdik edildi 

Paris 12 (A.A) - Ayan meclisi bugün saat 15 de Fran
sız Sovyet paktının tasdiki müzakerelerine başlamıştır. Ko
misyon raporunda paktın tasdiki tavsiye edilmektedir. 

Halkın SESİ - Akşam gece yarısı aldığımız radyo ha
beri bu paktın Fransız senatosu tarafından 52 muhalif reye 
karşı 231 reyle tasdik edilmiştir. 

Bir çarpışma olurs~··· .. 
Lond a, 12 (A.A) - Deyli Telegrafın sıyasl muhabırı 

yazıyor: 

Fransa, Almanyayı Ren bölgesinden hiç olmassa mühim 
bir kısmından çekilmeye zorlamak için lngiltere üzerine 
kvvetli bir tazyik yabmaktadır. lngıliz hükümeti de Alman· 
yanın bu bölgeden sembolk bir snratte bir kıslm kıtaat 
çekmek suretiyle milzakerelere yol açılması için ilk adımı 
atmasına çal!şacaktır. B. Eden Fransız hü\tümetine fra~ız 
kıtaatının hudutta toplanmasının ansızın vaki olacak vahım 
müsadmeler yüzüden doğurabileceği tehlikeyi hatırlatmıştır. 

Buna binaen lngiliz erkanı harbiyesi derhal Fransız ve 
Belçıka erkanı harbiyeleriyle temasa girmele ve garşılıklt 
bir yardım ptanı hazırlamalıdır. 
~~~~ ~~~~ 

T. Piyangosu 
--------"®•• -----

Dünkü keşidede kazanan nu
maralar şunlardır 

İstanbul 13 (Özel) -- Tay- 28938 
yare ipiyangosunun keşidesi jı.50 şer lira kazananlar 
dünde devam etti ve şu nu- · 1358 1976 2 94 3379 
maralar kazandı: 3688 5374 5769 6212 

8176 25916 
Numaralara 3000 lira 

18432 
N umaray 1000 lira 

50(' lira kazananlar 
783 17;4 1959 2127 

3029 3357 3724 4319 
4~44 4876 5590 6334 
6630 6948 7318 7436 
8779 9213 9537 9692 

10036 11226 12873 14163 
14866 16469 18806 18995 
20041 20057 20479 21292 
213 7 21652 21647 21690 
22478 22521 22662 23293 
24122 24373 24856 25970 
26021 28564 28606 28719 1 

12 a a 
- Baş tarafı 1 incide -

ret ettiklerini sanarak Türk
lerle ticareti kesmiş olmakla 
beraber büyük tahkimatın 
dürbünlerle görülmesinden 
korkmektadırlar. Adaların 

yerli Rumları İngiliz Entelli
ces Servisne mütemadiyen 
malumat vermektedirler. 

Mussolini bundan bir müd
det evvel Akdenizdei geniş
lemek istediğini söylediği 
zaman maksadı, söylendiği-

ne göre oniki adayı temel 
gibi kullanarak cenubi Ana
doludu bir imparatorluk kur 
maktı, Fakat bu üsleri Tür· 
kiyenio gözü önünde tahkim 

7591 11079 12036 13486 
13551 15514 15612 16880 
17088 22452 24200 25220 
25418 26419 28050 28197 
29093 

ı 00 lira kazananlar 
138 1244 2893 3564 

3702 3839 4171 4421 
4672 4613 4817 5686 
6419 6798 6997 7963 
8016 8413 8477 10256 

11282 11742 12026 12180 
12548 12616 13117 13548 
13756 14088 18396 14786 
15777 16468 17599 18659 
19887 21284 21287 22277 
23105 23669 24267 25020 
25820 26148 27018 27756 
27888 28166 28327 ıOS46 

29103 29968 

• mesee 
etmek mecburiyeti Fransa· 
nın da Türk - Yunan itila
fına önayak olması projeyi 
suya düşürmüş ve onik ada-
nın tahkiminden vazgeçilir 
gibi olmuştu. ,, 

Gazeteler bundan sonra 
bu Adalarda İtalya tarafın
dan yapılan tnhkimatı teker 
teker saymakta ve şunları 

söylemektedir: 
Bir harb vukuuada İta'ya 

şarki Giridi işgal hususunda 
lngiltere ile barışacak ve 
Girid ile Türkiye arasındaki 
geçiti kapamağa, İngilterenin 
Türkiye ve Yunan donanma
larına yardım etmesine ma-

Fransız ordu
ları hududu 
İşgal ettiler 
Paris - Havas Ajansın

dan: 
Hududun altıncı, yedinci 

ve on ikinci askeri mmta
kalarından uzakta bulunan 
yeni tayin olunan yerlerine 
geldiler. 

- '11Eı---

Alman yanın 
~7 ş r ı 

-. Baştarafı 1 incide -

3 - Almanya hfi'kumeti 
bu mukavelenameye kefil sı
farile İn~iltere ve İtalyanın
da imzaya davet edilmesini 
diler. 

4 - Berlin hükümeti bu 
muabedeye Holandanın dahi 
girmesine riza gösterir. 

5 - Bu muahedelerin gar
bi Avrupa devletleri arasın
da daha çok kuvvetlenmesi 
için Almanyada hava muka
velesi imzasına hazırdır ki 
bu makavele hava tehlike· 
leri ile ani baskınları menne
decek bir mahiyette olabile
cektir. 

6- Almanya He Polonya 
arasında olduğu gibi Alman
yanın diğer komşularile bir 
ademi tecavüz muahedesi 
de imzaya hazır olduğu tek
lifi tekrar eder. 

7- Almanya kendi ara
zisi üzerindeki tamamiyeti 
mülkiyesini ve diğer hükü
metler ile müsavatını temin 
ettiği bir anda uluslar sos
yetesinden ayrılmasını İcab 

ettiren sebeblerin de orta
dau kalkmış olacağını anla
mış olac ktır. Binaenaleyh 
ulu 0 lar sosyetesine girmeğe 
hazır bulunacaktır. Almanya 
bütün bunların dostane bir 
surette müzakeresini ister. 
BALKAN PAKTI Vıf. KÜ· 

ÇÜK ANT AT FRASIZ· 
LARA YARDIMCI 

Cenevre 12 ( Radyo ) -
Bay Titülesko küçük antant 
ve Balkan paktı devletleri 
mümessilleri arasındaki top· 
lantıya başkanlık etmiştir. 
Bu toplantıda Fransanın Al-
manyanın hareketine karşı 

takındığı hareketi tamamen 
muvafık görmiişlerdir. Bu 
devletler Lolrnrno andlaş
ma!:ının tatbiki için harekete 
karar vermişlerdir. 
İNGİLiZ KABİNBSI KA

RAR VERMEDİ 
Londra 12 (Radyo) - Dün 

akşam toplanan:İngiliz k Li
nası Almanyanm hattı hare-
keti hakkında hiç bir arar 
vermemiştir. İngilizler Frnn
sızlnrm kararını unladıktan 
sonra Alman noktai nazarile 
knışılaşhrarak işi silahsız 
halletmek için bir çare dü
şünmek için kararını gecik
tirmektedirler. 

ni olacaktı. Rados bu Adala -
rın en büyüğüdür. Bu Ada
da da 250 top vardır. Adau 
nm cenub kısmı tel örğülerile 
kuşatılmıştır. Burada 25 bin 
asker vardır. Deniz tayyare
leri ve muhrib devriyeleri 
bu adalarrın hedeflerini dai
mi surette tarassut et:'.Dek
tedirler. 

Atış talimlerine bir Nisand 
başlanıyor __ .. _.. ........ 

Atış talilnlerinin maksadı gençliği atıcı 
yetiştirmektir ~ 

b. . e fi 
Ateş spordan maksat !ü.rk ile atış ~e~ .ıyesın 

1 
f 

gencini abcı olarak yebşbr· bulunmak ışıdır. Bun ıdııf' 
mek, hasmlarmdan daha ev· sporda gayenin atış 0 bOııı' 
vel atmayı, vurmayı bilecek nu bir esas olarak 
üstünlüğe çıkarmaktı. gerektir. ~ 

Bir genç; tüfenkle atıcıh- Atış talimlerine 1 ~ 
ğın istediği her tamamile 936 tarihinde başlana'~f 
yapar saiyi bir atıcı olarak Atışlar parasızdır. A .,(. 
yetişmiş memleket savgası parasızdır. Atışlardan 
(müdafaa) için gelişmiş sa- ka alanlar bazı hakl•f 

yıhr. faydalanacaklardır. f 
Sağlam bir vücud ve işli- Atışlara 17 ve yukarı 

yen bir kafadan kurulm~ş tald gençlar iştirak ede~ 
ve fakat atıcı olmıyan bır tir. Ataş ve ta\im gil 
insan düşmanla yüz metre Cumarteşi öğleden sorır'1 
karşı karşıya geldiği zaman Pazar günleri sababtaO 
parmağı ' titrer, atamaz ve leye kadardır. , 
attığını vuramaz ve en lü- At I k u"' • olnı•~ 1 

. .. k d' ıcı ı yası ...f 
zumlu hır anda tufekte en ı ~ d k' l baŞ <P' 
kendine bir iş görçmez. Bu· aşkagı a 

1
1 yer ere 

d k
. . ··f . 1 • ra yazı ınız: ..t 

ra a ımın tu egı can ı ıse K y n1'ııı· 

t ··f . B h C.H.P. anunu o 1'f' onun u egı vurur. u ru u Al v. 
tüfege veren atıcıdır. B~şkanlığına • tun ô 
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- Başta rafı 1 
masım hiç istemiyorum dedi, 
bana üc isim verdi1 

Bu üÇ isimden birisi için 
böyle bir teşebbüste bulun
mağı tabii buldum; çünkü 
bu adam doğuş itibarile ih-
tilalci, ası ruhlu idi. Bundan 
başka Osmanlı imparatorluğu 
aleyhine çalışan bir ihtilal I 

cemiyetine de mensub olduğuna 
şüphe yoktu. Bu adam ve 
komitesini teşkil edenler öl· 
ümden korkan insanlar de
ğildiler. Daha açığını söyli
yeyim ki bi: incisi bir ermeni 
Daşnakzatiyon cemiyetine 
mensub idi. Kendisini şah-
sen tanımıyordum. Fakat dos
yalarında hakkı.1da çok faz- j 
la malumat vardı. Bu adam 
ayarında Osmanlı Ermenileri 
içinde deli ve cesur bir adam 
yoktu diyebiliı im. Herif, çok 
defalar ateş üzerine, en bü
yük ölüm tehlikelerine gö
zünü bile kırpmadan atmış

tır. 

Bütün bunlara rağmen de 
Osmanlı zabıtası kendisini 
bir türlü elde edememiş, 
herif te istediği yerde iste
diği gibi kalmıştır 1 

Bu adamın birçok işlerde 
iki Kürtle teşriki mesai etti
ğini de biliyorum. Bu iki Kürt 
oldukça tahsil görmüş, iyi 
mevki almış ve genç idiler. 
Fakat akıllarına Kürtlük is
tiklalini koymuşlar, el altın-
dan Ermen lerle birleşmişler 

idiler. Bunların Ermeni bey 
birçok işlerini kolaylaştırdı-
ğını söylemeğe lüzüm vardır. 

Çünkü Osmanlı hükümeti 
gaflet içinde ve Kürtlerden 
hemen hiç şüphe etmemek
te idi. Bu vaziyet hiç Kürt
lerin işine gelmiyor, hemde 
Ermeni istediği gibi kendini 
muhafaza imkanını bu Kürt
lerden elde ediyordu! 
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hem de böyle bir erın 000 
birleşerek, Yavuz diretılı'f 
nu berhava etmeğe k• r' 
caklarına ihtimal "e 
çok g.ıçtü. 1cll 

Bunların kim oldu ~ 
şimdi de söyhyecek dd• ~ 
çünkü bunların şu aıı pi 

bu cinayetlerioin ceza~,,{' 
demeleri çok mü~1' ~1 
Adamım, bu iki is1'°.p 

sında sustuğumu ve de~',6# 
düşünceye daldığımı g 
vaziyete inanmadığıııJ1 

men anladı. ,f 
- Siz bu iki ismi b'ı~ 

bt 
şayan buluyorsunuz, td 
bunlara bir yanlışlık 0~jll 
nu sanıyorsunuz, de~, 
Fakat bu iki kişi 5°' b 
tir, bunlar Ermeni jle Lıf 
her çahşmaktadırl '· 
emin olabilirsiniz ded1~,ı 
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Bir genç.!' 
- Baştarafı 1 in~1 l 

mışlar ve meçhul bıt 
doğru kaçmışlardır. 1~ 

Ertesi gün genç 1'~ı /, 
bası baydudlardan b1,t 
tub almıştır, bu ıııe~I 
kısaca şu satırlar Y.', 

"Sizden 100000 .ıır f 
dik göndermedinı:ı· 1~ 
nişanlınız ve damadı" pi 
mizdedir. Eğer bU ~' 
48 saat içinde göndf~ıO 
niz, biz size delikaıı 1 ,& 
sik kafasını göndere~ 

Bu mektub üz.erille J,f 
. k ı· . . ttt" n an po ısı vu.ıye t•'* 

rdar edilmiş, diğer ., 
para tedariki için s~:e~t 
baş vurulmuştur.Neli -1 
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ra bulunma ığı ıçıo 0~ 
mühlet geçtikten 5.~e 
gün Rodsonun .e"1 e~ 
bir paket gelmiştir·r~'f 
ketin içinde, de 1 
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ksik kafası vardı. 1'•''~ 
Bu manzara bİ' Diğer iki suikastcıya ge

lince doğrusu bunlara inan
makta çok tereddild ettim. 
bu iki kişinin bir ~rmeni, 

genç kız yart çıl~ıJJ ~jll 
gelmiştir. Haydutlar 

t kanamamıştır. 


